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ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Με τον ΙΑ' τόμο τό ’Αρχείο τού Θρακικοϋ Λαογρα- 
φικοϋ και Γλωσσικού Θησαυρού μπαίνει στη δεύτερη περίοδο 
τής ζωής του. Τώρα δέκα τόμοι αξιόλογοι και το ’Επιτύμβιο 
Χρ. Τσούντα ώς επίμετρο, αποτελούν τον αμητό των μεγάλων κό
πων μας στα δέκα χρόνια από τό 1934—44.

Αρχίζοντας τον ΙΑ' τόμο εκφράζουμε την ελπίδα πώς οί 
προσπάθειές μας θά βρουν και πάλι δικαίωση και πώς δε θά λεί- 
ψουν αυτοί πού θά μάς συντρέξουν στο έργο μας.

Τώρα πιά τό πλούσιο λαογραφικό καί γλωσσικό υλικό μας 
αρχίζει νά χρησιμοποιείται γιά τη σύνθεση εργασιών πάνω στα 
Θρακικά γλωσσικά καί λαογραφικά μας προβλήματα.

Οί συνεργάτες τού περιοδικού άνέλαβαν νά συνθέσουν με
λέτες συνθετικές καί συγκριτικές πού τούς δίνει τό υλικό μας την 
ανάλογη δύναμη. ’Έτσι έγραψε ώς τώρα ό Ν. Άνδριώτης στον Γ 
τόμο τά. γλωσσικά ιδιώματα τής Θράκης, έτσι γράφει δ Δημ. Πε- 
τρόπουλος γιά τό λαϊκό καί αγροτικό δίκαιο, έτσι 6 Δημ. Βογαζ- 
λής συγκριτική μελέτη τής Ελληνικής καί Βουλγαρικής λαογρα
φίας στη Θράκη καί ό Κ. Ρωμαίος περισπούδαστη μελέτη γιά 
τις λατρείες στη Θράκη, πού είναι καί ή πρώτη μελέτη πού δη
μοσιεύεται στον ΙΑ ' τόμο καί άλλοι άλλα θέματα.

’Ελπίζουμε πώς ή δεύτερη δεκαετία τού περιοδικού θά εί
ναι ακόμα πιο γόνιμη καί πιο ωφέλιμη γιά τή μελέτη τής χώρας



αυτής, πού αποτελεί την καρδιά και την ψυχή τού βόρειου Ελλη
νισμού.

Τό έργο μας ελπίζουμε πώς δε θά προσκόψει πουθενά* 
ούτε στην φυσική κόπωση κι άποκαρδίωση πού παρουσιάζονται 
σέ τέτοιους πνευματικούς αγώνες, ούτε στις οικονομικές δυσκο
λίες, ούτε στ'ις αντιδράσεις, πού υπήρξαν αχώριστες από τούς 
αγώνες τού περιοδικού.

Μπορούμε νά πούμε με τό μακαρίτη Ηρόδοτο μαζί: «πενίη 
άείκοτε σύντροφος τού Αρχείου τού Θρακικοϋ λαογραφικού καί 
γλωσσικού Θησαυρού». Γιατί οί καλές δουλιές γίνονται σχεδόν 
πάντα μέ τά φτωχά μέσα, καί τά έκλεχτά έργα δεν τά δημιούρ
γησαν παρά πλούσιες κι ευγενικές προσπάθειες.

Ή  Διεύθυνση



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αθ ΡΩΜΑΙΟΥ (Καθηγ. τής ’Αρχαιολογίας)

Λ Α Ϊ Κ Ε Σ  Λ Α Τ Ρ Ε Ι Ε Σ  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ

ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ. ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Τό ένδιαφέοο για τή λαϊκή ψυχική ζωή πρέπει να είναι μεγάλο στον 
ερευνητή, όταν μάλιστα τοΰχη ανήκει στο έθνος του και ό ίδιος από μικρός 
έχει προσέξει τό εσωτερικό του είναι και τό γνωρίζει μέ κάποια ακρίβεια.

"Ολα τά γεγονότα στή ζωή τού ανθρώπου, από τά μικρότερα ώς τά 
μεγαλύτερα είναι σύγχρονα και αισθήματα, λύπες, χαρές, φόβοι, ελπίδες, 
εντυπώσεις λογής λογής κι’ αυτά μαζ'ι σαν ένα σύνολο αδιαίρετο αποτελούν 
τον ψυχικό μας κόσμο. Μά είμαστε συνηθισμένοι νά τά ξεχωρίζουμε και 
νά προσέχουμε στά χτυπητά γεγονότα και μάλιστα τά δυσάρεστα, βρίσκον
τας σπάνιες και περαστικές τις χαρές στή ζωή μας. Είναι μεγάλη υπόθεση 
γιά τον αγρότη, άν φέτο θάχουμε καλοχρονιά, αν τά γεννήματα πάνε 
καλά, αν έβρεξε τον καιρό που χρειάζεται, ό φόβος γιά τό χαλάζι ή άλλες 
θε ιμηνίες, και γενικά γιά τον καθένα, άν πάνε καλά οΐ δουλειές του, άν 
θά γιατρευτή τό άρρωστο παιδί και άν άποκαταστήσαμε καλά τό κορίτσι 
ή τό χάσαμε. Οΐ φοβερές δοκιμασίες, στέρηση, άνημπόρια, θάνατος είναι 
κείνα που πρώτα-πρώτα μάς απασχολούν κι’ αποδώ μόνο άντικρυζοντας 
τ’ αγαθά τής ζωής βρίσκουμε τήν όποια αξία τους. Και τότε βλέπουμε τον 
άνθρωπο νά παίρνη αδίσταχτα από τή λαϊκή πίστη κα'ι θρησκεία, έξω 
καί συχνά αντίθετη από τήν επίσημη και λόγια, τά μέσα, ευχές ή κατάρες, 
λιτανείες, αμέτρητες μικροτελετές και δεισιδαιμονίες, σάν όπλα δοκιμασμένα 
και αποτελεσματικά, γιά νά άντιδράση και νά σωθή.

Πολύ σωστά ό αείμνηστος Πολίτης είχε καθορίσει τούς διάφορους 
κλάδους τής λαογραφίας, εύκολΰνοντας έτσι τή συναγωγή του υλικού και τήν 
κατόπιν επεξεργασία. Και είναι βέβαιο, πώς κάθε κλάδος χρειάζεται τήν 
προσοχή και τό ένδιαφέρο τοϋ ερευνητή ολόκληρο. Τούτο όμως δεν επι
βάλλει στο λαογράφο, σάν είναι άνθρωπος μέ φωτισμένη συνείδηση τού 
εσωτερικού του κόσμου και ό'χι ψυχρό και μηχανικά επιστημονικό άτομο, 
νά τά ΐσοπεδώση όλα και νά τούς άποδώση τήν ίδια σπουδαιότητα καί αξία. 
’Αντίθετα, θά κάμη τήν εκλογή του και θά δώση τήν πρώτη θέση σέ ό,τι 
έγγίζει τό βαΟυτερύ του συναισθηματικό είναι, στή λαϊκή θρησκεία μέ τούς 
πολύμορφους λατρευτικούς τρόπους και τις σχετικές παραδόσεις, στά παρα
μύθια, μοιρολόγια, τραγούδια και ύστερα θά κατατάξη τ’ άλλα1). Τό πράγμα

1) Ό  Στίλπων Κυριακίδης μάς έδωκε, σύμφωνα μέ τή νεώτερη εποχή του, 
πιο έξακριβωμένον καί πλατύτερον ορισμό τής λαογραφίας, ιός επιστήμης τοϋ κα
θολικού λαϊκοΰ πολιτισμού, στή Λαογραφία, τ. IΒ ' , σελ. 130—157. Μόνο τυχαία, 
πιστεύιο, παρέλειψε κι αυτός, όπως καί ό Πολίτης, νά κάμη κάθε αξιολόγηση ανά
μεσα στους διάφορους κλάδοτις.
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μπορεί νά φανή αλλόκοτο σέ όσους κρατούν ακόμα τις ιδέες της λίγο πα- 
λαιότερης εποχής, δταν μιλούσαν για τις λαϊκές προλήψεις και δεισιδαι
μονίες μέ περιφρόνηση και αγανάκτηση.

Την άποψη τούτη δικαιωματικά μπορούν νά κρατησουν ακόμα μόνο 
οι παιδαγωγοί καί οί ιεροκήρυκες. Άλλ’ ό φωτισμένος ερευνητής σήμερα 
δέ Όά περιοριστή νά μελετήση ψύχραιμα και υπομονετικά τις λαϊκές αντι
λήψεις για νά βγάλη τά επιστημονικά του συμπεράσματα. Θά έχη πρωτύ
τερα ανακαλύψει μέσα του, δτι κι αυτός, δσο μορφωμένος καί ελεύθερος 
φαντάζεται πώς είναι, δέ μένει πέρα πέρα χωρίς κάποιες προλήψεις, δει
σιδαιμονίες, ή αστήριχτες εγωιστικές αξιώσεις ’Ακόμα ό φανατικός όρθο 
λογιστής, πού μέ τή διανοητική ακαμψία του άρνειέται το παν, είναι σκε
πασμένος μέ την πιο αλύγιστη δεισιδαιμονία. Γιατί τι άλλο είναι ή αύτοπε 
ποίθησή του ή έμμονη καί άναπόδειχτη;

’Έπειτα το σπουδαιότερο' σέ καιρούς μεγάλης συγκίνησης καί δοκι
μασίας, μερικής ή καθολικής, βρίσκομε δλοι νά είμαστε κοντά, πολύ κοντά, 
στο λαϊκόν άνθρωπο. ”Αν λοιπόν ό λαογράφος συνειδητοπόιήση μέσα του 
τή μέ&εξη αυτή στον ψυχικό κόσμο τοΰ λαού, τού δικού του πρώτα λαού, 
θά μελετήση τότε μέ συμπάθεια καί αγάπη τή λαϊκή θρησκεία καί τά λα
τρευτικά έθιμα καί τό σημαντικότερο, μέ βαθύτερη κατανόηση. Καί δέ θά 
έχη ό ερευνητής ώς μόνο ιδανικό του νά σύνδεση τό σημερινό Ελληνικό 
λαό μέ τή μεγάλη καί λαμπρή ’Αρχαιότητα ή καί πέρα άπ’ αυτή—κέρδος 
τής 'Ιστορίας άξιολογώτατο — αλλά θά βεβαιώνη πάντοτε, δτι ή λαϊκή θρη
σκεία καί λατρεία κάθε καιρού καί τόπου έως τήν πρωτόγονη γνωστή εποχή, 
έχει μόνη της μεγάλη ανθρώπινη αξία, καί σάν ιστορικό φαινόμενο ουσια
στική σημασία γιά τήν Ιστορία τής θρησκείας έν γένει.

Θά ενισχυθοϋμε στις αντιλήψεις μας, αν ϊδούμε γιά μια στιγμή τί 
συμβαίνει μέ τήν ιστορία τής τέχνης. ’Αφήνοντας κατά μέρος τις δχι ριζι
κές διαφορές έχομε καί στή τέχνη τό συναισθηματικό κόσμο τού ανθρώπου, 
κύρια πηγή καί κίνητρο γιά τήν παραγωγή των καλλιτεχνικών έργων. 
Γ ι’ αυτό ό ιστορικός τής τέχνης κοντά στ’ άλλα γνωσιολογικά εφόδια πρέ
πει νά έχη αρκετή πνευματική ευκινησία καί δύναμη αύτοπροσαρμογής, τήν 
αναγκαία μέθεξη, ώστε νά μπορή νά ζυγοόνη τον ψυχοπνευματικό κόσμο 
τού δημιουργού σέ δποια κι’ άν βρίσκεται χρονική απόσταση. ’Έτσι κατορ
θώθηκε ή χρονική κατάταξη δλων τών δημιουργικών εποχών καί τό σπου
δαιότερο, επειδή κάθε εποχή τοποθετημένη μέσα σέ κάποια δρια δέν ανέ
χεται σύγκριση μέ δποια άλλη, έγινε δυνατό νά φανή καθαρά δλη ή αναμ
φισβήτητη αξία τού δημιουργικού της έργου. ’Ακόμα βεβαιαόθηκε ή μεγάλη 
αλήθεια, δτι από τά παλαιολιθικά χρόνια έως σήμερα ό άνθρωπος βασικά 
φαίνεται προικισμένος μέ τήν ίδια καλλιτεχνική δύναμη καί δημιουργική 
ικανότητα. Καί άν μιλούμε γιά πρόοδο τής τέχνης, τούτο δέ σημαίνει πραγ
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ματική ανύψωση της αρχικής καλλιτεχνικής δύναμης, άλλα μόνο πλουσιό
τερες και άρτιώτερες δημιουργίες για τά αφθονότερα μέσα και τις ευνοϊ
κότερες συνθήκες.

’Έχομε τή συνήθεια ν’ αποδίδουμε μόνο στα έργα τής τέχνης τη 
χάρη και τή λάμψη τής αισθητικής αξίας. Άλλ’ αυτή δέ λείπει ποτέ από 
κάθε λατρευτική πράξη και εκδήλωση. "Όταν σε ένα Έρέχθειο βλέπουμε 
μέ βίαιη τροποποίηση τής κανονικής κατασκευής τοποθετημένα τά ιερά 
σημάδια, βωμό στη βόρεια πρόσταση μπρος στήν περίλαμπρη θυρα μέ 
τά χτυπήματα τής τρίαινας στο βράχο κάτω, άνοιγμα στήν οροφή, οχετό 
γιά τό πότισμα τής ελιάς, ποτέ δέ θά ειποϋμε, δτι αυτά έγιναν από τήν 
ανώτερη φωτισμένη τάξη μέ συγκατάβαση γιά τον άμαθο και προληπτικόν 
όχλο. ’Αντίθετα πιστεύομε μαζί μέ τό σύνολο του αθηναϊκού λαοϋ, πώς ό 
κάθε Αθηναίος, μπαίνοντας στη μικρή θαμαστή στοά θ’ ατένιζε μέ εκστα
τική ευλάβεια τά ιερά έχέγγυα γιά τή σωτηρία τής αγαπητής του πόλης. 
Συγκινημένος όπως ήταν θά είχε τή γοργή σκέψη: «αποδώ κατέβηκε μέ 
ορμή τό θειο όπλο, δ κεραυνός του Ιναταιβάτη Δία—ένα είναι μέ τήν 
τρίαινα του Ποσειδώνα — 6 κεραυνός ποτό φέρνει τή βροχή γιά τήν ιερή 
ελιά και τήν καρποφορία τής ’Αττικής. Τό νερό αυτό είναι θαλάσσιο, ή 
ίδια ή θάλασσα, χάρισμα τοϋ Ποσειδώνα, όπου ή πόλη μας έχει τή δύναμή 
της και τή δόξα της. Καϊ έκαμαν αυτό τό άνοιγμα στήν οροφή, γιά νά 
κατεβαίνη πάντα στον τόπο μας ή θεία χάρη». Μπορεί νά μήν είναι οί σκέ
ψεις αυτές αυστηρά λογικές, αλλά μέσα στή συγκινημένη ψυχή είναι σφι
χτά δεμένες και έχουν αισθητική αξία, διαφορετική βέβαια από τήν καλλι
τεχνική λάμψη του Έρέχθειου, αλλά ισότιμη. ”Ας θυμηθούμε ακόμα τή 
διήγηση του Ηροδότου. Μετά τον εμπρησμό τής ’Ακρόπολης, τών ιερών 
της και τής ιερής ελιάς, έγινε τό θάμα σέ μιά μόνη νύχτα νά πετάξη τό 
καημένο δέντρο «βλαστόν πηχυαιον», πράγμα που έσυγκίνησε και τον ίδιο 
τον Ξέρξη. Τό παράδειγμα του ξένου επιδρομέα είναι αντιπαθητικό, άλλ’ 
είναι βέβαιο, δτι ό νεώτερος ιστορικός τής θρησκείας εξετάζοντας τά λα
τρευτικά έθιμα είναι αδύνατο νά μπή στο νόημα χωρίς νά μετέχη κάποος 
στή σχετική συγκίνηση.

Μέ τις γενικές αυτές σκέψεις γιά βάση καί σκοπό, θά μελετήσουμε 
δυο σπουδαιότατα θέματα τής νεοελληνικής λαϊκής λατρείας, τά ’Αναστενά
ρια καί τήν Τελετή τής Τυρινής Δευτέρας στή ΒΑ. Θράκη. Τά πρώτα έγι
ναν γνωστά καί στο πολύ Ελληνικό κοινό, λίγα πρίν χρόνια, μέ περιγρα
φές στις εφημερίδες καί τήν περίεργη βεβαίωση, δτι οΐ αναστενάρηδες χο
ρεύουν επάνω σέ αναμμένα κάρβουνα, χοορίς νά καίουνται τά πόδια τους. 
’Άντρες καί γυναίκες αποτελούν θίασο θρησκευτικό μόνιμο καί μοναδικό 
μέσα στον άλλο Ελληνικό κόσμο, τά Αναστενάρια, καί μέ τήν ίδια λέξη 
ονομάζουν τις μεγάλες εορτές καί τελετές τους γύρω από τό πανηγύρι τοϋ
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Ά γ. Κωνσταντίνου, τελετές περι,θργότατες, αρχαϊκές χαΐ διονυσιακές. Οΐ 
τελετές τής Τυρινής Δευτέρας είναι οΐ ίδιες μέ δσες γίνουνται τις αποκριές 
σέ δλους τους ελληνικούς τόπους, άλλ’ έχουν τόση πληρότητα, ώστε και δώ 
πάλι νά φαίνεται καθαρά ή πανάρχαιη καταγωγή τους και ό διονυσιακός 
χαρακτήρας Και τα δυο λατρευτικά έθιμα μέ δλες τις διαφορές είναι, σύμ
φωνα μέ την λαϊκή γνώμη, απαραίτητα, γιατί έχουν τον ίδιο μεγάλο σκοπό, 
νά εξασφαλίσουν την υγεία καί την καλοχρονιά στά χωριά πού γίνουνται.

Τά θέματα εκίνησαν από καιρό τήν προσοχή καί άγρυπνη ερευνη
τική προσπάθεια τοϋ Ν. Γ. Πολίτη. Ούτε μπορούσε νά γίνη αλλιώς. Άλλ’ 
άτυχώς εκτός από τή διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο και μερικές τυπω
μένες σποραδικές σημειοάσεις δέν έπρόφτασε ό εργατικότατος ερευνητής νά 
δημοσίευση τή μακρά μελέτη, πού από χρόνια ετοίμαζε. Ούτε είναι γνω
στή ή τύχη των χειρογράφων σημειωμάτων του. Ά ν  τώρα άνέλαβα νά 
κάμω τήν ίδια μελέτη, ποτέ δέν έπίστεψα, δτι μπορούσα νά αναπληρώσω 
τό ματαιωμένο έργο του. Γιατί, έκτος από άλλα, αδύνατο ήταν νά έχω τή 
βιβλιογραφική του ενημερότητα καί ιδιαίτερα στά μεσαιωνικά κείμενα. Δέν 
έδίστασα δμως, γιατί πιστεύω σταθερά, πώς καδένας είναι υπόλογος γιά 
δ,τι μπορεί νά κάμη καί δχι γιά δσα μπορούσε ένας άλλος δυνατότερος. 
Εφόδια  γιά τήν εργασία είχα πρώτα τήν αγάπη στή λαογραφική έρευνα, 
εμπνευσμένη από τό έργο τού δασκάλου, κι έπειτα τή μακροχρόνια ανα
στροφή μέ λαϊκούς ανθρώπους, συνδυασμένη μέ συναγωγή υλικού καί με
ρικές δημοσιεύσεις. ’Αλλά καί έτσι θά ήταν αδύνατο νά άναλάβω τό έργο, 
άν ήθελε λείψει ή ακατάπαυτη παρακίνηση καί βοήθεια από τό γνωστότατο 
Θρακιώτη λόγιο καί λογοτέχνη, τον κ. Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου. Ό  
ρέκτης, μέ τή δερμή καρδιά καί τον ευκίνητο νού, εκδότης τόσων τόμων τού 
Θρακικού Αρχείου καί τώιν Θρακικών δέν έκαψε μήνες πολλούς νά μέ εφο- 
διάζη μέ τή σχετική βιβλιογραφία, τις Ιδιαίτερες του σημειώσεις καί μέ δ,τι 
ήξερε καί δέν ήξερε από τήν αγαπητή του Θράκη, τήν ιδιαίτερη πατρίδα του. 1

1) Επειδή γράφοντας έχω στό νοΰ μου "Ελληνες αναγνώστες καί στον 
τόπο μας δέν slvui ακόμη ξεκαθαρισμένη ή διαφορά καί ή συγγένεια τής κάδε 
επιστήμης μέ τις άλλες, δέν είναι άσκοπο νά τονίσω τή στενή σχέση τής Λαογρα
φίας μέ τήν 'Αρχαιολογία καί άν ακόμη πάρουμε τήν ’Αρχαιολογία, όπως καί είναι 
πραγματικά, ως Ιστορία τής αρχαίας τέχνης. Γιατί τίποτε δέ μένει απόλυτα χω
ριστό καί ξεκάρφωτο. Δίπλα στήν αρχαία τέχνη βρίσκεται ή αρχαία θρησκεία καί 
λατρεία καί γιά τήν κατανόησή της, πάνω από τις λιγοστές μαρτυρίες των πα
λαιών σέ κείμενα καί μνημεία, έχομε τή νεοελληνική λαϊκή λατρεία σάν ένα μα- 
κρότατο διαφωτιστικό κείμενο. Δέν είναι λοιπόν παράδοξο άν ένας αρχαιολόγος 
θελήση νά άσχοληθή μέ λαογραφικά λατρευτικά έθιμα. "Ετσι άς έπιτραπή νά ση
μειώσω εδώ τις λίγες λαογραηηκές δημοσιεύσεις, πού ποτέ δέν έθεώρησα ξένες άπό 
τό κύριο έργο μου. 1) Τό Νυχτέρι, ’Εθνική ’Αγωγή 1899, 12—4. 2) ’Αποκριές στοϋ 
Βουρβουρα. Στό ϊόιο περιοδ. 1899, 46 3) ’Ασημόπαιδα. Μελέτη 1909, σελ. 298 —
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Α )  ’Α να σ τεν ά ρ ια
Βιβλιογραφία

1) Ά .  Χουρμουζιάδης. Περί των ’Αναστεναριώνκαι άλλων τινών πα- 
ραδόξων εθίμων και παραδόσεων. Κων)πολις, 1873.

2) Ν. Βέης. Βυζαντίς, τόμ. Α' σ. 48 κέ. Και Woch. f. ΚΙ. Phil., 
1915, 970.

3) Ν. Γ. Πολίτης. Λαογραφία, Α', σ. 343—5. Πρβλ. του ίδιου 
παρατήρηση, Ααογρ. Γ, 506 και Λαογρ. Σύμμεικτα, Α, 56.

4) Πολ. Παπαχριστοδοΰλου. Έρανιστής τής Σμύρνης, 1911. Ε λ 
ληνικά Γράμματα.

5) Β. Δεληγιάννης και Δ. Πετρόπουλος. ’Αρχείο ν τοϋ Θρακικοϋ 
λαογραφικοϋ και γλωσσικού Θησαυροΰ. Τόμ. Ε \  1938—9, σ. 129—142.

6) Στ. Κυριακίδης. Μεγάλη Έλλην.Εγκυκλοπαίδεια λ.Αναστενάρια.
7) ’Άγγελος Τανάγρας. Ψυχικαί ’Έρευναι, τευχ. 4, 5, 6, 7 τοϋ 1940.
8) Σταμ. Σταμ(ατίου). ’Αθηναϊκά Νέα, 25, 26, 27 7]βρίου 1940.
9) Ν. Γ. Σβορώνος. ’Αναστενάρια εν Ρουμανία. Άρχεΐον Θρακι

κοϋ κ. τ.λ. τόμ. Ζ', 365 — 6.
10) Α. Δ. Κεραμόπουλος, Άρχεΐον, Τόμ. Θ', σελ. 305.

Μικρότερες ειδήσεις και περιγραφές από εφημερίδες θά μνημονευ- 
θοΰν παρακάτω στον καιρό τους.

Ή  παλαιότερη και έως σήμερα διεξοδικώτερη περιγραφή τοϋ εθί
μου ανήκει στον Α. Χουρμουζιάδη, καθηγητή τής Μεγάλης τοϋ Γένους 
Σχολής, πού τό 1872 μέσα στήν ίδια τή σχολή και μπρος σέ αυστηρότατο 
ακροατήριο μέ ανώτατους κληρικούς και άλλους επισήμους έκαμε πλούσια 
σέ ειδήσεις καί μεστή σέ γνώμες διάλεξη γιά τά ’Αναστενάρια και άλλα με
ρικά έθιμα τής Β.Α. Θράκης. 'Η ομιλία αυτή δημοσιευτη τό επόμενον έτο5 
σέ φυλλάδιο μέ 28 σελίδες. Γενικά θαυμαστό είναι, πώς κατορθώνει ό 
Χουρμουζιάδης και τήν άντιμαχόμενη ’Εκκλησία νά έξυπηρετήση, συσταί- 
νοντσς όχι τήν έως τότε συνηθισμένη βία αλλά τή διαφώτιση τοϋ λαού, καί 
μαζί ατάραχα καί σέ πλάτος ν’ ανάπτυξη τήν παράταιρη λατρεία καί κατα 
δείξη τήν ιστορική μεγάλη αξία της. Γλώσσα τού φυλλαδίου είναι φυσικά ή 
άρχαϊστική καθαρεύουσα τής εποχής, άλλ’ δμως καί έτσι, επειδή ό συγγρα
φέας έχει αρκετό λογοτεχνικό αίσθημα καί δεξιότητα στο γράψιμο, πετυχαί
νει ωραίες περιγραφές γιά τούς τόπους, τούς λαϊκούς ανθρώπους καί τις 
συνήθειές τους. Μάλιστα μεταφράζοντας λαϊκές εκφράσεις, όπως π. χ. «αΐ 
πλόσκαι κελαδοϋσι», καί «έπειδάν πίθους δλους οίνου ροφήσωσιν» κ.τ.λ.,

304. 4) Τό ΆγιολίΟαρο. ’Ηπειρωτικά Χρονικά, 1931, σελ. 254—8. 5) Τό Κακό 
Μάτι· Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, 1935. Καί 6) Τό ύνί κατά τον γάμον. Λαογρα
φία, 1923, σελ· 336—368.
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κατορθώνει να δίνη άνεση στην έκθεσή του και μάλιστα έναν τόνο εύθυμο 
κι ελκυστικό. ’Ακόμα λιγοστά είναι τα κενά, πού φυσικό είναι νά υπάρχουν 
μέσα σέ μια τόσο απομακρυσμένη από τύ σημερινό λαό γλωσσική έκφραση. 
Παρ’ δλες δ μ co ς τις αρετές του φυλλαδίου ή αξιοπιστία του ί)ά ήταν σήμερα 
προβληματική, άν έλειπαν νεώτερες και πολλές μαρτυρίες, πού έπιβεβαιοά- 
νουν μέ κατηγορηματικό τρόπο και συμπληρώνουν την έκθεση τού παλαιού 
σοφού τής Πόλης.

Οί νέες μαρτυρίες χρωστιόνται, σέ "Ελληνες πρόσφυγες από χωριά τής 
Β.Α. Θράκης και προπάντων στούς Κωστιανούς ή Κωτσιανούς από τό χω
ριό Κωστή, κέντρο τής οργιαστικής λατρείας, πού έσκορπίστηκαν ύστερα από 
την ανταλλαγή των πληθυσμών τού 1923 σέ διάφορους τόπους τής Μακε
δονίας, κοντά στις Σέρρες στο συνοικισμό τής 'Αγίας 'Ελένης, στή Μαυρο- 
λεύκη τής Δράμας, στή συνοικία Μπεχτσινάρ τής Θεσσαλονίκης, στή Μελίκη 
ανατολικά τής Βέροιας και αλλού. Ό  διδάσκαλος Β. Ν. Δεληγιάννης καί ό 
καθηγητής Δ. Α. Πετρόπουλος, συντάκτης τιάρα στο Λαογραφικύ ’Αρχείο, 
παρακινημένοι από τό φλογερό ένδιαφέρο και τήν οδηγία τού Πολυδώρου 
Παπαχριστοδούλου κατόρθα^σαν νά καταγράψουν μέ ακρίβεια καί στο Θρα- 
κικό γλωσσικό ιδίωμα πολυτιμότατες πληροφορίες γιά τά ’Αναστενάρια, ό 
πρώτος στήν 'Αγ. Ελένη τών Σερρών μέ τό λαϊκό αφηγητή, Κωτσιανό, 
’Απόστολο Παπαγεωργίου, καί δ δεύτερος στή Μελίκη από λαϊκό επίσης Κω- 
στιανό, που ήταν μάλιστα καί άντιαναστενάρης (Άρχεΐον τ. Ε. σ. 129-142). 
"Επειτα δ γνισστός λογοτέχνης Σταμ. Σταμ(ατίου) μέ γνώση του θέματος 
καί τή συνηθισμένη του δεξιότητα στήν εξερεύνηση τής λαϊκής ψυχής ξεψά
χνισε κάμποσα πράγματα από τούς Μελικιώτες πρόσφυγες συνοδεύοντας τήν 
περιγραφή του καί μέ νόστιμα σκίτσα λαϊκών τύπων (Άθην. Νέα, 25, 26 
καί 27 Μαΐου 1940). Τέλος δ γιατρός καί πρόεδρος τής Εταιρείας Ψυχι
κών Ερευνών ’Άγγελος Τανάγρας έγραψε πολλά γιά τά ’Αναστενάρια στο 
περιοδικό πού εκδίδει (Ψυχικαί ’Έρευναι 1940) καί μέ τήν άποψη τήν ψυ
χοφυσική έπλάτυνε τό θέμα καί παρακολούθησε ιστορικά τήν άκαΐα καί τό 
πυροβάδισμα καί σ’ άλλους λαούς. Τό σπουδαιότερο κατόρθωμά του ήταν, 
δτι προσπάθησε καί πέτυχε στή Μαυρολεύκη τής Δράμας τρεις αναστενάρια 
σες νά χορέψουν στήν εορτή τού Ά γ. Κωσταντίνου τον οργιαστικό χορό 
τους, νά περάσουν δυο τρεις φορές ξυπόλυτες—ή μιά μέ τις κάλτσες της —τά 
αναμμένα κάρβουνα καί νά τά αναταράξουν μέ γυμνά χέρια, χωρίς νά πά 
θουν τήν παραμικρή βλάβη. Μέ τις μαρτυρίες αυτές καί άλλες μικρότερες, 
πού θά σημειωθούν παρακάτω, συμπληρωμένη ή έκθεση τού Χουρμουζιάδη 
κερδίζει τόσο, ώστε νά χρησιμεύη οχι μόνο γιά μάς εδώ ως αξιόπιστο κεί
μενο, αλλά καί γιά κάθε μελλοντική έρευνα.

Δέ φαίνεται νά είδε ποτέ τις σχετικές γιορτές δ Χουρμουζιάδης, άλλ’ 
από τή διεξοδικότητα τών περιγραφών του είναι βέβαιο δτι πήγε επάνω
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κεΐ στα βουνά της Στράντζας, παρακλάδια του Μικρού Αϊμου, και θά γύ
ρισε στη λεγάμενη τυφλή επαρχία, τουρκ. Κιόρ Καζά, δπου κοντά και με- 
σογειότερα από την παραλιακή 1 Αγαϋ·ούπολη βρίσκονται τά χωριά των ’Α
ναστενάρηδων. Πέντε ελληνικά χωριά, το Ρέοβι, Γαλαζάκι, Κωστή, Προν- 
τίγο, Πυργόπλο και τρία βουλγαρόφωνα, τό Βονργαρι, Μονρτοοβο καί 
Γραμματίκοβο στήν περιοχή αυτή τοϋ Σωζοαγαθουπόλεως γιορτάζουν στις 
21 τοϋ Μάη, τ’ 'Αη Κωσταντίνου καί τής "Αγια Λένης τά Ναστενάρια, σέ 
μερικά δέ απ’ αυτά γιορτάζουν καί τ’ "Αη Παντελέημονα τοϋ Προφήτη Ή -  
λία καί σ’ άλλες μεγάλες γιορτές τοϋ θέρους. ’Αλλά καί στήν επαρχία τής 
Βιζνης νοτιώτερα μνημονεύει ό Χουρμ. το λατρευτικό έθιμο σέ πολλά χω
ριά, όπως στο Σοργάς, “Λη- Γιάννη, Πίνακα, 'Άγ. Στέφανο, Ματοουρά καί 
αΛγ. Γεώργιο. ’Ακόμα καί στοϋ ’Αφκαριοΰ τής ’Ανάριανούπολης: Οΐ χο- 
ρεύουσες εικόνες πού κρατούν τά Ναστενάρια στον οργιαστικό χορό τους εί
ναι κατ’ εξοχήν τοϋ άγ. Κωσταντίνου καί άγ. Ελένης, άλλ’ όμιυς κατ’ έτιέ- 
κτασιν, 6 ίδιος αναφέρει, καί όμοιες στήν εξάρτηση καί τον προορισμό ει
κόνες τοϋ αγίου Παντελεήμονος. «Παρά δέ των πρεσβυτέρων ήκοΰσαμεν 
ότι καί έν ταϊς μνήμαις των άλλων έπισημοτέρων αγίων, οιον τοϋ αγίου Δη- 
μητρίου, τοϋ αγίου Γεωργίου καί των λοιπών έν ταις εικόσιν αυτών εχά- 
ρευον» (Χουρμ. σ. 19). ’Αντίθετες είναι οί μαρτυρίες από τούς πρόσφυγες 
τής Μελικής, ότι ό χορός επάνω στήν πυρά γίνεται αποκλειστικά μόνο μέ 
εικόνες τού άγ. Κιοσταντίνου καί άγ. Ελένης καί μέ καμιά άλλη άγια ει
κόνα. ’Ακόμα προσθέτουν ο! ’ίδιοι, ότι στο Μ7ΐουλγκάρι, γειτονικό χωριό 
τοϋ Κωστή, οΐ Βούλγαροι πανηγυρίζουν στή μνήμη τοϋ προφήτη Ήλία, 
πού ’ναι καί ή εκκλησία τοϋ χωριού τους, αλλά χωρίς πυροβάδισμα, πού 
τό διατηρούν μαζί μέ τήν άλλη οργιαστική τελετή μόνο στις 21 Μάη τ' άη 
Κωσταντίνου ’).

Ά π ’ όλα αυτά είναι αρκετά βέβαιο, ότι τό λατρευτικό έθιμο είναι καί 
ήταν από παλαιά συνδεμένο αποκλειστικά μέ τή δυάδα τών άγιων καί τις 
θαματουργές χορευουσες εικόνες τους. Στο φερώνυμο μεγάλο χωριό Κωστή 
γινόταν ή λαμπρότερη σχετική πανήγυρη και δώ προ πάντων άναφέρονται 
όλες οΐ περιγραφές. 'Ο άρχινεστενάρης, σαν επίσκοπος γιά τά γύρο.) νεστε 
νάρικα χωριά έπρεπε νά είναι Κωστιανός. ’Αναφέρουν ακόμα ότι στο χο3- 
ριό υπήρχε παλαιά πλούσια μονή τοϋ ‘Αγ. Κωσταντίνου χωρίς έν τούτοις 
νά λένε τίποτε γιά τήν παλαιότητά της καί τήν ιστορία της.

"Ενας σύντομος καί προσωρινός λόγος γιά τά ονόματα τής γιορτής 
καί τούς θιασώτες της καλό είναι νά γίνη προτού άρχίσωμε τήν περιγραφή.
Αναστενάρια, αναστενάρης, ή άναστενάρα ή — ισσα, άρχιαναστενάρης είναι 

βέβαια οΐ αρχικοί ακέραιοι τύποι, ευνόητοι καί σήμερα σέ κάθε λαϊκό άτομο»

1). Σταμ. Σταμ., ΆΟην. Νέα, 25 7 )βρίυυ 1940.
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Άλλ’ δ Θρακικός λαός ατό γλωσσικό του Ιδίωμα δεν τούς συνηθίζει. Συ
χνότατα η αποκλειστικά λέει τό νεστενάρι η και νεστινάρι, ή νεστενάρικη 
gaaa, τό νεστενάρικο, άρχινεστενάρης, σύμφωνα με τό γντοστό φαινό- 
νόμενο της αφομοίωσης, πού είναι πολύ συνηθισμένο στο Θρακικό ιδίωμα 
(πρβλ. νεκατεύτηκαν, πέ τό αντ'ι (α)πό τό κ.τ.λ.)’ τούς δημοτικούς αυτούς 
τόπους όπως και όλη την τελετή πήραν και οΐ γειτονικοί Βούλγαροι και έτσι 
εξηγείται, πώς νεσιινάρκι λένε τις χορευουσες νεστενάρισσες *) και πεστι- 
νάρκΐ την ιδιαίτερη εκκλησία Β)'

Τά προεόρτια. «Τη δεύτερα Μα'ΐου, περί τό δειλινόν, αί γυναίκες και 
αΐ παρθένοι καθαρά ενδεδυμέναι, λαβούσαι την εικόνα του αγίου Κωνσταν
τίνου, εξέρχονται μετά θυμιαμάτων και λαμπάδιυν εις τύ τού χωρίου 
άγιασμα, περιπεφραγμένον και ύψηλοΐς δένδροις κατάσκιον, ένθα καί περί
πτερον ωκοδόμηται. ’Από δε των χόρτων καί της άμμου αυτό καθαρίσασαι 
καί την φράκτην έπιδιορθώσασαι, τάς λαμπάδας άνάπτουσι, θυμιώσι, νί
πτονται καί χρήματά τινα έ·' τη ιερά πηγή ρίπτονοιν' έπειτα δέ χορόν συγ· 
κροτησαααι καί τοίς συνήθεσιν ασμασι χορεύσασαι, έν πομπή οΐκαδε έπι 
στρέφουσι. '’Από δέ ταυτης της ημέρας μέχρι της μνήμης τοϋ αγίου, δ χο
ρός καθ’ εκάστην εξακολουθεί προς εσπέραν». (Χουρμ. σ. 6). Περισσότερα 
διηγείται δ άντιαναστενάρης τοϋ Δ. ΙΙετρόπουλου (έ. ά. σ. 139) «Στις δυο 
τού Μάη πάλε “) κόσμος πολύς, γυναίκες, παιδιά, κορίτσια, adooi πηγαίναμε 
στ’ άγιασμα πέ τις λύρες, τις gcxCdες καί τά άαβουλια Ι^ροστέ. Τά Νεστενά- 
ρια κρατοΰσασι τις Χάρες τ’ "Αι—Κωσταάίνου καί τής "Αγια—Λένης στά χέ
ρια πέ τό μανίκι. Γείχασι μιανίκι γοι Χάρες, πού εβανάμε do μέσα στις θή
κες πού γήάου σά φηκάρια μέσ’ στην έκκλησιά, καί κουδούνια μικρά. Γεί- 
χασι καί στόλιση καλή γοΐ Χάρες καποτεινή χρυσή καί ασημένια. Τά στο- 
ρίσματα γήάανε πολύ παλιά, γιατί καί τ’ άάέτι γήάου παλιό πέ τά καπο- 
τεινά τά χρόνια καί τά ψηφιά πού γήάανε πά στά στορίσματα γήάανε κα- 
ποτεινά καί δέ Ιίορούσασι νά τά διαβάσου. Γήάανε γοί Χάρες γονλες χωρ- 
γιανκές καί γήφερνάσιάις πάλε στην έκκλησιά οί νεστενάρηδες δάες άλά bi- 
τίσει τό πανεγύρι. Στ’ άγιάσματα πού πήγαινάμε, πάστρευγάμε τό άόπο πέ 
τά χορτάρια καί την άμδη, χαλνούσαμε τά παλιά τά ξύλα, γιατί γήάανε σα
πισμένα κι’ έφραγάμε da τ’ αγιάσματα πέ τά καινούργια ^όκ ια  Νίβγοάαι 
οΐ άθρώποι πέ τό νερό πέ τ’ άγιάσματα, ήφινάσι πέ κανένα μεταλλικό ένα- 
φτάμε λabάδες καί γύριζάμε στά σπίτια. Τά παλιά τά ξύλα πέ τά φράγματα 1

1) Ελεύθερον Βήμα, 14 Μα'ίου 1937.
2) Ελεύθερος Τύπος Θεσσαλονίκης 18 ’Ιουνίου 1935, Άρχεΐον τ. Ε', 131.
3) ’Επειδή πρωτύτερα είχε είπεΐ: «Τ’ "Αι—Θανάση τό μεγάλο τό μήναί^τό 

Γενάρη) πέ βραδύς στις δεκαφτά πηγαίναμε στ’ άγιασμα». "Οπως είναι γνωστό στις 
18 του Γενάρη γιορτάζεται ό αγ. ’Αθανάσιος καί στις 2 τοΰ Μάη ή ανακομιδή των 
λειψάνων του?
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κουβανιούσαμέ da στ’ αλώνι, για να νάψουμε τίςστιές για τό χορό στη μνήμη 
χοΰ άγιου.» ’) Λεπτομερέστερα για χά φράγματα εκθέτει ό Παπαγε(οργίου 
κατά το Δεληγιάννη (έ. α. 130). «Οί γύρω εκτάσεις των αγιασμάτων αυτών 
ήσαν φραγμένες μέ χονδρά παλούκια πλεγμένα μέ χονδρά επίσης Ολόκια. 
Και επειδή οί ξύλινοι αυτοί φράχτες χαλνούσαν συνείθιζαν οί χωριανοί κάθε
3—4 χρόνια νά τούς άνανειονουν. Αυτούς λοιπόν τούς παλιούς πλοκοΰς, πού 
μπορούσαν νά γίνουν 6 —7 αμάξια ξύλα, τούς κουβαλούσαν κατά Μάϊον 
στην πλατεία τού χωριού και τούς άπλωναν όπως τά δεμάτια στο αλώνι».

Κοινός οτανηγυριαμός των χωριών ατό Βλάχοβο

Έκτος από τά προεόρτια ένας άλλος πιο σημαντικός πρόλογος τής 
μεγάλης γιορτής γίνεται την Κυριακή πριν από τις 21 τού Μάη. "Από τό 
Κωστή και τά όλγυρνά χωριά ξεκινούσαν μέ πομπή καί μουσική, «άαβου- 
λια, λύρες και g:άϊάες» κι’ έσμιγαν στο Βλάχοβο, μιά μακριά ιράραγγα καί 
στή θέση Τριπόρι J) Μπροστά οί παπάδες καί οί νεστενάρηδες τού κάθε 
χωριού, πού κάθε τόσο τούς θυμιάτιζαν ευλαβικά ορισμένοι άντρες, οί νε- 
στενάρηδες μέ τις άγιες εικόνες στά χέρια καί πίσω κόσμος πολύς γιορτά- 
σιμα ντυμένος καί φέρνοντας κάπου κάπου κανένα αρνί, πού είχαν τάμα, 
καί τά χρειαζούμενα γιά τήν ευωχία. Στο Τριπόρι κάθε χωριό είχε τό 
άγιασμά του, τήν ιερά πηγή του πού έβγαινε από ένα βράχο καί κοντά σ’ 
ένα λειβάδι τό ξεχωριστό περίπτερό του. ’Άνοιγαν τό περίπτερο, τό καθά
ριζαν καί τοποθετούσαν εκεί τις εικόνες των αγίων. Στήν πηγή ό παπάς 
διάβαζε τον αγιασμό καί δ αναστενάρης μέ ΐεροπρέπεια έβγαζε τό νερό, 
όπως είχε τό δικαίωμα, καί τόδιδε στον κόσμο νά νιφτή καί νά πιή. Στο 
περίπτερο ύστερα άναβαν κεριά καί λιβάνι — «καπνός δ’ ευώδης των θυ
μιαμάτων, ώς νέφος, εις ουρανόν άναβαίνει» — φιλούνε τις εικόνες καί σέ 
καμιά γωνιά έβλεπες νά ξομολογούνται μερικοί στά νεστενάρια τις αμαρτίες 
τους μέ σιγανή φωνή. Τούς έδιναν τή συχιόρεση μέ τήν υπόσχεση θυσιών 
καί δώρων. ’Έτσι έτελείωνε τό πρώτο μέρος τής τελετής. ’Ακολουθεί τώρα 
τό γλέντι. Σφάζονται τ’ αρνιά καί ξαπλωμένοι στή χλόη πίνουν γιά νά κά
μουν όρεξη, «...νεανίαι ανθηροί περί τούς οβελούς τά άρνία, υπό των ιε
ρέων εύλογηθέντα, επί τής ανθρακιάς ττεριστρέφουσιν’ ή δέ κνίσσα τάς ρίνας 
τών πανηγυριζόντων καταθέλγει καί αυτούς τούς ’Ολύμπιους Θεούς έκεΐσε 
καταβιβάζει. Έπειδάν δ’ έψηθώσιν αΐ Ουσίαι, δ ίερεύς... τήν πλάτην αντί 1

1) πέ=μέ ή=άπό ανάλογα μέ τή θέση του — Χάρες είναι οί εικόνες. Ή  
σημασία αυτή είναι γνωστή καί άλλου. Πρβλ. ή χάρη της έθαματουργησε, προ
σκυνώ τή χάρη σου.—’Άμδη=άμμος, μανίκι—κοντάρι. φηκάρια=θηκάρια. όκΐέτι 
τουρκ.=έθιμο. οάες άλα 1>ιτίσει=6ταν ήθελε νά—ή θελά=θαλά άλα τελειώσει, 
άλάνι τουρκ.=πλατεΐα τοϋ χωριοϋ.

2) Τριπόρι ό Χουρμ. σ. 7, Τριπόρι ό Ιίετρόπουλος σ. 138.
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τής κεφαλής και τό δέρμα λαμβάνει. Και οί μέν αυτόχθονες ιερείς αυτόθι 
συνευθυμοΰσιν, οί δέ ξένοι άποπέμπονται, ΐνα μ ή τά οργιά κατοπτευοντες 
τοΐς άρχιερεύσι ταϋτα καταγγέλλωσιν». Φυσικό είναι μετά τό φαγοπότι και 
την κρασοκατάνυξη νά άρχίση ό χορός, άλλα αξιοσημείωτο είναι, πώς καί 
ό οργιαστικός χορός των νεστενάρηδων, τό χαρακτηριστικότερο μέρος τής 
τελετής, τώρα μόνον ακολουθεί.

'Όπως ό Χουρμ. λεπτομερειακότερα γράφει, τά νεστενάρια μπαί
νουν στο περίπτερο, που στέκονται οί εικόνες καί κεΐ «άνδρες ή γυναίκες, 
τάς χεΤρας όριζοντίως τεταμένας εχοντες ή καί λευκά ρινόμακτρα κρατούν
τες καί έχ εχ, ΐχ ϊχ, ουχ ουχ, έπιφωνοΰντες τον άντικρυστόν χορόν δυο ή 
τρεις κατά πρώτον χορεΰουσι, δεξιά καί αριστερά κινούμενοι' Έ ν  δέ τώ 
μεταξύ καί άλλοι προσέρχονται καί κατά μικρόν οίστροπλήγες γινόμενοι, 
γοργότερον κινούνται' καί έκμανέντες τάς εικόνας του αγίου Κωνσταντίνου 
άρπάζουσι καί άμφοτέραις ταΐς χερσί ταΰτας κρατούντες, άνω, κάτω, δε 
ξιά, αριστερά ταυτας κινουσιν. Έ ν  δε τοΰτω τω χρόνφ καί οί πανηγυρί- 
ζοντες προς τον ήχον τής μουσικής συρτύν χορόν συγκροτουσιν, οΰτινος έν 
τω μέσο) άτάκτως καί μανικώς τά 'Αναστενάρια άλλόμενα τάς εικόνας μεθ’ 
ορμής, οΐς άν των χορευόντων προτιμώσιν, εις προσκυνησιν προσφέρουσιν' 
του δ’ ενθουσιασμού... έπαυξανομένου, καί πως εκτός εαυτών τά 'Αναστε
νάρια γενόμενα, δρμώσι δρομαίως καί ώσπερ πτηνά εις τά όρη καί τά δάση 
καί τους κρημνούς διερχόμενοι, εις τό ίδιον χωρίον έκαστος επανέρχονται». 
Στο σημείο τοϋτο δ Πετρόπουλος γράφει: «Όάες άλά τρανέψει ό χορός 
πολλοί πέ τή χαρά (1ους χώριζάσι καί διάβαινάσι στά βουνά καί γλέντιζάσι 
κεΐ». Καί σέ σημείωση σ. 138, 2 : «Κατά τον αποχωρισμό αυτό στά γΰρο) 
δάση κατά πληροφορίας πολλών καί ίδίθ)ς άντιαναστενάρηδων έγίνοντο 
πολλά όργια. Εννοείται ότι τοϋτο τό αποκρούουν μέ αγανάκτηση οί πιστοί 
οπαδοί τών αναστεναριών».

'Ακόμα στο Τριπόρι άπάνου στην ακμή του οργιαστικού χορού μπο
ρούσαν νά γίνουν καί νέοι αναστενάρηδες, «γίνονται θεόληπτοι, ή κατά την 
εγχώριον φράσιν ιονς πιάνει δ άγιος ή καί εγκαλει ή εικόνα τον καϋαρδν 
άνθρωπον, καί τρέμοντες καί άφρίζοντες καί τό βλέμμα αυτών άγριεΰον- 
τες καί υπό σπασμών καταλαμβανόμενοι λιποδυμοϋσιν' οί δέ παρόν- 
τες, λαμπάδας κρατούντες, τους θυμιώσι' μετ' ολίγον δέ άναπηδήσαντες 
μεθ’ ορμής την εικόνα του αγίου άρπάζουσι καί μανικώς πηδώντες καί χο- 
ρευοντες εις τά όρη έξαλλοι τρέχουσι, μέχρις άν οτου ή οίστρομανία διά 
τού χορού καταπαύση». Τά ίδια βεβαιώνει καί ό Πετρόπουλος γράφοντας: 
«Πολλοί άθρώποι οάες χόρευγάσι έγκαλούσε άους ή είκόνα, έπιανέ άους 
δ άγιος καί γίνανάαι οί καινούργιοι νεστενάριδες άμα γήθελέ do καί δ άρ- 
χινεστενάρης. Γούλοι λοιπόν γήάανε κεΐ θυμνιάζασί άους καί κείνοι πέ τή
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χαρά άους διάβαινάσι στα βουνά» ‘)
Πρέπει νά σημειωθή δτι στις περιγραφές του Πετροπούλου καί Δε- 

ληγιάννη και δπου ό λόγος είναι για τα αγιάσματα, λείπει κάθε είδηση για 
περίπτερα η παραπήγματα δπου νά τοποθετούνται οΐ εΙκόνες. ’Αντίθετα ό 
Χουρμουζιάδης αναφέρει ρητώς οΐκοδομημένα περίπτερα καί στο άγίασμα 
του Κωστή καί στο Τριπόρι ιδιαίτερο για κάθε χωριό. Μά δε μνημονεύει, 
άν τά περίπτερα αυτά είχαν στέγη, όπως φαίνεται δτι δεν είχαν από την εί
δηση, δτι τά άνοιγαν καί τά έκαθάριζαν. Μπορεί νά ήσαν γι’ αυτό ύπαιθρα, 
όπως συμβαίνει στο βουλγαρικό Ούρκάρι σύμφωνα μέ περιγραφή του Άρ- 
ναοΰντωφ 1 2). ’Από την περιγραφή αυτή μεταφέρομε μέρος εδώ χρήσιμο και 
γιά τις άλλες ειδήσεις. «Την αυγή αρχίζουν νά κτυποϋν οι καμπάνες των εκ
κλησιών καί κατά τό μεσημέρι στο «Ντεστινάρκι», μιά πρωτότυπη εκκλησία, 
δίχως στέγη, μεταφέρονται οί εικόνες τών αγίων. Σε κάποια γωνιά, επάνω 
σ’ ένα πέτρινο βωμό, καίγουν τρεις πελώριοι κορμοί δρυός, καί απέναντι 
ακριβώς είναι κρεμασμένο τό ιερόν τΰμπανον. Ή  εορτή αρχίζει μέ τό φί
λημα τών εικόνων. "Ενας μουσικός παίζοντας γκάϊδα τονίζει μιά αλλόκοτη 
μελωδία. Ή  πιο ηλικιωμένη από τίς πανηγυρίστριες, ή Μπάμπω Νουν κατα
λαμβάνεται από μίαν άνεξήγητον κρίσιν νευρικήν καί αρχίζει νά τρέμει. Α ρ 
πάζει ενα θυμιατήρι καί πάλλοντάς το δαιμονιωδώς φωνάζει στο μουσικό : 
Γρήγορα, γρηγορώτερα, πιο γοργά. Μιά μανία έχει καταλάβει μερικές από 
τίς γριές αυτές. Μέ τά χέρια άπάνου στήν κοιλιά χορεύουν φρενητιώδεις καί 
έξαλλες, ουρλιάζοντας. Κάπου κάπου υψώνουν τά χέρια προς τον ουρανόν, 
σάν νά θέλουν νά πετάξουν καί μετά τά κατεβάζουν μέ δΰναμιν κτυπώντας 
τούς μηρούς των. ’Αργά, αργά ή ύπερδιέγερσις αυτή κοπάζει καί στο τέλος 
πέφτουν κάτω τελείως εξηντλημένες οΐ γριές αυτές μαινάδες».

'Η  παραμονή. "Όλη τή βδομάδα πριν τής γιορτής θά κουβαλούσαν 
ξυλά «πέ τά φράγματα τών άγιασμάτωνε» κι’ άπαλλού στήν πλατεία τού χω
ριού, αλλά τήν παραμονή άφηναν τίς δουλειές τους όλοι στο χωριό κι έφερ
ναν μ’ όποιον τρόπο, στους ώμους, οέ ζώα, σέ αμάξι, τά ξυλά πού χρειάζουν- 
ται γιά τίς οπές ,  τίς ιερές πυρές, πού από σήμερα θά καίνε κάθε βράδυ. 
’Έπειτα τήν ημέρα τούτη θά γινόταν ή μεταφορά τών ιερών ταύρων από τή 
βοσκή στήν έκκλησιά. ’Αλλά πώς; ’Από τό σπίτι τού άρχινεστενάρη ξεκίναε

1) Είχα τήν υποψία μήπως τό ρ. έγκαλεΐ είναι αρχαϊσμός τοΰ Χουρμου- 
ζιάδη καί σ’ αυτό συμφωνούσε ή γνώμη τοΰ Παπαχριστοδούλου, πού δέ θυμόταν 
τέτοιο ρήμα από τό Θρακικό Ιδίωμα. Άλλ’ ή φράση έγκαλοΰσε Τους ή εικόνα, ει
δική γιά ώρισμένη μοναδική περίσταση, δέν αφήνει καμιά αμφιβολία γιά τή λαϊκή 
γνησιότητά της.

2) Τό άρθρο τοΰ Άρναούντωφ, γνωστού Βουλγάρου λογίου, δημοσιεύτηκε 
στήν εφημερίδα Ζάρια τής Σόφιας καί κατά μετάφραση τοΰ Λ. Σοφιανού στον ’Ε
λεύθερο Τύπο Θεσσαλονίκης 18 Ιουνίου 1935.



12 Κωνσταντίνου Ρωμαίου

ή πομπή μέ χή συνηθισμένη μουσική μπροστά, τά νεστενάρια μέ τις χορεύ- 
ουσες εικόνες στα χέρια και κόσμο πολΰ πίσο3 για τήν εξοχή, όπου έβοσκαν 
τά Ιιυκάδια ’). «Γείχαμε τργιά Βικάδια. Τό ένα ή τά δυο γήάανε χάρισμα πέ 
κανένα χωριανό. "Ενα γόραζάσι οι νεστενάρηδες πέ τή £άσα τή νεστενάρικη... 
Τά br/άδια γόραζάσι da πέ τον ’Απρίλη κ’ έβοσκε da ό άγελάρης πέ κεΐ πού 
γόραζάσι da. ’Έπρεπε νά έναι τργιώ, πέάε ή έφτά χρονώ, μονό νούμερο και 
όχι ζυγό, γιατί άμα γήάανε ζυγό δένε δέχουάου ό άγιος. Μνιά φορά πού 
ένας χωριανός χάρισε b ικάδι πέ ζυγό νούμερο, δένε δέχτκε do ό άγιος. Στέ 
κουάου γοϋλο άγριο καί δώκασί do πάλε τό bi/.άδι. Γήάανε άγρια τά Ιοικά- 
δια, άλλ’ αυτήνα τήν ημέρα γήρκανάαι ήσυχα. ’Έδενάμεάα πέ τό χαλκά τής 
εκκλησίας». Ό  αναστενάρης τού Σταμ. Σταμ. (Άθην. Νέιχ 27 Μα'ΐου 1940) 
κοντά σ’ αυτά προσθέτει, ότι τον ιερό ταύρο τον έφερναν στολισμένον μέ 
άνθη κορδέλλες καί τέλια σάν νά ήταν νύφη.

«Τήν δ’ εσπέραν πλήθος πολύ προ τής οικίας τού άρχιαναστενάρου, 
ένθα καί τό ίερώτατον τέμενος τού αγίου, συνέρχεται. Έπειδάν δ’ εκεί πί
θους όλους οινοπνεύματος ροφήσωσιν, έξάρχονται τής πομπής παιανιζούσης 
τής ΐεράς μουσικής, ήτις εκ τού ίεροΰ μεγάλου τυμπάνου των παππούδων 1 2) 
καί του αυλού καί τής λύρας καί τού βουλγαρικού άσκαύλου (κάϊτας);=σύγ- 
κειται». Φτάνουν στήν έκκλησιά καί κει ο άρχινεστενάρης, αφού κάμει μετά
νοιες μπρος στις εικόνες τού Χριστού καί τής Παναγίας καί τίς άσπαστή, 
παίρνει τίς φυλαγμένες μέσα σέ θήκες εικόνες των ιδιαίτερων αγίων καί τίς 
μοιράζει στά νεστενάρια κρατώντας ό ίδιος τή δική του. "Υστερα «γύριζάμε 
πέ γούλο τό χωριό. Στο μεγάάνι (-—πλατεία) γήάανε πολλά ξύλα πέ τά φράγ
ματα, έναβάμε μεγάλες στιές καί χόρευγάσι πά στις στιές τά νεστενάρια. ΓΙερ 
νούσασι καί γήριανάαι (—γύριζαν) πά στή στιά ώς μισή ώρα καθείνας. ’Έχ 
έχ έχ—γίχ γίχ γίχ φώναζάσι καί γούλο χόρευγάσι. ΓΙηδούσασι καί χόρευ
γάσι καί δέ καίγανάαι στά ποδάρια. Μιά φορά πού γήρτ’ δ δεσπότης πού 
γείχεάα παγορεμένα τά νεστενάρια, γεΐδε άους πού χόρευγάσι κουφά πέ πάνω 
σέ ένα σπίτι. Τό πουρνό φούγιαξέ άους γιατί έκανάσι τ’ άάέτι πού γείχε πα- 
γορεμένο. Κείνοι γείπασι ότι δέν έκανάσι καν άίποτες. Ό  δεσπότης γείπε 
τους νά βγάλου τά παπούτσια άους. Λόγιασε καί γεΐδε τά ποδάρια άους, 
πού δέ γήάανε ψημένα πά στή στιά. Τότε άφησέ άους νά κάνουν τά νεστε
νάρια όπως θέλουσι». «Έν δέ τή ταχυποδία καί τή οίστρομανία έτι δέ καί 
τή παχυδερμία των ποδών^αύτών δέν καίονται ή καί άδιαφορούσι καιόμε 
νοι». ’Ακολουθούν επισκέψεις στά σπίτια όλου τού χωριού καί στά πλου 
σιώτερα^φιλεύουν τά νεστενάρια ή καί τά τραπεζώνουν μέ άφθονη πάντοτε

1) ύικάδι=ταΰρος, ό.πο τό τουρκ. μπουγάς.
2) Παππούδες λέγονται οί εικόνες τοΰ *Αγ. Κωσταντίνου πού φυλάγονται 

στο κονάκι τού άρχιαναστενάρη, καί άλλοιώς Χάρες. Παππούς λέγεται κολακευτικά 
ό «γιος.
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κρασοποσία. Ξαναγυρίζουν στή στιά, στο μεγ.ίάνι, για νά χορέψουν τον 
αγαπητό τους χορό άπάνου στ’ άναμυένα κάρβουνα. Μά ή μανία τού χορού 
δέν παύει εδώ. Μπορεί μέ νέα έντονώτερη έξαψη νά τραβήξουν εξω και μέ 
κόσμο πολύ, πού τούς συνοδεύει «μετά τρανών και λαμπάδων», στά γειτο
νικά χωριά, νά τριλευτοϋν εκεί και νά ξαναγυρίσουν στην ιερή πυρά διασκε
δάζοντας δλη τή νύχτα.

Γιά τις νυκτερινές επισκέψεις στά γειτονικά χωριά ό Χουρμ. γράτρει 
(σ. 11): «Τάς δέ νυκτερινός ταύτας έκδρομάς και επισκέψεις τά χωρία προς 
άλληλα ποιούνται λέγοντες, οτι ο άγιος πηγαίνει προς τον έν ΙΊυργόπλφ ή 
Βούλγαρι αδελφόν του άγιον. ΙΙολλάκις δέ και νεανίαι τον δρόμον τών ’Ανα
στεναριών ύποκόπτουσιν, ΐνα μή δήθεν ό άγιος εκ τού χωρίου αυτών ύπεκ- 
φύγη, άλλ’ εκείνα ακατάσχετα τάς χεΐρας τών κωλυόντων διαφεύγουσιν».

Την ήμέρα τον άγιον. «Μετά την άπόλυσιν τής εκκλησίας ό ϊε- 
ρεύς εις τό άγιασμα απέρχεται και ψάλλει τον αγιασμόν, παρισταμένου τού 
Άρχιαναστενάρου, υστις μετά το τέλος τού αγιασμού, την εικόνα τού αγίου 
λαβών, εις τον ναόν επιστρέφει' τού δ’ ΐερέως πάντα ομού τά πρύς θυσίαν 
ζώα εύλογήσαντος και την υπό τής εκκλησίας καθιερωμένην ευχήν τών ποι
μνίων ή τήν τών κρεών άναγνάντος, ό Άρχιαναστενάρης σταυρώσας διά 
τής εΐκόνος τού αγίου τον ιερόν ταύρον, θυσιάζει αυτόν μετά προσοχής, 
ώστε τό αίμα νά ρεύση εις τού ναού τά θεμέλια, πέλεκυς ό’ ιερός καί ιερόν 
επίσκοπον καί μάχαιρα ιερά etg τήν ϋυσίαν νπηρετοΰσι' καϊ τά μεν κρέα τον 
ταύρου ώμά εις τάς οικίας διανέμονται' τό δέ δέρμα εις πλατέα Χωρία κατα- 
τέμνεται καί άνά έν πέδιλον (ισαρούχι) προς έκάστην οικογένειαν στέλλεται. 
"Οσοις δ’ αν μή έπαρκέση εφέτος, τούτοις εις τούπιύν προσφέρουσιν. Και 
τά μέν ’Αναστενάρια τήν ημέραν έφησυχάζουσιν' τό δέ πλήθος έν χοροΐς 
και θαλίαις, οΐ μέν έν τφ χωρίψ οι δέ έν τφ άγιάσματι διασκεδάζουσιν».

«Τήν δ’ επιούσαν νύκτα ό ιερός χορός παρά τήν πυράν επί τής αν
θρακιάς επαναλαμβάνεται και αί νυκτερινά! έκδρομαί καί επισκέψεις' ταΰτα 
<5έ διαρκουσιν, άνεν διακοπής, δλον οκταήμερον. ’Εάν δέ ξένος τις παρα- 
τυχών τά όργια τούτων περιγελάση, ώς ποτέ ό ΙΊενθεύς υπό τών Βακχών 
καί Μαινάδων, ούτω καί αυτός φονεύεται' καί τής πυράς δέ τό πύρ ιερόν, 
καί τοΐς καπνίζονσι νά άνάψωσι τάς καπνοσύριγγας <5er επιτρέπεται. Προς 
δέ τούτοις καί κατά τάς ϊεράς ταύτας πανυχίδας, πολλοί τών πανηγυριζόν- 
των θεόληπτοι καί οίστροπλήγες γινόμενοι ’Αναστενάρια άναδείκνυνται. 
Τής δ’ εορτής διαρκούσης, προ τής θύρας έκάστου Άναστεναρίου φανός 
κρέμαται, εις αημεΐον τής του οικοδεσπότου Ιερότητος».

Στήν περιγραφή τού Χουρμουζιάδη θά προστεθούν τώρα οί συμ
πληρωματικές πληροφορίες από τούς Κωστιανούς τής Μελικής. Οΐ άλλοι 
χωριανοί, πού δέν είναι νεστενάρηδες, δέ μένουν άπλοι θεατές τού οργια
στικού χορού γύρω από τήν ιερή πυρά, Συμμετέχουν κατά τον τρόπο τους

ΐά



τον συνηθισμένον στα πανηγύρια. Σημαντικοότερο για τή συμμέτοχη είναι, 
δτι ό Σταμ. Σταμ. ακούσε από παλαιόν αναστενάρη, τον κ./Αραμπατζή, 
και κατέγραψε 3—4 τραγούδια του άκριτικού κύκλου, πού άναφέρονται 
δλα σέ Κωσταντήδες και τραγουδειονται έκτος άλλων στον κύκλιο χορό των 
λοιπών χωριανών (ΆΟην. Νέα 26 και 27 Μαΐου 1940). «Περιέργως δέ 
δλα αυτά τραγουδούν κάποιον Κωσταντή ηρώα και άνδρειοηιιένον. Οί ανα
στενάρηδες δεν άδουν. Μόνον εισερχόμενοι λέγουν μίαν ωδήν πού αρχίζει 
ώς εξής: "Αγιε μου Κωσταντΐνε μου | μεγάλην χάριν έχεις | και
ακολουθούν οί στεναγμοί».

Ή  τελευταία μαρτυρία για χορευτικό τραγούδι τών νεστενάρηδων 
είναι μοναδική, άλλ’ αξιόπιστη. ”Αν οί άλλοι τίποτε σχετικό δεν αναφέ
ρουν, τούτο πρέπει νά άποδοθή στη γενική εντύπωση δτι μόνο τά επιφω
νήματα άκούγονται από τούς έξαλλους χορευτές. Ό  Πετρόπουλος μόνο γρά
φει (έ. ά. σ. 140 — 41): «Γούλα τά βράδυα πού κρατούσε τό πανεγύρι ένα- 
φτάμε τις στιές. Χόρευγάσι και πηδούσασι τά νεστενάρια. ’Έπιανέάα ό 
άγιος και μιλούσασι σούρίπκα ‘). Γήλεγάσι δτι πέ τ' αάέτι αυτό φεύγουσι 
γοί άρρώστειες και τ’ άλλα τά κακά πέ τό χωριό. Όάες άλά Ιητίσει τό πα
νεγύρι, τά νεστενάρια γύριζάσι γούλο τό χωριό, σταύρωνάσι τις δρόμοι πέ 
τις Χάρες στά χέρια και γήρνανάαι στο σπίτι τ’ αρχινεστενάρη. Γύριζάσι 
πάλι στην έκκλησιά καί ήφινάσι τις Χάρες μέσα στις θήκες πέ τά μανίκια».

"Οτι στην πυρά επάνου τά νεστενάρια χόρευαν γυμνόποδα βεβαιώ
νεται απ’ δλες τις πηγές. Μάλιστα από δύο ανέκδοτα σχετικά φαίνεται, δτι 
ή γυμνοποδία αυτή ήταν υποχρεωτική γιά τήν περίσταση. Ό  Ν. Δεληγιάν- 
νης (έ. ά, 131) έμαθε στήν "Αγια Λένη τών Σερρών: «Μιά φορά πήγαμε 
νά κάνουμε προξενιά καί κείνος δ γέρος πού ’χε νά συβάσει (=άρραβωνί- 
σει) τό παληκάρι του ήταν Άναστενάρι. Κει πού καθόμαστε άρχισε καί 
πηδούσε νά σέόη μέσ’ τή στιά καί στά ποδάρια άου φορούσε τσερβούλια 
(=τσαρούχια) καί είπε μας: Βρε παιδιά, βλάλτε τά τσερβούλια μου νά μή 
£αγού τά τσερβούλια. Καί clov έβγαλάμε τά τσερβούλια καί μπήκ’ άξυπάλ- 
τος μέσ’ τή στιά, άμμα τί στιά; φούρνος. Και χόρευε ένα κάρτο τής ώρας 
μέσ5 τή θερμοσπουδιά κι δάε ξέβηκε απ’ τή στιά τά ποδάρια άου δεν έπα- 
θάσι καάίποτα». ’Από τό ανέκδοτο αυτό μαθαίνομε ακόμα, δτι τά νεστε
νάρια συνήθιζαν καί έκτο: τής μεγάλης γιορτής νά χορεύουν επάνω στή 
φωτιά καί σέ κάθε άλλη ιδιωτική τους χαρά 1 2). Καί ό Σταμ. Στάμ. (5Α-

1) σούρ1:>ικα=άκατανόητα, τσάταρα-πάταρα, κατά τον Π. Παπαχριστο- 
δούλου' ό κ. Καψωμένος παρατηρεί, οτι μπορεί ή λ. νά λεγόταν σοΰράικα κατά 
τό σλαβ. .$ιη'ά=έξαλλος, ερεθισμένος.

2) Σχετικά ό Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου Ουμεΐται από τά παιδικά του 
χρόνια, δτι όταν έρχονταν τρυγητάδες από τήν περιοχή τής Στράντζας αναστενά
ρηδες κάτο3 στόν κάμπο τών Σαράντα Εκκλησιών, συνήθιζαν τά βράδυα κοντά

ΐΛ Κωνσταντίνου Ρωμαίου
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θην. Νέα 25 Μα'ϊου 1940) στη Μελική ακούσε πώς κάποιος έπ'ι Τουρκίας 
μεθυσθεις ήθέλησε να χορέψη μέ τά τσερβούλια του επάνω στη φωτιά του 
φώναξαν δμως: ’Έβγα γρήγορα γιατί θά κάψεις τά τσαρούχια σου. Πράγ
ματι βγήκε και τά τσαρούχια του ήσαν μισοκαημένα. Τότε τά έβγαλε, χό
ρεψε στη φωτιά ανυπόδητος και τά πόδια του τίποτε δεν επαθαν» *). Είναι 
φανερό πά>ς οΐ αναστενάρηδες πίστευαν μέ όλη την καρδιά τους στην επέμ
βαση των αγίων κι έτσι δέν πάθαιναν. Χαρακτηριστική είναι γιά τή λα
τρευτική τοΰιη επιταγή και μιά άλλη αξιολογώτατη είδηση. «Οΐ ίδιοι οΐ 
αναστενάρηδες έρωτώμενοι πώς δέν καίονται απαντούν, δτι άπάνου στή 
μανία του χορού βλέπουν τήν αγία Ελένη νά προηγήται από αυτούς κρα
τούσα ένα σταμνί νερό, τύ όποιο ρίχνει στήν ανθρακιά και έτσι ή πυρά 
τούς δροσίζει άντι νά τούς καίη». (Άθην. Νέα 27 Μαΐου 1940).

Σχετικά μέ τή θυσία τού ταύρου οι Μελικιώτες προσθέτουν ότι τό 
τσεκούρι, τό μαχαίρι και τό τραπέζι τής διανομής, τύ ιερόν έπίκοπον τού 
Χουρμ. έφυλάγονταν δλον τό χρόνο σέ (ορισμένο μέρος (Πετρόπουλος 140, 
1 και Άθην. Νέα 27 Μαΐου). ’Ακόμα ή μοιρασιά των κομματιών κρέας 
γινόταν μέ τή συνηθισμένη μουσική. Τό κομμάτι δέρμα γιά ένα τσαρούχι, 
πού μοιραζόταν γιά κάθε σπίτι, τό αναφέρει μόνο ό Χουρμ, ’Αλλά γι’ αυτό 
δέν υπάρχει λόγος ν’ αμφιβάλλουμε. Τύ έθιμο είναι συνταιριασμένο μέ τήν 
άλλη ιδιότυπη θυσία τού ταύρου ούτε είναι δυνατό νά τό είχε αυθαίρετα 
επινοήσει ό σοφός συντάχτης τού μικρού βιβλίου.

’Όπως παραπάνω είδαμε, ή γιορτή τού 'Αγ. Κωσταντίνου στο Κω- 
στή, μέ πρωταγωνιστές τούς αναστενάρηδες, διαρκούσε σχεδόν ολόκληρο τό 
μήνα Μάη και γινόταν σύμφωνα μέ παράδοση παλιά μέ ώρισμένη τάξη 
και ζωηρότητα. Στά άλλα γύρω χωριά, όπως φαίνεται, ήταν ή γιορτή αυτή 
λίγο ή πολύ περιορισμένη. Και στο Κωστή ακόμα δέν πρέπει νά φαντα- 
σθούμε, δτι γινόταν κάθε χρόνο μέ τήν ίδια πάντοτε διεξοδικότητα και λαμ
πρότητα. Ή ταν βέβαια εξαρτημένη από τήν ευφορία τής χρονιάς, από τά 
τάματα πού υπήρχαν, από τις περιστάσεις. Τά νεστενάρια είχαν σά θρη
σκευτική αίρεση επισύρει τήν αμείλικτη καταδίωξη τής Εκκλησίας, οΐ δε
σποτάδες τά απαγόρευαν και μέ κάθε τρόπο, όχι σπάνια και μέ ξύλο, τά 
επίεζαν και στο χωριό μέσα είχαν τούς αντίθετους. Άλλ’ ή αντίστασή τους 
έμενε ακλόνητη καί τούς έδινε πάντα τή νίκη. Ό  ίδιος ό δεσπότης τούς 
άφηκε, όπως είδαμε, νά κάμουν όπως θέλουν τό έθιμό τους, άμα εΐδε τά * 1

..15

στά άλλα γλέντια τους νά πηδάν καί νά χορεύουν επάνω στις πρόχειρες φωτιές.
1) Ή  μαρτυρία τοΰ Παναγ. Δανιηλοπούλου, έκ Βασιλικού τής Θράκης, 

(Έλεύθ·. Βήμα 11 Μαΐου 1937) δτι «οί γνωστοί αναστενάρηδες ουδέποτε εν τή ζωή 
έφόρουν υποδήματα καί δτι έκ τής αιτίας ταύτης έσχηματίζετο είς τά πέλματά 
των χονδρά έπιδερμίς, Ικανή ν’ άψηφρ καί τήν πλέον δυνατήν πυράν», δέν έχει 
καμιά άλλη αξία παρά δτι είναι όρΟ-ολογική ερμηνεία των αντιπάλων.
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γυμνά πόδια νά μένουν άβλαβ’ από τή φωτιά. 'Όμως ό σπουδαιότερος λό
γος για νά διατηρηθή ή παράξενη λατρεία μέσα στους κόλπους της ’Ορθο
δοξίας ήταν ή μεγάλη εκτίμηση και θερμή υποστήριξη στους νεστενάρηδες 
τής πλειονοψηφίας των συγχωριανών. Είχανε στη διάθεσή τους τις θαυμα
τουργές εικόνες, τις χάρες ή τούς παππούδες καί ό άρχινεστενάρης, ό πρόε
δρος τής αδελφότητας, φύλαγε στο σπίτι του, μέσα σέ σιδερένια σεντούκια 
και πλήθος αφιερώματα τ'ις πιο σημαντικές, ώστε νά κατέχουν στην κοινω
νία την δλο πρώτη πάντοτε θέση. ’Αλλά καλύτερα νά δοόσομε τό λόγο στους 
ίδιους τούς Κωστιανούς. «Οΐ νεστενάρηδες έκανάσι και τις γιατροί τοΰ χω
ριού μας. "Οάες ρωστούσε κανένας άλά φουγιάζου (= θ ά  φώναζαν) τέσσερις 
πέάε νεστενάρηδες νά ιδού τον άρρωστο. Πήγαινάσι οί νεστενάρηδες γή- 
γλεπάσι τον άρρωστο κι έδιδάσι προσταγές: Ή  εικόνα τής ΙΙανε'ίηας δεν 
ένε καλά δώ. ά τή b άρεις πέ δώ και ά τή κρεμάσεις σέ κείνο το άόπο, ά 
τή δοάσεις και στο σγουράφο νά <3ή Όλι5νει και νά άή σγουραφίσει. Έχεις 
κι ένα κότος (=κριάοι) ' ά τό κόψεις καί ά τό κάνεις κουρίοάνι (θυσία) και 
ά τό φέρεις στο κονάκι τό νεστενάρικο... Τά νεστενάρια ξεμολογούσασι 
πολλούς άθρώπους και γυναίκες πού πίστευγάσι, γήλεγάσι τι ά γένει (τί θά 
γίνει, χρησμοδοτούσαν δηλ ), γηύρισκάσι κλέφτες και παντγιού φούγιαζάσι 
τους γοί άθρώποι πέ τό χωριό». Πετρόπουλος, 14L,

Πολλά εκθέτει ό Χουρμουζιάδης στη γλώσσα του γιά τις θεραπείες, 
τούς χρησμούς και την όλη κοινωνική δράση, πού ασκούσε έξω από τή 
γιορτή ό θίασος. «Όπόταν δ’ έπιζωοτία συμβή ή άλλη επιδημία ή άνα- 
φανή βρυκόλαξ, ον Σμερδάκι') άποκαλοΰσιν ή Γούστρελον, εξέρχονται εις 
λιτανείαν τά ’Αναστενάρια έν μουσική, χορω και nounfj, τάς εικόνας των 
παηπονόων κρατούντα, και δρομαίοι τρέχονσι, τον βρυκόλακα δήθεν διώ- 
κοντες άνά τά δρη καί εις τάς οικίας καί κατ’ αυτού πυροβολοϋντες, διότι 
προσποιούνται δτι βλέπουσι αυτόν ως ασκόν πλήρη αίματος. ’Έπειτα δέ τάς 
τέσσαρας άκρας τού χωρίου διά των εικόνων σταυρούσι, τό κακόν έκδιώ- 
κοντες καί φραγμόν αΰτφ τιθέμενοι». Καί σέ άλλες τρέχουσες κοινωνικές 
ανάγκες δέ λείπουν τά νεστενάρια. «Όπόταν ό θεμέλιος λίθος... οικίας κα- 
τατίθηται, ό μέν άρχιτέκτων θύει μέλαν πρόβατον έν τώ μέσω τού οικοπέ
δου, εντός λάκκου χύνων τό αίμα* των δέ ’Αναστεναριών προσκληθέντων 
ό Άρχιναστενάρης, άνά μίαν λαμπάδα έν ταϊς τέσσαροις γωνίαις τής οικίας 1

1) Σμερδάκι άποκαλοϋν στη νότια Ελλάδα καί την Πελοπόννησο ή Λά
βωμα τό δαιμόνιο πού προσβάλλει τά ποίμνια, καί είναι τό ίδιο μέ τον Πάνα των 
αρχαίων, ενώ πραγματικά είναι ή έπιζωοτία τοΰ άνθρακα, όπως ερμήνευσε τή 
λαϊκήν αντίληψη ό Πολίτης, Παραδόσεις, Ή  ετυμολογία τοΰ X; σ. 16α παρά τό 
σμερδαλέος είναι ασύστατη, πραγματικά ή λ. έχει τήν καταγωγή άπό τό σμερδός= 
παρδαλός, ανακατωμένος. Καί τοΰ Γούστρελου ή ετυμολογία παρά τό βοΰς καί 
οίστρηλατεΐν είναι αναπόδεικτη.
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άνάπτει, και λαβών θυμιατήριον, θυμιά πάντας τούς παροντας' έπειτα θά
πτει την κεφαλήν τού θύματος εν τφ λάκκο), ένθα και το αιμα έρρευσε και 
λαβόντες τας εικόνας τών παππούδων χορευονσι, τής μουσικής παιανιζού- 
σης, μέχρις άν δτου παρατεθή τό συμπόσιον' φαγόντες δέ και πιόντες και τά 
κράτιστα έπευξάμενοι απέρχονται». Πόσο στενός ήταν δ σύνδεσμος μέ τά 
νεστενάρια τών λοιπών χωρικών στην καθημερινή τους ζωή δείχνει και τό 
ακόλουθο έθιμο, εξακριβωμένο τούτο από τον Σταμ. Σταμ. (Άθην. Νέα 
27 Μαϊου 1940). «Τόση δέ είναι ή προσήλωσις τών εκ Κωστή προσφύγων 
τής Μελικής, μού έλεγαν εκεί, ώστε οΐ Κοοστιανοί νεόνυμφοι, μόλις τελε- 
σθή τό μυστήριον τού γάμου εις τήν εκκλησίαν, θεωρούν απαραίτητον, για 
νά ζήσουν ευτυχείς και στερεωμένοι, πριν γυρίσουν εις τού γαμπρού τό 
σπίτι, νά προσκυνήσουν προηγουμένως μίαν άναστενάρικην εικόνα τού Ά γ. 
Κωνσταντίνου».

Είναι φανερό ύστερ’ απ’ αυτά δτι τά νεστενάρια δεν εσήμαιναν 
μόνο ένα παράδοξο λατρευτικό έθιμο, περαστικό, πού γινόταν μιά φορά 
τό χρόνο, ούτε απομονωμένη δεισιδαιμονία, διατηρημένη, όπως τόσες άλ
λες στήν παράδοση τού ελληνικού λαού, από μακρυνή αρχαιότητα. ’Ακρι
βέστερα θά πούμε, δτι στο Κωστή, τό κεφαλοχώρι, και τά γύρω απόκεν
τρα χωριά τής ΒΑ Θράκης είχαν διαμορφωθή σε ακέραιη λαϊκή λατρεία, 
πού κοντά στήν επίσημη και στενά μ’ αυτή ενωμένη δεν έπαιρνε καθόλου 
μέ όλους τούς διωγμούς τη δεύτερη θέση. Άλλ’ όταν οΐ νεστενάρηδες μαζί 
μέ τον αγροτικό λαό, τούς πατριώτες των, ξερριζώθηκαν γιά τις πολιτικές 
μεταβολές καί σκόρπισαν σέ διάφορα μέρη τής Μακεδονίας, τότε φυσικό 
ήταν νά πέσει σέ άφάνεια καί ή ιδιότυπη τελετή καί όλη ή σχετική θρη
σκευτική Ιδεολογία. Στήν παλαιά καταδίωξη τής ’Εκκλησίας καί τών άντι- 
αναστενάρηδων χωριανών προστέθηκε τώρα δ φόβος από τούς συνοίκους ή 
τούς γειτόνους των άλλους "Ελληνες, πού μέ τό μεγάλον αριθμό τους μπο
ρούσαν νά περιγελάσουν καί αποτελεσματικά νά ματαιώσουν κάθε δημόσια 
εμφάνιση στά νεστενάρια καί τούς πιστούς τα>ν. Γ ι’ αυτό πολύ πρέπει νά 
εκτιμηθή ή μεγάλη υπηρεσία πού έπρόσφερε στήν καθόλου επιστήμη ή 
Εταιρεία τών Ψυχικών Ερευνών μέ τον πρόεδρό της, τον άκούραστον έμιψυ- 
χωτή τής Ψυχοφυσιολογίας στον τόπο μας, κ. ’Άγγελο Τανάγρα. Μέ ταξίδια 
στή Μακεδονία, τή συνδρομή πολλών συναδέλφων του καί τήν κοινωνική του 
επιβολή σέ αστυνόμους καί επισκόπους κατώρθωσε δ Τανάγρας πρώτα νά 
βεβαιώση, δτι στή Μελίκη καί στούς συνοικισμούς οΐ νεστενάρηδες εξακο
λουθούν νά τελούν κρυφά στά σπίτια τους τις γνωστές τελετές, έπειτα δέ 
νά επιτυχή στή Μαυρολεύκη τής Δράμας καί δημόσια παράσταση οργια
στικού χορού μέ πυροβάδισμα τήν ημέρα τού Αγίου Κωνσταντίνου 1940 
(Ψυχ. Έρευναι, τεύχ. ’Ιουλίου). Τό πρωί έγινε προότα λειτουργία στήν 
ιδιαίτερη έκκλησούλα τών αναστενάρηδων, ιδρυμένη μέσα σέ γραφικό δάσος

2



παρακείμενο της Μαυρολεύκης. Στην εκκλησία έφερε και μια παλαιά εικόνα 
τοϋ αγίου ή ιδιοκτήτρια Βενετία Κλόκου, απόγονος αναστενάρηδων από 
πολλές γενεές. Τό άπόγεμα έγινε μπρος σε πλήθος κόσμου χορός μέ τη συνη
θισμένη νεστενάρικη μουσική, τύμπανο, λύρα καί γκάιντα. Τρεις άναστε- 
νάρισσες τότε, μία μέ τό εικόνισμα στα χέρια, έπεσαν σέ εκστατική κατά
σταση καί χόρεψαν τό γνοοριμο οργιαστικό χορό επί δύο ώρες. Τέλος στις 
5 μ.μ,, αφού άναψαν τή φωτιά καί έπεσαν τά κάρβουνα σέ έκταση ενός 
καί μισού μέτρου, έγινε τό πυροβάδισμα. Πρώτη μπήκε στην πυρά μέ γυ
μνά εντελώς τά πόδια καί μέ την εικόνα στά χέρια ή Παναγιά) Χρίτη. Μέ 
τά πόδια βυθισμένα μέσα έπέρασε τή φλογισμένη έκταση, έβγήκε καί ξανα- 
πέρασε γιά δεύτερη καί για τρίτη φορά. "Επειτα πέρασε τή φωτιά χορεύ
οντας ή Ιφιγένεια Άβράμη δύο φορές, άλλ’ άγνωστο γιατί μέ τις κάλτσες 
της. Ή  ίδια έκαμε καί τούτο τό παραπανιστό. Έβύθισε καί τά δύο χέρια 
της μέσα στή θράκα καί σκόρπισε τά κάρβουνα δεξιά κι αριστερά. Καί ή 
Βενετία Κλόκου έκαμε τό ίδιο μέ τά χέρια χωρίς νά χορέψει πάνω στή φω 
τιά. Γίνεται τώρα πομπή μέ επικεφαλής τις άναστενάρισσες καί τή μουσική 
καί ακολουθεί δλο τό χωριό συνοδεύοντας μέ δλη τήν εύλάβεια τό παλαιό 
εικόνισμα στο σπίτι τής ίδιοκτήτριας. "Αλλά στο δρόμο δέν έλειψε καί ένα 
άλλο χαρακτηριστ-κύ τής οργιαστικής λατρείας γεγονός. Ή  Ειρήνη Στρί- 
κου, παλαιά άναστενάρισσα, δέν έπήγε σήμερα στή μεγάλη γιορτή. Έπεν- 
θούσε. Άλλ’ δταν είδε τήν ιερή εικόνα νά περνάη από τό σπίτι της καί 
άκουσε τήν ενθουσιαστική μουσική δέν εκρατήθηκε, «τήν έπιασε ό_* άγιος», 
κατέβηκε γοργά τή σκάλα, άρπαξε έξαλλη τήν εικόνα καί χόρεψε οργιαστικά 
έως δτου εξαντλήθηκε καί ξέσπασε σέ λυγμούς, γιατί δέν έκράτησε τή 
λύπη της.

’Έτσι έτελείωσε ή εορτή τής Μαυρολεύκης πού έφρόντισεν ό Τανά
γρας. Καί τοόρα αμέσως ακολούθησε ό επιστημονικός έλεγχος. Χέρια καί 
πόδια εξετάστηκαν μέ δλη τήν προσοχή καί τήν επιστήμη τού εΙδικού. Δέν 
έδειχναν καμιά βλάβη ή έστω καί ελαφρό κοκκίνισμα. Ούτε ήσαν τά πέλ
ματα χοντροπετσιασμένα, δπως μπορεί νά συμβαίνει σέ χωρικές γυναίκες 
πού περπατούν ξυπόλυτες καί πρόθυμα θά πίστευε κάθε δρθολογιστής. «Τής 
καμάρας μάλιστα των πελμάτων τό δέρμα ήτο εξαιρετικούς λεπτόν καί εύαί- 
σθητον» (έ. ά. σ. 101). Οι κάλτσες τής Άβράμη παρουσίαζαν δύο οπές, 
αλλά δέν ήτανε από κάψιμο, καί μόν’ από τή χρήση είχανε γίνει, δπως καί 
ό κ. I. Γεοοργιάδης, Καθηγητής τής Ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο 
των Αθηνών, — δπου οΐ κάλτσες μεταφέρθηκαν! — μέ δλο τον επιστημονικόν 
όπλισμο έβεβαίωσε. Τέλος από άνθροόπους απλοϊκούς καί μάλιστα πεσμέ
νους σε υπνωτική έκσταση κάθε ιδέα προφυλακτικών χημικών μέσων θά 
ήτο εκ τών προτέρων αποκλεισμένη. Καί ήταν πράγματι, δπως έβεβαιώθη
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μέ σχετικό πείραμα ‘).
Πολύ ευεργετική έτσι έγινε ή ανάμιξη του κ. Τανάγρα ως γιατρού 

καί ως ψυχοφυσ ιολόγου. Τό θαυμαστό φαινόμενο τής άκαίας 4) βεβαιώθηκε 
μέ τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ’Έπειτα, δπως θά ϊδοϋμε παρακάτω, τό 
φαινόμενο δεν είναι απομονωμένο στα θρακικά αναστενάρια. Είναι παγ
κόσμιο και από την αρχαιότητα παρατηρημένο, μαζί δέ μέ άλλα παρόμοια 
υπερφυσικά γεγονότα βοηθεΐ πολύ στην κατανόηση κάθε θρησκείας η λα
τρείας. "Αν και δεν δίνεται πολλή προσοχή από τούς θρησκειολόγους στο 
καίριο αυτό ζήτημα. Και τώρα είναι καιρός νά προβούμε στήν ιστορική 
εξέταση τής σημαντικής αυτής λαϊκής λατρείας τής Ελληνικής Θράκης, 
αφού καί από τις περιγραφές μόνο γίνεται, φανερή ή παλαιά καί προχρι- 
στιανική της καταγωγή.

’Ήδη ό Χουρμουζιάδης δέν εδί,στασε νά συνάψη τά παράδοξα έθιμα 
καί τον εκστατικό χορό μέ δ,τι έγνώριζε από τήν αρχαία Διονυσιακή λα
τρεία μέ τις Βάκχες, τον Πενθέα καί τά βοιωτικά Άγριώνια (σ. 19—20). 
’Από τή χαρά του, δτι ανακάλυψε κάτι πού μας συνδέει μέ τήν ένδοξη ’Αρ
χαιότητα—φαινόμενο συνηθισμένο καί φυσικό για κάθε πρώτο ερευνητή— 
έπαράβλεψε τόσους αιώνες πού μας χωρίζουν από τή λαμπρή εποχή. Άλλ’ 
όμως ευθύς κατόπι κατά ένα σχήμα πρωθύστερο άφησε τό γνωστό δράμα 
τού Ευριπίδη καί τήν άλλη αρχαιογνωσία καί ζήτησε από νειότερες πηγές 
νά στηρίξη τή θεωρία του. Έχρησιμοποίησε τό Ταμεΐον τής ’Ορθοδοξίας, 
ένα βιβλίο γραμμένο από τον επίσκοπο Καμπανίας (επαρχίας περί τή μα
κεδονική Νιάουσα) Θεόφιλο καί τυπωμένο γιά πρώτη φορά τό 1780 στή 
Βενετία, δπου εύρε από τούς πατέρες τής Εκκλησίας μιά γνοάμη τού Κυ
ρίλλου τής ’Αλεξάνδρειάς (5ος αιώνας) γιά συνήθειες ελληνικές, παρόμοιες 1

Λαϊκές Λατρείες τής Θράκης

1) "Ομοιες παρατηρήσεις σέ άναστενάρισσες έγιναν καί στο γειτονικό του 
Κω στή χωριό Βούλγαρι. "Οπως μαθαίνομε από ένα δημοσιογραφικό σημείωμα, 
(Έλευθ. Βήμα 14 Μα'ίου 1997), ό Βίλχελμ Μπάουμφελντ κάτοικος Σόφιας έγραψε 
στή Στουτγάρτερ Ίλλουστρίρτε τής 17 Νοεμβρίου 1936 περιγράφοντας τις εντυ- 
πιόσεις του άπό τό χωριό αυτό στή γιορτή τοΰ “Αγ. Κωνσταντίνου. Οί χορεύτριες 
λέγονται νεσζινάρκι, λέξη πού τήν παράγει άπό τό ελληνικό έοζ ία—φωτιά. *0 
χορός των μέ συνοδεία καραμούζας καί τυμπάνου είναι εξωτικός καί οί χορεύτριες, 
λέει, φαίνονται υπνωτισμένες. "Υστερα τρέχουν μέ ορμή στήν αναμμένη φωτιά 
καί γυρίζουν επάνω τρεις γύρους, τον καθένα μέ διάρκεια δύο λεπτών. Ό  Μπά
ουμφελντ βεβαιώνει, πώς εξέτασε μέ προσοχή τά πόδια των κοριτσιών καί δέν εΐδε 
ούτε τό έ?ιάχιστο έγκαυμα. Σημειώνει ακόμα, δτι οί χωρικοί θεωρούν τό χορό τής 
πυράς ώς φάρμακο αλάθευτο κατά τής ελονοσίας καί γιά άλλες άρρώστειες.

2) Τή λέξη σάν τεχνικόν δρο μεταχειρίζεται συχνά ό Τανάγρας. Δέν ξέρω 
τήν αρχή της, αλλά βρίσκω πώς ό σχηματισμός της άπό τό άκα(γ)ος (=πού δέν 
έκάηκε) μπορεί νά δικαιολ,ογηθή στή δημοτική μας. ’Έμαθα κατόπι δτι καί άλλοι 
γιατροί τή μεταχειρίζονται (Λεξικόν τής «Πρωίας»).
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μέ δσά γίνονταν στις ήμερες του επισκόπου με τις άγιες εικόνες, για νά 
δείξη, ότι τά "Αναστενάρια είναι αρχαία και Ελληνικά έθιμα. Επειδή και 
για τή δική μας ερευνά χρήσιμες είναι οι ειδήσεις, πού δίδει τό αξιόλογο 
αυτό εκκλησιαστικό βιβλίο, καλό είναι νά παρατεθούν αυτολεξεί όσα σχε
τικά γράφει ό Θεόφιλος και γιά τή σαφήνεια με πληρέστερο τρόπο, παρόσο 
έκαμε ό Χουρμουζιάδης ')

Κεφάλαιον ΝΕλ Κατά των βασταζόντων τάς αγίας εικόνας και πα· 
ραφρονοΰντων. σελ. 130.

(Υποτακτικός έρωτά και Γέρων αποκρίνεται).
'Υποτακτικός: Ενοχλώ σε έρωτών περί τινων μικροπρεπών και βαρ- 

βαρικών πραγμάτων, τά γινόμενα έν μοναστηρίοις καί χωρίων έκκλησίαις 
πολλαΐς, δπου έν ταις πανηγΰρεσι και άλλαις έορταΐς τής μνήμης τών αγίων 
καί τής Παναγίας εύγάζουν τάς αγίας εικόνας Χριστού, Παναγίας, αγίου 
Δημητρίου, αγίου Γεοοργίου καί άλλων καί πλήθους λαού όντος, επ’ ώμων 
βαστάζουσιν αύτάς λαϊκοί καί οΐ τυχόντες καί τρέχουσιν ώς παράφρονες, 
ταύτα θαύματα είναι ή φαντάσματα ;

Γέρων: "Ώ τής ελεεινής καταστάσεως τού ορθοδόξου γένους ημών εις 
τίνα βαρβαρότητα έξέπεσε καί σχεδόν πλάνας έλληνικάς. Οί ελληνες ειχον 
κάποια είδωλα καί διά νά πλανήσουν τούς λαούς τά ώνόμαζαν διοπετή, δηλ. 
εξ Ουρανού καί θεού τού Διός έξεπετάσθησαν καί κατήλθον, καί χεΐρες αν
θρώπων δεν τά έκαμαν, καί αυτά δταν θέλουν πετούν, καί τόπον αλλάζουν. 
"Οθεν καί τινα σιδηροδέσμια ειχον, διά νά μή τούς φύγουν.

Δεν είναι χρεία άλλος νά όμιλήση περί ταύτης τής πλάνης, οπού οί 
'Έλληνες ειχον καί οΐ Χριστιανοί κατά τον δμοιον τρόπον ταύτην ανακαινί
ζουν. Ό  προφήτης Ήσαΐας περιγελά τούς έλληνας καί λέγει: «αίρετε αυτά
τά είδοολα καταδεδεμένα, ώς φορτίον κοπιώντι καί πεινώντι έκλελυμένω, ούκ 
ίσχύοντι άμα, ά ου δυνήσονται σωθήναι από πολέμου». Αυτά έρμηνεύων 
δ άγιος Κύριλλος "Αλεξανδρείας λέγει: «Έπετέλουν μέν γάρ τοΐς δαιμονίοις 
ψύχρας καί έσθ’ δτε καταγελάστους πανηγύρεις. Έξεκόμιζον τών σηκών τά 
αγάλματα, επαναθέμενοι δέ ταύτα τών ιερέων τινές περιήεσαν έν πλατείαις, 
κατασειόμενοί τε καί οιον μεθύσκοντες, ώς άχθοφορούντες άγαν, καί ένθα 
άν έπιβαρήσειεν, δ καί διακομίζειν ήθελον, έκεΐ πως καί συνιοθούμενοι καί 
μή φέρειν τό άχθος ύποκρινόμενοι' δ δ’ ασύνετος τε καί αγελαίος δήμος, 
γύναιά τε φρενών έρημα κατεκρότει, τήν άψυχον ύλην εΐδοποιηθεΐσαν δρών- 
τες εις άνδρα τυχόν ή γυναίκα, ώοντό τε κατά αλήθειαν καί άφόρητον ένιέναι 
βάρος τον διακομιζόμενον τοΐς άναθεμένοις εις ώμους αυτόν». 9).... Λοιπόν, 1

1) Μεγάλη χάρη χρεωστώ στο συνάδελφο κ. Άνδρέα Ξυγκόπουλο πού μοϋ 
έδανεισε από τή βιβλιοθήκη του τό Ταμεΐον τής ’Ορθοδοξίας, βιβλίο πού μάταια 
τό ζήτησα στις δημόσιες βιβλιοθήκες τής Α θήνας.

2) Τό χιορίο τοΰ Κυρίλλ,ου μετέφερα όπως είναι δημοσιευμένο στο Migne, Pa-
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τέκνον μου, δεν είναι τοιουτότροπα και παρόμοια σχεδόν τά έργα των τοι- 
ούτων λεγομένου χριστιανών, όπου ούτε από εΰλαβείας τίνος εις τά τοιαύτα 
ξεπέφτουν ανόσια και άτοπα πράγματα' ιλεως ό Θεός! Επειδή και 6 νόμος 
τούς αρπάζοντας τάς εικόνας και άτάκτως βαδίζοντας, τούς κληρικούς καθαί- 
ρει και τούς λαϊκούς άφορίζει βαρέως.

Κεφάλαιον ΝΣ'. "Οτι ού διά των άγίοον εικόνων ενεργεί ό Σατανάς 
άλλ’ άφ3 εαυτού (—των ό Χουρμ. κακώς) προς καταφρόνησιν τών εικόνων.

... Και δεν συγχωρεΐται εις τούς λαϊκούς ούτε έπ3 ώμων νά τάς ση
κώνουν, ούτε νά τρέχουν και νά περιέρχωνται με αύτάς.... Όμοίως και έν 
τή χάριτι τού Ευαγγελίου, καθώς τω ιερατική) τάγματι έδόθησαν έκτελεΐν 
τά άλλα, ούτω και τάς εικόνας μόνοι οι ιερείς νά έγείρωσι, και εκ τών έκ- 
κλησιών μετ’ εύλαβείας νά τάς εκβάλλουν, και λιτανείας εν καιροΐς τοΐς προσ- 
ήκουσι νά κάμουν, δταν δηλαδή μετά τού λαού δεομένου περιέρχωνται τήν 
πόλιν ή χώρας τινάς καθαρίζοντες τούς τόπους εκείνους από πολλών δαιμο
νικών φαντασιών, καί αίτούμενοι παρά Θεού ή έξάλειψιν νόσου τίνος ή 
βροχήν εν άνυδρία τον λιμόν έν τφ κόσμω φοβούμενοι. "Οθεν με τό νά κα- 
ταφρονώνται αΐ εικόνες από τούς ιερείς καί άλλους, παραδιδόμεναι εις χεΐ- 
ρας αμαρτωλών και μέθυσων ανθρώπων, ό Θεός παραχωρεί καί ό Σατανάς 
ενεργεί τά δσα πολλοί ειδον καί μεθ3 δρκου βεβαιούσι νά γίνωνται εν δυσ- 
βάτοις δρεσι καί φάραγξι τούς βαστάζοντας τάς εικόνας μετατοπίζων, έκ- 
φρονας καί έπτοημένους άποτελών, καί πολλάκις ως πετομένους περιφέρων 
έν ίδρώτι πολλώ, διά τό άχθος τής θαυματουργοόσης δήθεν εΐκόνος' άπαγε 
τής βλασφημίας! δεν είναι αυτή Θεία ενέργεια, αλλά σατανική, διά νά πε- 
ριπαίζωνται αΐ εικόνες καί καταφρονώνται ού μόνον παρά τών τοιούτων 
αφρόνων Χριστιανών, αλλά καί παρ’ εθνικών, οΐτινες πολλά καθ’ ημών 
διά τά τοιαύτα λέγουσι καί οι πράττοντες ούκ αισθάνονται' ιλεως ό Θεός!»

Αυτά ό επίσκοπος Θεόφιλος. Μαθαίνομε έτσι, ότι στον 18ον αΐοόνα 
ήσαν γνωστές, φυσικά όχι μόνο στήν περιοχή τής Κομπανίας, τέτοιες πε
ριφορές εικόνων από θρησκόληπτους καί έξαλλους, πού είχαν κάποια ομοιό
τητα με δσα έγίνονταν από τά ’Αναστενάρια. Βέβαιον υπαινιγμό σ’ αυτά 
δεν κάνει ό Θεόφιλος, άλλ3 είναι πολύ πιθανό πώς θά τά είχε υπόψη του. Ή  
ομοιότητα βέβαια δεν είναι τέλεια. Λείπει από τά συνήθια αυτά ό ιδιαίτε
ρος οργιαστικός χορός καί άν άφήσωμε κατά μέρος τήν άλλη πολυσύνθετη 
εορτή. ’Αλλά δύο πράγματα είναι κοινά' πρώτα ή ΐδεοπληξία, δτι έχουν στά 
χέρια τους άγιες θαυματουργές εικόνες, πού τούς κάνει έκστατικούς καί άλ· 
λόφρονες, καί ύστερα ή ανάγκη νά τρέξουν έξω καί ασυλλόγιστοι νά πετά- 
ξουν σάν πουλιά στά βουνά καί τά λαγκάδια. Τούτο φυσικά ό ευσεβής ίε-

trologia Graeca, τομ. 70 σελ. 989. Ό  Θεόφιλος καί ό Χουρμ. έχει αντί τοΰ δια* 
κομίζειν, δοκιμάζειν.
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ράρχης αποδίδει σέ ενέργεια του Σατανά, άλλα του διαφεύγει ή βαθειά π ί
στη των απλοϊκών, δτι οί εικόνες οι ίδιες είναι κείνες πού παρακινούν νά 
μεταφερθούν στην εξοχή, σιά χωράφια και τον άλλον τόπον για να κάμουν 
εκεί τό θάμα τους. Γιατί είναι φανερό, δτι τά έκτροπα συνήθια πηγή τους 
έχουν τις συνηθισμένες λιτανείες για νά προκαλέσουν βροχή σέ καιρό άνυ- 
δρίας ή νά άποτρέψουν καταστροφικές άρρώστειες, δτε ή Εκκλησία επιτρέ
πει μόνο σέ ιερείς νά κρατούν τις θαματουργές εικόνες. Και δπως πολύ πα- 
λαιές είναι οί λιτανείες, τό ίδιο παλαιές λογικό είναι νά δεχθούμε, δτι θά 
είναι και οί παρεκκλίσεις πού είδαμε, γεννημένες και τούτες από την ίδια 
βαθειά συγκίνηση σέ καιρούς μεγάλων κινδύνων. ‘II έκθεση τού επισκόπου 
άλλωστε αφήνει νά διαγνώσωμε, δτι πολύ παλαιότερα από την εποχή του 
πρέπει νά ήσαν τά έθιμα, επειδή αναφέρει νόμο, βέβαια συνοδικό, πού κα- 
θαιρεϊ τούς κληρικούς καί άφορίζει τούς λαϊκούς, άσχολεΐται μέ την ετυμο
λογία των διοπετών αγαλμάτων και ή φρασεολογία του γενικά δέν είναι εν
τελώς δική του και μόνο σύγχρονη. "Ακόμα και ή έκταση ή τοπική υποδη
λώνει την ίδια παλαιά καταγωγή. Είναι περίεργο πώς τό ίδιο έτος 1780 
δημοσιεύτηκε παρόμοια μαρτυρία από τή μακρυνή Ρουμανία. Ό  Κωνσταν
τίνο: Καρατζάς εις τάς ’Εφημερίδας του περιγράφοντας εντυπώσεις του από 
τό περίφημο μοναστήρι Neamtzul αναφέρει: «Τστέον δ’ δτι επί τών άλλων 
ηγουμένων την εορτήν τής "Αναλήψεως εύγάζοντες οί ιερείς τήν αγίαν τής 
ύπεραγίας Θεοτόκου εικόνα δύο νέοι ενθουσιασμένοι τήν ήρπαζον καί έτρε- 
χον εις τά βουνά ')»■

'Ότι ή ώθηση γιά τήν εκστατική τρεχάλα οφείλεται στή θέληση τής 
θαματουργής εικόνας τό βεβαιώνουν πολλές λαϊκές αντιλήψεις. Σέ πολλούς 
ελληνικούς τόπους π. χ ., όταν κανείς είναι βαρειά άρρωστος στύ σπίτι, πι
στεύουν, πά>ς ή εικόνα—καί αυτή είναι κατ’ εξοχήν τής Παναγίας—αρχίζει 
και τρίζει. Τήν μεταφέρουν τότε καί τήν απιθώνουν πάνο3 στύν άρριυστο, 
οπότε παύει τό τρίξιμο καί δ άρρωστος γίνεται καλά. "Ή αν ή θαματουργή 
εικόνα είναι μακρυά, σέ κανένα μοναστήρι, πηγαίνουν νά τήν φέρουν καί 
μαντεύουνται. "'Αν ή εικόνα φανή στον κομιστή αλαφριά, δ άρρωστος θά 
γιάνη' άν βαρειά, είναι γιά πεθαμό. Στή Λίμνη τής Εύβοιας στήν πανήγυρη, 
τά γενέθλια τής Θεοτόκου 8 Σεπτέμβρη, είναι ή συνήθεια νά μεταφέρουν 
τήν εικόνα τής Παναγίας μέ πομπή έξω από τό χοοριό στο παύεκκλήσιο τής 
'Αγίας "Άννας. Τότε δ ιερέας κρατώντας τήν εικόνα στέκεται καί λέει στον 
κόσμο: «Ποιος καλός χριστιανός θέλει νά πάρη τή Χάρη της νά μήν κου- 
ραστή καί νά τήν πάη νά έπισκεφθή τή μητέρα της;» Λαογραφία Γ', σελ. 1

1) Ν. Γ. Σβορωνος, Άρχεΐον Θρακ. Θησ.τ. Ζ' σελ. 365—6. Ό  Σβορώνος 
υποθέτει ότι ίσιος έχομε καί στή Ρουμανία άπομεινάρια της τελετής των ’Αναστε
ναριών. Σκέψη γιά μια στιγμή εύλογη, μά γιά τις λίγες ειδήσεις πού έχομε αβέβαιη·
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504—5. ’Ανάβει τότε δ ζήλος καί ή προθυμία, μάλιστα εκείνων πού τό εί
χαν τάμα. Γίνεται πλειστηριασμός και κείνος πού θά καταβάλη τά περισσό
τερα παίρνει τή μεγάλη αξία μακαριστός από δλους νά μεταφέρη την άγια 
εικόνα. "Υστερ’ από τέτοια συνήθια είναι ευνόητο, πώς οΐ εικονοφόροι εν
θουσιάζονται, πέφτουν σε έκταση και γίνονται θεοφόρητοι. Και τώρα ακόμη 
εύκολα θά καταλάβουμε τι σημαίνει ή μαρτυρία τού Κυρίλλου τής ’Αλεξαν
δρείας. Βέβαια δ ιεράρχης εχει σκοπό νά έρμηνεύση τον Ήσαΐα και νά κα
κίση τής ελληνικές λατρείες, πού στις ημέρες του δχι μόνο στην Αίγυπτο 
αλλά και παντού είχαν ακόμη κάποια ζωή. Είναι γνωστό πό)ς σε πολλές 
πομπές και μάλιστα τις διονυσιακές μετάφερναν από ιερό σέ ιερό αγάλματα 
των θεών ’). Αυτές τις πομπές δ μαχητικός χριστιανός ονομάζει «καταγελά- 
στους πανηγΰρεις»- Μέ τό «κατασειόμενοι και οιον μεθύσκοντες» έχομε την 
εικόνα τού θρησκευτικού ενθουσιασμού. Ο! ιερείς γίνονταν κάτοχοι όποος 
έλεγαν οι παλαιοί. ’Ακόμα καταλαβαίνομε, δτι κινιούνται σύμφωνα μέ τή 
θέληση των αγαλμάτων (και ένθ’ αν επιβαρήσειε κ. τ. λ ) και αυτό τό θέαμα 
συνέπαιρνε σέ θαμασμό τή λαϊκή μάζα, τον άγελαΐον δήμον καί τά γύναια 
τά φρένων έρημα. Άλλα τή σαφέστερη και διδακτικότερη μαρτυρία γιά τήν 
αύτοκινησία αυτή καί ιδιαίτερη θέληση των αγαλμάτων στήν ’Αρχαιότητα 
τή χρειαστούμε στο Λουκιανό (περί τής Συρίης Θεού 36 κέ.) δταν περιγρά
φει πώς χρησμοδοτεί τό γενειοφόρο ξόανο τού ’Απόλλωνα στήν 'Ιεράπολη 
τής Συρίας' «εύτ’ άν έθέλη χρησμηγορέειν έν τή έδρη πρώτα κινέεταΓ οΐ 
δέ μιν ίρέες αύτίκα άείρουσι, ήν δέ μη άείρωσιν, δ δέ ΐδρώει καί ες μέζον 
έτι κινέεταΓ εύτ’ άν δ’ ύποδύντες φέρωσιν άγει σφέας πάντη περιδινέων 
καί ές άλλον εξ άλλου μεταπηδέων... δ δέ ήν μή τι έθέλη ποιέεσθαι, όπίσω 
άναχωρέει, ήν δέ τι έπαινέη, άγει εις τό πρόσoj τούς προφέροντας δκωσπερ 
ήνιοχέων». Μέ αυτόν τον τρόπο συμπεραίνουν οι ιερείς τούς χρησμούς τού 
θεού. Στο τέλος μέ τή συνηθισμένη του ειρωνεία γράφει δ Λουκιανός καί 
τό θαυμασιοδτερο απ’ δλα, έ. ά. 37 «Έρέω δέ καί άλλο το έμεύ παρεόντος 
έπρηξε’ οΐ μέν μιν ίρέες άείροντες έφερον, δ δέ τούς μέν έν τή γή κάτιυ ελι- 
πεν, αυτός δ’ έν τφ ήέρι μοΰνος έφορέετο».

Ή  παρέκβαση θά φανή τώρα δικαιολογημένη, άμα θυμηθούμε, οτι καί 
στά’Αναστενάρια οΐ άγιες εικόνες είναι πού θέλουν νά χορέψουν—δ Χουρμ. 
τις ονομάζει «χορευοΰσας εικόνας»—παρακινούν τούς παλαιούς καί νέους 1

1. Κατά τή μεγάλη πομπή των Ελευσινίων μεταφέρουν ξόανο τοΰ “Ιάκχου. 
Στά μεγάλα Διονύσια πηγαινοφέρνουν μεταξύ τού αρχαίου ναοϋ, τού Θεάτρου καί 
κάποιας οικίας κοντά στήν ’Λκαθημΐα τό άγαλμα τού Έλευθερέα Διονύσου. Στή 
Σικυώνα, Παυσ. 11, 7, δ: «άλλα δέ αγάλματα έν άπορρήτω Σικυωνίοις έστίν ταϋτα 
μιφ καθ’ έκαστον έτος νυκτί εις τό Διονύσιον έκ τού καλουμένου κοσμητηρίου κο- 
μίζουσι, κομίζουσι δέ μετά δάδων ήμμένων καί ύμνων επιχωρίων- ηγείται μέν ουν 
ον .Βάκχιον ονομάζουσι, έπεται δ’ ό καλούμενος Λύσιος
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αναστενάρηδες—«τούς πιάνει ό άγιος» και «εγκαλεΐ τον καθαρόν άνθρωπο» — 
νά χορέψουν μαζί και μέ την αυξανόμενη έξαψη νά πάρουν τά βουνά, η δτι 
θέλει δ άγιος νά έπισκεφτή στις νυκτερινές τελετές τον αδερφό του άγιο τοϋ 
άλλου χτοριοΰ. Έμάθαμε, δτι τό στοιχείο τούτο της τελετής δέν είναι απο
μονωμένο άλλ’ έχει όμοια πολλά άλλα έθιμα λαϊκά αρχαία καί νεώτερα. Τέ
τοια έθιμα, όσα αναφέρει ταλανίζοντας τούς χριστιανούς δ επίσκοπος Θεό
φιλος η όπως εκείνα τού ρουμανικού μοναστηριού η τά σχετικά μέ τις ει
κόνες της Παναγίας έχουν βέβαια οργιαστικό χαρακτήρα, δέν αποτελούν δμο)ς 
άρτια καί συγκροτημένη από πολλά στοιχεία λατρεία όπως έχομε στά ’Ανα
στενάρια. ’Έπειτα τέτοια συνηθια μέ λίγο περιεχόμενο μπορεί νά γίνωνται 
σέ πολλούς τόπους άλλα και εύκολα ?νησμονειόνται καί πάλι ξαναφαί
νονται, όταν κανένας θεόληπτος η καμιά «αγία κόρη» ξανανάψη τη φλόγα 
τού θρησκευτικού φανατισμού. ’Αντίθετα στη συγκροτημένη καί πλούσια 
τελετή, πού εξετάζομε, έχομε παλαιά ιστορία μέ συνέχεια.

Πρώτος δ πολυγράφος καί ακούραστος ιστοριοδίφης Ν. Βέης έδειξε 
την παλαιότητα τής λατρείας μέ ένα σημείωμά του στο περιοδικό Βυζαντίς 
τ. 1, 1909, σελ. 48 κέ. Δημοσίεψε δηλαδή εκεί δύο κείμενα σχετικά μέ την 
επανάσταση των Βουλγαρόβλαχων πού κατοικούσαν βορειότερα από τον 
Αΐμο, κατά τού αΰτοκράτορα Ίσαακΐου ’Αγγέλου, τού 1186 μ. X, όπου ση
μαντικό ρόλο παίζουν δαιμονόληπτοι, εξάπαντος πρόγονοι των σημερινών 
’Αναστενάρηδων. Τό πρώτο κείμενο βρήκε στο Νικήτα Χωνιάτη βιβλ. I, 
238 (έκδ. Βόννας) : «Τής δέ δειλίας ταύτης τούς δμογενεΐς άπάγοντες οί
ταυτόαιμοι εύκτήριον έδείμαντο οικον έπ’ δνόματι. Δημητρίου τού καλλιμάρ- 
τυρος (δ Πέτρος δηλ. καί δ Άσάν οί Βούλγαροι αρχηγοί τής επανάστασης), 
εις δν *) πολλοί τών δαιμονόληπτων συνηθροικότες εξ έκατέρου γένους α!μω· 
πούς καί διαστρόφους τάς κόρας, λυσιχαίτας καί τάλλα ακριβώς διασώζον
τας, δπόσα οί τοίς δαίμοσι κάτοχοι διαπράττονται, τοιάδε τούτοις ενθουσιώ- 
σιν ύπετίθουν φθέγγεσθαι, ώς δ Θεός τού τών Βουλγάριυν καί Βλάχων γέ
νους ελευθερίαν ηύδόκησε καί τού χρονίου ζυγού επένευσεν άπαυχένισιν, 
οΰ χάριν καί τον χριστομάρτυρα Δημήτριον άπολιπείν μέν τύν τών Θεσ- 
σαλονικέων μητρόπολιν καί νεών τον εκεί καί τάς παρά Ρωμαίοις διατριβάς, 
ες δ’ αυτούς άφικέσθαι ώς έπαρήξοντα καί συλλ,ήστορα τού έργου έσόμενον. 
Άνακωχευόμενοι δέ προς βραχύ οί παράφοροι οΰτοι, καί αίφνης τό πνεύμα 
επί πλεΐον συλλέγοντες, έπιληπτευόμενοι αΰθις διεσοβούντο καί εβάων εν
θουσιαστικόν καί διάιορον μή είναι τό από τούδε έδρας ακμήν, άλλ’ όπλα 
μετά χείρας λαβεΐν καί Ρωμαίοις δμόσε χωρεΐν». Τό δεύτερο κείμενο πήρε 
δ Βέης από τή Χρονική Χύνοτ^η, άνωνύμου συγγραφέα, δημοσιευμένη στού 1

1) Στο σημείο αυτό έχομε αξιόλογη παραλλαγή τοϋ κειμένου κατά δημοίδη 
κώδικα Β, όπως κρίνοντας τή δημοσίευση τοϋ Βέη ύπέδειξεν ό Πολίτης, Λαογρα-
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Κ. Σάθα τη Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Ζ' σελ. 371. «Των δέ Μυσών 
άποστάντων ώς εϊρηται και κακά διαπραξαμένων Ρωμαίοις μέγιστα έξεισιν 
ό βασιλεύς κατ’ αυτών. Λέγεται δέ και οί Βλάχοι άνεβάλλοντο την άπόστα- 
σιν πρότερον, εις ήν ήρέθιζον αυτούς ό Πέτρος και δ Άσάν, δειλαινόμενοι 
τφ μεγέθει τής πράξεως, οΐ δέ τής δειλίας τούτους άπάγοντες εύκτήριον άνε- 
γείρουσιν οίκον επ’ δνόματι Δημητρίου τοΰ μεγαλομάρτυρος, εις δν πολ
λούς συναθροίσαντες δαιμονόληπτους, ους Άα&ενάρια τινες δνομάζουσιν, 
έπειθον τούτους λέγειν ένθουσιώντας, δτι ό Θεός τοΰ των Βουλγάρων καί των 
Βλάχων γένους την ελευθερίαν ευδόκησε και διά τοΰτο τον Μυροβλήτην 
μέγαν μάρτυρα Δημήτριον την Θεσσαλονικέων καταλιπόντα έλθεΐν εις την 
τούτων βοήθειαν τάς μετά Ρωμαίων ένδιατριβάς καταλείψ«ντα...Και ώς εύη- 
μερήθησαν τούτοις τά τής άποστάσεως μικρόν ήγησάμενοι την εαυτών ελευ
θερίαν και κατά των εξω τοΰ Αίμου χωρών επέρχονται δηοΰντες ταύτας 
και άφανίζοντες' ό δέ τών αδελφών πρώτος Πέτρος και στέφανον τή κε
φαλή περιτίθησι και τοΐς ποσι κόκκινα υποδήματα βασιλέα Βουλγάρων 
κατονομάσας εαυτόν και τή Πρεσθλάβα (πόλις δέ αύτη αρχαία, μεγίστη και 
οχυρά) προσβαλόντες, ώς ούκ ευκόλως αυτής επελάβοντο, έάσαντες ταύτην 
κατά τών έξω τοΰ Αίμου ρωμαϊκών κτημάτων έπιστρατεύουσι καί πολλά 
σώματα ρωμαϊκά και βόας και υποζύγια και τών άλλων βοσκημάτων πλή
θος ούκ έλάχιστον διαρπάζουσι» '). Τά δύο κείμενα συμπληρώνουν τό ένα 
τό άλλο. ’Ενώ στην αφήγηση τοΰ Χωνιάτη έχομε λεπτομερειακή περιγραφή 
τών δαιμονολήπτων στήν εξαρτημένη καί 60—70 έτη νεώτερη Χρονική Σύ
νοψη ’) μαθαίνομε καί τό ό'νομά τους : Άσθενάρια, πού είναι αδύνατο
νά μήν είναι τό ίδιο μέ τά ’Αναστενάρια τών χρόνων μας. Πράγματι, αν 
μάς έλειπε τό νεώτερο κείμενο, ή συσχέτηση θά ήταν αμφίβολη, επειδή ή 
περιγραφή τών δαιμονισμένιον είναι γενική καί αόριστη, δέν άναφέρεται δέ 
τίποτε είδικοηερα χαρακτηριστικό, όπως είναι τό πυροβάδισμα. Εξ άλλου 
από τό Χωνιάτη μαθαίνομε, δτι οΐ δαιμονιακοί αυτοί είχαν ταπεινή θέση 
στήν κοινωνία, τούς ονόμαζαν ψυχάρια, ψυχάρι δέ εσήμαινε τό δούλο, 
τό ανδράποδο, ήταν αϊμωποί καί διάατροφοι τάς κόρας καί γενικά είχαν 
εξωτερικό άρριοστιάρικο (άναξομάλλιοι—άναμαλλιάριδες καί κουτρουλοί), 1

φία, Α, σ. 343—5: «καί έν αύτφ (τφ ναφ τοΰ Δημητρίου) πολλούς δαιμονολή* 
πτους, οίτινα και ψυχάρια όνομάξουαι, περισυνάξαντες άπό διαφόρων γενών, καί 
ετέρους άναξομαλλίους καί κουτρουλοΰς καί κωραγίους, πράττοντας δσα καί οί 
δαιμονιακοί τύπτοντας εαυτούς μετά σιδήρων».

1) Τό νά παρατεθούν εδώ ολόκληρα τά σχετικά κείμενα δέν είναι, πιστεύω, 
περιττολογία. Άποφεύχομε έτσι τά πολλά καί αδύναμα σχόλια μας καί λιγοστεύομε 
τά σκοτάδια τών παραπομπών.

2) Βλέπε Στίλπωνα Κυριακίδη στο αξιόλογο άρθρο, λ. ’Αναστενάρια τής 
Μεγ. Εγκυκλοπαίδειας,
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άποχτημένο μέ τον καιρό από τις συνηθισμένες εξάψεις, τους ενθουσιασμούς 
και τις επιληπτικές κινήσεις. Μέ αυτά λοιπόν συμφωνούν πολύ καλά τά 
Άσθενάρια τού ανώνυμου χρονικογράφου τού 13ου αιώνα, οΐ άστενειάρι- 
δες, όπως θά λέγαμε σήμερα. Άσθενάρια καί Ψυχάρια ήσαν επίθετα υβρι
στικά, πού έδωσε στούς λίγους καί ξεχωριστούς «δαιμονιζομένους» ή με
γάλη ορθόδοξη κοινωνία. Και μέ την ιδεολογική αυτή βάση θά προχωρή
σουμε άσφαλ,έστερα στην ετυμολογία. Άπό το 'Ιστορικό Λεξικό, λ' άστενά- 
ρις, μαθαίνομε δτι ό τύπος αυτός αντί τού πανελλήνιου άστενειάρης είναι 
συνηθισμένος στην Καππαδοκία, οπού λέγουν ακόμα καί ό άστενάρ (άπό 
το ούδ.) καί τό θηλ. άστεναρεά. Επειδή είναι γνωστό δτι στήν Καππαδο
κία, δπως καί στον Πόντο, διατηρήθηκαν άρχαϊκώτεροι τύποι, μπορούμε 
νά υποθέσουμε, δτι τό 13ο αιώνα στή Θράκη καί άλλες ελληνικές χώρες 
ό άστενάρις καί τά άστενάρια δέν θά ήσαν άγνωστα. Τότε ή μόνη παρα- 
ποίηση τού δημοτικού ονόματος, πού έκαμε ό χρονικογράφος στή λόγια 
γλαίσσα του, ήταν ασήμαντη, αντί Άστενάρια έγραψε Άσθενάρια. Τά Α να 
στενάρια δυνατό νά έσήμαιναν τό ϊδιο μέ τήν προσθήκη ’) τού πλεοναστι
κού αρνητικού άν κατά τό άναμελής καί άλλα ή νά έγιναν σύμφωνά μέ κά
ποια λαϊκή ερμηνεία κατά τό αναστενάξου ή άνασταίνομαι 8). "Οπως καί άν 
έγινε, φαίνεται ασύμφορο προς τό παρόν τουλάχιστο σχετικά μέ τήν ετυμο
λογία νά παραβλέψομε τά μεσαιωνικά κείμενα fl).

’Έτσι έχομε τά Αναστενάρια μαρτυρημένα άπό τό 12ο αιώνα καί άπό 
τό 13ο με Χό ίδιο τους ακόμα τό δνομα. Ό  Πολίτης είχε, Λαογραφία Λ 
344—5, καί άλλες μαρτυρίες παλαιότερες καί νεώτερες, άλλ3 άτυχιύς δέν 
έπρόφτασε νά τις δημοσιέψη. Δέν είναι αμφιβολία, δτι οΐ τελετές οΐ αλλό
κοτες καί ή λοιπή δράση τους θά ήταν στύ βάθος καί τότε οΐ ίδιες, γιατί, 
δπως θά ιδούμε παρακάτω, τέτοια έθιμα στήν ουσία τους έχουν παμπάλαιη 
καταγωγή. Ούτε θά δώσωμε μεγαλύτερη πίστη στήν περιγραφή τού Χωνιάτη 
απ’ δση πρέπει. Ό  ιστορικός τής εποχής έβλεπε μόνο, δτι οΐ δαιμονόληπτοι 
αυτοί είχαν γίνει δ'ργανα πολιτικής ραδιουργίας καί επανάστασης κατά τής 
νόμιμης βασιλείας, δέν είχε λοιπόν λόγους νά τούς προσέ'ξη ακριβέστερα καί 1 2 3

1) Τήν παρατήρηση αυτή οφείλω στον κ. Στ. Καψωμένο.
2) Ό  Δ. ΓΙετρόπουλος έ ά. σελ. 136, 1 σημειώνει: Μερικοί απ’ αυτούς 

(τούς Κωστηλήδες) συνδέουν τή λέξη μέ τό ρήμα άνασταίνω—ομαι, επειδή οι ανα
στενάρηδες έπηδοΰσαν (άνεσταίνοντο) επάνω στή φωτιά.

3) Ό  Κυριακίδης έ. ά νομίζει, ότι τά άσθενάρια «προήλθον πιθανώς έ* 
παραφθοράς ιοΰ ονόματος αναστενάρια». 'ΟΝ. Βέης στή Wochensschrift f. Klass. 
Philologie 1915, 970 έπρότεινε τήν ετυμολογία άπό τή στιά=πυρά μέ τήν υπόθεση, 
δτι θά υπήρχε ή σειρά, ή στιά—τήν ηστιά—ή νηστιά, αλλά τέτοιο πράγμα δέν 
έγινε ποτέ καί μόνο ή στιά, τή στιά είναι γνωστά στούς Θρακιώτες. Επίσης άδύ- 
νατη είναι ή υπόθεση τού I. Βογιατζίδη, δτι ό (Α) ναστενάρης έγινε άπό τό οτρη- 
νιάρης, 5 Αθήνα 1917, Λεξικογρ. Άρχεΐον 81.
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νά μας παραδώση πράγματα, χρήσιμα για μάς μετά 7—8 αιώνες. Είναι 
αρκετά, δσα μάς λέει, δτι στην ενέργεια τους οι δαιμονιακοί ενθουσιούσαν, 
είχαν επικοινωνία με τούς άγιους και το Θεό καί ήσαν πιστευτοί στις μεγά
λες μάζες τοΰ λαοΰ, δπως σήμερα οΐ αναστενάρηδες. ’Ακόμα μαθαίνομε από 
την πορεία τής βουλγαροβλαχικής εξέγερσης δτι τέτοιοι θίασοι πολύ πιθανόν 
είναι νά υπήρχαν *) τότε σέ μεγαλύτερη έκταση καί βορειότερα από τον 
Αίμο, ενώ ύστερα περιορίστηκαν στούς τόπους πού είδαμε, νοτιοότερα από 
τύ μικρό Αίμο καί τά βουνά τής Στράντζας.

Θέλοντας τώρα νά εξετάσουμε την οποία αρχαιότητα τών λατρευτι
κών εθίμων σκόπιμο είναι νά ϊδούμε πρώτα, δσα είναι χριστιανικά ή έγι
ναν δεκτά από τή νέα θρησκεία. ‘Ο "Αγιος Κωσταντΐνος καί ή 'Αγία Ελένη, 
είδαμε στην περιγραφή τών εορτών, αποτελούν ενωμένοι στις εικόνες τους 
τις χορεύουσες τό αντικείμενο τής λατρείας τών αναστενάρηδων με κέντρο 
τό φερώνυμο χωριό, τύ Κωστή, γιά δλη την περιφέρεια 2). Καί δμως δ 
Χωνιάτης αγνοεί εντελώς την αγία δυάδα καί μιλεΐ μόνο γιά τον άγ. Δη- 
μήτριο τής Θεσσαλονίκης. Αλλά τούτο δέ σημαίνει καθόλου, δτι τό 12ο 
καί 13ο αιώνα δέ δοξάζονταν οι άγιοι από τά ψυχάρια ή άσθενάρια. Μπο
ρεί νά είχαν την ίδια κυρίαρχη θέση στη λατρεία, αλλά δεν έχρησίμευαν 

* στούς επαναστάτες, πού στοχάζονταν, δτι δ μεγάλος άγιος τής Θεσσαλονίκης 
θά τούς ήταν χρησιμώτερος σύμμαχος. ’Αντίθετα άλλες παρατηρήσεις 
μάς δδηγούν νά πιστεύομε, δτι ή λατρεία τής δυάδας είναι παλαιή καί είναι 
πιθανό πώς φτάνει έως τά χρόνια αμέσως μετά τό θάνατο τού Μ. Κωνσταν
τίνου. Ό  Χουρμουζιάδης περιγράφοντας τής εικόνες τών παππούδων σελ. 
18 προσθέτει: «τών δέ παρά τοΐς άλλοις χριστιανοί: εικόνων τού αγίου 
Κωνσταντίνου διαφέρουσι, καθότι ή αγία Ελένη ζωγραφειται διεζωσμένη 
την έσθήτα καί τον έτερον πόδα ώς χορεύουσα δήθεν προτείνουσα' εικόνας 
δέ τοιαύτας καί εν τοΐς ναοΐς έχουσιν, άλλ’ ιδία εν τοΐς τών παππούδων τε· 
μένεσιν, ας καί ΐερτοτάτας νομίζουσι». Γιά τον περίεργο άγιογραφικό τύπο 
δέν έχομε «αμιά άλλη μαρτυρία, άλλ’ είναι αδύνατο νά είναι επινόηση τού 
Χουρμ. ή άλλου κανενός. Ά ν  θυμηθούμε ακόμα τή μαρτυρία τών Μελι- 
κιωτιϋν, δτι τά ποδάρια τών αναστενάρηδων έμεναν άβλαβα πάνω στή φω
τιά, γιατί έβλεπαν τήν αγία Ελένη νά πααίνει μπροστά μέ ’να σταμνί νερό 
καί χύνοντάς το στήν ανθρακιά τήν έδρόσιζε, δέν θά αμφιβάλουμε καθόλου, 
δτι ή αγία ειχεν από παλαιά ιδιαίτερη θέση στο λατρευτικό χορό, ώστε νά

1) Συμπέρασμα τοΰ Κυριακίδη έ'. ά.
2) "Οπως είδα κατόπι στις Ψυχ. "Ερευνες τοΰ Τανάγρα, τεΰχ. Νοεμβρίου

τοΰ 1940, καί στο βουλγαρικό Πανιτσάρεβο «πλησίον τοΰ Εύξείνου Πόντου» ή κυρά 
9Ιορδάνοβα μέ τήν εικόνα τών δύο άγιων καί ακριβώς τήν εορτή τοΰ Ά γ. Κω-
σταντίνου, 21 Μάη, έκτελεΐ θαυμαστή πυροβασία πάνω σέ μεγάλη ανθρακιά κο,ί
θεραπεύει κάθε αρρώστια «δι1 2 * * 5 απλής επαφής»,
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ίστοριστή επίσης παλαιά πάνω στην εικόνα τη; σαν νά χορεύη. Σύμφωνη 
είναι και ή αντίληψη των χα)ρικών, ότι τά εικονίσματα ήσαν παλαιικά, άφοϋ 
είχαν γράμματα, πού δεν μπορούσε κάνεις νά τά διαβάσει. Εννοείται, ότι 
μ3 αυτά δεν μπορούμε νά καθορίσομε πόσο παλαιά ήταν ή συνήθεια και ό 
σχετικός άγιογραφικός τύπος. ') 3Αλλ3 ότι γενικώτερα στη συνείδηση τού 
λαού της Θράκης, χώρας γειτονικής μέ την Κωνσταντινούπολη, οΐ δυο 
άγιοι κοντά στην επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας θά είχαν ανέκαθεν 
εξαιρετική θέση, τό δείχνει και μία λαϊκή Θρακική παράδοση δημοσιευμένη 
στή Λαογραφία Β\ σελ. 201. Κοντά στήν Γκιουμουλτζίνα βρίσκονται τρεις 
κυλινδρικοί μαρμάρινοι στύλοι μέ ύψος 1 ‘/a μέτρου, σημαδεμένοι οΐ δύο μέ 
άνάγλυπτο σταυρό και ό τρίτος μέ αχνάρια από άλογοπατησιές. Τούς δύο 
προότους τούς έ'ρριξε ό άγιος Κωσταντΐνος και ή αγία Ελένη, τον τρίτο δ: 
άράπης από τό Κάρλικ, μιά κορφή τής Ροδόπης, γιά νά δοκιμάσουν, ποιος 
θά κερδίση τον πόλεμο. Των άγιων τά λιθάρια πήγαν μπροστά και έτσι 
φάνηκε ποιος θά μείνει νικητής. Και ή τοπική αυτή παράδοση μπορεί νά 
μήν είναι μοναδική στή Θράκη, άν θυμηθή κάνεις τήν πανελλήνια και ακ
μαία λαϊκή πίστη γιά τά θαματουργά κωσταντινάτα 1 2 3) και τό τίμιο ξύλο, 
λαϊκή θρησκευτική αντίληψη, πού πρώτη της πηγή έχει τό ιστορικό ταξίδι 
τής αΰγούστας Ελένης στά 'Ιεροσόλυμα.

Γενικά δ λαός ποτέ του δέ μένει άπραγος αντίκρυ στα θρησκευτικά 
πράγματα και άσχετα ή παράλληλα μέ τούς άντιμαχόμενους θεολόγους έχει 
τις δικές του αντιλήψεις και ερμηνείες διατηριόντας πάντοτε μέ συντηρητι
κότατο πνεύμα τις παλαιές λατρευτικές συνήθειες και θεμελιακές ιδέες. Τούτο 
τό φαινόμενο πρέπει ιδιαίτερα νά προσέξουμε σχετικά μέ τούς 5—6 πρώ
τους αιώνες, τή μεταβατική εποχή τής αμείλικτης πάλης μεταξύ των δύο 
θρησκειών και τής φανατικής διαμάχης ανάμεσα στούς θεολόγους και πατέ
ρες τής Εκκλησίας. Τί στάση τότε πήραν οι λαϊκές μάζες; Ό  υπολογιστικός 
και φρόνιμος αύτοκράτορας, ό Κωσταντΐνος, ενώ από τό ’να μέρος ευνοούσε 
λίγο στήν αρχή και μέ τον καιρό περισσότερο τούς χριστιανούς, από τ3 άλλο 
δέν καταδίωξε τούς εθνικούς και δεν περιόρισε παρά λίγο και μετρημένα 
τήν παλαιά λατρεία3). ’Άφηκε, χωρίς δισταγμό βέβαια, νά ΐδρυθούν ένα και 
δύο μεγάλα αγάλματα τού θεού Ήλιου, πού ήσαν μαζί δικές του εικόνες 
σύμφωνα μέ τή συνήθεια τής λατρείας τών αύτοκρατόρων, και γιά μόνη 
παραχώρηση στο χριστιανισμό έπέτρεψε νά βάλουν σταυρό επάνω στή

1) ’Απομένει στή μελλοντική έρευνα νά διαφωτίσει μαζί μέ άλλα καί τό 
ζήτημα τοΰτο.

2) Γιά τά κωσταντινάτα κοίταξε τήν πραγματεία τοΰ Πολίτη, Λαογρ. Σύμ
μεικτα τ. Β, 69—71.

3) Άρκετά'καί ουσιαστικά γιά τή θρησκευτική πολιτική τοΰ Μ. Κωσταν- 
τίνου βλ. στοΰ Κ. Άμάνιου τήν Εισαγωγή στή Βυζ. ‘Ιστ. σ. 131—135,
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σφαίρα—οικουμένη, πού κρατούσε δ "Ηλιος '). Ή  συγκερασμένη αυτή και 
μετριοπαθή πολιτική έκτος από τή γνωστή στερέωση τής νέας θρησκείας 
ευνόησε καί τις παραδομένες λατρευτικές αντιλήψεις και συνήθειες νά δια
τηρηθούν μακρότερο χρόνο καί μέσα στο μεγάλο πλήθος των χριστιανών. 
Σημαντικό είναι σχετικά ένα απόσπασμα από τήν Εκκλησιαστική Ιστορία 
τού Φιλοστοργίου— τήν έγραψε τύν 5ο αιώνα—πού μάς τό διέσωσε μαζί μέ 
άλλα δ Φώτιος 3) «Ουιος ό θεομάχος (δηλ. δ Φιλοστόργιος) καί την Κων
σταντίνου εικόνα, την επί του πορφυροϋ κίονος Ισταμένην, ϋυσίαις τε ίλάσκε- 
α&αι και λυχνοκαΐαις και ΰυμιάμασι τιμάν καί εύχάς προσάγειν ώς Θεω καί 
άτιοτροτταίονς Ικετηρίας τών δεινών επιτελεΐν τους χριστιανούς κατηγορεί». 
Μάταια δ Φώτιος κακολογεί τον άρειανό συγγραφέα τής Έκκλησιαστ 'Ιστο
ρίας θέλοντας στήν εποχή του νά υπεράσπιση τούς παλαιούς χριστιανούς. 
Ό  Φιλοστόργιος είναι πλησιέστερα σ1 2 3 3 αυτούς καί λέει τήν άλήθεια. Είναι 
ζήτημα, άν στά χρόνια του ειχεν άνακηρυχθή άγιος δ Μ. Κωνσταντίνος, αλλά 
καί άν τούτο είχε γίνει, τίποτε δε θά εμπόδιζε τά κατοδτερα χριστιανικά 
λαϊκά στρώματα νά λατρεύουν τό άγαλμα τού ευεργετικού αΰτοκράτορα κατά 
τον παραδομένο εθνικό τρόπο. Δεν έχομε μαρτυρίες, άν τό ίδιο συνέβαινε 
καί μέ τά αγάλματα τής μητέρας του Ελένης, πού ασφαλώς ήσαν ιδρυμένα 
στήν Κωσταντινούπολη καί άλλου, δπως π.χ. στήν Έλενόπολη, ονομασμένη 
προς τιμήν της, τής Βιθυνίας. Άλλ’ άν θυμηθούμε, δτι στήν εποχή αυτή, 
δ "Ηλιος δέ λατρεύονταν μόνος, αλλά σαν Μίθρας (Sol invictus) ή Σαβά- 
ζιος (=Θρακικός Διόνυσος) μαζί μέ τή Μεγάλη Μητέρα σά γιος 8) ή σύ
ζυγος καί παράλληλα μέ τό ζεύγος "Αττις καί Μ. Μήτηρ (= Μ ά  ή Ρέα, 
Κυβέλη, ή Περσική θεά Άναΐτις), τότε εύκολα θά πιστέψουμε, δτι ή επίσης 
ευεργετική για τούς χριστιανούς μητέρα Ελένη έπαιρνε τή θέση, προ
τού ακόμα χωριστή αυστηρά σάν αγία, τής σημαντικώτατης εθνικής μη
τρικής θεάς 4).

1) Τοΰτο υποστηρίζει μέ καλά επιχειρήματα ό Β. Στεφανίδης στή διατριβή 
του: ό Μ. Κωνσταντίνος καί ή λατρεία τών αύτοκρατόρων, Έπετηρίς Βυζ. Σπου
δών τ. 8 σ. 214 κ έ.

2) Migne Ρ G. τ. 65 , 480.
3) ’Από τις πολλές σχετικές ειδήσεις σημειώνομε εδώ μερικές. Στή Νικό- 

πολη τής Μοισίας (σήμερα Jen i—Nikup τής Βουλγαρίας) βρέθηκε επιγραφή : 
(Arch. Epigr. Mitt. a. Ost. Bd. io No 6): [υίώ θεάς] Ίδείας μεγάλης μητρός Διΐ 
ήλίω μεγά[λω κυρί]ω Σαβαζίω άγ[ίοή. Στοϋ Roscher τό Λεξ. λ. Σαβάζιος, ίδές 
πώς ό θεός λατρεύεται μαζί μέ τή Δήμητρα (IV, 236) καί τήν μητέρα "Ιπταν καί 
(σελ. 237) τήν επιγραφή: «Αύρ. Στρατόνικος επειδή κατά άγνοιαν έκ τοΰ άλσους 
έκοψα δένδρα θεών Διός Σαβαζίου καί Άρτέμιδος Άναεΐτις, κολασθείς εύξάμενος 
χαριστήριον άνέστησα». Γιά τή λατρεία αυτή κατά ζεύγη τοΰ Θεοΰ καί τής Θεάς 
πρβλ. καί Gruppe, 1594, 1 καί 1601, 3.

4) Στή διατριβή του ό Β. Στεφανίδης υποστηρίζει (έ. ά. σ. 219), δτι ό



Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο στην εξέταση τής σχετικής λατρείας, 
αφού και πάλι θά ξαναγυρίσουμε σ’ αυτή παρακάτω. Άλλα δείχτηκε, νό
μιζα), μέ αρκετή πιθανότητα, ΰτι προσκόλληση των αναστενάρηδων στή φα
νατική και αποκλειστική λατρεία των δυο αγίων είναι παλαιά και τό πρώτο 
φανέρωμά της σωστό είναι νά ζητηθή στήν εποχή του μεγάλου ενθουσια
σμού των χριστιανών για τον προστάτη τους αύτοκράτορα και τή φιλικώ- 
τατη γι’ αυτούς μητέρα του. Στήν εποχή αυτή και 2—3 αιώνες υστέρα δεν 
μπορούσε ή νέα νικήτρια θρησκεία νά ξεχωρίση τούς δικούς της λατρευτι
κούς τρόπους και ο πολύς χριστιανικός λαός αδύνατο ήταν νά λησμονήση 
τις παλαιός συνήθειες. Στήν ΐσχύουσα εθνική λατρεία τοϋ Θεοϋ καί τής Θεάς 
μπορούσε νά άντιτάξη τό δικό του ζεύγος, σάν ΰμοιο και διαφορετικό. Πώς 
τώρα έγινε τό θαύμα νά διατηρηθή έως τις ήμερες μας από κείνον τον καιρό 
ένα μεγάλο μέρος αρχαίας εθνικής λατρείας θά καταλάβουμε, αφού πρώτα 
σπουδάσουμε χωριστά ενα ενα τά διάφορα στοιχεία τής λατρείας αυτής.

Το. άγιάαματα. "Οπως είδαμε, ΰτι μέ τή λατρεία τού Άγ. Κωσταν- 
τίνου και τής Ά γ. Ελένης τά Αναστενάρια διατηρούν επαφή μέ τή λοιπή 
χριστιανική εκκλησία, τό ίδιο συμβαίνει και μέ τον αγιασμό καί τά αγιά
σματα. Τήν ιδέα, οτι μέσα στο νερό υπάρχει δύναμη «υγείας εμποιητική και 
νόσων άπελατική» σύμφωνα μέ παλαιά εκκλησιαστική ευχή, ') ή Εκκλησία 
έπήρε τόσο από τις ανατολικές όσο καί από τίς ελληνικές αρχαίες λατρείες 
καί καθιέρωσε μέ τον κανονισμό τών αγιασμών τήν πρωτομηνιά ή σέ άλλες 
ευκαιρίες, όπως καί τού μεγάλου αγιασμού στά Θεοφάνεια (6 Γενάρη) καί 
τήν ίδρυση αγιασμάτων καί λουτραίνο.)ν είτε κοντά στις εκκλησίες είτε καί 
εκτός σέ ξεχωριστά χτίσματα. Μέ τήν αξιοσημείωτη διαφορά, οτι, όπως τή 
δυάδα τών αγίων εορτάζουν οΐ Αναστενάρηδες δλο σχεδόν τό μήνα Μάη 
μέ μεγάλη υπερβολή, έτσι καί στον αγιασμό καί στά αγιάσματα δίνουν εξαι
ρετική σημασία. Είδαμε στήν περιγραφή, οτι στις 2 τού Μάη στά πρώτα 
προεόρτια θά πάνε μέ πομπή έξω στο άγιασμα καί στήν ιερά πηγή, θά θυ
μιατίσουν, θ ’ ανάψουν κεριά, θά πιούν τό θαματουργύ νερό καί θά ρίξουν 
μέσα νομίσματα. Στή μεγάλη έπειτα πανηγυρική συγκέντρα)ση τών χωριών

ΒΟ Κωνσταντίνου Ρωμαίου

έκχριστιανισμός ενός αγάλματος τής. Ρέας μέ ζευγμένους εμπρός λέοντες μέ τήν 
απόσπαση τών 'θηρίων καί τήν τροποποίηση τών χεριών τής Φεας, ώστε νά φαί
νεται προσευχόμενη, έγινε στά χρόνια τοΰ Κωνσταντίνου επίσης, όπως καί ό έκ- 
χριστιανισμός τοΰ αγάλματος τοΰ 'Ηλιου—Κωνσταντίνου μέ τό σημείο τοΰ σταυ
ρού. Άλλ* είτε τοΰτο έγινε τότε ή κατόπι, όπως άλλοι Ισχυρίζονται, μένει τό 
ερώτημα, ποια Όά παρίστανε τό χριστιανισμένο άγαλμα τής Ρέας. Καί ή απάν
τηση είναι εύλογη, ότι Φά είκόνιζε τή μητέρα Ελένη.

1) Βλ. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή 5Αρχαιολογία, τόμ. Α, 
224—34:. Πρβλ. καί τοϋ ίδιου, Λουτρώνες καί αγιάσματα, Πρακτικά τής Χριστια
νικής Άρχαιολ. 'Εταιρείας τόμ. Γ', 85 κ. ε.
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στο Τριπόρι, όπου κάθε χωριό έχει την ιερή πηγή του, θά διαβάση βέβαια 
τον αγιασμό ό παπάς, άλλα μόνο ό αναστενάρης ή ό άρχιαναστενάρης από 
τό Κωστή είχε τό δικαίωμα νά κατεβή και νά βγάλη μέ ίεροπρέπεια τό νερό, 
να τό δώση στον κόσμο νά νιφτή και νάπιή. ’Έπειτα ό Χουρμουζιάδης ανα
φέρει (σελ. 13): «και εις την εκκλησίαν μόνον κατά την εορτήν του αγίου 
Κωνσταντίνου ύπάγουσιν και των Φώτων, δτε δ μέγας αγιασμός ψάλλεται, 
άλλοτε δέ ουδέποτε», (άν δεν είναι τό τελευταίο υπερβολή καί κακολογία 
των αντιπάλων). Τά αγιάσματα σχετικά είναι πολλά καί φροντισμένα μέ 
ιδιαίτερη επιμέλεια. Έκτος από τό περίπτερο έχουν περιφραγμένο γύρω 
μεγάλο χώρο μέ πολλά ψηλά καί σκιερά δέντρα καί τον ξύλινο φράχτη τον 
ανανεώνουν κάθε, τόσο χρησιμοποιώντας γιά τήν ιερή πυρά τά παλιά σα
πισμένα ξύλα. Τά αγιάσματα στή Θράκη καί έξω από τά άναστενάρικα χω
ριά είναι πολύ συχνά, δπως μαθαίνομε από τή μακρά έκθεση τής Ελπινί
κης Σταμούλη Σαραντή, Θρακικά τόμ. 18 σελ. 219—290. Καί ό Γ. Σωτη
ρίου μνημονεύει «τό πλήθος των βυζαντινών αγιασμάτων—κατ’ εξοχήν τής 
Κωνσταντινουπόλεως—πολλά τών οποίων συνεχίζονται μέχρι σήμερον». 
Χριστιανική καί Βυζ. ’Αρχαιολογία, Α', σ. 228. Άλλ’ δμως καί έτσι τά 
αγιάσματα τών ’Αναστενάρηδων μέ τά φράγματά τους ξεχωρίζουν σάν αρ
χαία τεμένη αγροτικά. ’Απ' δλα αυτά φαίνεται καθαρά, ότι ή λατρεία τών 
ιερών πηγών στις άναστενάρικες τελετές σάν είναι απαλλαγμένη από τούς 
πολύπλοκους τρόπους τής επίσημης εκκλησίας, έχει χαρακτήρα λαϊκό καί 
αμεσότερη σχέση μέ τήν ’Αρχαιότητα. Ή  μαρτυρία δτι «έρριπτον χρήματά 
τινα έν τή ιερά πηγή» ενθυμίζει τό χωρίο τοΰ Παυσανία III, 23, 8 «... έστιν 
(στήν Επίδαυρο Λιμηρά) Ίνούς καλοΰμενον ύδωρ, μέγεθος μέν κατά λί
μνην μικράν, τής γής δέ έν βάθει μάλλον' ές τούτο τό ύδωρ έν τή εορτή 
τής Ίνούς έμβάλλουσιν αλφίτων μάζας. Ταΰτας επί μέν αίσίφ τού έμβαλόν- 
τος καταδεξάμενον έχει τό ύδωρ' ει δέ άναπέμψαιτο σφάς, πονηρόν κέκριται 
σημεΐον '».

Έ δώ  βέβαια ρίχνουν στήν ιερά πηγή αλφίτων μάζας, ψωμάκια, αλλά 
ξέρομε άπ’ άλλου, δτι τον πελανόν πού ήταν επίσης είδος παρόμοιο τον αν
τικατέστησαν ύστερα μέ νομίσματα, 1 2 3 *) (άστε πελανός νά σημαίνη οβολός, 
(ΈΙσύχιος λ. πελανός).

1) ΓΙρβλ. καί Παυσ. VI, 22, 7: «Λουσμένης δέ Ιν τή πηγή (τών Νυμφών 
κατά τήν ήλειακήν Ηράκλεια) καμάτων τέ έστι καί άλγηδόνων παντο(ων ιάματα» 
"Αλλα παραδείγματα, βλ. στό Frazer, Pans III , 388.

2) Ό  Ήρώνδας στό μιμίαμβο ΙΥ, 91: ες τε τήν τρώγλην | τον τεελανδν εν-  
ϋ·ες τοΰ δράκοντος εϋφήμως, μπορεί νά έννοή ώς πελανόν κάποιο συνηθισμένο
πλακούντιο ή πόπο,νο. Άλλ5 ό Herzog πού ένήργησε τήν άνασκαφή τοΰ ίδιου τοΰ
Ασκληπιείου στήν Κώ, δπου προσφέρουν αφιερώματα οι ·&νοιάζονσες τοΰ ποιητή,
εύρε λίθινο θησαυρό μέ οπή γιά νομίσματα, σάν έ'νσ είδος νεώτερου κουμπαρά. 
Πιστεύει λοιπόν, οτι ό πελανός καί εδώ ήταν νόμισμα, Arch. f. Rel. Wiss. X,
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Ή  ϋ'υαία τον ταύρου. "Οπως παραπάνω περιγράψαμε τή θυσία 
αυτή, ό αναγνώστης Οά θυμήθηκε ασφαλώς τή ζωηρή και εξακριβωμένη 
έκίίεση του Γ. Μέγα, δημοσιευμένη στη Λαογραφία τ. Γ', σ. 148 —171, 
Θνσία ταύρων και κριών εν τη ΒΑ. Θράκη. Βορειότερα δηλ. από τή χώρα 
των αναστενάρηδων και γΰρω από τό Μικρό Αίμο γίνονταν σέ πολλά χω
ριά, τό πλειστον Ελληνικά, θυσίες, «κουρμπάνια» ‘) σύμφωνα με τή συνη
θισμένη τουρκική λέξη, ταύρων ή κριών, είτε δημόσιες, τής Κοινότητας 
του κάθε χωρίου, είτε ιδιωτικές ώς τάματα, μέ εκπληκτικά αρχαϊκόν τρόπο. 
Παίρνομε εδώ γιά τή σύγκριση και τήν καλλίτερη κατανόηση τά άξιολογώ- 
τερα στοιχεία τής τελετής, πού γίνεται στον "Αη Βλάση, ένα παραθαλάσ
σιο χωριό, δυο ώρες νοτιώτερ’ από τή Μεσημβρία. Ό  ταύρος αγοράζεται 
μέ κοινόν έρανο τών χωρικών και θυσιάζεται, τ’ Άηλιός, όπως καί στά 
γύρο) χωριά, τή Μπάνα και τό Ναίμονα (=Αίμόνιον) «γιά γερωσύνη», άν 
και ή εκκλησία τού χοοριού είναι Άηθανάσης. Ό  ταύρος θά είναι άνευ- 
νούχιστος (μπουγάς), από 2—5 ετών, δεν θά είχε μπή ποτέ σέ ζυγό, καί 
θά πρόσεχαν νά μήν είναι κουρασμένος. Τον έσφαζαν στο αλώνι, μόνο 
κάτω από ένα δέντρο. ’Έπρεπε νά λείπουν γυναίκες κατά τήν ιεροπραξία. 
’Άναβαν κερί καί τό κόλλαγαν στά κέρατα τού ζώου, τό θυμιάτιζαν και 
δ παππάς, άν δέν έλειπε, θά διάβαζε μια ευχή. ’Άνοιγαν βόθρο, ένα λάκκο, 
όπου τήν προηγούμενη χρονιά είχαν ρίξει τήν ουρά, τ’ αυτιά, τά κέρατα, 
τή χολή καί τό περιεχόμενο τών έντέρα)ν τού περσινού ταύρου καί κεΐ πρό
σεχαν νά χυθή τό αιμα από τό νέο κουρμπάνι, «γιά νά μή φάνε τό γιόμα 
τά σκυλιά». Κατά τή σφαγή θά έρριχναν κάτου τό ζώο μέ προσοχή νά μήν 
τό κουράσουν. Ό  χωρικός πού θά τό σφάξη θά τό σταυρώση πρώτα μέ 
τό μαχαίρι του. Άπό τό αΐμά κάνουν σταυρό στά μέτωπα παιδιών καί κο- 
ριτσιών «γιά γερωσύν’». Στο γδάρσιμο παίζει ένας γκάιντα. Αφού έκοβαν 
ύστερα τό κρέας, έστελναν στά σπίτια μικρά κομμάτια καί τά υπόλοιπα 
έβραζαν μέ ρύζι καί έτρωγαν όλοι κάτω άπό τό δέντρο. Καί τά κόκκαλα 
δέν τ’ άφηναν γιά τά σκυλιά, αλλά τά πετούσαν στά κεραμίδια. ’Έτσι γ ί
νεται τό σύστημα αυτό ή άάέτ, όπως λέγουν οΐ χωρικοί μέ σωστή θρησκευ
τική εύλάβεια. Γιατί αν παραλείψουν τίποτε άπό τό τυπικό τής τελετής, * 1

206 κέ. Τό πράγμα άλλωστε δέν είναι άγνωστο άπό πολλά σχετικά νεοελληνικά 
έθιμα. Παντού καί στη Θράκη συνήθιζαν καί δέν είναι πολύς καιρός πού έπαψαν 
νά ρίχνουν στην αγιαστούρα τοΰ παππά τή δεκάρα γιά αμοιβή του. Στά λεγάμενα 
κεράσματα άσημο)νουν τό νεογέννητο παιδί ή τή νύφη στά λούσματά της. Καί στά 
βαφτίσια τά μαρτυρικά, μάλιστα κείνα πού ό νουνός ρίχνει κατά γης μέσα στό άνυ- 
πόμονο παιδολάσι είναι άντί γιά άλλο χάρισμα πενταροδεκάρες.

1) Κουρμπάν, όπως ό Μέγας παρατηρεί, σημαίνει καί τή θυσία καί τό θύμα. 
Ά ς  σημειωθή, ότι καί ή έλλην. λ. θυσία είναι στό λαό επίσης γνωστή, άλλ* ή 
τουρκικής καταγωγής λ. είναι συχνότερη καί κυριολεκτική.



σίγουρα θά έρθουν άρριυστειες καί θά ρημάξουν το χωριό. Και ακόμα to 
κουρμπάνι Οά τό κόψουμε, λένε οΐ. "Ληβλασιώτες, όχι, «για κέφ’, για δια
σκέδαση δηλ., άλλα για dov άγιο».

'Όταν έγραψε ό Μέγας την πραγματεία του δεν ήταν άλλες γνωστές 
παρόμοιες θυσίες παρά μόνο οΐ άναστενάρικες θυσίες, πού τις έγνώριζε και 
τις ξεχώριζε, σύμφωνα φαίνεται μέ την διδασκαλία τού Πολίτη, διότι απο
τελούσαν «μέρος σειράς όλης οργιαστικών τελετών» (έ. ά. σ. 168). Άλλα 
στον ίδιο τόμο τής Λαογραφία; σ. 504—506 ό Μ. Λεκάζος έγραψε μετά 
την ανάγνωση τής πραγματείας τού Μέγα λίγες αναμνήσεις του γιά παρό
μοιες τελετές στη Λίμνη τής Εύβοιας και την Κύμη. Αργότερα στά Θρα- 
κικά, τ. 18, σ. 219 κε. ή ’Ελπινίκη Σταμοΰλη έκαμε γνωστά πολλά κουρ
μπάνια πού γίνονταν σέ διάφορα μέρη τής Θράκης και κο.ντά στά αγιάσματα, 
μέ άξιοπρόσεχτες λεπτομέρειες. Σελ. 223 : «από δαμάλια διάλεγαν ένα νά 
γυαλίζει ή ράχη του, ένα καλοθρεμμένο ζώο και γυάλιζε τό πετσί του. ”Αν 
ήταν πρόβατο διάλεγαν νά είναι ολόασπρο και παχύ, τό έλουζαν, έβαφαν 
κόκκινη τή ράχη του και χρύσωναν τά κέρατά του. Τό έσφαζαν κοντά στην 
εικόνα (τού αγιάσματος). Τό ευλογούσε ό παππάς. ’Από τό αιμα έβαζαν 
μιά βούλλα στο μέτωπο γιά νά είναι και τού χρόνου καλά. Και σέ μερικά 
αγιάσματα μιά δαχτυλιά λάσπη στο μέτωπο. "Ολα μαζί, κρέας, κεφάλι, εν- 
τόσθια τά έβραζαν κοντά στο άγιασμα, τά μοίραζαν και τά έτρωγαν την 
’ίδια ήμερα. Ούτε μοίρα ') έπρεπε νά φαγωθή άλλη ημέρα. Τις προβιές στην 
εκκλησία, παλαιότερα τού παππά».

Παρ’ όλα αυτά φαίνεται, ότι τά κουρμπάνια δέν περιορίζονταν μόνο 
στη γεμάτη από αρχαιοπρεπές τελετές Ελληνική Θράκη. Πρέπει νά είναι 
γνωστά σέ όλες τουλάχιστο τις βορειότερες Ελληνικές χώρες, όπιος μαρτυ
ρεί τούτο τό παλαιό βιβλίο Θεοφίλου τού Καμπανίας, τό Ταμεΐον τής ’Ορ
θοδοξίας, πού είδαμε παραπάνοτ. "Ενα κεφάλαιό του, τό ΝΖ', σελ. 134—6, 
επιγράφεται: «Περί θυσιών, βαρβαρικώς κουρμπανίων». Ό  ύποτ(ακτικός) 
εδώ λέγει: «’Έγνων εγώ έν πολλοΐς μέρεσι, πόλεσι δηλ. καί χώραις, όταν 
ασθενή τις υπόσχονται οΐ συγγενείς νά σφάξουν κουρμπάνι και έν πολλοΐς 
μέρεσι, όταν έψηθή τό κουρμπάνι, ευθύς εύγάζοντας τό φέρνουν εντός 
τής εκκλησίας έμπροσθεν των εικόνων και έξελθών ό ΐερεύς τού αγίου βή
ματος τό διαβάζει και την μοίραν του παίρνει». Σ ’ αυτά άπαντά ό επίσκο
πος μέ τή συνηθισμένη του δριμύτητα. «... Χαίρουσι δέ και οΐ μοναστη
ριακοί νά λαμβάνουν πολλά δέρματα καί διά πολλών εξής ημερών νά συνο
μιλούν καί νά εξετάζουν... πόσα συνήχθησαν δέρματα. Αυτά δέ είναι τε
λεία ελληνική πλάνη». Καί παρακάτω (σελ. 137) «... καλώς ετυμολογείται 1
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1) Ή λ. μοίρα  στη Θράκη σημαίνει μόνο κομμάτι μερίδα κρέας, όπως μέ 
βεβαιώνει ό κ. Παπαχριστοδοΰλου καί ζωηρά ενθυμίζει τή «θεομοιρία» των αρχαίων,

3
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δ βάρβαρος από τό πολύ βάρος και δεν βαστάζεται ούτε ύποφέρεται».
Για νά βεβαιωθη ή μεγάλη διάδοση του εθίμου δεν είναι άσκοπο 

νά μνημονευτη εν’ ακόμη περίεργο κουρμπάνι, όπως μου τό διηγήθηκε 
6 μακαρίτης Λάμπρος Κυριακόπουλος, Σιατιστηνός, άρχαιοφΰλακας στο 
Θερμό, από τή Διμηνίτσα των Χασιών. «Τ’ 'Αγίου Χριστόφορου θά κά
μουν κουρμπάνι του αγίου οΐ νοικοκυραΤοι. Έ να ι της εκκλησίας τό κουρ
μπάνι και θά τό διαλέξουν από τά βακοΰφικα, ένα ά,ρνι μαύρο, νά μην 
εχη άσπρη τρίχα πουθενά. Θά τό σφάξουν κοντά στο άγιο βήμα και όλο 
τό αίμα θά χυθή μέσα στο λάκκο που θ’ ανοίξουν. Ε κεί θά ρίξουν και όλα 
τ’ άπορρίματα, τις κοιλιές. Τό γδάρσιμο θά τό κάνουν από πάνου κάτου, 
δχι όπως τό κάνουμε αρχίζοντας από τά πόδια. Παρέκει θά τό ψήσουν. 
'Ύστερα τραπέζι εκεί κοντά. Θά φάνε όλοι, φέρνουν και πίττες δικές τους 
και δ,τι άλλο από τά σπίτια τους. 'Όλα τά κοκκαλάκια θά τά μαζέψουν καί 
ιθά τά ρίξουν στο λάκκο. Θά βάλουν πλάκα άπάνου, δίάκλειοη \  Στον καιρό 
που θά φοβηθούν χαλάζι, βγάνουν τά κοκκαλάκια στην πλάκα, ανάβουν 
τις λαμπάδες και φεύγει τό χαλάζι».

"Ας άντιμετρήσουμε τώρα, γυρίζοντας στ’ αναστενάρια, τά κυριώ- 
τερα από την περίεργη θυσία, ί). 'Ένας ταύρος κανονικά κάθε χρόνο έπρεπε 
νά είναι αγορασμένος από τό άναστενάρικο ταμείο. Δυο ή ένας θά ήταν 
τάματα. 2). Τά μπικάδια (οί ταύροι) έπρεπε νά είναι ή 3 ή 5 ή 7 ετών 
πάντοτε δηλ. μέ περιττό αριθμό. Μπικάδι με ζυγό νούμερο στεκόταν άγριο, 
δεν τό δέχονταν ό άγιος και τόδιναν πίσω. 3). Τά φερναν από τή βοσκή την 
παραμονή, μέ μεγάλη πομπή, μέ τις Χάρες μπροστά και μουσική, στολι
σμένα μέ κορδέλλες και άνθη. 4.) Σέ δλη την πορεία γιά την εκκλησία τά 
μπικάδια πήγαιναν ήσυχα και θεληματικά, ούτε τ' αγρίευε ό τθόρυβος καί 
ή μουσική. 5). Προτού σφαγοΰν ό παππάς τούς διάβαζε ευχή και ό άρχια· 
ναστενάρης έσταΰρωνε μέ την εικόνα τον ιερό ταύρο. 6 ). Βόθρος δεν «να- 
φέρεται, αλλά τό αίμα πρέπει νά πάη στά θεμέλια τής εκκλησίας. 7). Τά 1

3 ί

1) Ή  περίεργη έκφραση, νομίζω δτι σημαίνει κλείσιμο καί αφιέρωση στον 
άγιο. Διάκλεισις βρίσκεται στον Ίώσηπο, Ίόυδ. Άρχαιολ. 18 καί σημαίνει σφρά
γιση, έμφραξη. Την ίδια λ. έσημείωσα καί στοές Καλογέρους, ένα μικρό χωριό πίσω 
από τον Κόζιακα καί δυτικά των Τρικκάλων. «Τής "Αγια Τριάδας κάνουμε διά - 
κλειση, ύψωμα τοϋ αγίου, πιάνουμε όλοι, τό σηκώνουμε καί λέμε καί τοΰ χρόνου»· 
Ό  πληροφοριοδότης μου χωρικός, βιαστικός όπως ήταν, δέ μου έδωσε καλύτερες 
εξηγήσεις, αλλά φαίνεται δτι ύψωμα εδώ είναι ή γνωστή αρτοκλασία καί ή διά* 
κλειση έχει μεταφορική κάπως σημασία. Ενίσχυση στήν ερμηνεία αυτή φέρνει ή 
προφορική ανακοίνωση τοΰ φίλου Ξυγκοπούλου, δτι είναι γνωστή ή ύψωση τής 
Παναγίας, πού κάνει ό παππάς βάζοντας κομμάτι ίεροΰ άρτου μέσα σέ κλειόμενο 
μετάλλινο σκεΰος, τό λεγόμενο παναγιάριο, καί απαγγέλλοντας ειδική ευχή υπέρ 
εύοδώσεως ταξιδιού κ.τ.λ. Ή  σχετική ευχή, καθώς μοΰ έσημείωσε, βρίσκεται στό 
Ευχολόγιο τοϋ Goar, έκδ. 2α (1730) σελ. 602 κέ.
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μέσα τής σφαγής και τού τεμαχισμού του κρέατος, το τσεκούρι, τύ τραπέζι 
(ιερόν έπίκοπον) και τό μαχαίρι είναι ιερά και φυλάγονται σέ ώρισμένο 
μέρος ολον τό χρόνο. 8). Τα κρέατα κόβονται μοίρες μοίρες και μοιράζον
ται στα σπίτια ωμά. 9). Κάθε νοικοκύρης παίρνει μαζί μέ τή μοίρα του 
και ένα κομμάτι από τό δέρμα, όσο φτάνει για ένα τσαροΰχι. 10). Τά 
κρέατα μοιράζονται στα σπίτια μέ τή συνοδεία μουσικής.

Και μέ την πρώτη ματιά στις 10 αυτές διατάξεις εύκολα αναγνωρί
ζουμε, δτι και δώ καί στον 'Αηβλάση, στα 'Αγιάσματα τής άλλης Θράκης 
καί. τή Διμηνίτσα τό κουρμπάνι είναι γενικά όμοιο, μέ δευτερεΰουσες δια
φορές ή παραλλαγές. ’Από τή διάταξη 1 μαθαίνομε, δτι ή θυσία γίνεται για 
τό καλό δλης τής Κοινότητας, αφού απαραίτητο είναι οί ’Αναστενάρηδες, 
που κατ’ εξοχήν εορτάζουν τον άγιο, νά έχουν διαλεγμένο τό δικό τους ταύρο. 
'Όπως καί άλλου, δεν αποκλείονται τά ιδιωτικά τάματα. Στο 2 έχομε τή 
σημαντική πρόσθετη διάταξη, δτι οί ταύροι πρέπει νά έχουν περιττόν αριθμό 
ετών, ενώ στον 'Ληβλάση φτάνει νά είναι άνευνουχιστος καί «αδμής», νά 
μή μπήκε ποτέ σέ ζυγό καί στ’ 'Αγιάσματα πάντα νά είναι καλοθρεμμένο 
τό κουρμπάνι καί νά γυαλίζει ή ράχη του. Τό λόγο γιατί τό νούμερο δέν 
πρέπει νά είναι ζυγό καί γιατί δ άγιος δέ δέχεται ένα τέτοιο θύμα δέν τον 
ξέρουν οί χωρικοί, άλλ’ είναι βέβαιο, δτι εδώ έχομε διατηρημένη τή γνη
σιότατα ελληνική αρχαία αντίληψη γιά τον περιττό καί άρτιον αριθμό. 
'Όπως προπάντων οί Πυθαγόρειοι ασχολήθηκαν μέ τούς αριθμούς ως πραγ
ματικά υλικά όντα μέ έξεις καί πάθη καί σύμφωνα μέ τή διαδιδομένη κοινή 
αντίληψη τών αρχαίων, δ περιττός αριθμός 3—5—7 έχει αρχή, μέση καί 
τέλος, είναι «πεπερασμένος», τέλειος, καλό καί δυνατό όντο (αγαθόν), ενώ 
δ άρτιος ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος έχει, είναι κάτι «άπειρον», ένα 
αδύνατο άτελο πράγμα*)· Γ ι’ αυτόν τύ λόγο γενική είναι ή χρήση τοΰ πε
ριττού αριθμού στά θρησκευτικά καί λατρευτικά πράγματα 9). 1 2

m

1) Ό  Χρ. ΚαροΟζος μετά συζήτηση πάνω στο θύμα είχε την καλωσύνη νά 
μοΰ σημείωση τά ακόλουθα σχετικά χωρία. Άριστοτ. Μεταφ. A 5.9S6 α 15: «φαί
νονται δή καί ούτοι τον αριθμόν νομίζοντες αρχήν είναι καί ως ύλην τοΐς οΐίσι 
καί ώς πάθη τε και έξεις, τοΰ δέ άριθμοΰ στοιχεία, τό τε άρτιον καί τό περιτ
τόν, τούτων δέ τό μέν άπειρον, τό δέ πεπερασμένον». Άριστοτ. Ήθ. Νικομ. A 
4. 1096 b 5: «πιθανώτερον δ' έοίκασιν οί Πυθαγόρειοι λέγειν περί αύτοϋ, τιθέν- 
τες έν τή τών αγαθών συστοιχία τό έν». Άριστοτ. αύτ. Β 5. 1106 b 29, «τό γάρ 
κακόν τοΰ απείρου, ώς οί Πυθαγόρειοι εΐκαζον, τό δ’ αγαθόν τοΰ πεπερασμένου». 
Άριστοτ. Μεταφ. Ν 3. 1091 α. «τοΰ μέν οΰν περιττού γένεσιν οΰ φασιν, ώς δήλον 
ότι τοΰ αρτίου οΰσης γενέσεως».

2) Πρβλ. Μ. Έτυμ. 768, 17: «τριττύαν Θυσίαν. Καλλίμαχος μέν την έκ 
κριοΰ καί ταύρου καί κάπρου. ’Ίστρος δέ έκ βοών, ύών, αιγών άρσένιον, πάντων 
τριετών». ‘Ο Stengel, Griech. K ultusaltertiim er, 137 αναφέρει πολλά παραδείγ
ματα θυμάτων μέ περιττό αριθμό ετών. Δέν πηγαίνει όμως ό νοΰς του στην ιδέα,
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’Ιδιαίτερη επίσης σημασία για τη μεγαλοπρέπεια τής Ουσίας έχει τύ 
γεγονός, δτι μεταφέρουν από τη βοσκή τούς ταύρους οί αναστενάρηδες μέ 
μεγάλη πομπή, στολισμένους μέ κορδέλλες και άνθη, μέ τις ιερές εικόνες 
μπροστά, μέ μουσική κα'ι μέ κόσμο πολύ. Και στ' 'Αγιάσματα συνήθιζαν 
νά λούζουν τά θύματα, * νά τά χρωματίζουν στη ράχη κόκκινα και νά χρυ
σώνουν τά κέρατά τους. Σ ’ αυτά αντιστοιχεί ή συνήθεια των παλαιών νά 
στεφανώνουν τό θύμα και νά περιδένουν ταινίες και στέμματα στο κεφάλι 
του *). Στο 4 έχομε τό σημαντικιυτερο στοιχείο τής ύλης θυσίας. Μέ δλον 
τό θόρυβο τής πομπής ό ταύρος πηγαίνει ήσυχα ήσυχα σά νά θέλη νά 
προσφερθή στον άγιο κα'ι πρόθυμα νά θυσιαστή. Την ήμερότητα πού πα
ρουσίαζαν τά μπικάδια, γράφει 6 Πετρόπουλος (έ. ά. σελ. 141, 1), όταν 
τά οδηγούσαν στην εκκλησία από την αγέλη, οί οπαδοί των αναστεναριών 
την αποδίδουν στη Θεία Χάρη. Οί άντιαναστενάρηδες όμως εξηγούν τό 
πράγμα διαφορετικά. Τά μπικάδια λένε ήμερώνοντο εκείνες τις στιγμές από 
τή μουσική, ή οποία έχει τή δύναμη νά τιθασσεύει και άγρια θηρία. Λεν 
υπάρχει αμφιβολία, οτι οί αναστενάρηδες βρίσκονται κοντά στην αλήθεια, 
φυσικά τή δική τους αλήθεια, καί δχι οί μισοδιαβασμένοι αντίπαλοί τους. 
Τό ΐδιο νόημα έχει καί ή προσπάθεια των 'Αηβλασιωτών νά μ ή θυσιάσουν 
άποσταμένον τον ταύρο καί κατά τή σφαγή του νά μήν τον κουράσουν. 
Επιθυμούν δηλ. νά μή ματαιώσουν τή θέληση τού ζώου νά αύτοθυσιαστή. 
Καί ακόμα καλύτερα παρασταίνει τήν ιδέα ή παράδοση πού διηγειόνται 
στά γύρω από τον 'Αηβλάση χωριά. Στύ μοναστήρι τ’ 'Αηλιά ερχότανε 
κάθε χρόνο στή μνήμη τού αγίου ένα ελάφι καί τό έκαναν κουρμπάνι. Μά, 
σάν ήρθε μιά χρονιά άποσταμένο μέ τή γλώσσα όξω καί τό "σφαξαν, δεν 
ξαναφάνηκε πλιά. (Λαογραφία τ. Γ σελ.' 155). 'Ομοιες αντιλήψεις έχομε αρ
κετές από την ’Αρχαιότητα. Σύμφωνα μέ διεξοδική επιγραφή, ιερό νόμο, 
από τήν Κω έδοκίμαζαν μέ πολλούς τρόπους νά εύρουν ποιοι ταύροι μέ τήν 
πορεία τους προς τό βωμό εκδηλώνουν τή θέλησή τους νά θυσιαστούν στήν 
εορτή τού Δία Πολιέα 2). Καί ή Jean Harison, στο γνωστό φωτεινό βι
βλίο της, Themis, σελ. 151 κέ., μέ τήν παράθεση δύο νομισμάτων τής * 1 2

δτι ό περιττός αριθμός σημαίνει τό τέλειο ζώο καί βρίσκει οτι ή ηλικία τοΰ ζώου 
έξαρτάται από επισιτιστικές ανάγκες!

1) Σέ έ'να σκύφο του άγγειογράφου Πολυγνώτου, στο Βρεττανικό Μουσείο, 
δύο γυναίκες επιθέτουν στους αυχένες ταύρων στέμματα, ταινίες δηλ. από άκλω
στο μαλλί μέ κόμπους.

2) Μ. Nilsson Griecli. Peste, 17 κέ.— ’Αξιοσημείωτη ακόμα είναι ή μαρ
τυρία τοΰ Ψευδοαριστοτέλη, π. θαυμ. ακουσμάτων 137: «Έν τή Πηδασία τής Κα- 
ρίας θυσία τω Διΐ συντελεΐται, έν ή πέμπουσιν αίγά τι να, περί ήν θαυμαστόν τί 
φασι γίνεσθαι' βαδίζουσα γάρ έκ Πηδάσων σταδίους έβδομήκοντα δι’ όχλου πολλοΰ 
τοΰ θετοροϋντος οΰτε διαταράττεται κατά τήν πορείαν ουτ’ έκτρέπεται τής όδοΰ, 
δεδεμενη δέ σχοινίω προπορει'ιεται τοΰ τήν ίερωσΰνην έχοντος».
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Μαγνησίας, όπου εικονίζεται ταύρος γονατιστός, εσυμπέρανε μέ αρκετή πι· 
θανότητα, ότι σΰμφωνα μέ το γνωστό ιερό νόμο (έπιγρ. 2ου αιώνα π. X.) 
για τή λατρεία του Δία Σωσίπολη και την ταύρον άνάδειξιν θά έδειχνε τη 
θέλησή του τής αυτοθυσίας.

Είχε πολύ δίκαιο δ παλαιός ιεράρχης να τονίζει ότι τα κουρμπάνια 
είναι τελεία ελληνική πλάνη και νά καταφέρεται κατά των παπάδων πού 
άνακατεΰουνται σ’ αυτά γιά νά μαζεύουν τομάρια. Στη διάταξη 5 του άνα- 
στενάρικου τυπικού βλέπομε τον παπά νά διαβάζει ευχή γιά τήν καθιέρωση 
τού ταύρου και τον άρχιαναστενάρη νά τον σταυρώνει μέ τήν ε’ικόνα τού 
αγίου. Άλλου, στον Άηβλάση π. χ., βάζουν κερί στά κέρατα και τον θυ
μιατίζουν μέ λιβάνι σ’ ένα κομμάτι κεραμίδι. Μέσα χριστιανικά πού αντί- 
κατάστηθαν τάς ονλοχύτας καί τά άλλα καιάργματα των παλαιών. 6 . ’Ενώ 
παντού συνηθίζουν το βόθρο, όπου θά χυθή τό αίμα τού θύματος μέ με
γάλη προσοχή, όπως καί τά λοιπά απορρίμματα, τά αναστενάρια θεωρούν 
αρκετό νά χυθή τό αίμα στά θεμέλια, δηλ. κοντά στον τοίχο τής εκκλησίας.
7. Τό νά φυλάγωνται τα μέσα τής σφαγής, τό τσεκούρι, τό μαχαίρι, ένα 
μικρό τραπέζι γιά τον τεμαχισμό, σέ (ορισμένο μέρος, σημαίνει διάταξη 
ειδική, πού ενθυμίζει ανάλογη αντίληψη τών παλαιών. Απαραίτητο σκεύος 
στις αρχαίες θυσίες ήταν τό κανούν, όπου κοντά σέ άλλα ιερά, προθήματα, 
ταινίες είχε θέση καί ή μάχαιρα *). 8 . Δέ γίνεται ν') ετοιμασία τού φαγητού 
ώς ή ευωχία επί τόπου, όπως σχεδόν παντού αλλού στά κουρμπάνια, αλλά 
κόβονται τά κρέατα μοίρες—μοίρες καί στέλνονται στά σπίτια’ τούτων απο· 
φορά καί τούτων ούκ εκφορά είναι οί αντίστοιχες διατάξεις τών αρχαίων 
ιερών νόμων. Άλλ’ αυτό δέ σημαίνει ότι ή θυσία είναι ιδιωτική καί δεν 
μετέχει όλο τό χωριό σ’ αυτή, γιατί άν δέ φτάσει τό κρέας για όλους κρα
τούν σημείωση καί τού χρόνου θά πάρουν καί οί αδικημένοι φέτο, τή μοίρα 
τους. 9. Τήν κάθε μοίρα συνοδεύει καί μια πλατειά λουρίδα πετσί, «όσο 
φτάνει γιά ένα τσαροιίχι». Αδύνατο νά πιστέψουμε στη λαϊκή αυτή ερμη
νεία, γιατί είναι φανερή άστειολογία. Πίσω από τά φαινόμενα κρύβεται 
τό σημαντικότατο νόημα, ότι δ ιερός ταύρος κομματιάζεται, κατασπαράσ- 
σεται, όπως ήταν ζωντανός, κ’ έτσι καθένας παίρνει μέρος από τό πετσί 
καί τό κρέας του. Καί τέλος (10) όταν ή διανομή στά διάφορα σπίτια'γίνε
ται μέ τή συνοδεία μουσικής, μαθαίνομε καί πάλι, ότι ή πανηγυρική θυσία 
έχει καί στις μικρότερες λεπτομέρειες τό χαραχτήρα ιεροπραξίας.

Σχετικά μέ τό χρώμα τού θύματος στό Κιοστή καί στον Άηβλάση 
φαίνεται ότι είναι αδιάφοροι, μέ τήν παρατήρηση, ότι δεν μπορεί νά είναι 
μαύροι οί ταύροι. Στ’ Αγιάσματα, τά ιδιωτικά τάματα πρέπει νά είναι 1

1) Άριστοφ. Είρήν. 948: τό κάνουν πάρεστι όλάς έχον καί στέμμα καί 
μά'/ό;ι0αν,
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όλόασπρα αρνιά. Στο Καβακλή και τά γύρω χωριά αν τό τάξιμο γίνει για 
θεραπεία άρρωστου πού βρίσκεται σέ κίνδυνο, τό αρνί χρειάζεται να είναι 
μαύρο (Λαογρ. έ. ά. 164, 3. «Είναι πολλοί πού γελειοΰνται και παίρνουν 
άσπρο, μά κείνο δεν πιάνεται’ πρέπει πάντα μαύρο νά είναι»). Και στη 
Διμηνίτσα των Χασιών θά διαλέξουν αρνί μαύρο πού νά μην έχει άσπρη 
τρίχα πουθενά. Είναι λοιπόν φανερό, δτι οπού κάνουν τό κουρμπάνι προ
σέχοντας περισσότερο τη γερωσύνη καί την ευτυχία της Κοινότητας ή της 
οικογένειας, τό θύμα δεν πρέπει νά είναι μαυρότριχο, άλλ’ όταν κοιτάζουν 
την άλλη πλευρά καί φοβούνται την άρρώστεια, θάνατο η άλλο κακό, όπως 
τό χαλάζι, τότε είναι δά πού τό μαυρότριχο θύμα είναι απαραίτητο.1) "Οπως 
δλα είναι καί τούτο τό στοιχείο κληρονομιά από την Αρχαιότητα. Τό λευκό 
χρώμα ήταν κανονικό γιά τούς άνω θεούς, τό μαύρο για τούς χθονίους καί 
γιά αποτροπή τού κακού. Μάλιστα στην περίπτωση της Διμηνίτσας, δπου 
γινόταν διάκλειαη, έπισφράγηση δηλ. καί ξεχωριστός προορισμός της θυσίας 
καί των λειψάνων της γιά την αποτροπή τού χαλαζιού από τον άγιο Χρι
στόφορο, θυμάται κανείς τούς ωραίους στίχους τού ’Αριστοφάνη στούς 
Βατρ. 947 κέ.

άρν3 άρνα μέλαιναν παΐδες έξενέγκατε, 
τυφώς γάρ έκβαίνειν παρασκευάζεται

λέγει ό Διόνυσος, δταν ανάβει <5 πόλεμος Αισχύλου Ευριπίδη. Καί παρα
κάτω πάλι ό Διόνυσος (στ. 951) κε.

Έπίσχες ούτος, ώ πολυτίμητ’ Αισχύλε, 
από των χαλαζών δ’, ώ πονηρ’ Ευριπίδη, 
άπαγε σεαυτύν εκποδιον, εΐ σσαρρονεΐς.

‘Ας ίδοΰμε τώρα μέ ποιες θυσίες των παλαιών μοιάζουν περισσό
τερο τά διάφορα αυτά κουρμπάνια. ’Ήδη έσημειώσαμε κάτι δμοιο μέ τη 
θυσία ταύρου στην Κώ καί τή Μαγνησία. Κατά την επιγραφή (Ο. Kern, 
Inschriften von Magnesia, No 98) διαλέγουν ταύροι· ώς κάλλισιον... άρ- 
γ_ομένου σπόρον, καί τον τρέφουν μέ επιμέλεια δλον τό χειμώνα γιά νά τον 
θυσιάσουν τήν άνοιξη στύ μεγάλο πανηγύρι τού Δία Σοοσίπολη στις 12 τού 
Αρτεμισίου μηνός, αντίστοιχου στον αττικόν Έλαφηβολιώνα, δηλ. τον 
Μάρτιο—’Απρίλιο. Καί εν τώ άναδείκννσϋαι τον ταύρον κατευχέυ&ω δ Ιε- 
ροκήρυξ... υπέρ τε σωτηρίας τής τε πόλεως καί της χο')ρας καί ιών πολιτών 
καί γυναικών καί τέκνων καί υπέρ ειρήνης καί πλούτου καί σίτον φοράς 
καί ιών άλλων καρπών καί ιών κτηνών. Μεγάλη πομπή έγίνοταν τήν ημέρα 
τής θυσίας, μέ τά ξόανα τών 12 θεών, ντυμένα δσο γίνεται καλύτερα. Τον 1

1) Χτορίς μέ τοϋτο ν’ άλλάζη ή Ουσία στην ουσία της, επειδή συχνά βλέ
πομε την επιτυχία τοΰ καλοΰ καί τήν αποτροπή τοΰ κακού νά συνυπάρχουν. Πρβλ, 
Κ· δ. Ρωμαίου, Τό υνί κατά τον γάμον, Λαογραφία Ζ, 3G3 κέ,
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δέ βουν δταν ΰνσοοσιν διανεμέτωοαν τοΐς σνμπομπεύσασιν. Και τούτο χωρίς 
νά δριστή για ποιο θεό έθυσιάστη 6 ταύρος. Για τό Δία; ’Όχι. Γιατί ρητά 
άναφέρεται στην έπιγρ., ότι ό Ζεύς παίρνει κριόν, ή ’Άρτεμις αίγα και ό 
’Απόλλων τράγο (άττηγον). Το πράγμα εξετάζει μέ σαφήνεια και πειστικό
τητα ή Harrison, Themis, 151 κε., και βρίσκει τέλος, οτι ή θυσία του 
ταύρου δεν είναι εδώ θεραπεία κανενός θεοΰ (sacrifice) άλλ’ είναι ιερο
πραξία άσχετη μέ κάθε ’Ολύμπιο (sacrament). Είναι φανερό, γράφει, οτι 
ό ειδικός δρος άνάδειξις σημαίνει την κοινή προσπάθεια τής Κοινότητας 
νά προετοιμάσουν τον ταύρο καί μέ τή βοήθεια του καιροΰ καί τής εξαιρε
τικής διατροφής νά τον κάμουν αληθινόν φορέα τής ευτυχίας των πολιτών. 
Έτσι ό ταΰρος είναι ό ίδιος σωτήρας τής πόλης, ό Σοοσίπολις, κι άς έχει 
δίπλα του δλους τούς ’Ολύμπιους. Σύμφωνη μέ την ιδέα αυτή είναι ή σω
στή παρατήρηση, οτι στη Μαγνησία καί στήν Κώ ό ταΰρος εκδηλώνει τή 
διάθεσή του ν’ αύτοθυσιαστή, πράγμα πού τό έχομε βέβαιο καί στο Κω- 
στή καί στον 'Αηβλάση.

Τά Βουφόνια επάνω στήν ’Ακρόπολη είναι επίσης διαφορετικά από 
τις συνηθισμένες θυσίες. Μόνο εξωτερικά σχετίζονται μέ τό Δία Πολιέα. 
Κατά τόν Παυσ. 1, 24, 4: Τον ζίιός του Πολιέος κρι&άς κατα&έντες επί 
τον βωμόν μεμίγμένας πνροις ούδεμίαν εχουσι φυλακήν' <5 βονς δέ, δν εις 
την θυσίαν έιοιμάσαντες φνλάσσονσίν άπτεται των σπερμάτων φοιτών έπί 
τόν βωμόν, καλούσι δέ τινα των Ιερέων βονφόνον, [δς κτείνας τόν βουν], 
καί τούτη τόν πέλεκυν ρίψας— οϋζω γάρ έστίν οι νόμος— οΐχεται φεύγων" 
οι δε αιε τόν ανδρα δς εδροσε τό εργον ούκ είδότες, ες δίκην ύπάγουσι τόν 
πέλεκυν. Έκδηλη είναι ή συμβατικότητα τοϋ εθίμου, άφοΰ κάθε χρόνο συμ
βαίνει τό θΰμα νά κάνει τήν ίδια ιεροσυλία καί ό βουφόνος τό ίδιο αθέ
λητο κακό. Δέ φταίει κανείς καί μόνο ό πέλεκυς δικάζεται, πράγμα πού έμ
μεσα δηλώνει, οτι δ ταΰρος προσφέρνεται δ ίδιος νά θυσιαστή χωρίς κα
μιά άλλη βία καί ένοχή. Διεξοδικότερος σχετικά είναι δ Πορφύριος περί απο
χής εμψύχων 11, 28 κε. 30: «τους δ’ από τοΰ επισφάξαντος δαίτρονς όνο- 
μάζουσι διά τήν εκ τής κρεανομίας γιγνομένην δαΐτα. Τών δέ μετά τούτα 
δειράντων έγεύσαντο τού βοός πάνιες. Τούτων δέ πραχ&έντων τήν μέν δο
ράν τού βοός ράψανιες καί χόρτφ έπογκώσαντες έξανέστησαν, έχοντα ταϋτό 
δπερ καί ζών εοχε σχήμα καί προσέζενξαν αροτρον ώς έργαζομένω. Μέ αυτά 
τονίζεται έμφαντικά ή κοινή δαίς καί τό σπουδαιότερο δτι έχομε τήν ίδια 
αντινομία μέ άλλο τρόπο δηλωμένη. Τόν έσφαξαν, τόν έγδαραν, τόν έφα
γαν δλοι μαζί, άλλ’ δμοος καί πάλι είναι ακέραιος καί είναι ζεμένος στ’ αλέ
τρι του. Πώς εξηγείται ή αντινομία αυτή, θά ιδοΰμε αμέσως παρακάτω» 
αλλά μεΤς εδώ στήν Ελλάδα διαθέτομε από τόν ακένωτο θησαυρό τοΰ ίστο. 
ρικοΰ λαοΰ μας άλλες σχετικές ειδήσεις, πού συνήθως στερούνται οί ξένοι 
ερευνητές, καί θά τίς προτάξουμε.
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Ό  Στ. Κυριακίδης σέ μακρά και φροντισμένη πραγματεία, ϋνσία 
ελάφου εν τή νεοελληνική παραόόσει καί ουναξαρίοις (Λαογραφία, τ. Τ ' σελ. 
189—215) καταγράφει και μελετάει εκτός άπ’ τον Άηβλάση πέντε άλλους 
τόπους, οπού παλαιότερα εγίνοταν θυσία ελαφιού και δυο συναξάρια μέ 
περιγραφή παρόμοιας μέ χριστιανικό χρωματισμό παραλλαγμένης θυσίας. 
Ό  2 τόπος είναι τό Μεγάλο Μοναστήρι τής ΒΑ Θράκης, ό 3 τύ Δεμάτι 
τής ’Ηπείρου, δ 4 στην Πέτρα κοντά στα Γιάννενα, δ 5 στους Γριντάδες 
των Γρεβενών και ό 6 ή Άρτοτίνα. Στους 4 προκους τόπους ή Ουσία πραγ
ματικά γίνεται μέ ταύρο (μπουγά) στά διάφορα πανηγύρια. Στο συναξάρι 
του αγίου Άθηνογένη άναφέρεται δτι κάθε χρόνο στη μνήμη του αγίου, ή 
αγαπημένη του έλαφος και τό σπέρμα αυτής έφερνε στην εκκλησία ένα νε
βρό, ον ϋ·ύονχες οι συνειλεγμένοι εύωχοϋντο ευφραινόμενοι εις δόξαν και τι
μήν τον αγίου. Στο βίο τοΰ όσιου Συμεών τοΰ Στυλίτη έχομε τή σύναξα- 
ριστική αφήγηση, δτι μερικοί έσφαξαν κάποτε έλαφον «έχουσαν εν γαστρί 
καί εφαγον τό κρέας αυτής τό δέ δέρμα έμενεν' καί ευθέως εκωλύθη ή δμι- 
λία αυτών καί ήρξαντο βληχάσθαι ως τά άλογα, καί δρομαίοι έρχονται καί 
προσπίπτουσιν έμπροσθεν τοΰ στόλου αυτού, δεόμενοι τυχεΤν θεραπείας, τό 
δέ δέρμα τής ελάφου επλήρωσαν άχύρώ και προς έπίγνωαιν άν&ρώπων 
πολλών έτέϋη τό δέρμα χρόνον Ικανόν, οι δέ ανδρες κ.τ.λ.» Σέ δλα αυτά 
έχομε καί άλλες μαρτυρίες γιά την κεντρική ιδέα, δτι στά κουρμπάνια τύ 
θύμα προσφέρνεται μόνο του γιά τή θυσία πού γίνεται γιά τήν καλοχρο
νιά— άναφέρεται ρητά τούτο στο Δεμάτι, καί τό κρέας τοΰ ταύρου μοιρά
ζεται σέ (ορισμένες παλαιές γενιές τού χωριού—πράγμα πού σημαίνει, δτι 
οΐ ιδιότυπες αυτές θυσίες πρέπει νά ήσαν έκτος από τά Βουφόνια των ’Αθη
νών, τής Μαγνησίας καί τής Κώ στήν ’Αρχαιότητα πολύ γνωστές καί δια
δομένες, ώστε νά μπουν όπα)ς όπως καί ατούς βίους τών αγίων σχετικές 
αφηγήσεις καί λεπτομέρειες.

Τά ζητήματα θά φωτισθοΰν καλύτερα άμα πλατύνουμε τον ορίζοντα 
μας καί μαζί μέ τήν Εθνολογική Σχολή τών ’Άγγλων δώσουμε προσοχή 
στούς πρωτόγονους λαούς καί τήν τοτεμική καί προθεϊκή εποχή. Εκεί βρί
σκουμε τις πρώτες γνωστές πηγές τής θρησκείας, τις αισθηματικές, καί τό 
ποτάμι πού βγαίνει άποκεΐ ξεχιυρίζει μέ τον ιδιαίτερο χρωματισμό του έως 
σήμερα, δσο καί άν άνακατεύουνται μαζί του στά κατοπινά χρόνια άλλα 
ποτάμια πολλά μέ διαφορετικά χρώματα. Άλλ’ είναι ανάγκη νά διατηρούμε 
πάντοτε σαφήνεια γιά τούς δρους τοτέμ καί τοτεμικές τελετές. Δέ μοιάζει κα
θόλου τό τοτέμ μέ οποία κοινωνική κατάσταση σέ λαούς λίγο ή πολύ προχω
ρημένους.. Ή  φυλή, τό τοτέμ είναι ένα αξεχώριστο σύνολο από ορισμένους 
ανθρώπους καί ένα είδος ζώου, χρήσιμου ή μή, ή δέντρου, πού ενεργεί συν
αισθηματικά καί πολύ λίγο προσέχει οέ λογικές διακρίσεις. "Ενας Αυστρα
λός τού τοτέμ καγκουρό δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του από τό γνωστό μαρσι-
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ποφόρο ζώο και «ν ερωτηθή ποιόν παριστάνει ή δίκη του ή φωτογραφία, 
ένα καγκουρό Θά απαντήσει αδίσταχτα. Θεοί η δαίμονες δεν υπάρχουν στην 
τοτεμιστική συνολική συνείδηση, άλλα ή εδραία πίστη, δτι μπορούν μέ την 
κοινή τους προσπάθεια, χορεύοντας, ντυμένοι δέρματα θηρίων, μέ όπλα καί 
Θόρυβο νά μεταδώσουν δση έχουν δύναμη μέσα τους, το mana τους σέ ένα 
παιδί, πδχει την αδυναμία της μάνας του καί έτσι Θά το κάμουν νά ξανα- 
γεννηθη καί νά γίνει κι αυτό άντρας η νά πάρουν mana από το φυσικό κό
σμο, από τύν κεραυνό, πού συνοδεύει τη βροχή καί ευκολύνει την τροφοδο
σία του η από ξένο ζώο δυνατό, όπως τον ταύρο. Οί διάφορες προσπάθειες 
τού τοτέμ δέ σημαίνουν εκτέλεση ενός έργου έστω κοινού αλλά μίμηση έργου. 
Είναι δρώμενον, ’Επιχειρούν όλοι μαζί όχι απλώς νά κάμουν κάτι γνωστό 
αλλά πώς ετούτο νά γίνει σύμφωνα μέ τη θέληση τους η νά ξανακάνουν το 
γενόμενο, μάχη μέ άλλη φυλή η κυνήγι, όπως θά ήθελαν νά είχε γίνει. Ή  
συνολική αυτή θέληση όλο καί δυναμώνει μέ τις άπαυτες ρυθμικές κινήσεις, 
τό χορό συνοδευμένο μέ όποια μουσική, φουντώνει καί στο τέλος πετυχαίνει 
μέ την έντονη υποβολή τό θελημένο αποτέλεσμα. Αισθάνονται μέσα τους 
πολλή δύναμη, υγεία καί έδιωξαν τήν αρρώστια, τό εχθρικό τοτέμ νικήθηκε, 
έφεραν βροχή καί πληθαίνουν οι τροφές, τό κυνήγι είναι άφθονο κ.τ.λ. Φυ
σικά μπορεί νά κάνουν καί κάποια παρατήρηση μέσα στο φυσικό κόσμο. 
Βλέπουν πέος κανονικά καί περιοδικά ύστερ’ από τή νέκρα τού χειμώνα γεν· 
νοβολούν τά ζώα καί τά πουλιά καί τά δέντρα τήν άνοιξη υπόσχονται πλού
σιους καρπούς, αλλά, σάν δέν ξέρουν τίποτε από φυσιολογία, παίρνουν τό 
ευχάριστο φαινόμενο ώς αποτέλεσμα τής δικής τους ένεργείας. ’Ή , επειδή 
βλέπουν νά άφανίζουνται οί καρποί, νά πεθαίνουν τά ζώα καί νά ξαναγί* 
νουνται μέ τό ίδιο πλήθος, πιστεύουν πώς καί οί άνθρωποι μετά τό θάνατο 
καί τήν προσοορινή τους άφάνεια ξαναγυρίζουν στή ζωή—παλιγγενεσία—καί 
τότε αποδίδουν τήν άνθηση τής νέας ζωής, σέ ένα δυνατό πρόγονο,"πού σάν 
άτομο επέθανε μά σά λειτουργός καί φορέας τής άπαυτα άνανεούμενης ζωής 
είναι αθάνατος. ’Από τήν ιδέα αυτή, γνώριμη σέ σημερινά τοτέμ τής Αυ
στραλίας'), βγήκαν στήν ελληνική εποχή οί ήρωες οί «πλουτοδόται» τού Ήσιό- * 01

1) H arrison, Themis 124 και 273. Ή  σχετική τοτεμιστική τελετή λέγεται 
intichium a στις αυστραλιανές φυλές τοΰ κέντρου. Σέ μια φυλή πού έχει για ζώο 
totem τή στρουθοκάμηλο γιά νά επιτύχουν πολ.λά αυγά καΓλίπος πού τ ’ αγαπούν 
πολύ ενεργούν ώς έξης: πολλοί άντρες ανοίγουν τις φλέβες τους καί μέ τό χυμένο 
αίμα σκεπάζουν επιφάνεια 3 γιάρδες τετράπλευρη. "Αμα ξεραθή τό αΐμα καί γίνει 
κρούστα κάπως στερεή ζωγραφίζουν επάνω μέ διάφορα χριόματα αύ^ά σέ πολλά με
γέθη, σπλάχνα καί φτερά τού ζώου. Έπειτα άλλοι έρχονται μεταμφιεσμένοι σέ 
στρουθοκαμήλους καί χορεύοντας μιμούνται όλες τις κινήσεις καί στάσεις τού ζώου.
01 μεταμφιεσμένοι πιστεύονται ότι είναι πρόγονοι πού ξαναγυρίζουν στή ζωή καί 
φέρνουν πάλι τήν ποθητή προμήθεια οέ αυγό καί κρέας. Elvui φανερή στήν τε
λετή ή στενή σχέση άνθριόπου καί ζώου καί ή αμοιβαία επίδραση.
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δου και δ συνολικός εκπρόσωπός των ό Αγαθός Δαίμων. Άλλα 6 πιο συν
ηθισμένος τρόπος ενέργειας για τό κύριο αίτημα, την εξασφάλιση της τρο
φής, είναι με τό ζώο τοϋ τοτέμ, πού τό κατέχουν σά φύλακα και σαν προ
στάτη. Ά ν  τεθή, ότι τό ζώο αυτό είναι ταύρος, διαλέγουν τότε ένα άτομο 
από τό είδος και τό εφοδιάζουν μέ δσο μπορούν περισσότερο niana, δύναμη, 
ιερόν μένος. Τό πράγμα τότε γίνεται δύσκολο και επικίνδυνο. Τόση δύναμη 
συμπυκνωμένη σε ένα άτομο μπορεί να φέρει καταστροφή σαν ένα συμπυ- 
κνιομένο ηλεκτρικό φορτίο. Άλλα και μεγάλη ωφέλεια στο σύνολο, άν μέ 
προσοχή κόψουν λίγο και φάνε όχι ποτέ μέ τό σκοπό νά γευθούν τό κρέας 
του, άλλα για νά πάρουν όλοι κάτι από τή δύναμή του. «Θά ήθέλατε νά 
φάτε από τύν ταύρο ζιοντανό, αλλά σαν τέτοια δουλειά συνοδεύεται μέ με
ρικές δυσκολίες, θά τον σφάξετε, και θά φάτε ώμο κρέας, θά γίνει μία ώμο- 
φάγος δαις» '). Τό ώμο κρέας μέ τό αίμα έχει τή δύναμη και σαν κυκλοφο
ρήσει τό maiia μέσα στο σύνολο, τότε ή φυλή κατορθώνει νά πετύχει δ,τι τής 
χρειάζεται, πολλές τροφές, υγεία, καλοχρονιά. Στήν περίφημη σαρκοφάγο 
τής Άγ. Τριάδας βλέπομε καθαρά, πώς τό αίμα τού σφαγμένου ταύρου κά
νει τούς δύο οβελίσκους μέ τά διπλά πελέκια νά πρασινίσουν και ακόμα νά 
πετάξουν φύλλα καί, γιά νά ξαναθυμηθούμε τά κουρμπάνια τής Θράκης, στον 
Άηβλάση και αλλού κάνουν σταυρούς μέ τό αίμα τού θύματος στά μέτωπα 
τών παιδιών «γιά γεροσύνη».

Τής ώμοφαγίας τήν Ιστορική ανάπτυξη δέν θά επιχειρήσουμε εδώ 
ολόκληρη. Πώς μέ τον καιρό ξεχιόρισε τό ζώο—τοτέμ καί πήρε δαιμονική 
σημασία, έγινε δ Ενιαυτός —Δαίμων—κύριο καί αναγνωρισμένο κατόρθωμα 
τής Harrison στο γνωστό βιβλίο Them is—-πώς από τήν τοτεμιστική μυ
στική τελετή βγήκε δ Διθύραμβος μέ τή διπλή σημασία—τραγούδι=ζΙιονύ- 
αου γένεοις κατά Πλάτωνα καί δ νέος δευτερογέννητος Θεός—πώς είναι δ 
ίδιος ΓΩμηστής ή "Ωμάδιος καί μαζί ταύρος, τί σημαίνει, δ σπαραγμός του 
καί ή αναβίωσή του, καί γιατί βλέπουμε σέ αγγειογραφίες Μαινάδες νά κρα
τούν κομματιασμένα ερίφια ή φίδια, νά ντύνουνται νεβρίδες καί ν’1 άποτυ- 
ποόνουν ελάφι στο βραχίονά τους, θά ιδή δ ενδιαφερόμενος μέ έκταση καί 
σαφήνεια στά κεφ. V καί VI τού βιβλίου 1 2). 'Όλα αυτά είναι ευκολονόητα 
άν μπούμε βαθιά στο νόημα τού τότε μυστικού θιάσου, δπου θιασώτες και 
ζώο—τοτέμ είναι ένα καί τό αυτό στήν παλίντονη δράση τους. Τά τοτέμ 
έπαυσαν νά υπάρχουν πολύ πριν από τήν ιστορική Αρχαιότητα, αλλά τά 
έθιμα καί οΐ βασικές ιδέες διατηρήθηκαν στήν ιστορική εποχή, καί ήσαν δη
μιουργικές γιά πολλές νέες λατρευτικές μορφές καί υπάρχουν έως σήμερα όχι

1) H arrison, Themis, 156.
2) Έπιθυμδ) ν’ απαλλάξω τον άναγνοίστη μου άπό τήν πολλή βιβλιογρα

φία, πού συχνά, είναι προορισμένη νά συσκοτίζει τά κο.Θεαυτά. πολύπλοκα, ζητήματα,
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λιγότερο σημαντικές, όπως είδαμε. Ή  αλήθεια είναι, ότι δεν γίνεται ποτέ 
λόγος για τό πώς έγίνονταν μια τέτοια ιεροπραξία, όπου τελετουργικά θά 
κατάπινε λίγο ωμό κρέας το κάθε μέλος του θιάσου. ’Ανάγκη όμως νά εγί- 
νοταν πραγματική ώμοφαγiu σέ όλη την προχριστιανή ’Αρχαιότητα, όπως 
ή λέξη και οι άλλες ειδήσεις τύ μαρτυρούν και μιά μεταγενέστερη επιγραφή 
τό βεβακόνεά). Θά ήταν αυστηρότερη μορφή λατρείας, ενα είδος ευχαριστίας, 
τελετή όχι μόνο μυστική, μέ την αρχαία σημασία, αλλά και αποκλειστική γιά 
ορισμένους θιασώτες και μυστηριώδης. Στα Βουφόνια, άν και τόσο παλαιά 1 2), 
όπως και στη Μαγνησία και τήν Κώ παρά τις πολλές καί λεπτομερειακές ει
δήσεις δέν φαίνεται κανένα ίχνος από πραγματική ώμοφαγία. Άλλ’ υπάρ
χουν τά ουσιαστικά γνωρίσματα τής αρχαίας τελετής' 1) ή κοινή δαίς μέ 
χαρακτήρα μυστικό καί αποτελεσματικό καί 2) ό αθέλητος, τυχαίος φόνος 
του ταύρου καί ή αναβίωσή του μέ τήν αναπαράσταση (Βουφόνια) ή ή θε
ληματική αυτοθυσία του (Μαγνησία καί Κώς). 'Ένας τρόπος λατρείας κά
πως έξασθενημένος καί λαϊκώτερος, άλλ’ όμως μέ τήν αυτή άποτελεσματικό- 
τητα. Τά ίδια ακριβώς γνωρίσματα του αρχαίου τοτεμιστικου εθίμου καί 
μάλιστα πιο έντονα, είδαμε, πώς υπάρχουν στις παραδόσεις γιά τύ θελημα
τικό ελάφι, τά άλλα κουρμπάνια τής βόρειας Ελλάδος καί κείνο, πού πιύ 
πολύ εδώ μάς ενδιαφέρει, στήν άναστενάρικη θυσία τού ταύρου. "Οσο καί 
άν φαίνεται απίστευτη ή μακροβιότητα τών λατρευτικών εθίμων, είναι όμως 
βέβαιη, γιατί κάθε λαός, εννοείται μέ τό μέτρο του, διατηρεί, πάντοτε τήν 
πίστη, ότι μπορεί μέ θρησκευτικά ή μαγικά μέσα νά εξασφαλίσει τήν υγεία 
καί τήν καλοχρονιά 3). Στο μακρυνό δρόμο της από τήν πανάρχαιη προθεϊκή

1) Μ. Nilsson Geschichte cl. grieck. Religion I, 145, 2. Ή  επιγραφή τοΰ 
3ου αιώνα π. X. είναι από τή Μίλητο: όταν δέ ή ιέρεια έπιτελέαηι τά ιερά υπέρ 
τής πόλεως [οργιά] μή  έξεΐναι ώμοφάγιον εμβαλεΐν μη&ΐ,νι ηρότερον πριν ή ή 
ιέρεια έμβάληι, μή έξεΐναι δέ μηδέ ουναγαγεΐν τον &ιασον μη&εν'ι ηρότερον τοΰ 
δημοσίου. Είναι φανερό, δη  τήν ώμοφαγική τελετή έτελοϋσαν τόσο ιδιωτικοί Θία
σοι, δσο καί ό δημόσιος Θίασος τής πόλης. Άλλα μένει άγνωστο τί σημαίνει ακρι
βώς τοΰτο τό ώμοφάγιον εμβαλεΐν.

2) Πρβλ. Άριστοφ. Νεφ. 984 :
αρχαία γε καί Διπολκόδη καί τεττίγοίν άνάμεστα 
καί Κηκείδου καί Βουφονίοον

3) 'Ύστερά άπ: αυτά ευνόητο είναι ότι δέν μπορώ νά συμφωνήσω μέ τον 
Κυριακίδη (Λαογρ. Τ ', 189 κέ), ότι τά σχετικά μέ τό ελάφι καί τά κουρμπάνια 
έΘιμα είναι έγκαταλείμματα  (survivals) παλαιότερης λατρείας καί ότι είναι αγρο
τικά έ'Θιμα σύμφωνα μέ τις Θεοορίες τοΰ M annhardt καί Frazer. "Ετσι δέν εξη
γείται, γιατί διαλέγουν τον τέλειο ταΰρο γιά τή Θυσία, άφοΰ γιά τήν άροτρίιυση 
δέν είναι απαραίτητος ό ταύρος. Ούτε είναι σωστό, ότι ή αντικατάσταση τοΰ ελα
φιού μέ μπουγά είναι ύστεριότερη. ’Επίσης παλαιά είναι καί τά δύο ςώα ως Θύ
ματα, άλλα ή λαϊκή παράδοση έκαμε χρονική κατάταξη, επειδή έβλεπαν, ότι Θυ
σία ελαφιού άπό πολύν καιρό δέν μπορούσε νά γίνει. Έν τούτοις ό Κυριακίδης στή
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εποχή ή φυσική αυτή και έμμονη λαϊκή πίστη εύλογο είναι να έτοοποποιή- 
θηκε. Άλλ’ ούτε οί ’Ολύμπιοι—είδαμε πώς εξωτερικά μόνο οί ώμοφαγικές 
τελετές σχετίστηκαν με το Δία Πολιέα—ούτε οί χριστιανικοί άγιοι σημαντικά 
τήν άλλαξαν. Μόνο ή διονυσιακή λατρεία, γιά νά παραλείψουμε άλλες πα
ρόμοιες, επειδή είναι συγγενική και έχει τήν αυτή διάρκεια, πήρε και έδωσε 
σημαντικές μορφές, όπως το δράμα καί. τον όργιασμό. "Οτι ό ταύρος δέν 
έλειπε από τή διονυσιακή λατρεία τής Θράκης και Μακεδονίας τό μαρτυ
ρεί ό Αισχύλος '). καί ότι στις ίδιες χώρες ή ώμοφαγ ία γινόταν καί μέ δια
φορετικό ζώο, τον τράγο, μαθαίνουμε από τις Βάκχες του Ευριπίδη a). Καί 
ύστερ’ άπ’ αυτά ίσιος δέν είναι υπερβολικό νά είποϋμε, ότι στή συνήθεια νά 
δίνουν οί αναστενάρηδες στον καθένα μαζί μέ τή μοίρα του τό κρέας καί 
μια λουρίδα πετσί, δσο φτάνει γιά ενα τσαρούχι, διατηρήθηκε άπομεινάρι 
τής λατρείας τού Διονύσου Ίσοδαίτη, πού τον έσπάραξαν οί Τιτάνες καί ξα
νάζησε ζωηρότερος.

*Ο χορός. ’Ήδη ονομάσαμε τό χορό τών αναστενάρηδων οργιαστικό 
μέ τή σημασία εννοείται πού είχε ή λέξη στην ’Αρχαιότητα. "Οταν μιλού
σαν οί παλαιοί γιά τά όργια τών θεών ποτέ δέν έβαζαν στο νού τους τί
ποτε άλλο παρά τις μυστικές τελετές, γινόμενες μέ άκρη ίεροπρέπεια καί 
σπουδαιότητα—τά έλεγαν συχνά «σεμνά όργια» —καί στούς «περί τον Διόνυ
σον δργιασμούς» εννοούσαν τό σχετικό ενθουσιασμό καί τήν έκσταση. ’Ακόμα 
τό ρ. οργιάζω σημαίνει μόνο τελώ όργια καί έξοργιάζω—εμπνέω ενθουσια
σμό, πρβλ. τά εξοργιάζοντα την ψνχην μέλη. Άλλ’ είναι γνωστό, πιος γιά 
τήν ανθρώπινη αδυναμία δέν είναι σπάνιο κάθε σπουδαία θρησκευτική 
πράξη νά τή συνοδεύει κάποια ταπεινή παρέκκλιση καί κατάχρηση. "Οταν 
στον "Ιωνά τοΰ Ευριπίδη δ Ξούθος ομολογεί ότι ήρθε κάποτε στις εορτές 
τού Βάκχου στούς Δελφούς καί συντρόφεψε «κάτοινος» κορίτσια τού τό
που, δ "Ιωνάς στοχάζεται (στ. δ54): τοΰι3 εκεΐν’ iV έσπ,άρημεν. Καί στις 
Βάκχες στ. 241: γυναιξί γάρ | όπου βότρυος εν δαιτί γίγνεται γάνος | ούχ 
υγιές ούδέν έτι λέγω.

Είναι φυσικό μετά οινοποσία καί ξενύχτια σέ τόπους ερημικούς νά

σελ. 208, 1, αναγνωρίζει ώς καταλληλότερη τήν τοτεμιστική ερμηνεία, kui βρίσκει 
μόνο δύσκολο, πώς νά ξεχωριστούν τά αγροτικά από τά τοτεμιστικά έθιμα.

1) ’Απόσπασμα από τούς Ήδωνοΰς, Nauck Frg. 57:
Ταυρόφθογγοι δ’ ύπομυκώνταί 
ποθεν έξ αφανούς φοβεροί μίμοι.

2) Εύριπ. Βάκχ. 185 κέ.
ήδύς έν δρεσιν, δταν
έκ θιάσων δρομαίων
πέση πεδόσε νεβρίδος έχων
ιερόν ένδυτόν, άγρεύων
αίμα τραγοκτόνον, ώμοφάγον χάριν.
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γίνονταν εδώ και κεΐ παρατράγουδα και ν’ αρπάξουν τό ιθέμα οΐ πατέρες 
τής Εκκλησίας και τό εκμεταλλευθοΰν στον πόλεμό τους κατά τής εθνικής 
θρησκείας, ώστε σήμερα ή λ. όργια να πάρει τή γνωστή σημασία. 'Όλα 
όμως αυτά πολύ απέχουν γιά νά κλονίσουν την ιδέα μας για την ανωτερό
τητα των αρχαίων τελετών. Τό ίδιο ακριβώς συμβαίνει και μέ τις άναστε- 
νάρικες οργιαστικές τελετές. Ό  Χουρμουζιάδης, σελ. 10, αναφέρει: «Εις δε 
τάς νυκτερινός ταΰτας επισκέψεις και ή ακολασία εμφιλοχωρεϊ, αυστηρό
τατα άλλως ή μάλλον διά φόνου τής προσβολής τής τιμής τιμωρούμενης». 
Τον πιστεύομε. Άλλ’ ή ακολασία ποτέ δέν ήταν προγραμματική ή ανεκτή 
και απομονωμένα έκτροπα δέ θίγουν καθόλου τήν ουσία τού νεο'ιτερου αυ
τού οργανισμού, όπως τό βεβαιώνουν τά πράγματα.

Ή  αλήθεια είναι, πώς ό χορός στις μεγάλες πολυήμερες γιορτές γ ί
νεται κανονικά μετά φαγοπότια και μάλιστα οινοποσία καθολική αρκετά 
γενναία. Άλλ’ ό θίασος ξέρει νά κρατεί ψηλά τή θέση του και νά έχει τόση 
επιβολή στή χορευτική του εμφάνιση—άνεβοκατεβαίνουν οΐ Χάρες χορεύον
τας μαζί, ωραία στολισμένες καί κουδουνιστές—ώστε και στην πρώτη πανη
γυρική συγκέντρωση στο Βλάχοβο καί στις ακόλουθες ζωηρότατες νυκτερινές 
γιορτές νά «πιάνει ό άγιος» καί άλλους πολλούς κάθε χρόνο καί νά γίνωνται 
νέοι αναστενάρηδες. ΓΙώς θά ήταν δυνατό να μεταδοθή ο ιερός ενθουσια
σμός σέ άλλους, όταν ό κόσμος έβλεπε, πάις οΐ ιεροί εΐκονοφόροι είναι κοι
νοί μέθυσοι; Ό  ίδιος ό Χουρμουζιάδης αποκρούει τήν ιδέα τής μέθης, 
όταν γράφει (σελ. 13), ότι οΐ αναστενάρηδες μέ τις απειλές ή καί τή μα
στίγωση, διαταγμένη από τούς δεσποτάδες, βγαίνουν από τήν έκσταση, αλλά 
«ερωτευμένοι όρθώς άπαντώσι, τών πράγματι μεθυόντων ούδέν τοιούτον 
ποιούντων». Δεχόμαστε λοιπόν, ότι ή οινοποσία θά δυνάμωνε τον όργια- 
σμό, όπως και τόσα άλλα, μουσική, πολύς κόσμος, διάρκεια τού χορού — 
ποτέ: όμως δέν ήταν ή αρχική καί κύρια αιτία. ’Έπειτα βλέπομε τούς ανα
στενάρηδες νά χρησιμοποιούν τον ιδιότυπο χορό τους καί σέ περιστάσεις πού 
έπιβάλλοταν απόλυτη νηφαλιότητα. "Οταν π. χ. τούς έκαλούσαν σέ επικίν
δυνο άρρωστο, πήγαιναν μέ τούς παππούδες καί τή μουσική τους τήν πολύ 
λίγο καταπραϋντική καί «χορεύσαντες τον ιερόν χορόν.περί αυτόν» χρησμο
δοτούσαν, αν θά γίνει καί πώς θά γίνει καλά ό άρρωστος (Χουρμ. σ. 16).

Ή  όταν ρίνουν τά θεμέλια σπιτιού δ άρχιαναστενάρης μέ τούς συν
τρόφους του προσκαλεσμένος ανάβει λαμπάδα στις 4 γωνιές, θυμιατίζει τούς 
παρόντες καί θάβει τό κεφάλι τού μαυρότριχου προβάτου στή μέση τού οι
κοπέδου, έπειτα γίνεται δ χορός μέ τις εικόνες καί τή συνηθισμένη μουσική 
προτού παρατεθή τό συμπόσιο (Χουρμ. σ. 17). Είδαμε ακόμα στην ανα
παράσταση τής Μαυρολεύκης, ποδς οΐ γυναίκες πού εχόρεψαν πάνω στη οχιά 
δέ χρειάστηκαν νά πιούν πρωτύτερα, ούτε ή παλιά άναστενάριασα, ή Εί-
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ρήνη Στοίχου, πού άθελά της εχόρεψε συγκινημένη με τις αναμνήσεις της, 
μπορεί νά δνομαστή πιωμένη.

’Από τις περιγραφές πού έχομε τού χορού, ότι στην αρχή εχόρευαν 
λίγοι χωρίς τις εικόνες, έπειτα περισσότεροι και με την αυξανόμενη μανία, 
ότι άρπαζαν τις Χάρες, τις κινούσαν άνω κάτω, δεξιά αριστερά και μπαί
νοντας μέσα στον κύκλιο χορό τού άλλου λαού «άτάκτως και μανικώς» έπρό 
σφερναν τις ιερές εικόνες σέ όσους ήθελαν νά τ'ις προσκυνήσουν, δέ βγαί
νουν φυσικά πολλά πράγματα. Τή σωστή περιγραφή θά την έδιδε ένας ει
δικός ή γιά τον καθένα ή αυτοψία. "Ενα μόνο πρέπει νά δεχτούμε ως βέ
βαιο, ότι ό χορός αυτός, αφού τον συνόδευε μουσική και διαρκούσε πολύ, 
θά ήταν ρυθμικός από τήν αρχή ώς τό τέλος και ότι τά μανιακά πηδήματα 
δεν έβγαιναν έξω από τή ρυθμολογική σειρά, πού καθόριζε πάντα νέα καί 
πρωτότυπη ό κυρίαρχος ενθουσιασμός. Τά επιφωνήματα, άχ άχ, ά ά, ϊχ ϊχ, 
έχ-έχ, ούχ ούχ, οι άλλοι απέξω τά νομίζουν αναστεναγμούς κ’ έτσι είδαμε, 
πώς τά παλσιότερσ στενάρια έγιναν αναστενάρια. Άλλ’ ή ερμηνεία τους είναι 
βασικά λανθασμένη, όσο καί άν ήταν αποτελεσματική στην τροποποίηση τού 
ονόματος, γιατί αυτοί δέ μετέχουν καθόλου στή συγκίνηση καί τον ενθου
σιασμό καί όπως είναι νηφάλιοι καί δύσπιστοι κρίνουν μόνο μέ τή δική τους 
περιορισμένη εμπειρία. 'Υπάρχει καί ή αντίρρηση, ότι δεν αναστενάζουν, 
άλλ’ άνασταίνουντσι πάνω στή στιά, όπως είδαμε παραπάνου. Πραγματικά 
οί φωνές αυτές αναπληρώνουν τήν ιδιαίτερη μελωδία πού λείπει καί συνο
δεύουν μέ τον κάποιο ρυθμό τους τις άλλες ζωηρές χορευτικές κινήσεις ’). 
Είναι παρόμοιες καί μάλιστα ομόηχες μέ τις αντίστοιχες φωνές των παλαιών, 
οθε βγήκε τό τελεστικό καί οργιαστικό όνομα τού Διονύσου, 6 ’Ίακχος—Fi- 
Ρακχος ?). ’Άν καί αδύνατο είναι νά δείξουμε τήν καταγωγή τους από τήν 
’Αρχαιότητα καί είναι εύλογο νά ειπωθή, ότι ξαναγίνηκαν από τήν ίδια πηγή 
τού οργιαστικού ενθουσιασμού καί άσχετα μέ τήν αρχαία διονυσιακή λατρεία. 
Ή  χορευτική έξαψη, όταν φτάσει τό κορύφωμά της, ξεσπάει σέ ραγδαία 
εξόρμηση τού θιάσου έξω καί σέ μακρυνούς τόπους. Στο Βλάχοβο, όπου μο
ναδικά γινόταν τήν ημέρα 6 οργιαστικός χορός, κατά τό δειλινό «...καί πώς 
έκτος εαυτών γενόμενα τά αναστενάρια όρμώσι δρομαίως καί ώσπερ πτηνά 
τά όρη καί τά δάση καί τούς κρημνούς διερχόμενοι, εις τό ίδιον χωρίον έκα
στος, επανέρχονται». Ή  τρεχάλα στά βουνά καί στούς γκρεμούς μάς θυμίζει 
ζωηρά τις οργιαστικές λατρείες τών παλαιών. Ή  πολυώνυμη μεγάλη θεά τών 
Φρυγών—καί οί Φρύγες είναι ένα μέ τούς Θράκες—ή Ρέα, ή Κυβέλη ή ’ Αγ- 
διστις, συχνά έπαιρνε τό επίθετό της από τά όρη, όπου λατρεύοταν όργια- 1 2

1) Έδώ ανήκουν καί τά σούρ/ηκα, τά ακατανόητα λόγια πού ξέφευγαν άπό, 
τό στόμα των έξαλλων χορευτών.

2) Σύμφωνα μέ τήν ετυμολογία τοΰ Prellwizt, Stym. W orterbuch, σ. 191. 
πού είναι παραδεγμένη.
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στικά ώς Όρεία Μήτηρ, Ίδαία, Σιπυληνή καί Δινδυμήνη (Στραβ, 1, 469). 
Στο Παγγαΐο καί τή Ροδόπη είχε τά ιερά του 6 Θρακικός Διόνυσος'). Στον 
Κιθαιρώνα έχουν οΐ βακχευμένες γυναίκες τής Θήβας την οργιαστική δράση 
τους στη γνωστή τραγωδία τοϋ Ευριπίδη, στις γκρεμίλες του Παρνασσού δια
λέγουν το χοροστάσιό τους οΐ Θυιάδες καί στήν ’Ίδη καί Δίκτη τής Κρήτης 
γίνεται ή παρόμοια λατρεία τής Ρέας καί του Θείου παιδιού της. 'Ύστερ’ 
απ’ αυτά, έχομε λοιπόν στήν άναστενάρικη συνήθεια διατηρημένη τήν αρ
χαία παράδοση ή θά τήν πάρουμε για απλή σύμπτωση;

Στις άλλες χορευτικές τελετές, που γίνονται δλες τή νύχτα γύρω από 
τήν ιερή πυρά, στο κονάκι του άρχιαναστενάρη καί τά φιλικά σπίτια, δίαν 
ανάβει ή φλόγα του όργιασμοΰ καί τής οινοποσίας, ή εξόρμηση γίνεται καί 
πάλι για τά βουνά καί τά δάση, άλλα καί για τον ορισμένο σκοπό νά έπι- 
σκεφτουν τά γειτονικά χωριά, πού επίσης πανηγυρίζουν. Δεν είναι μόνος 
του ό θίασος. ’Ακολουθεί κόσμος πολύς μέ λαμπάδες στά χέρια, μερικοί 
οπλοφόροι, μπροστά πηγαίνουν οΐ Χάρες μέ τή βαρΰβροντη μουσική, γιατί 
πηγαίνει 6 άγιος νά έπισκεφτή τον αδερφό του άγιο στο Πυργόπλο ή τό 
Βοΰλγαρι. Καί τότε συμβαίνει μερικοί νέοι νά θέλουν νά εμποδίσουν τον 
άγιο νά μή φύγει κι άφήκει τό χωριό έρημο, μά τά ναστενάρια υπερνικούν 
τά εμπόδια καί προχωρούν. Γίνονται έτσι στά χωριά οΐ επισκέψεις καί ή 
ανταπόδοσή τους, δπως είδαμε στήν περιγραφή των εορτών. Άποφεύγον- 
τας τις επαναλήψεις σημειώνομε καί πάλι τον καιρό των τελετών, τή νύχτα, 
τά φώτα—ένα φανάρι κρέμεται αναμμένο μπροστά στή θύρα κάθε αναστε
νάρη, σημείο τής ιερότητας—καί τή λεπτομέρεια τής τυπικής αντίστασης 
τών νέων σαν ένα γνήσιο καί μοναδικό στις χορευτικές τελετές δρώμενον. 
Καί τότε θυμούμαστε διαβάζοντας τήν ιστορία τής διονυσιακής λατρείας 
δύο σχετικές εορτές, τά Ννκτέλια. καί τά ’Αγριώνια. 'Ο Διόνυσος Νυκτέλιος 
είχε ναό στά Μέγαρα (Παυσ. 1, 40, G) καί κοντά υπήρχε μαντείο τής Νυ- 
κτός, πολλά δέ διονυσιακά οργιά εγίνονταν νύχτα2). Για τά ’Αγριώνια, εορτή 
πού γινόταν στή Βοιωτία καί σέ άλλους τόπους τήν άνοιξη σάν άλλα Άν* 1 2

4ί

1) 'Ηροδ. VII, 111. «Ούτοι (οί Σάρτραι) τό Διονύσου μαντήϊόν είσιν έκτη- 
μένοΓ τό δέ μαντήϊόν τοϋτό έστι μέν i j t l  τών όρέων τών ύψηλοτάτων,..». "Οτι τό 
μαντείο βρισκόταν σέ κάποια κορυφή τοϋ ΙΙαγγαίου (ίσως όπου σήμερα ή μονή τή; 
Είκοσιφοινίσσης) συμπεραίνει μέ πολλή πιθανότητα δ Perdrizet, Cnltes et My- 
tlies du Pangee, 43, όπως επίσης ότι Παγγαΐο=Νΰσα καί. τό ομηρικό ήγάθεον Νυ- 
σήϊον. 01 Βησσοί, Θρακικό σημαντικό φΰλο, είχαν σέ κορυφή τής Ροδόπης Ιερό 
τοϋ Διονύσου μέ ναό ύπαιθρο.

2) Εύριπ. Βάκχ. 48G: νύκτωρ τά πολλά' σεμνότητ’ εχει σκότος, Παυσ. 11, 
37. 6: (στή Λέρνη) τά δέ Διονύσιο δρώμενα έν νυκτί οιιχ δσιον εις απαντας ήν 
μοι γράφειν. Παυσ. VII, 27, G: (στήν Πελλήνη τής ’Λχαΐας): Διονύσου Λαμπτή- 
ρος Ιερόν, τούτφ καί Λαμπτήρια εορτήν άγουσι καί δάδάς τε ές τό Ιερόν κομί- 
ζουσιν έν νυκτί καί οίνου κρατήρας Ιστασιν. άνά τήν πόλιν πασαν». .... -
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θεστήρια χ), αρκετά μαθαίνομε, όπως και για τα παρόμοια Νυκτέλια, από 
τον Πλούταρχο. Συμπ. ζητ. 717Α: ού φαΰλως ούν και παρ’ ήμΐν εν τοΐς 
Άγριωνίοις τον Διόνυσον αϊ γυναίκες ώς άποδεδρακότα ζητούσιν' είτα 
παύονται και λέγουσιν, ότι καταπέφευγε προς τάς Μ oil σας. Ζητημ. Ρωμ. 
291 Λ... Άγριωνίοις δέ και Νυκτελίοις, ών τα πολλά διά σκότους δράται, 
πάρεστιν (ό κιττός). Και π. Ίσ .  και Όσίρ. 35: ... ομολογεί δέ και τά Τ ι
τανικά και τά Νυκτέλια τοις λεγομένοις Όσίριδος διασπασμοΤς και ταΐς 
άναβιώσεσι και παλιγγενεσίαις a). Σε δλ’ αυτά τά όργια τό κύριο καί μονα
δικό θέμα είναι, π ιός ό παλαιός χρόνος χάνεται καί αμέσως ξαναζή ό νέος 
Ενιαυτός—Δαίμων, όπως είδαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο,

Στα Άγριώνια έχομε στην απόδραση του Λιοντίσου τον άφανισμο η 
τή διάσπασή του από τούς Τιτάνες καί στην είδηση ότι έχει καταφύγει στις 
Μούσες, πράγμα πού καθησυχάζει τις γυναίκες, την αναβίωσή του καί παλιγ
γενεσία. Ίσως λοιπόν στην προσπάθεια των νέων νά εμποδίσουν τον άγιο 
νά μή φύγει από τό χωριό έχομε την ίδια οργιαστική ιδέα άλλοιώτικα δια
τυπωμένη. Τό πράγμα βέβαια είναι αμφίβολο, θά εί,πή ένας δύσπιστος, αφού 
τό δρώμενο θά μπορούσε και άσχετα μέ την παλαιά λατρεία νά άναπτυχθή. 
Άλλ’ ή ομοιότητα προς τά Νυκτέλια αδύνατο νά είναι τυχαία. Ή  πιθανή 
αντίρρηση, ότι ό χορευτικός δργιασμός καί οί διασκεδάσεις γίνονται τή νύ
χτα, επειδή είναι συνδυασμένες μέ τό έθιμο τής πυροβασίας, δεν είναι σο
βαρή, γιατί θά ρωτήσουμε τότε, γιατί καί ή πυροβασία νά γίνεται κανονικά 
τή νύχτα καί μόνο σέ εξαιρετικές περιπτώσεις τό δειλινό, όπως είδαμε στή 
Μαυρολεύκη τής Δράμας. Άλλ’ ας ιδούμε τί συμβαίνει μέ τή μουσική, τό 
κυριώτατο τούτο στοιχείο τής όλης άναστενάρικης εορτής.

Σύμφωνα μέ τις περιγραφές, τά μουσικά όργανα, τό τύμπανο—ό 
Χουρμουζιάδης διακρίνει τό ιερόν καί μέγα των παπούδων—ή λύρα, κάποιο 
είδος βιολί, ό αυλός καί ή γκάιντα, 6 άσκαυλος, δέ λείπουν από τήν παρα
μικρή ιεροπραξία καί στύ χορό τον άναστενάρικο είναι απαραίτητα. Τό πράγμα 
είναι παράδοξο νά πηγαίνουν σέ βαριά άρρωστο οΐ αναστενάρηδες καί νά 
χορεύουν γύρω του μέ τή μουσική γιά νά τον γιατρέψουν! Ούτε ή τόσο συ
χνή χρήση τής μουσικής μπορεί νά ερμηνευτή από άλλες λαϊκές συνήθειες. 
Είναι ανάγκη νά πάμε μακρυά, πέρα από κάμποσους αιώνες, στήν ’Αρχαιό
τητα καί στις οργιαστικές της λατρείες γιά νά βρούμε παρόμοιο φαινόμενο. 
Τό τύμπανο είναι αχώριστο από τή λατρεία τής Κυβέλης, τής μεγάλης Φρυ- 1 2

IS

1) Nilsson, Griech. Feste, 271 κέ.
2) eO φιλόσοφος τής θρησκείας σαφηνίζοντας τή θεωρία του γιά τήν 

ομοιότητα τής αιγυπτιακής λατρείας μέ τή διονυσιακή γράφει καί τά ακόλουθα 
στο ίδιο κεφ, 35: ά δ’ έμφανώς δρώσιν οΐ Ιερείς θάπτοντες τον Ά π ιν  βακχείας 
ούδέν άποδεΐ. Καί γάρ νεβρίδας περικαθάπτονται καί θύρσους φοροΰσι καί βοαΐς 
χρώνται καί κινήσεσιν, ιοσπερ οί κάτοχοι τοΐς περί τόν Διόνυσον όργιασμοΐς...



γίας θεάς και συχνά είκονίζεται σέ ανάγλυφα αττικά η άγαλμάτια μέ τό 
δργανο αυτό στην ποδιά της. Τό «βυρσότονον κύκλωμα» είναι έργο των Κο- 
ρυβάντων, πού ήσαν όπως και οΐ Κουρήτες πρόπολοι δαίμονες της Μεγάλης 
Μητέρας τόσο στη Φρυγία δσο καί στην Κρήτη. Πολλά εκθέτει γιά τά μου
σικά όργανα, τό τύμπανο, τον αυλό, διάφορα κρόταλα, δ Στράβων στην πε
ρίφημη πραγματεία του γιά την οργιαστική λατρεία των παλαιών, 1,466— 
474. Γιά μάς εδώ αρκετό είναι νά παραθέσουμε όλους τούς ωραίους στίχους 
από τούς Ήδωνούς τοΰ Αισχύλου, τη μόνη αλλά σπουδαία πηγή γιά τη Θρα- 
κική οργιαστική λατρεία, Fragm. 57.

7Ω σεμνά Κότυς,
ούρεια τ’ έχοντες όργανα,
δ μέν εν χερσ'ιν βόμβυκας εχων
τόρνου κάματον, δακτυλόδικτον πίμπλησι
μέλος, μανίας επαγωγόν
δμοκλάν, δ δέ χαλκοδέτοις κοτύλαις
δτοβεΐ.
ψαλμός δ’ άλαλάζει 
ταυρόφθογγοι δ5 ύπομυκώνταί 
ποθεν έξ αφανούς φοβεροί μίμοι 
τυπάνου δ5 εικών ωσθ’ ύπογαίου 
βροντής φέρεται βαρυταρβής ').

Είναι γνοοστή από πολλές πηγές ή αντίληψη ιών παλαιών ότι οΐ Φρύ- 
γιοι αυλοί ήσαν ενθουσιαστικοί καί παθητικοί καί δώ είναι αυτοί, πού κά
νουν τήν «μανίας επαγωγόν δμοκλάν». Καί γενικά άν θυμηθούμε, ότι στις 
βόρειες Θρακοφρυγικές χώρες έτοποθετοϋσαν τούς όνομαστότερους μουσικούς, 
έστω μυθικούς, τον Όρφέα, Θάμυρι, 'Όλυμπο, Μαρσύα, καί τό γεγονός, ότι 
ή Θράκη ήταν ή πατρίδα τής οργιαστικής λατρείας τού Διονύσου, εξάπαντος 
πρέπει νά συμπεράνουμε, ότι στούς ίδιους τόπους καί σέ όλη τήν ’Αρχαιό
τητα ποτέ δέ θά έλειπαν τά παθητικά καί βροντερά αυτά μουσικά όργανα. 
Καί τότε πιά άλλη μπορούμε νά έχουμε εξήγηση γιά τήν άναστενάρικη μου
σική παρά τή βέβαιη αρχαία καταγωγή της;

Συνοψίζουμε τις παρατηρήσεις μας. Τά αχ άχ κ.τ.λ. καί δ ’Ίακχος Ft- 
Ρακχος' ή τρεχάλα τών αναστενάρηδων στά βουνά καί ή ορειβασία τών πα
λαιών' οΐ νυκτερινές τελετές καί τά Νυκτέλια' τό έμπόδισμα τού αγίου καί ή 
φυγή τού Διονύσου στά Άγριώνια' ή μουσική τών αναστενάρηδων καί ή άρ- 1

Λαϊκές Λατρείες τής Θράκης 49

1) Ξεχωρίζουν τεσσάρων είδών μουσικά όργανα: 1) οί βόμβυκες, αύλοί όίνι- 
σοι διαταγμένοι σαν τή σύριγγα τοΰ Πανός. 2) κοτύλαι χαλκόδετοι=κύμβαλα, κα
στανιέτες. 3) Μέ τό «ψαλμός...» θά νοηθή ή λύρα τών παλαιών καί 4) τό τύμπανο. 
Οί ταυρόφθογγοι μίμοι έγίνονταν μέ τό λεγόμενο ρόμβο, είδος σβούρας.

4
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χαία φρυγική και θρακική μουσική. 'Απλές συμπτώσεις μπορεί νά ειπεΐ δ 
δΰσπιστος καί ό δυσκολοκίνητος ερευνητής, πού χρειάζεται κάθε στιγμή ντο
κουμέντα νά προχωρήσει. Άλλ’ άν κοιτάξουμε τό σύνολο, άν προσέξουμε, δτι 
οι συμπτώσεις αυτές είναι πολλές, τότε θά παρατήσουμε τούς ύπερκριτικούς 
στή γκρίνια τους και θά δεχτούμε για μερικά από τά παραπάνω, μουσική, 
νυκτερινές τελετές, μέ βεβαιότητα και γιά τά λοιπά μέ μεγάλη πιθανότητα τήν 
αρχαία καταγωγή κα'ι ιστορική συνέχεια.

«Τούς πιάνει ό άγιος,» και «ή εικόνα έγκαλεΐ τον καθαρόν άνθρωπο 
και τον κάνει νά χάσει τά συλλογικά του *)». Μέ τις δυνατές αυτές εκφράσεις 
περιγράφει ο Θρακικός λαός τον άναστενάρικον ενθουσιασμό και τήν έκσταση 
και ακόμα τά εξηγεί. Είναι δ άγιος ό θαματουργός, στή μεγάλη γιορτή, τή 
χάρη του, πού τά διευθύνει δλα. Θέλει νά χορέψει και χορεύει αχόρταγα μαζί 
μέ τούς παλαιούς άφοσιωμένους του παντού καί πάνω στά κάρβουνα, διαλέ
γει νέους συγχορευτές δοκιμάζοντάς τους, άν είναι καθαροί καί άξιοι, καί 
πηγαίνει τίς νύχτες νά επισκεφτή καί νά χορέψει μαζί μέ τούς αδερφούς του 
αγίους στά γύρω χωριά, Ό  καθαρός άνθρωπος είναι τό ευαίσθητο άτομο— 
καί δχι μόνο τό παθολογικά υστερικό—πού ανοίγει τήν ψυχή του στή θέληση 
τού αγίου δέχεται πρόθυμα τήν πρόσκλησή του νά χορέψει μαζί. Μά σάν είναι 
άμαθος καί πρώτη φορά θά εΰρει τό υποσυνείδητό του τήν πολύπλοκη σειρά 
στις χορευτικές κινήσεις, θά πάθει δρισμένα κάποια νευρική κρίση, θά κάμει 
άταχτες σπασμωδικές κινήσεις, θά πέσει κάτω μέ άφρούς στό στόμα καί τρε
μούλα, δπως στό σεληνιασμό, καί θά λιποθυμήσει. ’Έπειτα δμως σέ λίγο θά 
σηκωθή ορμητικά καί αρπάζοντας τήν εικόνα θά χορέψει καλά ή μέτρια, σάν 
έπήρε διαμιάς μέ τήν ισχυρή υποβολή τον ιδιόρρυθμο χορό. Θά άναγνωρι- 
στή άναστενάρι μόνο μέ τήν έγκριση τού αρχηγού τού θιάσου, γιατί αυτός 
είναι πρόσωπο αυστηρό καί ανεπίληπτο κ’ έχει νά εξετάσει τον υποψήφιο καί 
από τό ηθικό μέρος. Οι παλαιοί αναστενάρηδες δέν παθαίνουν τίς δυνατές 
κρίσεις των νεόφυτων, είναι μαθημένοι καί σίγουροι στις κινήσεις τίς χορευ
τικές, χωρίς ποτέ νά μένουν αμέτοχοι στον ενθουσιασμό καί έκσταση. Γ ι’ αυτό 
οι αντίπαλοί τους δέν παύουν νά τούς θεωρούν δαιμονισμένους καί δ Χω- 
νιάτης, είδαμε, τούς άποκαλεΐ δαιμονολήπτους. Γιά χορό δέ γίνεται λόγος 
στά κείμενα τού 13ου αιώνα. Άλλ’ είναι αδύνατο νά μήν ύπαρχε, δταν βλέ
πομε σήμερα, σέ πολλούς λαούς τής Οικουμένης, μισοπολιτισμένους καί 
πολιτισμένους, τούς θεόληπτους ή δαιμονόληπτους νά πέφτουν σέ έκσταση 
καί άλλαφροσύνη καί ποτέ νά μή παραλείπουν τό δικό τους αλλόκοτο χορό. 
Παράδειγμα οΐ Ντερβίσηδες τής μωμεθανικής ’Ανατολής, οΐ Σούφι τής Περ
σίας, οί Christi τής Ρωσσίας, οΐ Schamanen τής Σιβηρίας 1 2). ’Ακόμα σέ

1) Χουρμουζιάδης 12, 1.
2) Πολλά ίδές στό Rohde, Psyche, 11, 23 κ. έ.
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πολλούς λαούς της Β. ’Αμερικής, ’Αφρικής, των νήσων τού Ειρηνικού και τής 
Αυστραλίας οί εκστατικοί χοροί γίνονται τή νύχτα μέ θορυβώδη μουσικά όρ
γανα και μέ ναρκωτικά ή ερεθιστικά μέσα είτε από τό πολύ πλήθος είτε από 
λίγους έκλεχτούς, τούς μάγους. Είναι λοιπόν αδύνατο νά μη έχόρευαν τον 
ίδιο ή παρόμοιο χορό μέ τούς αναστενάρηδες οι δαιμονόληπτοι τού Χω- 
νιάτη καί μάλιστα είναι βέβαιο, σάν είδαμε, πώς έκτος από άλλα ή συνήθεια 
τής μουσικής έχει αρχαία την καταγιογή, δτι ο χορός μαζί μέ όλη την άλλη 
τελετή αναδρομικά φτάνει έως τις προχριστιανικές οργιαστικές λατρείες.

Καί δμως, πράγμα παράδοξο, δέν αρκεί τό δτι φτάσαμε σέ τόσο μα- 
κρυνή εποχή νά μάς κάνει ικανούς νά εννοήσουμε τήν πρώτη γένεση καί, τήν 
αληθινή σημασία τού οργιαστικού χορού. Κατά τήν τρέχουσα ερμηνεία αρκεί 
νά έχωμε κάποια θεότητα, π. χ. στήν περίπτωσή μας τό Διόνυσο καί τότε, από 
τις δομένες τάχα καί γνωστές ιδιότητες τού θεού, βρίσκουμε ευνόητη τή θρη
σκευτική έκσταση, τον οργιαστικό χορό καί τούς άλλους τρόπους τής λατρείας. 
Άλλ’ έτσι ερμηνεύομε μόνο αγνωστα 5l° αγνώστων. ”Αν είπαμε παραπάνου, 
δτι ή θέληση τού αγίου είναι πού κυβερνάει δλα, τούτο σημαίνει μιά σωστή 
πρώτη παρατήρηση άλλ’ δχι ολόκληρη τήν αλήθεια. Γιατί ή θέ?νηση αυτή τού 
αγίου δέν είναι άλλο παρά ή προβολή τής θέλησης τού κόσμου των πιστών, 
όπως καί ή προσωπικότητά του δλη είναι λατρευτικό πλάσμα από πολλές γε
νεές καί παλαιά χρόνια καμωμένο. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ κάθε θεότητα 
των παλαιών Ελλήνων καί ποτέ δέν απαντούμε ένα θεό σάν ξεχτοριστό καί 
παλαιότερο πρόσωπο, πού έδίδαξε τή δική του θεραπεία σέ όσους τον έπίστε* 
ψαν. ’Αντίθετα, εξετάζοντας τή θυσία τού ταύρου κατά τά Βουφόνια, ηύραμε, 
δτι ό Διόνυσος ως ’Ενιαυτός—Δαίμων καί θεός—ταύρος είναι ιδέα νεώτερη 
από τή λατρεία πού γινόταν μέ τό χειρισμό τού mana μέσα στο τοτέμ. Τό 
ίδιο καί για τό προκείμενο ζήτημα, αν ιθέλουμε καί πάλι σύμφωνα μέ τήν 
εθνολογική μέθοδο ν’ απλωθούμε έως τούς πρωτόγονους λαούς, δπου δέν 
υπάρχει ακόμα ίχνος από θεό ή δαιμονικό πνεύμα, θά εΰρουμε τον οργια
στικό χορό καί γενικά τό χορό νά είναι σέ συχνότατη χρήση καί θά καταλά
βουμε τή φυσιολογική του γένεση καί τήν αληθινή του σημασία. Δέν είναι 
άγνωστο, δτι καί ένα άτομο άν συγκινηθή βαθιά θά κινηθή ή θά φωνάξει 
μέ κάποιο ρυθμό, άλλ’ ή συγκίνηση τής ομάδας είναι ασύγκριτα μεγαλύ
τερη. "Οταν τό τοτέμ μέ λίγη διαύγεια στο νού καί δυσανάλογα σφοδρόν 
πόθο επιχειρήσει ένα δρώμενο, μιμητική δηλ. παράσταση εκείνου πού θέλει, 
καρποφορία στά δέντρα π. χ. ή γονιμότητα στή γυναίκα, οΐ μιμητικές ομα
δικές κινήσεις μέ τήν αυξανόμενη συγκίνηση καί τις πολλές επαναλήψεις εξά
παντος θά γίνουν ρυθμικές καί 6 χορός έτσι άπρόβλεφτα καί φυσικά θά έχει 
γεννηθή. ’Αλλά τό συνειδητό μέσα στή χορευτική ομάδα είναι, δτι θά πετύ- 
χουν τό ποθούμενο, έμάζεψαν μέσα τους πολύ πολύ mana—έπεσαν σέ έκ
σταση λέμε οί νεοότεροι—έγιναν δυνατοί δσο πιά δέν παίρνει καί πραγματο
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ποίησαν τή θέληση τους. ’Αργότερα θά ξεχωρίσουν τον οργιαστικό χορδ σαν 
ένα μέσον και θά τον χρησιμοποιούν συνειδητά σέ δλες τις βιωτικές περιστά
σεις. Τδν έχουν τά τοτέμ καί στην εκπαίδευσή τους εισαγάγει γιατί κάθε νέος 
και κάθε άντρας πρέπει νά ξέρει ορισμένους χορούς για νά είναι ένεργδ μέ
λος τής κοινωνίας, ενώ οί γέροι σά δεν μπορούν πιά νά χορέψουν στέκουν 
παράμερα ’).

’Έτσι άπδ τά τοτεμικά έθιμα των πρωτόγονων τής Αυστραλίας και 
άλλοον χωρών μαθαίνουμε, πώς δ άνθρωπος παντού στη γή και στην παλαιό- 
τατη προθεϊκή εποχή εύρήκε και δοκίμασε την πριοτη του καί κυρία πνευ 
ματική δύναμη, την αισθηματική, καί τήν έκαλλιέργησε στο έδαφος που ευ
δοκιμεί, μέσα στην ομάδα. Έδώ μέσα μεγαλώνοντας ό άνιθρο^πος μέ τδ χορδ 
καί τή μουσική μπορεί νά ατενίσει άφοβα τή γύρω εχθρική Φύση καί 
πολλές φορές νά τήν υποτάξει. IV αυτό ύστερότερα δ θίασος είναι απαραίτη
τος γιά τό Διόνυσο, τήν "Αρτέμιδα, τή Ρέα—Σάτυροι, Νύμφες, Κουρήτες, 
Κορΰβαντες—επειδή οΐ θεότητες αυτές, γιά κύριο περιεχόμενό τους έχουν τή 
χορευτική δράση τής δμάδας καί δ χορευτής Βάκχος είναι καθαρή προβολή 
του χορευτικού θιάσου. Ποτέ δεν έγινε δριστικά "Ολύμπιος δ Διόνυσος. Τδν 
έφερναν κάθε χρόνο σέ νέα ζωή οι θιασώτες μέ τδ διθύραμβο 

Έλθεΐν ήρ* ώ Διόνυσε 1 2 3),
"Αλείων ές ναόν κ.τ.λ.

έψελναν οί ήλειακές γυναίκες. "Ακόμ" άντιφέγγει κάποιο φώς άπδ πανάρ- 
χαιες τελετές στο ευριπίδειο θεΐο τραγούδι, Βάκχ. 75 κε: ώ μάκαρ, οοης 
ϋιασεύειαι ψυχάν, εν δρεσσι βακχεύων, οαίοις καϋ·αρμοΐσιν s).

"Απομένει γιά τδ χορδ νά εξετάσιυμε ένα τελευταίο ζήτημα. Τί ιδέες 
έχουν γιά τδ χορδ οί αναστενάρηδες καί τί λένε γι’ αυτόν. Εκτός απ’ δσα 
είπαμε γιά τή θέληση τοϋ αγίου καί τή μοναχική είδηση, δτι τήν επικίνδυνη 
πυροβασία ευκολύνει ή αγία Ελένη χύνοντας ένα σταμνί νερό καί δροσίζον- 
τας τήν πύρα τής φωτιάς δεν ακούομε τίποτ" άλλο. "Αντίθετα οί. σύγχρονοι 
συνάδελφοί τους τής Ρωσσίας, οί Christi, έχουν δρισμένες αντιλήψεις. Μετά 
προσευχές πολλές καί άλλη προετοιμασία, ύστερ’ άπδ χορδ πολύωρο κάθε άν
τρας φαντάζεται, δτι γίνεται ένα μέ τδ Χριστό καί κάθε γυναίκα ταυτίζε
ται μέ τήν Παναγία4). 'Ένας, δ σημαντικώτερος εκπρόσωπος τών Ντερβίσι- 
δων, δ Dschelaleddin Rumi είπε: «οποίος ξέρει τή δύναμη τού χορού είναι

1) H arisson, Themis σελ. 42 κέ.
2) Κατά τήν πιθανότατη διόρθωση τοϋ Cook ήρι=τήν άνοιξη αντί του ήρω 

Διόνυσε, Harrison, Themis, 205, 1.
3) Ό  μεγάλος συντελεστής γιά τό ψυχικό άνέβασμα είναι ή συνεργασία καί 

κοινότητα στή στάση καί τήν πράξη μέ τόσον κόσμο. His soul is congregationa· 
listed κατά τήν ερμηνεία τοϋ Dr Verall, Themis, 48,

4) Rohde, Psyche, 11, 25, 1.
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ένα μέ τό Θεό, γιαχ'ι αυτός γνωρίζει, πώς ή αγάπη αυτή σκοτώνει τό Έγώ, 
τό σκοτεινόν αυτό τύραννο» '). Τέτοιες φιλοσοφικές θεωρίες, παρμένες πιθα
νόν από τό σπουδαιότατο μυστικισμό, τό βουδδιστικό, η παρόμοιες μέ ορφι
κές, πλατωνικές η νεοπλατωνικές ιδέες δέ βρίσκονται στους χορευτές της Θρά
κης, άλλα τά έργα είναι σημαντικώτερ’ από τα λόγια και ή ψυχολογία των 
αναστενάρηδων αξίζει πολύ την προσοχή μας. Είναι βέβαιο, δτι μέ αγαλ
λίαση και μεγάλη εσωτερική ικανοποίηση εχόρεψαν στις μεγάλες γιορτές μέ 
τις Χάρες, κι αυτό τό έκαμαν δχι από απλή ευχαρίστηση άλλ5 από ανάγκη. 
"Ολον τον άλλο χρόνο ό Παππούς έφΰλαξε τό χωριό, έδιωξε επιδημίες και 
γιάτρεψε τον έναν ή τον άλλο άρρωστο καί τώρα στή χάρη του να τού άρνη- 
θονν υποταγή, αδύνατον. ’Αφού καί άλλοι έξω από τό θίασο αισθάνονται 
τήν ίδια επιτακτική ανάγκη καί παρά τήν προμελετημένη νοητική αντίσταση 
τούς πιάνει ό άγιος. Καί δλος ό τόπος από τήν καλή εκτέλεση τής εορτής πε
ριμένει τήν καλοχρονιά. "Οταν λοιπόν από ψυχική ανάγκη καί δχι από κοι
νωνικόν υπολογισμό, πού ίσως κάποτε δέ λείπει, χορέψουν τά νεστενάρια θά 
πέσουν ορισμένα σέ έκσταση μέ διάρκεια καί θά πηδήσουν καί πάνω στή 
στιά χωρίς νά καούν τά γυμνά πόδια τους καί τέλος δταν κουρασμένοι άπο- 
συρθούν δέ θά θυμηθούν τίποτε, ούτε μέ ποιούς εχόρεψαν μαζί ούτε τί άλλο 
έσκέφτηκαν. Μάταιο είναι τότε νά ζητήσουν οι άλλοι άπόξα) εξηγήσεις καί 
λόγια. Καμμιά αισθηματική κατάσταση καί καμμιά μυστική τελετή δέν μπο
ρεί ν’ άποδοθή γλεοσσικά μέ ακρίβεια. Άλλ’ ό ψυχρός παρατηρητής κρίνον
τας εξωτερικά νομίζει δτι βλέπει άρρωστους, πού γιατρεύονται μέ τον παρά
δοξο αυτό χορό. Τό ίδιο ή περίπου τό ίδιο έκαμαν καί οι αρχαίοι ονομάζον
τας κάθαρση τήν ουσία καί τό σκοπό των οργιαστικών τελετών. Καί τό 
πράγμα έχειροτέρεψε, δταν οι νεώτεροι έκαμαν δικές τους ερμηνείες δλες λαν
θασμένες. Γι’ αυτό χρειάζεται ν’ ασχοληθούμε καί μεΐς εδώ μέ τήν ερμηνεία 
τού τελετουργικού δρου, μέ σκοπό τή βαθύτερη κατανόηση τής άναστενάρι- 
κης τελετής.

Είναι γνωστό, πώς ό ’Αριστοτέλης δέ μιλεΐ μόνο στήν Ποιητική του 
γιά τήν κάθαρση στον περίφημον ορισμό τής τραγωδίας αλλά καί στά Πολι
τικά. Καί είναι σκληρή ειρωνεία τής τύχης νά διατηρηθούν γιά μάς δσα ό 
φιλόσοφος έ.χαρακτήρισεν ώς απλά, νά χαθεί δέ στά χειρόγραφα τής Ποιητι
κής ή πλατύτερη ανάπτυξη τής κάθαρσης 1 2), πού μάς ΰποσχέθηκε. ’Αλλά καί

1) Rohde, έ. α. 27, 2 καί 36 κ έ.
2) Πολιτικά, 1342 α: Τί δέ λέγομεν τήν κάθαρσιν νϋν μέν απλώς, πάλιν δ’ 

έν τοΐς περί Ποιητικής έροΰμεν σαφέστερον. "Ο γάρ περί ένίας συμβαίνει πάθ-ος 
ψυχάς ίσχυρώς, τοΰτο έν πάσαις υπάρχει, τφ δέ ήττον διαφέρει καί τφ μάλλον, οιον 
έλεος καί,φόβος, ετι δ ’ ενθουσιασμός. Καί γάρ υπό ταύτης τής κανήσεως (τοϋ ενθου
σιασμού) κατακώχιμοί τινές είσιν, έκ δέ χών Ιερών μελών όρώμεν τούτους, δταν 
χρήσο^νται τοΐς έξοργιάζουσι χήν ψυχήν μέλεσι, καθιστάμενους ώσπερ ίατρείας τη-



54 Κωνσταντίνου Ρωμαίου

τά λίγα και «απλά» πού σώθηκαν στα Πολιτικά μάς είναι πολύ χρήσιμα. Δεν 
περιορίζει την κάθαρση μόνο στην τραγωδία, αλλά τη θέλει και στις ενθου
σιαστικές και οργιαστικές τελετές ’)· Και τό σπουδαιότερο είναι δτι ό Σταγει- 
ρίτης σάν πιο προχωρημένος από τό δάσκαλό του στην πραγματογνωσία δέ
χεται, πώς τά ίδια ψυχικά πάθη, δ ενθουσιασμός, ή συμπόνια και δ φόβος 
υπάρχουν μέ βαθμολογική μόνο διαφορά σέ κάθε άνθρωπο κα'ι επομένως όλοι 
χρειάζονται κάποια κάθαρση από τά πάθη αυτά. ‘Υπάρχουν, λέγει, μερικοί, 
πού τόχουν μέσα τους εύκολα νά ένθουσιάζωνται μέχρι μανίας—οΐ ύηο ιαύ- 
της τής κινήσεως του ενϋουσιααμοΰ κατακώχιμοι—και αυτούς τούς βλέπομε 
μέ την ιερά μουσική των αυλών νά έρχωνται στά καλά τους, μέ μιά μουσική 
πού ανάβει περισσότερο τή φλόγα τοΰ όργιασμού. ’’Αλλοι πάλι, προσθέτει, 
είναι εύκολοσυγκίνητοι γιά τή δυστυχία—ελεήμοτες—ή είναι φοβιτσιάρηδες, 
μά όλοι αυτοί άσχετα μέ τό βαθμό τής συγκίνησης χρειάζονται κάποια κά- 
τθαρση, πού θά τούς φέρει αλάφρωμα ευχάριστο ή χαρά χωρίς βλάβη. ’’Ας 
σημειωθή εδώ, ότι οί παράξενοι γιά μάς κατακώχιμοι ή όπως συχνότερα 
τούς έλεγαν οί κορυβαντιώντες, ήσαν πολύ γνωστοί και συνηθισμένοι ■ στήν 
’Αρχαιότητα μέ τήν εξάπλωση τών οργιαστικών τελετών τόσο τής Μεγάλης 
Μητρός όσο κα'ι τών διονυσιακών. Τό παράδειγμα τών νεόφυτων αναστενά
ρηδων, πού άξαφνα τούς πιάνει ό άγιος είναι διαφωτιστικό * 1 2). Βέβαια μέ τήν 
επέκταση τής θεωρίας του δ ’Αριστοτέλης μάς ευκολύνει γιά τή σωστή κατα
νόηση τής κάθαρσης, αλλά πώς τά έξοργιάζοντα τήν ψυχήν μέλη έφερναν τή 
γιατρειά δέν μάς λέει τό χωρίο τών Πολιτικών.

Σέ πολλές καθαρτικές τελετές και έθιμα συμβαίνει τό διώξιμο τοΰ κα 
κοΰ νά φέρει τήν ευτυχία, κατά τήν τυπική φράση εφνγον κακόν, ενρον αμει·

χόντας κα'ι καθάρσεως. Ταύτό δή τοϋτο άναγκαϊον πάσχειν κα'ι τούς έλεήμονας καί 
τούς φοβητικούς καί τούς όλως παθητικούς, τούς δ* άλλους καθώς επιβάλλει τών 
τοιούτων έκάστω, καί πάσι γίγνεσθαι τινα κάθαρσιν καί κουφίζεσθαι μεθ’ ηδονής. 
Όμοίως δέ καί τά μέλη τά καθαρτικά παρέχει χαράν άβλαβή τοΐς άνθρώποις.

1) Πολιτ. 1340b: ενθουσιαστικούς δέ (ποιεί) ή φρυγιστί (αρμονία) καί 1341 α: 
δτι δέ ούκ έστιν ό αυλός ηθικόν άλλά μάλλον οργιαστικόν, όίστε πρός τούς τοιού- 
τους αύτφ καιρούς χρηστέον, έν οΐς ή θεωρία κάθαρσιν μάλλον ή μάθησιν δύναται.

2) ’Αξιοσημείωτο είναι ένα γράμμα τοΰ Β. Ν. Δεληγιάννη ανέκδοτο, πού δ 
κ. Π. Παπαχριστοδούλου έθεσε στη διάθεση μου, άπό χωρίο τής Προύσας τό Τσα- 
μπάζι μέ χρονολογία 1915. Τό χωρίο αύτό έκαμε ανάστατο κάποια «αγία κόρη» θρη
σκόληπτη καί πολλοί στήν εκκλησία σάν τούς έπιανε ό άγιος ανατρίχιαζαν πρώτα, 
μάζευαν τά πόδια, πηδούσαν δεξιά αριστερά καί ρυθμικά καί λιποθυμούσαν. Ούτε 
μπορούσαν νά άντισταθούν, άντρες καί γυναίκες σ’ αυτόν τον παροξυσμό, πού ήταν 
σκάνδαλο γιά πολλούς καί ιδίως τον παππά. Φαίλ'εται πώς κάποιος είχε ίδέΐ άνα- 
στενάρικο χορό στη Θράκη, έπαθε κάποτε τήν υποβολή καί μέ τήν επάνοδό του στο 
χωριό έκόλλησε καί άλλους. ’Επί τέλους διάβασε ό παππάς στήν έκκλησιά τό βιβλίο 
τού Χουρμουζιάδη καί τό κακό έπέρασε, οχι βέβαια μέ τήν κατανόησή του άλλά μέ 
τήν αντίθετη υποβολή, πού έκαμε ένα βιβλίο, σταλμένο άπό τήν Πόλη.
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νον, και αντίθετα τό δυναμωτικό μέσο νά έχει για συνέπεια την απαλλαγή 
και απολύτρωση. Μέσα και ενέργειες μπορεί νά διαφέρουν μεταξύ τους, άλλ’ 
είναι τόσο σφιχτά δεμένα και τό ένα φέρνει τ’ άλλο, ώστε μέ την κάθαρση, 
σάν είναι μόνο ενα φτενό γλωσσικό σύμβολο, νά μην περιγράφουν οι πα
λαιοί μέ ακρίβεια την κάθε τελετή αλλά ν’ αποβλέπουν μόνο στο αποτέλεσμα, 
τήν απαλλαγή."Οταν π.χ. ό Δημοσθένης (π.στεφάν. 259), μέ ενα τρόπο σκληρό 
κακίζει τον Αισχίνη, δτι μικρός βοηθούσε τή μητέρα του «κα&αίρων τους 
τελούμενους και αηομάττων τφ πηλφ και τοΐς πιτνροις» τούτο δε σημαίνει 
καθόλου, ότι τά μέσα αυτά είχαν αποτρεπτική σημασία. Προσεκτικότερη 
έρευνα βρήκε, δτι αρχικά τό άλειμμα μέ πηλό έσήμαινε προσθήκη δύναμης, 
mana, στον τελούμενο ’). Παρόμοια σημασία αρχικά είχαν και άλλα πολλά 
έθιμα λησμονημένα υστέρα καί παρερμηνευμένα 1 2). Σχετικά μέ τήν κάθαρση 
τό θετικό μέρος τής τελετής, τό μέσο που φέρνει νέα δύναμη καί τονοδνει τον 
αδύνατον άνθρωπο, είναι αρκετά φανερό, άλλ" όμως ή σχολαστική προσ
κόλληση στήν παραδομένη στενότερη σημασία τής λέξης οδήγησε σε ερμη
νείες άτελες καί αστήριχτες. Αντί τής κάθαρσης έχομε στο διδακτικώ- 
τατο χωρίο του πλατωνικού Φαιδρού, 244, τήν λναιν των κακών, πού δί
νεται κατά τις διονυσιακές τελετές καί τούς καθαρμούς τφ δρϋ'ώς μα- 
νέντι καί καταοχομένφ. Ή  ορθή μανία γίνεται φυσικά μέ τά έξοργιάζοντα 
τήν ψυχήν μέλη, (ή μέ τά θεία μέλη τού Όλυμπου, δπως ονομάζονται στο 
Συμπ. 215), καί δ Πλάτων τήν ξεχωρίζει παραπάνου από τήν κοινή μανία 
ώς {λεία μοίρα διδομένην. Είναι τό ίδιο δώρο των θεών, πού δταν άναφέ- 
ρεται στον ’Απόλλωνα δίνει τούς ευεργετικούς γιά τήν Ελλάδα χρησμούς 
καί δταν μέ τις Μούσες χαρίζει στούς ανθρώπους τήν αληθινή ποίηση. Τό 
ίδιο πράγμα δηλά)νουν αναμφισβήτητα επικλήσεις αγαλμάτων τού Διονύσου, 
Βάχχειος, Λΰσιος, γνωστές από τήν Κόρινθο, Θήβα καί Σικυώνα 3). Τό αυτό 
σημαίνει καί δ ’Απόλλων Λύσειος τού Θερμού 4 5). Σ ’ αυτά μπορεί νά προσ
τεθούν καί άλλες μαρτυρίες 4), ενδεικτικές τής ιδέας τών παλαιών γιά τήν

1) Τό ζήτημα δσο ξέρω, διαφώτισε ή Harrrison, Themis, 17 κέ. καί P ro
legomena, 492 κ.έ. Πρβλ. καί δσα φωτεινά εκθέτει γιά τά ρωμαϊκά Lupercalia, 
αύτ. σελ. 52 κ.έ.

2) 3Ιδές π.χ. για τή μαστίγωση τών εφήβων ό Nilsson, Gr. Feste, 192 κέ. 
πού ιίρχικά έσήμαινε μετάδοση δύναμης.

3) Rohde, Psyche, 11, 50, 2.
4) Κ. Λ. Ρωμαίος, Άρχ. Δελτ. 1915, 282 κέ. καί Έπετηρίς Φιλοσ. Σχολ. 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. 11, 16 κέ.
5) Στά ’Ηθικά Εύδήμεια, άφοΰ ό ’Αριστοτέλης έδειξε δτι ή άρχή τής κινή- 

σεως τοϋ ενθουσιασμού είναι τό εκ ήμΐν &εϊον γνωματεύει, 1248α, 40: εοικε γάρ ή 
άρχή .απολυόμενου του λόγου ίοχύειν μάλλον. Καί έμφαντικώτερα δ Πλωτΐνος IX. 9: 
οιον άλλος γενόμενος καί ούκ αυτός, θεός γενόμενος, μάλλον δε ών, μεταξύ γάρ 
ούδέν, ούδ’ έτι δύο άλλ3 εν άμφιο,



56 Κωνσταντίνου Ρωμαίου

κάθαρση. 'Η  θειότητα τής μουσικής και στο θέατρο ή δραματική παράσταση 
είναι ή γιατρειά και το φάρμακο. Παραπέρα δεν εξετάζουν αναλυτικά και 
ψυχολογικά, πώς ενεργεί αυτό τό φάρμακο. Τούτο θά έπρεπε νά κάμουν οί 
νεώτεροι, αλλ’ αυτοί δσο ξέρω περιορίζονται σέ εμπειρικές γνώμες καί 
πάντα γύρω από τό καθαυτό ψυχολογικό φαινόμενό ')■

Τι συμβαίνει μέσα μας μέ τή συγκίνηση καί έκσταση ΐσως, άφήνον- 
νας κατά μέρος τις αρχαίες καί νεώτερες τελετές, είναι καλύτερα νά εξετάσουμε 
στην ιδιωτική μας ζωή, αφού κατά τον ’Αριστοτέλη ολη έχομε κάποια ευ
πάθεια γιά χαρά καί λΰπη καί όλοι χρειαζόμαστε κάποια κάθαρση. ”Ας πά- 
ρωμε πρώτα την περίπτωση μιας έντονης χαράς. ’Άξαφνα μάς ήρθε τό ευ
χάριστο οικογενειακό νέο. Αυτόματα σκιρτήσαμε, φωνάξαμε κάτι, άστραψε 
στά μάτια όλων τό φώς τής χαράς, μά σέ λίγο ρωτήσαμε μην είναι ψέμα, 
γιατί ό αγγελιοφόρος δέν είναι καί τόσο αξιόπιστο πρόσωπο. ’Ακολουθεί καί 
δεύτερη είδηση ευνοϊκή καί νέο κύμα χαράς μάς κυριεύει, αλλά περνάει κι αυτό 
σά βλέπομε μερικούς δύσπιστους ακόμα. ’Έτσι σαλεύομε κάμποση ώρα σέ 
σειρά από ελπίδες καί φόβους. Τέλος φτάνει ή πανηγυρική βεβαίωση. ’Ακούον
ται αλαλαγμοί, ντουφεκιές. Φτάνει παρέα πολυάριθμη μέ τά βιολιά επικεφα
λής καί δλοι μπαίνομε στο συγγενικό σπίτι. Πολυφωνία χαρούμενη, κερά
σματα, ευχές, τραγούδια καί χορός. Χορός πο?ιύσ)ρος Ελληνικός, από συγ
γενικά πρόσιυπα μέ αγνά αισθήματα, χωρίς επίδειξη καμιά καί κοινωνικόν 
υπολογισμό. Καί τότε καθένας καί καθεμιά, μάλιστα δταν μπή μπροστά, 
αδύνατο νά μή νοκοσει φτερά στά πόδια, σ’ δλο τό σώμα καί τήν ψυχή, καί 
να μήν πέσει σέ κάποια μέτρια ή βαθιά έκσταση !). Θά λείψει τότε τό με
γάλο χάρισμα καί βάρος μαζί στον άνθρωπο, ή λογική καί σκέψη, καί λυτρα)- 
μένος απ’ αυτές θά μπή καθένας στή φυσική του αληθινή ζωή, σέ ροή αδιά
κοπη από αισθηματικές καταστάσεις, δπου δέν ξεχωρίζουν ορισμένες έννοιες 
καί παραστάσεις καί ούτε λόγια υπάρχουν γιά νά τις έκφράσουν. ’Από τήν 
έκσταση δέ θά βγουν τίποτε πρωτότυπες πνευματικές έκδηλιόσεις αλλά θά ξε· 
πηδήσει μιά κυρίαρχη Ιδέα, δτι γίναμε βέβαιοι γιά τή χαρά καί τή ζωή μας,

1) Παράδειγμα ο Rohde στο σπουδαίο καί πάντοτε χρήσιμο βιβλίο του, 11* 
48, 1. Μιλεΐ, δπως καί πολλοί άλλοι γιά ομοιοπαθητική θεραπεία, πού είναι^μόνο 
μιά εξωτερική περιγραφή. Δίκαια κακίζει τήν παλαιότερη ερμηνεία τής κάθαρσης 
στο δράμα μέ τήν ιδέα τής ευτυχισμένης λύσης. Αλλά ποϋ βρήκε δτι ή κάθαρση 
γίνεται durch vehemente Entladung, μέ δυνατό ξέσπασμα, δέ μάς τό λέει. Ε π ί
σης ξένη από τις αρχαίες αντιλήψεις είναι ή γνώμη δτι τήν ένταση τής λύπης ακο
λουθεί ή κατάπτωση (Steigeruug— Brechung des Affects).

2) ’Οφείλω νά είπώ αμέσως, δτι στήν ερμηνεία τής κάθαρσης αυτή είχα πο
λύτιμο βοηθ-ό τό έργο τοΰ Bergson, Essai sur les donnees immediates de la con
science, δπου ό φιλόσοφος εξετάζει μέ τή δική του πλατεία, καί γόνιμη σκέψη τό 
αίσθημα καί τήν ποιότητά του καί μακρυά άπό τή στενή επιστημονική άποψη τώγ 
ειδικήν,
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ιδέα, πού θά μας κρατήσει στέρεους και ύστερα για κάμποσον καιρό. "Η, αν 
μετριαστΓ) κάπως ό ενθουσιασμός και γίνει δυνατή συνεργασία μέ το συνει
δητό μας κόσμο, θά άκουσθούν τότε και λόγια γεμάτα πνεύμα πολλά και 
άβίαστα, δχι κατασκευάσματα λογικά, αλλά κομμάτια ζωής ολάκερης.

Δεν είναι λιγότερο διδακτικά καί φωτεινά, δσα γίνονται στην περί
πτωση τής λύπης. 'Όποιος έτυχε νά παρακολουθήσει λαϊκή κηδεία σ’ έ'να χω
ριό σά συγγενής ή φίλος θά καταλάβει τί θέλω νά ειπώ.

Σήμερα μή μου κρένετε, τί ’μαι φαρμακωμένος.
’Αφήνω τή γυναίκα μου και είμαι πικραμένος.

"Ε! ρέ Μήτσο μου
Σά ν’ ακούστηκε καμπάνα ίίλιβερή μέ τή φοβερή είδηση γιά πρώτη 

φορά: ό Μήτσος πέθανέεε! Νά τος, αμίλητος.... Κι από τώρα τό πιστεύομε 
γιά προότη φορά. Τό λέει τό αμείλικτο μοιρολόι, σάλπιγγα βροντερή π’ ακούε" 
ται απ’ τον ουρανό και τον ’Άδη μαζί. Τό μοιρολόι μέ φωνές γοερές, πνιγ
μένες φωνές από πρόσιοπα αγαπητά, τής γυναίκας, τής αδερφής, των παι
διών του, των δικών όλων. Δέν υπάρχει πιά καμιά αμφιβολία καί τά δάκρυα 
κυλάνε θερμά καί οί λυγμοί ατέλειωτοι... Τί, άν πέθανε χτές, στις 10 ή ώρα; 
Είχαμε φροντίδες, διακοπές, κουβέντες άλλες μέ τόσους πού ήρθαν νά παρη
γορήσουν καί μιλούσαν γιά κάθε άλλο. Είχαμε δυσπιστία στή μεγάλη συμ
φορά. Σήμερα δμως δ νεκρός είναι στολισμένος στή σάλα μέ πλήθος μαυρο- 
φορεμένες γύρω του. ’Αρχίζει ό ψηλός σκοπός, ό θρήνος, από λίγες πρώτα, 
από δλες ύστερα γιά τον καθένα στίχο, ατέλειωτος, Οΐ στίχοι οΐ παραδομένοι 
είναι τεριασμένοι στήν περίσταση καί άλλοι νέοι φκιάνονται σέ κάθε στιγμή. 
Συγκεντρωμένες οΐ ψυχές σέ μιά ιδέα μοναδική μέ κίνηση αδιάκοπη γύρω 
απ’ αυτή πέφτουν σέ θλίψη απέραντη καί ίλιγγο λύπης, μά σύγχρονα παίρ
νουν εξαίσια δύναμη άπρόβλεφτη. ’Άφαντες γίνονται δλες οΐ άλλες εικόνες 
τής ζωής καί οΐ πολυάριθμες γνώσεις μας καί ένα πράγμα βλέπομε καθαρά, 
τό θάνατο. Σαν έμάθαμε τέλεια τί σημαίνει τον ατενίζομε άτρομοι καί ό'ρ- 
θιοι. Βλέπομε τό αγαπητό πρόσωπο νά μπαίνει σ’ ένα φώς, άγνωστο πρίν, 
μέ δλες του τις αξίες. "Ενας μεγάλος κόσμος εχάθη γιά μάς, καί πάλι τον 
κερδίσαμε στήν ψυχή μας. Βγαίνομε τότε από τό κλάμα καί τή λύπη δυνα- 
μωμένοι καί στέρεοι.

Ή  παρέκβαση τής λαϊκής κηδείας ελπίζω νά μή φανή περιττή. Είναι 
φανερή ή ομοιότητα μέ τήν τραγωδία καί τήν αριστοτελική κάθαρση. Δέν 
είναι συγγενείς τά τραγικά πρόσωπα, άλλ’ δ ποιητής μέ τήν τέχνη του ξέρει 
νά τά φέρνει κοντά μας καί μόνο μέ τή συμπόνια1) καί τή συμμετοχή στά

1) ’Αξιοσημείωτες είναι οί παρατηρήσεις του Bergson έ. ά. σελ. 14 σχετικά 
μέ τή συμπόνια (τον έλεον): La pitie vraie consiste moins a craindre la souf- 
france qu a la desirer. «Μιά σιγανή επιθυμία, πού δέ θά ήθέλαμε νά πραγματο- 
ποιηθή, άλλ’ δμως έπίμένομε μέ τό στοχασμό να μή γίνωμε συνένοχοι μέ τή φύση·
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φοβερά τους παθήματα θά πετύχουμε το ψυχικό άνέβασμα, χήν κάθαρση.
Ό  παραλληλισμός του οικογενειακού χορού με τον άναστενάρικο δεν 

είναι δσο φαίνεται απομακρυσμένος. Δε λείπει στα ναστενάρια ή ευθυμία, 
δυναμωμένη μάλιστα με συχνή και άφθονη οινοποσία -  μεγάλο πανηγύρι 
λαϊκό—άλλα τό βασικό και κύριο μέρος είναι ή σοβαρωτάτη θρησκευτική 
τελετή μέ τις μεγάλες προσδοκίες. Έ ν  τοΰτοις τό στοιχείο τής έκστασης και 
ή κάθαρση μέ βαθμολογική διαφορά και απόχρωση είδαμε πώς υπάρχει και 
στήν ευκολονόητη συγγενική χαρά και χορευτική διασκέδαση. Κι αποδώ βλέ
πομε καθαρώτερα, πόσο σπουδαιότερη, είναι ή έκσταση στήν οργιαστική τε
λετή και σημαντικοπερη ή κάθαρση, μέ τό ψυχικό άνέβασμα στήν άνώτατη 
δυνατή βαθμίδα. Γιατί έκτος από τήν πεποίθηση, δτι διώχνουν έτσι τις επι
δημίες και φέρνουν τήν καλοχρονιά στον τόπο τους, δτι μπορούν νά για
τρέψουν ένα βαριά άρρωστο και τον γιατρεύουν μέ τήν υποβολή, οί θεοφό- 
ρητοι άναστενάρηδες άναπτυσσουν μέσα τους και δυνάμεις άπίστευτες για 
τήν κοινή άντίληψη άλλά μέ βέβαια υλικά άποτελέσματα, «υπερφυσικές», 
δπως είναι ή μεταβίβαση τής σκέψης—βρίσκουν τον κλέφτη—και ή άπάθεια 
των ποδιών τους πάνω στή μεγάλη εορτάσιμη πυρά.

*Η πυροβασία. Κοντά στον οργιαστικό χορό τό έθιμο τής πυροβα
σίας είναι επίσης ουσιαστικό και άπαραίτητο. Ή  ιερή πυρά, ή μεγάλη στιά, 
πού είναι έτοιμη στήν πλατεία τού χωριού, άποτελεΐ κάθε βράδυ άπό τήν 
παραμονή, 20 τού Μάη, και οχτώ άλλες ημέρες τό κέντρο τού πανηγυρισμού. 
Έκεΐ πάνε κ’ έρχουνται στις μεγάλες παννυχίδες. “Οτι δέν μπορούν νά κά
μουν οΐ άναστενάρηδες χωρίς τό χορό άπάνου στή στιά δείχνει ή βεβαίωση 
τών Μελικιωτών στον Σταμ. Σταμ. δτι σάν δέ μπορούν νά γιορτάσουν φα
νερά στον ξένον τόπο—τή Μελική—στή μνήμη τού 'Αγίου, τθά χορέψουν 
μέσα στά σπίτια τους άπάνου στή στιά '). Τό θεωρούν κακό καί γΓ αυτούς 
και γιά τον τόπο νά μήν κάμουν τό χορό αυτό μιά φορά τό χρόνο τ’ 'Αγίου 
Κωσταντίνου. 'Ακόμα είδαμε στήν περιγραφή, δτι καί σέ κάθε χαρούμενη 
περίσταση ό άναστενάρης τδχει γιά καλό νά χορέψει άπάνου στή στιά μέ γυ
μνά τά πόδια. ’Έτσι χορός καί πυροβασία είναι στενά δεμένα μεταξύ τους μέ 
τήν παρατήρηση, δτι ό χορός μπορεί νά γίνει καί μόνος του, στο ημερήσιο 
πανηγύρι τού Βλαχόβου, δταν τούς καλούν σέ άρρωστο, στά θεμέλια νέου 
σπιτιού, ενώ πυροβασία χωρίς χορό είναι πράγμα άδύνατο. Ά πό  τά^σχε- 
τικά ζητήματα θά εξετάσουμε πρώτα, τί συμβαίνει μέ τήν άκαΐα, δπως λένε 
οί γιατροί μας, πού είναι τό έκπληκτικώτερο φαινόμενο καί ενδιαφέρει δχι 1

Αυτή ή συμπόνια έ'χει τό θέλγητρο, δτι απέναντι στή συνείδησή μας γινόμαστε 
ανώτεροι άπό τά αισθητά άγαθά, τά περιφρονοΰμε». Και σελ 15: « Ή  αυξανόμενη 
ένταση τής συμπάθειας σημαίνει λοιπόν πρόοδο ποιοτική και μετάβαση άπό τήν 
άποστρηφή στο φόβο, άπό τό φόβο στή συμπόνια καί άπ5 αυτή στήν ταπείνωση».

1) ‘Αθηναϊκά Νέα 26 7)βρίου 1940.
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μόνο τούς ιστορικούς τής Θρησκείας άλλα και όλον τον άλλο κόσμο.
Ό  κ. ’Άγγελος Τανάγρας με τούς συνεργάτες του στην αναπαράσταση 

τής Μαυρολεΰκης έβεβαίωσε μέ τό θετικώτερο τρόπο, ότι τά πόδια και χέ
ρια των γυναικών πού ήρθαν σέ επαφή μέ τ’ αναμμένα κάρβουνα δεν έπα- 
θαν απολύτως τίποτε. Δεν περιορίστηκε όμως σέ τούτο. Μέ αρκετά δημο
σιεύματα στο περιοδικό του έδειξε πώς το φαινόμενο αυτό δέν είναι μονα
δικό στα Θρακικά αναστενάρια. Σέ πολλά μέρη ιδίως στις ’Ινδίες, σέ νη
σιά τού Ειρηνικού, στην Ταϊτι και στην ’Ιαπωνία, αύτόπτες επιστήμονες 
εβεβαίωσαν την τέλεια απάθεια των γυμνών ποδιών επάνω σέ διάπυρους λί
θους ή πυρές μεγάλες μέ ζέστη ανυπόφορη στούς άλλους θεατές πού έστε
καν 10 και 12 μέτρα μακρυά Χ). Χορός ολοένα δέ συνοδεύει τις τελετές αυτές, 
άλλ’ είναι πάντοτε Θρησκευτικές. Μέ έντονη πίστη στη θέληση τών Θεών 
μπαίνουν στην κόλαση τής φωτιάς και όσοι νεόφυτοι δείξουν κάποιον κλο 
νισμό παίρνουν βοήθεια, ψυχική πάντοτε, από εμπειρότερους ιερωμένους. 
Ό  επιστημονικός έλεγχος αποκλείει κάθε είδος απάτη ή χημικά μέσα κα'ι 
σύμφωνα μέ αξιόπιστους ερευνητές πρέπει νά δεχθούμε, ότι από μεγάλη ψυ
χική συγκέντρωση και θέληση, αυθυποβολή ένισχυόμενη κάποτε από την 
υποβολή τρίτων, γεννειέται κάποια δύναμη, ασύλληπτη γιά μάς σήμερα και 
μυστηριώδης, πού είναι ικανή ν’ άντιδράσει αντίθετα μέ τον αμείλικτο φυ
σικό νόμο τής θερμότητας Τό ίδιο βεβαιώνεται και μέ πειραματικές απο
δείξεις. Ό  φακίρης Kuda Bax στο Λονδίνο, τό 1935, έπέρασε κα'ι ξαναπέ 
ρασε τάφρο σκεπασμένη από στρώμα πολύ φροντισμένης πυράς, 800 βαθμών 
Κελσίου, ενώ τά γυμνά πόδια του διατήρησαν τήν προότη τους θερμοκρασία 
τών 27 βαθμών: Δέν έφτασε τούτο και ό Bax αμέσως ύστερα έδωκε νέα από
δειξη, αρνητική αυτή τή φορά, ότι όλο τό θαύμα πηγή έχει τήν συγκεντρω
μένη θέληση. Έπρόκειτο νά περάσει και δεύτερη τάφρο γεμάτη θερμοσπου- 
διά, άλλ’ άρνήτθηκε. «Κάτι έσπασε μέσα μου είπε, και δέν μπορώ»8)./Έπειτα 
ένας "Ελληνας από τά Βάτικα τής Λακωνίας, ό Ηρακλής Χατζάκος στό'ΙΙι- 
τερμάριτσμπουργκ τής Ν. ’Αφρικής, μαζί μέ τό φίλο του ̂ .Cu mm ins, ν[τό 
1928, επέρασε μαζί μέ φανατικούς ’Ινδούς φοβερώτατη μεγάλη πυρά/σά 
νά πατούσε χλιαρό νερό, όπως ό ίδιος έλεγε, και χωρίς" νά πάθουν^ τίποτε 
ούτε οί τρίχες τών κνημών του. Οί ’Ινδοί πού τούς επροσκάλεσαν στήν'τε
λετή ήσαν φανατικοί άλλ’ αρκετά φωτισμένοι, ώστε νά μή ύποχρεώσουν'τούς 
δύο Ευρωπαίους σέ απομάκρυνση καμιά από τή Χριστιανική'τους Θρησκεία. 
Σημειώνομε ακόμη, ότι στήν ’Ινδική αυτή τελετή προηγήθηκε/και/προετοι- 
μασία μέ νηστεία, λουτρά κ.τ.λ., ύπνωτιστική δηλ. έπίδραση’τών ιερωμένων, 1 2

1) Σημαντικό καί αξιανάγνωστο είναι τό άρθρο τοΰ Georg Buschan, δη
μοσιευμένο στήν εβδομαδιαία γερμανική επιθεώρηση τοϊΓΒερολίνου καί μεταφρα
σμένο στις Ψυχ. ’Έρευνες, τεΰχ. ’Οκτωβρίου, 1940.

2) Ίδέ περιγραφή στο παραπάνω άρθρο τοΰ Buschan.



ώστε ή δλη τελετή είχε θρησκευτικό χαραχτήρα. Προτού μπουν στην πυρά 
έκαμαν γύρους με κραυγές ακατανόητες και τυμπανοκρουσίες. Και ό ιδικός 
μας πυροβάτης στην επίκληση του Θεού του καί τη θεία δύναμη άπέδωκε τό 
κατόρθωμά του *).

Έκτος «π3 αυτά ό ’ίδιος έγραψε στο περιοδικό του μακρά πραγματεία 
για τά αναστενάρια καί την πυροβασία a). Ή  κυριώτερη συμβολή του ήταν, 
δτι σαν γιατρός καί ψυχοφυσιολόγος παρουσιάζει στο ελληνικό αναγνωστικό 
κοινό καθαρά καί αναμφισβήτητα τά παγκόσμια ψυχικά φαινόμενα τής 
άκαΐας, τής διόρασης, τής τηλεπάθειας ή μεταβίβασης τής σκέψης, τής ψυ- 
χοβολίας (ιδιαίτερης ως φαίνεται επιστημονικής του επιτυχίας 3) καί τηλεκι
νησίας4). Θέματα πολύτιμα γιά κάθε πνευματικόν άνθρωπο καί ιδιαίτερα 
χρήσιμα γιά τον ιστορικό τής θρησκείας. Γιατί άν οί ενδατομικές αυτές δυ
νάμεις οί υπεράνθρωπες, σχετικά μέ τή συνηθισμένη κανονικότητα, οί εκλυό
μενες σέ εκστατικές ή δπως είναι τό ίδιο σέ υπνωτικές καταστάσεις, δέν άρ- 
κουν, ή δέ φαίνονται αρκετές, σήμερα νά εξηγήσουν τή γένεση καί ανάπτυξη 
τής θρησκείας, δμως είναι αυτές πού κάνουν τά θαύματα κ3 ενισχύουν κα
θένα στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Γιά τά. σπουδαία αυτά ζητήματα ούτε μπορούμε ούτε καί θέλομε νά 
κάμωμε χρήση από πολλή ξένη βιβλιογραφία. ’Αρκεί ν3 αναφέρουμε τις σχε
τικές γνώμες τού Ελβετού καθηγητού A. Forel από τό έγκριτο βιβλίο του 
γιά τον υπνωτισμό καί τήν ψυχοθεραπεία Β). Μέ τήν υποβολή μέσα στό,ύπο- 
συνείδητο μέ τήν τέλεια ή σχεδόν τέλεια εξαφάνιση τής συνείδησης, κατορ- 
ιθώνει κανείς, εκθέτει ό συγγραφέας, νά φέρει αναισθησία μερική ή γενική, 
καί αντίθετα μέ διαφορετική ιδέα νά προξενήσει κοκκίνισμα στά χέρια μέ- 1
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1) Ψυχικαί "Ερευναι, 1910, Τομ. 16ος τεΰχ. 7)βρίου.
2) Ψυχικαί "Ερευναι, τόμ. 16, 1940, τεϋχ. 1 — 3 γιά τά αναστενάρια στή Βουλ

γαρία άπό ξένα περιοδικά, πού άιυχώς δέν είχα ύπ’ όψη μου, καί 4—7 μέ βάση τό 
Χουρμουζιάδη γιά τις Θρακικές τελετές. Ή  παράθεση πολλών χωρίων άπό τίς Βάκ- 
χες καί τά Διονυσιακά τοΰ Νόννου δείχνει πολλή καί φιλότιμη προσπάθεια, άλλ’ ή 
χρησιμοποίηση των χωρίων καί ή ιστορική ανάπτυξη τοΰ θέματος έμεινε άτυχώς 
πολύ πίσω άπό τίς προθέσεις τοΰ ψυχοφυσιολόγου συγγραφέα.

3) Ψυχ. "Ερευναι, τομ. 16, τεΰχ. 11 (γράμμα τοΰ καθηγητή Scliroeder).
4) Ψυχ. "Ερευναι, έ. ά. τεΰχ. 6 σελ. 83—84 καί 5 σελ. 74—6. «Αύτά είναι 

τά μέχρι τοΰδε συμπεράσματα τής αύστηράς επιστημονικής έρεύνης, ήτις αντί νά 
διαβουκολή τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν δχι μόνον ανατρέπει εκ βάθρων τάς υλι
στικός θεωρίας, άλλά παρέχει καί μερικάς άσαλεΰτους αποδείξεις διά τό ζήτημα τής 
ύπάρξεως εντός τοΰ ξώντος όργανισμοΰ ενός νττερυλικοϋ παράγοντος, μέ υπεράν
θρωπους ιδιότητας, οπερ άνέκαθεν ό άνθρωπος ώνόμασε ψυχήν»,

5) Der Hypnotism us oder die Suggestion und die Psj-cbotherapie. Au
gust Forel. 1921. To χρήσιμο βιβλίο οφείλω στήν καλωσΰνη τοΰ γιατρού κ. Γ. 
Βλαβιανοΰ, πού μοΰ τό έδάνεισε μέσον τοΰ φίλου Δ. Εύαγγελίδη.



χρι νά γίνουν και φλύκταινες, η πυρετό και εξάντληση. Διευθυντής κλινικής 
δ Forel καί με όνομα επιστημονικό γράφει στη σελ. 108: Με την ύπνωση 
κατόρθωσα δόντια νά βγάλω, αποστήματα ν’ ανοίξω, κάλους καί βαθιές το
μές νά κάμω χωρίς τον παραμικρό πόνο. Στη σελ. 353 διηγείται δ συνάδελ
φός του Bleuer, υπνωτισμένος από τον ίδιον, ότι έκράτησε το χέρι του επάνω 
σε φλόγα χωρίς καμιά αίσθηση, πράγμα πού αλλιώς, σε κανονική δηλ. κα
τάσταση, θά τού προξενούσε πόνο καί κάψιμο. Με τήν αυστηρή του σκέψη 
δ Ελβετός σοφός δέ θέλει ν’ ακούσει τίποτε για πρόρρηση ούτε γιά υλοποίηση 
των «πνευμάτων». Γελάει με τις δήθεν φωτογραφίες, πού έχουν καί πολύ 
καλές καί τά παιδιά του ακόμη. Μά στο ζήτημα τής διόρασης, νά βλέπει κα
νείς κρυμμένα σέ κουτί πράματα καί νά διαβάζει κλεισμένα γράμματα, καί 
τής μεταβίβασης τής σκέψης *) είναι εντελούς σύμφωνος. Καί ό'χι μόνο δέχε
ται ώς βέβαια τά φαινόμενα αυτά αλλά προσπαθεί καί νά τά ερμηνεύσει — 
τί άλλο μπορούσε νά κάμει; — μέ τά ήλεκτρόνια.

■ "Οτι στήν 'Αρχαιότητα μέ τήν υποβολή έντονης θρησκευτικής ιδέας 
ακολουθούσε αναισθησία καί εξουδετέρωση τής ενέργειας τού πυράς, μαθαί
νομε από πολλές ειδήσεις των παλαιιών. Ή  παλαιότερη εινομ από τήν ’Αντι
γόνη τού Σοφοκλή στ. 264

ήμεν δ ° έτοιμοι καί μύδρους αίρειν χεροΐν , n -·
ο ; r καί πύρ διέρπειν καί θεούς δρκωμοτεΐν.

Ή  δοκιμασία πού θέλουν νά κάμουν οΐ φύλακες εδώ άναφέρεται σέ 
θεοκρισία ή δρδαλία, όπως λέγουν οΐ νεώτεροι. Στο ιερό τών Παλλικών 
Θεών τής Σικελίας δ δοκιμαζόμενος γράφει σέ πινάκιο τον όρκο του καί τό 
ρίχνει στις φλόγες τού εκεί κρατήρα καί « εάν μέν εύορκη επιπολάζει (τό πι
νάκιο), εάν δέ μή εύορκη, τό μέν πινάκιον αφανίζεται, αύτός δέ πίμπραται» 
(Διόδ. XI, 89) 3). ’Απάθεια τών γυμνών ποδιών μέσα σέ ανθρακιά άναφέ- * 6

λαϊκές Λατρείες τής Θράκης βί

1) Κλασικό παράδειγμα για τή μεταβίβαση τής σκέψη? καί σέ μακρυνή από
σταση έχομε από τήν Αρχαιότητα τή διήγηση τοΰ Ηροδότου, 1, 47—48. Θέλοντας
6 Κροΐσος νά δοκιμάσει τή φιλαλήθεια τής Πυθίας καί υπολογίζοντας τήν ημέρα, 
πού οι άποσταλμένοι του θά ήσαν στους Δελφούς παράγγειλε καί έ'βραζαν χελώνα 
καί αρνί στο ανάκτορό του στις Σάρδεις. Μέ τό γυρισμό τους οί πρέσβεις έφεραν 
τό χρησμό:

οϊδα δ* εγώ ψάμμου τ’ αριθμόν καί μέτρα θαλάσσης 
καί κωφοΰ συνίημι καί ου φωνεϋντος άκοΰω, 
όδμή μ' ές φρένας ήλθε κραταιρίνοιο χελώνης 

Ί έψομένης εν χαλκφ άμ’ άρνείοισι κρέασι
η χαλκός μέν ύπέστρωται, χαλκόν δ’ έπίεσται.

’Άς είναι τοΰτο μιά ακόμα ένθύμιση γιά όσους μιλούν πάντοτε μέ αυταρέ
σκεια γιά τή διπλωματία τού μαντείου ή τή λαϊκή μυθοπλαστία ν' έτσι παραγνω
ρίζουν τήν αρχαία θρησκεία.

2) Παραδείγματα πολλά θεοκρισίας σέ όλους τούς λαούς καί τις εποχές έμά*
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ρεται σέ δυο χωρία του Στράβωνα, ατά Καστάβαλα της Καππαδοκίας καί 
την Ιταλία, δημοσιευμένα από τον Α. Κεραμόπουλο, Άρχεΐον τ. Θ' σελ. 305. 
Τά σχετικά κείμενα θά τά^έξετάσουμε σέ λίγο παρακάτω και με κάθε προ
σοχή, επειδή μοιάζουν εντελώς οϊ άναφερόμενες πυροβασίες μέ την άναστε- 
νάρικη. Έ δώ παραθέτομε ένα άλλο κείμενο τού ίδιου γεωγράφου, ΙΓ', 629 
—630 σχετικό μέ τό Πλουτώνιο τής φρυγικής Τεράπο?.ης καί την απάθεια 
των Γάλλων μπρος στις θανατηφόρες αναθυμιάσεις: «τό δέ Πλουτώνιον.... 
στόμιον έστι σύμμετρον δσον άνθρωπον δέξασθαι δυνάμενον, βεβάθυνται δ5 
επί πολύ’ πρόκειται δέ τούτου δρυφάκτωμα τετράγωνον οσον ήμιπλέθρου 
την περίμετρον- τοΰτο δέ πλήρες έστιν ομιχλώδους παχείας άχλύος, ώστε μό· 
γις τοΰδαφος καθοράν- τοις μέν ούν κύκλφ πλησιάζουσι προς τον δρΰφακτον
άλυπος έστιν δ αήρ, καθαρεΰων εκείνης τής άχλυος έν ταΐς.νηνεμίαις..... τφ
δ’ εΐσω παριόντι θάνατος παραχρήμα άπαντά- ταύροι γοΰν είσαχθέντες πί- 
πτουσι καί έξέλκονται νεκροί, ημείς δέ στρουθιά έπέμψαμεν καί έπεσεν ευθύς 
έκπνεύσαντα- οί δ3 άπόκοποι Γάλλοι παρίασιν απαθείς, ώστε καί μέχρι τού 
στομίου πλησιάζειν καί έγκυπτειν καί καταδΰνειν συνέχοντας ώς επί τό πολύ 
τό πνεύμα- έωρώμεν γάρ έκ τής ό'ψεως ως άν πνιγώδους τίνος πάθους έμφα- 
σιν εΐΓ επί πάντων των ούτω πεπηρωμένων είτε μόνων των περί τό ιερόν, 
καϊ εΐ'ιε ΰεία ngovotq, καΰ·ά επί των εν3·ουοιαομών είκός, είτε άντιδότοις 
τισί δυνάμεσι τούτου συμβαίνοντος ». Έγνώριζε λοιπόν ό Στράβωνας δτι 
στούς ενθουσιασμούς καί τις θρησκευτικές εκστάσεις εύλογο είναι ν' άκολουθή 
απάθεια, θά ήξερε άρα καί άλλα παρόμοια, αλλά σαν είχε πάντα έτοιμο τό 
νού του για επιστημονική κριτική σκέφτηκε, δπως οΐ δύσπιστοι των ήμερων 
μας, δτι μπορεί νά υπάρχουν καί μερικά αντίδοτα. Τό τελευταίο εμείς βέβαια 
δέν τό δεχόμαστε, γιατί ξέρομε, δτι οΐ άπόκοποι αυτοί Γάλλοι, οί εκτομίαι, 
ήσαν θιασώτες οργιαστικής λατρείας τής Ρέας καί άπό τό Λουκιανό μαθαί
νομε περί τής Συρίης Θεού, 51, δτι στην ‘Ιεράπολη τής Συρίας στη μεγάλη 
εορτή τής Θεάς περίμενε καιρό πολύ δ υποψήφιος καί δταν τον έπιανε ή 
ιερά μανία έκοβε τά γεννητικά του χαιρίς πόνο καί έτρεχε μ3 αυτά στο χέρι 
καί τ’ άφηνε σέ ένα σπίτι, δπου θά τού διναν τή σχετική γυναικεία φορεσιά. 
’Έμοιαζαν λοιπόν οΐ Γάλλοι τού Πλουταινίου μέ παλαιούς αναστενάρηδες, 
ώστε, μέ τήν έμμονη ιδέα τους καί τή μακρή συνήθεια, νά μπορούν ν’ άτε- 
νίσουν άφοβοι καί άβλαβοι τον κίνδυνο τής φωτιάς ‘). * 1

ζεψε ό Άδαμ. ’Αδαμάντιου, στο έργο του ’Αγνείας Πείρα, Λαογραφία, Γ, 67 κ. έ. 
Πρβλ. καί ευχή τής Εκκλησίας για τή μετάληψη: «τρέμων... τοΰ πυρός μεταλαμ· 
βάνω.. μή φλέξης με τή μετουσίφ, πϋρ γάρ υπάρχεις τούς αναξίους φλέγον». Αύτ. 
σ. 7δ.Ίδέ ακόμα τή θεοκρισία στα Αίθιοπικά τοΰ Ήλιοδώρου VIII, 9: περιρρέον- 
τος αυτήν μάλλον τοΰ πυρός ή προσπελάζοντος... καί οΤον έν πυρίνψ θαλάμα) 
νυμφευομένην». Αύτ. σ. 132.

1) Ό  Χουρμουξιάδης καί ό Τανάγρας για νά πιστοποιήσουν τήν άρχαιό-
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Πόση αποδίδουν σπουδαιότητα στην πυρά οί αναστενάρηδες, είδαμε 
στην περιγραφή. 'Όλο τό χωριό θά κουβαλήσει την αναγκαία ξυλεία και θά 
προτιμήσουν τά σάπια από τά φράγματα στ" αγιάσματα. "Επειτα κάνεις δεν 
μπορεί ν' ασεβήσει άνάβοντας την πίπα του άποκεΐ και έτσι νά την πάρει 
σάν κοινή φωτιά. Έ δώ  άπάνου θά χορέψουν οΐ άγιες εικόνες. ’Αλλά και τό 
έθιμο τής ξυπολυσιάς δείχνει εμφαντικά τή μεγάλη ιερότητα τής στιάς. “Όσοι 
από βιασύνη ή αμέλεια δέ βγάλουν τά τσαρούχια θά τούς καούν και θά τά 
χάσουν. 'Η γυμνοποδία σέ πολλές μυστηριακές ή οργιαστικές τελετές ήταν, τό 
ξέρομε από πολλές μαρτυρίες, υποχρεωτική '). Είναι δυνατό και στ’ αναστε
νάρια τό έθιμο νά έχει την ίδια αρχαία προέλευση. 3Αλλ3 όμως εδώ πρέπει 
νά προσέξουμε και την ιδέα, οτι ό άγιος απαιτεί από τούς χορευτές απόλυτη 
εμπιστοσύνη στην προστασία του. "Οταν λένε, δτι ή εικόνα έγκαλει τον κα
θαρόν άνθρωπο, δέν πιστεύουν μόνο, δτι δέν πρέπει νά έχει αμαρτίες, αλλά 
προπάντων εννοούν, δτι ο προσκαλεσμένος αισθάνεται μέσα του την ανάγκη 
νά χορέψει αδίσταχτα και άφοσκομένα μαζύ μέ τις Χάρες.

’Έτσι ή πυρολατρική αυτή τελετή μέ τήν τόση αυστηρότητα και ίε- 
ροπρέπεια φαίνεται μοναδική. ’Αλλ3 έξασθενημένες ή άπλούστερες τελετές 
έχομε πολλές καί σημαντικές στούς διάφορους ελληνικούς τόπους. Γιά ευκο
λία θά τις χωρίσωμε σέ τρεις κατηγορίες' α) οί φωτιές τ3 Άηγιάννη καί τής 
αποκριάς, β) ή παντρειά τής φωτιάς καί γ) ή ξυλοφωτιά.

α) Στήν 3Αθήνα καί τον Πειραιά είναι γνωστότατες καί απαραίτητες 
σέ δλες τις συνοικίες οί φωτιές τ’ 'Αηγιάννη, τά βράδυα τής παραμονής τής 1

τητα τής άκαΐας καί τήν καταγωγή τής άναστενάρικης τελετής άπό τή διονυσιακή 
λατρεία έτρεξαν νά παραθέσουν από τίς Βάκχες καί τό στίχο 757. t i n t  δέ βοστρύ· 
χοις Βάκχαι ηνρ έφερον ούδ έκαιεν». Ά λλ’ αυτό είναι άτοπο. Στο ώραΐΟ δράμα ό 
Ευριπίδης σκοπό είχε νά παραστήσει ποιητικά, πέρα άπό κάθε ορθολογιστική 
άποψη, τήν Ιερά βακχεία καί τον ενθουσιασμό των γυναικών στον Κιθαιρώνα. Καί 
άλλα πολλά θαύματα έγίνονταν, δηλαδή έβλεπαν οράματα μέ τήν ένθεη μανία τους. 
Άπό τίς πέτρες έβγαινε μέλι καί γάλα. Άρπαζαν παιδιά, τάβαζαν στούς ώμους 
χωρίς δεσμό κανένα καί δέν έπεφταν (στ. 754). "Οσοι άντρες δοκίμαζαν νά τίς χτυ
πήσουν, « τοΐς μέν γάρ οΰχ ήμασσε λογχωτόν βέλλος » (στ. 761), αυτές δέ μέ τούς 
θύρσους εύκολα τούς κυνηγούσαν « γυναίκες άνδρας ». κ.τ.λ. Δέν έχομε δώ πεζή 
περιγραφή των λατρευτικών εθίμων, άν καί μαθαίνομε μέ διακριτική εξέταση βα. 
σικά πράγματα γιά τή σημασία τοϋ πυρός τού κεραυνού καί τή διονυσιακή λατρεία 
έν γένει.

1) Κ. Κουρουνιώτης, ΑΕ, 1937, 230, 1: « νΙο επί τών άγγειογραφιών τής 
δαδουχίας δλοι ανυπόδητοι». "Ισως νά ήτο δπως στά μυστήρια τής Άνδανίας, Syl- 
logesJ736 στ. 16 «οί τελούμενοι τά μυστήρια άνυπόδητοι έστωσαν». Πρβλ. καί Ιερόν 
νόμον Λυκοσούρας, ΑΕ, 1898, 249. Σέ μιά επιγραφή άπό τήν Κίο δσες θά χορέ
ψουν τό χορό τών καλάθων στήν οργιαστική λατρεία τής Άρτέμιδος Κολοηνής 
πρέπει νά είναι παααι άνειλίποδες, δηλ.άπεδίλωτοι, ξυπόλυτες παρά τούς δισταγ
μούς τοϋ Nilsson. Gr. Feste, 255, 3.
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εορτής 24 'Ιουνίου ι)· Τις φροντίζουν τ' αγόρια μέ προθυμία και άμιλλα, 
πώς ή δική τους φωτιά θά γίνει μεγαλύτερη από τή γειτονική. Καίνε μαζί 
καί τά στέφανα τής πρωτομαγιάς, πού μένουν κρεμασμένα επάνω στις θύ- 
ρες. Τις πηδάν αγόρια καί κορίτσια, συνήθως σέ μικρή ηλικία μέ την ιδέα 
πώς θά παντρευτούν έτσι. Καί ή ιδέα αυτή είναι σταθερή καί γόνιμη-γιά 
διάφορα μαντικά μέσα. ’Άλλες παίρνουν λίγη από τή στάχτη τής φωτιάς, τή 
βάνουν κάτω από τό προσκέφαλό τους καί βλέπουν στον ύπνο τους ποιόνε 
θά πάρουν. ’Άλλες πάλι πηδάν τή φωτιά έχοντας μαζί καθρεφτάκι, θά τυ- 
πωθή στο καθρεφτάκι ή εικόνα τού μελλούμενου καί θά τον ΐδούν στον 
ύπνο τους 1 2 3). Σημειοόνω ακόμα, δτι στις φωτιές ψαίνουν σκόρδα καί τρώνε 
γιά τό καλό, δπως λένε.—Στά Μεσόγεια τής Αττικής πηδάν τή φωτιά τ’ Άη- 
γιαννιού καί λένε: «έφυγ’ από τό κακό καί πήγα στο καλό» καί γυρίζοντας 
«έφυγ’ από τό καλό καί πήγα στο κακό». (Ανακοίνωση κ. Πέτρου, εφόρου 
Αρχαιοτήτων). —Στή Μύκονο λένε τις πυρές φωτάρες καί τό μήνα Φωταρι- 
στή.—Στήν Κάλυμνο τή φωτιά τή λένε Φανό. Βάζουν πέτρα στο κεφάλι καί 
γυρίζοντας τρεις φορές τό Φανό λένε: «σάν τήν πέτρα καί σαν τό σίδερο γιε
ρός» καί τήν πέτρα τήν πετάν στή θάλασσα (ανακοίνωση γραίας Καλυμνιώ- 
τισσας από τον Πειραιά). — Φανό καί Άφανό λέν τήν πυρά τού Άηγιαννιού 
στή Γαλάτιστα καί τά Βραστά τής Χαλκιδικής (ανακοίνωση κ. I. Παπαγε- 
ράκη).—Πόντος. «Τή εσπέρα τής παραμονής των γενεθλίων τού Προδρόμου 
ύπεραλλόμενοι πυράς κράζουσιν: έξήβαμε άς σήγ κακοχρονιάν καί έσήβαμ ’ς 
σήν καλοχρονιάν. (Ποντικά I. Βαλαβάνη, 464, άρ. 199, 253).—Μύτικας 
Ακαρνανίας. «Πάμε νά πηδήσουμε τή φωτιά γιά νά παντρευτούμε. Τ ’ 'Αη- 
γιαννιου τά λάμπαδα, λέν, καί χάπ ένα σάλτο». Τά ϊδια έσημείωσα και σ' 
ένα χωριό τής Κέρκυρας μέ πληρέστερη αναφώνηση: Τ ’ 'Αηγιαννιού τά λάμ- 
τταντα, τά κόκκινα σταφύλια. Καί τον Άηγιάννη ονομάζουν εκεί Λαμπαδάρη. 
—Στήν Πελοπόννησο, δσο ξέρω, είναι άγνωστες οΐ πυρές τ' Άηγιαννιού, 
αλλά στή Μάνη ανάβουν τις φωτιές τό βράδυ τής παραμονής τού Ά γ . Ήλία, 
δταν στήν ψηλότερη κορφή τού Ταϋγέτου θά ίδούν νά λαμπαδιάσει ό σω
ρός τό λιβάνι, πού έχουν οΐ προσκυνητές εκεί κουβαλημένο3). Τότε σέ δλα τά 
γύρω χωριά πηδάνε τις φωτιές καί πατέρες μέ τά μικρά τους στον ώμο θά πε
ράσουν τις φλόγες γιά καλό καί τήν υγεία τους (ανακοίνωση Κώστα Ρεομαίου,

1) Σύντομη καί περιεκτικότατη διατριβούλα, ή έορχή τού αγίου Ίωάννου, 
έγραψε ό Ν. Πολίτης στήν Εστία τοΰ 1876, ζανατυποηιένη στά Λαογρ. Σύμμεικτα Α, 
86—88 καί σήμερ’ ακόμα χρήσιμη.

2) ΟΙ πληροφορίες αυτές, πού έμάζεψα τελευταία από διάφορα πρόσωπα δέ 
σχετίζονται φυσικά μέ όρισμένον τόπο, επειδή ή 'Αθήνα καί. ό Πειραιάς δέν έχουν 
τήν ομοιογένεια τοΰ πληθυσμού ενός χωριού τής επαρχίας.

3) Πρβλ. Πολίτη Σύμμεικτα Β, 146 καί Κ. Α. Ρωμαίου, 'Αρχ. Δελτ., 1926, 
28, 4 καί 30, 2.

u
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συντάχτη τού Λεξικού).—Στην Άρτσίστα της ’Ηπείρου ανάβουν φωτιές τις 
αποκριές. Γό όνομα τής πυράς εδώ είναι ούφανός (αρχικά ού φανός—τον 
ούφανό—ό ούφανός). Τά παιδιά με κάθε φιλοτιμία μαζεύουν τά ξύλα από 
τό βουνό, από τις γειτονιές μέ πρόχειρους παρακλητικούς στίχους και κλέ- 
βουν ακόμα, ώστε νά γίνει 6 ούφανός κάθε χρόνο και μεγαλύτερος. Χορεύ
ουν έπειτα γύρω άντρες και γυναίκες δλη νύχτα. ’Από τή στάχτη τής πυράς 
θά πάρουν νά ρίξουν στά χωράφια (ανακοίνωση Φώτη Πέτσα, επιμελητή 
’Αρχαιοτήτων). — Κεφαλόβρυσο—Θέρμος. «Την Κυριακή τής αποκριάς κά
νουν Φανό μέ κλήματα και χορεύουν δλη νύχτα».—Βέρμπιανη, δυτικής Μα
κεδονίας. ’Ανάβουν πολλές πυρές στις 23—24 Δεκέμβρη και «πυροβολούσι 
κατά του κακού δαίμονος», ενώ στην Παλ.'Ελλάδα, παρατηρεί ό Γερ. Καψά- 
λης, (Λαογραφία Δ' 408), οΐ πυρές γίνονται τό Πάσχα ή τις αποκριές μέ τήν 
αναφώνηση: όξω ψύλλοι, ποντικοί, μέσα φίλοι καί δικοί.—Θράκη,— Άδρια- 
νούπολη κ.τ.λ. (Κ. Κουρτίδης, ΆρχεΤον, τ. Ε, 93). Τήν Κυριακή τής Τυρί* 
νής τό βράδυ ανάβουν μεγάλες πυρές μέ ψάθες και δ,τι άλλο καί τις πηδάνε 
μέ ορμή νέοι ξεφωνίζοντας «ψύλλοι κόρτζις (=κορέοι) στούν Καλόγηρου». 
'Άμα θά σβήσει ή φωτιά αρχίζει ζωηρός «διονυσιακός» χορός γύρ’ άπ’ αυτή 
δλη τή νύχτα. Οί πυρές λέγονται σέ δλη τή Θράκη μπουμπούδες καί στις 
βορειότερες Καρυές μπουμπουρόνες, στή Θεσσαλία μπαμπαριά. Επειδή 
Καλόγεροι παντού στή Θράκη είναι οί μεταμφιεσμένοι τής Τυρινής Δευτέ
ρας, υποθέτω, δτι όλ’ αυτά τά ονόματα σημαίνουν τις πυρές κατά μεταφοράν 
από τούς σύγχρονους μεταμφιεσμένους τής αποκριάς (πρβλ. μπουμπούλες 
καί μπαμπαούριδις τής Θεσσαλίας).

β. Ή  παντρειά τής φωτιάς είναι παραλλαγή τού ίδιου εθίμου, πού 
περιγράψαμε. Παντρεύουν τή φωτιά μέσα στο σπίτι τό βράδυ τής παραμο
νής σημαντικής γιορτής κ’ έτσι τήν κάνουν δυνατώτερη καί χρησιμεύει νά 
φέρνει τό καλό ή σέ εξαιρετική περίσταση νά γιατρεύει τήν καύτρα. — Κέρκυρα 
Λιαπάδες. «Τού Χριστού τήν παραμονή παντρεύομε τή φωτιά καί τ’ Άη- 
Βασιλειού τό ίδιο. Βάνομε ένα ξύλο από δέντρο τον άντρα, ελιά γιά γυναίκα 
καί πρινάρι. Τό πρινάρι είν’ δ σάνταλος, δ νούνος. "Αμα βάνομε τό δέντρο 
λέμε: καλορίζικοι, νά ζήσουν, σ’ έτη πολλά. Τρώμε μύγδαλα, σύκα, πίνομε 
ρακί». — Κεφαλόβρυσο— Θέρμος. «Τού Χριστού, τ’ Ά η  Βασιλειού παν
τρεύουμε τή φωτιά μέ εννιά λογιών ξύλα».—’Άλλη μαρτυρία: «Στήν παντρειά 
τής φωτιάς βάνομε καί χλωρά καί γιά τήν καύτρα 9 λογιών ξύλα. Θηλυκά 
ξύλα, ελιά, κερασιά». Καί όταν θά βάλουμε τό στύλο από δέντρο, θά τό νο· 
ματίσουμε καί θά εΐπούμε τρεις φορές: ο άντρας τής φωτιάς, ’Από τό Κε
φαλόβρυσο εχω σημειώσει ακόμα δτι παντρεύουν τή φωτιά καί τό βράδυ 
τής τυρινής αποκριάς.—Μυτικας ’Ακαρνανίας. «Θά παντρέψουμε τή γωνιά 
σέ κανά καινούργιο σπίτι μέ άρσενικά καί θηλυκά ξύλα».—Στά ορεινά χω
ριά τής Αιτωλίας, γράφει δ μακαρίτης Λουκόπουλος, Λαογραφία Δ, 420,
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βασιλεύουν τή φωτιά μέ πολλά ξυλά την παραμονή τ’ Άγιο-Βασιλείου. Ά λ 
λου άντρειεύονν τή φωτιά την παραμονή τοΰ Άγ. Άνδρέα 29 Νοέμβρη, 
επειδή από τότε λένε άντρειεύει ή μέρα. Και από τή Θράκη έχομε τό ηάν- 
τρεμα τοϋ τζακιού στά Μάλγαρα, (Αρχείον τ. 1, σελ. 33.) *0 νοικοκύρη; 
κόβει τρία ξυλά, ώς ένα μέτρο ψηλά, από δέντρα καρποφόρα και τά βάνει 
στή <ρωτιά νά καίνε από λίγο από την παραμονή τοΰ Χρίστου έως τήν πα
ραμονή των Φώτων. "Οσο μείνει από τά τρία ξυλά θά τά μπήξει στο χω
ράφι του και θά ρίξει άπάνου και αγιασμό. ’Έτσι γλυτώνει τό χωράφι από 
τά μάγια καμιάς κακόβουλης μάγισσας *). Τέλος στην Κυνουρία έχουν τό 
ϊδιο έθιμο χωρίς νά τό ονομάζουν μέ ειδικό ό'νομα. «Στον Ά ΐν  Πέτρο, (’Ε 
θνική Αγωγή, 1899 σ. 12,) και στά Τσακώνικα κάτου, τή νύχτα πού θά 
γεννηθ’ ό Χριστός, καιν’ όλονυχτίς τή φωτιά νά είναι ακοίμητη. Και τά 
ξύλα σάν ταχιά τό βράδυ τά βάνουν στή φωτιά σταυρωτά».

γ. Μιά τρίτη παραλλαγή δυνατής και αποτελεσματικής φωτιάς είναι 
ή ξυλοφωτιά, επειδή ίσα ίσα γίνεται μέ τον αρχαίο τον πρωτόφαντο τρόπο 
τής τριβής μέ ξερά ξυλά. Γιά τή Θράκη, μάλιστα στοΰ Άφκαριοΰ, έχομε 
μαρτυρημένη τήν ξυλοφωτιά μέ τή δημοσίευση τοΰ Ί .  Μαγκριώτη, (Θρα- 
κικά, τ. 8, 1927, σ. 382—391.) "Οταν ό Ούστρελος, τό δαιμόνιο,—πραγ
ματικά έπιζωοτία—πειράζει τά ποίμνια, 4 —5 διαλεχτά άτομα θά βροΰν 
στύ δάσος, σέ σταυροδρόμι, τον τόπο, όπου θά κάμουν τήν ξυλοφωτιά. Ά ν  
καί ό Μαγκριάπης δεν αναφέρει τή λέξη. Στο Σαμάκοβο τή λένε διαβολοφω- 
χιά. (Θρακικά, τ. ΙΓ', σ. 391).

Ά πό  Γονς 5 δυο πρέπει νά είναι αδέρφια μέ μάννα καί πατέρα (αμ
φιθαλείς) καί αυτοί κρατούντας ό καθένας από ’να ξύλο καί τρίβοντάς τα μέ 
δΰναμη θά πιάσουν τήν πρώτη φωτιά καί θ’ ανάψουν μεγάλη πυρά υστέρα. 
Δεξιά κι άριστερά θά κάμουν όλοι μακρυνούς φράχτες καί έτσι Θ’ αναγκά
σουν ιό άρρωστο ποίμνιο, ή καί γελάδια καί βουβάλια, νά περάσουν άπό 
τή φραγμένη δίοδο καί πάνω άπό τή μισοσβησμένη πυρά. ’Έπειτα τά περ
νάν κι άπό ρυάκι ή ποτάμι γιά ν’ άποπλυθή κάθε ίχνος άρρώστειας. Τον 
Οΰστρελο τής Θράκης στή Μικρή Παλούκοβα, χωριδάκι κοντά στή Ναύπα
κτο, τον λεν Κονλοπάνη καί δ Λουκόπουλος πιστεύει, ότι εδώ διατηρήθηκε 
τό ό'νομα τοΰ αρχαίου ποιμενικοΰ θεοΰ Πάνα, (Λαογραφία Δ', 415).Τον Κου- 
λοπάνη αυτόν τον διώχνουν επίσης μέ ξυλοφωτιά καί τρυποπέρασμα. ’Ανοί
γουν δηλ. σέ κανέναν δχτο, κοντά στή στρούγκα, τρύπα μέ δύο στόμια καί 
αναγκάζουν τά πρόβατα νά περάσουν άπό τήν τρύπα, όπως καί άπό τήν ξυ- 
λοφωτιά. Καί στο Κεφαλόβρυσο—Θέρμο και στή Σιάτιστα είναι γνωστή ή 1

1) "Οπως βεβαιοίνει. ό φίλος καθηγητής κ. ”Αγγ. Παπακώστας ή παντρειά 
τής φωτιάς είναι γνωστή στήν "Ηπειρο. Μάλιστα είχε τήν καλωσύνη νά μοΰ δώ
σει αντίγραφο άπό ανέκδοτο ποίημα τοϋ Κρυστάλη, δπου γίνεται λόγος γιά τή 
συνήθεια.
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ξυλοφωτιά, πού την λεν καί αιαποδοφωηά, επειδή τρίβουν τά ξύλα, για κα
λύτερα, με τα χέρια πίσω. ’Αποφεύγουν έτσι τά δαιμονικά κρύβοντας άπ5 αυτά 
το τί 9ά κάμουν1)· ”Ας μη βαρεθή ό αναγνώστης ώς παραπολλά τά διάφορ’ 
αυτά παραδείγματα. Γιατί ακριβώς από τά πολλά ξεκαθαρίζει ή κυρίαρχη 
ιδέα καί εύκολύνεται ή ιστορική άποψη. ’Ενώ από τά λίγα κάθε φορά φαι
νόμενα, έχομε κέρδος την πολυγνωμία καί τά σκοτάδια πολλαπλασιάζονται. 
‘Ή , τό χειρότερο, μπαίνει στη μέση μιά ξερή καί ακίνητη γνώμη, δτι τό πυρ 
κα&αίρει και το ϋδωρ άγνίζει (Πλουτ. Ζητ. Ρωμ. 1), καί μένοντας καρφω
μένοι στά παραδομένα παύομε κάθε άλλη ζήτηση. Άλλ’ όπως είδαμε εξετά
ζοντας την κάθαρση, καί δώ στις πυρολατρικές τελετές ή ουσία είναι τό πώς 
χρησιμοποιεί ό ελληνικός λαός τό ηνρος μένος του ομηρικού ύμνου στη Δή
μητρα (στ. 239). 'Υπάρχει τό θετικό καί αρνητικό μέρος. Κάθε φωτιά καί ή 
πιο κοινή κλείνει μέσα της δύναμη καί τή μεταδίδει στον άνθρωπο, πού θά 
’ρθει μαζί της σέ κάποια σχέση. Τούτο, ή δύναμη είναι τό πρώτο καί κύριο, 
τό διώξιμο τού κακού είναι δεύτερο. Τό πράγμα φανερώνεται καλύτερα στις 
μεγάλες εορταστικές πυρές. Βέβαια, όταν στις φωτιές τ’ 'Αηγιάννη ψαίνουν 
καί τρώνε σκόρδα, ή όταν πυροβολούν στη Βέρμπιανη, ενεργούν την από
κρουση τού κακού καί των ξωτικών, αλλά πιο πολλές καί σημαντικές είναι 
οί προσπάθειες νά ένισχύσουν την αρχική δύναμη τής φωτιάς. Καίνε μαζί 
τό στεφάνι τής πρωτομαγιάς πού πήρε τήν άνοιξη τή δύναμη τής νέας ζωής. 
Τά ξύλα πρέπει νά είναι δσο γίνεται πολλά καί τά παιδιά προσθέτουν τή 
δική τους τή δύναμη. Τον ίδιο σκοπό στοχάζουνται όταν κάνουν τήν παν
τρειά τής φωτιάς μέ άρσενικά καί θηλυκά ξύλα, καί μέ εννιά λοϊών ξύλα γιά 
νά γιατρέψουν τήν καύτρα. 'Η ξυλοφωτιά είναι δυνατή καί αποτελεσματική 
μέ τον πανάρχαιο καί δοκιμασμένο τρόπο τής παραγωγής καί κείνοι πού ιθά 
τρίψουν τά ξύλα πρέπει νά είναι αδερφοί αμφιθαλείς (Θράκη). ’Έτσι νιώ- 
θουμε, γιατί ο Μανιάτης μέ τό μικρό του στον ώμο πηδάει μέσα στις φλό
γες ή δ Καλύμνιος τριγυρίζει τό Φανό, γιατί ή στάχτη από τον Ούφανό 
(Άρτσίστα) ωφελεί τά χωράφια ή χρησιμεύει γιά μαντικούς σκοπούς καί 
πίϋς νέοι καί νέες πηδώντας τις πυρές τ’ 'Αηγιάννη πιστεύουν πώς ιθά παν
τρευτούν. Γά ίδια ακριβώς συμβαίνουν καί μέ τήν άναστενάρικη πυρά μέ τή 
διαφορά τής φανερώτερης ιερότητας.

Τό πάντρεμα τής φωτιάς—τό βασίλεμα ή τό άντρειεμα είναι μόνο 
άλλα ονόματα τού ίδιου εθίμου, παρμένα από τούς εορταζόμενους άγιους— 
ως έργο, καί ή ιδέα, δτι γιά νά παντρευτούν πρέπει νά πηδήσουν τις ορι
σμένες ετήσιες πυρές, πηγάζουν, πιστεύω, από τήν πρωτόγονη αντίληψη, δτι 
ή δύναμη τού πυρός είναι τό ίδιο πράγμα μέ τό γεννητικό σφρίγος στον 1

fit

1) Πρβλ. καί δσα γράφτηκαν σχετικά στά ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. ΣΤ', 1931, 
τό Άγιολίθαρο.
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άνθρωπο καί μπορεί να μεγαλώσει to τελευταίο ή καί να τό αντικαταστήσει '). 
Άλλ’ αν δεν φτάνει ή ερμηνεία αυτί) μέ τή γενικότητα της, μπορεί νά δοθή 
και άλλη εξήγηση πιο ειδική. Ό  Gruppe 1 2 3) αναφέρει ότι από τά Veda, τά 
θρησκευτικά βιβλία των "Ινδών, παίρνομε την εντύπωση, ότι την τριβή 
των ξύλων την παρομοίαζαν μέ τή γεννητική πράξη καί τό κάθετο ξύλο μέ 
τό ανδρικό αιδοίο. "Ακόμα, ότι ίχνη αυτής τής ιδέας διατηρήθηκαν σέ "Ιτα
λικά έθιμα, άλλ5 Ελληνικά δεν αναφέρονται. Άλλ5 όμως καί στους "Ελλη
νες δεν είναι άγνωστη ή αυτή παρομοίωση, όπως φαίνεται από την περι
γραφή του πυρείου τοΰ Θεοφράστου, H.P.V, 9,6: «πυρεία δέ γίνεται μέν εκ 
πολλών, άριστα δέ ώς φησι Μενέστωρ εκ κιττοϋ, τάχιστα γάρ καί πλεΐστον 
άναπνεΐ....δεΐ δέ την έσχάραν έκ τούτων ποιεΐν, τό δέ τρΰπανον έκ δάφνης. 
ον γάρ εκ του ανιόν τό ποιούν και πάοχον»... "Οτι καί ή δεύτερη παρο- 
μοίωση τών "Ινδών δέν ήταν καί στήν Ελλάδα άγνωστη δείχνουν καί εικό
νες τοΰ Πριάπου από μονοκόμματο καί άπελέκητο ξύλο"). Είναι λοιπόν ολο
φάνερο, πώς οι αρχαίοι λαοί, χωρίς νά εξαιρεθούν οι "Ελληνες, έβλεπαν στον 
τρόπο αυτόν τον πανάρχαιο τής παραγωγής φωτιάς μέ ένα κάθετο καί ένα 
οριζόντιο ξύλο ατόφια τήν εικόνα τοΰ γάμου καί τής συνουσίας. Καί αποδώ 
εύκολη είναι ή μεταφορά τής ιδέας στις άλλες ιερές πυρές. Τή συγγένεια με
ταξύ των δείχνει τό ρωσσικό έθιμο ν5 ανάβουν μέ τριβή τό ζωντανό πΰρ, 
όπως τό λέγουν, τής πυράς πού θά υπερπηδήσουν (Ν. Πολίτης Λαογρ. Δ', 
415,1). Ότι ή μεταφορά αυτή εγινεν ήδη στήν ’Αρχαιότητα μαρτυρούν τά 
Βοιωτικά Δαίδαλο4).

Εξετάζοντας τά πυρολατρικά έθιμα σέ μεγαλύτερη έκταση βλέπομε 
πώς ή ερμηνεία τιον εΰκολΰνεται μέ τήν αναδρομή στήν πιο απομακρυσμένη 
αρχαιότητα, όπου δέν υπάρχουν θεότητες νά μάς μπερδεύουν—πράγμα πού 
έφερνε καί φέρνει ακόμα σέ πολλές δυσχέρειες τούς ερευνητές—άλλ' απασχο
λούν τον άνθρωπο οι γυρτό του φυσικές δυνάμεις καί 6 χειρισμός τοΰ mana. 
Τό ίδιο είδαμε πώς συμβαίνει καί στήν εξέταση τής θυσίας τοΰ ταύρου καί

1) Πρβλ. όσα έγραψα στήν Έπετ. Φιλ. Σχ. Παν. Θεσσαλονίκης, τ. Β', 'Απόλ
λων Θέρμιος, ο. 17. Έκτος άλλοον καί: «Ό  'Ηρακλής βεβαίως ό Ίδαΐος—είναι δέ 
γνωστή ή φαλλική ίδιότης τών Ίδαίων Δακτύλου—ό τιμώμενος διά πυράς καί αύ· 
τοπυρώσεως ώς πΰρ ών ό αυτός, είναι φανερά ό θεός τής θέρμης καί τοΰ σφρί
γους τής νεανικής ζωής καί πλήν άλλων ό σννευνέτης τών στεντήκοντα θυγατέρων  
του Θεστίου» ,

2) Griech. M ythologie, 726.
3) Κ.Α. Ρωμαίος, Άρχ, Έφημ. 1908,152—7, πιν. 8 καί 152,1 όπου ό Πρία* 

πος λέγεται μονοστόρθυγξ=μονόξυλος.
1) Τά σχετικά ζητήματα μέ τήν πυρά στον Κιθαιρώνα, τή νυμφευόμενη 

"Ηρα, τά 14 δαίδαλα, θά άξιζε τόν κόπο νά απασχολήσουν ένα "Ελληνα λαογράφο. 
Φαντάζομαι, πώς οί δυσχέρειες τοΰ Nilsson, Griecb. Feste, 50 κ.έ. θά εξομαλυν
θούν μέ το νεοελληνικό πάντρεμα τής φωτιάς καί τά παρόμοια.
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τού οργιαστικού χορού, Άλλα και ή παρακολούθηση ιών πυρολατρικών εθί
μων στην ιστορία τους στα ίδια μας οδηγεί συμπεράσματα.

Ό  Πολίτης, (Σύμμεικτα Α \  87—8,) καταγράφει πολλές μαρτυρίες, 
δπου φαίνεται, δτι τό έθιμο νά υπερπηδούν τις έορταστικές πυρές γινότανε 
σέ δλους τούς μεταχριστιανικούς αιώνες. Ό  ξε' π. χ. κανόνας τής συνόδου 
τού Τρουλλ,ου (680 μ. X ) διατάζει’ «Τάς έν ταΐς νουμηνίαις υπό τινων προ 
τών οικείων εργαστηρίων ή οϊκων άναπτομένας πυράς, άς και ύπεράλλεσθαί 
τινες κατά τι έθος άρχαΐον έπιχειρούσιν, από τού παρόντος καταργηθήναι 
προστάσσομεν». 'Η λατρεία τού συροφοινικικού θεού Βάαλ μέ πυρές πού τις 
πηδούσαν είναι μαρτυρημένη και για τον αποστάτη βασιλιά τών Εβραίων 
Μανασσή καί κατά τον Πολίτη (έ. ά. 87) διαδόθηκε καί ατούς βόρειους λαούς 
τής Ευρώπης, αφού στην "Ιρλανδία ή εορτή τ" Άηγιάννη λέγεται Baaltin 
και στή Σκωτία Bel t in , την ίδια δέ καταγωγή έχει ϊσως καί τό γερμανικό 
Welt. ‘Ο Βάαλ είναι αντίστοιχος θεός μέ τον "Ηλιον, αλλά τούτο δέ μάς υπο
χρεώνει ν’ αποδώσουμε στή λατρεία τού φοινικικού θεού τή μεγάλη διάδοση 
τού εθίμου σέ ολη τήν Ευρώπη καί τις Ελληνικές χώρες. Σχετικά μέ τις τε
λευταίες έχομε στα ονόματα Φανός καί τ' Άηγιαννιού τά λάμπαδα ενδείξεις 
άσφαλτες γιά τήν αρχαία 'Ελληνική καταγωγή. Ό  Λουκιανός περιγράφοντας 
τις εορτές τής Άτάργατης στήν 'Ιεράπολη τής Συρίας γιά "Ελληνες αναγνώ
στες, λέγει, π. τ. Συρίης θεού 49; «Όρτέων δέ πασέων τών οίδα μεγίστην 
τού εΐαρος άρχομένου έπιτελέουσι, καί μιν οι μεν πνρήν, οι δε λαμπάδα κα- 
λίυνοι. Θυσίην δέ έν αυτή τοιήνδε ποιέουσι' δένδρεα μεγάλα έκκόψαντες έν 
τή αυλή έστάσι, μετά δέ άγινέοντες αίγας τε καί όϊας καί άλλα κτήνεα ζωά 
εκ τών δενδρέων άπαρτέουσιν’ έν δέ καί όρνιθες καί εϊματα καί χρυσεα καί 
αργύρια ποιήματα. Έπεάν δέ έντελέα πάντα ποιήσωνται, περιενείκαντες τά 
ίρά περί τά δένδρεα πυρήν ένιάσι, τά δέ αύτίκα πάντα καίονται». Έκτος 
τούτου γνωστό είναι, δτι τις πυρολατρικές τελετές, όταν έγίνοταν ή λαμπα
δηδρομία τις έλεγαν καί λαμπάδας, όπως διαβάζομε στον Άρποκρατίωνα 
στή λ· λαμπάς «τρεις άγουσιν Αθηναίοι έορτας λαμπάδας Παναθηναίοις, 
'Ηφαιστίοις καί Προμηθίοις». Μέ τήν ίδια ?*.οιπύν κυριολεξία ονομάζονται 
καί σήμερα οί πυρές τ' Άηγιάννη στήν Κέρκυρα καί τό Μύτικα τής Ακαρ
νανίας. Στήν Κέρκυρα ακόμα ονομάζουν τον άγιον Λαμπαδάρη ι). Φανός ή 
Άφανός είναι τό ειδικό όνομα τής πυράς τ’ 'Αηγιάννη στή Χαλ,κιδική καί 
τήν Κάλυμνο καί τής αποκριάς στήν "Ηπειρο καί τό Αΐτωλικό Κεφαλόβρυσο. 1

1) Στήν π?ιούσια διατριβή του Nilsson, AFRW. τ. 19, 1916—9 σ. 108 δια
βάζομε, πως ό Fulgentius, πατέρας τής καθολικής εκκλησίας τοϋ 6ου αιώνα, ανα
φέρει diem lampadarnm Cereris πού πραγματικά είναι τής 24 'Ιουνίου σύμφωνα 
μέ τή λατινική μετάφραση τοΰ Χρυσοστόμου. ’Ακόμα εκεί βλέπομε, δτι ό μήνας 
Ιούνιος ονομάζεται στή Σαρδηνία lauipadas iunius, mese in cui si fanno le lani- 
padi a ftiochi di allegria (Spauo, Ortografia Sard a, Cagliari 1840, a. 99).
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Ή  λέξη και μάλιστα δ άφανός—έκαμε ένα άφανό=φωτιά μέ φλόγες—είναι 
και σέ γενικώτερη χρήση στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. ’Αλλά τόσο στη 
γενική χρήση δσο κα'ι στην ειδική, την τελετουργική, ή λέξη έχει την ίδια 
ακριβώς σημασία και στην ’Αρχαιότητα. Φανός ή πανός σημαίνει την κοινή 
φλέγόμενη λαμπάδα—γι’ αυτό ο Φανοτεύς τής Φωκίδας υστέρα καί Πανο- 
πεΰς,—άλλα παράλληλα, δπως ό τελεστικός βάκχος, είναι και δέσμη ξύλων 
άκαυτη—Άθήν. 700 β: «άλλοι δ5 έφασαν φανόν λέγεσθαι τήν λαμπάδα, οΐ 
δέ τήν εκ τινων ξύλων τετμημένων δέσμην». Καί φαναϊ βακχίου, Εύρ. ’Ίων 
550, μέ τή συνηθισμένη ερμηνεία είναι τά νυκτερινά βακχικά όργια μέ λαμ
πάδες.

'Όταν έτσι μέ τις νεώτερες πυρές ανεβαίνουμε σίγουρα στ’ αρχαία 
χρόνια, απαντούμε τότ° εκεί πολλές παρόμοιες πυρολατρικές τελετές συνδυα
σμένες μέ θεότητες. Είναι ή εορτή τής Άρτέμιδας Λαφρίας στήν Πάτρα, τήν 
Καλυδώνα, τή φωκική 'Υάμπολη, τά Λάφρια στους Δελφούς, τά Δαίδαλα, 
ή πυρά τής Οίτης καί άλλα. Ά π 9 αυτά δύο θά μάς απασχολήσουν εδώ λίγο 
μέ τό σκοπό νά δείξουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό για δλες τίς πυρολατρι
κές τελετές. Ή  θυσία στήν Πάτρα, δπως διεξοδικά τήν περιγράφει ό Παυ
σανίας (VII, 18, 11) μοιάζει πολύ μέ τήν πυρά ή λαμπάδα τής Ίεράπολ,ης. 
Γύρω από τό βωμό, δπου είναι σωριασμένα ξερά ξύλα, τοποθετούν χλωρά 
ξύλα ψηλά, δέντρα ολόκληρα. Βάζουν έπειτα μέσα πλήθος ζώα άγρια καί 
ήμερα, μικρά καί μεγάλα, πουλιά, κόττες καί καρπούς. Καί δλα μαζί, ξύλα 
ξερά καί χλωρά καί ζώα καίουνται καί γίνουνται στάχτη. ”Αν κανένα θηρίο 
φοβισμένο από τίς φλόγες ξεφύγει, τό ξαναφέρνουν δίχως άλλο. Πράγματι 
σκληρός είναι καί βαρβαρικός δ τρόπος αυτός τής δλόκαυστης θυσίας, ανάρ
μοστος στήν αυστηρή αλλά ευγενική Άρτέμιδα. Άλλ9 ή δικαιολογία, ότι ή 
θεά εδώ εμφανίζεται ως τιόιηα ΰηρών δεν είναι μέ κανένα τρόπο αρκετή. 
Πρέπει νά μείνωμε σταθεροί στήν ιδέα, δτι ή μεγάλη πυρά είναι παλαιό- 
τερη από τή γένεση τής θεάς καί δέν πήρε τίποτε από τό χαραχτήρα της, 
δταν κατόπι σχετίστηκε μ’ αυτήν. Ό  σκοπός ήταν νά προσθέσουν στή δύναμη 
τής φωτιάς καί τή δύναμη, τό raana, από τόσα χλωρά δέντρα, τόσα ζώα 
άγρια καί ήμερα κι απ’ δλες τίς ηλικίες, ώστε ή τεράστια αυτή δύναμη νά 
μεταδοθή στον ανθρώπινο κόσμο καί γίνει ευεργετική γιά τον τόπο. ’Ή , άν 
δεχτούμε, δτι ταιριάζει στήν πότνια θηρών δ βαρβαρικός αυτός τρόπος τής 
θυσίας, πώς θά εξηγήσουμε, δτι στή Δέσποινα τής αρκαδικής Λυκοσούρας 
άρέσκει μιά θυσία ακόμα πιο βάρβαρη; Κατά τον Παυσ. VIII, 37, 8 δέ 
σφάζουν οί ΊΔρκάδες τά άφθονα ζώα πού προσφέρουν στο καλούμενο Μέ- 
γαρον, άλλ° δ,τι προφτάσει κανείς καί κόψει από τό ζωντανόν θύμα, πόδι, 
κεφάλι, τό πετάει. μέσα στις φλόγες. Λόγοι εύκοσμίας δέν είχαν πέραση. Ή  
παμπάλαιη ιεροπραξία, νά συγκεντρωθή πολύ mana μέ τά σπαρταριστά, 
ακόμα γεμάτα ζωή μέλη, μέσα στή φωτιά, διατήρησε αρκετή αυτοτέλεια καί
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όταν ακόμα έπρεπε νά μεταβληθή σέ θεραπεία της θεότητας. Καταλαβαί
νουμε τώρα, γιατί τα πυρολατρικά έθιμα έχουν τόση μακροβιότητα. Και από 
τά Λάφρια των παλαιών οί νεώτερες πυρές μέ την παντρειά τής φωτιάς, τά 
εννιά λογιών ξυλά καί μερικά χλωρά ακόμα δέ βρίσκονται μακρυά ‘).

Μία άλλη πυρά, ή πυρά τοϋ Ήρακλέους, επάνω στο όρος Οίτην, 
όπου θεληματικά εκάη ό 'Ηρακλής κ= έτσι ανέβηκε στον ’Όλυμπο, μάς είναι 
τώρα μετά τό ωραίο εύρημα του Ν. ΙΙαπαδάκη γνωστότερη καί διδακτικώ- 
τερη. Σέ μια από τις δυτικές πλαγιές τής Καταβόθρας, όπως σήμερα λένε τό 
καταπληκτικά άγριο και μεγαλόπρεπο όρος, στο Ξεροβούνι τής Παυλιανης, 
1800 μ. ψηλό, εύτύχησεν δ Παπαδάκης ν’ άνευρει τό θρυλικό τόπο τής αύ- 
τοπΰρωσης του ήρωα μέ πράγματα βεβακοτικά παλαιάς πυρολατρείας. Ξε
σκεπάστηκε τέμενος μέ περίβολο, μικρό ναό—σηκό τόπου μεγάρου έν παρα- 
στάαι μέσα, βωμό, στοά καί μεγάλο περίκλειστο μέ λίθινο περιχείλωμα χώρο, 
γεμάτόν τεφροχώματα, συντρίμματα από καημένα κόκκαλα καί αναθήματα. 
Δΰο χάλκινα άγαλματάκια του Ηρακλή, 6ου καί 5ου αιώνα, όπως καί 3 —4 
χαράγματα σέ αγγεία ονομαστικά του ίδιου ήρωα βεβαιοδνουν σέ ποιόν ανήκε 
τό τέμενος καί ορίζουν τον 6ο αιώνα γιά την παλαιότερη εποχή τής λα
τρείας. ’Άλλα ευρήματα σημαίνουν τή συνέχεια τών πυρολατρικών θυσιών 
έως τούς ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Ίδέ  σύντομη καί περιεκτική έκθεση 
τού Ν. Παπαδάκη στο Παράρτημα τού Άρχ. Δελ,τ. 1919, 25—32. ’Έχει 
παραδοθή, ότι κάθε χρόνο έπρεπε νά γίνεται σέ άκροόρεια τής Οίτης θυσία 
γιά τον Ηρακλή καί τό φίλο του Φιλοκτήτη, πού έφρόντισε την πυρά, γιά 
θύμηση τού παθήματος καί ότι ή τέφρα έπρεπε νά είναι αμετακίνητη *.

Συχνά οΐ παλ,αιοί ερμηνεύουν τά λατρευτικά έθιμα ως αναμνήσεις 
περασμένων παθημάτοον. Άλλ3 οΐ νεώτεροι προσέχουν σέ περισσότερα ανά
λογα καί γνωρίζουν, ότι ή σωστή σειρά είναι διαφορετική. Πρώτα πρώτα 
ή προσπάθεια νά γίνεται κάθε χρόνο μέ κάθε τρόπο μεγάλη ή πυρά καί νά 
φέρνει τήν υγεία καί τον πλούτο στον άνθρωπο. Μέ τον καιρό, αργά ή 
γρήγορα, ή ζητούμενη καλοχρονιά γίνεται πρόσοοπο, ’Ενιαυτός Δαίμιον. 
"Ενας τέτοιος είναι καί ό Ηρακλής όπως καί κάθε ήρως στή βαθύτερή του 
σημασία. Λέν έχει ποτέ ησυχία, χάνεται καί ξαναγυρίζει από τούς ατέλειω
τους άθλους του, ποτέ δέν ανέβηκε πραγματικά στον ’Όλυμπο νά συχάσει 
σάν τούς άλλους, είναι λειτουργικός (functionary) καί κρατεί τό κέρας τής 1 2

1) Στην πραγματεία γιά τό ιερό του Ταξιάρχη κοντά στο Θερμό, Ά ρχ. Δελτ. 
3926, 1—33, έγραψα αρκετά γιά τήν αρχαία πυρολατρεία, σ. 27—31, άλλα τότε δέν 
ήμουν απαλλαγμένος, όπως καί ό Nilsson, από τή λανθασμένη ιδέα, ότι ή Άρτε^ 
μις σάν μεγάλη θεά ήτον απαιτητική καί μόνη κανόνιζε τον τρόπο τής λατρείας της.

2) Στοβαίου Άνθολ. Δ. 151, 29 «...τής Οίτης επί τή άκρωρεία Οόεσθαι 
όσα έτη νόμος καί Ήρακλεΐ καί Φιλοκτήτη εις μνήμην τοϋ παθήματος καί τήν 
τέφραν επί τή πυρκαιφ έν χιόρα μένειν». Παπαδάκης έ.ά. 26.
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Αμαλθείας ‘)· Πώς δμως νά συμβιβαστή ή ιδέα, οτι κάθε χρόνο μέσα στις 
φλόγες της πυράς γεννιέται ό ευεργετικός Ηρακλής—γι’ αυτό καίουν την 
πυρά, τα αφιερώματα και τις εικόνες του 2)—μέ την ανεπτυγμένη προσωπι
κότητα του πρώτου αθλητή και νικητή σε τόσους αγώνες; ’Έτσι εύρέθη ό 
αιτιολογικός μύθος τής αυτοπΰρωσης του ηρώα. Και για την ετήσια έπα 
νάληψη τής λατρευτικής πυράς, οί μυθολόγοι βρήκαν ώς αιτία την ανάμνηση.

’Έγινε φανερό και στα δυο παραδείγματα πού εξετάσαμε, οτι τά πυ
ρολατρικά έθιμα έχουν παλαιότερη ιστορία από τούς θεούς ή ήρωες και 
ιδιαίτερη σημασία. Και από την πυρά τής Οίτης έμάθαμε, οτι και δ μύθος 
είναι γεννημένος από τη λατρεία. Τό ίδιο συμβαίνει και μέ πολλούς άλλους 
μύθους. *0 μύθος π. χ. τού Διονύσου και τής Σεμέλης, αδύνατο είναι νά 
εννοηθή αλλιώς, παρά άν σπουδάσουμε τί γινότανε στις πρωτόγονες κατα
στάσεις μέ τό χειρισμό τού mana τού κεραυνού. 'Όσο φοβερό είναι τό φυ
σικό αυτό φαινόμενο, τόσο είναι συνδυασμένο μέ τή βροχή, ευεργετικό και 
σωτήριο. ’Αρκεί νά διαβάσει κανείς καί μόνο τον πρόλογο από τις Βάκχος 
γιά νά νιοδσει τή στενότατη σχέση τού Διονύσου καί τής Σεμέλης (=Γής) 
μέ τον κεραυνό. ’Ακόμα καί ό Λουκιανός, στά χρόνια του ήξερε, οτι στην 
εκστρατεία του στις ’Ινδίες, δ Διόνυσος έκαψε τον τόπο κ: ένίκησε μεγάλο 
στρατό μέ τή φωτιά τήν ουράνια «δπλον γάρ τοι διονυσιακόν τό πυρ, πα- 
τρφον αύτφ κάκ τού κεραυνού» (Λουκ. Διόνυσος, 3). Ό  χάλκινος γίγαντας 
Τάλως, δ ίδιος μέ τον Δία Ταλλαιον στήν κορυφή τής ’Ίδης καί στή Δρήρο, 
μπορούσε νά πηδάει μέσα στις φλόγες άβλαβος, έως δτου τα φάρμακα τής 
Μήδειας εξουδετέρωσαν τή δύναμή του αυτή 8). Ό  Βροτέας, άλλος γιος 
τού Τάνταλου έκτος από τον Πέλοπα, πρέπει νά ήταν ήρωας πυρολατρικός, 
γιατί κατά τον ’Απολλόδωρο, 11, 2 «Βροτέας κυνηγός ών, τήν ’Άρτεμιν 
οΰκ έτίμα' έλεγε δέ ως ούδ’ άν υπό πυρός τι πάθοΓ έμμανής ούν γενόμενος 
έβαλεν εις πυρ εαυτόν». Ό  ίδιος δ Πέλοπας είχε παρμένα θεία μοίρα από 
τή φωτιά, επεί νιν καθαρού λέβητος εξελε | Κλω&ώ \ έλέφαντι φαίδιμον 
ώμον κεκαδμένον. (Πινδ. Όλυμπιον. I, στ. 26 κε.) Τήν ίδια μοίρα μπο
ρούσε νά πάρει καί δ Πελίας, άν έλειπεν ή επέμβαση τής κακόβουλης Μή
δειας. Πώς αλλιώς θά αποθέωνε τον μικρόν Δημοφώντα ή Δήμητρα παρά 
μέ τή δύναμη τής φωτιάς; «νύκτας δε κρύπτεσκε πυρός μένει ηΰιε δαλόν 
(Όμηρ. "Υμν. 11, στ. 239). ’Έτσι καί ή Θέτιδα φρόντισε γιά τό μονάκριβο 
γιό, τον Άχιλλέα *)■ 1 2 3 4

1) Harisson, Themis, 364 κέ.
2) Φτωχός καί αδύνατος είναι ό ισχυρισμός, οτι επειδή υπήρχε ή συνήθεια 

νά ρίχνουν στην πυρά εικόνες τοϋ 'Ηρακλή γι’ αύτό έγινε ό σχετικός μύθος, Γιατί 
έτσι πρέπει πρώτα νά εΰρωμε γιατί αφιέρωναν στήν πυρά τις εικόνες αυτές.

3) Πρβλ. Furtw angler—Reichh., Gr. Vasenmalerei, Πίν. 38, κρατήρας 
στο Ruvo καί περιγραφή I, 197.

4) Στήν αξιόλογη μελέτη, Res bftchers sacres d ’Eleusis, Revue de Tlli-
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"Ότι και ό Μελέαγρος, ό ενδοξότερος μετά τον Ηρακλή Καλυδώνιος 
ήρωας, έχει πυρολατρική καταγωγή, εξέθεσα μέ συντομία στο Άρχ. Δελτ. 
1929, 220 κέ. Στην ίδια γνώμη πιστεύω και τώρα, άν και ό κ. Ί .  Θ. Κακρι- 
δής στο νέο βιβλίο του, 'Ομηρικές ‘Έρευνες, ξαναγυρίζοντας στο θέμα βρί
σκει καί πάλι, δτι τό παλαιό λαϊκό παραμύθι μέ τό μοιραίο δαυλί, πού τό 
εξετάζει μέ εξαιρετική επιμέλεια διαδομένο σέ πολλούς λαούς και μέ πθ?ιλλές 
σύμφωνες μεταξύ τους παραλλαγές, ήταν τό πρότυπο και ή πηγή τού μελεά- 
γρειου μύθου. Άλλ’ δσο καί άν είναι διαφωτιστική για τό λαϊκό παραμύθι 
και αξιέπαινη για τή μελέτη τής επικής Μελεαγρίδας ή εργασία τού κ. Κα- 
κριδή, δεν μάς υποχρεώνει νά δεχθούμε τή συσχέτιΟη τού παραμυθιού μέ 
τον Καλυδοόνιο ήρωα. ’Οφείλομε νά μή παραβλέψουμε, δτι στήν Καλυδώνα 
κυρίαρχη θεά ήτον ή ’Άρτεμις Λατρρία καί κεΐ γίνονταν τά Λάφρια, ή πυ
ρολατρική γιορτή κατ’ εξοχήν. ‘Έχομε ασφαλείς ειδήσεις, δτι θαλλός ελαίας 
ήτο κάτι ισοδύναμο μέ τή ζωή τού ήρωα (Αρχ. Δελτ. έ. ά. 220, 3). Ή  μη
τέρα του “Αλθαία τον γέννησε μαζί μ’ ένα βλαστάρι ελιάς. Ό  θαλλός, όπιο; 
ή κορυθάλη, ειρεσιώνη κ.τ.λ. έχει μέσα του νεαρά σφριγηλή ζωή καί από 
τή λατρευτική πυρά παίρνει πιο πολύ matia, δύναμη. Μά σάν ήθελεν άπο 
καή, τούτο θά σήμαινε τό θάνατο. Σημεκόνω ακόμη, δτι στήν πυρολατρική 
γιορτή τής Ίσιδας στήν Τιθορέα έθυσίαζαν έκτος από άλλα καί δρνι&ας 
τάς μελεαγρίδας (Παυσ. 10, 32, 14). ΓΙρβλ. γιά τήν εορτή τής ‘Ίσιδας Nils
son, Gr. Feste, 154—5.

Τό ϊδιο συχνή ή καί συχνότερη ήτον ή πυρολατρεία στη Μ. Άσίά 
καί τις Θρακοφρυγικές χώρες. Στήν Ταρσό τής Κιλικίας έχομε βεβαιωμένη 
ετήσια λατρευτική πυρά—απεικονίζεται και στά νομίσματα τής πόλης, Β Μ 
Catalogue Tarsus Plat. XXXIII, 2,3—ένα τέλειο αντίστοιχο μέ τήν 
πυρά τής Οίτης. ‘Ο λατρευόμενος Θεός, ό Ηρακλής, δπως οι 'Έλληνες τον 
ονόμαζαν, Σάνδων ή Σάνδης, είχε τιμές οχι μόνο στήν Κιλικία αλλά καί 
στή Λυδία, Καππαδοκία καί Συρία. Καί ό θρυλικός βασιλιάς των Άσσυ-

stoire des Religions τ. 107, σ. 137 κέ., ό Ch. Picard προσθέτει ένα άλλο ωραίο 
παράδειγμα πυρολατρικού ήρωα. Ό  Καπανέας καί ή σύζυγος Εύάδνη είναι οί μυ
στηριώδεις ανώνυμοι, θεός καί θεά τοΰ λακρατιδείου αναγλύφου (Άρχ. Έφημ. 
1886, 1 κέ). Πώς; Ό  Καπανέας στις Ίκέτιδες τοΰ Εύριπίδη έχει πυράν μέσα στό 
Πλουτώνιο τής Ελευσίνας, δπου υπάρχει παλαιό τριγωνικό άβατο ή καταβάσιο. 
Στήν ίδια πυρά καί Δ ιός θησαυρόν (Ίκετ. 1010) πηδάει μέ χαρά καί λαμπρά στο
λισμένη ή Εύάδνη από τήν Αγέλαστη Πέτρα. Στον καιρό τοΰ Εύριπίδη ήταν πολύ 
γνωστή ή ιδέα, δτι ό διόβλητος Καπανέας έπήρε θείες τιμές καί αθανασία μέσα 
στο ιερό. Τό πράγμα βεβαιώνεται μέ ένα Ιστορικό γεγονός τοΰ 20 π. X. Τότε ήρθε 
ό Ζάρμαρος, ’Ινδός «σοφιστής» φέροντας δώρσ στον Αύγουστο καί άφοΰ έγινε μύ
στης, βρήκε, πώς ή βουδδιστική θεωρία γιά τήν αθανασία τοΰ ανθρώπου είναι 
σύμφωνη μέ τή μυστηριακή έλευσινιακή ιδέα καί «πυρί εαυτόν ξώντα έξέδωκεν», 
Λίων Κάσσιος 54,9, 7., ' ■■·><■·



ρίων, ό Σαρδανάπαλος φαίνεται, πώς εχει όχι μόνο τό ϊδιο δνομα, άλλ’ δτι 
οφείλει τή γνωστή παράδοση της αΰτοπύρωση: μέ τις γυναίκες και τούς θη
σαυρούς του στην παλαιά συνήθεια της λατρευτικής πυράς *). 'Η γνώμη 
ενισχύεται και μέ τή γνωστή αγγειογραφία τής πυράς τού Κροίσου *). Γνω
ρίζομε καί από τό Βακχυλίδη (3, 29 κ. έ), ότι 6 Κροΐσος θεληματικά, όπως 
ό Σ ρδανάπαλος, μετά τήν ήττα του άνέβη στήν πυρά, άλλα τόσο ή θέληση 
αύ· , όσο και ή περίεργη στάση του— στεφανωμένος, σκήπτρο στήν άρι- 
στ ία καί φιάλη για σπονδή στή δεξιά—είναι σιγανές ενδείξεις τής λατρευ- 
τ/αης πύρωσης ή γέννησης τού Ενιαυτού—Δαίμονα. " Ας προστεθή, όχι ό 

ιερμνάδης Κροίσος είναι στις Σάρδεις ό κληρονόμος τού θρόνου των 
Ηρακλειδών Σανδονιδών. 3)

"Ομοιος μέ τον 'Ηρακλή—Σάνδη στήν εξωτερική εμφάνιση καί τό 
ρόλο τού καιόμενου γιά τήν αναγέννηση τής ζωής θεού είναι ό Σαβάζιος, ο 
Θρακοφρυγικός ώς γενικά ανατολικός /Διόνυσος. Μέ πολλή επιτυχία, νομίζο), 
έδειξε ό L. Curtius 4), ότι οΐ αρχαίοι έταυτιζαν τό Σαβάζιο μέ τό Σαρδα
νάπαλο σύμφωνα μέ τή μεταγενέστερη επιγραφή—Σαρδανάπαλος—επάνω σ’ 
έ'να αντίγραφο του Βατικανού τού γνωστού αγάλματος τού γενειοφόρου καί 
βαρειά ντυμένου Διονύσου. "Αλλες παραστάσεις σέ αγγειογραφίες τού 5ου 
αιώνα δείχνουν τό Σαβάζιο ντυμένον ανατολίτικα νά ιππεύει καμήλα καί 
νά περιστοιχίζεται μέ διονυσιακό θίασο, μουσικούς καί μαινάδες. Καί υπάρ
χουν προτομές καί άγαλμάτια Σαβαζίου σέ στάση εκστατική, όπως καί τής 
Κυβέλης. ’Άμεση μαρτυρία, είναι αλήθεια, πυρολατρείας γιά τό Σαβάζιο 
δέν έχομε, άλλα τό κενό γεμίζουν γιά τή Θράκη άλλες πλάγιες ενδείξεις. 
Υπάρχουν επιγραφές — άναφέραμε μία παραπόνου —πού ταυτίζουν τό Σαβά
ζιο μέ τό Δία "Ηλιο καί ό Μακρόβιος δ) γνωρίζει ότι στή Θράκη τον "Ηλιο 
καί τό Διόνυσο τον έταύτιζαν. «'Ήλιε φιλίηποις ΘυαξΙ πρέοβιοιον σέβας» 
είναι σοφόκλειος στίχος (Άποσπ. 520. Nauck.)

Και είναι γνωστό, ότι γιά τον "Ηλιο, άντίστοιχο στο φοινικικό 
Βάαλ, ήτον συνηθισμένη ή πυρολατρεία ®). 1
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1) Στο Λεξικό τοΰ Roscker, IV, 330 & Hofer μέ πολλά επιχειρήματα υπο
στηρίζει τήν παλαιά γνώμη τοΰ Ο, Miiller δτι ό Σάνδων καί Σάρδων=Σαρδανά- 
παλος καί ότι μέ τήν ετήσια πυρά, μαρτυρημένη από τον Δίωνα Χρυσόστομον (πυ
ράς οΰσης, ήν πάνυ καλήν αύτφ ποιείτε) θά ήταν δαίμων τής ευφορίας—σάρδιν 
λυδιστί=ένιαυτός κατά Λυδόν, περί μηνών 3,14 καί sard περσικά τό έτος.

2) Furtw angler—Reich. Gr. Vasenmalerei, πιν. 113 καί II, 277 καί 282.
3) Ch. Picard έ. ά. 152,1.
4) Arch. Jahrb. 1928,281—297.
5) 'Macrob. 1,18, 11: item in Thracia euudem liaberi Solem atque Libe

rum accipimus, quern illi Sebadimn n u n c u p a te s  magnifica religione celebrant.
6) Τή γνώμη τοΰ Πολίτη, δτι στά συνήθια τής Μάνης ν' ανάβουν τις φω

τιές όχι τ’ ΆηγιαννιοΟ άλλα τ’ Άηλιός, άμα πού θά ίδοϋν νά λαμπαδιάσει ό σα)-
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’Από τον Ψευδοαριστοτέλη, π. θαυμάσιων άκουσμιάτων, μεταφέρομε 
την ακόλουθη περικοπή (132) CXXII: ’Έστι δέ καί άλλο ιερόν αυτόθι (εν 
Κρηστωνίφ παρά την Βισαλτών χώραν) Διονύσου μέγα και καλόν, εν φ 
τής εορτής καί τής θυσίας ούσης λέγεται, δταν μέν ό θεός εύετηρίαν μέλλη 
ποιεΐν, επιφαίνεσθαι μέγα οέλας πυρδς και τούτο πάντας όράν τούς περί τό 
τέμενος διατρίβοντας, δταν δ’ ακαρπίαν, μή φαίνεσθαι τούτο τό φως, άλλα 
σκότος έπέχειν τον τόπον, ώσπερ και τάς άλλας νύκτας». Είναι τό σέλας πυ
ρός τούτο δμοιο με τό «βακχεΐον πύο», πού αναπηδάει μέσα από τις Φαιδριά- 
δες των Δελφών (Εύρ. Βάκχ. 1124—5). Τέλος υπάρχει ανάγλυφο, εύρημένο 
στην Κάτω Μοισία (τη σημ. Βουλγαρία) τού 2ου μ.χ. αιώνα, πού βεβαιώνει 
την πυρολατρεία στις Θρακικές χώρες. Παριστάνεται θεϊκό ζεύγος, όπως ό 
ϋ·εός μέγας τής ’Οδησσού καί ή Κυβέλη μέ την περίεργη επιγραφή: den- 
drophoris et dumopiretis M(agnae) M(atris). Δενδροφόροι καί δενδρο- 
φορίαι είναι γνωστά πράγμιατα από τή λατρεία τής Μεγάλης Μητέρας, τού 
“Άττη καί τού Διονύσου. Οί dumopireti απαντούν γιά πρώτη φορά καί 
σωστά ερμηνεύτηκαν από τό L. Deubner, δτι σημαίνουν τούς πνραίϋους 
πού ανήκουν στον δουμον, τό σύλλογο δηλ. των λ,ατρευτών τής Κυβέλης *) 
Οι πύραιθοι είναι γνωστοί από τό Στράβωνα ώς μάγοι ΙΙέρσαι, πού είχαν 
διαδώσει την Περσική πυρολατρεία μάλιστα στην Καππαδοκία καί φυσικά 
σέ δλη τή Μ. ’Ασία 3). "Οτι ή περσική αυτή λατρεία έπέρασε καί στις βό
ρειες θρακοελληνικές χώρες μαθαίνομε έκτος από τό ανάγλυφο μέ τούς δου- 
μοπυραίθους, καί από ενα απόσπασμα τού Κυζικηνού Διογένη, διατηρη
μένο από τον Κλήμεντα, Προτρ. 5,65,1. «ΓΙερσών δέ οι μάγοι τό πύρ τε- 
τιμήκασι καί τών τήν ’Ασίαν κατοικούντων πολλοί, προς δε καί Μακεδόνες, 
ώς φησι Διογένης έν α Περσικών».

Ξαναγυρίζοντας στή Μ. ’Ασία βρίσκομε στά Καστάβαλα τής Καπ
παδοκίας τό πλησιέστερο ανάλογο τής άναστενάρικης πυράς. Στράβ. 12,537, 
7: «Οΰ πολύ δ’ άπωθεν ταύτης (τής πόλεως τών Τυάνων) εστι τά τε Καστά
βαλα καί τά Κύβιστρα, έτι μάλλον τφ δρει πλησιάζοντα πολίσματα’ ών έν 
τοις Κασταβάλοις έστί τό τής Περασίας Άρτέμιδος ιερόν, όπου φασί τας * 1 2

ρός τό λιβάνι άπό τον Άηλιά του Ταΰγετου, έχομε άπομεινάρι τής αρχαίας πυρο- 
λατρείας για τον "Ηλιο (=Δία Ταλετίτα), Σύμμεικτα Β, 146, συμμερίστηκα καί 
άλλοτε (Άρχ. Δελτ. 1926,30,2) καί τώρα πιστεύω.

1) Τό ανάγλυφο δημοσιεύτη άπό τό G. Kazarow, Arch. Anz. 1927, είκ. 26 
καί ερμηνεύτηκε στο Arch. Jahr. 1929, 132 καί Anz. 480 άπό τόν Deubner.

2) Στράβ. ΙΕ, 733. «Έ ν δέ τή Καππαδοκία (πολύ γάρ εκεί τό τών Μάγων 
φΰλον, οϊ καί πύραιθοι καλούνται' πολλά δέ καί τών Περσικών θεών ιερά)... εστι 
δέ καί πυραιθεΐα, σηκοί τινες αξιόλογοι' έν δέ τούτοις μέσοις βωμός, έν ω πολλή 
Τε σποδός, καί πΰρ άσβεστον φυλάττουσιν οί μάγοι» κ.τ.λ,
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ΐερείας γυμνοϊς ΐοΐς ποα'ι δι' άν&ρακιάς βαδίζειν άπα&εΐς. Κάνταΰθα *) δέ 
τινες τήν αυτήν θρυλούσιν Ιστορίαν την περί του Όρέστου και της Ταυρο
πόλου Περασίαν κεκλήσθαι φάσκοντές διά τό πέραθεν κομισθήναι». ’Έχει 
παρατηρηθή, ότι ή επίκληση Περασία βγήκε από καθαρή παρετυμολογία, 
γενομένη από τούς εντόπιους εξηγητές, πού ήξεραν την Ιστορία τής θεάς 1 2 3). 
Στα Κόμανα λατρευόταν ή Ένυώ (=Μ ά) μέ 6,000 ιεροδουλ,ους κα'ι κεΤ, 
Στράβ. 12, 53,5, 3: «τά δ3 Ιερά ταΰτα δοκεΐ Όρέστης μετά τής αδελφής "Ιφι
γένειας κομίσαι δεύρο από τής Ταυρικής Σκυθίας, τά τής Ταυροπόλου Άρ- 
τέμιδος, ενταύθα δέ και την πένθιμον κόμην άποθέσθαι, άφ5 ής και τού- 
νομα τή πόλει». Και στους δυο τόπους ή λατρεία θά ήταν ασφαλώς οργια
στική, στά Κόμανα την πόλη υπάρχει «πλήθος θεοφορήτων καί ιερόδουλών», 
Στράβ, ε.ά., στά Καστάβαλα ή λατρευτική πυροβασία. Οΐ ελαφρά εξελληνι
σμένες θεές, ή ’Άρτεμις Περασία καί Ένυώ ή Μα στο βάθος είναι εντό
πιες βαρβαρικές θεότητες παρόμοιες μέ τή μεγάλη περσική Θεά Analiita 3), 
είχαν στη λατρεία τους ένα μέρος πένθιμο, τό κόψιμο των μαλλιών, κ’ έτσι 
τις παρομοίαζαν μέ τήν ’Άρτεμη Ταυροπόλο τής Χερσονήσου, επίσης βαρ- 
βαρική εξελληνισμένη μέ τό μύθο τού Όρέστη καί τής "Ιφιγένειας. Τήν 
Ταυρική θεά κατά τον 'Ηρόδοτο 4, 103 οί ίδιοι οι Σκυθες τήν ονόμαζαν 
παρθένον καί "Ιφιγένεια»4).'Ως Παρθένος λατρευόταν στή Νεάπολη απέναντι 
στή Θάσο, τή σημερινή Καβάλα, καί ώς Ταυροπόλος στήν Άμφίπολη. Δεν 
ήτο πολύ διαφορετική ή Θρακική Βένδις καί γι’αυτό παριστάνεται μέ μικρές 
διαφορές σαν ’Άρτεμις. Καί σέ όλες αυτές τις μιξοελληνικές θεές φαίνεται, 
πώς δέν θά έλειπε μέ όποια μορφή ή πυρολατρεία. Στήν Άμφίπολη τά νο
μίσματα δείχνουν στήν παλαιότερη εποχή λαμπάδα καιόμενη, ύστερα τήν 
Άρτέμιδα πάνω σέ ταύρο μέ δυο λαμπάδες στά χέρια. Καί ή πολύ δημο
τική στον Πειραιά καί τήν Αθήνα Βένδις ζητούσε λαμπαδηδρομία καί μά
λιστα έφιππη («λαμπάς έσται άφ’ ίππων τή θεώ» (ΙΤλάτ. Πολ. Α, 328). 
Βέβαια ή ομοιότητα ή καί ταυτότητά ανάμεσα στις θεές αυτές δεν επιβάλλει 
νά δεχθούμε τήν ισοπεδωτική ιδέα, ότι παντού ή πυρολατρεία έπαιρνε τήν 
ίδια μορφή, αλλιώς 6 Στράβων δέ θά παραξενευότανε μέ τήν πυροβασία 
στά Καστάβαλα. Καί οΐ. σημιτικές θεές είχαν οργιαστική λατρεία καί μάλι
στα ή Άτάργατη τής συριακής Τεράπολης ήθελε τήν πυράν ή λαμπάδα,

1) Τήν ακόλουθη περίοδο περέλειψεν ό Ιίεραμόπουλος στό σημείιομά του. 
άλλ* είναι για μάς σημαντική.

2) Zeitschr. f. Num. 1884, 334 κ. έ. Τό γνήσιο όνομα τής θεάς θά ήταν 
κάτι παρόμοιο πρός τήν Περσίαν τοΰ Πλουτάρχου (Λούκουλλος, 24) ή Περσείαν 
του Διοδώρου 5, 77, 7.

3) Ίδέ Gruppe, 1265, 2.
4) Χτό J. Η. S. 1903, 28 επιγραφές, τοΰ 4ου αιώνα από τήν πόλη Χερσό

νησο τήν ονομάζουν Άρτέμιδα Άγροτέραν καί Παρθένον,
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όπως είδαμε, ώς τύ λαμπρότερο μέρος της γιορτής της χωρίς καμιά άλλη 
υπερβολή. Φαίνεται λοιπόν, πώς εδώ και κεί μπορούσαν οΐ θεοφόρητοι και 
εκστατικοί λατρευτές νά φτάσουν καί στην πυροβασία δπο3ς οί ιέρειες τής 
Περασίας.

Έ να  άλλο παράδειγμα από την ’Ιταλία μάς ανακοινώνει πάλι δ 
Στράβων, 5, 226, 9: «υπό δέ τώ Σωράκτω όρει Φερωνία πόλις έστί, ομώ
νυμος έπιχωρίρ. τινί δαίμονι, τιμώμενη σφόδρα υπό των περίοικων, ής τέ
μενος έστιν έν τώ τόπω θαυμαστήν ΐεροποιΐαν έχον' γυμνοϊς γάρ ποσί 6ιε- 
ξίασιν άνθρακιάν καί σποδιάν μεγάλην οί κατεχόμενοι υπό τής δαίμονος 
ταΰτης απαθείς καί συνέρχεται πλήθος ανθρώπων άμα τής τε πανηγυρεως 
χάριν, ή συντελεΐται κατ’ έτος, καί τής λεχθείσης θέας». Τό παραξένεμα του 
γεωγράφου, ίσως επειδή για πρώτη φορά εσημείωσε τό περίεργο έθιμο, είναι 
εδώ μεγαλύτερο καί λεπτομερειακότερη είναι ή περιγραφή του. Ή  εορτή 
γίνεται κάθε χρόνο. "Άλλα κατά τους νεωτέρους πλανήθηκε στο όνομα τής 
θεότητας. Δεν είναι ή Φερωνία 'άλλα κάποιος θεός πού μοιάζει μέ τον 
’Απόλλωνα '). Ξέρουμε άπαλλοΰ, ότι οί ιερείς πού έκαναν τήν πυροβασία 
λέγονταν hirpi Sorani, hirpi δέ διαλεκτικά=λΰκοι, Μέ παρόιιοιο όνομα 
Luperci λέγονται καί οί ιερείς στα Lupercalia, μια εορτή στί 21 τού Φλε
βάρη, πού τή λένε γενικά καί αόριστα καθαρτική, έχει δμωςΐ ιαί κάποια 
άλλη ένδειξη πυρολατρική, δπως τό γύρο, τήν άμφιδρομία, τε Παλατίνου 
λόφου, άν καί δέ γίνεται στις λιγοστές ειδήσεις κανένας λόγο |γιά πυρά. 
’Αντίθετα στά Palilia ή Parilia, 21 ’Απρίλη, έχομε βέβαιη μι ιυρία, δτι 
άναβαν πυρά μέ χόρτα καί άχυρα για νά περάσουν άποπάνου , χ πρόβατά 
τους οΐ ποιμένες, δπως στή σημερινή ξυλοφωτιά τής Θράκης 3).

Τελειοόνοντας τώρα τήν έρευνα γιά τήν πυροβασία τών c αστενάρη- 
δων αξίζει καί πάλι νά τονίσουμε, δτι χωρίς τις σημερινές πολύ; ιρφες πυ
ρολατρικές τελετές, τις γνήσια ελληνικές—Φανός, Λάμπαδα, Παι ρειά φω- 
τιάς, Ξυλοφωτιά—καί βαθιά ριζωμένες από τον άρχαίον καιρό ^τό έλ?νη- 
νικό χώμα, δέ θά είμαστε σέ θέση νά μπούμε στο νόημα τής αρχαίας πυ
ρολατρείας ούτε καί νά βγάλουμε, από τή μόνωσή του τό αλλόκοτο έθιμο τής 
Θράκης. Θά εϊμαστουν πολύ εξαρτημένοι από τούς ξένους ερευνητές ή δύσπι
στοι στις ερμηνείες τους. Καί κείνοι θά μιλούσαν, μέ τήν άγνοια τής Ελλη
νικής λαογραφίας, γιά ξένες επιρροές καί τον ιδιαίτερα αγαπητό slavischen 
Einfluss. Μέ τό άφθονο νεώτερο υλικό διδαχτήκαμε, πώς ένα νήμα στερεό 
καί μισοκρυμμένο ενώνει δλα τά πυρολατρικά έθιμα από σήμερα έως σέ 
μια εποχή ανυπολόγιστα μακρυνή καί πιο πέρα από τήν ιστορική Άρχαιό- 1 2

1) Wissowa, Religion u. Kultus der Rentier (ίδέ πίνακα) καί. στο Roscher 
t e x .  1, 2693 κ. ε.

2) Wissowa, Religion κ.τ.'λ. σελ. 165—166.
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τητα. Και to ενωτικό τούτο νήμα, που φυσικά to δεχόμαστε και γιά κάθε 
άλλον ιστορικό λαό, είναι τό βαθύτερο νόημα κάθε πυρολατρικής τελετής, 
ότι από τη μεγάλη και φροντισμένη ιερή πυρά, είτε μόνο πού την ετοιμά
ζομε, είτε την περιτρέχομε (αρχαία άμφιδρόμια, Καλΰμνιο έθιμο), εϊτε χο
ρεύομε γύρω, εϊτε πηδάμε μέσα προφυλαχτικά είτε μέ γυμνά τά πόδια εν
θουσιασμένοι και άφοβοι, θά πάρουμε δύναμη και υγεία και ό τόπος μας 
την ευτυχία του.

Δεν παραβλέπουμε, ότι γιά τά αναστενάρια πολλά ακόμα ειδικά ζη
τήματα μένουν νά διευκρινισθούν. Π. χ. οί εικόνες των δύο αγίων καί οΐ 
σχετικοί άγιογραφικοί τύποι μέ την ιστορία τους, άλλες τυχόν Θρακικές πα
ραδόσεις, τά σχετικά άκριτικά τραγούδια πού άναφέραμε καί άλλα. Άλλα 
μεΐς θά σταματήσουμε εδώ, ούτε καί εξαρχής βάλαμε σκοπό νά εξαντλή
σουμε τό θέμα, γνωρίζοντας, πώς τίποτε παρόμοιο δεν παίρνει στην ερευνά 
την οριστική του τελείωση. Μόνο, σαν έμάκρυνε καί έτσι ό λόγος, είναι 
ανάγκη μέ τό συντομώτερο τρόπο νά συνοψίσουμε τις παρατηρήσεις γιά νά 
συνδέσουμε τά χωριστά καί ευκολύνουμε την επισκόπηση του συνόλου.

Ή  ερμηνεία τού Χουρμουζιάδη μέ τό έθιμο νά αρπάζουν μερικοί 
θρησκόληπτοι τις άγιες εικόνες καί νά τρέχουν έξαλλοι στά βουνά, είδαμε 
πώς δσο καί άν τό αναπτύξαμε μέ άλλα νεώτερα καί αρχαία παραδείγματα, 
δέ φτάνει νά εξηγήσει τον πολυήμερο καί οργανωμένο θρησκευτικό θίασο των 
αναστενάρηδων καί την δλη δράση τους. Μέ δύο μεσαιωνικά κείμενα βε
βαιώνεται από τό 12ο αιώνα. Ακόμα καί τό όνομα άσΰενάρια, δομένο από 
τούς ορθόδοξους στον αιρετικό θίασο είναι μαρτυρημένο από τό 13ο (Χρο
νική Σύνοψη). Παρετυμολογία στερνότερη είναι τά αναστενάρια. Αρχαιό
τερα κείμενα, δπως ειχεν ό ΙΙολίτης, μάς λείπουν, άλλα, σά συγκεντροόνεται 
ή σχετική λατρεία στούς δύο αγίους, βρήκαμε μέ αρκετή πιθανότητα—θρα- 
κική λαϊκή παράδοση, κιοσταντινάτα—πώς ή πρώτη αρχή τής άναστενάρι- 
κης λατρείας πρέπει νά πέφτει στα χρόνια ευθύς μετά τό θάνατο τού μεγά
λου προστάτη αύτοκράτορα. Ό  Φιλοστόργιος μαρτυρεί τήν εθνική λατρεία 
τού αγάλματος τού 'Ηλιου —Κωνσταντίνου, τον 5ο αιώνα, καί ή δυάδα των 
αγίων είναι αντίστοιχη μέ τό συνηθισμένο τότε ζεύγος, Σαβάζιος ή 'Ήλιος 
ή Άττις καί Κυβέλη.

Εξετάσαμε ύστερα σέ ιδιαίτερα κεφάλαια τά σημαντικώτερα μέρη τής 
τελετής. Στ’ αγιάσματα είδαμε πώς αποδίδουν ξεχωριστή σημασία. Αρχαϊκά 
συνήτθια είναι τά φράγματα πού κλείουν το τέμενος καί τό νά ρίνουν στήν 
ιερά πηγή νομίσματα. Ή  θυσία τού ταύρου σημαντικά αρχαϊκή. Τον έχουν 
διαλεγμένο καί καλοθρεμμένο καί πρέπει νά ’χει μονά χρόνια, 3—5—7. Τον 
φέρνουν στολισμένον από τή βοσκή μέ πομπή καί μουσική. Φαίνεται τότε 
ήμερος καί σά νά θέλει νά θυσιαστή. Δέν τον κουράζουν καί μέ ιεροπέπεια 
τον σφάζει ο άρχιαναστενάρης. Τά σχετικά όργανα, μαχαίρι κ.τ.λ. είναι ιερά
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και φυλαγμένα. Τό κρέας κόβουν μοίρες - μοίρες και το διανέμουν στα σπί
τια μέ μουσική. Και το πιο παράδοξο, πώς στέλνουν για κάθε οικογένεια 
και κομμάτι από τό δέρμα, δσο φτάνει για ένα τσαρούχι. Έκτος από τό τε
λευταίο και τά μονά χρόνια, δλα τά άλλα χαρακτηριστικά κοινά σέ πολυά
ριθμα κουρμπάνια τής βόρειας Ελλάδας και τις παραδόσεις μέ τό ελάφι. 
Σύναψη μέ τά Βουφόνια και την ανάδειξη του ταύρου στη Μαγνησία. ’Ανα
δρομή στην προθεϊκή και τρτεμική εποχή, δπου ή Ουσία δεν είναι θεραπεία 
αλλά ιεροπραξία μέ σκοπό τή συγκέντρτοση από πολύ raana καί τη μετά
δοσή του. Ώμοφαγία και λατρεία τοϋ Διονύσου. Πώς δ Θεός είναι ώμη· 
αιης καί μαζί ταύρος.

Ό  άναστενάρικος χορός. Ιδιαίτερος καί οργιαστικός μέ την αρχαία 
σημασία. Οί φωνές ΐχ ΐχ άχ άχ καί ό ’Ιακχος των παλαιών. Τούς πιάνει ό 
άγιος καί ή έκσταση. Τρεχάλα στά βουνά, οί νυκτερινές εκδρομές καί τά 
Νυκτέλια. Μικρό δραματικό μέρος πού θυμίζει τά Άγριώνια. Συστηματική 
οίνοποσία καί παντοτινή μουσική. 'Όλα τούτα μέ βεβαιότητα ή πολλή πιθα
νότητα έχουν αρχαία τήν προέλευση. Μέ έπιμονοκερη σπουδή τής θρησκευ
τικής έκστασης—θετικό καί αρνητικό μέρος, κύριο τό πρώτο=τόνωση ψυ
χική καί άνέβασμα σέ ζωή ανώτερη, μακρυά από νοητικές ενοχλήσεις—πλη
σιάζουμε ασφαλέστερα τό νόημα τής αριστοτελικής κάθαρσης. Παραδείγματα 
κάθαρσης από τή σημερινή λαϊκή ζωή, σύμφωνα μέ τά πολιτικά τού ’Αρι
στοτέλη. Τή γένεση τού χορού βρίσκομε μόνο, αν πάμε στήν πρωτόγονη το
τέμ ική εποχή. Πριν από τό χορό τό δρώμενοι\

Ή  Πυροβασία. Πάντοτε συνδυασμένη μέ τον εκστατικό χορό καί κα
νονικά νυχτερινή. ’Απάθεια τών γυμνών ποδιών επιστημονικά βεβαιωμένη. 
Ό  Τανάγρας καί δ Forel. Ή  αναισθησία καί απάθεια τών κατόχων παγκό
σμιο φαινόμενο. Παραδείγματα από τήν ’Αρχαιότητα. Παρόμοιες ιερές πυ
ρές. Ό  Φανός τ’ Άηγιαννιού ή τής αποκριάς. Τ ’ 'Αηγιαννιού τά λάμ- 
παντα. Ή  παντρειά τής φωτιάς. 'Η ξυλοφωτιά καί ή μακρυνή αρχαιότητά 
της. Ερμηνεία τής παντρειάς τής φωτιάς καί τά βοιωτικά Δαίδαλα. Ή  
πυρολατρεία στήν ’Αρχαιότητα. Τά Λάφρια στήν Πάτρα. 'ΙΊ πυρά τού Η 
ρακλή στήν Οίτη. Πυρολατρικοί μύθοι τού Διονύσου, Βροτέα, Τάλω, Κα- 
πανέα, Μελέαγρου. Κύριο νόημα ή συγκέντρωση τού mana καί ή χρησι
μοποίησή του. ’Ασιατικές καί θρακοφρυγικές λατρείες. Ό  'Ηρακλής Σάν- 
δων καί ό Σαρδανάπαλος. Ό  Σαβάζιος ως "Ηλιος. Πυροβασία από τις ιέ
ρειες τής ’Άρτεμης Περασίας. Οί liirpi Sorani. Τά Lupercalia καί τά Pa- 
lilia.

”Αν τέλος θυμηθούμε, δτι οί μεγάλες γιορτές γίνονται μέ αυστηρό
τητα καί τάξη, δτι ή συμμετοχή στο πανηγύρι είναι καθολική σέ κάθε κοι
νότητα καί δτι δ καλά οργανωμένος θίασος παρά τον πόλεμο τής επίσημης 
’Εκκλησίας διατηρεί ακλόνητη τήν ηθική θέση του καί τήν επιρροή του σέ
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δλη την κοινωνική ζωή, θά πιστέψουμε, δτι ή πρώτη συγκρότηση τής άνα- 
στενάρικης λατρείας πρέπει νά έγινε πολύ παλαιά, λίγον καιρό μετά τό θά
νατο τοΰ Μ. Κωνσταντίνου. Στον 4ο μ.χ. και 4 —5 κατόπιν αιώνες ή εθνική 
θρησκεία διατηρούσε αρκετή ζωή καί μετά τούς αντίρροπους διωγμούς των 
χριστιανών. Πολλά διονυσιακά στοιχεία είδαμε στη λατρεία αυτή.’Άλλα πάλι 
λείπουν, όπως ή μεταμφίεση. Καί τούτο εύλογο είναι ν’ αποδώσουμε στο 
συγκρητισμό τής εποχής—ένα ήτον ό Θρακικός Διόνυσος, ό Σαβάζιος, μέ 
τον "Ηλιο—καί τή βέβαιη επίδραση τής προστατευτικής καί κυρίαρχης δυά
δας τών αγίων. · ,

I»
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Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ

"Οπως τά αναστενάρια χρεωστοΰμε στο εκλεκτό βιβλιαράκι τού Λ. 
Χουρμουζιάδη, έτσι καί την περίφημη τελετή τής Τυρινής Δευτέρας στήν 
ανατολική Θράκη οφείλουμε στήν παρατηρητικότητα καί τή συνθετική δύ
ναμη τού Γ. Βιζυηνού. Γιατί μέ τά λαϊκά έθιμα καί τις παραδόσεις ακόμα 
συμβαίνει- τό ίδιο, δ,τι καί στήν καλλιτεχνική απόδοση γοητευτικού τοπείου. 
Δέ φτάνει νά βάλει τό κάθε τί ό ζωγράφος στη θέση του μέ δλη τήν ακρί
βεια στίς αναλογίες, αλλά πρέπει νά τά ενώσει δλα δσα βλέπει, καί ν’ απο
δώσει ζωηρά τήν αληθινή του εντύπωση. Τό Τδιο γίνεται μέ τις πολύμορ
φες λαϊκές τελετές, τις διαφορετικά κάθε τόσο έκτελούμενες, καί τις λαϊκές 
παραδόσεις. Δεν αρκεί νά τις αντιγράψει κανείς πιστά ή νά τις στενογρα
φήσει ή καί νά φωτογραφήσει ακόμα μερικές σκηνές από τή λαϊκή τελετή. 
Πρώτα * πρώτα ανάγκη είναι νά βλέπει καθαρά καί μέ ζωηρή αίσθηση νά 
δέχεται ολόκληρες εντυποόσεις, έπειτα νά μπορεί τις εντυπώσεις αυτές νά εκ
φράζει μέ ανάλογο χαραχτήρα καί δύναμη. Μέ αυτές ακριβώς τις προϋπο
θέσεις έκαμε τήν περιγραφή τής τελετής ό Βιζυηνός. Τήν έζησε μικρό παιδί 
στο χωριό του, τή Βίζα καί τον "Αγ. Γεώργιο, μιά ώρα άνατολικώτερα, καί 
τήν πραγματεία του έγραψε μεγάλος καί σπουδασμέλ'ος—φιλόλογος καί μέ 
ειδικές φιλοσοφικές σπουδές στή Γερμανία—καί τό σπουδαιότερο, ως άνα- 
γνοορισμένος λογοτέχνης. Άτυχώς πέθανε σχετικά νέος, αλλά τό έργο του 
είχε τήν τύχη νά βεβαιωθή από τον ’Άγγλο αρχαιολόγο Dawkins κ’ έτσι 
νά γίνει γνωστό σέ ευρύτερο εύρα)παϊκό κύκλο. Ακολούθησαν δύο πραγμα
τείες τού επίσης ’Άγγλου αρχαιολόγου Wace γιά παρόμοιες τελετές στή 
Θράκη, Μακεδονία καί Θεσσαλία. Καί τέλος έγιναν αρκετές περιγραφές τού 
εθίμου ή άλλων όμοιων, θησαυρισμένες στά Θρακικά καί τό Άρχεΐον Θρακ. 
Θηα, Ό  Πολίτης δεν έμεινε φυσικά ξένος. Τό είχε λεπτομερειακά μελετή
σει, αλλά τό έργο του έμεινε, δπως καί τά αναστενάρια, αδημοσίευτο. Μόνο 
στή διδασκαλία συχνά τό άνέφερε καί, δπως φαίνεται από λίγες δημοσιευ-
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μένες παρατηρήσεις του, είχε συλλάβει ενωρίς το γενικότερο νόημα της 
τελετής.
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'Η τελετή πού θά εξετάσουμε γίνεται στή Θράκη τήν Τυρινή Δευτέρα, 
τή Δευτέρα δηλ. μετά τήν πρώτη αποκριά τήν κρεωφάγο, μέ σκοπό φανερό- 
τατο τήν επιτυχία τής καλοχρονιάς, τής εύετηρίας των παλαιών. Τού λαϊκού 
εθίμου υπάρχουν δύο παραλλαγές. Γύρω στή Βίζα στά χωριά και στή Γέννα 
έγίνοταν ή εορτή, όπως τήν ξέρομε από τό Βιζυηνό, μέ ανεπτυγμένη δραμα
τική παράσταση. Στήν Άδριανούπολη καί γύρω απ’ αυτή, Όρτάκιοϊ, Σα- 
μόκοβο, Άφκαριού, όπως καί στο Κωστή, λείπει τό καθαυτό δράμα, άλλ° 
υπάρχουν ά'λλα γιά τό σκοπό τής ευφορίας αποτελεσματικά δρώμενα. Τδέ τό 
σχετικό χάρτη. Μέ τήν πληρέστερη και πιο γνωστή παραλλαγή θά ασχολη
θούμε πρώτα.

'Η  έκθεση τού Βιζυηνού σχετικά μέ τά πράγματα είναι γιά μάς εντε
λώς αξιόπιστη και σέ όσα είδε και έβεβαίωσε 6 Dawkins και σέ όσα δεν 
εΐδε, επειδή ό τελευταίος ήξερε βέβαια αρκετά ελληνικά και μέ ακρίβεια επι
στημονική έκαμε τις παρατηρήσεις του, άλλα σάν ξένος αδύνατο ήταν ν’ αν
τί ληφθή όσα ό εντόπιος Βιζυηνός από μικρό παιδί είχε πιστά εντυπωμένα 
στή μνήμη του. Ά πό  τήν έκθεση αυτή θά πόρου μ’ εδώ τά σημαντικότερα. 
Καλόγεροι λέγεται ή ίδια ή τελετή, όλα τά πρόσατπα τού θιάσου και κατ’ 
εξοχήν οΐ δύο πρωταγωνιστές. “Ολοι οΐ εκτελεστές διαλέγονται άπό τήν Κοι
νότητα, μπροστά στον πρωτόγερο ή μουχτάρη, άπό τούς ίκανωτέρους και 
άστειοτέρους άντρες γιά μιά τετραετία. "Ενα πρώτο τούτο τό δείγμα τής 
σπουδαιότητας τής τελετής, πού δέν είναι μόνο διασκέδαση αποκριάτικη,

81

6



Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Ρ ω μ α ί ο υ

αλλ* έχει και σημασία για την ευτυχία του χωρίου. ’Από τούς έγγαμους'εκ
λέγουν τούς δΰο πρώτους Καλογέρους, άλλα ώς Κορίτσια θ ’ άναδειχτούν 
άγαμοι νέοι η τό πολύ άρρεβωνιασμένοι, πού θά μείνουν όμως άνύπατροι 
σέ δλη την τετράχρονη θητεία τους. Ή  διάταξη είναι τόσο αυστηρή, ώστε 
άν στον καιρό τής εκλογής άρνηθή ένας πατέρας για τό γιο του νά δεχτή, 
τούτο σημαίνει πώς 6 νέος «θά παντρολογειέται». Τά κορίτσια δεν έχουν 
καμιά κωμική δράση, στέκουν αμίλητα και στολισμένα μέ τά καλύτερα rpo 
ρέματα τής αδερφής ή τής μνηστής κ’ ευκολύνουν έτσι τις μέλλουσες πε
θερές νά ιδούν, σάν τι προκοπή σέ εργόχειρα και ρουχισμό έχει τό ένα ή τό 
άλλο κορίτσι. ’Αλλόκοτη καί θεαματική είναι ή φορεσιά των δύο καλογέ
ρων. Πρέπει οί ίδιοι νά φροντίσουν γιά τήν έορτάσιμη φορεσιά τής θητείας 
τους. Σκοτώνουνται λύκοι, ζαρκάδια, πιάνουνται άλουπούδεςγ σφάζουνται 
τράγοι καί τά τομάρια τους Φαν τά άργάαουν οι idiot πού θάν τά φορέσουν, 
Φκιάνουν γιά τό κεφάλι κωνικό ψηλό σκέπασμα από τομάρι λύκου ή άλου- 
πούς μέ δυο νουρές πίσω στούς ώμους και στο στήθος περνάν δορά ελαφιού 
(νεβρίδα) καί παρακάτω προσαρμόζουν στο πουτούρι τραγειά. ’Από ελάφι ή 
τράγο θά κάμουν τό προσωπείο, κουρεμένο στο πρόσωπο μέ τρύπες γιά τά 
μάτια καί τό στόμα καί άκούρευτο γύρω, γιά γένεια. Γύρω στή μέση κρε
μάνε 3 —4 βροντόηχα κουδούνια. Στά χέρια ό ένας θά κρατεί φαλλόμορφο 
ραβδί κι 6 άλλος ένα περίεργο τόξο, φυλαγμένο τον άλλον καιρό στά κερα
μίδια τής εκκλησίας, πού μέ ειδικό μηχανισμό εκσφενδονίζει, αντί βέλη, 
στάχτη. Τό κωμικώτερο πρόσωπο τού θιάσου είναι ή Μπάμπω, γριά μέ πα- 
λιόρουχα ντυμένη, καί τεχνητή καμπουρίτσα στή ράχη, πού κρατεί καλάθι 
μέ ξύλινο ομοίωμα παιδιού σπαργανωμένου μέσα. Έπειτα 3·—4 είναι οί 
Κατσίβελοι καί Κατσιβέλες, επίσης αστεία πρόσωπα μέ μούτρα καί χέρια 
μουτζουρωμένα. Τέλος εκλέγουν από τά καλύτερα παλληκάρια τόΰ-χωριού 
δυο νέους, όμορφα ντυμένους μέ πιστόλια στή ζώνη καί μακρυά άλυσσίδα στο 
χέρι γιά νά κρατούν μ’ αυτή αιχμάλωτους τούς περαστικούς στο δρόμο καί 
τούς φορολογήσουν. Πρωί πρωί, μέ τήν ανατολή, θ ’ αρχίσουν οί Καλόγεροι 
τή δουλειά τους. Μέ τή μουσική μπροστά, τό βροντερό τύμπανο καί τήν 
οξύφωνη γκάιντα, θά πάρουν αράδα τά σπίτια, τού χωριού, θά χορέψουν 
καί θά παίξουν σέ κάθε αυλή καί θά μασούν χρήματα γιά τήν εκκλησία ·η 
καί άλλα δώρα δικά τους. Θά κάμουν άγνρμόν—κατά τό άγείρto == μαζεύω — 
όπως έλεγαν οί αρχαίοι. Οί δύο πρωταγωνιστές παίζουν παντομιμικά, πει
ράζει καί χτυπάει ό ένας τον άλλο έχοντας τή ράχη καί τά νώτα εξασφαλι
σμένα μέ παχύ στρώμα χόρτα καί άχυρα, τεχνητά βαλμέν’ άπάνου τους. 
Συνηθισμένο παιχνίδι είναι νά μπήγει ό καλόγερος το φαλλόμορφο ραβδί 
του στο έδαφος καί νά κάθετ’ άπάνου μέ τήν πρόθεση δήθεν νά ξεκουραστή. 
Φροντίζουν τότε άλλοι έξω από τό θίασο, εφοδιασμένοι μέ~άγκυλωτά ραβδιά 
καί τον ανατρέπουν, πέφτει ό καλός σου τ’ ανάσκελα καί ή μαρίδα τά παιδιά
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συνοδεύει, τό κωμικό πέσιμό του με αλαλαγμούς. Ή  επίσκεψη στο κάθε σπίτι, 
οσο κι αν είναι στη νοικοκυρά εύπρόσδεκτη — μή δέ γίνεται μια φορά το 
χρόνο και δεν μάς φέρνει κάθε καλό; —άλλο τόσο είναι και ενοχλητική. Ή  
Μπάμπω ψάχνει νά πετύχει κανά λησμονημένο σέ φράχτη η άλλου εσώρουχο 
γιά το μωρό της και οί Κατσίβελοι κυνηγάν τις κότες, βρίσκουν τις φωλιές 
καί παίρνουν τ’ αυγά και δεν αφήνουν ούτε το φώλο μέσα, η αρπάζουν 
γεωργικά εργαλεία η δ,τι άλλο, άμα δεν το βρουν στην πρεπούμενη θέση. 
Είναι ανυπολόγιστο το καλό πού παίρνουν οί νοικοκυραΐοι, γι’ αυτό θέλοντας 
καί μή πρέπει, νά πληρώσουν. Άλλ' δμως ξέρουν καί νά φυλάγουνται καί 
τά πράματά τους φροντίζουν νά τά ’χουν τοιμαρεμένα καί δσο γίνεται, κλει
δωμένα γιά νά γλυτώσουν τις πολλές ζημιές. Στο δρόμο;, θά κάμουν το ίδιο 
στόλ' κάθε διαβάτη, .θά τον αιχμαλωτίσουν καί θά .πληρώσει ξάγορά γιά τον 
καλόν χρόνο. Τά παλληκάρια θά περάσουν την άλυσσίδα από το λαιμό,του 
καί θ ’ αρχίσει ή κωμική διαδικασία. Οί Καλόγεροι θά τονίζουν τά .σωμα
τικά καί πνευματικά του χαρίσματα, ακόμα .καί δτι είναι τρανός νοικοκύ
ρης. Εκείνος θά εξευτελίζει τον εαυτό του για νά πληρώσει λιγώτερα. ,’Επί 
τέλους πληρώνει, παίρνει απόδειξη, τεσκερέ, καί ακολουθεί τήν παρέα σάν 
αξιόπιστος πλιά μάρτυρας γιά ά'λλους παραπέρα υποδίκους. ’Έτσι μέ τις 
επισκέψεις σέ ολα τά σπίτια καί τις φορολογίες στους διαβάτες θά περάσει 
τό πρώτο μέρος τής εορτής.

Τό άπόγιεμα δλοι άντρες καί γυναίκες είναι μαζεμένοι στην πλατεία 
τού χωριού. eO θίασος ξαναρχίζει πρώτα τά συνηθισμένα παιχνίδια καί τό 
χορό, έπειτα, μοιράζεται δ κόσμος, εδώ γύρο) από τή Μπάμπω, παραπέρα 
μαζί μέ τούς Κατσίβελους. Ή  Μπάμπω μέ τό αχώριστο καλάθι της είναι 
στρογγυλοκαθισμένη πάνου στή χλόη καί ταχτοποιεί οσα εοούφρωοε στον 
πρωινόν άγυρμό γιά νά σπαργανώσει τό μωρό.της. Τή ρωτάνε και πρόθυμ’ 
απαντάει, πώς είναι ή καψομάνα του καί τό παιδί είναι εφταμηνίτικο. Μέ
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κωμικά λόγια καί κινήσεις βγάζει τό ξύλινο παίδί.της άπύ.τό καλάθι, τό 
χαϊδεύει, τό σπαργανώνει, τό βάνει στο δήθεν βυζί, έπειτα τό μαλώνει καί 
τό δέρνει ακόμα. "Ολοι μ’ αυτά καί πρώτα ό μικρόκο.σμος σκάζουν ατά γε
λοία. Σύγχρονα παρέχει οί Κατσίβελοι, έχουν νά κάμουν σπουδαία δουλειά. 
Σά γύφτοι πού ’ναι θά φκνάσουν ένα εξαιρετικό υνί καί γιά υλικά ήφεραν 
κομμάτια σκουριασμένα παλιοτενεκέ. Άνάβουνε φωτιά καί γιά φυσερό ή 
Κατσιβέλα χρησιμοποιεί τό στόμα της ή τήν ποδιά της. Περνάει τότε κοντά 
της δ Κατσίβελος και τήν ανατρέπει από απροσεξία τάχα. Αυτή πέφτει τ’ α
νάσκελα καί δσο γίνεται άσεμνα .καί βάζει τις φωνές, εκείνος τής ζητεί συ
χώρεση, μά σέ λίγο τό ξανακάνει. Οί κωμικές σκηνές καί τά γέλοια δεν 
παύουν, γιατ5 είναι αστείρευτο τό φυσικό καί άνεπίδεικτο λαϊκό πνεύμα. 
Ξαναγυρίζουμε στή Μπάμπω. Παραπονειέται τώρα ή καψομάνα, δτι τό



84 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Ρ ω μ α ί ο υ

παιδί της μεγάλωσε άξαφνα καί δεν τδ χωρεΐ πλιά το καλάθι. ’Έχει, λέει, 
όρεξη διαβολεμένη κι αφού φάει εφτά φούρνους καρβέλια καί πιει ληνούς 
κρασί της τρουπάει καί τδ μυαλό, μέ τα κλάματά του. Καί δε φτάνει αυτό, 
μα μού γυρεύει τώρα καί γυναίκα!

Τά παράπονα της γριάς είναι δικαιολογημένα. Καί αλήθεια είναι ότι 
ό γιος της μεγάλωσε καί θέλει γυναίκα. Γιατί ποιος άλλος θά ’ναι ό Καλό- 
γερος, πού ρίχνεται τώρα, φωτιά μοναχή, ‘ίσια στά Κορίτσια; Θά ’ναι τό 
πολυφάγο παιδί τής Μπάμπως πδγινε πλιά θεριακωμένος άντρας. Τρυπώνει 
τό Κορίτσι μέσα στις άλλες γυναίκες, μ5 αυτός αψηφώντας τίς φεονές καί τά 
χτυπήματα στη ράχη του, την οχυρωμένη μέ τ’ άχυρο, κόβει στον ώμο την 
ωραία του καί γυρίζει θριαμβευτής. Μπροστά στην τόση άντρίκεια δύναμη 
καί μανία τό κορίτσι φαίνεται τώρα υποταγμένο. Θεληματικά και ντροπαλά 
ακολουθεί τό δυνατόν άντρα καί μέ τή συνοδεία τής μουσικής πάνε νά στε
φανωθούν. Κουμπάρος καί παππάς μαζί είναι δ άλλος Καλόγερος, δ σύν~ 
τροφος καί φίλος του. ’Εννοείται, πώς τό στεφάνωμα είναι ξεσχισμένη πα' 
ρωδία τής εκκλησιαστικής τελετής. ΓΙολλά πειράγματα καί αισχρολογίες γί 
νουνται, όταν σηκώνουν τον κουμπάρο τ^ηλά γιά νά τάξει. Έ π ί  τέλους τά
ζει, λιμούς κρασί και φούρνους καρβέλια καί τον αφήνουν. Καί δ κουμπά
ρος έπειτα είναι ανεξάντλητος σέ κωμικές χειρονομίες καί σκωπτικές κινή
σεις, σαν παρακολουθή τούς νεονύμφους στις ερωτικές τους περιπτύξεις καί 
κρυφομιλήματα. Αλλά τά γέλοια φέρνουν καί τά κλάματα. Δεν ξέρουμε 
γιατί, έρχουνται οί φίλοι σέ διάσταση καί δ κουμπάρος αγριεύει, φοβερίζει, 
σημαδεύει καί ξάνασημαδεύει τό δυστί'χισμένο γαμπρό, πού κάθεται ζαρω
μένος από φόβο, έως δτου τού τραβάει μέ τό τόξο μια ριξιά στάχτη «στο 
μελιγκάρι καί τον ξαπλώνει ψαρόν πλατν άνάσκελα». Σκουζμός καί θρήνος 
ακούεται, πέφτει στο νεκρό άπάνου ή νύφη, δλοι ξεφωνίζουν καί πρώτος καί 
καλύτερος δ φονιάς κλαίει τώρα καί οδύρεται γιά τή στέρηση τού φίλου του. 
’Έτσι μετανοημένος φροντίζει νά τού ψάλει τή νεκρική ακολουθία, όπως 
ευλόγησε καί τό γάμο. Μπήγει ξύλινο ραβδί ανάμεσα στά σκέλη του, τον θυ
μιατίζει μέ σβουνιά βαλμένη σέ κεραμίδι κι ανάμεσα στις ψαλμουδιές ανα
κατεύει καί μερικές βωμολοχίες. "Ολα έχουν γελοιογραφικό χαρακτήρα. Τον 
σηκώνουν τέλος τέσσεροι νά πάνε νά τον θάψουν, αλλά μόλις κάνουν δύο 
βήματα δ νεκρός άνασταίνεται καί πηδώντας καί χορεύοντας ξαναπαίρνει τή 
θέση του μέσα στο τθίασο.

Σέ τί αποβλέπουν δλα αυτά, τό δείχνει καθαρά ή τελευταία πράξη 
τής δραματικής τελετής. Τίποτε δεν κάνουν τώρα κωμικό ούτε άστειεύουνται, 
άλλ’ δλα γίνονται μέ σεμνή ίεροπρέπεια. Μπρος στην εκκλησία έχει φέρει δ 
κεχαγιάς, δ δημόσιος υπηρέτης τού χωριού, ένα πραγματικό άροτρο. ΟΊ.Κα
τσίβελοι κομίζουν μέ σοβαρότητα τό υνί, πού δήθεν τόση ώρα έφκιαναν καί 
τά παλληκάοια προσαρμόζουν τον καινούργιο άνθοποίκιλτο ζυγό, έργο πραγ



Λ αϊκές  Λ α τ ρ ε ίε ς  τ η ς  Θ ρ ά κ η ς 85

ματικά δικό τους για κάθε χρόνο επίτηδες έκτελεσμένο. Οί φανταχτεροί στην 
εμφάνιση, ατίθασοι καί παιχνιδιάρηδες καλόγεροι προχωρούν μέσ από τον 
κόσμο, πού τούς κάνει ευλαβητικά τόπο, καί πάνε σαν «ήμεροι ταύροι» νά 
ζευτούν καί σύρουν τό αλέτρι. Ό  πρωτόγερος ή μουχτάρης, ό επίσημος άρ
χοντας, έχει ήδη περάσει τό σακκούλι μέ διαλεχτό σπόρο στον ώμο καί πιά- 
νοντας μέ τό δεξί τό ποδάρι τού αρότρου σπέρνει μέ τό αριστερό. Τρίζοντας 
σκίζει τή γη τό υνί συρόμενο από τούς καλογέρους καί ό μουχτάρης όρθο- 
ποδίζοντας τ’ αλέτρι μέ συγκινημένη φωνή σαν ιερέας υπέρτατος τής τελετής 
ξεφωνίζει τις ευχές: —Νά γίνεις δέκα γρόσια τό κοίλο τό σιτάρι !

—’Αμήν, Θεέ μου, για νά φαν οϊ φτωχοί!, απαντάει σύσσωμο τό 
πλήθος.

— Πέντε γρόσια τό κοίλο ή σίκαλη!
—Ναί, Θεέ μου, για νά χορτάσει ή φτωχολογιά.
— Τρία γρόσια τό κοίλο τό κριθάρι!
Γίνεται μέ τήν άροτρίωση ένας κυκλικός γύρος στην πλατεία τής 

εκκλησίας καί ή δραματική τελετή εδώ τελειώνει. ’Αλλά σάν επίλογος τής 
μεγάλης γιορτής θ ’ ακολουθήσει χορός κυκλικός διπλός καί τριπλός μέ τούς 
Καλογέρους πρωτοστάτες καί δ κόσμος θά διασκεδάσει ως τή βαθειά νύχτα.

’Ίσως φανή πολύλογη ή παραπόνου περίληψη, όσο καί άν παραλεί
ψαμε τούς συχνούς παραλληλισμούς μέ τήν αρχαία διονυσιακή λατρεία, πού 
ξέρει δ Βιζυηνός νά τούς συνυφαίνει μέ περίσσιο πνεύμα καί λογοτεχνική 
δεξιότητα. ’Αλλά μιά συντομιότερη έκθεση ήταν φόβος νά ξεπέσει σέ; ξερή 
περιγραφή καί νά μην αποδώσει τή ζωντάνια, τό βαθύτερο νόημα καί τή 
διάρθρωση τής σπουδαίας λαϊκής λατρείας. Εύκολοδιάγνωστα είναι τά δύο 
μέρη.τής εορτής. "Ολο τό πρωί έως τις πρώτες ώρες τού δειλινού δ θίασος 
μέ τήν αλλόκοτη δυναμική εμφάνιση καί τή δράση του —χορός καί ατέλειω
τες μικρές κωμικές σκηνές:—κατέχει τον τρόπο νά φέρει στο κάθε σπιτικό 
καί στον κάθε νοικοκύρη πού θά βρεθή στο δρόμο τήν καλοχρονιά, καί 
τούτη μέ ανταλλάγματα, μέ τό καλό ή μέ τό στανιό παρμένα. Τό δεύτερο 
μέρος είναι σημαντικότερο, γιατί δ σκοπός είναι νά γίνει ευτυχισμένη ή 
χρονιά γιά δλη τήν αγροτική Κοινότητα. Γίνεται λοιπόν ή δραματική πα
ράσταση μέ τον ιερόν άρυτο στο τέλος στην πλατεία τού χωριού. Οί δύο 
πρώτες σκηνές, πώς φκιάνουν οί Κατσίβελοι ένα υνί περίφημο καί θαμα- 
τουργό καί τό πώς τό μωρό τής Μπάμπως μεγαλοόνει άξαφνα σημαίνουν 
παράλληλες ενέργειες γιά τον ϊδιο μεγάλο σκοπό. Θέλομε ευτυχία στά σπαρτά 
καί γεροσύνη. Γι’ αυτό μεγαλώνει καί ζωηρεύει τό εφταμηνίτικο καί γίνεται 
τόσο δυνατός άντρας, ώστε νά νικήσει δλα τά εμπόδια καί νά πάρει όποια

τεια τού φόνου, δ .θρήνος. Μά τό θάνατο τον Μισούμε, τον καταδικάζουμε
σέ αφάνεια καί δ σκοτωμένος ξαναγυρίζει στ ή ζωή πρόσχαρος καί θαλερός



86 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Ρ ω μ α ί ο υ

όπως πρώτα. Στο τέλος γίνεται ή υπέρτατη προσπάθεια. Φέρνουν το ύνί 
έτοιμο οί Κατσίβελοι και τον καινούργιο ζυγό τα παλληκάρια. Όλόκληρο 
το χωριό προσθέτει τη δύναμη του, Ό  κεχαγιάς έχει έτοιμο τό αλέτρι και ο 
πρώτος άρχοντας σπέρνει, όργοόνει μέ τους Καλόγερους στο ζυγό και ξεφω 
νίζει μαζί μέ δλον τον κόσμο τις θερμότερες ευχές.

Είπαμε ήδη, δτι ή έκθεση τοΰ Βιζυηνοΰ, σαν ήταν ντόπιος και φω
τισμένος ερευνητής, μάς φαίνεται αξιόπιστη. Τό ’ίδιο βεβαιώνουν και τά 
πράγματα. Τό νόημα τής τελετής είναι τόσο σύμφωνο μέ. πανάρχαιες λαϊκές 
αντιλήψεις και ή δραματική παράστασή φαίνεται τόσο απλή, ενιαία και μέ 
ολοκάθαρο λαϊκό χαραχτήρα, ώστε είναι αδύνατο νά δεχθούμε, δ'τι μπο
ρούσε και τό παραμικρό νά προστεθή ή τροποποιηθή από τό νεώτερο λο
γοτέχνη. Δεν είναι διαφορετική ή γνώμη και ή έρευνα τοΰ Dawkins. Ο 
Άγγλος αρχαιολόγος διαφέροταν ήδη τότε, 1906, για τη νεοελληνική 
γλώσσα, και λαογραφία και ταξίδεψε στη Βίζα και την περιοχή της μέ το 
σκοπό νά βεβακοθή, τι ακριβώς συμβαίνει μέ τό περιεργότατο έθιμο. (JHS. 
1906, 191 κ. ε). Την Τυρινή Δευτέρα τήν έκαμε στον "Αγ. Γεοόργιο, δπόυ 
δεν είδε όλα, δσα περιγράφει ό Βιζυηνός, άλλ’ έμεινε στη Βίζα και τά γΰρω 
χώρια μια βδομάδα και μάζεψε αρκετές συμπληρωματικές πληροφορίες. 
Πραγματικά πολύ φτωχικώτερη τοΰ έφάνη ή τελετή στον Ά γ . Γεώργιο. Ή  
σκευή τών Καλογέρωνε πολύ απλή. Αντί πολλά τομάρια μόνο μέ μια τρα- 
γειά είχαν τυλιγμένα κεφάλι και ώμους, παραγεμισμένα μέ άχυρο και χόρτο. 
Ή  Μπάμπω μέ τό μ,ώρό της στο αχώριστο καλάθι έλειπε. Τό ρόλο της μέ 
τό νεογέννητο τον έπαιζε ή Κατσιβέλα, πού μαζί μέ τον Κατσίβελο κοντά 
στούς δυο Καλόγερους έχουν τώρα σημαντική θέση. "Οταν έροότησε τήν 
Κατσιβέλα, πού είναι τό παιδί, έτρεξε καί πήρε ένα παλιό καλάθι, (basket 
J H S ,  έ ά. σ. 197). Είχε μέσα λίγο μαλλί για κρεβάτι τοΰ μικρού, πού ήταν 
ένα κομμάτι ξύλο, τό βύζαξε, μά ύστερα τ’ άφηκε, ούτε τό ξαναθυμήθηκε. 
Αντίθετα στή Βίζα έμαθε, δτι ή Μπάμποτ μέ τό καλάθι ήταν απαραίτητη 
έως τά τελευταία χρόνια, έως δτου οί τουρκικές αρχές άγνιοστο γιατί τήν 
απαγόρεψαν. Στη Βίζα επίσης μετά παράκληση τοΰ Dawkins έφκιασε κά
ποιος ένα ξύλινο ειδώλιο παιδιού, πού τό βλέπεις στήν είχ. 4α μαζί μέ τό 
φαλλό β καί τό τόξο c. Ό  Κατσίβελος καί ή Κατσιβέλα έχουν μαζί του; 
άχώριστον από ένα κλάδο μακρύ 3— 4 μέτρα. Κλέβουν σάν ειδικοί τ’ αυγά 
από τις φωλιές καί τά κοτόπουλα. Καί συχνά στις αυλές πάνω σέ σιορό άχυρα 
είκονίζουν απόκρυφες συζυγικές ιστορίες (σ. 198). Στή δραματική παρά
σταση λείπει ό γάμος, ενώ στο γειτονικό χωριό Τσαγγλί γίνεται ό γάμος 
καί τό στεφάνωμα μέ γύρους από παλιοκόφινα καί κοπριά αντί γιά λιβάνι. 
Δέ γίνεται γάμος, γιατί δπιος φαίνεΐαι στον "Αγ. Γεοόργιο, οί δύο. Καλό
γεροι νομίζουνται παντρεμένοι μέ τά δύο Κορίτσια. TJ πρώτη σκηνή μέ 
τήν κατασκευή τοΰ υνιού δε λείπει. Ό  Κατσίβελος χτυπάει μέ πέτρα σάν νά
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έχει σφυφ'ι και ή Κατσιβελα απέναντι του φυσάει καθισμένη μέ την πόδια 
της την εικονική φωτιά (εικ. δ). Ακολουθεί δ φόνος του Καλόγερου από 
το σύντροφό του και το γδάρσιμο του νεκρού (εϊκ. 6. αριστερά φαίνεται 
καθαρά δ φαλλός και το τόξο). Στην είκ. 7 είναι πεσμένο το κορίτσι πάνου 
στο νεκρό άντρα, άλλα σέ λίγο θά γίνει ή ανάστασή του. Ξανάρχονται πάλι 
οι Κατσίβελοι. Σφυροκοπούν τώρα ένα πραγματικό υνί. Τέλος την άρο- 
τρίιυση την κάμουν λίγο διαφορετικά. Στύ ζυγό μπαίνουν τά δυο Κορίτσια 
μέ έναν Καλόγερο στη μέση, πίσω κρατεί την αλετροπόδα δ άλλος Καλόγε
ρος (εικ. 8). ' Ενα άλλο πρόσωπο άσχολείται μέ τη σπορά. Μέ τά Κορίτσια 
μπρος γίνονται δυο γύροι μέ κατεύθυνση καταηλιού. "Εναν τρίτο γύρο κά
νουν οί Κατσίβελοι. ’Έτσι φτωχικώτερη φαίνεται ότι γινόταν τότε στον "Αγ. 
Γεώργιο ή τελετή, άλλ’ δ Dawkins τό βρίσκει εύλογο, επειδή και κακοκαι
ρία ήταν τή Δευτέρα εκείνη του 1906—χιόνιζε ολοένα—και φυσικό είναι 
υστέρα από 40 χρόνια πού πέρασαν από τον καιρό του Βιζυηνού νά έχασε 
κάτι ή παλαιά τελετή. Δέν αποκλείεται δμως νά έχουμε στον "Αγ. Γεώργιο 
κάποια παραλλαγή τού εθίμου και δ Βιζυηνός νά είχε στο νοΰ του τήν τε
λετή τής ίδιαίτερής του πατρίδας, τής Βίζας, δπου έζησε τά πρώτα του 
δέκα χρόνια.

Ή  πραγματεία τού Dawkins μέ πολλές εξακριβωμένες παρατηρή
σεις και ιδιαίτερα μέ τις εξαίρετες απεικονίσεις στάθηκε πολύ χρήσιμη. Άλλ' 
είναι περίεργο, πώς ξεκινώντας γιά τή Θράκη μέ μεγάλη δυσπιστία γιά 
τούς συχνούς ταυτισμούς τού Βιζυηνού μέ έθιμα και μύθους τής αρχαίας 
λατρείας, πώς δ ίδιος, όταν είδε τήν τελετή κ9 έγραφε τήν πραγματεία του, 
έκαμε περισσότερες και τολμηρότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Άπό τον 
ενθουσιασμό, ότι όλα θυμίζουν διονυσιακή λατρεία ζήτησε και βρήκε ανά
λογα γιά νά στηρίξει τήν ιδέα του, δτι καψομάνα είναι ή παραμάνα ή ή 
αστεφάνωτη μητέρα. Και τούτο μέ τήν πρόθεση νά συνδυάσει τή Μπάμπω 
μέ τή Σεμέλη ή μέ κάποια άπό τις Νυσαΐες Νύμφες καί τό εφταμηνίτικο 
μέ τό Διόνυσο, πόύ τήν πρώτη φορά δέ γεννήθηκε στον καιρό του1).

’Αλλά τούτο σημαίνει παραμόρφωση δλης τής νόστιμης κωμικής 
σκηνής. Ή  Μπάμπω ξέρει δτι είναι παιδί της τό μωρό στο καλάθι, άλλά 
μέ ποιόν τό κάμε δέν ξέρει. Είναι ή καψομάνα του. Καψομάνα δέ σύμφωνα 
μέ τή γνοοστότατη καί πανελλήνια σημασία, είναι ή καψερή, ή καημένη δυ
στυχισμένη μάνα, πού πρέπει κανείς καί νά τή συμπαθήσει. Καί τό εφτα
μηνίτικο είναι τό άδυνατο καί καχεκτικό, πού παρά τούτο μέ τήν ό'ρεξη πό- 
χει θά τής μεγαλώσει καί σέ λίγο θά τής γυρέψει καί γυναίκα. ’Οφείλουμε 
νά προσέχουμε στά πράγματα, δπως είναι, καί νά μήν τά στραβώνουμε μέ 
τήν αρχαιολογική μας σοφία. Μιά άλλη «ανακάλυψη», πού έκαμε μεγάλη

1) Dawkins ε ά. 196, 1 καί 206,
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εντύπωση, ήταν ή βεβαίωση, δτι σέ μερικούς τόπους της Θράκης λέγουν «ή
μερα τό μωρό μέσα στην κούνια του λικνίιην. Αλήθεια είναι, δτι σύμφωνα 
μέ την ερευνά τού Dawkins ατό Σαμακόβι, παραθαλάσσιο χωριό στη 
Μαύρη Θάλασσα, και τή Μήδεια λένε λίκνι την κούνια τοΰ μικρού (παρό
μοια μέ μικρή σκάφη). ’Ακόμη ή λέξη βρίσκεται σέ μια τοπική παραλλαγή 
τοΰ τραγουδιού για τό γεφύρι τής ’Άρτας ').

Φήκα τό σπίτι μ’ ανοιχτό και τά ψωμιά στύ φούρνο 
καί τό σάλο μου τό παιδί στο λίκνι καί κοιμάται.

’Έμαθε ύστερα στή Βίζα, δτι λικνίζω σημαίνει κουνάυ.) τό παιδί. 
Άλλα κάνει λάθος, δταν αποδίδει στο Βιζυηνύ την αντίληψη, δτι λι- 
κνίτης είναι γνήσιο τοπικό δνομα και σημαίνει τό παιδί στήν κούνια του a) 
Τέτιο πράγμα ποτέ δέν είπεν ό Βιζυηνός, άλλα παίρνει τή λέξη από τήν 
άρχαιομάθειά του μέ τήν ίδια ευχέρεια, όπως τή Μπάμπω δέ διστάζει 
νά ταυτίσει μέ τή Βαυβά) των ορφικών. Γνωρίζει τό κλασικό χωρίο τού 
Πλουτάρχου3) π. "Ισ. καί ’Οσιρ. 3 5 — «καί θύουσιν οϊ 'Όσιοι θυσίαν 
απόρρητον εν τω ίερω τού Απόλλωνος, δταν αΐ Θυιάδες εγείρωσι τον Λι- 
κνίτην». Καί φροντίζει νά δικαιολογήσει τό συμπέρασμά του «καθόσον σή
μερον—Θρ. έπετ. σ. 117—ούδαμοΰ θά ΐδη τις πλέον άνά τήν Ανατολικήν 
Θράκην βρέφη εντός πλεκτού λικνιζόμενα λίκνου». Δέ λησμονεί όμως, δτι ή 
παράσταση έχει «παρωδίκόν χαρακτήρα» καί δτι αντί τού γελοίου ξυλίνου 
ειδωλίου μπορεί νά μπει στο καλάθι «τό στέλεχος άποτετριμμένου σαρώθρου, 
μικρά γάτα ή πελώριος μυς, εάν κατά συμπτωσιν τυχόν συλληφθή μικρόν 
προ τής εορτής». Τό ίδιο δέ έπρεπε νά κάμει καί δ Dawkins, αφού μάλιστα 
γνωρίζει δτι τό καλάθι στή Βίζα τό άντικαθιστούν μέ κομμάτι κεραμίδι.’Εξω
τερική μόνο καί τυχαία είναι ή ομοιότητα τού αρχαίου λίκνου μέ τό καλάθι, 
είναι δηλ. καί τά δύο πλεχτά σκεύη, Δέν έχει μαγική σημασία, όπως τό υνί, 
δ φαλλός καί τό άρχαιόπρεπο τόξο, άλλ’ ανήκει στά μέσα πού κινούν τή θυ
μηδία τού κόσμου. Ποιος είδε μάννα νά γυρίζει μέ τό μωρό της μέσα σέ 
κοφίνι ;

’Έτσι ούτε δ Λικνίτης τής διονυσιακής λατρείας, ούτε τό λίκνον μέ 
τήν αρχαία σημασία ως τελετουργικό σκεύος διατηρήθηκε στή νεώτερη 
θρακική λατρεία. "Αν καί πολλοί μετά τή δημοσίευση τού Dawkins τά δέ
χτηκαν χωρίς, εννοείται, κανέναν έλεγχο *).Αλλά μεις ούτε αυτά ούτε τις αλ

ί) Τούς στίχους πήρε ό Dawkins ιίπό τό βιβλίο τοΰ Λακκίδη, ‘Ιστορία τής 
Βιζύης σελ. 126. Τή σημασία τοΰ λικνίζω=κουνάω τό παιδί στήν κούνια του βε
βαιώνει καί ό κ. Π. Παπαχριστοδούλου .«Λίκνισ’ τό παιδί» τοΰ εΐνσι γνωστό.

2) ”Ε. ά. σ. 196:.. «and Vizyenos is making no error in reconrditrg λι- 
κνίτης as a genuine local word for a bab}  ̂ in a cradle».

3) Θρακική Έπετηρίς σ. 124.
4) Ό  Nilsson π.χ. στα Neue Jahrb. f. d. kl. Altertum , 683, 2■ Ή  H a r

rison, Prolegomena, 533, 1 καί Themis, 333,
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λες είκασίες του Βιζυηνού, ότι Κατσίβελοι είναι οί Κάβειροι σαν γιοι του 
Ήφαιστου η κατά τον ’Άγγλο λόγιο, δτι είναι οί Τιτάνες, πού έσπάραξαν 
τό Διόνυσο και ήταν και τεχνίτες, δτι το γδάρσιμο τοϋ Καλόγερου ενθυμί
ζει την ώμοφαγία καί ή άροτρίωση τον ταυρόμορφο Διόνυσο κ.τ.λ., είμα
στε υποχρεωμένοι νά δεχτούμε. Είναι δλες επιπόλαια στηριγμένες και είχαν 
μόνο στον καιρό τους κάποια δικαιολογία μέ τον ενθουσιασμό πού προκα- 
λοΰσε ή καταπληκτική ομοιότητα τής νεώτερης τελετής μέ την αρχαία διονυ
σιακή λατρεία. Για μάς αρκεί νά σπουδάσουμε τά πράγματα χωρίς βιαστι
κές ερμηνείες. Θά ίδούμε τότε, πέος ή τελετή μόνη της είναι, άς είπονμε, 
αυτόφωτη καί ή σύγκριση μέ άλλες παρόμοιες θά μάς οδηγήσει σέ βέβαια 
συμπεράσματα.

5Όσο γνωρίζω, δέν είναι δημοσιευμένη καμιά άλλη περιγραφή σχε
τική μέ τήν τελετή τής Βίζας. ’Έχω μόνο υπόψη μου ένα χειρόγραφο ση
μείωμα τού κ. Κ, Κουκίδη’), αξιόλογο, γιατί μαθαίνομαι άπ’ αυτό πώς καί 
στη Γέννα, ένα μεγάλο χο.)ριό μέ 3.000 κατοίκους, 3 ώρες νοτιότερα των 
Σαρ.Εκκλησιών έγίνοταν ή ίδια τελετή. Ά πό τό σημείωμα μεταφέρομε τις 
ενδιαφέρουσες περικοπές. « Ή  τελετή αυτή γινόταν κάθε χρόνο στήν πα
τρίδα μου Γέννα, όπως τήν περιγράφει ό Βιζυηνύς γιά τον Ά γ .  Γεώργιο 
τής Βιζύης. Οί μασκαρευόμενοι δέν ονομάζονται Καλόγεροι, αλλά αηουρ- 
μπούιοελοι, γκλανγκλάόες, κούκεροι ή τζαμάλες. Οί κούκεροι αυτοί έμπαιναν 
στις αυλές καί χόρευαν. Κάθε νοικοκύρης τούς έδινε λίγο σιτάρι, αυγά ή 
καί χειμωνιάτικα λαχανικά. Τά πρόσιυπα ήσαν τά ίδια τοϋ Αγίου Γεωρ
γίου. Έ π ί  πλ,έον υπήρχε καί γιατρός, πού συμβούλευε τούς δήθεν αρρώ
στους πώς νά γιατρευτούν καθώς καί ό κούκερος πού μόλις έμπαινε στην 
αυλή, άνελάμβανενά επιδιορθώσει τά εκεί υπάρχοντά γεωργικά εργαλεία σάν 
νά είχαν ανάγκη τάχα νά διορθωθούν. Λίγες μέρες μετά τήν τελετή αυτή 
γίνοταν μασκαράδες τελεία)ς άσχετοι μέ τούς κούκερους, οργανωμένοι άπό 
τά παλληκάρια καί γενικά άντρες τής καλής τάξεως. Οί μασκαρευόμενοι, 
είτε άντρες είτε γυναίκες (άντρες δηλ. πού φορούσαν γυναικεία) φορούσαν 
προσωπίδες, όχι χάρτινες αλλά συρματένιες μέ καλλιγραμμένα φρύδια, χείλη 
κ.τ.λ. καί χρυσοχάρτινα καπέλλα. Προπορεύονταν τσαλγκιά μουσική μπάντα: 
φλάουτα, βιολί κ.τ.λ. Μόλις οί μασκαράδες έμπαιναν στήν αυλή άρχιζαν τό 
χορό καί τον κρατούσαν λίγα λεπτά. Συνοδεύονταν καί άπό δύο επιτρόπους 
τής εκκλησίας, οί οποίοι κρατούσαν δίσκους. Οί τιμώμενοι νοικοκύρηδες 
έρριχναν στούς δίσκους νομίσματα». Είναι φανερό, πώς οί πολιτισμένοι 
αυτοί μασκαράδες τής Γέννα; θά προήλθαν άπό αντίδραση, κατά τής λαϊ
κής τελετής, όπου δέν έλειπαν ενοχλητικά πειράγματα καί χυδαιότητες άκόμα.

1) Τό σημείωμα χρεωστώ στη μεσολάβηση κ«ί φροντίδα τοΰ κ. Π, Παπα-
' Χριστοδούλου :· 1· · ■ ' " · · 1 · 1 ι“
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”Αλλ’ ή Ιξευγένιση αυτή του εθίμου έφερε φυσικά καί τήν. .εκφύλισή του σέ 
κοινή γιορτή χωρίς το τελεστικό περιεχόμενο πού έχουν οί -Κουκεροι.;; . ν" 

’Άλλες λαϊκές τελετές τής Τυρινής Δευτέρας, διαφορετικές άλλ’.επί
σης σημαντικές, έχομ’ ευτυχώς, τά τελευταία χρόνια μάλιστα δημοσιευμένες, 
και απ’ άλλους θρακικούς τόπους, όπως το Κωστή, την Άδρϊανο.όπολη κα:ί 
γύρω, το Όρτάκιοϊ, τό Σαμακόβι και του Άφκαριού. Λ π ο το κέντρο των 
αναστενάρηδων, τό Κωστή, υπάρχουν δυο περιγραφές, ή παλαιά τού Χουρ- 
μουζιάδη (π. τ. Αναστεναριών σ.22—23) μέ την επιγραφή Χουχουτος ή Κοιμ 
κηρός καί ν'] νεοκερη τοΰ Δ. Πετροπουλου στο ’Αρχείον Τ-' 282 — 4 μέ τήν 
επιγραφή ό Καλόγερος. Παίρνομε για βάση τήν τελευταία σαν είναι , πληρέτ 
στερη καί γραμμένη σύμφωνα μέ τήν αφήγηση ΚωστιανοΟ πρόσφυγα στη 
Μελίκη. «Στό Κωστή τή Δευτέρα τής πρώτης αποκριάς έκανάμ’ τό'^αλόερο 
για νά διασκεδάζουμ’.Τό πουρνό τής Δευτέρα;... τσορμπατζή, (=πρόεδρε) ά 
κάνουμε τό ^αλόερο σήμερα;—Ά  clove κάντε, έναι συνήθειο τοΰ χωρίου 
μας. “Ενας άθρωπος... έβανε τ’ άνοόφελα (=άνώφελα, παλιά) τά ρούχα τ’ 
κ’ έκαμνε τό gαλόερo καί ούλα τάλλα παλληκάρια τ’ άνοόφελα, γιατί πάλευ- 
γάσι καί λερώνασι». Ή  τελετή άρχιζε μέ χορό γύρω στους τζορμπατζήόες, 
τούς προεστούς. Ό  καλόγερος τούς φιλούσε τά χέρια καί κάνοντας ένα σταυρό 
λάσπη τον κολλούσε στο μέτωπό τους (στο τσακάτι). “Επειτα πηγαίνοντας σέ 
κάθε σπίτι μπορούσαν—ό καλόγερος μέ τήν ακολουθία του—νά αϊσχρολογή- 
συυν για τοΰ καθενύς τή γυναίκα, τή θυγατέρα. Μπρος σέ. μια έμορφη ό κα- 
λόγ. σηκώνει τό μπροστινό κουδούνι—είχε τέσσερα κρεμασμένα—καί τό χτύ- 
παε. Κοντά του στέκοταν δ γραμματικός κ’ έδινε διαταγή στούς καπίοτράδες, 
— πα?ιληκάρια εφοδιασμένα μέ καπίστρια—για νά σταματήσουν τό διαβάτη 
καί νά πάρουν λύτρα. “Ολους στο δρόμο τούς κύλαγαν στή λάσπη. Καί σέ ξέ
νους ακόμα θά έβαζαν ένα λάσπινο σταυρό στό τσακάτι. 2. ’Άλλο παιχνίδι: 
ένα νέο μέ γυναικίσια ρούχα ντυμένον άν πήγαιναν νά τόν φιλήσουν, εμπόδι
ζαν τά παλληκάρια μέ ξύλινες μαχαΐρες οπλισμένα. Σ ’ όλα τά σπίτια δίνανε 
μεταλλίκια γιά τήν έκκλησιά καί αυγά καί ψτομί για τόν καλόγερο καί τούς 
άνθροόπους του. 3. «Γείχαμε ένα αμάξι δίτροχο καί κάθουνταν οί τσορμπα- 
τζήδες. Οί γέροι πίσω καί οί νέοι τράβαγαν από μπροστά. Ό  ζευγηλάτης 
έλεε στούς γέρους, άφτε τό αμάξι γιατί νυχτιασε καί θέλ’ ά σπείρουμ’. · Γεί
χαμε κ’ ένα βασιλέ Ό  βασιλές πρόσταζε κ’ έσπερνε 1)ροστέ πέ τ' αμάξι». Φαί
νεται, έκτος τοΰ αμαξιού πώς ύπαρχε κι αλέτρι καί στό ζυγό του έμπαιναν 
5 από τό ’να καί 5 από τ’ άλλο μέρος νέοι. Άλλ’ όμως τά παλληκάρια πού 
ζεύγανάαι στό ζγό, τράβιζάσι τ’ άμάξ’ πααίνασι πααίνασι κι άμα γλέπασι 
τ’ς γυναίκες έπεφτάσι κάτω μπρούμυτα. “Υστερα πήγαιν ό βασιλές καί χτυ' 
πούσε μέ τό τσιμπούκι καί γήλεγέ da: Τραβάτε παιδιά, φτάν’ σας παιδιά». 
’Έπειτα ήταν ή σειρά τού ζευγηλάτη νά σπείρει. Τά παιδιά πέφταν πάλι 
μπρούμυτα. Τά χτυπούσε ό ζευγηλάτης μέ τό μαστίγιο. «Γήπαιρνε χοίματα
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πέ χεί πού κάθουνάαν οί γυναίκες και έλειφέ τά παιδιά πά στο τσιίκάτΐ». 
Και ό βασιλιάς και ό ζευγηλάτης μέ τη σειρά του σπέρνοντας έλεε: «να γ(ν = 
ή φλάοκα σαν τής καλογριάς τά βυζιά!— Άμηηήν!—Νά γίν’ τ’ αγγούρια 
σάν του καλόγερου το βιλί!—Άμηήν. Τά πεπόνια κ.τλ. Και άλλα τέτοια 
αγροίκα πράματα, γιατί τότες δεν είχε ντροπή»’.

’Από τό Χουρμουζιάδη αξιόλογη είναι ή περικοπή: «’Έπειτα δέ δί- 
τροχον άμαξαν (μονοτρεχοΰλαν) κομίσαντες, άρχιαμαξοποιόν καθιστάσιν, 
οστις επισκευάζει την άμαξαν, έφ’ ής τον βασιλέα άναβιβάζουσι, και δυο 
νέοι μέχρι τού ναού ταΰτην συρουσιν' ύστερον δέ εις δύο μερίδας διαιρεθέν- 
τες, χωρίς οΐ έγγαμοι και χωρίς οί άγαμοι, εκάτερος εν φιλοτιμία προς έαι)" 
τούς τον βασιλέα έλκουσιν, ΐνα επί τούτους, ρίψη τον σπόρον τού σίτου, δν 
άνά χεΐρας κρατεί». Και ύστερ’ από τή σπορά καί τις ευχές τού βασιλιά: 
«τράπεζαν αύτω παρατιθέασι καί άμα μικρόν τού άρτου άψηται άρπάσαν 
τες αυτόν, εις τον ποταμόν ρίπτουσιν, ένθα τά δερμάτινα υποδήματα άπο· 
θέμενος καί εξελθών ολόγυμνος τά εαυτού ένδΰεται ίμάτια».

Γιά νά μή λησμονηθή, καλό είναι αμέσως νά εξετάσουμε τύ περιεο- 
γότατο έθιμα μέ τό γενικό λάσπωμα. Θά έλεγε κανείς, δτι τούτο σημαίνει 
ίσοπέδωση καί τσαλάκωμα όλων, σοβαρών νοικοκυραίων καί μή, γιά να γε
λάσει ό κόσμος. ’Αλλά τό πράγμα είναι σπουδαιότερο. Γιατί, θά ρωτήσουμε, 
γιά τούς σεβαστούς τοορμπατζήδες, τούς προπους τού χιυριού, όπως καί γιά 
τούς ξένους, θά κάμουν ένα λάσπινο σταυρό καί θά τον χολλ,ήσουν στο μέ
τωπό τους; Παραπέρα είδαμε, ότι οί νέοι πού τραβάνε τό ζυγό άμα ίδούν 
τις γυναίκες πέφτουν τά προΰμυτα καί ό βασιλιάς ή δ ζευγηλάτης παίρνει 
χώματα από χεί πού κάθουνται οί γυναίκες καί τρίβει τά μέτωπα ιών νέων. 
Είναι φανερό εδώ, πώς τό πέσιμο τών νέων καταγής σημαίνει συμβολική 
συνουσία μέ τή Γή ή τή γυναίκα καί τό άλειμμα μέ τά χοόματα τών γυναι- 
χώνε—κάθουνται κατάχαμα—μετάδοση τής γεννητικής των ουσίας στους άν- 
δρες. Πιστεύω λοιπόν, πώς τούτο είναι αληθινό ανάλογο μέ τό άλλο έθιμο. 
Χώμα καί νερό μαζί φέρνει την καρποφορία, έτσι καί δ λασπωμένος την 
ημέρα αυτή, τή χρονιάρα, θά είναι καλοχρονισμένος. Ακόμα καί τό βού
τηγμα τού κούκερου στο ποτάμι σημαίνει μαγικό δυνάμωμά του καί άνα- 
νέθ3ση. Καί δ Dawkins σχολιάζοντας τό ’ίδιο έθιμο, πού μάς παραδίδει μόνο 
ό Χουρμουξιάδης, γράφει (έ.ά. 202) πώς τούτο είναι clearly a rain charm. 
Δέν είναι άσχετο καί τό έθιμο νά βάζουν σε μερικά Αγιάσματα τής Θρά- 1

1) Ή  αντίφαση, μια φορά οί νέοι νά ζεύουνται στο ζυγό «γιά νά κάμνουσι 
πέ τό αλέτρι τό άόπο κείνονα» καί παρακάτου να τραβάν τό αμάξι δέν είναι εύ
κολο νά έξηγηθή καί δ κ. Πετροπουλος ρωτήθηκε, αλλά δέ θυμόταν τίποτε ακρι
βέστερο, Τό πιθανότερο λοιπόν είναι, ότι αλέτρι δέν ύπαρχε, αλλά τό αμάξι μέ τό 
ζυγό του τό αντικαθιστούσε εικονικά, καί τίποτ’ άλλο. Καί δ Χουρμ. δέν αναφέρει 
τίποτε γι’ αλέτρι. -
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κης μια δαχτυλιά λάσπη στο μέτωπο (Θρακικά, τ. ΙΗ σελ. 223). Θυμούμα
στε καί πάλι τά λ,όγια του Δημοσθένη (π. στεφ. 259... καί άπομάττων τω 
πηλφ) πού αναφέραμε παλαιότερα καί παραθέτουμε το σημαντικό χωρίο τού 
Πλουτάρχου, π. δεισιδαιμονίας, 3...«ώ βάρβαρ’ έξευρόντες ελληνες κακά... 
τη δεισιδαιμονία, πηλτόσεις, καταβορβορώσεις, βαπτισμούς». , ·

Όρτάκιοϊ. ’Από τό μεγάλο αυτό χωριό τής Άδριανουπολίτικης περιο 
χής έχομε διεξοδική περιγραφή τής τελετής τής Τυρινής Δευτέρας από τό 
Ν. Ροδόοινο, Θοακικά, τ. ΙΓ ,σ. 311—20, μέ την επιγραφή Τά Δημψρια. 
Ό  τίτλος είναι λόγια επινόηση τού συγγραφέα, επειδή πιστεύει, δτι ή γιορτή 
εδώ είναι κοσμιώτερη καί σκοπό έχει τήν καλοχρονιά στα σπαρτά, πρώτη 
φροντίδα τού γεωργικού πληθυσμού. Ξεχωρίζει τρία στάδια, α) τό προπα 
ρασκευαστικό, β) τήν πομπή καί γ) τό τελετουργικό. Τό προπαρασκευαστικό 
είναι τό ίδιο μέ κείνο πού διακρίναμε στον "Αγ. Γεώργιο ώς πρώτο μέρος. 
Τά πρόσωπα τού θιάσου είναι ό Μπέης, ό Κριτής, οι 'Αράπηδες καί ή Κα- 
diva. *0 Μπέης—στή γειτονική Λίτιτσα λέγεται βασιλιάς— είναι ορισμένος 
για τή χρονιά γεωργός από τούς πρώτους τού χωριού. Δεν είναι μεταμφιε
σμένος. Μέ τά καλύτερα του ρούχα γυρίζει πάνω σέ βωδάμαξα σέ δλα τά 
σπίτια χ° έχει κοντά του 3—4 τιαρασζεκάμένους. Μπρος στα πόδια του είναι 
τοποθετημένη μεγάλη καί πλούσια πίττα, ή κουνονμιά. Είναι επιχριόμενη 
μέ αυγά, χωρίς τίποτε κρέας καί στή μέση έχει πράσο ό'ρθιο επιχρυσωμένο 
(βαρακωμένο=ντυμένο μέ χρυσόχαρτο). Μαζί είναι βαλμένα 3 πορτοκάλια 
επίσης βαρακωμένα, 3 μήλα, γλυκίσματα, κουσκούσι, σαραγλί καί μποτίλια 
κρασί. Έσυμβόλιζε, λέει ό Ροδόοινος, τήν ευφορίαν. Σέ κάθε σπίτι έπρό 
σφερναν στο Μπέη πιάτο μέ σιτάρι καί νόμισμα. Τούτο πήγαινε σέ κουμπαρά 
καί παίρνοντας ό ίδιος σιτάρι από τό πιάτο τδσπερνε καί ξεφωνούσε τις 
ευχές, πολλά σιτάρια, (σου)σάμ(ι) καί σχετικά μέ τό σπίτι πολλούς γαμπρούς, 
νύφες κ.τ.λ. Τοΰδιναν ακόμα καί μαντήλια ή άλλα φορέματα γιά τούς νικη
τές τών αγώνων καί τά κρεμούσαν σέ 5να ξύλινο τόξο πάνο3 στ= αμάξι. Ό  
Κριτής σέ άλογο καβάλα καί μέ τήν γκάιντα μπροστά, όπιος καί ό Μπέης, 
γύριζε τήν αγορά καί συνοικιακά καφενεία. Φορούσε μανδύα μαύρο σάνκα- 
τής, χάρτινο κωνικό πίλο καί γένεια από προβειά, κρατώντας, μακρύ τσιμ' 
πούκι καί καπνίζοντας αντί καπνό άχιερα. Παρά τήν κωμική μεταμόρφωσή
του είχε τήν ημέρα κείνη μεγάλη εξουσία στά χέρια .του νά δικάζει όλους·καί 
τις τουρκικές αρχές ακόμα. Είχε γύρω του 8 —10 «ύπασπιστάς». "Ενας τού 
κρατούσε τό άλογο, άλλος τό φόλακα (=φάλαγγα), ξύλο βασανιστήριο, δπου 
θά έβαζαν τούς άνυπόταχτους νά πληρτσσουν καί τούς εράβδιζαν. Έπροστι- 
μάριζε τούς μπακάληδες γιά τά ζύγια τους. Σ ’ όσους έπλήρωναν έδινε τεσκε- 
ρέδες, άδειες κυκλοφορίας. Οί "Αράπηδες, 3—4, μέ μουτζουρωμένά μούτρα 
είχαν καπέλο μαύρο μέ άλουπονουρά, κουδούνια 3—4 καί πανωφόρι από 
προβειά. Τέλος μαζί μέ τούς'Αράπηδες, τούς φυλακές της, γύριζε vj Kadi να
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(caclin τουρκ.=γυναίκα). Ή ταν άντρας μαντηλωμενος σέ σχήμα μαμούκι. 
«Εις τούς κροτάφους έφερε κλαδίσκους βαρακιομένου πυξού (τσιμσίρι) καί 
κρατούσε κρόταλα». 'Η παρέα επίσης μέ γκάιντα καί μέ παιχνιδιάρικες φω 
νές νταχούμα—νταχούμα (τουρκ.=μή την πειράζεις) φορολογούσε τούς δια
βάτες. "Ολα υπέρ κοινοχρήστων σκοπών».

Ή  ηομηή.  Το άπόγιεμα γινόταν μεγάλη συγκέντρωση στής Μπέηνας 
κι άποκει ξεκίναγε ή πομπή μέ επικεφαλής την Καάίνα, τούς Άραπάδες 
και τή μουσική για τά πάνου άλοίνια, δπου θά γινόταν ή τελετή. Μια δεύ
τερη μεγαλύτερη κουνουμιά τής Μπέηνας έφερν’ ή Καάίνα στο κεφάλι της 
άπάνου καί την τοποθετούσε μπρος στο Μπέη, πού καθόταν σέ περίοπτη 
θέση μαζί μέ τούς άλλους προεστούς. Παραπάνου είχε θέση ή Μπέηνα μέ 
τις γυναίκες. ’Αξιοσημείωτο, δτι όταν ζύγωνε ό Μπέης καί ό Κριτής προσ
παθούσε ό κόσμος νά τούς γκρεμίσει από τ’ άλογο ή από τ’ αμάξι κι από τό 
πέσιμό τους μαντευότανε.

Τό τελετουργικό. "Αμα θά μαζευτή ό κόσμος, κατεβαίνει ό Μπέης 
μέ παραστάτες πολλούς γεωργούς καί πιάνει τό αλέτρι, πού ’ναι έτοιμο στ' 
αλώνι. Ζεύουνται δύο Άραπάδες μέ τήν Καάίνα στή μέση. Θά κάμουν 
2—4 αυλακιές όργωμα καί προσέχουν νά μήν πέσει ό Μπέης τέτια στιγμή, 
αλλιώς είναι κακό σημάδι για τή χρονιά. Για κάθε ενδεχόμενο τον έφτίλα- 
γαν οί δύο άλλοι Άραπάδες μέ τά σπαθιά τους καί ό ίδιος κουνώντας τό 
ξυάλι (τήν ξύστρα τ’ αλετριού) φυλαγόταν από τούς κακόβουλους. Έπειτ” 
άπάνού στο όργονμα θά γινόταν ή σπορά. Μέ τό σινίκι — ξύλινο δοχείο μέ 
ορισμένη χωρητικότητα—στην αριστερή μασκάλη έσπερν3 ό Μπέης παίρνον
τας σπόρο μέ τό δεξί του. Τότε όλοι οϊ Άραπάδες μέ τά σπαθιά καί ή Κα
ζ ίνα  τον περιτριγύριζαν, γιατ’ όλος ό άλλος κόσμος όρμούσε νά τον ρίξει 
κάτου καί νά τού πάρει τό σινίκι από τά χέρια. Γίνοταν αγώνας πολλή ώρα 
καί πολλ,οί χτυπειόντουσαν. ’Επί τέλους έριναν κάτου τό Μπέη καί τού 
’φεύγε τό σινίκι. Σημαντικό ήταν τώρα πώς έπεσε. Ά ν  έπεφτε τανάσκελα 
θά ’χουμε καλή εσοδεία, άν έγερνε στο πλάϊ, μέτρια καί δυστυχισμένη θά 
ήταν ή χρονιά, άν τον έβλεπαν νά πέσει τά μπρούμυτα.

Ακολουθούσαν αγώνες, πολλά είδη, πένταθλον όπως θέλει ό Ροδόοι- 
νος. Πήδαγαν στή μιά καί στις τρεις, έριχναν τήν πέτρα, έτρεχαν οί Άρά* 
πηδες καί ή Καάίνα, όπου πάντα αυτή νικούσε μέ τήν πονηριά της, έτρεχαν 
τ ’ άλογα, όπως γινόταν καί σέ άλλα πανηγύρια, καί τέλος πάλευαν. Γιά τήν 
πάλη άξιοπρόσεχτο είναι, δη  τό τελευταίο ζεύγος ήτον ένας Άράπης καί 
ή Καάίνα «....τήν οποίαν, μετά πείσμονα αγώνα, ενίκα καί έρριπτεν ύπτίαν, 
έπεκάθητο δέ έπ’ αυτής κατά τρόπον καί. στάσιν τοιαύτην, ώστε νά διαφαί- 
νεται, ότι καθίστα αυτήν έγκυον». Καί δώ σωστά θυμάται ό Ροδόοινος τό 
μύθο Δήμητρας καί Ίασίωνα «νειώ ένί τριπόλω». ('ΓΙσ. Θεογ. 969).

Γίνεται τέλος ή διανομή τών βραβείων στους νικητές εκλέγουν τό νέο



Μπέη γιά το ερχόμενο έτος και μέ υποδοχή στα σπίτι του νέου προέδρου 
τελειώνει ή μεγάλη αυτή γιορτή του χωρίου.

Θά ξαναγυρίσουμε στο Όρτάκιοϊ, άλλ5 επί του παρόντος πρέπει να 
ΐδούμε λίγο τό ιδιαίτερο έθιμο τής κουνουμιάς. Χωρίς αμφιβολίες ή κουνου- 
μια είναι ή ίδια λέξη μέ τήν οικονομία. Πολλά φαγιά, πίττα, γλυκίσματα, 
τουρσιά, φρούτα, κρασί, φροντισμένα και καλοβαλμένα, εύλογο είναι νά 
όνρμάζουντ’ έτσι. Για τήν επίσημη ημέρα είναι ή πρώτη νοικοκυρά του χω
ρίου που τά έχει οικονομήσει. Δεν είναι δέ μοναδικό τό φαινόμενο, ένα 
όνομα άφηρημένο νά παίρνει τή θέση του ουσιαστικοί. Προσφορά, λειτουρ
γία, προσκομίδι, συχώριο, μακαρώνια—από τή μακαρωνιά όπως έδειξε 6 
κ. Φ. Κουκούλες' ) —δείχνουν τήν ΐδια μετατόπιση τής. σημασίας. Και από 
τήν Αρχαιότητα δέ λείπουν όμοια παραδείγματα. Θάργηλος, Θαλυσιος είναι 
ι> προσφερόμενος ώς απαρχή άρτος καί ύγίεια κατά τον Ησύχιο, στή λ., εί
ναι «άλφιτα οΐνφ καί έλαίω πεφυραμένα». Τή σημασία του άρτου πρέπει 
νά εχει ή λέξη καί στο περίφημο δίστιχο, πού τραγουδούσαν οί βουκολια- 
στες στήν εορτή τής Άρτεμης Λυαίας των Συρακουσών

δέξαι τμν άγαθάν τΰχαν, δέξαι τάν ύγίειαν, 
άν φέρομεν παρά τάς Θεού, α κελήσατο τήνα.

Οί βουκολιαστές σέ θίασο συγκροτημένοι έχουν μαζί τους άρτον μέ 
τόπους επάνω θηρίων, πανσπερμία μέσα σέ σακκουλι καί κρασί σέ ασκί. Γυ
ρίζουν έτσι μέσα στήν πόλη, κερνάνε όσους πρέπει καί παίρνουν δώρα κά- 
ιινοντας άγυρμόν. 1 2 3) ’Έχομε άρα στό αρχαίο λαϊκό έθιμο ένα σωστό ανάλογο 
μέ τήν εορτή στό Όρτάκιοϊ καί τήν κουνουμιά. Μέ μόνη τή διαφορά, ότι 
στις Συράκουσες έχομε τήν επίδραση τής θεάς—κέρατα ελάφου καί τόπου 
θηρίων. "Αλλιώς καί οί δυο γιορτές είναι γνήσια λαϊκές κΛ έχουν πανάρχαιη 
καταγωγή, προθεϊκή. Σέ κανένα θεό ή άγιο δέν προσφέρουν_τήν κουνουμιά, 
αλλά συγκεντρώνουν σ’ αυτή όλα τά δυνατά αγαθά γιά νά φέρουν τήν πλη
σμονή καί τήν ευτυχία στό χρόνο πού μάς έρχεται. Τούτο τό νόημα είχε ή 
πανσπερμία ή παγκαρπία τών παλαιών μέ τις εξελιγμένες μορφές τής λικνο- 
φορίας καί κερνοφορίας *). Άλλα προς τί είναι βαλμένο στή μέση τής πίτ
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1) Λαογραφία, τ. 6, 541 κ έ.
2) Πρβλ. Τά προλεγόμενα στό Θεόκριτο τοϋ ανώνυμου, περί τής εύρέσεως 

τών βουκολικών (Bucol. gr. Ahrens) . ..«φδειν δέ φασιν αυτούς (τούς αγροίκους) 
άρτον έξηρτημέ.νους θηρίων έ ν εαυτφ τύπους έχοντα καί π'ήραν πανσπερμίας άνά- 
πλεων καί οίνον έν αίγείφ άσκφ, σπονδήν νέμοντας τοΐς ύπαντώσι, στέφανόν τε 
περικεΐσθαι καί κέρατα έλάφων προκεΐσθαι, καί μετά χεΐρας έχειν λαγωβόλον...... .„
άδειν δέ καί άλλα τινά παιδιάς καί γέλωτος έχόμενα καί εύφημοΰντας επιλέγειν 
δέξαι κ. τ. λ.».

3) Ό  Στεφ. Ξανθουδίδης στό Β S Α, 1905—6 σελ. 20 κέ. έδειξε, πώς ό κέρ- 
νος, αγγείο μέ μικρά δοχεία πολλά, κοτυλίσκους, γιά κάθε είδος σπόρου,, διατηρή*



Λαϊκές Λατρείες τής Θράκης

τας όρθιο και επιχρυσωμένο ένα πράσο; Ή  μορφή τού λαχανικού αυτού και 
ή όρθια θέση του υποβάλλει την ιδέα, ότι πρόκειται περί φαλλού, δσο καί 
αν δ Ροδόοινος ή οί συγχωριανοί του δεν αναφέρουν τίποτε για τη σημα
σία τού. Θά ϊδούμε καί σ’ άλλα θρακϊκά έθιμα παρακάτου, δτι ή φαλλικη 
Ιδέα δεν η τον άσχετη μέ τό πράσο η το ραπάνι. Καί τότε θυμούμαστε γνώ
ριμες εικόνες αρχαίου τελεστικού λίκνου, δπου μέσα σέ διάφορους καρπούς 
στέκεται όρθιο ομοίωμα ανδρικού αιδοίου. Μέσα συντελεστικά όλ’ αυτά καί 
«τον αυτόν λόγον έχοντα περί τής των καρπών γενέσεως καί τής των αν
θρώπων σποράς» ').

Άδριανούπολη. Σύντομη έκθεση γιά τή Σκυλοδευτέρα βλέπομε στο 
Άρχεΐον τομ.Έ' σελ. 92—5, γραμμένη από τον Κωνστ. Γ. Κουρτίδη. Κατά 
τον συγγραφέα σέ άλλα μέρη τής Θράκης τή Σκυλοδευτέρα εορτάζουν την 
Δευτέρα μετά την πρώτη αποκριά, την κρεωίράγο, ενώ στην Άνδριανούπόλη, 

ΐέει, εορτάζουν την Καθαρά Δευτέρα. Τό βράδυ τής τελευταίας αποκριάς, 
ετοιμάζουν την πυρά μέ τις ψάθες, την πηδάν οί νέοι φτανύζοντας «ψύλλοι 
κόριτζις στούν Καλόγηρο» όπως ήδη παραπάντο είδαμε... Διορίζουν τον Κιο- 
πέκ-Μπέη—τουρκ. κιοπέκ=σκύλος—καί είναι τό κύριο πρόσωπο τού θ ιά
σου. Σοβαρός καί αμίλητος κάθεται στ* αμάξι μέ σκήπτρο στο δεξί—σφαι
ρική επιχρυσωμένη άκρη του—καί γιά στέμμα καλάθι τρυπημένο, δπου κρέ
μονταν σκόρδα καί κρεμμύδια. Οί συνοδοί του άντρες είναι μαυρισμένοι στο 
πρόσωπο καί τά χέρια καί κρατούν ρόπαλα ή αγκυλωτά ραβδιά καί μ5 αυτά 
κυνηγάν τά σκυλιά προσπαθώντας νά τά ανατρέψουν «γιά νά μή λυσσιάξουν 
τό καλοκαίρι». Παντού στις συνοικίες είχαν τό Σκυλόμπεή τους, αλλά στο 
προάστειο Κιγικίου γινόταν ή μεγαλύτερη συγκέντρωση. Οί συνοδοί ξεφω
νούσαν χυδαιότητες μέ χειρονομίας απρεπείς καί βαναύσους». ’Επί τέλους 
σέ ’νά .χωράφι έξω κατέβαιν’ δ Μπέης, τού δίναν ένα μεγάλο βιβλίο ανάποδα 
νά τό διαβάσει. Τό διάβαζε παρακινώντας τον κόσμο νά κάμουν «θυσίας εις 
τον Διόνυσον καί τήν Άφροδίτην» έφερναν ύστερα σακκούλι μέ σπόρο, 
έσπερνε μουτζώνοντας αντί ευλογίες καί μουρμουρίζοντας ακατάληπτες ευ
χές. Τέλος μετά τά λόγια, τά έργα. Τον έπιαναν τέσσεροι από χέρια καί πό
δια καί τον άπέθεταν «ύπτιον επί τού εδάφους», εκεί ακριβώς δπου είχε 
ριγμένα τό σπόρο. Συμβολισμός σαφής καί επεξηγηματικώτατος των φυσι
κών σχέσεων, λέει δ Κουρτίδης.

’Αρκετά διαορορετική εικόνα τής εορτής διαβάζουμε στον Wece(BSA, 
1912/3, σελ. 250) όπως τήν έπήρε από τον ’Άγγλο πρόξενο στήν Άδριανού- 
πόλη.... Αυτός είδε τή“ γιορτή τής Τυρινής Δευτέρας τό 1912 καί καθώς

9ο

Ό-ηκε σήμερα στην Κρήτη (μονή Τοπλοΰ τής Παναγίας στο Άκρωτήρι) κ ’ έγραψε 
δω κι άλλα αξιανάγνωστα γιά τήν ελληνική λαογραφία.

"  Ip H atriso u ,. Themis, .298 κέ. Prolegomena-, 160, 518, είκ, 146!.
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είχε'διαβάσει τί] διατριβή του Dawkins περίμενε καί δώ δραματική παρά
σταση. άλλα σαν είδε τέτιο πράμα απογοητεύτηκε και τή βρίσκει εκφυλι
σμένη σέ απλή χυδαιολογία. 3Ησαν εκτελεστές, λέει, 'Έλληνες εργατικοί πού 
μέσα στην πόλη δεν κινούνταν μέ άνεση και ντρεπόντουσαν. Δυο πρόσωπα, 
ό Καλόγερος και ή Μπάμπω γύριζαν για δώρα χορεύοντας και πειράζοντας. 
Ό  πρώτος είχε πρόβεια στο κεφάλι μέ παραγέμισμα μέσα, κουδούνια κρε
μασμένα και κρατούσε ραβδί μέ εξαρτημένο στήν άκρη πανί, πού λέρωνε 
μ’ αυτό δσους θά άρνειόντουσαν πληρωμή. Ή  Μπάμπω ήταν άντρας φαι
νόταν σαν κορίτσι, είχε κοκκινισμένα μάγουλα, άλλα κρατούσε καί ξύλινο 
παιδί, κούκλα ντυμένη (puppet) σαν εκείνη τής Βίζας. "Αλλά τό κύριο πρό
σωπο ήταν ό Κιοπέκ Μπέης, όπως τον περιγράφει ό Κουρτίδης. “Ομως κρα
τούσε στο δεξί φαλλό όμοιο μέ τον εΐκονισμένο στήν πραγματεία τού Daw
kins. Τό κάρρο του τό τραβούν δυο άντρες καί όχι βόδια. ’Έχει στήν άκο- 
λουθία του καί δύο παλληκάρια εφοδιασμένα μέ άλυσσίδα πού σταματάνε 
τό διαβάτη καί τού παίρνουν λύτρα, όπως στον "Αγ. Γεώργιον. Στο τέλος 
τον πάνε στήν εκκλησία μπροστά καί κεΐ ανατρέπουν τον Μπέη μαζί μέ τό 
κάρρο.

Μιά άλλη παραλλαγή γιά τά προάστεια τής Άδριανούπολης μάς δ ιη 
γείται ό ΙΊολ. Παπαχριστοδούλου στά Θρακικά, τ. Β', σ. 429 μέ τήν επι
κεφαλίδα Διονύσια. Τήν Κυριακή, γράφει, δύο μεταμορφωμένοι σέ γραία 
καί τον υπάλληλό της μέ σφούγγια στο χέρι γιά νά λερώνει, όσους δέν πλη
ρώνουν, γυρίζουν γιά τό συνηθισμένοι' άγυρμό. «Ή  γραία έχει εις τάς άγ* 
κάλας της βρέφος τεχνητόν».' Ο Σκυλόμπεης γυρίζει τή Δευτέρα, όμοια στο
λισμένος μέ καλάθι στο κεφάλι, σκόρδα καί κρεμμύδια κρεμασμένα καί κα
θισμένος στ" αμάξι κρατεί «σκήπτρον, ράβδον εις τήν κεφαλήν τής οποίας 
είναι εμπεπηγμένον ρεπάνιον βοράκωμένον». Ή  γραία καί ό υπάλληλός της 
εισπράττουν καί ό Σκυλόμπεης «ευλογεί μέ τον άνά χεΐρας φαλλόν». Στο 
τέλος τον άνεβάζουν σέ ύψωμα καί κεί ανατρέπουν κάρρο καί αναβάτη, «έν 
μέσο) σαρκασμών καί επευφημιών».

’’Ας σημειωθή άκομα, χαρακτηριστικό τής σπουδαιότητας τών εθί
μων, ότι κατά τήν έκθεση τού προξένου ό Κιοπέκ- Μπέης κατέχει τό αξίωμα 
του σάν κληρονόμος άπό τον πατέρα του καί σύμφωνα μέ τήν τελευταία διή
γηση ή γραία καί 6 υπάλληλος έχουν εκλεχθή άπό τό προηγούμενο έτος.

Είναι σημαντικό, ότι άπό έναν τόπο έχομε τρεις διαφορετικές περι
γραφές καί μπορούμε έτσι νά συλλάβουμε τήν εικόνα τής πρωτότυπης καί 
πιο ακέραιης τελετής. Τό κυνήγι τών σκυλιών καί στο τέλος ή σπορά μέ τό 
συμβολισμό τής γονιμοποίησης—περιγραφή Κουρτίδη—καί ή εμφάνιση τού 
Καλόγερου καί τής Μπάμπως μέ τό τεχνητό παιδί—β' καί τήν πρωτότυπη, 
τήν ολόκληρη τελετή στήν Άδριανούπολη. Ή  εκτέλεση κάθε φορά είναι, δια
φορετική καί μερική καί τό πρόσωπο πού περιγράφει συχνά δέν.τά παίρνει 
όλα.
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Σαμάκοβο. Θρακικά, τ. 13, σ. 386 κε. Οι θιασώτες εδώ λέγονται 
Πιτεράδες, επειδή, δπως υποθέτω, ή λευκή σκόνη τής περιγραφής δεν θά 
είναι άλλο παρά πίτουρα. Στή σύντομη περιγραφή τοΰ Καλλ. Χουρμουζιάδη 
άναφέρεται, δτι οϊ Πιτεράδες άλειφαν τα πρόστοπά τους μέ φούμον ή μέ 
λευκήν σκόνιν, δεν έκαμε δέ τον κόπο ό διατριβογράφος νά μάς ειπει, τί 
πράγμα είναι αυτή ή σκόνη. Τήν ανεπάρκεια τής περιγραφής αναπληρώνει 
το καλό σκίτσο στή σ. 387. "Ολοι φορούν γυναικεία παλαϊ,κά φορέματα. 
Ό  πρώτος μέ ξύλινη μαχαίρα στή μέση και σφοΰγγια—πανιάρα δπως λέμε 
στο Μόριά—στο αριστερό, τσιρίζει μέ βοδινό κέρατο μεταποιημένο σέ αυλό. 
Δεύτερος είναι ό κουδουνάς, που φορτωμένος πολλά κουδούνια χορεύει διαρ
κώς και προκαλεΤ θόρυβο. ’Ακολουθεί ό γκαϊντατζής φυσώντας μέ τή γκάιντα 
τον ίδιο πάντοτε μονότονο σκοπό. "Ενα παιδάκι φέρνει στο κεφάλι σέ κάνι
στρο τά δώρα τής νύφης, γελοία πράματα. 'Η γαμήλιο πομπή έπειτα, δυο 
προεστοί, δ γαμπρός περήφανος παίζει κομπολόι από καρούλια, δ παρά- 
γαμπρος βαστάζει τή ντροπαλή και δισταχτική νύφη κρατώντας λεμονόκουπα 
στημένη γιά νά μή λιποθυμήσει. "Ενας γαϊδουράκος φέρνει τά προικιά και 
πίσω ένας μικρός ξεσκονιστής γιά νά μή πάδουν τά πολύτιμα κουρέλια, και 
φωνάζει: «πίσω μασκαράδες! σκόνσατε τά προικιά τής νύφης π’ έχσε το 
βλέμμα τς νά τά κεντίσΊ» Δέ λείπει δ γιατρός, γαϊδουροκέφαλος μέ άνηρτη* 
μένη σάκκα, ένας μέ κέρατα κι αυτιά τράγου και δ τελευταίος μέ κέρατα 
έλαφήσια. ’Έτσι δ πολυπρόσοοπος θίασος γύριζε μέσα στο χωριό, έκαναν 
σταθμούς, έβαζαν λόγο και «παρίσταναν διάφορα κωμικά και χυδαία». Δέ 
μάς λέει τίποτε ορισμένο δ X. γιά τις κωμικές αυτές παραστάσεις, αλλά, 
φαίνεται, πώς κι άν ήθελε θά αδυνατούσε νά τό κάμει. Ήσαν στο Σαμά- 
κοβο αναγνωρισμένοι περίφημοι Πιτεράδες, πού γεννημένοι καλλιτέχνες είχαν 
τή δύναμη νά βρίσκουν πάντα πρωτότυπες σκηνές καί νά ’ναι ανεξάντλητοι, 
σέ αστειότητες. Έ ν  τούτοις και δώ δέ γινόταν μόνο ένα αποκριάτικο γλέντι. 
Στην πλατεία ήταν τό κορύφωμα τοΰ πανηγυριού. «Καί τέλος δ αρχηγός 
περιτριγυρισμένος από ο?,ους τούς μεταμφιεσμένους ανέβαινε στο τραπέζι, 
προφήτευε τον καιρό, τήν εσοδεία καί έδιωχνε τά κακά πνεύματα».

Τήν ϊδια μέρα τήν τυρινή Δευτέρα, γινόντουσαν στο Σαμάκοβο οι 
Σεϊμένηδες, θίασος καί τελετή κοσμιώτερη, από αντίδραση στούς λαϊκούς 
Πιτεράδες. Παρόμοια αντιδραστική κίνηση είδαμε νά γίνεται καί στή Γέννα. 
Οι Σεϊμένηδες ήσαν όλοι βοσκοί καί περίεργη ήταν ή φορεσιά τους, μισή 
γυναικεία—μισοφούστανα, μισοφόρια—καί μισή άντρίκεια, καμιζόλες κτλ. 
Φρόντιζαν από ημέρες πριν νά τά προμηθευθοΰν από νοικοκυρόσπιτα. Τό 
παραδοξότερο είναι, δτι κοντά στά γυναικεία φουστάνια είχαν σιλάχι μέ μα
χαίρια καί πιστόλια στή μέση καί καρυοφήλια ή δίκαννα στήν πλάτη. Κα
λοντυμένοι έτσι καί εντυπωσιακοί γύριζαν στο χωριό χορεύοντας έξω από 
τά καλύτερα σπίτια, δπου τούς φίλευαν μέ άφθονο τυρί καί κρασί πήλινο,
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Αυστηροί για την τάξη και ικανοί νά την επιβάλουν έδιναν οί Σεϊμένηδες 
κάποια σεμνότερη δψη στην εορτή και βοηθούσαν μέ τον τρόπο τους για νά 
έρθει ό καλός ό χρόνος.

'Αφκαριού. Έ  Ά ,  I. Μαγκριώτη, Θρακικά, τ. 1, 456—7. 'Απλή 
και διάφανη στο νόημά της ήταν εδώ ή τελετή. Ό  Κούκερος, σκεπασμένος 
μέ τομάρια, πρόβειες και μάλιστα γιδειές μέ φαλλόμορφο ραβδί και πελώ- 
ρια σφούγγια στο χέρι και ή Κουκερίνα, επίσης μεταμφιεσμένη μέ δέρματα, 
ήσαν τά κυρία πρόσωπα. ’Έπειτα 10— 12, δλοι άντρες, μεταμφιεσμένοι σέ 
5— 6 αντρόγυνα. Ό  Κουκερος μέ τή γυναίκα του είχαν τό λόγο στα εΰθυμα 
και χυδαία πειράγματα μέσα στήν κάθε αυλή. Στο δρόμο γινόταν ή ιστορία 
μέ τά λύτρα. 'Ένας νέος μέ άλυσσίδα σταματούσε τό διαβάτη κι άν πλήρωνε 
τον κερνούσε ένας άλλος δίνοντάς του τήν πλόσκα γιά νά πιει καί εύχηθή. 
Γιά τον άρνουμενο ένας τρίτος κρατώντας παράξενο τόξο ήταν έτοιμος νά 
τον γεμίσει στάχτη. Ό λ ’ αυτά τό πρωί μέ τό γνωστό τυπικό άγυρμό, Τό 
απόγευμα στήν πλατεία του χωρίου ή κυρία τελετή. ’Έφερναν εκεί έν’ αλέ
τρι καί ό Κουκερος έψαχε καί διάλεγε δυο νέους, πού νά’χουν γονείς πρω- 
τοστέφανους, γιά νά τούς ζέψει. Αυτοί υποκρίνονταν τούς άτίθασσους, σάν 
νά ήσαν ταύροι άμαθοι έως τότε από τό ζυγό και άνυπόταχτοι. Μέ τά πολλά 
τούς έζευε κι’ έκανε κάμποσ’ αυλάκια στήν πλατεία κι έσπερνε σιτάρι. Και 
τότε τύν έπιανε άξαφνα πόθος γιά τή γυναίκα του, πού τού αντιστεκόταν 
μέ κάθε δυνατό τρόπο. Στο τέλος γινόταν ή μιμητική συνουσία μέ τον ξύ
λινο φαλλό πάνω στο σπαρμένο καί ή γιορτή τελείωνε μέ χορούς καί δια
σκέδαση ολου τού κόσμου.

Μνημονεύομε ακόμα τή δισέλιδο διατριβή τού γνωστού Βουργάρου 
λογίου Kazarow γιά παράλληλα, ώς τά λέει, βουργαρικά έθιμα, Arch. f. 
Religiovisw, 1908, 407—9, γιά νά τελειώνουμε μέ τις περιγραφές. ’Από 
τό βιλαέτι τής Άδριανούπολης αναφέρει τον Κούκερο, τήν Κουκέρισσα(Κι.ι- 
kerica) ή Μπάμπα, άρκούδα μέ τον οδηγό της— ιδιαίτερο τρίτο πραγμα
τικά βουργαρικό έθιμο—καί ένα χαρατσιάρη (==εισπράκτορα) ώ; πρόσιοπα 
τού θιάσου. ’Ιδιάζει καί τούτο, δτι νέοι μεταμφιέζονται σέ κορίτσια καί 
κορίτσια σέ νέους. Τήν άρκούδα παριστάνει σκύλος τυλιγμένος μέ δέρμα αρ
κούδας. Οι άδειες ελεύθερης κυκλοφορίας μετά τήν πληρωμή περιέχουν χυ
δαία κυνικά λόγια καί σχετικές εΙκόνες. Διορίζεται βασιλιάς καί δικαστής, 
δπως είδαμε στο Όρτάκιοϊ, Τέλος οργώνει δ Κούκερος, βγάζει τά τομάρια, 
χωρίς βούτηγμα στο ποτάμι, δπως στο Κωστή, καί πληρώνεται. Στο χωριό 
Kuria τών Σαράντα ’Εκκλησιών σημειώνει τό έθιμο, δτι ένα γεωργό μέ δε
μένα τά πόδια τον σούρνουν πάνου στο ό'ργωμα. Σέ άλλους τόπους τής Βουρ- 
γαρίας γίνουνται πολλοί Κόκεροι μέ κεφάλια ζώων, ταύρου, κριού κι άλλοι 
μέ κέρατα ή πουλοκέφαλοι. Τή Μπάμπα προσπαθούν στά σπίτια νά τήν 
αρπάξουν γιά τήν ευτυχία τού σπιτιού, μά οί Κούκεροι εμποδίζουν. Τό βράδυ'
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ή Μπόμπα ζεύει τους Κούκερους και οργώνει. Δεν πρέπει νά μπουν Κου* 
κεροι άλλοι στο //όριό, γιατί παίρνουν την ευτυχία του. Γίνεται αγώνας κ.τ.λ.

Είναι ορανερό, πώς οΐ παραπόνου τοπικές περιγραφές άρκούν για 
την κατανόηση τής όλης τελετής τής Τυρινής Δευτέρας στην Ελληνική Θράκη. 
’Απομένει τώρα νά εξετάσουμε την εορτή σαν ενιαίο σύνολο, νά μελετήσουμε 
τή σημασία της καί νά όρίσωμε κατά δύναμη την ιστορική της θέση. ’Αρ
χίζουμε από τά ονόματα. Καλόγεροι λέγονται στον "Αγ. Γεώργιο καί τήν 
περιοχή τής Βίζας τόσο οί μεταμφιεσμένοι όσο καί ή γιορτή ή ’ίδια, Καλό
γερος δέ στον ενικό λέγεται ή γιορτή στό Κσιστή. Ή  ονομασία δέν έχει κα
μιά σχέση μέ τους μονάχους, τούς κα?ώγερους. Το αρχικό στοιχείο είναι ό 
γέρος, επειδή οί μετεμφιεσμένοι μέ πρόσθετα τομάρια καί τραγήσιο προσω
πείο μέ άκούρευτα γένεια ομοίαζαν μέ γέροντες καί ήσαν το φόβητρο των 
παιδιών. Γέροι δέ απλώς λέγονται οί μετεμφιεσμένοι στή Σκύρο. Οΐ Μωμό- 
γεροι τού Πόντου (Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος, 1927, 180—192, οί Ππαμπόγε- 
ροι (= ο ί  πολύ γέροι) από τά Λακκοβίκα τής Μακεδονίας, οί Κουκοΰγεροι 
από τις Κυκλάδες καί τήν Κέρκυρα καί οί Καλόγεροι τής Θράκης δέν είναι 
άλλο παρά επιθετικοί είδικώτεροι καθορισμοί τών Γέρων. Στήν Άδριανου- 
πολη ακόμα Καλόγερος φαίνεται, πά)ς σημαίνει τή γιορτινή πυρά τής ’Α
ποκριάς, τή Μπουμποΰνα, μέ τις μεγάλες φλόγες καί τον καπνό. Τούτο βε
βαιώνει καί τό γνωστό—τουλάχιστο στήν Πελοπόννησο, αίνιγμα: ψηλός ψη
λός καλόερος καί κόκκαλα δέν έχει, όπου ή κρυμμένη λύση είναι 6 καπνός, 
εννοείται μεγάλης φωτιάς. Ά ν  καί παλαιότερα εξηγήσαμε, ότι ή μετονομα- 
σία θά έγινε κατά μεταφοράν από τήν εορτή 1 2). "Αλλο όνομα συνηθισμένο 
στή Θράκη είναι ό Κουκερος—Κωστή, Έφκαριού καί Κουκεροι στή Γέννα. 
Τή λέξη πήραν καί οΐ Βουργαροι, Kuker καί Kukerica. Καί ό Στ. Ψάλ
της σημειοόνει στό λεξιλόγιό του γιά τις Σαρ, ’Εκκλησίες, «Κουκερος’ είδος 
φαντάσματος». Τήν Ελληνική καταγωγή τού ονόματος βοηθούν νά πιστεύ
ουμε τά εξής δελτία από τον ανέκδοτο θησαυρό τού Ιστορικού Λεξικού. 1 
κούκουρος, γέρος κούκουρος, εσχατόγηρακ, κυρτωμένος. Πόντος. 2 κούκουρα 
(έπιρ.)=κύβδα. Πόντος. 3 κούκουρον, οξεία προεξοχή λόφου (καί σωρός). 
Θράκη. 4 κούκουρο=κρανίο. Λάστα Γορτυνίας. Ό  κούκουρος τού Πόντου, 
αφού τό λεν μαζί μέ τό γέρος, φτάνει νά στηρίξει τή γνώμη, ότι ό Κούκε- 
ρος μέ τήν ευκολονόητη άνομοίιυση είναι ή ίδια λέξη. "Επειτα είναι φανερό, 
πώς τό ίδιο βρίσκεται σαν πρώτο συνθετικό στούς Κουκούγερους, τούς με
ταμφιεσμένους στή Μύκονο, Τήνο, Κρήτη καί Κέρκυρα καί σέ όίλλη πολυ-

1) Πολίτης, Παραδόσεις 11, 1275, 1.
2) Ό  Πολίτης έ ά. 1278—80, αναφέρει πολλές τέτιες μεταφορές άπό εορτές 

σέ δαίμονες ή μεταμφιεσμένους. "Ετσι ή Befana στήν ’Ιταλία σημ. τό μεταμφιε
σμένο οέ γραία άπό τά Επιφάνια τήν εορτή και ol Resalka των Ρώσσων καί Βουρ- 
γάρων (=Νεράϊδες) προήλθαν άπό τά Ροζάλια.



Κωνσταντίνου Ρωμαίου

μελέστατη σειρά ονόματα (κουκουγερες=μανιτάρια στα Καλάβρυτα, κουκου- 
γέρι ή κουκούλα στη Μάνη, κουκουέρος ή καπνοδόχη στη Μεγαλόπολη, 
κου(ρ)κουέρι ό σωρός πέτρες στην Κυνουρία κ.τ.λ.). "Ολ5 αυτά δείχνουν, πώς 
ή λέξη, οποία κι άν είναι ή πρώτη της αρχή—μπορεί νά είναι τό ιταλικό cu· 
culla—έχει εϊσαχθή ενωρίς στην πανελλήνια γλώσσα, έγεννοβόλησε και πήρε 
ελληνικό εντελώς χαρακτήρα. ’ Αλλη ονομασία γιά τούς μεταμφιεσμένους τής 
Τυρινής Δευτέρας έχομε στη Γέννα τους Μπουρμποΰτσελους. "Όπως σέ λίγο 
σκοπεύω νά γράψω άλλου, ή λέξη δεν είναι άσχετη μέ τή σειρά, μπουμπούπσι 
(=νύμφη κανθάρου) μέ την υποκοριστική κατάληξη—έλι, (δπως Καρκαν- 
τζέλι=Καλικάτζαρος, κουκόυσέλι=τό χαλάζι) μπαμπούτσας (=τό φόβητρο, 
τό φάντασμα) καί Βαβουτζικάριος. Γκλαγκλάόες είναι στή Γέννα ακόμα ο! 
Κουδουνάδες από τον ήχο των κουδουνιών καί Τζαμάλες «ατά μεχαφοράν 
από τήν ιδιαίτερη τελετή μεταμφιεσμένων, πού γίνεται σέ διάφορα μέρη τής 
Θράκης κατά τον τρύγο μέ κύριο θέμα τήν εμφάνιση καμήλας, Άρχειον Δ', 
207. Ή  κάμηλος είναι σημιτικής καταγωγής καί cemmel είναι ό καμηλο- 
κόμος στήν αραβική. Τέλος Χούχουτος λέγεται ό Κούκερος μέ άλλο όνομα 
στο Καιστή καί είναι πιθανόν νά έγινε από τά σχετικά ξεφωνίσματα, επειδή 
στήν Αιτωλία καί άλλου χουχουτάω σημαίνει φωνάζω δυνατά νά φύγει τό 
όρνιο άπό τις κόττες κ.τ.λ.

'Ως ημέρα τής τελετής είναι ή Δευτέρα μετά τήν πρώτη άποκριά τής 
τυρινής βδομάδας, αυστηρά καθορισμένη γιά δλη τή Θράκη, έκτος άπό τήν 
Άδριανούπολη, δπου ή τελετή γίνεται τήν Καθαρή Δευτέρα. 'Η εξαίρεση 
αυτή δέν έχει σημασία καί ίσιος ή μετάθεση νά έγινε άπό επίδραση τής νο- 
τιώτερης Ελλάδας. Στήν Αιτωλία, Μεσσηνία, Σπάρτη ή Καθαρή Δευτέρα 
λέγεται καί Σκυλοδευτέρα, δπως στήν Άδριανούπολη, επειδή συνηθίζουν 
έκτος άπό άλλα έθιμα —Κούλουμα—νά βασανίζουν μέ άστείο (;) τρόπο ένα 
σκυλί, δένοντάς το σέ ξύλο, καί περιστρέφοντας ψηλά άπό φωτιά, σάν άρνί 
στή σούβλα. Τά ίδια συνηθίζουνται κι άλλου, δπως σέ χωριά τής Αττικής 
καί ατούς Καλογέρους, χωριό δυτικά άπό τά Τρίκκαλα σύμφωνα μέ άνέκδο- 
τες σημειώσεις μου.

Ποιά είναι ή σημασία καί ό σκοπός τής τελετής, περιττό είναι νά ξα· 
ναειποϋμε, γιατί μιλούν γι αυτό μόνα τους τά πράγματα. 'Ο Πολίτης στήν 
εποχή του σχολιάζοντας τό παρόμοιο άποκριάτικο έθιμο τής Σκύρου έγραψε, 
(Λαογραφία, Β, 47, 1), δτι τούτο, δμοια μέ τούς Καλογέρους τής Βιζύης, 
«είναι υποτυπώδης δραματική παράστασις παραπλήσιου έν αρχή έχουσα 
σκοπόν (λησμονηθέντα έν Σκύρω) τής δεισιδαίμονος άποτροπής κακών καί 
τής έπιτεύξεως εύετηρίας». Είμαστε σύμφωνοι, μέ τήν παρατήρηση, δτι τό 
μέρος τής δεισιδαίμονος άποτροπής δέν τό ξεχωρίζομε καί δέν τό έξαίρομε. 
Τό δεύτερο, ή έπίτευξη τής εύετηρίας, είναι τό ολον καί τούτο έχει μέσα του 
καί τήν αποτροπή τού κακού. "Αν τύχει κι έρθει δυστυχία στήν εσοδεία, θά

ί0(»
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είπεί, πώς δεν έγιναν καθώς πρέπει οί Καλόγεροι, έσημείισσε ό Βιζυηνός. 
Κι3 αν πάρουμε τη δεισιδαιμονία μέ τή γενικοότερη σημασία, τή βρίσκομε 
πάλι μέσα στο θετικό μέρος, γιατί πώς αλλιώς θά φέρουμε την καλοχρονιά 
παρά μέ την ακλόνητη—και αναπόδεικτη—πίστη, δτι μπορούμε νά τό κά
μουμε ; Βέβαια εμείς οι άλλοι δεν έχουμε την ίδια ιδέα γιά τις αποκριάτι
κες διασκεδάσεις. Άλλ’ όμως αυτή ή δεισιδαιμονική πίστη μάς είναι πολύ 
καλά γνωστή σέ πολλές και κοινές βιωτικές περιστάσεις. Μέσα στο σπίτι 
δίδουμε σημασία στον πρωινό χαιρετισμό και πρέπει νά είμαστε νιμμένοι 
γιά νά είποΰμε την καλημέρα. Ζο>ηρότερος είναι δ χαιρετισμός γιά την καλή 
βδομάδα καί μάλιστα τον καλό μήνα. Σέ πολλούς τόπους ή νοικοκυρά θά 
έχει ετοιμασμένα τήν πριοτομηνιά γλυκά, σταφίδα, συκάκια, καρύδια, και θά 
περιμένει κατά προτίμηση παιδιά, νά τά φιλέψει γιά νά ευχηθούν. Τό ίδιο 
γίνεται τήν πρώτη μέρα πού θά σπείρουν στο Λιγουριό τής Επίδαυρου, 
Λαογραφία Γ,' 675. Μέ λαχτάρα περιμένουν σέ κάθε σπίτι τήν παραμονή 
τού Χριστού ή τ’ Άγιο-Βασιλείου τά παιδάκια νά εϊπούν τά κάλ,αντρα. Ό  
θίασος τών παιδιών μέ τή νεαρά ηλικία, ένα σημαντικό ραβδί στο χέρι καί 
τραγουδιστές χαρμόσυνες φωνές τους, είναι ικανός νά φέρει τήν ποθούμενη 
ευτυχία. Καί γενικό σέ κάθε μεγάλη γιορτή, σέ μιά «ηίοημον ήμερα», πολ
λές φροντίδες θά κάμουμε γιά τον καλό τό χρόνο. Θά βάλουμε τά καλύτερό 
μας, θά πάμε στήν εκκλησία νά λειτουργηθούμε μαζί μέ τούς άλλους χωρια
νούς, θ ’ άνταλλάξουμ’ ευχές, θά καλοφάμε καί θ ’ άποφύγουμε κάθε γκρίνια 
στο σπίτι, «χρονιάρα ημέρα πούναι». Δεν έχουμε λοιπόν σέ δλ’ αυτά τά 
έθιμα, πού σάν πολύ συνηθισμένα δεν τά προσέχουμε, τήν ίδια υποτυπώδη 
δραματική παράσταση τού Πολίτη; Ή  διαφορά είναι βαθμολογική, αφού 
και μόνο μιά ευχή, σέ κατάλληλη στιγμή καί τρόπο ειπωμένη, αποτελεί ένα 
αληθινό δρώμενοι·.

’Ακέρια δραματική παράσταση μέ συνέχεια καί αρκετή διάρκεια έχομε 
μόνο στον Ά γ . Γεώργιο τής Βίζας σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τού Βιζυη- 
νού, Ό  «μύθος» τής Μπάμπως μέ τό παιδί της παίρνει εδώ σημαντικό μά
κρος—τό εφταμηνίτικο τρώει πολύ, μεγαλώνει άξαφνα, γυρεύει γυναίκα, 
τήν αρπάζει, γίνεται ό γάμος, δ φόνος, δ θρήνος ή κηδεία καί ή ανάσταση 
τού φονεμένου — ενώ 50 χρόνια ύστερα στον ίδιο "Αγ. Γεώργιο ό Dawkins 
βρήκε λησμονημένη σχεδόν τήν παλαιό ιστορία. Τι λοιπόν νά συμβαίνει ; 
Στή Γέννα σημειώνει ό Κουκίδης, ή τελετή έγίνοταν, δπως τήν περιγράφει 
δ Βιζυηνός, στή Βίζα καί στήν Άδριανούπολη έως τά 1906 καί 1912 ήξε
ραν τό ρόλο τής Μπάμπως μέ τό ξύλινο παιδί, αποκλείσαμε δέ καί τήν υπό
θεση, δτι ή σχετική παράσταση θά ήταν επινόηση λογοτεχνική. Ά ν  δμως 
θυμηθούμε, δτι δλες αυτές οί παραστάσεις γίνονταν από λαϊκούς ανθρώπους, 
προικισμένους μέ γνήσιο δικό τους πνεύμα, αλλά καί λίγο ή πολύ πιωμένους, 
μέ σκοπό νά κινήσουν τή θυμηδία τού κόσμου καί τά γέλια του, θά κατα
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λάβουμε, πώς οί παραστάσεις δεν ήσαν ποτέ τυποποιημένες και το περιεχό
μενό τους ήταν κάδε φορά διαφορετικό. ’Έτσι ό Βιζυηνός με την καλλιτε
χνική του οξυδέρκεια κατόρθωσε νά πάρει στην εποχή του ένα σύνολο ενιαίο, 
ενώ άλλοι άδυνατώτεροί του, πήραν μόνο κομμάτια η περιορίστηκαν σέ αό
ριστες εκφράσεις για κωμικές σκηνές και τίποτε περισσότερο. Ομως κοντά 
στην ποικιλία και τή ρευστότητα του περιεχομένου υπάρχουν και στοιχεία 
σημαντικά κοινά και μόνιμα χαρακτηριστικά γιά την τελετή κάθε τόπου και 
δείχνουν, πώς τό λατρευτικό έθιμο είναι τό ίδιο σέ δλους αυτούς τούς θρα* 
κικούς τόπους. "Ενα πρώτο στοιχείο είναι ότι ή συμμετοχή στήν εορτή είναι 
γενική και οί πρώτοι τού χωριού έχουν σ= αυτή τήν πρωτοκαθεδρία. Οΐ 
εκτελεστές είναι διαλεχτοί και ορισμένοι γιά προσυμφωνημένο καιρό νά υπη
ρετήσουν τήν Κοινότητα σαν δημόσιοι λειτουργοί καί υπάλληλοι. Ό  σκοπός 
είναι παντού 6 ίδιος κι έχει μεγάλη σπουδαιότητα. "Ολοι μαζί μέ δλα τά 
δυνατά μέσα θά φέρουμε τήν καλοχρονιό στον τόπο μας. Ή  αλλόκοτη εμφά
νιση κάνει εξαιρετικά δυνατούς τούς μεταμφιεσμένους, οί κωμικές κινήσεις 
τους, ή χαλάρωση τής κοινωνικής ευπρέπειας μέ άσχημοσύνες καί αισχρολο
γίες, πού έπιτρέπουνται μόνο τότες, τό πνεύμα τής παρωδίας, κυρίαρχο σέ 
δλες τις παραστάσεις και γενικά δτι θά κάμει τον κόσμο νά γελάσει μέ τήν 
καρδιά του, θά φέρουν τό αποτέλεσμά τους. Κι άπ3 δλα ξεχωρίζει τό σημαν
τικότατο μαγικό μέσον τής άροτρίωσης στο τέλος. Τήν άποτελεσματικότητά 
της δυναμώνει ή επίσης μαγική εικονική παράσταση συνουσίας. Σύμφωνη 
μέ τον πόθο τού καθενός νά παντρευτή καί κάμει παιδιά είναι ή παντοτινή 
παρουσία τής γυναίκας, ώς κόρης ανύπαντρης ή νύφης ζευγαρωμένης μέ τό 
γαμπρό ή ώς μπάμπως μέ τό εικονικό παιδί της, ακριβώς επειδή μάλιστα 
τήν παρασταίνει άντρας καί ή μαγική ενέργεια έχει τον ιδιαίτερό της τρόπο.

Ακόμα τά μόνιμα χαρακτηριστικά μάς οδηγούν νά συλλάβουμε τον 
αρχικόν πυρήνα τής τελετής καί εύκολύνουν τήν κατανόηση τής ιστορίας της. 
Ό  σκοπός είναι ή καλοχρονιά. Άλλ’ δπιος σέ κάθε εύχή γιά τον καλό τό 
χρόνο σκεπτόμαστε μαζί γενικά καί ειδικά ανάλογα μέ τήν περίσταση, έτσι 
και δώ δεν περιορίζουνται σέ ορισμένο είδος εύτυχία. Βέβαια στο γεωργικό 
πληθυσμό τού Θρακικού χωριού τό κυριοότερο είναι ή εύδοκίμηση στά 
σπαρτά καί τά όπωρικά. Γι αύτό τόσο συχνή είναι ή άροτρίωση. ’Αλλά στο 
Όρτάκιοϊ ό βασιλιάς τής ημέρας κι από τούς πρώτους γεωργούς έκλεχτός 
μπρος σέ’ να σπίτι πόχει πολλά κορίτσια εύχεται πολλούς γαμπρούς καί δταν 
είναι πολλά τ αγόρια, πολλές νυφάδες. Στήν Άδριανούπολη — περιγραφή 
Κουρτίδη—ό Σκυλόμπεης προτρέπει, οποίος έχει ένα παιδί τού χρόνου νά’ 
χει δύο, κι δποιος δυο νά κάμει στήν ίδια προθεσμία τέσσερα. 'Η καλή 
εσοδεία λοιπόν καί τά πολλά παιδιά, σά σύμβολο κάθε ευτυχίας, είναι τά 
κύρια αιτήματα. Καί επειδή σύμφωνα μέ τή λαϊκή αντίληψη τά δύο αιτή
ματα είναι απάνου κάτου ένα—καρποφορία εδώ κι εκεί—βλέπουμε τις αντί
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στοιχες ενέργειες νά γίνουνται πότε ενωμένες για τον ’ίδιο σκοπό και πότε 
ξεχοοριστά')· Μ3 εξαιρετική ΐεροπρέπεια είδαμε πώς γίνεται ή άροτρίωση 
στον Ά γ .  Γειόργιο και δεν είναι ασήμαντο, δτι στο ζυγό μπαίνουν Καλό
γεροι και Κορίτσια μαζί ή και χωριστά, μπροστά τά Κορίτσια και πίσω ό 
Καλόγερος και τό αντίθετο. Τι σημαίνει τούτο φαίνεται ολοκάθαρα στοΰ 
Άφκαριοΰ, όπου μετά την τελεστική άροτρίωση με τούς ανθρώπινους ταύ
ρους ακολουθεί ή εικονική συνουσία μέ τό φαλλόμορφο ραβδί τοΰ Κούκε- 
ρου μέ τήν Κουκερίνα πάνω στο σπαρμένο ό'ργωμα. Στο Κωστή κάθουνται 
οι προεστοί στ3 αμάξι καί πότε ό βασιλεύς και πότε ο ζευγηλάτης διευθύνουν 
τον ιερόν άροτο. Ό  συνδυασμός μέ τις δύο παράλληλες καί όμοιες ενέργειες 
εκδηλώνεται καί δώ πολύ έμφαντιχά. Οί 10 ζεμένοι στο ζυγό νέοι όλο καί 
πέφτουν τά μπρούμυτα, σάν άντικρύζουν τις γυναίκες καί τούς αλείφουν μέ 
χώματα στο μέτωπο άποκει πού αυτές εκαθίσανε. Σχό Όρτάκιοι είναι ζε
μένη στύ ζυγό ή Καάίνα μαζί μέ τούς Άράπηδες καί στο ακόλουθο άγοτνι- 
σμα τής πάλης Άράπη καί Καάίνας συνδυάζεται μέ τή νίκη τοΰ πρώτου ή 
συμβολική συνουσία. Στήν Άδριανούπολη γίνεται μόνο τό σπάρσιμο από τό 
Σκυλόμπεη καί χεΐ πού έσπειρε θά τον βάλουν κάτω μέ τέτοιον τρόπο ώστε 
νά φανή ή τεκνογονική πράξη. Μόνο στο Σαμάκοβο δέ γίνεται άροτρίωση, 
αλλά καί δώ ό πρωταγωνιστής κάνει επίσημα λ,όγο για τήν εσοδεία καί σχε
τικές ευχές. ’Ιδιαίτερο γιά τήν εφορία μέσον έχουν στο Όρτάκιοϊ τήν κου- 
νουμιά, όπως παραπάνου τήν εξηγήσαμε καί τό γενικό λάσπωμα στο Κωστή. 
Γιά τήν παντρειά καί τήν τεκνογονία βοηθάνε ξεχωριστά τά ακόλουθα μέσα. 
Στοΰ Άφκαριοΰ έχουν θέση στο θίασο 5 ή 6 ζευγάρια, γαμπρός καί νύφη. 
Μία σκηνή από τούς Πατεράδες τοΰ Σαμάκοβου είναι ό γαμπρός, νύφη; 
παράγαμπρος καί ή πομπή τής προίκας. ’Έπειτα οί συχνές παντού άσχημο- 
σύνες καί αισχρολογίες, ό χειρισμός τοΰ φαλλού στή Βίζα, στήν Άδριανού- 
πολη καί στοΰ Άφκαριοΰ, ή τοποθέτηση τοΰ φαλ,λόμορφου πράσου στήν κου- 
νουμιά ή τοΰ παρομοίου ραπανιού στο σκήπτρο τοΰ Σκυλόμπεη. Καί ειδικά 
γιά τήν παιδοτροφία χρησιμεύει ή εμφάνιση καί δράση τής Μπάμπως (πε
ριοχή Βίζας, Άδριανούπολη). Άλλα γιά νά γίνει τοΰτο βεβαιότερο, όπως 
Χαί γιά νά φανούν πιο καθαρά καί άλλα σημαντικά στοιχεία τής όλης τελε

ί) Στήν πραγματεία, τό vvi κατά τον γάμον, Λαογραφία Ζ \ 316 - 368, δό
θηκε ή ευκαιρία Vs άναπτυχθή σέ πλάτος ή λαϊκή αυτή αντίληψη καί νά βεβαιωθή 
μέ πολυάριθμα σημερικά έθιμα από πολλούς τόπους, ότι άν καί γενικά παγκό
σμια, είναι Ιδιαίτερα κοινή καί ομοιότροπη στους αρχαίους—i n i  οταίδων γνηοίων 
άρότφ— καί τούς νεώτερους 'Έλληνες (όταν θά πρωτομπή ή νύφη στοΰ γαμπρού τό 
σπίτι θά πατήσει σέ ύνί κ.τ.λ.). Τή γνώμη, ότι στή γνωστή μελανόγραφη κύλικα 
τοΰ Μουσείου τής Φλωρεντίας (έά. 351 καί 365) έχομε άροτρο μέ φαλόμορφο υνί 
εξακολουθώ καί τώρα νά πιστεύω παρά τή βιαστική αντίρρηση τοΰ Nilsson 
(Gescli, d. Griecb. Religion). · ύ *
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της, χρήσιμο είναι νά ιδούμε σύντομα, τί συμβαίνει μέ άλλες παρόμοιες ή 
συγγενικές τελετές από τί) Θράκη και τις άλλες Ελληνικές χώρες.

Στο Σταχτοχώρι κοντά στη Σωζοΰπολη στις 8 τοϋ Γενάρη, τής Ά γ. 
Δομνίκης, γιορτάζουν οι γυναίκες τη γιορτή τής μαμής κα'ι την ονομάζουν 
τής μπάμπως ήμερα. Άρχείον, Γή 196—200. Τώρα οί πρόσφυγες τή γιορ
τάζουν σέ πολλά χωριά τής Μακεδονίας (Περιοδικό «Μπουκέτο» τής ο Γε
νάρη 1929) και στους ’Αμπέλους τής Νιγρίτας, δπου ό Ν. Δεληγιάννης έμαθε 
δλες τ'ις λεπτομέρειες τής τελετής από αύτόπτη αξιόπιστο. Ή  εορτή γίνεται 
αποκλειστικά μόνο από γυναίκες παντρεμένες ή καί νιόπαντρες καί όπως 
φαίνεται καί κορίτσια. 5Εξαιρούνται οί χήρες καί οι άτεκνες. "Αντρας δεν 
μπορεί κανείς νά παρευρεθή, εκτός από έναν έμπιστο μουσικό. Θά ετοιμά
σουν δλες τά φαγητά στα σπίτια τους καί μ5 αυτά καί κρασί ή ρακί αρκετό 
θά πάνε στής μαμής. Προηγήθηκαν εκεί 2 —3 γεροντότερες καί έμπειρες 
για νά φκιάσουν μέ περισσά τέχνη ένα ανδρικό, μέ βάση πράσο '), καί ένα 
γυναικείο αιδοίο. Τής κατασκευής γίνεται στην περιγραφή λεπτομερειακός 
λόγος. Μία μία θά ’ρθούν έπειτα οί γυναίκες νά ιδούν καί φιλήσουν τά 
«σχήματα». ’Ακολουθεί φαγοπότι καί χορός. Ντύνουν ιδιαίτερα τή μαμή 
μέ σαρίκι στο κεφάλι καί. λουλούδια στά μαλλιά καί στο χορό τήν κρατούν 
από τις μασχάλες καί τά πλάγια 4 γυναίκες φυλακές της, ενώ μπροστά χο
ρεύει ή πρωταγωνίστρια μέ τον «δλισβον» στο χέρι καί τον προβάλλει μέ 
σημασία σέ κάθε νέα έπισκέπτρια. Τή φυλάνε καί τήν τιμούν, σαν κάποια 
Γενετυλλίδα ή Καλλιγένεια τών παλαιών, γιατί μπορεί μερικοί άντρες νά 
εκβιάσουν τήν είσοδο καί νά τήν αρπάξουν. Γίνεται τότε δεινός αγώνας κι 
αν τήν πάρουν οι άντρες ή εξαγορά της θά κουστίσει μεγάλο ποσόν. Τό ίδιο 
παθαίνουν κι οί άντρες, άν άποτύχουν καί κρατηθούν τά καπέλα τους. Μετά 
τή διασκέδαση στής μαμής θά βγουν δλες έξω, θά πάρουν μέ τή σειρά τά 
καφενεία, θά τις κεράσουν εκεί δωρεάν καί θά χορέψουν στήν πλατεία. Μέ 
τήν επάνοδό τους στο σπίτι τής μαμής θά ανοίξει νέο γλέντι, έως δτου 
κουρασμένες πλιά θά τελειώσουν τή γιορτή μέ ομόφωνες ευχές: «καί τού 
χρόνου!» 1 2 3).

1) Στην Αιδηψό γίνεται κατάδεσμος τοΰ γαμπρού και νύφης, δπου τό αν
δρικό μόριο παρομοιάξεται μέ πράσο: «Ό σο μπορεί τό μισοκομμένο φίδι νά πάει 
στήν τρύπα του, τόσο νά μπορεί κι αυτός νά πάει στη γυναίκα του. "Οσο μπορεί 
τό ψημένο πράσο νά τρυπήσει τό ψημένο κεραμίδι, τόσο νά μπορεί κι αυτός νά 
τρυπήσει τής γυναίκας τό ζλάπι». Φ. Κουκούλες, Λαογραφία, Θ', 456.

2) ’Αξίζει πολύ τον κόπο νά πραγματευθή κανείς μέ τήν πρέπουσα έκταση 
τό σπουδαίο τούτο έθιμο καί τό παραβάλει μέ τό Άλώα, Θεσμοφόρια καί τά Έ- 
λευσίνια μυστήρια. Ή  ομοιότητα είναι καταπληκτική. Σημ. δτι καί στή χρονολο
γία ακόμα υπάρχει συμφωνία (τυχαία). Στις 26 τοϋ Ποσειδεοίνα γίνονταν τά "Αλώα
στήν “Αθήνα καί ή 8 τοϋ Γενάρη δέν είναι καθόλου μακρυά-
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Οΐ Μωμό(γ)εροι τού Πόντου, όπως τούς εμφάνισε ό Δ. Η. Οίκονο- 
μίδης (Ήμερολόγιον Μ. Ελλάδος, 1927, 181—192), σημαίνουν αξιόλογο 
αντίστοιχο μέ τούς Καλόγερους της Βίζας, μάλιστα για την παρόμοια δρα
ματική παράσταση. Οί Μωμόεροι, από τό μωμός=βλάξ στην Οι,νόη τοΰ 
Πόντου, όπως νομίζει ό Οικονομίδης, και γέρος, σημαίνει τον ηλίθιο και γε- 
λεΐο γέρο, φόβητρο των παιδιών. Οί Μωμόεροι και Μωμοέρια λέγονται καί 
Κόσια, από τό αρμένικο coch πού θά ειπεί τράγος, επειδή ένας από τούς 
μεταμφιεσμένους φορει τραγειά, μιμείται στις κινήσεις του τράγο καί φέρ
νοντας κάτω από τό λαιμό ασκί γεμάτο κόκκινο νερό θά παραστήσει ακόμα 
καί τό σφάγιο τής τελετής. Γή νύχτα τής παραμονής τοΰ νέου έτους, ύστερα 
από τά παιδιά πού ψάλλουν τά κάλαντα, γυρίζουν στά σπίτια οί Μθ3μόεροι 
καί φέρνουν τήν ευθυμία καί τά γέλια στο κάθε νοικοκυριό. 'Ένας παρι
στάνει τράγο, άλλος αρκούδα ντυμένος μέ τή σχετική δορά, τρίτος γυναίκα 
έγκυο καί 6 πρωταγωνιστής μέ κέρατα στο κεφάλι, άλουπονουρές ή λαγοτό
μαρα καί μέ κρεμασμένα κουδούνια παρίστανε συχνά έναν ηρώα μυθικό 
Τούρκο τον Κιόρογλου (=γυιό τοΰ στραβού). Δέ γίνεται λόγος γιά ορισμένη 
παράσταση, όπως θά Ιδοΰμε παρακάτου, άλλα περιορίζονται σέ πειράγματα, 
άστειολογίες, άσεμνες κινήσεις καί τά παρόμοια. "Ομως στή Χαλδία καί 
άλλα μέρη τοΰ ελληνικού Πόντου, όπιος ό Γ. Κανδηλάπτης είχε γράψει στον 
Οίκονομίδη, από τήν 1η έως τις 7 τοΰ Γενάρη γίνεται από τούς Μωμοέ- 
ρους δραματική παράσταση στά σπίτια μέσα καί έξω μέ τήν ακόλουθη υπό
θεση. Ό  Ούζεΐν Άλής, αρχηγός Γουρκομάνος αρπάζει τήν ωραία κόρη ενός 
μικρότερου αρχηγού καί τήν πηγαίνει σέ ’να σπιτάκι χωρικού. Ε κεί τής 
φέρνεται πολύ ευγενικά, ώστε ή κόρη νά τον αγαπήσει. Άλλ’ 6 πατέρας της 
μέ τήν ακολουθία του χτυπάει αγριεμένος τή θύρα, μπαίνει μέσα, ανατρέ
πει όλα καί πληγώνει θανάσιμα τον Άλή. Ή  θυγατέρα τότε μαλώνει τον 
πατέρα, πού σκότωσε τον αρχηγό του καί αγαπημένο της άντρα. Μετανοεί 
δ πατέρας καί προσκαλεΐ γιατρό. ’Έρχετ5 δ γιατρός καί μέ μαγικό βοτάνι 
άνασταίνει τον Άλή. Γίνεται κατόπι δ γάμος κι αρχίζει δ χορός μέ πρώτο 
τραγούδι «αρχή κάλαντα κι αρχή τού χρόνου κ.τ.λ.». Ή  παράσταση μέ όλη 
τή ηιαινομενική σπουδαιότητά της έχει τό γνο^στό παρωδικό χαραχτήρα. 
"Ολοι είναι μεταμφιεσμένοι καί μέ γελοίο τρόπο. Ό  αγριεμένος πατέρας είναι 
κουδουνάς κι έχει κρεμασμένα στή ζώνη του λαδικό γιά νά λαδώνει τά πι
στόλια του, δ Άλής είναι μεθυσμένος καί θέλει ν= άμυνθή καί δ γιατρός 
κάνει κωμικά τή θεραπεία. Ή  παραμάννα τής κόρης είναι έγκυος μέ πολύ 
μεγάλη κοιλιά, ώστε νά εύχηθή ό ευτυχισμένος πλιά Άλής ν’ άποχτήσει κι 
αυτός από τήν ωραία του ένα παρόμοιο παιδί. Τά πρόσωπα τοΰ θιάσου 
είναι 9 μέ τό λυριστή, δέ λείπει δ ειδικός γελωτοποιός καί δώ πάλι ένα παιδί 
14 ετών θά παραστήσει τον τράγο, πού θά σφαγή καί θά ιδοΰν γιά αίμα 
του τό κόκκινο νερό,
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"Ομοιες δραματικές παραστάσεις, έστω και αν είναι λιγοηερα ανε
πτυγμένες, είναι γνωστές από πολλούς τόπους μάλιστα τής Βόρειας Ελλά 
δας. Ό  Πολίτης στην εποχή του (Παραδόσεις 11, 1273 κέ.) έγραψε για δσες 
τότε τού ήσαν γνωστές. Στη Στενίμαχο γίνονταν στις 8 τού Γενάρη οί Στάρ- 
τσιοι, Βουλγαρικής αρχής όνομα, μετάφραση των Γέρων. Γενίτσαρος, Σταρ- 
τσιος και Καάίνα εκτός από άλλα εκτελούσαν κάποιον «δραματικόν μίμον». 
Στα Λακκοβίκια τού Παγγαίου γίνονταν μεταμφιεσμένοι και κωδωνοφόροι 
οί Παμπόγεροι την επομένη των Φώτων, στο Καταφΰγι τού Όλυμπου οί 
Προδρομίτες ανήμερα τ’ Άηγιαννιού (7 τού Γενάρη). Δεν κάνει λόγο εδώ, 
όπως και για τα Μπιμπουσάρια τής Σιάτιστας, για δραματική παράσταση, 
άλλα περιγράφει μέ λίγα τό μιμικό δράμα πού γίνεται στην Πορταριά τού 
Βόλου μέ τούς Μάηδες την παραμονή των Φώτων. 'Υπάρχει γιατρός μέ ψηλό 
καπέλο, γελέκο σταυρωτό και τσαρούχια, τό γιατρούλι ένα παιδί βοηθός, 
'Οβριός και Όβριά. Άλλα γενικά οί. Μάηδες γίνονται τήν πρωτομαγιά στη 
Θεσσαλική Μαγνησία «παρεχούσης τά προσωπεία τής εκκλησίας τού χωρίου».

Λεπτομέρειες σημαντικές για τούς Μάηδες στο Πήλιο άναφέρεΊ ό 
Wace (BSA, 1909)10 καί 1912)13). Στήν Τσαγκαράδα, γράφει, υπάρχει 
καί τό Μαϊόπουλο, παιδί σκεπασμένο μέ πράσινα φύλλα καί λουλούδια, μαζί 
μέ τό Γέρο, τή Γριά, τό Γιατρό καί άλλα πρόσωπα. Σκοτώνετ5 ό Γέρος καί 
καλούν τό Γιατρό, άλλ’ αυτός λίγα βήματα παραπέρα θέλει άλογο για νά 
κάμει τήν επίσκεψη καί σαν δεν βρίσκεται ζώο, τον παίρνει ή Γριά στή ράχη 
της. Άνασταίνετ’ ό νεκρός Γέρος καί όλος ό θίασος τραγουδώντας σχετικά 
μέ τό Μάη γυρίζει στα σπίτια. Τό Μαϊόπουλο, πού μόνο του σημαίνει δρώ
μενου για τή βλάστηση καί τήν καρποφορία θυμίζει στον Wace τό τελεστικό 
παιχνίδι τού Ζαφείρη από τό Ζαγόρι τής "Ηπείρου, όπως τό δημοσίευσε ό 
Δ. Σάρρος στο Δελτίον τ. Τστ. Έθνολ. Εταιρείας, 1900 σ. 347 κε. Τό 
ηπειρωτικό έθιμο χρησιμεύει πολύ για τήν ερευνά μας. Τήν άνοιξη τά κο
ρίτσια στο Ζαγόρι θά βγουν στήν εξοχή καί θά παίξουν τό Ζαφείρη. "Εν5 
από τά κορίτσια, σ’ όποιο πέσει ό λαχνός ή καλύτερα ένα παιδί, άν τό επι
τρέψουν οί δικοί του, γιατί τό πράγμα νομίζεται κακός οιωνός, θά παρα- 
στήσει ξαπλοομένο σά νεκρό πάνω στή χλόη τό Ζαφείρη. Θά τον σκεπάσουν 
μέ πολλά φύλ?,α καί λουλούδια καί θά «κάμουν τον κομμό καί τό θρήνο». 

Ζαφείρη μ5 κοντοστρόγγυλε καί κοντοσιουσιμάνη 
άφκες τά σπίτια χάρβαλα, τούς φούρνους γκρεμισμένους, 
άφκες καί τήν κουρεμαδιά *) μέ τήν κοιλιά στο στόμα 
Ζαφείρη, γίνκε ό θερισμός καί ποιος για νά θερίσει 
για σιούκ μισρέ Ζαφείρη μου! (γύρισμα). 1

1) Κουρεμαδιά είναι ή νόμιμη γυναίκα του Ζαφείρη, πού Ιδω παριστάνεται 
έγκυος (μέ τήν κοιλιά στο στόμα).
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Ό  Ζαφείρης έπειτα πηδάει άπάνου και τις κυνηγάει και όλες ξεκαρ- 
δίζουνται στά γέλια. Είναι φανερό, πώς όλη ή δραματική παράσταση και 
τό μοιρολόι ακόμα έχουν τό χαοαχτήρα παρωδίας. ’Αντί του παιδιού ή του 
κοριτσιού, προσθέτει ό Σάρρος. μπορεί νά κάμουν Ζαφείρη ξύλινη κούκλα 
ή φύλλα σέ σχήμα σταυροί1.

Παραστάσεις, δπου σκοτώνεται συνήθως ό γαμπρός και άνασταίνεται 
από τό γιατρό, είναι γνωστές σέ διάφορα χωριά τής Θεσσαλίας (Ελασσόνα) 
και τής Μακεδονίας. Στο Αέχοβο κοντά στην Καστοριά είναι 4 γαμπροί, μιά 
νύφη, Γιατρός, Άράπης καί Άράπισσα μέ ξύλινη κούκλα γιά παιδί. Σκο
τώνεται ένας από τούς γαμπρούς ή ό Άράπης, τον κλαίει ή Νύφη ή ή Ά 
ράπισσα καί ό Γιατρός ενεργεί την ανάσταση. Στο Μπογατσικό οί Ρουγκα- 
τσιάροι, όπως λέγονται οί μεταμφιεσμένοι, είναι 3 γαμπροί, 3 νυφάδες, Γριά, 
Άράπης, Γιατρός, ένας κουδουνάς καί άρματωλοί. Δέ γίνεται λόγος στη 
σύντομη περιγραφή, γιά παράσταση, άλλ’ δπου υπάρχει γιατρός είναι βέ
βαιο, δτι ή ιστορία τού εικονικού φόνου καί τής νεκρανάστασης έτσι ή αλ
λιώς θά γινόταν, δπως στην Κοζάνη, στην Κρανιά, Σαμαρίνα, Γρεβενά—6 
θαυματουργός γιατρός εδώ ακροάζεται τό σκοτωμένο γαμπρό στά πόδια αντί 
στο στήθος —καί σ’ άλλους τόπους τής δυτ. Μακεδονίας.

Στο Παλιόκαστρο τής Καρδίτσας γίνονταν στις 4 — 6 του Γενάρη τά 
Ρογκάτσια. Λαογραφία, Δ' 311—2. Γαμπρός, Νύφη, Άράπης μέ πολλά 
κουδούνια καί άλλοι νέοι μέ προσωπίδες, βαλτά γένεια καί τσιγγάνικα φο
ρέματα αποτελούσαν τό Ρογκάτσι. Κάθε Ρογκάτσι γύριζε στά γύρω χωριάι 
έτραγουδούσαν σέ κάθε σπίτι ανάλογα μέ τούς νοικοκυραίους, έδιναν κύέπαιρ- 
ναν κατά τή συνήθεια τού άγυρμοϋ. Ενδιαφέρον είναι, δτι άμα άπαντειόν- 
ταν δύο Ρογκάτσια ήτον ανάγκη νά πολεμήσουν μέ τά χέρια πρώτα καί ξύλα 
καί στο τέλος καί μέ φονικά δπλα έως δτου νικήσει τό ένα μέρος.

Στούς Γριντάδες στά Χάσια γίνονταν τ’ Άγιο Βασιλείου Λουκατσιά- 
ρια (Λουκόπουλος στη Λαογρ. Τ' 134). Δύο καπιτάνηδες, μιά νύφη, μιά 
μπάμπου, ένας άράπης Άλής λεγόμενος αποτελούσαν τό θίασο καί γύριζαν 
στά σπίτια καί στά γύρο) χωριά. Ά ν  σμίγανε στο δρόμο δύο δμιλοι γινόταν 
πρώτα προσπάθεια νά ύποταχθή δ άδυνατότερος στον άλλον καί νά περάσει 
ταπεινωμένος κάτιο από τή γέφυρα τών ενωμένων χεριών τού δυνατού θ ιά 
σου. Ά ν  οχι, άρχιζε πάλη μεταξύ τών Άλήδων καί ύστερα μέ δλους τούς 
Λουκατσιαραίους. Δέν έλειπαν καί φόνοι καί τούς σκοτωμένους τούς έθαβαν 
στον τόπο τής μάχης. Τέτιοι τόποι λέγονται Άροάλια καί υπάρχουν εκτός 
από τούς Γριντάδες καί σ’ άλλα χωριά κοντά, δπως στούς Μαυροναίους καί 
τήν Πηγαδίτσα. Τό δ'νομα Άρσάλια είναι αρκετά βέβαιο, δτι είναι τό ίδιο 
μέ τά Ρουσάλια (πρβλ. Δ. Σάρρου σχετική πραγματεία στή Λαογρ. Δ'. 748 
—9), τά Rosalia τών Ριομαίων, καί φαίνεται, πώς παλαιότερα παρόμοια 
μέ τά Λουκατσιάρια θά ήσαν τά Άρσάλια. Τήν εικασία στηρίζουν καί οί
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ακόλουθες παρατηρηθείς. Ό  Άραβαντινός στη Χρονογραφία της "Ηπείρου, 
11, 191, αναφέρει, ότι κατά τό 1454 οί Παργηνοΐ έδιωξαν τούς Τούρκους 
από την Πα'ργα μέ βοήθεια των Κερκυραίων και ιών Βενετών. Τότε πήραν 
τό δικαίωμα «του κροτεΐν την λεγομένην Ροζαλίαν ή τα Ρουσάλια» και νά 
διαθέτουν τις εισπράξεις τού τελωνείου 8 ήμερων για έξοδα τής εορτής. Τά 
Ρουαάλια γίνονταν από 1— 8 Μαΐου. Διόριζαν αρχηγό τής εορτής πού είχε 
πολλές κωμικές σκηνές. Στο τέλος γινόταν ψευδομάχη Τούρκων και Χριστια
νών. Νικούσαν οί Χριστιανοί και πιάνανε τον πασά. Τά Ρουαάλια αναφέ
ρει ό Βαλσαμών 12ος αιώνας, σχολιάζοντας τον 62ο κανόνα τής συνόδου 
του Τρούλου (682 μ. X.), σά συνήθεια απαγορεμένη από την Εκκλησία. 
«Τοιαύτη πανήγυρις αλλόκοτος έστι καί τά λεγόμενα Ρουαάλια, τά μετά τό 
άγιον Πάσχα από κακής συνήθειας έν ταις έξω χώραις γινόμενα». Τά Ρου- 
σάλια αυτά συμφωνούν μέ τά Παργηνά καί στην εποχή—μετά τό Πάσχα— 
καί οί δύο τελετές μοιάζουν στο περιεχόμενο μέ την πανήγυρη, πού κακολο
γεί ό Βαλσαμών παρακάτου. «...Βρούμος γάρ ήν έπίθετον τού Διονύσου. 
Κατά δέ τον Μάρτιον μήνα (στον Κανόνα τον ίδιον ορίζεται ή προότη τού 
μηνός), ετελεΐτο πανήγυρις Ελληνική (δηλ. είδωλολατρική) μεγάλη, διά τήν 
των ωρών καί τού άέρος ευκρασίαν, δτε καί ορχήσεις απρεπείς έγίνοντο παρά 
τινων γυναικών καί άνδρών, άπαντα και τά τούτοις όμοια οί άγιοι πατέρες 
άποτρεπόμενοι έπήγαγον μηδένα άνδρα κεχρήσθαι γυναικεία στολή ή τάνά- 
παλιν». *) ’Έπειτα τά Ρουσάλια μάς είναι γνωστά καί ένα αιώνα κατόπιν 
από τον αρχιεπίσκοπο ’Αχρίδας, τό Δημήτριο Χωματιανό. «Οί από τού θέ
ματος τού Μολισκού όρμώμενοι. ...τοιόνδε αμάρτημα έξηγόρευσαν εΐπόντες, 
ότι παλαιού έθους εν τή χοόρα τούτοίν κρατούντας, δ δή Ρουσάλια ονομάζε
ται, τή μετά τήν Πεντηκοστήν έβδομάδι σύνταγμα γίνεσθαι νεωτέρων καί 
τάς κατά χώραν κοσμ«ς αυτούς περιέρχεσθαι καί παιγνίοις τισί καί δρχήμασι 
καί βεβακχευμένοις άλμασι καί σκηνικαίς άσχημοσύναις έγκαλείσθαι δώρα 
παρά τών ένοικούντων εις κέρδος αυτών». (Mielosisch, S .—Β. Wiener ΑΚ. 
1864 σ. 388). Στά Ρουσάλια Rosalia θά ξαναγυρίσουμε.

Στον 'Αλμυρό τήν παραμονή τών Θεοφανείων τό βράδυ γυρίζουν 
στά σπίτια οί Καλινδράδες (από τά Κάλανδρα) 20—25 πρόσωπα, δλοι με
ταμφιεσμένοι, Λαογραφία, τ. Ε \  225 κ. έ. Διακρίνεται ό Γαμπρός μέ 
ξύλινο μαχαίρι, ή Νύφη, ή κοσμική Πεθερά μέ καμπούρα, ό Άράπης μ«υ· 
ρισμένος μέ ξύλινο γιαταγάνι καί ό Γιατρός μέ μποτίλια κρασί γιά φάρ
μακο. Σκοτοομός δέ γίνεται, άλλά λιποθυμάει ή Νύφη καί ό Γιατρός τή συ
νεφέρνει μέ τό γιατρικό του. Χορεύουν άσεμνα καί τραγουδούν χωρισμένοι 
οί άλλοι σέ δύο ημιχόρια ειδικά τραγούδια γιά τον παπά, τήν παπαδιά, ένα 1
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1) Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων, ταμ. Β, 450 κέ' 
Πρβλ. Nilsson, Neke Jakrb. f. Klas. Alt. τ· 14, 191, σ. G?8—68i.



γέρο η γριά κ.τ.λ. Τούς δίνουν καί κουλούρα, τη Φώτα (πρβλ. δσα είπαμε 
παραπόνου για την Κουνουμιά) κι έτσι ονομάζουν τούς Καλινδράδες καί 
Φωτάδες *)

Στη Σκύρο, δπως και σέ δλη τη νοτιώτερη Ελλάδα, οΐ μεταμφιέ
σεις γίνονται τίς ’Αποκριές. Λαογραφία Β', 35 κέ. δπου ή νεώτερη και λε- 
πτομερειακώτερη περιγραφή, ύστερ’ από τον Lawson BSA, 1899] 1900, 
125 — 7 καί Dawkins στο ίδιο περιοδικό, 1904]5, 72—4. Κύρια πρόσωπα 
είναι ό Γέρος καί ή Κορέλλα. Καί τά δύο είναι ονόματα δηλωτικά τού με
ταμφιεσμένου. Ό  Γέρος είναι συνήθως βοσκός με ανεστραμμένη καπότα, άρ- 
νοτόμαρο ατό πρόσωπο καί πολλά κουδούνια, 50—80! κρεμασμένα, επειδή 
τού ψόφησαν τά πρόβατ’ από τύ χειμώνα, δπως λέει. Ή  Κορέλλα δεν είναι 
νέα κόρη, άλλα Κουρέλλα (κουρελού), σύντροφος τού Γέρου και μοιάζει πε
ρισσότερο τή Μπάμπω. Φορεϊ τροχάδια, χωρίς κάλτσες, ανάποδα τό πανω
φόρι της μέ άρνοτόμαρο στο πρόσιοπο, καί κρατεί στο’ να χέρι ταγάρι γε
μάτο στάχτη και στ’ άλλο σκουπόξυλο, φρόκαλο, για νά χτυπάει, δπως καί ό 
Γέρος. 'Υπάρχουν πολλοί Γέροι καί πολλές Κορέλλες ή Νυφάδες. Τό κύ
ριο θέμα είναι ό φοβερός αγώνας μέ τούς θεατές, πού δέν τούς αφήνουν νά 
περάσουν στον κεντρικό δρόμο καί τούς χτυπούν μέ τά ίδια δπλα, ξύλα για 
την οχυρωμένη ράχη τους, στάχτη, αλεύρι καί πίτουρα. Αλλά σπάνιο είναι 
νά τού: κλείσουν τή δίοδο καί νά τούς ντροπιάσουν.

Τίς ’Αποκριές γίνονταν Ζεϊμπέκ στή Σύρο, Ααογρ. Δ', 559—571. 
Οί Ζεϊμπέκ είναι τούρκικα ντυμένοι καί φυλάνε τή Νύφη, τήν καπετάνισσα. 
'Ο Άράπης, φύλακας των αίχμα?νωτισμένων λόρδων, φιλεΐ τήν καπετάνισσα 
καί καταδικάζεται νά καή άπάνου σέ μεγάλη άναμένη φωτιά. Ή  παράσταση 
είναι δείγμα γιά παρόμοιες τελετές τής Ελληνοτουρκικής ’Ανατολής. Καί 
στήν άλλη Ελλάδα μάλιστα σέ παλαιότερα χρόνια παίζανε στις ’Αποκριές οί 
μεταμφιεσμένοι διάφορα κομμάτια τής παράστασης, πού είδαμε ολόκληρη 
στή Θράκη καί τίς άλλες βόρειες χώρες. Μικρό παιδί θυμούμαι, πώς στο 
χωριό μου, Βούρβουρα τής Κυνουρίας, μια αστεία γυναίκα μεταμορφωμένη 
σέ άντρα έκανε τίς τολμηρότερες άσεμνες χειρονομίες χρησιμοποιώντας για 
φαλλό ενα κέρατο, ή πώς ένας άλλος μασκαράς γύριζε σταχτοβολώντας τον 
κόσμο, μέ τή νάκα (δερμάτινη κούνια κατά τό νάκος) στον ώμο, δπου για 
παιδί είχε σπαργανωμένη γάτα, δπως καί στή Βίζα. Στο γειτονικό ' Αγιο 
Πέτρο θυμούμαι, πώς ό αστειότερος τού χωριού, 6 μακαρίτης Μπερτόδου- 1
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1) Τά ίδια ειδικά τραγούδια, πού έχουν κάποια ορισμένη μορφή, τραγου
δούν καί τά κορίτσια τήν παραμονή τοϋ Λαζάρου (Λαογρ. έά. 232) τούτο θυμίζει, 
ότι καί ή συνηθισμένη σέ πολλά μέρη περιφορά τού Λαζάρου—ξύλινο ομοίωμα 
ντυμένο ή εικόνα μέ κουδούνια καί λουλούδια στολισμένη (Δράγαρι τής ’Ηπείρου, 
Λαογρ. Ε', 403), ο άγυρμός καί οί ευχές «καί τοϋ χρόνου»—είναι παρόμοια τελετή 
γιά τήν καλοχρονιά, σάν έχει κύριο χαρακτηριστικό τή νεκρανάσταση.



λος δπως τον παρανόμιζαν, παρίστανε μέ εξαιρετικό καί άφθονο πνεύμα 
διάφορες τέτιες σκηνές, γυναίκα γκαστρωμένη και ιδιότροπη, η μητέρα πού 
σπαργάνωνε τό παιδί της έναν κόπανο, και τό βύζαινε. ’Ή  γινότανε κηδεία 
και ό γιατρός έκανε τό θάμα του ν3 άναστησει τό νεκρό. Στα Μαζαίϊκα των 
Καλαβρύτων, σύμφωνα μέ ιδιαίτερες πληροφορίες μου, γινόταν συμπεθεριό 
μέ γαμπρό γυναίκα μεταμφιεσμένη και νΰφη άντρα και 6 κόσμος τούς έραινε 
άντι για ρΰζι μέ στάχτη. Και άλλος γύριζε μέ μωρό στην κούνια ένα ξύλο 
σπαργανωμένο. Και στο Κεφαλόβρυσο της Τριχωνίας έμαθα, πώς εκτός 
από άλλες παρόμοιες αστείες σκηνές γινότανε και ψευδομάχη, δ Κατσαντώ- 
νης μέ τά παλληκάρια του από τό3 να μέρος και οΐ Τούρκοι από τ’ άλλο μέ 
επικράτηση φυσικά πάντοτε τού πρώτου, δπως και στα Ρουσάλια της Πάρ- 
γας. ’Εννοείται, δτι όλ3 αυτά τά αποκριάτικα έθιμα γίνονται γιά να γελάσει 
καί διασκεδάσει δ κόσμος. Λείπει δ άγυρμός και λησμονήθηκε δ σκοπός της 
καλοχρονιάς.

Είναι φανερό, πώς δλες οΐ πολυάριθμες τελετές έχουν τό ίδιο περιε
χόμενο και τον ίδιο σκοπό μέ την τελετή Θρακικής τυρινής Δευτέρας ούτε 
σημαίνει διαφορά ουσιαστική ή διαφορετική εποχή καί ή μακρινή απόσταση 
τού ενός από τον άλλον Ελληνικόν τόπο. Τής Μπάμπως ή ημέρα, οΐ. Μω- 
μόεροι τού Πόντου, οΐ μεταμφιεσμένοι τής Μακεδονίας καί Θεσσαλίας μέ 
τις ποικίλες ονομασίες τους γίνονται τό δωδεκάημερο καί κυρίως από τήν 
1— 8 τού Γενάρη, οΐ Μάηδες τού Πηλίου τήν πρωτομαγιά, τά Ρουσάλια 
τής Πάργας 1—8 τού Μάη καί τά τού Βαλσαμώνα μετά τό Πάσχα, ή με
γάλη «Ελληνική πανήγυρις» τού γνωστού Κανόνα τήν 1η τού Μάρτη καί 
δ ηπειρωτικός Ζαφείρης γενικά τήν άνοιξη. Τί σημαίνει ή χρονική διαφορά 
θά ΐδούμε κατόπι. Πρωτύτερα θά βρούμε, τί εισφέρουν οΐ παραπόνου τελε
τές για τήν ειδική έρευνα.

Σέ καμιά άπ3 αυτές δέν έχομε τό εξαιρετικά επιβλητικό έθιμο τής 
άροτρΐωσης. Άλλ’ δλα τά άλλα, δπως τή μεταμφίεση, τον παρωδικό τρόπο 
στην εκτέλεση καί τή συνείδηση, πώς δλα γίνονται γιά τον καλό τό χρόνο. 
Ιδιαίτερα σημαντική γιά τον πόθο τής τεκνογονίας είναι ή έκτακτη καί απο
τελεσματική περιποίηση τής μαμής από τις παντρεμένες, καί δ'χι τις χήρες 
ή τις στέρφες, τήν ημέρα τής Μπάμπως στο Σταχτοχώρι καί τά προσφυγικά 
χωριά τής Μακεδονίας. Τήν καλή τεκνογονία φέρνει καί ή παράσταση τής 
γκαστρωμένης στούς Μωμοέρους τού Πόντου καί αλλού (“Αγ. Πέτρος). Ή  
Μπάμπω, σά θεότητα «παιδοτρόφος», εμφανίζεται στο Λέχοβο, σαν Άρά- 
πισσα μέ παιδί ξύλινη κούκλα, στούς Γριντάδες των Χασιών καί στήν Πε
λοπόννησο (Βούρβουρα, Ε'Αγ. Πέτρος, Μαζαίϊκα). Τήν ευτυχία τού γάμου 
φέρνει ή συχνότατη παρουσία σέ πολλά τέτια ζευγάρια, καί παραστατικώτερα 
δ γάμος τού 3Αλή, σάν ευτυχισμένο τέλος στο δράμα των Μωμόερων. Στο 
δράμα αυτό, δπως καί στον "Αγ. Γεώργιο κατά τό Βιζνηνό, κύριο θέμα
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είναι ή νεκρανάσταση και τούτο τελειότατα διαφωτίζει το ηπειρωτικό παι
χνίδι των κοριτσιών μέ τό Ζαφείρη. Την άνοιξη, για νά ’ρθει ή νέα πλού- 
σια βλάστηση πρέπει ένα νέο παιδί πεθαμένο ν’ άναστηθή σαν είναι μέ 
φύλλα και λουλούδια σκεπασμένο. Τό ΐδιο κατορθώνει και τό Μαϊόπουλο 
στο Πήλιο και τό έθιμο τής περιφοράς τού Λαζάρου δεν είναι διαφορετικό. 
Νεκρανάσταση γίνεται σέ πολλούς τόπους (Τσαγκαράδα, Κοζάνη, Κρανιά, 
Σαμαρίνα, Γρεβενά), δταν σκοτώνετ5 ό γαμπρός κι άναστένετ’ από τό για
τρό και τό ίδιο σημαίνει τό ξελιποθύμισμα τής νύφης στύν 'Αλμυρό ή ή 
εικονική κηδεία στον 'Άγιο Πέτρο. Δέ μένουν λοιπόν μοναδικά και ανεξή
γητα, δσα μάς διηγήθηκε ό Βιζυηνός στον καιρό του.

"Ενα τελευταίο στοιχείο τής τελετής και πρώτο στη σημασία, τό αγω
νιστικό, αξίζει πολύ την προσοχή μας. Στο Όρτάκιοϊ είδαμε, πώς μετά τό 
σπάρσιμο δλοι φροντίζουν νά ρίξουν κάτου τό γεωργό Μπέη και νά τού πά
ρουν τό αενίκι, ενώ οΐ δικοί του, οί Άράπηδες και ή Καάίνα, άντιστέκουν- 
ται δσο μπορούν. Θά νικήσουν οι πρώτοι και θά πέσει ό σπορέας πάνου 
στο σπαρμένο γιά νά πάρει ό τόπος τή γονιμοποιητική του δύναμη. Τό ίδιο 
γίνεται στην Άδριανούπολη, δταν στο τέλος βάζουν τό Σκυλόμπεη άπάνου 
στό σπαρμένο, μέ συμβολική σημασία, ή δταν σούρνουν τό γεωργό μέ δε
μένα τά πόδια του πάνου στό σπαρμένο ο'ργωμα στά K una 1 (;)τών Σαράντα 
’Εκκλησιών, Στό Κωστή άγωνίζουνται οί έγγαμοι και οί άγαμοι νά φέρουν 
μέ τό αμάξι τών τζορματζήδων, έως δτου ύπερισχύσουν οί νέοι και αρχίσει 
ή σπορά. Στού Άφκαριού ό Κούκερος κάνει πολλές προσπάθειες νά κατα
φέρει τούς άτίθασσους νέους καί ζευτούν καί παλεύει μέ τήν Κουκερίνα γιά 
νά τήν τ'ποτάξει στό εικονικό συζυγικό έργο. Συχνά είναι τά άλληλοχτυπή- 
ματα μεταξύ τών Καλογέρων στον "Αγ. Γεώργιο, γίνεται απαγωγή τής νύ
φης, φοβερίζει καί ξαναφοβερίζει τον Καλόγερο ό κουμπάρος του έως δτου 
τόν σκοτώνει κ.τ.λ. Σέ οποία δράση χρειάζεται προσπάθεια καί μέ αγώνα θά 
πετύχουμε τούς πόθους μας. Στήν τελετή τής Μπάμπως είδαμε πόσο οί γυ
ναίκες ανησυχούν μή τούς πάρουν οί άντρες τή μαμή. Τήν υπερασπίζουν 
μέ κάθε τρόπο καί άν νικηθούν θά τήν εξαγοράσουν ακριβά. Μέ τή φύλαξη 
καί τόν αγώνα ή μαμή γίνεται δυνατό σύμβολο κι έτσι μόνο φέρνει τά παι
διά. Μέ βία καί καλωσύνη κάνει τήν κατάχτηση τής ωραίας του ό Άλής 
στύν Πόντο. Πόλεμο μέχρι φόνο κάνουν τά Ρογκάτσια στό Παλιόκαστρο τής 
Καρδίτσας καί οί Λουκατσαραιοι στούς Γριντάδες, άμα δύο αντίθετοι όμι
λοι συναπαντηθούν στό δρόμο. Μέ τήν ΰπερνίκηση τού αντιπάλου δυναμώ
νει δσο έχει niana μέσα του ό θίασος. Γι αυτό γίνεται ή μάχη Χριστιανών
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1) "Ετσι ονόμασε τό χωριό ό Kazarow, όπως είδαμε. Τό όνομα φαίνεται 
ελληνικό. Τά Κουριά; Ό  κ. Π. Παπαχριστοδούλου πιστεύει, πως είναι τό Κουρού- 
Ντερέ ή ή Κούλα τών Σ. 'Εκκλησιών, άλλα δεν πολυταιριάζει.
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και Τούρκων στα Ρουσάλια της ΓΙάργας και τού Κατσαντώνη στο Κεφαλό- 
βρυσο. Ή  κΰρια δράση των Γέρων στη Σκύρο είναι ό πόλεμος μέ τούς θεα
τές και μέ άλλα μέσα και τό γνωστότατο σταχτοβόλημα, τον ταπεινόν αυτόν 
πρόγονο για τά μοντέρνα κομφετί και σερπαντέν.

Δέν είναι ζήτημα, δτι μέ την παρέκβαση σέ τόσους άλλους τόπους πε
τύχαμε μεγαλύτερη ασφάλεια για την σωστή εκτίμηση τής Θρακικής τελετής 
έβεβαιώθηκαν τά μόνιμα χαρακτηριστικά και ή δραματική παράσταση βγήκε 
από την απομόνωση και βρήκε κι άλλου αρκετά ταίρια της. "Εν1 2 3 άλλο ση
μαντικό κέρδος είναι, δτι τό λατρευτικό τούτο έθιμο, δσο καί άν είναι παραλ
λαγμένο και ξεφτησμένο σέ λαϊκή αποκριάτικη διασκέδαση είναι τό ίδιο παν
τού σέ δλους τούς 'Ελληνικούς τόπους ’). Ή  τελετή τής Τυρινής Δευτέρας 
διαφέρει κατά τούτο μόνο, δτι διατήρησε τή μεγαλύτερη πληρότητα καί δια
φάνεια. Σχετικά μέ τή δραματική παράσταση παρατηρούμε, δτι στον ήπειρω 
τικό Ζαφείρη έχομε ένα πρωτόφαντο δσο καί φωτεινό δρώμενο, στή Θράκη 
καί σέ μερικούς μακεδονικούς τόπους τό δράμα είναι πιο περίπλοκο καί στούς 
Μωμόερους βρίσκεται σέ στάδιο ακόμα πιο προχωρημένο, έχει μονιμώτερο 
τύπο, αφού τό ίδιο παριστάνεται πολλές φορές ημέρα καί νύχτα, μέσα κι έξω 
από τά σπίτια, καί παίρνει κάποια οψη ήθικοκοινωνικής τραγωδίας, χωρίς 
νά ξεχωρίζει από τή χαρούμενη γιορτή τής πρωτοχρο νιας. Τό ίδιο συμβαίνει 
καί στα Παργηνά Ρουσάλια καί τον Κατσαντώνη τού Κεφαλόβρυσου.

”Αν εξετάσουμε τώρα ιστορικά τό θέμα, ευχάριστο είναι νά θυμη
θούμε πρώτα τή σχετική φωτεινή γνοδμη τού αοίδιμου Πολίτη. Σέ μιά διά
λεξή του στή Γαλλική Σχολή, τό 1908, τυπωμένη στα Σύμμεικτα Α, 56, εΤ 
πεν αναφορικά τά ακόλουθα λίγα καί φρόνιμα λόγια: «Αΐ μιμικαί παραστά
σεις των κατοικούν τής Βιζύης καί των πέριξ χωρίων, at διδάοκονσαι τις ό 
σκοπός και ή έννοια διονυσιακών rινων εορτών προ τής εισαγωγής καί τής 
τελειώσεως τών δραματικών αγώνων εν Ά&ήναις» κτλ. Σύμφωνα μ3 * * * αυτά ή 
τελετή πού μελετούμε είναι παλαιότερη από την ανάπτυξη τού δράματος στήν 
’Αθήνα κι ακόμα μαθαίνομε πιο ήταν τό νόημα καί δ σκοπός μέσα σέ με
ρικές, επίσης παλαιές, διονυσιακές τελετές 8). Πράγματι τό νόημα αυτό καί ό

1) ΟΙ Wace καί Thomson στό βιβλίο τους The Nomads of the Balkan, 
137, έκαμαν τό λάθος νά μή προσέξουν τά αποκριάτικα έθιμα της νοτιιότερης Ε λ 
λάδας κι έτσι βρήκαν, πώς οί μεταμφιέσεις δέν έχουν Ελληνική καταγωγή άφοΰ, 
γράφουν, νοτιώτερα τής Θεσσαλίας, δέ γίνονται. ’Αλλά τοΰτο σημαίνει μόνο χρο
νική διαφορά.

2) Σέ χτυπητή αντίθεση βρίσκεται ή νεώτατη δημοσίευση τοΰ Σουηδού W.
Liungman στά Byz. N eugr. Jalirb. τοΰ Νίκου Βέη, τόμ. 15, 1939, σελ. 20—8.
Βάζει πρώτα ό Liungm an τά διονυσιακά καί άλλα έθιμα εύετηρίας, απ’ αυτά,
λέει βγήκαν μίμοι κι άπό τούς μίμους σάν από κοινή ρίζα αναπτύχτηκαν οί Κα
λόγεροι καί ό τουρκικός Καραγκιόζης! Δέν είναι εντελώς άχρηστη ή μελέτη του, ας
άφήσωμε ότι κάθε μελέτη χρησιμεύει καί μέ όλες τις πλάνες της, άλλ’ είναι λυ-
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σκοπός είναι κοινά στην παγκόσμια λαϊκή αντίληψη και οί σχετικές τελετές 
στην προάτη τους μορφή έχουν καταγωγή πανάρχαιη. Είδαμε στο Α' κεφά
λαιο, ότι πολλά έθιμα ερμηνεύονται μέ ιδέες, πού ανήκουν στήν πρωτόγονη 
καί προθεϊκή εποχή' καί δώ τά διάφορα δρώμενα είναι ευκολονόητα χωρίς 
τήν προϋπόθεση τής θεότητας ή κανενός από τά κατάστερα δαιμονικά ό'ντα. 
Τέτια δρώμενα υπάρχουν σέ όλους τούς σημερινούς πρωτόγονους λαούς μέ 
τοτεμική οργάνωση. Ξεπερασμένη είναι εντελώς σέ όλους τούς προχωρημέ
νους ή τοτεμική αυτή οργάνωση, αλλά τά σχετικά δρώμενα έχουν καταπλη
κτική μακροβιύτητα, απαντούν στήν ιστορική ’Αρχαιότητα καί φτάνουν 
παραλλαγμένα κάπως καί κρυμμένα από τήν κοινή αντίληψη έως τή δική 
μας εποχή.

"Ενας γενικώτατος λόγος γ ι’ αυτή τή μακροβιότητα είναι τό γεγονός, 
ότι ό αγροτικός λαός καί σήμερ’ ακόμα από τότε πού μεγαλίόν’ ή μέρα, τις 
χειμερινές τροπές, παρακολουθεί μέ συμπάθεια έντονη τό μεγάλο δραματικό 
αγώνα στή Φύση, νά φύγει ή νάρκη καί ή νέκρα τού χειμώνα καί νά πάρει 
ό τόπος νέα καλύτερη ζωή. Αύτόνε τον αγώνα τον κάνει μαζί κι ό άνθρω
πος καί δεν κάθεται σταυροχέρι. Σά δέ φτάνει ή γεωργική φροντίδα, βάνει 
όλα τά δυνατά, του καί είναι αυτός πού κατορθώνει μέ τήν ομαδική προσπά
θεια καί τήν πίστη του νά διώξει τον κακό χειμώνα καί νά φέρει μιά άνοιξη 
πλούσια σέ τροφές καί σοδειά. Καί μέ τήν απλή αυτή σκέψη φτάνουμε 
άσφαλτα στους προγονούς μας τούς πρώτους, πού είναι οΐ ίδιοι μέ τούς πρω
τόγονους λαούς τής Αυστραλίας ή όπου άλλου βρίσκουνται. Έκεϊ τούς βλέ
πομε, πώς μέ τον ποικιλότροπο χειρισμό τού mana θέλουν νά υποτάξουν 
τήν άτεγκτη πολλές φορές Φύση καί πώς μέ τά διάφορα δροδμενα, τήν εικο
νική ή καί πραγματική ομαδική συνουσία, τήν διευκολύνουν, ή πώς μέ τον 
εικονικό φόνο καί άναγένηση δίνουν νέα ζωή καί ανδρισμό στο μικρό παιδί 
τό αδύνατο ’).

πηρό, δτι. ό Σουηδός λύγιος προκειμένου για ελληνικά έθιμα είναι εφοδιασμένος μέ 
πολλές βουλγαρικές γνώσεις καί ξέρει ελάχιστα έλληνικά, άφοϋ λαβαίνει τόν κόπο 
νά μάς βεβαιώσει, οτι δ Καλόγερος είναι σύνθετο von καλός (brav, scbon) und 
γήρας (Greis, Alfer)! (έ.ά. σ. 25). Γιά νά στηρίξει τή γνώμη, οτι οί Θρακικές τε
λετές, όπως ή καραγκιόζικη παράσταση, είναι νεώτερα πλάσματα σύμφωνα μέ μ ι
μικές παραστάσεις, τελειώνει μέ τό αλλόκοτο συμπέρασμα, ότι καμιά άπ’ αυτές δέ 
σχετίζεται μέ τήν εύετηρία. Πώς τόν έφιότισε ό συχνός οδηγός του, ό Arnaudoff 
δεν μπορώ νά ξέρω, επειδή τό βιβλίο του Bulgarische Festbrauche έγινε αδύνατο 
νά εΰρω στις αθηναϊκές βιβλιοθήκες, κρίνοντας όμως άπό τήν ακριβοδίκαιη βιβλιο
κρισία του Στ. Κυριακίδη, Λαογραφία, Η ', 262—4, βρίσκω πώς δέν έχασα πολύ. 
Ό  Βούλγαρος λύγιος κάνει μόνο προπαγάνδα, γράφει γιαυτό τό βιβλίο του γερμα
νικά καί αγνοεί κάθε ελληνικό έθιμο ή λέξη. "Ολα γ ι ’ αυτόν είναι βουλγαρικά: οί 
K alakanseri τής Ξάνθης, οί φτοτιές τής αποκριάς, τά L,ampadia, καί τά Neste* 
nari.

1) Harrison, Themis, 12—9. Στις φυλές N iradthuri καί ό New South
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’Απ’ αυτή τήν πανάρχαιη εποχή έχουν τήν πρώτη τους πηγή οι Θςχχ- 
κικές τελετές της καλοχρονιάς καί δσες άλλες παρόμοιες έπεριγράψαμε. Στην 
αρχαία Ελλάδα βρίσκομε για ταίρια τους τις τελετές, δσες αργότερα συνδέ
θηκαν μέ τό Θρακικό η Ελληνικό Διόνυσο, η την Άρτέμιδα. "Ενα κοινό κα'ι 
σημαντικό χαρακτηριστικό στις τελετές αυτές είναι, δτι γίνονται από ομάδες 
ανδρικών και γυναικείων προσώπων, μεταμφιεσμένων μέ προσωπεία καί ή 
μεταμφίεση είναι συνηθισμένη στους πρωτόγονους, που ενεργούν πάντοτε 
ομαδικά μέ τό totem, αντίστοιχοι του νεώτερου θιάσου. Σχετικά μέ την Ά ρ 
τέμιδα μετά τ'ις άνασκαφές του ιερού της Όρθιας στη Σπάρτη 1906— 10, 
δπου βρέθηκαν πλήθος πήλινες προσωπίδες από τον 6ο αιώνα καί κάτω, γε- 
λοιογραφικές ή σατυρικές, ανδρικές ή γυναικείες, αναθηματικές, γνωρίζομε 
θετικά τώρα, δτι στην ακολουθία τής θεάς υπήρχαν και αρσενικοί δαίμονες 
εκτός από τ'ις Νύμφες. Ή ταν γνωστό καί πρωτύτερα, δτι στη Σπάρτη και 
την Ιταλία σέ άρτεμισιακές τελετές μεταχειρίζονταν ξύλινα προσωπεία, δτι 
οι χοροί ήσαν συχνά άσεμνοι —Άρτεμις Κορδάκα στην Π,ισάτιδα—καί ή 
αισχρολογία δέν έλειπε καί δτι ή θεά προστάτευε τή μικρή ηλικία σάν κου- 
ροτρόφος κι έδιωχνε τό λοιμό ‘)· Ό λ ’ αυτά σημαίνουν, δτι οΐ τελετές σκοπό 
είχαν την ευετηρία καί γενικά την ευδοκίμηση σέ σπαρτά κι ανθρώπους. Υ 
πήρχαν άρα, δπο)ς είδαμε γιά τις τελεστικές πυρές, προτού άναπτυχθή ή 
προσωπικότητα τής θεάς καί τις περιλάβει. Διατήρησαν βέβαια καί κατόπιν 
οι χαρούμενες λαϊκές γιορτές την αυτοτέλειά τους, άλλ’ όμως μέ την επίδραση 
τής εξευγενισμένης μεγάλης θεάς καί την καθολική ανάπτυξη του Ελληνικού 
πολιτισμού βγήκαν απ’ αυτές ή βουκολική ποίηση καί ό μίμος στή Σικελία.

Τό ίδιο φαινόμενο καί μέ περισσότερα πράγματα καί φως παρακο
λουθούμε στή διονυσιακή λατρεία. Προϋπήρχε καί δώ ό θίασος πού μέ τά 
δροίμενά του προκαλοΰσε κάθε ευτυχία, δπως μάλιστα βλέπομε σέ λαϊκώτε- 
ρες τελετές. Ό  Δικαιόπολις στους Άχαρνείς, αφού εξασφάλισε γιά τον εαυτό * 1

Wales σύμφωνα μέ περιγραφή τοϋ Frazer, ό Dhuramoolan έρχεται νά κάψει τά 
παιδιά πού είναι μαζεμένα κοντά στις μαννάδες των. ’Άντρες εφοδιασμένοι μέ 
bull - roarers, τούς λεγ. ρόμβους στα ελληνικά μυστήρια, καί δαυλιά, τά ρίχνουν 
στις κρυψώνες. Θά τά κάμη ό Δ. κομμάτια, στάχτη. Καί ύστερα θά φκιάσει τά 
παιδιά από στάχτη καί πηλό νέους άντρες, νά ξέρουν τό χορό τής φυλής, τούς bull- 
roarers. Καί ύά λησμονήσουν τά παιδιάτικά τους δλα, τό δνομά τους καί τή γλώσσα 
τους. Παντού, νησιά τοΰ Ειρηνικού, Αυστραλία, ’Αφρική καί ’Αμερική όμοιοι σπα
ραγμοί, δπως τοΰ Ζαγρέα Διόνυσου, καί αναβιώσεις.

1) Nilsson. Griech. Feste, 182 κέ. Πρβλ. καί δσα παραπάνου είπαμε σχε
τικά μέ τή Λυαία των Συρακουσών, τήν ύγίειαν καί τήν κουνουμιά τοϋ Όρτάκιοϊ. 
—Σημ. έκτος από άλλες λεξικογραφικές ειδήσεις τά τού Ησυχίου: Κορυθαλίστριαι 
αΐ χορεύουσαι τή Κορυθαλίφ θεά (Κορυθαλία έπιθ. τής Άρτέμιδος στή Λακωνική 
καί ’Ιταλία από τήν κορυθάλη=ε!ρεπιώνη) καί ακόμα: Κυριττοί’ οι έχοντες τά ξύ
λινα πρόσοτπα κατά ’Ιταλίαν καί έορτάξοντες τή Κορυθαλίφ γελοιασταί.
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του την ποθητή ειρήνη, για τή στερέωση τής ευτυχίας του επιθυμεί άγα- 
γειν τυχηρώς τά κατ’ άγρους Δίονύοια (στ. 260). Παραγγέλνει πρώτα ευ* 
φη μ ία, δπως στην αρχή κάθε γιορτής, υστέρα να πάει μπροστά ή θυγατέρα 
του, ή κανηφόρος, και δ δούλος του Ξανθίας να στήσει δρθιο τό φαλλό. Ή  
θυγατέρα ετοιμάζει μέ τή βοήθεια τής μητέρας της τδ κάνιστρο, δπου βάζει, 
ώς είδος κουνουμιάς, πλακούντιο βουτηγμένο σέ φάβα, και δ ίδιος προχωρεί 
στήν πομπή τραγουδώντας τδ φαλλικό και παραγγέλνοντας στή συμβία του 
νά βγή στδ δώμα νά τδν καμαρώσει. Φυσικά δ ποιητής δεν περιγράφει λε
πτομερώς τά κατ’ αγρούς Διονύσια. Άπ" αλλού ξέρομε γι’ αυτά, δτι δ σχε
τικός θίασος, οί κωμαστές, γύριζαν στήν εξοχή, στά χωριά, παίζοντας καί 
περιπαίζοντας τδν ένα καί τδν άλλον, δπως είδαμε για τά Ρογκάτσια τής Θεσ
σαλίας ή τά παλαιότεοα Ρουσάλια. ’Αλλά στις αναπτυγμένες διονυσιακές τε
λετές έχομε δλα τά στοιχεία τής πανάρχαιης καί μαζί νεώτατης τελετής. Υ 
πάρχει ή μεταμφίεση' δ Θεός λατρεύεται συχνά ώς μάσκα καί οί θιασώτες 
είναι τιορα Μαινάδες μέ νεβρίδες, Σιληνοι ή Σάτυροι πού θυμίζουν ίππους 
ή τράγους. Στά αθηναϊκά Άνθεστήρια, τή δεύτερη ημέρα, ατούς Χόες, γ ί
νεται επίσημα δ γάμος τού Διονύσου—τον παριστάνει δ αρχών βασιλεύς σέ 
πλοίο πάνω σέ άμαξα—μέ τή βασίλιννα στο Βυυκόλιο, αφού προηγηθή δ αρ
ραβώνας στο Λιμναίο μέ τις νυμφεύτριες, τις 14 γεραρές. Γάμος εικονικός 
καί γι αυτό σημαντικός ’). Στά Λήναια ή λατρεία έπαιρνε οργιαστικό χαρα
κτήρα καί σέ σχετικά αγγεία βλέπομε Λήνα, δηλ. Μαινάδα, νά κρατεί 
μισό έλαφάκι καί άλλη μικρό παιδί στήν άγγαλιά της *). Ό  σπαραγμός τού 
Διονύσου από τούς Τιτάνες καί ή ανάσταση τού Λικνίτη γινότανε τελεστικά 
στούς Δελφούς από τις Θυιάδες. Τά σχετικά πειράγματα δέν έλειπαν από 
καμιά διονυσιακή γιορτή8). ’Επίσης οί φαλλοί δέν έλειπαν καί στά μεγάλα 1

1) Και ό Deubner, Attisclae Feste, σ. 116. αναγνωρίζει, o n  ό τε?ιεστικός 
γάμος είναι αρχαιότερος από τή λατρεία τοΰ Διονύσου. "Οτι ή τελετή ήταν πολύ 
δημοτική στήν ’Αθήνα, καί δείχνουν τά μικρά αγγεία, οί χόες, δώρα στά μικρά αγό
ρια πού εόρταζαν’. Ίδέ τήν παρωδία τοΰ γάμου στό χόα τής Ν. Ύόρκης Deubner 
έά. πιν. 11, 3—4. Μικρά παιδιά παίζουν τό Διόνυσο, τή βασίλιννα καί τον παρά- 
νυμφο. ’Ασύγκριτη σε κυνισμό είναι ή παρωδία μέ τόν όχεύοντα δνο σ’ ενα άλλο 
χοΐδιο.

2) Deubner, έ ά. σ. σ. 130, πιν. 20, 1—2 καί 21, 2.
3) Λεξικό τοΰ Φωτίου (καί Σούδα): τά έκ των αμαξών..... Άθήνησι γάρ έν

τή τών Χοών εορτή οΐ κωμάζοντες επί των άμαξών τούς απαντώντας εσκιοπτόν τε 
καί έλοιδόρουν, τό δε αυτό καί τής Ληναίοις ύστερον έποίουν. Ή  συνήθεια αυτή 
τών παλαιών μάς θυμίζει, δτι στό Όρτάκιο'ΐ ό Μπέης καί δ Κριτής, στήν Άδρια· 
νούπολη ό Σκυλόμπεης καί στό Κω στή ό Κούκερος ή δ βασιλές τής Λίτιτσας καί οί 
τσορμπατζήδες γυρίζουν πάνω σέ αμάξι. Θά δεχθούμε λοιπόν τήν προέλευση τοΰ 
εθίμου από τήν ’Αρχαιότητα; Τό ζήτημα δέν είναι απλό καί εύκολο. ’Από τόν επί
σκοπο Άμασείας Άστέριο—400 μ. X. περίπου—έχομε λεπτομερειακή περιγραφή 
παρόμοιου μέ τά Θρακικά εθίμου, Migne Ρ. G. τ. 40, 221. "Ενας παριστάνει τήν
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Διονυσία, κάθε αθηναϊκή αποικία (οφείλε νά σι;είλει ε^α φαλλό για την πο
μπή, Τέλος τό αγωνιστικό στοιχείο είναι απαραίτητο στις διονυσιακές τελε
τές. Αγώνες εγίνονταν ανάμεσα στους κωμαστές στα κατ’ αγρούς Διονύσια, 
ενθυμίζομε τον αγώνα επι Ληναίω και αγώνες κωμωδών και τραγτοδών γ ί 
νονταν στα μεγάλα ή τά εν άστει Διονύσια.

Μερικά στοιχεία τής ιδίας πανάρχαιης τελετής παρατηρούμε πώς μπή
καν και σέ άλλων θεών λατρείες. ΙΙαραπάνου είδαμε στο μύθο Δήμητρας καί 
Τασίοονα, πού σημαίνει, βέβαιη υπόδειξη τής εικονικής ή πραγματικής συ
νουσίας πάνω στα οργωμένα και σπαρμένα χωράφια. Καί ή πιθανώ- 
τατη ετυμολογία τού ίριπτολέμου—νειώ ένί τριπόλώ—τό ϊδιο πράγμα δη
λώνει. Στη λατρεία τής ίδιας θεάς βρίσκομε, όπως είναι εύλογο, την τελε
στική άροτρίωση και τα κατά τον ιερόν άροτον, καί σχετικά μ’ αυτόν πρβλ. 
δσα άνέφερα στή Λαογραφία, Ζ', σ. 365—8. Τό αγωνιστικό έθιμο γνωρί
ζομε επίσης, πώς μπήκε σέ πολλές εορτές τής Δήμητρας καί Άρτέμιδας. Τά 
Λιθοβολία τής Τροιζήνας στή λατρεία τής Λαμίας, καί Αύξησίας, ή βαλλη- 
τύς τών'Αθηναίων '), οι βαλλαχράδαι στο ’ Αργος, τά Καταγώγια τής’Εφέσου 
καί άλλα είναι έθιμα συντελεστικά γιά τήν ευφορία καί τή λοιπή ευτυχία τού 
τού άνθροόπου. Καί τέλος τό αγωνιστικό στοιχείο κορυςιώνεται σέ ένα από 
τά λαμπρότερα κατορθώματα τού Ελληνικού πολιτισμού, τήν ίδρυση καί 
ανάπτυξη τού ολυμπιακού αγώνα, όπως εξαίρετα πραγματεύεται τό θέμα 6 
Cornford στο VII κεφάλαιο τού βιβλίου Themis, 212 κέ.

Ά πό  τή σύντομη εξέταση γίνεται φανερό, πώς εξαιρετικά ή διονυ
σιακή λατρεία πήρε δλα τά στοιχεία τής αρχικής τελετής καί τό σημαντικώ- 
τερο τή νεκρανάσταση. Τό πράγμα δεν είναι ανεξήγητο. Γιατί δ Διόνυσος 
ήτο ό κυριώτατος επαυιος - Δαίμων καί ή λατρεία του στάθηκε μάλιστα στά 1

ανώτατη αρχή καί ανεβαίνει σέ άρμα καί έχει δορυφόρους. "Αλλοι υποκρίνονται γυ
ναίκες, σκάνδαλο μεγάλο γιά τον επίσκοπο κ.τ.λ. Ή  εορτή γινότανε στις Καλάνδες 
τοΰ Γενάρη, εορτή δμοια μέ τά Κρόνια ή Σατουρνάλια των Ρωμαίων, οπού υπήρχε 
επίσης ό βασιλεύς. Κοίταξε γι αύτά τον Πολίτη, παραδόσεις 11, 1264, 1 καί 1270, 2. 
Ό  Nilsson στό Arcli. f. Religions w. τ. 19, 84 κέ. δέχεται επίδραση άπό τά Βα- 
βυλωνιακά Σακαΐα. Ά λλ’ είναι αδύνατο στά όρια τής πραγματείας μέσα νά ασχο
ληθούμε περισσότερο γιά τό ζήτημα.

1) Ήσυχ. βαλλητύς' εορτή Άθήνησι επί Δημοφώντι τφ Κελεοΰ άγομένη. Καί 
Ήσυχ. μόροττον' εκ φλοιού πλέγμα τι, φ έτυπτον άλλήλους τοϊς Δημητρίοις. Τή βαλ- 
λητύ συνάπτουν μέ τήν φύλοπιν αίνήν τοΰ Όμηρ. "Υμν. στή Δημ. 266. Για τό ζή
τημα, τή σωστή εξήγηση δίδει ό Rose στό Volklore, τ. 36 σ. 322: Rose seggests, 
that the psj^chological Basis of this type of rifualis the idea th a t the raising 
and expressing of excitement creates magical power. Τή γνώμη τοΰ Rose ανα
φέρουν ol Allen - Halliday καί Sikes στήν έκδοση των 'Ομηρικών “Υμνων. Καί ό 
Nilsson, Gr. Feste 414 πολεμεΐ τήν ερμηνεία τού Usener, δτι πρόκειται γιά αγώνα 
ανάμεσα θέρος καί χειμοϊνα, άφοΰ, λέγει, καί στις τροπικές χώρες έχομε ίδιους 
αγώνες.
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κατώτερα λαϊκά στρώματα ή πιο αγαπητή σέ όλη την ιστορική Αρχαιότητα 
και μόνη βάσταξε και μετά τήν κατίσχυση του Χριστιανισμού αρκετούς αιώ
νες. Σύμφωνα μέ τήν ομόφωνη μαρτυρία των παλαιών πρώτη του πατρίδα 
ήταν ή Θράκη, οπού μαζί μέ τή μητέρα Σεμέλη — όνομα Θρακοφρυγικό μέ 
τή σημ. τής Μητέρας Γης—είχε γενική δικαιοδοσία νά φροντίζει για τήν 
καρποφορία, τή μαντική, τον πόλεμο καί όλα όσα χρειάζοταν τό παλαιό τοτέμ, 
παρόμοια μέ άλλα θεία ζεύγη τής "Ανατολής (Κυβέλη—Άττις, Άστάρτη— 
Άδωνις, Ία ις—"Όσιρις). "Οπως είδαμε στα "Αναστενάρια μιλώντας για τήν 
ώμοφαγία, ό προσωπικός θεός γεννήθηκε σαν προβολή τού ίΚασου πού χει
ριζόταν τό mana τού συντρόφου ταύρου. Επίσης 6 Θεός ήταν προβολή τού 
τοτέμ, αφού τούτο δεν ήτο σύνολο κοινωνικό μέ ξεχωριστά οργανωμένα άτομα 
άλλα ομάδα συναισθηματικά ενωμένη σαν ένα πρόσωπο. Γι αυτό ό ενθου. 
σιασμός, ό σπουδαίος, κι ά: μήν είχε τίποτε υψηλά Ιδανικά, καί ό οργιαστι
κός χορός άποτέλεσαν τό κύριο στοιχείο τής διονυσιακής λατρείας καί μέ τούτο 
τό θέλγητρο ξαπλοίθηκε γοργά στή γειτονική πρώτα, τις αποικίες, κι ύστερα 
στήν άλλη Ελλάδα ή νέα λατρεία κατά τον 7ο π. X. αιώνα. "Ακόμα ενωρίς 
ό νέος θεός ως Ενιαυτός—Δαίμων, πού κάθε χρόνο φέρνει όλα τά καλά, συν
δέθηκε μέ τούς νεκρούς καί τή λατρεία τους, επειδή μέσα στήν τοτεμική φυλή, 
άποτελεσμένη από ανθρώπους, ορισμένα ζώα καί φυτά σάν ενιαίο σύνολο, 
έβλεπαν πώς μέ τό πέρασμα τού χειμώνα γεννοβολ,ούν τά ζώα καί ξανακαρ- 
πίζουν τά δέντρα ή πετιόνται τά σπαρτά καί πίστευαν, πώς έτσι καί οι σύν
τροφοί τους άνθρωποι, άς πέθαναν, ξαναγυρίζουν στή ζωή. Γι αυτόν τό λόγο 
βλέπομε, πώς τά Άνθεστήρια, πού γίνονταν τον Άνθεστηριώνα (Φεβρουάριο 
— Μάρτιο) ήταν μαζί εορτή τού Διονύσου καί των νεκρών, τή δεύτερη ημέρα 
στούς Χόες καί μάλιστα τήν τρίτη στούς Χύτρους καί τά παρόμοια Άγριώ- 
νια λέγονταν στό 'Αργος καί νεκύσια ’). Πολυσύνθετο έτσι φαίνεται τό περιε
χόμενο, άλλ* όμως ξεχωρίζουν δύο απόψεις. Είναι τό άνετο, κωμικό καί άκό 
λαστο μέρος κι εξάλλου τό κόσμιο, ενθουσιαστικό καί θειο. Τό πρώτο ανή
κει στούς κονφόνονς καί άμηχανυεργονς Σατύρους τό άλλο στό ΘΆ καί τις 
Μαινάδες του. Συχνά βλέπομε στις αγγειογραφίες, τις μελανές ή κόκκινες, 
τούς Σατύρους ή Σιληνούς νά είναι ιθυφαλλικοί καί νά κάνουν κάθε είδος 
ασχήμιες, ενώ ό Διόνυσος στέκεται στή μέση κόσμια ντυμένος μέ τον κάνθαρο 
στό χέρι, αξιοπρεπής, σάν κύριος, θά λέγαμε σήμερα. Καί τις Μαινάδες βλέ
πομε βυθισμένες στήν έκστασή τους νά άναπάλλουν τούς θύρσους καί έτοι
μες ν" αποκρούσουν τήν επίθεση κάθε αδιάντροπου συνθιασοότη. Τό ίδιο συμ
βαίνει στις μεγάλες δημόσιες διονυσιακές εορτές. Τέλος ή εξέλιξη καί στις δύο

1) Σημείωσε τή γνώμη τοϋ ‘Ηρακλείτου (Diels, Fr. 15); ιούτός δέ :Άιδης xui 
Διόνυσος, ότεω μαίνονται καί ληναΐζουσιν. Καί τήν αρχαϊκή επιγραφή τής Ιτα λ ι
κής Κύμης: ού θέμις ενταύθα κεΐσθαι (εί)μή τον βεβακχευμένον (Notiz. D- Scavl·
J906, a. 378).
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κατευθύνσεις φτάνει το κορυφωμά της, το μέγιστο θρίαμβο του Ελληνικού 
πνευματικού πολιτισμού, την τελείωση τού δράματος στην ’Αθήνα. Ή  κω
μωδία έγινε κατά τον ’Αριστοτέλη «άπό των  τά φαλλικά έξαρχόντων  ά ετι και  
νΰν εν πολλαϊς ιώ ν  πόλεων διαμένει νομιζόμενα»  και ή τραγωδία «από ιώ ν  
έξαρχόντων τον δ ι& ύραμβον» . (Ποιητ. 4 , 12) *).

”Αν ή αρχική ευετηρική λατρεία, ενοποιημένη υστέρα μέ τον προσω
πικό θεό, σύμβολο για όλες τις πνευματικές εθνικές δυνάμεις, έφτασε νά δη
μιουργήσει πλούσιες και υψηλές μορφές σέ εορτές, ποίηση και τέχνη και τό 
δράμα ξεκινώντας από τ’ απλά πανάρχαια δρσιμενα ανέβηκε στο γνωστό ΰψος, 
τούτο δέ σημαίνει, δτι καί ό λιτός ολόκληρο; μπορούσε νά κρατήσει μόνιμα 
γιά τις ανάγκες τής καθημερινής του ζωής τις νέες μεγάλες δημιουργίες. Που
θενά στη Γή δέ συνέβη έως τώρα ένα τέτιο πράγμα. Μ πορεϊ μιά θρησκεία 
μέ τους θεολ,όγους, ποιητές καί καλλιτέχνες ν’ ανεβεί όσο θέλεις ψηλά, άλλ’ 
ό λαός στά πλατιά στρώματα θά μείνει πιστό: στην παραδομένη καί απλή 
δική του λατρεία καί αντίληψη. Γι αυτό, είδαμε, πώς ή Θρακική τελετή μέ 
όλες τις παραλλαγές της καί όλες οί παρόμοιες από τούς άλλους Ελληνικούς 1

1) Λαμπρό είναι όπως καί πάντοτε άξιανάγνιυστο τό άρθρο τοΰ Albr. 
Dietericb, AFRW. XI, 1908, 163—196, γιά τή γένεση τής τραγωδίας. Σοφή είναι 
ή πραγματεία τοΰ Nilsson, Ν. Jahrb. f. ΚΙ. Alt. 1911, άλλ’ όχι καί τόσο δια- 
φωτιστική} όσο είναι πολυσέλιδη. Ή  μόνη ικανοποιητική λύση στο ζήτημα δόθηκε 
άπό τόν κύκλο τής Miss H arrison στό γνωστό βιβλίο της Tbernis, όπου τό ειδικό 
κεφ. γράφτηκε άπό τόν G. M urray, 341—363. Πολύ φως φέρνει στό ζήτημα ή νέα 
καί ασφαλέστερη ερμηνεία γιά την καταγωγή τοΰ ήρωα. Δέν είναι, όπως στον καιρό 
τοΰ Rohde ένας χθόνιος δαίμων ό ήρωας μέ την όποια προέλευσή του, άλλ’ είναι 
ένας πρόγονος, πρώτος στην τοτεμική ομάδα, πού βέβσια πέθανε τόν παλαιό καιρό, 
μά σαν βλέπομε πώς κάθε άνοιξη ξαναγυρίζει ή βλάστηση καϊ ή νέα ζωή καί ή 
ομάδα μας μένει ακέραιη πάλι, θά είναι αυτή ό πρόγονος πού κατορθώνει τήν'περιο- 
δική παλιγγενεσία. Μέσα στήν ιδέα τοΰ ήρωα ξεχωρίζει ό θάνατος τοΰ άτόμου, πού 
έζησε καί μαζί ενωμένη μέ άντιλογικό συναισθηματικό τρόπο ή περιοδική αιώνια 
ζωή τοΰ ίδιου, πού ενεργεί χωρίς αρχή καί τέλος σάν λειτουργός. Γι αυτό οί ήρωες 
έχουν μέσα τους τή φύση τοΰ Ενιαυτού Δαίμονα καί είναι μόνιμα πλουτοδότες. Έμ- 
φανίζουνται σάν φίδια καί συνολικό αντιπρόσωπο έχουν τόν ’Αγαθό Δαίμονα. ° Αλλά 
τί σχέση έχουν μέ την τραγωδία; "Οταν ό Διόνυσος είναι ό κύριος Ενιαυτός Δαί
μων καί ό διθύραμβος ό λατρευτικός τρόπος νά φέρουμε, άφοΰ πέρασε καί πέθανε 
ό παλαιός ό χρόνος, τό θεό τής νέας χρονιάς κι άπό τ’ άλλο μέρος οί ήρωες ου
σιαστικά τοΰ μοιάζουν εύ'κολα καί ανέλπιστα νοιώθουμε γιατί τά θέματα στις σω- 
ζόμενες τραγωδίες, εκτός άπό τις Βάκχες είναι όλα άπροσδιόνυσα. "Οτι οί ήρωες 
στήν ομηρική καί την άλλη επική ποίηση είναι παλαιοί ’Ενιαυτοί Δαίμονες τό μαν
τεύομε καί τό δεχόμαστε άπό τις συχνές άνδροκτασίες στήν Τλιάδα καί άλλα λη
σμονημένα γεγονότα—ό Έκτορας π. χ. έχει τόν τάφο του έξω άπό τή Θήβα (The
mis. 334 κέ.). Ά λλ’ όμως γιά τή σωστή κατανόηση πρέπει νά προσέξουμε σέ τοΰτο 
τό σπουδαίο, ότι καί ό μΰθος τοΰ Διονύσου καί οί άλλοι ομηρικοί μΰθοι πρέπει, 
πρωτύτερα νά πήραν σημαντική ήθικοκοινοτνική ανάπτυξη γιά νά δημιουργηθή ά^ό 
τούς μεγάλους τραγικούς τό θαϋμα τής αττικής τραγωδίας.
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τόπους είναι ομοιότροπες παντού και μονότονες '). Ό  λαός κρατεί δ,τι του 
χρειάζεται, τα παλαιά δρώμενα, και σχεδόν τίποτ5 άλλο. Ά πό  τις δυο πλευ
ρές τής λατρείας περιορίζεται ή σπουδαία εως δτου στην παραλλαγή τής απο
κριάς λησμονηθή σχεδόν εντελώς. ’Αντίθετα τονίζεται και κυριαρχεί τό εύ
θυμο και κωμικό μέρος καί ή παρωδία χρωματίζει καί τροποποιεί τά περισ
σότερα ή όλα τα δρώμενα. Το παρωδικό καί σκωπτικό πνεύμα, ή προσωρινή 
χαλάρωση των κοινωνικών δεσμών, μέσα έξ αρχής μαγικά καί χρήσιμα, άνθι
ζαν για τούς ευφυείς λαϊκούς εκτελεστές εξαίρετο στάδιο πνευματικής ενέρ
γειας καί εξασφάλισαν τή θαυμαστή μακροβιότητα στο λατρευτικό έθιμο. 'Α
λατισμένες αστειότητες, οσο κι άν ήσαν χοντροειδεΐς καί αριστοφάνειες, συν
δυασμένες μέ αλλόκοτα θεάματα, γενναία οινοποσία καί καλοπέραση κράτησαν 
επί αιώνες αμέτρητους αγαπητή καί ακέραιη τή λαϊκή τελετή τής καλοχρονιάς.

"Οτι στο Θρακικό έθιμο τής Τυρινής Δευτέρας, δπως καί στις άλλες 
παρόμοιες διατηρήθηκε λαϊκή διονυσιακή λατρεία, παράλληλη μέ τήν επίσημη 
καί ανεπτυγμένη κατά τήν ιστορική Αρχαιότητα φαίνεται μέ δσα είπαμε αρ
κετά βέβαιο. ’Αλλά για νά λείψει κάθε αμφιβολία θά σημειωθούν καί άλλα 
πειστήρια.Δέν είναι τυχαία σύμπτωση, δτι ή Θρακική τελετή καί τά παρόμοια 
αποκριάτικα έθιμα πέφτουν στήν ίδια πάνου κάπου εποχή μέ τά Άνθεστή- 
ρια τών παλαιών. Τή δεύτερη ημέρα, 12 τού Άνθεστηριώνα, γύρω από τή 
δική μας πρτοτομηνιά τού Μάρτη, τούς Χόες, τή θεωρούσαν μιαρά, δπως ξέ
ρομε κι από άλλες ειδήσεις καί διαβάζομε στο Φώτιο λ. μιαρά ημέρα' 
εν τοϊς Χουσίν Άνθεστηριώνος μηνάς, έν φ δοκούσιν αί ψυχαί τών τελευτη- 
σάντιον άνιέναι, ράμνων έ'ωθεν έμασώντο καί πίττη τάς θύρας έχριον. Α νέ
βαιναν οί ψυχές τών νεκρών στον άπάνου κόσμο στούς Χόες αλλά τήν τρίτη 
μέρα, στούς Χΰτρους, τούς έτιμούσαν. Σχολ. Άριστ. Άχ. 1076 «Χΰτρους' 
Θεόπομπος τούς διασωθέντας εκ τού κατακλυσμού έψήσαί φησι χύτρας παν
σπερμίας, δθεν ούτω κληθήναι τήν εορτήν... τής δέ χύτρας ούδένα γεύσα- 
σθαι». Μετά τις συνηθισμένες αυτές τιμές, είδος κόλλυβα, θά ακολουθήσει 
ή αποπομπή τών άνεπιθύμητιον. Σούδα, λ. θύραζε' «οί μέν διά πλήθος οίκε 
τών Καρικών είρήσθαί φασιν, ώς έν τοΐς Άνθεστηρίοις ευωχούμενων αυτών 
καί ούκ έργαζομένων, τής ουν εορτής τελεσθείσης λέγειν επί τά έργα έκπέμ- 
ποντας αυτούς. Θύραζε Κάρες ονκ ετ * Ανϋεοϊήρια' τινές δέ ούτω τήν παροι 
μίαν φασί' θύραζε Κήρες ούκ ενι Άν&εστήρια» 1 2). 'Η λατρεία τών νεκρών 
δέν περιορίζεται μόνο στα αττικά Άνθεστήρια, αλλά καί στήν άλλη 'Ελλάδα 
στα παρόμοια διονυσιακά Άγριώνια, ένα μήνα πιθανόν κατόπι. Στις 13—15

1) Themis, 332 κέ. Τό ίδιο συμβαίνει καί στις μεσαιωνικές παραστάσεις 
μεταμφιεσμένων τής Ευρώπης, δπως ό Chamber στο βιβλίο του Medireval Stage 
ανέπτυξε.

2) "Ou καί οί δύο αυτές εκδοχές έχουν ΰπόσεαση Ιδές H arrison, Prolego
mena, 35 κέ.
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του Φλεβάρη γίνονταν τά ρωμαϊκά Feralia η Parentalia και τά παρόμοια 
Lemuria, 9—13 Μάη, τά θεωρούσαν ήμερες αποφράδες. "Αλλά καί άλλοι, 
όπως οί Πέρσες και οί Βαβυλώνιοι, την άνοιξη τιμούσαν τούς νεκρούς των '). 
Τούτο σημαίνει πλιά αρκετά καθαρά, ότι ή λατρεία τού Διονύσου καί των 
νεκρών μαζί είναι παλαιότατη, αφού είναι κοινή σέ πολλούς ινδοευρωπαϊ- 
κούς λαούς καί ξένους ακόμα γείτονες, τούς Βαβυλωνίους. Αυθόρμητα τότε 
έρχονται στη μνήμη τά δικά μας Ψυχοσάββατα, πού έτοποθέτησε ή 'Ελλη
νική ’Εκκλησία γύρω από τίς ’Αποκριές. Τρία είναι τά Ψυχοσάββατα, μνη
μόσυνα γιά τίς ψυχές γενικά, μέ κόλλυβα καί άλλες προσφορές’ τό πρώτο 
πέφτει αμέσως πριν από τήν κρεωφάγο Κυριακή, τό δεύτερο είναι τυρινής 
βδομάδας καί τό τρίτο τώ»ν 'Αγ. Θεοδώρων, τήν προδτη βδομάδα τής Σαρα- 
κοστής. Ή  λατρεία τών νεκρών στά σάββατα αυτά πρέπει νά είναι παλαιά 
κι έχει εξαιρετική σημασία. Έκτος από τά κόλλυβα καί τά μακαρόνια θά 
ήσαν προσφορά γιά τούς μακαρίτες ή καλύτερα γιά τό επιμνημόσυνο δείπνο, 
τή μακαριά ή μακαρισνιά. Στήν Κυνουρία καί αλλού αποκριά, μάλιστα ή 
τελευταία, δεν μπορεί νά γίνει χωρίς μακαρούνια, ούτε έτρωγαν παλαιότερα 
τέτιο φαεί άλλην ημέρα τού χρόνου. Καί οί νεκρικές αυτές προσφορές έχουν 
ιερότητα καί δύναμη τέτια, ώστε προπάντων τά κορίτσια αλλά καί οί ανύ
παντροι νά τά χρησιμοποιούν γιά μαντικούς σκοπούς, ποιόν ή ποιά θά πά
ρουν. Πώς σπέρνουν τό σιτάρι τών 'Αγ. Θεοδώρων καί πώς κρύβουν τό 
μακαρούνι ίδές στή Λαογραφία, Γ', 3 κε., 46 (άρμυροκουλλούρα) καί 48 
(Βούρβουρα τής Κυνουρίας).

Σαν νά μή έφταναν αυτά έχομε καί άλλο Ψυχοσάββατο, τού Ρουσα- 
λιού τό Σάββατο τής Πεντηκοστής, συνδυασμένο καί τούτο μέ παρόμοια 
έθιμα, τά ήδη γνωστά μας Ρουσάλια. Σέ ερωτήματα τού Πολίτη σχετικά μέ 
τά Ρουσάλια δημοσιεύτηκαν στή Λαογραφία αρκετές ειδήσεις γιά τό ξεχωρι 
στο τούτο Ψυχοσάββατο. Σέ πολλά μέρη, Ζαγόρι, Παραμυθιά, Γιάννενα στήν 
’Ήπειρο, γράφει ό Δ. Σάρρος, Λαογρ. Δ', 748—9, είναι γνωστό τ άρσαλιού 
τό Σάββατο ή όπως ό λαός πού παίρνει τ’ 'Αη Ρουσαλιού τό Σ. πλάθοντας 
έτσι ιδιαίτερον άγιον, όπως τ' 'Αη ναληψιού κ.τ.λ. Πιστεύουν, πώς οί ψυχές 
ελευθερωμένες από τον "Αδη τή Μεγάλη Πέφτη ξανακλειόνται πάλι στον 
Κάτο Κόσμο τό Σάββατο αυτό. Γι αυτό λένε μέ θλίψη:

Μεγάλη Πέφτη νά ρχιτι χίλιες φουρές τού χρόνου 
κι αυτό τού έρμου τ άρσαλιού καμνιά φουρά τού χρόνου.

Ή  ημέρα, τ άρσάλια, θεωρείται πένθιμη καί μετά, τό μνημόσυνο 
στήν εκκλησία μοιράζουν κόλλυβα, κομμάτια άρτο άναπάψιμο όπως τό λέν 
και οι προβαταραΐοι κομμάτια τυρί. Προσθέτει ότι ή γιορτή είναι γνωστή 
καί στούς ’Αρβανίτες καί τούς βλαχοφώνους τής Μακεδονίας, όπως καί τό 1

1) Nilsson, Gr. Feste, 272,
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όνομα σέ πολλές παραλλαγές.—Στη Φράγκα, μικρό συνοικισμό άρβανιτάδων 
νότια του Αίγιου, ονομάζουν τό Σ. τώ Ρουσαλιώνε. Στην εκκλησία πηγαί
νουνε κόλλυβα, ψωμί, τυρί και ψημένα κρέατα ’) και τό κεφάλι του αρνιού τό 
παίρνει ο παπάς, Λαογρ. Λ', 324. ’Επίσης Σ. των Ρυυσαλιών τό λένε στα 
Καλάβρυτα. Πηγαίνουν τά σπερνά η όπως αλλιώς λένε τά κουκκιά στην εκ
κλησία και δεν εργάζουνται την ημέρα κείνη, ούτε ράβουν οΐ γυναίκες. Λαο
γρ. αυτ. 324—δ. Στην Αίγινα καί τό ’Άργος τό δ'νομα είναι Σ. του Ρου- 
σάλιου μέ τις ίδιες συνγ')θειες. Ό  Π. Σεφερλής ανακοινώνει (έά 326), δτι 
από πρόσφυγες του Δελβίνου στη Β. ’Ήπειρο έμαθε, πώς εκεί εορτάζουν 
τό μνημόσυνο καί λένε τό ιδιότυπο δίστιχο.

Μεγάλη Πέφτη να ’ρχεται πέντε βολές τό χρόνο 
του Ρουσαλιοΰ νά μ1 2 3 έρχεται καμιά φορά τό χρόνο.

Ακόμα λέει, δτι στά Ψαθάκια του Γυθείου τό Σ. τό ονομάζουν της 
Ρουσαλης και δτι στά Γιάννενα τό παρετυμολογοΰν, του Τρισαλιοϋ. Άπό 
τού Βοΰρβουρα της Κυνουρίας ό Κ. Μαντζουράνης ανακοινώνει (εά. 326—7) 
έκτος άπό άλλα τό σχετικό τρίστιχο.

Ανάθεμα πού δούλεψε τούτα τά τριά Σαββάτα 
τό Κριατινό, τό Τυρινό και των 'Αγιο Θοδώρων 
τού Ρουσαλιοΰ τό Σάββατο ούτε νά πάει ούτε να ’ρθει.

Κανένας δεν εργάζεται καί άν καμνιά γυναίκα ράψει τρυπάει μέ τη 
βελόνα της τά μάτια των πεθαμένων. Καί προσθέτει: «Την ημέραν ταύτην 
ψηνουσι σκόροδα καί τρώγουσι. Αί νέαι δοκιμάζουσι την τύχην των μέ τά 
δαχτυλίδια καί φύλλα κισσού 3). Στη Λευκίμμη της Κέρκυρας γνωρίζουν τό 
Σ. τού Ρουσαλιοΰ, αλλά μνημόσυνο δέ γίνεται. Μόνο γνωστός είναι ο στί

1) Τό κρέας στά μνημόσυνα, δσο ξέρω, είναι απαγορεμένα ατούς ‘Ελληνι
κούς τόπους. Γι αυτό μοΰ έκαμε εντύπωση, όταν προ ετών έμαθα στοΰ Σκληρού 
τής Φιγαλείας, ότι οί ’Αρβανίτες στο Ψάρι καί Σουλιμά τής Τριφυλίας τό Σαβ. 
τής Πεντηκοστής πηγαίνουν ύστερ! άπό την εκκλησία στά μνήματα καί κεΐ τρώνε 
κρέατα ψητά καί πίνουν.

2) 'Αξίζει νά σημειακή ή μαντεία αυτή μέ φύλλα τοΰ κισσού. Τόν κισσό 
τον λέμε κλήδονα στοΰ Βοΰρβουρα—ό κλήδονας—καί όπως βλέπω σέ σημείωμα 
φροντισμένο για τό ζήτημα άπό τόν Κώστα Ρωμαίο, καί αλλού, όπως στην επαρ
χία Δτορίδας ό κισσός λέγεται κλήδονας. Είχα, την υποψία, ότι καί αλλού ό κισσός 
θά χρησίμευε γιά μαντικό σκοπό καί γι αυτό πήρε τό σημαντικό τούτο όνομα. 
Πράγματι ό Γ. Κόλιας δημοσιεύοντας τό τοπωνυμικόν τού δήμου Δωριέων στην Α 
θήνα τ. Μ σ. 129 σημειώνει τοπωνύμιο ού Κλύδουνας στό χωριό Σουβάλα κα! ερ
μηνεύοντας αύτο λέγει, ότι στό μέρος υπήρχε κλύδουνας (κισσός) καί ότι «κατά 
τήν εορτήν τοΰ Ά γ. 'Τωάννου αί νεάνιδες έθετον εντός αγγείου διάφορα μι,κροαν- 
τικείμενα καί κισσόν, κλυδωνίζουσαι δέ ταΰτα άπέβλεπον εις προγνοόσεις. 'Η  ερ
μηνεία τοΰ Κόλια είναι λανθασμένη, άλλ.ά τό έθιμο άξιοπρόσεχτο, Πρέπει νά με· 
λετηθή, αν ή μαντεία μέ φύλλα κισσού έχει σχέση μέ τήν αρχαία διονυσιακή λα
τρεία ή όχι. Πιστεύω πώς ή θετική απάντηση είναι ή πιθανώτερη.
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χος σαν παροιμία: "Ολα τά Σάββατα νά "ρχόντανε και του Ρουσαλιοϋ νά μην 
ερχόντανε. Κα'ι τέλος από τη μακρυνή Κόπρο έχομε την είδηση (Λαογρ. εα. 
749), ότι στο Σαββάτο των ψυχών, δπως τό λένε, οί ψυχές των κολαομένταν 
ύστερ’ από 50 ημερών ελευθερία ξανακλειόνται στον "Αδη. Καί δώ δεν ερ
γάζονται οι γυναίκες, δέ ράβουν ούτε πλένουν για νά μη γλυστράνε από τό 
σαπούνι οί καημένες οί ψυχές, που ξαναγυρίζουν.

Μέ τις πληροφορίες αυτές γίνεται φανερό, ότι τών Ρουσαλιών τό 
Σαββάτο είναι παρόμοιο στη σημασία καί αντίστοιχο στα Ψυχοσάββατα της 
"Αποκριάς μέ τή διαφορά, ότι στώιν Ρουσαλιών τονίζεται τό πένθιμο μέρος. 
Άλλ' ότι καί τότε υπάρχει κάτι το ανεπιθύμητο, πού πρέπει νά τό διίόξουν, 
όπως και στα Άνθεστήρια, δείχνουν τα συνήθια της Σκυλοδευτέρας στην 
"Ανδριανούπολη. Έκεϊ είδαμε, κυνηγάν καί ανατρέπουν τά σκυλιά μέ άγκυ- 
λθ)τά ραβδιά καί στη νότια 'Ελλάδα τά βασανίζουν την Καθαρή Δευτέρα. Ό  
σκύλος ήταν ιερός στην 'Εκάτη καί ή θυσία του—πρβλ. τον περισκυλακισμό 
έθεωρείτο καθαρτική, αφού ήταν απόδοση οφειλής στην κυρία του, τή μη
τέρα τών δαιμόνων (Rohde, Psyche 11, 407 κέ.) Καί στα ρωμαϊκά Ειι- 
percalia, καθαρτική και μαζί εύετηρική, εορτή τού Φλεβάρη, θυσίαζαν επί
σης σκύλο. Τονίζεται τό Σ. τής Πεντηκοστής τό λυπηρό μέρος μέ τήν καθο
λική ιδέα, ότι τότε οί ψυχές κλείονται καί πάλι στον "Αδη, αφού τή Μεγ. 
Πέφτη ελευθερώνονται καί τις δέχονται μέ χαρά καί τιμές στα σπίτια. "Ε
τσι στο Κεφαλόβρυσο, τύν αρχαίο Θέρμο, εσημεκοσα παλαιότερα, ότι ( 1) τή 
Μ. Πέφτη χύνουμε νερό βάζουμε λιβάνι, γιατί έρχουνται οί ψυχές (2 ) κρα
τούμε τή Μ. Πέφτη για τό χαλάζι καί ούλη τήν Άσπροβδομάδα (=τή  Μεγ. 
βδομάδα) δέ γνέθουν, (3) δέν απλώνουμε τά σκουτιά (σημείο τούτο υποδο
χή?. ενώ τό άπλωμ.α σημ. αποπομπή, όπιος θά ίδοΰμε). Κατά τήν περιεκτι- 
κώτερη μαρτυρία τής Κυνουρίας, πού πρέπει νά πλησιάζει ή νά είναι ή αρ
χική ολόκληρη συνήθεια, τά κορίτσια μαντεύουνται μέ δαχτυλίδια καί φύλλα 
κισσού, ώφελειόνται δηλ. από τήν παρουσία τών ψυχών, όπιος στά άλλα 
Ψυχοσάββατα" καί σύγχρονα ψαίνουν σκόρδα—μέσο αποτρεπτικό—καί τρώνε. 
Σέ καμιά μαρτυρία δέ γίνεται μνεία για θίασο έορταστικό ιδιαίτερο, άλλ5 
από όλες, καί δέν είναι λίγες, βεβαιώνεται, πώς τό όνομα καί ή σύναψή του 
μέ τούς τάφους είναι ξένης ρωμαϊκής αρχής. Τά Rosalia καί Violaria ήταν 
γιά τούς Ριομαίους εορτή τών νεκρών συνδυασμένη μέ ευωχίες κοντά στά 
μνήματα καί γίνονταν τήν προχιυρημένη άνοιξη, όταν ήσαν ρόδα γιά νά 
στολίσουν μ" αυτά τούς τάφους καί στολισθοϋν στ' αγαπητά τους συμπόσια. 
Διαδόθηκαν σέ όλο τό ρωμαϊκό κράτος καί στην 'Ελληνική "Ανατολή δια
τηρήθηκαν καί μετά τήν επικράτηση τού χριστιανισμού, επειδή συνδυάστη
καν καί μέ τή λατρεία τών αύτοκρατόοιον. "Αν λείπουν από τις μαρτυρίες 
πού παραθέσαμε οί θίασοι καί οί παραστάσεις τους, τούτο δέ σημαίνει, ότι 
παλαιυτερα δέν ύπαρχαν, ούτε κλονίζεται ή ιδέα, ότι τά Ρουσάλια πού έμνη
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μονεύσαμε μέ τις παρόμοιες μέ τή Θρακική τελετή συνήθειες, είναι άσχετα 
μέ τά Rosalia και τό Ψυχοσάββατο τής Πεντηκοστής. Ό  αρχιεπίσκοπος Χω· 
ματιανός αναφέρει, όπως είδαμε, όχι τά Ρουσάλια μέ του θίασου τις παρα
στάσεις και τις σκηνικές ασχήμιες γινόντανε την εβδομάδα μετά την Πεντη
κοστή. ’Έχομε έτσι τό δικαίωμα νά άναπαραστήσουμε ολόκληρη την παλαιό- 
τερη εορτή κατά τό Ψυχοσάββατο τοΰ Ρουσαλιοΰ. Και δω έχομε λατρεία νε
κρών συνδυασμένη μέ εύθυμες τελετές, όπως άκριβσκ και στ'ις ’Αποκριές και 
όπως στα Άνθεστήρια ή Άγριώνια των παλαιών. Οί ευθυμες άρα αυτές τε
λετές έχουν καταγωγή αρχαία και χαρακτήρα διονυσιακό.

Ό  Nilsson στην πραγματεία του γιά τή γένεση τής τραγωδίας έκαμε 
λόγο αρκετά διεξοδικό (έά. σ. 678—82) για νά υποστηρίξει τή γνώμη, ότι 
τά ρωμαϊκά Rosalia πήραν στις Ελληνικές χώρες χαραχτήρα διονυσιακής 
τελετής. Έβασίστηκε σέ ύστερότερες επιτάφιες επιγραφές, ’ιδίως από τήν 
Μακεδονία, όπου άναφέρονται κληροδοτήματα του νεκρού για τούς μύστες 
του Διονύσου μέ τόν όρο νά έπιτελέσουν στον τάφο τή λατρεία τής άπό- 
καυσης μέ ρόδα ή κατά τήν εποχή τών Ροζαλίων (Rosalibus γράφεται 
σέ λατινικές έπιγρ. στή θέση τοΰ ρόδοις τών Ελληνικών)’). Αέ διέθετε ό 
Σουηδός θρησκειολόγος τό πλούσιο λαογραφικό υλικό, πού έχομε μείς, άλλα 
και έτσι έκαμε χρήσιμη συμβολή1 2 3). Στο υλικό τούτο μπορεί νά προστεθή 
και άλλο, ώστε νά σαφηνισθοΰν καλύτερα τά Ρουσάλια κα'ι ή σχέση τους μέ 
τό Ψυχοσάββατο τής Πεντηκοστής.

Στο Κεφαλόβρυσο ξέρουν βέβαια τό αναγνωρισμένο από τήν Εκκλη
σία Σάββατο τών ψυχών άλλ’ ούτε τό ειδικό όνομα ούτε τά σχετικά έθιμα 
είναι γνωστά. ’Αντίθετα για τήν εορτή τής ’Ανάληψης, 40 ημέρες μετά τό 
Πάσχα, πιστεύουν, ότι (1) τήν ήμέρ’ αυτή άναλήβουνται ή ψυχές καί κλει- 
διυνουνται πίσω. (2) πάμε σπερνά.. (3) ό,τι δουλέψεις τό παίρνει ή ’Ανάληψη 
(επιβάλλεται δηλ. αργία). (4) Τεινιάζουν τά σκουτιά για ν’ άναλήψουν οι 
ψύλλοι. (5) Είναι κακό νά βρέξει τής ’Ανάληψης, γιατί ούλα (ή σοδειά) θά 
άναληφτούν. (6 ) Ό  τσιοπάνης θά λούσει τά πρόβατα για νά φύγει ή άρ- 
ρώστεια από πάνω τους καί μεΐς θά νιφτούμε. Στο Μύτικα, στο Ξηρόμερο, 
νίβουνται στή θάλασσα γιά νά πάρει ή θάλασσα τό κακό. ’Εμείς εδώ, λένε 
στο Θέρμο, τήν ήμερα φτούνη θά πάμε στά λουτρά, στή Γουρίτσα, καί 
παίρνει τήν άρροόστεια ή ’Ανάληψη.

Παρόμοια είναι τά έθιμα τής Πρωτομαγιάς. Μόνο τώρα δέ γίνεται

1. Βιβλιογραφία γιά τό άμφησβητουμενο ζήτημα, πώς γινόταν ή απόλαυση, 
ίδέ Picard, R. HR, τ. 107 σ· 152, 5.

2. 3Από τήν ανεπάρκεια αυτή τοΰ υλικού του έκαμε το λάθος νά πιστέψει
(έα. σ. 682), ότι ή τελετή τής Θράκης, όπως τήν έγνώριζε μόνο άπό τόν Dawkins, 
ήταν συνηθισμένα εΰετηρικό έθιμα καί πήραν διονυσιακό χρωματισμό άπό τά 
Ρουσάλια,
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λόγος για. τις ψυχές. Έκτος από τον πανελλήνιο Μάη στο Κεφαλόβρυσο καί 
τό Μυτικα συνηθίζουν καί τά έξης. ( 1) Την παραμονή τής Πρωτομαγιάς δέ 
γνέθουν και την πρωτομαγιά δέ βοτανίζουν. (2 ) Την Πρωτομαγιά τρώμε 
σκόρδα για να μή μας πλανέσουν τά ζωντόβολα (= τά  ζούδια, φαντάσματα). 
Θά πάμε νύχτα νά τά βγάλουμε (3) Την παραμονή τό βράδυ βαρούν ταψιά 
και λέν: βγάτε ψύλλοι και κορέοι νά μπουν οί νοικοκυραιοι. (4) Τήν Πρωτ. 
νύχτα, μιά ώρα δυο, βγάζουν κι απλώνουν τά σκουτιά γιά τήν κόπιτσα 
(=σκόρο). Νά πάρουν τή δροσιά. Και πριν βγή ό ήλιος παίρνουν λουλού
δια τά ξετσαμπράν (=τά  κόβουν) άπάνου και τά διπλώνουν. (5) Τήν Πρωτ. 
θά πάει μιά νιόνυφη στή βρύση γιά νά βρέξει τό μαγιοκουλουρο. (Μΰτικας). 
Τό μαγιοκουλουρο θά φρυγή καλά στο φούρνο και τήν Πρωτ. θά πάμε στή 
βρύση νά τό βρέξουμε. Κεφ. (6 ) Τήν Πρωτ. στο Κεφ. έπαιρναν κυπριά 
(=κουδοΰνια), έπλεναν τό γαϊτανάκι και γλένταγαν. Ά ς  προστεθούν εδώ 
ακόμα καί τά ακόλουθα σημαντικά έθιμα γιά τήν Πρωτ. Στο Καλόχι των 
Χασίων τά κορίτσια ρίνουν τά κλήδονα τήν Πρωτ. (διεξοδική περιγραφή 
τοΰ Λουκουπουλου στή Λαογρ. Τή 119 κ έ ). Και στή Θεσσαλία θ ’ ανοί
ξουμε τά κλήδονα τ’ Ά η  Θανασιοΰ στις 2 τοΰ Μάη».

Τά κλήδονα ανήκουν, όπως ξέρουμε, στον ‘Αη-Γιάννη τής 24 Ιο υ 
νίου, άλλ’ ή μεταφορά τους στήν Πρωτ. δέν είναι αδικαιολόγητη. Καί οί 
τρεις γιορτές, ’Ανάληψη, Πρωτ. και τ’ 'Αη Γιαννιου μοιάζουν, έχουν τά ίδια 
έθιμα. Κύριο έθιμο στ’ 'Αη Γιαννιου τοΰ Κληδόνου είναι ή μαντεία, αλλά 
τον’ίδιον άγιο τύν λέμε καί Ριγανά, επειδή ανήμερα μαζεύομε τή ρίγανη, 
όπως τής ’Ανάληψης τό χαμομήλι. Καί στις 24 τοΰ Θεριστή είναι καλό 
πρωί προΑ ν’ απλώσουμε τά σκεπάσματα καί νά τά τεινιάξουμε. Τοΰτο συ
νηθίζεται παντού καί στή Σωζόπολη τής ΒΑ Θράκης. ’Αποδώ 6 Κ. 11α- 
παϊωαννίδης διηγώντας μιά νόστιμη παράδοση (Λαογρ. Δ', 727), όπου συν
δυάζεται πανηγύρι ’Ανάληψης καί ‘Αηγιαννιοΰ, ανακοινώνει, ότι «τ’ Άη- 
Γιάννου ν’ άγερίζουνται τά ρουχικά, γιατί ά'μα πομένουσι κεΐν’ τό βράδυ 
διπλωμένα τά παίρνουν οί διάβολοι καί τά στρώνουν σπίτια <3ους». Άξιο 
σημείωτο είναι ακόμα ότι στήν Άβδέλλα τής Μακεδονίας «τήν ήμερα τοΰ 
κλήδονα τά παιδιά μεταμφιέζονται καί παίζουν ρόλο παλιάτσου' πειράζουν 
τά κορίτσια. (Λουκόπουλος στή Λαογρ. Τ ’ 126).

Τά λαϊκά έθιμα μιλούν μόνα τους καί τό νόημά τους είναι καθαρό 
καί τό ίδιο καί στο Ψυχοσάββατο. Βρισκόμαστε σέ μιά επίσημη ημέρα, αρχή 
νέας εποχής1). — πρωτομαγιά καί στ’ Άη-Γιαννιου τοΰ λιτριπΐοΰ=τοΰ ηλιο
τροπίου—ή εορτή μεγάλη μετά τό Πάσχα,—Ανάληψη, Πεντηκοστή — καί θά 
φροντίσουμε νά περάσουμε τό νέον καιρό ευτυχισμένα. Θά κάμουμε όλες τις 
προφυλάξεις. Δέ θά δουλέψουμε, θά φάμε σκόρδα αποτρεπτικά, θ’ άπλώ-

1. Γιά τή σημασία τή; αρχής κάάε νέας χρονική; περιόδου Ιθέ τίς χρήσι
μες καί διεξοδικές παρατηρήσεις τοΰ Πολίτη, Παροιμίαι t. Β’ σ. 621 κέ.
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σουμε νυχτούλια τό πρωί όλα τά ρουχικά, να πάρουν τή δροσιά καί την ευ
τυχία του νέου καιρού. Είναι τότε κάα πού πρέπει νά διώξουμε—ζωντόβολα, 
ψύλλοι, κορέοι, σκόρος—καί κάτι άλλο πού θά κερδίσουμε—υγεία, μαντική 
καί τότε αξίζει νά μάσουμε τό χαμομήλι η τη ρίγανη. 'Όλα συνοψίζουνται 
μέ δσες κΓ άν έχουν παραλλαγές κάτυ) από τό σχήμα: εφνγον κακόν, ενρον 
άμεινον τού αρχαίου τελεστικού ρητού καί σωστό είναι νά τά ονομάζουμε 
εύετηρικά έθιμα. Δέ λείπει απ’ αυτά καί τό δραστικώτερο μέσον, ό θίασος 
των μεταμφιεσμένων, στην Άβδέλλα στά Κλήδονα, στο Κεφαλόβρυσο την 
Πρωτομαγιά καί δπως παλαιότερα είδαμε στούς Μάηδες καί ιό Μαϊόπουλο 
στο Πήλιο. βέβαια ή λατρεία των νεκρών τής Πεντηκοστής ή τής Ανάλη
ψης ορίστηκε από την Εκκλησία αργότερα, αλλά σύμφωνα μέ παλαιότερες 
νεκρικές λατρείες, πού θά έγίνονταν κατά την προχωρημένη άνοιξη. Τέτιες 
λατρείες θά υπήρχαν, άν κρίνουμε από τά ρωμαϊκά Rosalia ή τά αττικά 
μεγάλα Διονύσια,τά τελούμενα ένα μήνα μετά τά Άνθεστήρια, τον Έλαφη- 
βολιώνα (=Μάρτη — Απρίλη). Τί ήσαν οΐ νεκρικές αυτές λατρείες επιτρέ
πεται νά συμπεράνουμε, άν σωστά εννοήσουμε τήν ιστορία των Άνθεστη- 
ρίων. Βάση σ’ αυτά ήταν ή προθεϊκή εύετηρική τελετή, δπου μαζί μέ την 
ανανέωση τής ζωής είχαν τή θέση τους καί οι πεθαμένοι. Μέ τον καιρό τά 
έθιμα οργανώθηκαν σύμφωνα μέ την πρωτοκαθεδρία τού Διονύσου καί τού 
θιάσου του. Γίνεται καί τότε λόγος γιά τούς κατοιχομένονς καί τιμές τούς 
δίδουν την ήμερα των Χύτρων. Αλλά περισσότερο δεν είναι ανεκτοί. Γίνον
ται Κήρες, όντα μικρά καί βλαβερά, πού πρέπει νά έξαφανισθοϋν καί εύ
κολα άλλαξαν στη γνωστή παροιμία σέ Κάρες, αφού καί οΐ δούλοι είχαν 
προσωρινή ισοτιμία στις διονυσιακές εορτές καί τά ύστερώτερα Κρόνια. ΓΓ 
αυτό γίνεται τή Σκυλοδευτέρα μέ τό βασάνισμα των σκύλων ή αποπομπή 
τού κακού καί στά άλλα εύετηρικά έθιμα πού εξετάσαμε τό διώξιμο τής άρ- 
ρόίστειας, των ψύλλων, κορέων κ.τ.λ. Οΐ παλαιές Κήρες είναι οΐ λησμονη
μένοι πρόγονοί τους.

Εύκολα τώρα καταλαβαίνομε, πώς τό Ψυχοσάββατο πήρε τό ξένο εΐ- 
δωλολατρικό όνομα. Τά Ρουσάλια μέ τις απρεπείς ορχήσεις, τά εκβεβακχευ- 
μένα άλματα καί τάς σκη\ακάς άσχημοσννας, τά καταδικασμένα από την 
’Εκκλησία, καμιά σχέση δέν μπορούσαν νά έχουν μέ ένα ευλαβητικό 
μνημόσυνο χριστιανικό. Άλλ* ήσαν συνήθια παλαιά, συνυφασμένα μέ εύε- 
τηρικές καί νεκρικές τελετές καί είχαν διονυσιακό χαραχτήρα. Σ ’ αυτά 
επροστέθηκαν ύστερα τά Rosalia, έ'δωκαν μέ την κρατική επιβολή τό όνομα 
στή λατρεία των νεκρών καί μερικές ίσως, πολύ λίγες, ιδιαίτερες συνήθειες. 
Γιατί δύσκολο είναι καί ακατανόητο, νά μεταφερθούν ολόκληρα λαϊκά έθιμα 
από μια μακρυνή χώρα σέ άλλη. Ακόμα εννοούμε, γιατί ή Ροζαλία ή τά 
Ρουσάλια τής Πά,ργας έγίνονταν από τήν 1—7 τού Μάη, τά τού Χωμα- 
τιανού τή βδομάδα τής Πεντηκοστής, δσα αναφέρει ό Βαλσάμώνας μετά τό



Πάσχα και γιατί τό δμοιο Ελληνικό Πανηγύρι γινότανε τό Μάρτη η ακρι
βέστερα κατά τον Κανόνα την πρωτομαρτιά.

Ό  σχετικά μάκρος λόγος για τά Ρουσάλια θά χρησιμεύσει καί για 
τούς Μωμόερους τού Πόντου καί τις τελετές Μακεδονίας και Θεσσαλίας, πού 
γίνονται την 1η τού έτους η τά Θεοφάνεια. Είναι κι αυτές λατρείες λαϊκές 
διονυσιακές, χρονικά τοποθετημένες διαφορετικά από τή Θρακική καί τις άλ
λες αποκριάτικες παραστάσεις μεταμφιεσμένη για τον ίδιο λόγο της συσχέ- 
τισης μέ παλαιότατα εύετηρικά έθιμα. Πράγματι έχομε γιά τά Διονύσια δι
πλή παράδοση. Έ να  μέρος, τό σπουδαιότερο, εγίνοταν την άνοιξη, όπως 
είδαμε, καί τό άλλο τό χειμώνα. Τά κατ’ αγρούς Διονύσια τά εόρταζαν τό 
μήνα Ποσειδεώνα (=Δεκέμβρη—Γενάρη), επομένως γύρω από τις χειμερι
νές τροπές, τά Λήναια στις 12 τού Γαμηλιώνα (=Γενάρη—Φλεβάρη), τό 
όργια των Θυιάδων στον Παρνασσό μέσα στην καρδιά τού χειμώνα, όπως 
ξέρομε από τον Πλούταρχο, καί άν βασιστούμε στην επικρατούσα γνώμη, 
ότι ό Διόνυσος στη Θήβα καί τούς Δελφούς ήρθε από τη Θράκη, καί στην 
πρώτη του παλαιά πατρίδα ό Θεός θά είχε καί χειμωνιάτικη λατρεία. Δεν 
πειράζει καθόλου, ότι δεν έχομε αρκετές ειδήσεις γιά τά κατ’ αγρούς Διονύ
σια. Τί σημαίνει ή μία η ή άλλη λεπτομέρεια, όταν γνωρίζουμε τή θεμε
λιακή βάση των τελετών αυτών ; Πρέπει νά είμαστε βέβαιοι γιά την εύετη- 
ρική σημασία καί οΐ χειμερινές τροπές ή άπλούστερα ό καιρός πού αρχίζει 
ή ημέρα καί μεγαλιόνει είναι σημαντικός καί χρειάζεται τή συνολική προ
σπάθεια τού ανθρώπου. Μέ τούτο δεν θά ϊσχυρισθούμε, ότι οί σημερινές 
τελετές δεν έχουν καμιά συνάφεια μέ τά ρωμαϊκά Saturnalia πού είναι τά 
ίδια μέ τά εξελληνισμένα Κρόνια (17 Δεκέμβρη), τά Βρουμάλια (25 Δεκέμ
βρη), τάς Καλένδας καί τά Βότα (3 Γενάρη) μέ τις διονυσιακές τους παρα
στάσεις μεταμφιεσμένων. Γι’ αυτά όλα έκαμε μακρόν αρκετά λόγο ό Πολί
της στις Παραδόσεις, 11, 1263 —1273. Διατηρήθηκαν τοποθετημένες γύρω 
από τις μεγάλες Χριστιανικές εορτές, τά Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά καί'Αγ. 
Βασιλείου καί Θεοφάνεια, στο Βυζάντιο καί τις Ελληνικές χώρες έως τήν 
εποχή τού Βαλσαμιυνα, τό 12ο αιώνα κι ακόμα πιο κάτω. Ά ρ α  οΐ σημερι
νές τελετές τής Μακεδονίας κ.τ.λ. σχετίζουνται άμέσοος μέ τις ρωμαϊκές καί 
βυζαντινές εορτές, άλλ’ όμως σύγχρονα έχουν παλαιότερη αρχή καί ιστορία. 
Γιατί, άν συνέβαινε τό αντίθετο καί ή πρώτη τους αρχή νά βρισκόταν στις 
ρωμαϊκές καί επείσακτες ξένες συνήθειες, δεν θά είχαμε στήν πλησιέστερη μέ 
τό Βυζάντιο χώρα, τή Θράκη, τις σχετικές τελετές τοποθετημένες στήν Τυ 
ρινή Δευτέρα, αλλά στά Θεοφάνεια καί τήν πρωτοχρονιά.

Τελειιυνομε μέ τή γνιόμη, ότι οί Θρακικές λαϊκές λατρείες μέ διονυ
σιακό χαραχτήρα, όπως καί οί αποκριάτικες τής άλλης Ελλάδας, αντιστοι
χούν στά εαρινά Διονύσια καί οί άλλες τού Πόντου, τής Μακεδονίας καί 
Θεσσαλίας στά χειμερινά. Τά Ρουσάλια ανήκουν στή λίγο ή πολύ προχωρη
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μένη άνοιξη. Καί άλες ιχίτές οί τελετές έχουν πανάρχαιη καταγωγή καί είναι 
εύετηρικές, εορτές για την καλοχρονιά. 'Ένα κοινό έθιμο τις συνδέει καί τις 
χαραχτηρίζει. 'Η τελεστική πυρά, 6 φανός τής "Αποκριάς, τ’ 'Αη-Γιαννιου 
τά Λάμπαντα, είδαμε στο Α' κεφάλαιο, γίνεται για τον ίδιο ευετηρικό σκοπό 
καί του Χριστοί) καί τ’ 'Αγιο-Βασιλειου.

Γ
Στο τελευταίο τούτο σύντομο κεφάλαιο σκοπός είναι νά γίνουν λίγες 

γενικές παρατηρήσει?! σχετικές μέ τά πορίσματα καί την κατεύθυνση τής 
έρευνας. Μιλήσαμε πάντοτε για τις Θρακικές λαϊκές λατρείες μέ βεβαιότητα, 
ότι είναι ελληνικές, χωρίς νά αναφέρουμε ξένου λαού σημαντική επίδραση. 
"Αγνοήσαμε σ’ αυτό τό παράδειγμα άλλων ’) καί μείναμε ελεύθεροι από κάθε 
εγωιστική προκατάληψη. Γιατί θά ήταν οίκτρό νά κατεβοΰμε στο ξένο μέ την 
επιστημονική έρευνα επίπεδο τής πολιτικής καί εκεί νά πολεμήσουμε' ή νά 
ζητήσουμε τή διαφώτιση ενός Ευρωπαίου λογίου, που δεν παρακολουθεί τά 
ελληνικό δημοσιεύματα καί εύκολα λύει τά ζητήματα μέ τή συνταγή τής σλα
βικής έπίδρασις 1 2) εμείς οί "Ελληνες ακολουθώντας τό άντρίκιο καί φωτεινό 
παράδειγμα τοϋ αείμνηστου Πολίτη γνωρίζομε καλά, δτι προπαγανδιστικά 
έργα μέ τήν επίφαση τής επιστήμης ούτε τήν έρευνα προάγουν άλλ’ οΰτε καί 
τήν πατρίδα ωφελούν. Αλλά για τον "Ελληνα αναγνώστη, που μπορεί νά 
μή είναι αρκετά διαφωτισμένος για τις αμοιβαίες επιδράσεις γειτονικών ή 
συνοίκων λαών καλό είναι νά σημειωθούν μερικά γενικά πράγματα. Στή Χερ
σόνησο, δπου κατοικούμε "Ελληνες, ’Αρβανίτες, Σέρβοι, Βούλγαροι καί Τούρ
κοι, είναι ιστορικά βέβαιο, δτι τήν πνευματική καί τήν άλλη ηγεμονία τήν 
εκράτησε επί μάκρους αιώνες τό Ελληνικό στοιχείο. Φυσικό είναι λοιπόν νά 
δεχτούμε, δτι από τον ποτισμένο μέ Ελληνικές ιδέες καί έθιμα τόπον τους 
πολλά πρέπει νά έπήραν καί οί άλλοι λαοί. Μέ τοϋτο δέν υποτιμούμε κανέ- 
ναν άπ’ αυτοΰς. Κάθε λαός δσο μικρός κι άν είναι ή λιγώτερο πολιτισμένος, 
έχει σάν σύνολο αναμφισβήτητη μεγάλη αξία καί πρωτοτυπία. ”Ας έπήρε 
από άλλο λαό πνευματικά ανώτερο, είναι άξιος νά τά διατηρεί καί νά τά τρο- 
ποποιή μέ εργασία δημιουργική, δική του. ’Έπειτα έχει καί τά δικά του ξε

1) Εξαιρετικά Βούλγαροι λόγιοι καί μάλιστα ό πολύγραφος Arnaudoff στα 
γερμανικά δημοσιεύματα των τά θέλουν όλα βουλγαρικά καί αγνοούν κάθε Ε λλ η 
νικό έθιμο ή λέξη. Άλλ* όταν ό τελευταίος γράφει στην εθνική του γλώσσα γιά 
τά ’Αναστενάρια—πράγματα γιά τούς Γερμανούς απρόσιτα—τότε ομολογεί τήν πνευ
ματική άνοοτερότητα τοϋ Ελληνικού στοιχείου καί τήν επίδρασή του στούς Βουλ
γάρους, όπως βλ,έπομε στή βιβλιοκρισία τού κ. Μ. Θ. Λάσκαρη, δημοσιευμένη στή 
Λαογραφία, τ. ΙΑ', σ. 275—8.

2) Αναφέρω γιά παράδειγμα όχι κανέναν ασήμαντο, αλλά τον Martin Ρ. 
Nilsson. Στην πραγματεία του γιά τήν τραγωδία δέχεται γιά τά Ρουσάλια starken 
slaviscken Einfluss καί τό Δημήτριο Χωματιανό ονομάζει Βούλγαρο αρχιεπίσκοπο
Αχρίδας.



χωριστά έθιμα. "Αλλά τό νά γίνεται λόγος για επίδραση των ξένων στον Ε λ 
ληνικό λαό, παλαιότερο απ’ αυτούς στην καθόλου πνευματική ζωή και διαρ
κώς δοκιμώτερο δέ μπορεί σοβαρά νά στηριχθή. Οΐ Στάρισιοι στή Στενί- 
μαχο, ό Κιοπέκ - Μπέης, ή Καάίνα, ό Χουσειν - Άλής στους Μωμόερους 
τού Πόντου, τά Ρουσάλια και ο,τι άλλο, σημαίνουν επιδράσεις ξένων λαών, 
άλλ’ είναι εξωτερικά πράγματα, λέξεις μόνο, πού μέ τή γλωσσική ή κρατική 
επικράτηση επροσκολλήθηκαν στά ντόπια παλαιό, έθιμα, χωρίς ποτέ νά τ’ 
αλλοιώσουν. ’Έθιμα ξένα μπορούν νά διατηρηθούν σέ Ελληνικές χώρες, 
όταν μαζί διατηρήται καί ή γλώσσα τού ξένου αυτού λαού, κι έτσι υπάρχει 
κάποια κοινή συνείδηση όπως είδαμε σέ άρβανίτικους συνοικισμούς κοντά 
στο Αίγιο καί τήν Τριφυλία, δπου τρώνε π. χ. κρέατα στά μνημόσυνα. Τί 
άπόμεινε από τις γνωστές σλαβικές επιδρομές καί εγκαταστάσεις στίς Ελλη
νικές χώρες εκτός από τά τοπωνυμία; Ή  επίδραση στή γλώσσα ήτον ασή
μαντη κ εξάπαντος από τή λαογραφία μάλιστα στο καθαυτό πνευματικό 
μέρος δεν έμεινε τίποτε. Πώς τοόρα γιά τή Θράκη καί τά Θρακικά έθιμά πού 
εξετάσαμε νά δεχτούμε βουλγαρική ή άλλη επίδρασή, όταν ξέρουμε θετικά, 
ότι οι σημερινοί Θράκες διατηρούν καθαρά) τα το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα 
και στή χώρα τους δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σλαβικό τοπωνύμιο; 'Ο Θρα- 
κιώτης λόγιος Σταμάτιος Ψάλτης—πέθανε άτυχώς πολύ νέος—μας έχάρισε μέ 
τήν αυστηρή επιστημονική του έρευνα τή διπλή αυτή βεβαιότητα Στο βιβλίο 
του: Ή  Θράκη καί ή δΰναμις τού έν αυτή Ελληνικού στοιχείου, ΆΟήναι 
1919, σελ. 4 κέ. γράφει τά έςής: «Πάσαι αί σλαβικαί καί βουλγαρικαί έπι- 
δρομαί, αί. οποΐαι καιέλιπον ίχνη ανεξάλειπτα τής διαβάσεοός των καί εν τή 
Πελοποννήσφ ακόμη, άφήκαν τήν Θράκην, άποτελουμένην έκ τού βιλαετιού 
Άδ)πόλεως, άνέπαφον. Ούδέν τοπωνύμιον σλαβικόν ή βουλγαρικόν δύναταί 
τις νά εύρη εν τή ονομασία πάντων τών χωρίων, ποταμών, όρέων καί πό
λεων τής σημερινής Θράκης. ’Απ’ εναντίας πάντα τά τοποονΰμια είναι ή αρ
χαία, Θρακικής καταγωγής (Βιζΰη, Έργίνης, Σηλυβρία) ή αρχαίας Έλλη- 
νικής (Άδριανυΰπολις, Χαριούπολις, Καλλίπολις, Σκοπός, Σκόπελος) ή με
σαιωνικής καί νεωτέρας (Σκεπαστόν, Γέννα, Κρυόνερον) ή τέλος πλεΐστα 
Τουρκικής καταγωγής (ως έκ τής Τουρκικής κατακτήσεως). Ούδέν μεσαιωνι
κόν σλαβικόν έκτος τού ονόματος Μαρίτσα τού ποταμού "Εβρου, δπερ δμως 
εξηγείται, διότι ή ονομασία αύτη οφείλεται εί: τούς κατοίκους τής Βορείου 
Θράκης, τής Άνατ. Ρωμυλίας, εν ή έχει τάς πηγάς καί τον πρώτον του ρούν 
ό ποταμός ούτος».

Στή μελέτη πολλές φορές τονίσαμε τή θαυμαστή πληρότητα καί τό 
φιοτεινό νόημα πάνω στά Θρακικά λαϊκά έθιμα. Τό ίδιο συμβαίνει στή νό
τια Ελλάδα, δπου ή εύέτηρική τελετή τής Τυρινής Δευτέρας έχει, καταντήσει, 
διασκέδαση μόνο αποκριάτικη. Ή  γιορτή τής μαμμής είναι άγνωστη κάτω. 
Τά κουρμπάνια, οι ιδιότυπες αυτές πανάρχαιες θυσίες, επικρατούν στις βό-
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ρειες χώρες και τό πολύ φτάνουν ως την Άρτοτίνα. Οΐ πολυώνυμοι θίασοι 
των μεταμφιεσμένων στα Θεοφάνεια σταματάνε στα νότια σύνορα τής Θεσ
σαλίας και τά Ρουσάλια ως θίασοι μόνο στις βορειότερες χώρες άναφέρονται ’).

Τούτο δεν σημαίνει οτι ή νότια Ελλάδα καθυστερεί γενικά σέ πλούτο 
λαϊκών εθίμων. Άλλ’ ή σχετική διαφορά υπάρχει και πρέπει νά εξηγηθή, 
γιατί ακόμα την ίδια ή μικρότερη πληρότητα παρουσιάζουν στά ι'δια έθιμα 
και οί άλλες βαλκανικές χώρες. 'Ένας ό σημαντικώτερος λόγος γι' αυτή τήν 
αντίθεση είναι ή διαφορά τών τόπιυν και τών πληθυσμών. Επάνω στις 
εύφορες και μεγάλες πεδιάδες ό γεωργικός πληθυσμός μένει προσκολλημένος 
στή γη του, είναι δυσκολοκίνητος και συντηρητικός. Κάτω στην ορεινή καί 
φτωχότερη Ελλάδα τήν απλωμένη παντού στή θάλασσα, τά ταξίδια, ή απο
δημία και γενικά ή κίνηση τού πληθυσμού είναι καί εύκολη καί αναγκαία1 2).

’Απομένει στο τέλος νά καθορίσουμε σύντομα τήν κύρια κατεύθυνση 
τής μελέτης καί τον τρόπο τής εργασίας, τή μέθοδο. Δεν άποβλέψαμε στήν 
έξονύχιση κάθε λεπτομέρειας, ούτε νομίσαμε αρκετό κέρδος, άν εύρίσκαμε 
συμφωνία καί ομοιότητα σέ δύο τρία νεώτερα έθιμα μέ αντίστοιχες ειδήσεις 
από τήν 'Αρχαιότητα, όπως τις ερμηνεύομε ή συχνότερα τις παρερμηνεύαμε. 
'Αντίθετα, καί στο Α' καί Β' κεφάλαιο έγινε προσπάθεια νά κατανοηθούν 
οί λαϊκές λατρείες καί νά έρμηνευθούν ιστορικά στο σύνολό τους. Δέν έπρεπε 
για τό σκοπό νά παραμεληθούν οΐ λεπτομέρειες, αλλά τά ιστορικά προβλή
ματα έπρόβαλαν σέ μεγάλον αριθμό καί ήτον ανάγκη μερικά απ' αυτά νά 
μείνουν ανεξέταστα καί άλλα νά μήν ερευνηθούν μέ τέλεια επάρκεια. Τή συ
νολική εξέταση επέβαλε τό γεγονός, δτι ή προκειμένη μελέτη είναι ή πρώτη 
επιστημονική επεξεργασία τού άφθονου νεώτερου υλικού, τού θησαυρισμέ
νου στά Θρακικά, τό Άρχεΐον καί άλλα περιοδικά. ΙΙρύς τούτο αντί νά μνη
μονεύσουμε τό πλήθος τις διχογνωμίες τών σοφών καί τή σχετική άτέλειοττη 
βιβλιογραφία, νομίσαμε σκοπιμτότερο από τό’ να μέρος νά παραθέσουμε 
πολλά αντίστοιχα λαϊκά έθιμα απ' άλλους Ελληνικούς τόπους, διαφωτιστικά 
γιά τά Θρακικά, ή από τ' άλλο νά πλατύνουμε τον ιστορικόν ορίζοντα γιά 
τις παρατηρήσεις μας καί νά φτάσουμε έως τούς πρωτόγονους. Γούτο έφάνη 
πώς δέν είναι αστήρικτο καί παράδοξο, όπως φαίνεται μέ τήν πρώτη ματιά. 
Γιατί οί πρωτόγονοι υπάρχουν, μερικοί ακόμα καί σήμερα σέ κάθε πολιτι

1) Στό άρθρο Αναστενάρια τής Μεγ. ’Εγκυκλοπαίδειας τοϋ Στ. Κυριακίδη 
διαβάζουμε, δτι ακόμα καί σήμερα οί Ρουζαλτζήδες στή Βουλγαρία γυρίζουν στά 
χωριά καί μέ τούς έξαλλους καί μανικούς χορούς των θεραπεύουν κάθε άρρώστεια> 
άλλα δέν είναι, όπως σωστά γράφει ό Κυρ., όμοιοι μέ τούς Αναστενάρηδες.

2) Τήν ίδια διαφορά στον πληθυσμό μπορούμε νά ίδοΰμε καί σέ κάθε μι
κρό τόπο, όπως ένα ‘Ελληνικό νησί. Στήν Πάρο τήν πατρίδα της, βεβαιώνει ή 
διευθύντρια τοϋ Νομισμ. Μουσείου κ. Ειρήνη Βαρούχα—Χριστοδουλοπούλου, ό 
παραθαλάσσιος πληθυσμός τής Παροικίας διαφέρει πολύ στά έθιμα, τή ζωή καί τή 
γλώσσα του άπό τό λαό τών χωρικών στο εσωτερικό τού νησιού.



σμένη κοινωνία, καί ή απόσταση πού μας χιορίζει είναι σχετικά μέ βασικές 
ιδέες μηδαμινή. ’Έτσι είδαμε, πώς τά ’Αναστενάρια και ή τελετή τής Τυρι- 
νής Δευτέρας είναι αρχαίες λαϊκές λατρείες εύετηρικές πόχουν τις ρίζες τους 
στην προθεϊκή εποχή και κατόπι στα ιστορικά χρόνια πήραν τό χαραχτήρα 
διονυσιακής τελετής, άλλ’ έμειναν πάντοτε μέσα στα πλαίσια τά λαϊκά. Στα 
Αναστενάρια για τή συσχέτιση μέ τούς αγίους επικρατεί τό σοβαρό και σπου

δαίο μέρος τής διονυσιακής λατρείας και την άλλη λαϊκή λατρεία χαραχτη* 
ρίζει ή άνετη, εύθυμη και κοσμική πλευρά. Δέν είναι μικρό πράγμα νά έχομε 
στα πολύτιμα αυτά Θρακικά έθιμα όλοζοόντανη τήν εικόνα τής σημαντικοό- 
τατης αρχαίας λατρείας. Τά ’Αναστενάρια μέ τήν άρτια καί αρχαία συγκρό
τησή τους μένουν απομονωμένα στή ΒΑ Θράκη, αλλά τό έθιμο τής Τ. Δευ
τέρας είναι τό άρτιώτερο παράδειγμα μιας εύετηρικής τελετής ενιαίας, πού 
διατηρείται σέ δλους τούς Ελληνικούς τόπους μέ ποικίλες μορφές και ονό
ματα. Και ή έρευνα στα έπ'ι μέρους ζητήματα, θυσία τού ιερού ταύρου, τον 
εκστατικό χορό, τό θρησκευτικό ενθουσιασμό και τήν απάθεια στην πυροβα 
σία, τήν τελεστική πυρά και τήν αριστοτελική κάθαρση, δέ μάς έδωκαν μι
κρότερη ικανοποίηση. Καί τό σπουδαιότερο βεβαιωθήκαμε πώς οί λατρευτι
κές αυτές εορτές δέν είναι ποτέ άξιες αποστροφής, χρήσιμες μόνο στον ερευ
νητή, πού θά σκύψει σ’ αυτές καί θά μετρήσει, πόσο ψηλά δήθεν στεκόμα
στε σήμερα. Λείπουν ασφαλώς ανώτερα πνευματικά ιδανικά. ’Αλλά καθένας, 
όταν έχει τήν αναγκαία μέθεξη καί συμπάθεια, θα εκτιμήσει απροσποίητα 
καί βαθιά θά σεβασθή τήν ακοίμητη προσπάθεια τού ανθρώπου, μέ δπλο 
τήν ακατάβλητη πίστη του, νά νικήσει τά εμπόδια τής ζωής του καί νά σωθή.

Κλείομε τή μελέτη μέ τήν ελπίδα, δτι βρέθηκε στερεή βάση καί αφε
τηρία για κάθε μελλοντική έρευνα πάνω στις λαϊκές λατρείες καί γενικά το 
νοόθηκε τό ενδιαφέρο γιά τή λαογραφία τής Ελληνικής Θράκης.

tr id  Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ  Ρ ω μ α ίο υ
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Corneille le Brun (Voyage en Levant 1714)
ΠέρινΰΌς— *Ηράκλεια

Page 64.— « Ή  πρώτη πολιτεία, πού συναντά κάνεις άφίνοντας τον 
Ελλήσποντο όπίσω του, είναι ή Ραιδεστός ή Ρουδιστό. Ή  θέση αυτής τής 
πολιτείας είναι αρκετά επαρκής, διότι κεΐται στο βάθος τού μικρού κόλπου, 
πού τής δίνει την καταλληλότητα ενός καλού λιμανιού. 'Ο αριθμός των κα
τοίκων της είναι περίπου δεκαπέντε χιλιάδες. Το εμπόριο τής Θράκης στην 
Προποντίδα και Μαύρη Θάλασσα ελκύει πολύ κόσμο ναυτών παρά σ’ δλες τις 
άλλες πολιτείες τής αυτής πλευράς. ’Έχει τρία τέσσαρα τζαμιά, μερικές εκ
κλησίες και δύο συναγωγές. Ή  πολιτεία ξαπλώνεται κατά μήκος τής ακτής, 
δπου καί τό μεγαλύτερο της εμπόριο. Προς την ξηρά υπάρχουν οί κήποι, 
πού παράγουν λαμπρά φρούτα, αλλά κακώς καλλιεργημένα, δ πως και σ’ δλη 
την Τουρκία, γιατί οΐ Μωαμεθανοί δεν αισθάνονται καλύτερα την κηπουρική 
από την αρχιτεκτονική. Έξερχόμενος κάνεις από τον κόλπο τής Ραιδεστού, 
βρίσκει στ’ αριστερά την παλιά πόλη Πέρινθο ή Ηράκλεια. Ή  πολιτεία 
τούτη είναι περίπου ή τεσσαρακοστή πού φέρει τ’ δνομα αυτό και άν μεθ’ 
δλα τά κακά πού δοκίμασε αυτή δέ διεφύλαγε ώς τώρα τ’ όνομά της, θά κό
πιαζε κανείς νά πιστέψει βλέποντας σε ποιά λυπηρή κατάσταση ξέπεσε καί 
ποιά τά υπολείμματα τής ξακουσμένης Περίνθου, πού άλλοτε υπήρξε ό νο- 
μοθέτη: τού υπερήφανου Βυζάντιου, πού στήν τυραννία του τώρα αυτή γο
νάτισε». (’Ακολουθεί περιγραφή τοποθεσίας καί λιμανιού). Καί προσθέτει: 
«Έδώ άναμφιβόλως βρισκότανε τό υπέροχο αμφιθέατρο τής Ηράκλειας πού 
στούς αρχαίους χρόνους είπαν ε'να από τά εφτά θαύματα. Βλέπει κανείς ακόμα 
μερικά ώραΐα υπολείμματα καί υπόγεια γεμάτα από φρεσκότατο καί διαυγέ
στατο νερό. Τό χτίριο αυτό δεν είναι τό μόνο αξιοσημείωτο, πού υπάρχει 
στήν Ηράκλεια, άλλ’ έπίλεχτοι ναοί, λουτρά καί ένας μεγάλος αριθμός άλ
λων δημοσίων κτισμάτων, ακόμη καί πολλά αγάλματα πού είχαν στηθή σέ 
πλατείες δημόσιες εις μνήμην κείνων πού εξυπηρέτησαν τήν πόλη καί πού οί. 
επιγραφές τους αποτελούν ικανοποιητικό δείγμα, ευγνωμοσύνης τής Περίν
θου στούς ευεργέτες της. ’Έτσι κανείς δεν αμφιβάλλει για τήν γενναιοφρο- 
σύνη τών παλιών Ηρακλειωτών καί γιά τήν παλαιότατη Πέρινθο. Οί ελ
ληνικές καί λατινικές επιγραφές πού βλέπει κανείς παντού είναι καλά τεκ
μήρια καί υπολείμματα τής άρχαιότητος, πού βρίσκονται εκεί καί πού δια- 
πιστοίνουν ακόμη κεΐνο πού είπε ό ποιητής :
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Guae rnagna Pirinthus ante fuit priscum mutavit Heraclea nomen.
«Βρίσκει κάνεις περίπου σ’ δλα τά ερείπια αποδείξεις. Άλλ’ ή πιο 

μεγάλη απ’ δλες είναι ή επιγραφή ή περικλειόμενη στο παχύτατο τείχος τής 
μητροπολιτικής εκκλησίας τής πόλεως αυτής, πού είναι έστραμμένη επί τής 
οδού προς την Άδριανοΰπολη. Είναι ελληνική και αφιερωμένη στην καλή 
Τύχη τού αύτοκράτορα Σεβήρου. Υπάρχει ακόμη μια άλλη επιγραφή ελλη
νική μετά τήν εκκλησία, στο μητροπολιτικό (αρχιεπισκοπικό) μέγαρο, αφιε
ρωμένη στήν καλή Τύχη τού αύτοκράτορα Τραϊανού, γιού τού Νέρβα. Τό 
σπίτι τού μητροπολίτη ενώνεται μέ τήν εκκλησία, άν και υπάρχει ένα διά
στημα ανάμεσα μέ λινόδετη θύρα. Έ δώ  βλέπει κανείς τον τάφο κάποιου εύ 
γενικού 'Άγγλου, πού πηγαίνοντας στήν Πόλη, πέθανε πριν ή φτάσει στήν 
'Ηράκλεια στα 1627, δπως δείχνει μια επιτάφια επιγραφή ελληνιστί καί λα
τινιστί. Ή  μητρόπολη τής Ήρακλείας είναι μια από τις πιο ωραίες εκκλη
σίες δλης τής 'Ελλάδος, μά δεν πρέπει νά υποθέσουμε πώς είναι κ’ ένα αρι
στούργημα τής αρχιτεκτονικής, χτισμένη από μια πτέρυγα των τειχών τής 
πολιτείας καί τά υπολείμματα μιας παλιάς κατοικίας, δπως κ’ ενός πύργου 
καί μερικών παρόμοιων υλικών, και πάνα) σ’ δλ’ αυτά ριχμένος ένας θόλος 
αρκετά ωραίος, πού σκεπάζει δλο τό χτίριο. Τό μέσα της είναι ωραιότατο 
κύ από τό εσωτερικό τών πιο ξακουσμένα))' εκκλησιών, δπως τής εκκλησίας 
τών Πατριαρχείου τής Κων)λεως.

'Υπάρχουν ακόμα πολλές άλλες εκκλησίες στήν Ηράκλεια, δχι όμως 
σέ τόση καλή κατάσταση, κι’ από τις πεντέξη δμοιες είναι δύο τέλεια παρα- 
μελημένες, κι’ έχουν τήν ίδια μορφή πού καί τό μεγαλύτερο μέρος τών σπι- 
τιών τής πολιτείας, γιατί λείπουν οι "Ελληνες Ηρακλειώτες κάτοικοι, πού 
πέθανεν ένας από τό λοιμό κι’ άλλος από τις συνεχείς τών Τούρκων κατα
διώξεις καί ύβρεις.

Μετά τήν Ηράκλεια ώς τήν Κων)λη τίποτε δέν συναντάς ενδιαφέρο, 
πού νά σέ συγκρατή. Γιατί ή Σηλυβρία, ή Μπιβάδος, ή Μεγάλη Γέφυρα 
κΓ ό "Αγιος Στέφανος, τά τέσσερα μαζί, δέν κάνουν μιά μετρία πολιτεία. 
Τά μέρη αυτά, δπως καί τά υπόλοιπα επί τής Προποντίδος, κατοικούνται 
από ’Ισραηλίτες, Τούρκους καί "Ελληνες».

Sieuv des Hayes
Voyage de Levant 1621

Σελ. 82. —Ή  Φιλιππούπολη βρίσκεται μέσα στή Ρουμανία καί κεΐ 
ται επί τών οχθών τού "Εβρου (Μαρίτσα) στούς πρόποδας μερικών λόφων 
(επτά λόφιον) αποχωρισμένοι τής Ροδόπης.

Σελ. 8 8 .—Ή  Ρουμανία αρχαιότερα ελέγετο Θράκη, άλλ’ ό Κων)τΐ- 
νος μεταφέροντας τήν πρωτεύουσα τής αυτοκρατορίας στήν Κων)πολη, τή 
Νέα—Ρώμη, ήθέλησε καί ή περιβάλλουσα χώρα νά ονομάζεται Ρουμανία.



134 Π ε ρ ιη γ ή σ ε ι ς

Και οΐ. Τούρκοι ώνόμασαν Ρουμανία, τό μεγαλύτερο μέρος της κατακτη- 
θείσης Ευρώπης.

Gorneille de Γ Academic Fran$aise etc. 1708

Dictionnaire Universel Geographigue et Historique.— Le mot 
Thrace.—Grande province de EEurope appellee presentement Ro
manic. Celui qui a civilise ces peuples et qui le premier leur a donne 
des loix, a ete un disciple de Pythagore nome Zamolxis. L ’empe- 
reur Vespasien deduisit la Thrace en one province des Romains, de- 
puis ce temps-la elle a eu le mesme sort que le reste de Ja Grece, 
jusqu’a ce qiPelle soit demeuree sous la puissance des Turcs.

Resume Geographigue de la Grece et de la Turquie d*Europe 
Par M. G. A .  M . Paris 1826

Page 4 8 2 .—3 . Kirque Klissia  doit son nom aux quarante egli- 
ses qui s’y trouvaient dans le temps de Tempire grec; il iTen reste 
plus qu'une seule. Elle compte environ sept a huit mille habitants, 
dont la majeure partie se compose de Juifs, qui s’occupent unique- 
ment de Tapprovisionnement de leurs coreligionnaires de Constanti
nople et d ’Andrinople, afin que ceux ci sachent que le tout est pur 
et fait des mains des juifs. Les plaines qui I’environnent sont assez 
bien cultivees. La plupart des rues sont bcrdees d’une file de bouti
ques qui donnent a cette ville un air d’importance.

Lady Mary Wort ley Montague  ')
Lettres sur Turquie

I.— Στην υψηλότατη βαοιλιχη ποτγκήτησοα de Gdlle: 'Αδριανουπολη 
'Απρίλιος 1917... «Φτάσαμε σέ τέσσαρες μέρες στη Φιλιπποΰπολη, διαβαί
νοντας τας παρόδους του Αίμου και της Ροδόπης, όρέων χιονοσκέπαστων 
πάντοτε. Ή  Φιλιπποΰπολη κεΐται σέ ύψωμα1 2) πού στα κράσπεδά του κυλά 
ό "Εβρος. Την κατοικούν "Ελληνες. Βρίσκονται εκκλησίες παλιές χριστιανών. 
Οΐ "Ελληνες έχουν αρχιερέα. Πολλές πλούσιες οικογένειες υπάρχουν σέ τούτη

1) Πρεσβύτερη θυγατέρα τοΰ δοϋκα τοϋ Kingston, φημισμένη για την καλ
λονή της όπως καί γιά τή σπουδαία μόρφωσή της, παντρεύτηκε στα 1712 τον Έδ. 
W ortley M ontague, ώνομασμένον από τό Γεώργιο Α' πρεσβευτή στην Πόλη.Ή γυ
ναίκα του τον συνιόδεψε στην αποστολή. ’Από την Άδρ)πολη, δπου συνάντησαν χό 
Σουλτάνο, και τήν Κων)πολη έστειλε πολλές επιστολές στις φίλες της τής Αυλής τοΰ 
Λονδίνου, πού ό Μ. J. Μ. Berton περιέλαβε μέ μια βιογραφία τής L,ady M onta
gue στο έργο του: Οί Τούρκοι μέσα στην ταλαντευόμενη πολιτική τής Ευρώπης 
στόν XIX αιώνα. Paris 1882.

2 ) Οί εφτά λόφοι της είναι γνωστοί και μέ τ ’ αρχαία τους ονόματα καί. μέ 
τά Τούρκικα.
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την πολιτεία, μά είναι υποχρεωμένες νά κρύβουν τά πλοΰτη τους μέ πολλή 
Φροντίδα. Ή  επιφανειακή φτώχεια παρά τις αντιθέσεις της, είναι τό μόνο 
μέσο νά γλιτώσουν.

I I .  —Α. Μ. Pope: Άδριάνούπολη, "Απρίλιος 1717. Ή  μόνη εύτυ" 
χισμένη τάξη ανάμεσα στους κατοίκους τής υπαίθρου είναι οΐ κηπουροί. 
Προσφέρουν λαχανικά στήν πολιτεία και καρπούς και φαίνονται δτι ζούν σέ 
μια ατμόσφαιρα τιμία. Είναι, γενικά, καταγωγής Ελληνικής. Στο μέσο των 
κήπων υψώνεται μια μικρή καλύβα δπου οί γυναίκες, οί κόρες τους χαίρον
ται τήν ελεύθερη εμφάνιση χωρίς καλύπτρες. Είναι κατακάθαρες, χαριτωμέ
νες, καί περνούν τις μέρες τους δουλεύοντας υπό σκιάν.

Ξαναδιάβασα τον ποιητή “Ομηρο μέ μιά απέραντη ευχαρίστηση. Θαυ
μάζω τώρα πολλές σελίδες, πού δέν άντιλήφθηκα τήν ομορφιά τους προκατα
βολικά. 01  συνήθειες τής Όμηρικής εποχής εξακολουθούν ακόμα τό πλεΐστο 
στον τόπο τούτο. Πλιότερο εκπλήττομαι, βρίσκοντας συνήθειες αρχαίες, 
πού δέν είχα συναντήσει. Οι Τούρκοι δέν ζητούν νά διαλύσουν τής συνή
θειές τους. Φοβούμαι πού θά σάς στενοχωρούσα, άν σημείωνα τις σελίδες 
τού 'Ομήρου πού άνταποκρίνονται στις ζωντανές ακόμα συνήθειες. Μά σάς 
βεβαιώνω πώς οΐ αρχόντισσες καί οΐ διακεκριμένες γυναίκες μεταχειρίζονται 
τον καιρό τους νά υφαίνουν πανιά καί ρόμπες, καί νά περιτριγυρίζωνται 
από δούλες, πού μάς προσφέρουν 'Ομηρικούς πίνακες, όπως τής/Ανδρομά
χης καί τής Ελένης.Ή περιγραφή τής ζώνης τού Μενελάου μοιάζει ακριβώς 
μ" αυτά, πού άνθρωποι υψηλής κοινωνικής θέσεως σήμερα φορούν. Είναι 
πλούστα κεντημένες γύρω γύρω, καί προσκολλιώνται μέ μιά πλατειά agraffe 
επίχρυση. Τό λευκό φόρεμα τής Ελένης ριχμένο στην κορμοστασιά της, είναι 
ακόμα τής μόδας, καί δέ βλέπω άλλο παρά κείνο πού μοϋ συμβαίνει συνε
χώς, μισή δωδεκάδα γεροπασάδων μέ τά σεβαστά γένεια τους καθισμένους 
στον ήλιο, χωρίς νά μή μέ υπενθυμίζουν τον καλό Γεροπρίαμο καί τούς γέ- 
ροντές (συμβούλους) του. Ό  χορός τών γυναικών μού ξαναφέρνει πραγμα
τικά τήν εικόνα τού χορού τής’Άρτεμης στις όχθες τού Εύροκα. Μιά γυναίκα 
εύγενικιά σέρνει τό χορό, άκολουθιέται από ομάδα νέων κοριτσιών, πού μι
μούνται τά βήματά της, καί επαναλαμβάνουν έν χορφ τό τραγούδι της. Τό 
ύφος τους είναι εξαιρετικά ζωηρό καί χαρούμενο, όμως είναι γεμάτες από 
σοβαρότητα. Ή  πρόβοδος τού χορού ποικίλει τά βήματα όπως θέλει., μά μέ 
διαστήματα σταθερά. Χορεύουν τό χορό μέ τόση ακρίβεια, πού κανένας από 
τούς χορούς μας δέ μού φαίνεται έτσι ευχάριστος δσο 6 δικός τους. Άνα- 
κατεύουμαι ανάμεσα στις χορεύτρες μά δέν εξοικειώθηκα γιά νά τις οδηγήσω. 
Σού μιλώ γιά τούς ελληνικούς χορούς, γιατί οΐ Τουρκικοί είναι πολύ διάφοροι.

III. — A la Contesse S. G: Άδριάνούπολη Άπριλ. 1717. Βρίσκομαι 
εδώ πολύ ευχαριστημένη καί δέν είμαι ολομόναχη, όπως θά συλλογιέστε. Οΐ 
"Ελληνες, Γάλλοι,’Άγγλοι καί Ιταλοί, πού είναι προστατευόμενοι, μού κάνουν
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μια συντροφιά αδιάκοπα από τό πρωί ως τό βράδυ, σάς βεβαιώνω, δτι ανά
μεσα στις γυναίκες τους, υπάρχουν αξιαγαπητότατες. Δέ θά ήταν δυνατό σ’ έ
ναν χριστιανό, απροστάτευτο από έναν πρεσβευτή, νά ζή ασφαλής υπό τήν κυ
βέρνηση αυτή. Οί κίνδυνοί του αυξάνουν κατά τήν περιουσία του.

'Όσο γιά τις άρρώστειες (ευλογιά του 1717), θέλω νά σάς πληροφο· 
ρήσο) κάτι πού θά σάς εκαμνε νά επιθυμητέ τή ζα)ή τής Κων)λεως.Ή ευλο
γιά τόσο θανατηφόρος καί διαδεδομένη άνάμεσά μας, εδώ είναι τέλεια αβλα
βής μέ τήν εφεύρεση τοϋ εμβολιασμού, όπως τον λένε. Μιά ομάδα από γε- 
ράντισες γυναίκες καθιέρωσε νά κάμνει αυτό τον εμβολιασμό, κάθε φθινό
πωρο κατά μήναΣ)βρΐο, όταν ή ζέστη ελαττώνεται. Ό  κόσμος ρωτά δ ένας 
τον άλλο νά μάθουν άν κανένα μέλος τής οικογένειας των σκέπτεται νά έμ- 
βολιασθή. "Οταν μαζευτούν γι αυτό 15—20, ή γραία παρουσιάζεται μέ μιά 
τσέφλα καρυδιού γεμάτη μέ ορό τής καλύτερης ποιότητας κι έρωτα ποιά 
φλέβα προτιμά κανείς ν" ανοιχτή. "Αμέσως τήν ανοίγει μέ μεγάλη βελόνα, 
πού δέ πονει πλιότερο από μιά τσογκρανιά καί μεταδίνει στη φλέβα τόσο 
όρο όσον κρατά τό κεφάλι τής βελόνας.Αμέσως κατόπι δένει τήν πληγή σκε· 
πάζοντάς την μέ κοίλο κομμάτι τσέφλου. "Έτσι μέ τον ίδιο τρόπο ανοίγει 
τέσσαρες πέντε φλέβες.

Οί "Ελληνες έχουν συνήθως τήν πρόληψη ν: ανοίγουν μιά στο μέσο 
τού μετώπου, μιά στύν κάθε βραχίονα και μιά στο στήθος, ώστε νά σχημα
τίζουν τό σημείο τού σταυρού. Τούτο όμως έχει πολύ κακές συνέπειες: όλες 
αυτές οί πληγές άφίνουν μικρά σημάδια καί τό αποφεύγουν οί μή προ?ςη- 
πτικοί, πού προτιμούν νά τ" αχούν στά σκέλη τους ή στα μέρη τού βρα
χίονα, πού σκεπάζονται. Τα παιδιά ή οί μπολιασμένοι σέ μικρή ηλικία 
παίζουν τό υπόλοιπο τής ημέρας, καί απολαμβάνουν άκρας υγείας ώς τις 
οκτώ ημέρες. Τότε αρχίζει δ πυρετός καί μένουν στο κρεββάτι δυο μέρες καί 
σπάνια τρεις. Έτσι βγάζουν σημάδια στο πρόσωπο είκοσι—τριάντα χωρίς 
ν9 άφίνουν ίχνη. Σ" οχτώ μέρες είναι πειά καλά ').

Καί εξακολουθεί νά προτρέπει τήν φίλη της νά διαδόσει τον τρόπο τής 
θεραπείας στην "Αγγλία λέγοντας: «Είμαι αρκετά πατριώτισσα καί θέλω νά 
διαδιόσω τή χρήσιμη τούτη εφεύρεση στην "Αγγλία».

ΠΟΛΥΔ. ΤΙΑΤΤΑΧΡίΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1

1 ) Ή  ίδια μπόλιασε και τό παιδί της, τό αγόρι της, ενώ τό κορίτσι της όχι, 
γιατί ή νταντά του δέν εΐχε πάθει βλογιά.



ΕΤΠΣΤΟΛΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ ΠΡΟ Σ ΣΩΤ· ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΝ ’)
Πρόεδρον τής Εφορίας των Έλλην. Σχολείων Φιλιππουπόλεως

Μαράσλείος Σχολή

Ό  αείμνηστος Γρηγόριος Μαρασλής κατήγετο εκ Φιλιππουπόλεως.Ό 
πατήρ αυτοΰ είχε μεταναστεύσει εις Όδησσόν, ένθα άπεκατεστάθη, και ό 
υιός αυτοΰ ελαβε μόρφωσιν ριυσσικήν, χρηματίσας καί Δήμαρχος "Οδησσού, 
την οποίαν διώκησεν εΰδοκίμως. Ό  συγγενής αυτοΰ έκ μητρός Ευρυδίκης κ. 
"Αργΰριος Κωνσταντινίδης, ιατρός, έσέβετο αυτόν ώς τε ευεργέτην και συγ
γενή, εγκατασταθείς έν τη γενετείρα αυτοΰ Φιλιππουπόλει, έπεσκέπτετο αυ
τόν εν Όδησσφ, ενδιαφερόμενον διά τήν Φιλιπποΰπολιν, ένθα ύπήρχεν ή

πατρική του οικία. Έδήλωσε δέ ποτέ τιρ κ. Α. Κωνσταντινίδη τήν επιθυ
μίαν αυτοΰ ν" άνεγείρη εντός τής εν λόγιο οικίας εν παρεκκλήσιον πρός διαιώ- 
νισιν αυτής. Τήν δήλωσιν ταυτην άνεκοίνωσεν ό Κ. Α. Κα)νσταντινίδης εις 
τήν Δημογεροντίαν τής ελληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλειος, ής υπήρχε μέ
λος. Ή  δημογεροντία έπακρεληθεί,σα τής ευκαιρίας αυτής άπεφάσισε νά έκ
φραση δι" επιστολής τήν ευχαρίστησιν αυτής καί νά παρακαλέση τήν εξοχό
τητα αυτοΰ νά ευδοκήση ν’ άνεγείρη σχολεΐον, τοΰ οποίου έχει μεγάλην άνάγ- 1

1 ) Στή σ. 123 τ, Η ' 'Αρχείου Θράκης έδ. 5 ον άναψέρεται δτι οί Βούργα- 
ροι το Γρ. Μαρασλή κατάγουν από Βουργάρους καί δτι ως Βουργαρος τις δω
ρεές του είχε κάμει πρός τό έθνος καί οχι πρός τήν Έλλην. Κοινότητα. Δημο
σιεύουμε παρακάτω 4 έπιστ. τοϋ Μαρασλή πού άποδεικνύεται πρός ποιους αλληλο
γραφούσε δ μακαρίτης ευεργέτης τής Έλλ. Κοινότητος καί ποιους υπονοούσε 
?υεργετημένους του. Βλ. Άρχεϊον Θρ. Θησ. Η ' τ. σ. 115,
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κην, καθόσον τά υπάρχοντα εκπαιδευτήρια καί ανεπαρκή είσί καί ακατάλ
ληλα προς τάς παρούσας άνάγκας. Εκκλησίας δέ καί ΐκανάς έχει ή πόλις, ή 
δέ πατρική οικία εύρίσκεται έν μέσφ δυο εκκλησιών, τής καθεδρικής 'Αγίας 
Μαρίνης καί τής ένοριακής 'Αγίας Παρασκευής. 'Ο φιλογενέστατος Μαρα- 
σλής, του οποίου ή γενναιοδιορία πολλάκις έξεδηλώθη εις βοήθειαν πολλών 
ομογενών κοινοτήτων, άσμενος παρεδέχθη την παράκλησιν τής ελληνικής κοι- 
νότητος καί άνέθηκεν εις επιτροπήν ν’ άναλάβη την φροντίδα τής οικοδομή- 
σεως, ήτις άνέθηκε τφ κ. Δημητρίφ Άνδρονίκφ άρχιτέκτονι όμογενει, νά 
κάμη τό σχέδιον, οπεο ύποβληθέν τίρ ευεργέτη τής κοινότητος ενεκρίθη καί 
ήρχισεν ή οικοδομή.

Τό κτίριον ανηγέριθη παρά την εκκλησίαν τής αγίας Παρασκευής εις 
ίκανίος ευρυχωρον πεδίον παρά τούς πρόποδας τού λόφου «των Σχοινοβα
τών» καί άποτελείται από δύο ορόφους, ών ό κάτω περιλαμβάνει τό Δημο
τικόν τμήμα τών Ζαριφείων Διδασκαλείων ι,ιέ 6 αίθουσας παραδόσεων, σχο- 
λαρχεΐον, γυμναστήριον καί όλα τά αναγκαία παρεπόμενα. Ό  δέ άνω όρο
φος περιλαμβάνει τάς αίθουσας παραδόσεων, γυμνασιαρχεΐον καί αίθουσαν 
ευρυχωρον διά τελείάς, ή οποία χρησιμοποιείται καί διά χορούς, οί όποιοι 
δίδονται προς συμπλήρωσιν τ<ών δαπανών τής συντηρήσεως τών σχολείων τής 
ελληνικής κοινότητος. Ή  πρόσοψις τής Μαρασλείου Σχολής κείμενη επί κε
κλιμένου επιπέδου είναι μεγαλοπρεπής, τής άναβάσεως έκ τών κάτω γενομέ- 
νης διά μαρμάρινων κλιμάκων. Έ ν  τοΐς προπυλαίοις, ερυθρού χρώματος, 
υπάρχει πλάξ μαρμάρινος έντειχισμένη, άναφέρουσα χρυσοΐς γράμμασι την 
ιστορίαν τής σχολής. 'Η σχολή συνετελέσθη τό 1900 έτος, δτε ή ελληνική κοι- 
νότης έπεμψεν επιτροπήν άποτελουμένην έκ τού κ. Σωτηρίου Άντωνιάδου, 
προέδρου τής εκπαιδευτικής επιτροπής καί τού κ. "Αργυρίου Κωνσταντινί- 
δου, μέλους τής Δημογεροντίας καί συγγενούς τού ευεργέτου προς τον ιδρυ
τήν τής σχολής διά νά έκφραση τήν ευγνωμοσύνην τής ελληνικής κοινότητος, 
τής επιτροπής γενομένης δεκτής λίαν εΰμενώς καί φιλοξενηθείσης επί εβδο
μάδα. 'Η ελληνική κοινότης Φιλιππουπόλεως, έχουσα ύπ5 όψιν πολλά παρα
δείγματα αυθαιρέτου αρπαγής ελληνικών εκκλησιαστικών καί εκπαιδευτικών 
κτιρίων ήθέλησε νά έξασφαλίση τήν Μαράσλειον Σχολήν, άλλ" εξ όλων τών 
μέσων άσφαλέστερον εθετορήθη νά παραμείνη έπ" δνόματι τού ιδρυτού.

Καί από μέν τού Σεπτεμβρίου 1900 μέχρι τού ’Ιουλίου 1906 ελει- 
τούργησεν ή σχολή. Μικρόν δέ μετά τήν τελετήν τών ελληνικών σχολείων ’) 
ένηργήθη ανθελληνικόν βουλγαρικόν κίνημα, τό όποιον ήρχισε από τήν Σο 
φιαν ημέραν Κυριακήν, τήν δέ έπομένην έγένετο έν Φιλιππουπόλει, ένθα διηρ- 
πάγησανόλαι αΐ έλληνικαί έκκλησίαι, σχολαί καί οικοτροφεία τών Ζαριφείτον 1

1) Τήν λή|ιν τών μαθημάτων καί εξετάσεων, πάντοτε ήκολούθει τελετή 
μεγαλοπρεπής διά τήν απονομήν βραβείων καί πτυχίων εις τούς αποφοίτους. *Ητο 
ή ετήσια πνευματική εορτή.
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Διδασκαλείων. Και έπηκολούθησε είς φόνος "Ελληνος. Τό κίνημα έπροξέ- 
νησε μεγίστας ζημίας είς την κοινότητα και Ιδιώτας.Ό άοίδημος Γρηγόριος 
Μαρασλής κατήγγειλε την αρπαγήν έπισήμως, έλαβε δ5 εις άπάντησιν δτι ή 
βουλγαρική κυβέρνησις δεν εμποδίζει τά τέκνα τών Ελλήνων νά φοιτώσιν 
εις τήν Μαράσλειον Σχολήν. Δυστυχώς έπελθών 6 θάνατος του Ιδρυτου απέ
κλεισε πάσαν ενέργειαν. Έξεδόθη δέ νόμος τήν 15 Σεπτεμβρίου 1906 απα
γορεύουν τήν ΰπαρζιν ίδιαιτέροον σχολείων, κυρίως ελληνικών, επιτρεπόμενης 
όμως τής λειτουργίας σχολείων τών άλλων εθνικοτήτων.

+ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

1 Έ ν  Όδησσφ τή 5η Δεκεμβρίου 1900 
Προς τον ελλόγιμον κύριον Σ. Άντωνιάδην

’Αξιότιμε φίλε κύριε Άντωνιάδη,
Μόλις άφικόμενος έκ τής άνά τήν εσπερίαν περιοδείας, σπεύδω νά 

προσαγορεύσω υμάς και νά ερωτήσω περί τών καθ’ υμάς.Ενθυμούμενος δέ 
τήν προθυμίαν, ήν έδείξατε κατά τήν ενταύθα διαμονήν προς διακανόνισιν 
τών εγγυτέρω ή άπωτέρω συγγενών μου, λαμβάνω τό θάρρος νά παρακα- 
λέσω υμάς, ινα από κοινού μετά του ελλογίμου κυρίου Κα)νσταντινίδου, προς 
όν έγραψα σήμερον τά δέοντα και άπέστειλα τό όρισθέν άλλοτε από κοινοΰ 
ποσόν, διανείμετε μέν τούτο κατά τό συμπεφωνημένα, καταστήσετε δέ προ
πάντων καταληπτόν είς τους ενδιαφερομένους τον σκοπόν, ον διά του μέ
τρου τούτου επιδιώκω. Αϊτούμαι συγγνώμην διά τό βάρος, αλλά γνωρίζων 
τά αισθήματα και τήν εθελοθυσίαν υμών προκειμένου περί αγαθού τίνος δεν 
αμφιβάλλω, δτι θά τύχω αυτής, έφ’ φ και έκ τών προτέρων ευχαριστώ.

Μετά τιμής πολλής καί ύπολήψεως έξοχου διατελώ ύμέτερος πρόθυ
μος και ταπεινός δούλος

Γρ Μαρααλής

2 Προς τον "Εξοχώτατον κύριον Σ. 9Αντωνιάδην 
Έξοχώτατε,

Μετά πολλής τής χαράς έμαθον έκ τής τελευταίας επιστολής 'Υμών τά 
αγαθά αποτελέσματα τών εξετάσεων καί ήκουσα τήν εύχάριστον αγγελίαν τής 
καταθέσεως εδραίων βάσεων έγγυωμένων ευρύ τό μέλλον τής Σχολής. Εύχο
μαι ή πρόρρησις Υμών νά επαλήθευσή καί οί καρποί ν5 ανταποκρίνωντοι 
προς τούς πόθους πάντων ημών. Νέος τις έκ Πύργου, ού τήν τε πενίαν καί 
τήν επιμέλειαν καί φιλομάθειαν άνομολογεΐ 6 "Αγιος Άγχιάλου, ό Γεώργιος 
Τριαντάφυλλου, υιός αρτοποιού, διατελέσας μαθητής τής γυμνασιακής αυ
τόθι τάξεως γράψας επικαλείται τήν σύστασίν μου παρά χοΐς έφόροις Ζαρι- 
φείου, ίνα γένηται δεκτός ώς υπότροφος. Συγκινηθείς έκ τής επιστολής τού

£ημ. τής Δ. Βλ· Άρχεΐον Θράκης τόμ. Θ' ο· 129— 130, «
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φιλομαθούς νέου και πεποιθώς μέν δτι άσμενοι υποστηρίζετε τοιούτους 
νέους, ελπίζων δέ δτι καί η εμή φωνή θα εΐσακουσθή, παρακαλώ ύμάς να 
λάβητε συμπάθειαν προς τον νέον καί χάριν Ύμΐν επί τούτιρ θά οφείλω. 
Επιφυλασσόμενος νά γράψω ύμΐν προσεχώς, άποκρινόμενος εις την επιστο
λήν τής 3ης Μαρτίου και ευχαριστών εκ των προτέρων έπ'ι τή φροντίδι δια- 
τελώ ύμέτερος πρόθυμος δούλος.

Γ ρ. Μαρασλής
Έ ν ’Οδησσφ τή 28η Αύγουστου 1901

3 Προς τον άξιότιμον κόρων Σ. ’ Ανχωνιάδην 
’Αξιότιμε κύριε,

Μυρίας χάριτας ομολογώ τή σεπτή Έφοροδημογεροντία, δτι τοσαύ" 
της προσοχής ήξίωσε την σΰστασίν μου καί παρέλαβεν ως υπότροφον τών 
Ζαριφείων τον έκ Πύργου νέον καί προ πάντων 'Υμΐν διά την πρόθυμον 
συνεργασίαν. ’Ελπίζω δτι διά τής συγκαταβατικής αυτής πράξεως ή Έ φο- 
ροδημογεροντία θά ύποκαύση την φιλοτιμίαν τού νέου καί θά φανή ούτος 
άξιος τής έπιεικίας, ής έτυχεν, ούτω δέ θά άποδοθή εις τήν κοινωνίαν νέος 
άγαθάς παρέχων ελπίδας καί μέλλων ν’ άποτίση τά τροφεία εις τήν έκθρέ' 
ψασαν αυτόν σχολήν. Ευχαριστών Ύμΐν από καρδίας καί αύθις, δράττομαι 
τού καιρού ΐνα διαβεβαιώσωμαι δτι περί πολλοΰ ποιούμαι το Ύμέτερον 
ό'νομα καί εξόχως τιμώ ‘Υμάς. Διατελ,ώ επί τοΰτοις ύμέτερος εύγνιύμιυν πρό
θυμος δούλος.

Γρ. Μαρασλής
Έ ν  Όδησσφ τή 22α Σεπτεμβρίου 1901

’Ακολουθεί ιδιόχειρον ύστερόγραφον γαλλιστί. Permetez moi encore 
une fois cher Monsieur, de vous remercier pour votre bienveillant 
concours pour toutes vos gracieuses attentions a mon egard.

4 Προς τον έρίτιμον κύριον Σ. ’Α ν τ ω ν ιά δ η ν  

Έρΐτιμε κύριε,
Ά ν  σήμερον μόλις δίδεται ή τελική άπόκρισις εις τήν επιστολήν Υμών 

τής 3ης παρελθόντος Μαρτίου, θά φανήτε ελπίζω συγγνώμονες. Έπεθύμουν 
έν εύθέτφ ν’ άντεπιστείλω χρόνφ δτε θά ήτο μοι δυνατόν νά προσέλθω ούχί 
κεναΐς ταΐς χερσί καί νά εκπληρώσω τον τελευταΐον πόθον εμού καί Υμών· 
Πλήρη τήν πεποίθησιν έχων δτι τά πάντα ακριβώς ύπολογ ισθέντα συνεπλη 
ρώθησαν ούδ’ έσκεψάμην τό παράπαν ν’ ανοίξω τούς κομισθέντας μοι λο 
γαριασμούς, εν οις κατεφαίνετο τό έλλειμμα, τέλεον πιστεύων εις τήν δρθήν 
διαχείρισιν τών χρημάτων.Έκ τούτου καί απροσδόκητος επήλθεν ή επιστολή 
εκείνη καί άπαράσκευον δλως κατέλαβε με. Χαίρο) δ’ δτι. έγένετό μοι δυνατόν 
νυν ν ’ άποστείλω καί τό ελλεΐπον ποσόν καί ούτω ν’ απαλλάξω μέν τήν φ ί
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λην κοινότητα πάσης ύποχρεώσεως, ν’ αποδείξω δέ το έργον τέλειον. Αΐτου- 
μενος και αυθις συγγνά>μΐΓ' διά την βραδύτητα της άποκρίσεοας ευχαριστώ 
μέν Ύμΐν και αυθις διά τον ζήλον με θ’ οΰ εΐργάσθητε προ; άποπεράτωσιν 
του έργου, εύχομαι δέ και διά ζώση; νά δυνηθώ ποτέ νά πράξω τούτο.Έπι 
τούτοι; προσαγορευων Υμάς φιλικώς διατελώ μετ’ έξοχου τιμής υμέτερος 
πρόθυμος και ευγνώμων δοΰλος.

Γρ. Μαρασλής
Έ ν Όδησσίο τη 30ή ’Οκτωβρίου 1901.

Σημ. τ. ΔιευΟ-. "Ενα άπό τά χίλια τεκμήρια τοϋ Γρ. Μαρασλή διά ποιους 
ίδρυσε την Μαράσλειον Σχολήν καί ποιους έίΐεώρει έκτελεστάς τής Όελήσεώς του 
καί μέ ποιους ήρχισε την αλληλογραφίαν διά τάς ετιεργεσίας του πρός τήν Ελλη
νικήν Κοινότητα Φιλιππουπόλεως.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α Φιλιππουπόλεως

Άβράμ. Άβραμίκος, Άβράμος, Άβραάμις.—"Αγγελος. Άγγελάκις, Ά γ -  
γελής.—3Αγγελική. Άγγέλ-κω, Άγγέλω, Άγγελικούλα, Άγγελίτσα, Άγγε- 
λίνα.—Αγνή. 'Αγνίτσα.— Αδάμ. Άδάμος.— Αδαμάντιος. Διαμάντις, Δια
μαντής, Διαμαντάκις, Γιαμάντις.—3Αδαμαντία. Διαμά,ντω, Διαμαντοΰλα.—- 
Ά&ανάσιος. Άθανάσις, Θανάσις, Θανασάκις, Θάνος, Νάκος, Νάτσις, Νά- 
τσι,ς, Νάτσιος, Νάσος, Νάσκος, Νάκουλας. — Αλέξανδρος. Άλεξανδρής, Άλέ- 
ξις, Άλέκος, Άλεξάκις, Άλεκάκι (τό).— ’Αμαλία. ’Αμαλία, Μέλη.— Ανδρό
νικος. Άνδρόνις.— ’Άννα. Άννίκα, Άννοΰδα, Άνκα, Άνέττα, Άννιώ, Άν- 
νοΰλα, Άννίτσα, Νίτσα.—Αλεξάνδρα. Άλεξανάριώ, Άλεξανάρινή, Άλεξαν- 
άρινιο), Ροξάνθρα, Λοξάνάρα.—Αναστάσιος. Άναστάσις, Άνέστης, Τάσιος, 
Τάσος, Τάσκος.—’Αναστασία. Άναστασοΰλα, Τασοΰλα, Τάσου, Ναστασιά, 
Ναστασέτσα, Τάσω. — Άνδρέας. Άνάρέας, Άνάρίτσος.— Ανδρομάχη. Μάχη. 
—Αντώνιος.Άντώνις, Άντωνάκις, Άντώντσιος, Τώντσιος, Τόντσος, Τόνις. 
—Άργνριρς. Άργυρις, Άργυράκις, Άργύρ-τσιος, ’Αργυρής, Άργυρός.— 
Άργυρώ. Άργυρίτσα, Άργυρουλα, Αργυρή. — Άρίσταρχος. Άριστος.—Ά ·  
σήμω. ’Ασήμι (τό), Άσημουλα, Ασημένια, Ασημίνα.—Αγλαΐα.  Αγλαή, 
Άγλα'ίτσα.—Αικατερίνη. Κατερίνα, Κατερινιώ, Κατερινοΰλα, Κατίνα. Κα- 
τίνκω, Κάτια, Κάκια, Καίτη.— Ά νϋή .  Άνθουλα.—Απόστολος. Άποστόλις, 
Άποστολάκις, Πο(υ)στόλις, Χόλος.—Αρχάγγελος. Ράγκελος (Βουργ.).

Βαρβάρα. Βαρβαρίτσα. — Βασίλειος. Βασιλείς, Βασιλάκις, Βάσος.— 
Βασιλική. Βασιλικοΰλα, Βασίλικα, Βασίλω, Βάσω.—Βλάσιος. Βλάσις, Βλα- 
σάκις.—Βοΰλχος. Βοΰλικος, Βουλκός, Βοΰλτσος, (Βουργ.).—Βρισηίς. Βρι- 
σήδα, Φιρσαή, Φρισαή, Φρισαίτσα.

Γαβριήλ. Γαβριήλος, Γαβριηλάκις. — Γεώργιος. Γεώργις, Γειυργής,
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Γεωργάκης, Γεωργός, Γεωργαλάς, Γώγος, Λώλος, Λιώλος, Αιώτσος, Τζώρ- 
τζος, Τζοδρτζορας, Γιώτσος, Γιώτσκας.— Γεωργία. Γεωργίτσα, Γεωργοΰλα, 
Γιουργοΰλα. — Γρηγόριος. Γρηγόρις - Γληγόρις, Γρηγοράκις.

Δημήτριος. Δημήτρις, Δημητράκις, Δημητρός, Δημηϋρίκας, Μήμης, 
Μημάκης, Μημης, Μήτκος, Μήτσος, Μητσάκις, Μήτσορας, Μητσόρης Δή
μος, Μήτος.—Δήμητρα. Δημήτρο), Δημητροΰ, Δημητροΰλα.—Δανιήλ, Δα- 
νιήλος.—Δαμιανός. Νταμνιανος, Ντιμνιανος, (Βουργ.).—Διονύσιος. Διονΰ- 
οις, Νιόνος.—Διονυσία. Νίνα. — Δούκας,

’Ελευθέριος. Λευτέρις, Λευτεράκις, Λευθέρις.—"Ελισάβετ. Έλισάβη, 
Έλισαβέττη, Βέττα.—’Εμμανουήλ. Μανόλις, Μανο(υ)λάκις, Μανόλκος, Μα- 
νόλτσιος, (Βουργ.).— 3Επαμεινώνδας. Νώνάας. — Ευάγγελος. Βαγγέλις, Βαγ- 
γελάκις.—Ευαγγελία. Βαγγέλιο), Βαγγελίτσα.—Εύγένειος. Εύγένεις,—Ευγε
νία. Ευγένεια, Εύγένκω, Εύγενείτσα, Εύγενή.—Ενδοξος. Δόξας, Δόξης.— 
Ευλαλία. Λ άλα, Ραλοΰ, Ραλοΰκα.—Ευθύμιος. Εύθΰμις, Θυμνιος.—Ευθυ
μία. Εύθυμή, Θυμνιά), Θυμοι'ιλα.— Ευαιάθιος. Στάθις, Σταθάκις, Στάθης 
Στάιίος, Στασινός.—Ευφροσύνη. Φροσύνη, Φρόσω, Φροσοΰλα, Φροσάκι (τό). 
—'Ελένη. Έλένκω, Έλενίτσα, Λένα, Λενιώ, Έλεγκάκι (τό), Νίτσα.—'Εκτωρ. 
"Εκτορας.—Ειρήνη. Ρήνα, Ρηνάκι (τό), Ρηνώ, Ρηνοΰλα.

Ζαφείριος. Ζαφείρις, Ζαφειράκις, Ζαφειρός.—Ζαφείρια. Ζαφειρή, 
Ζαφειρίτσα, Ζαφείρω.—Ζήσιμος. Ζήσις, Ζησάκις.—Ζουγράφος. Ζουγράφος, 
Ζγουράψος. — Ζωή. Ζωίτσα.

°Ηΰας. Ήλιάς, Ήλιάσκος, Λιάς, Λιάσκος, Λάσκος, ^Ηλτσος(Βουργ.).
Θεοδόσιος. Θεοδόσις, Θεοδοσάκίς.—Θεόδωρος. Θόδιορος, Θοδιορής, 

Θοδωράκις, Ίώρας.—Θεοδώρα. Θοδώρα, Θοδα)ρίτσα. — Θεοτόκης. Τόκας, 
Γοκας, Τοκάτσος.—Θεοφανώ.— Φανού, Φανούκα, Φανή, Φανίτσα, Θεοφανοΰ 
Φάγκα, Φανιο).—Θεοχάρης. — Θεμιστοκλής. Στόκλης. — Θωμάς. Θωμέτσας, 
Θώμος, Τώμος (Βουργ.). Θωμαΐς. Θωμαγή, Θωμα(γ)ίτσα.—Θεανώ. Θεώνη, 
Θεωνίτσα.—Θεόπεμπτος. Πέπος, Πέπης, Πεπές.—Θεόπεμπτη. Θεοπή, Θεο
πίτσα, Πιπίτοα, Πιπή, Πέπη.—■Θεόφιλος. Θεοφιλάκις.

’Ιάκωβος. Γιάκωβος, Γιάκωβις, Γιάκος, Γιακωβάκις, Γιακουμής, Γι- 
κομής.—* Ιορδάνης. Γιοράάνης, Γιοράανάκις.—5Ιωάννης. Γιάννης, Γιαννός, 
Γιανοΰλις, Γιάγκος, Γιαννάκις, Γιάνννος, Γιυυβάννης, Γιουβαννής, Γι,ου- 
βάντσος (Βουργ.), Γιάντσος, Γιόντσος.—’Ιωάννα. Γιαννούλλα.—Ιωσήφ. 
Ίωσήφος, 5Ιώζος, Γιώζος.—’ιουλία. Γιούλκα, Γιουλία, Ίουλίτσα, Ίουλιέττα.

Κωνσταντίνος. Κωνσταντής, Κοόστας, Κωστάκις, Κωστής. Κώτσιος, 
Κώκος, Κώκας, Κώτας, Κωνσταντίνος, Κωνσταντάς, Κιοστίτσας, Ντινος, 
Τζΐνος.—Καλλιόπη. Καλλιόπ’.— Κυριάκός. Κυρ]άκος. Κΰρκος, Κυρΐάκις.— 
Κύριλλος. Κυρίλος..— Κυριακή, Κυρίακίχσα, Κυρίακοΰλα, Κοΰλλα. — Κύρος. 
Κυρίτσης. Καλλιρρόη. Ρόϊκα (Βουργ.).—Κλεοπάτρα. Πάτρα. — Κοσμάς. Κο-
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σμέτοης.Λάζαρος. Λαζαρης, Λάζο:.— Λ ίμπρος. Λαμπράκη:, Λαμπρής, Λαμ- 
πρινός. —Λαμπρινή. Λαμπρίνα,Λαμπρινιά», Λαμπρινοΰλα.

Μαγδαλινή. Μαάαλένα.— Μαργαρίτα. Μαργαριτάρι (τό). — Μαργα
ρίτης. — Μελαχροινή. Μελαχοη, Μελάχοω, Μελαχρίτσα.—Μαρία. Μαρίκα, 
Μάρω, Μέρη, Μαργιώ, Μανιο'), Μανιώ, Μαριγώ, Μαριγοΰλλα, Μαργιώλα, 
Μαργιωλή, Μαργιωλίτσα, Μαριγοΰδα, Μωμά), Μωμώκα, Μαρίτσα. — Μι
χαήλ. Μιχάλις, Μίχαλος, Μιχαήλος, Μιχαλάκης, Μίχος, Μιχαλός, Μίκος.— 
Μανροειδής. Μαυρο(υ)δης,

Νικόλαος. Νικόλας, Νικολάκης, Νικολης, Νίκος, Νικολιός, Νικόλτσος, 
Κόλιας (βουργ.).—Ναονμ. Ναοι'ιμης.—Νικηφόρος. Φόρος.— Ντόϋρος. Ντο- 
bgι\'ός, NΓόbρης (βουργαρικά).

Παναγιώτης. Παναγιωτάκις, Πάνος, Παναγης, Γιώτης, Γιώτας Τζιώ- 
τας, Τζιοηης, Τάκις, Νιώτης, Νώτης. — Παντελεήμων. Παντελής, ΓΙαντελά- 
κης, Πάντος. Πάντσος (βουργ.).—ΙΙαοκάλης. Πάσκας. — Παύλος. Παυλάκις, 
Παυλης, Παυλις.— Πέτρος. ΓΙετρής, Πετράκις, Πέχκο: (βουργ.), — Πρίμος, 
Πρ ιμάκις. — Παρασκευή. Παραακευω, Παρασκευΐχσα, Πορασκευοΰλα. — ΙΊο. 
λτζώιος. Πυλυζώις. — Πηγή. Πηγίτσα.

Σαμουήλ. Σαμουηλος, Σαμουηλάκις.—Σαονλ. Σαοΰλης. — Σίδηρους, 
Σιδέρις.—Σοφία. Σόφιά, Σοφίκα, Σοφίτσα, Σοφά), Σοηιοΰλα.—Σιαμάτιος' 
Στάμάπς, Σταματάς, Στάμος. — Σταύρος. Σταυρης, Σταυράκις, Σταΰρις- 
Σταυρίχσας, Σχαύρακας, Σταυρούδα (Οηλ.).—Στέφανος. Σχεφανάκις, Στεφά
νης, Στέφος.—Σωτήριος. Σωχήρις, Σωχήρχος, Σωτηράκις.—Σωτηρία. Σω- 
χήρω. — Σιεφανία. Στεφάνω, Στέφα. — Σμαράγδα. Σμαρώ, Σμάρω, Σμα- 
ράϊδα, Σμαραϊδίτσα, Σμαραγδοΰλα. — Σλανος. Σλαιίις, Σλάβτσιος (βουρ.).— 
Σουλτάνα. Σουλχανή, Σουλτανίταα.—Στρατός. Στρατης. — Στυλιανός. Στέ
λιος, Σχέργιος.—Συμεών. Συμεά) νις, Σιμώνις.

Τριαντ άφυλλος. Τρανά άφυλλος, Τριανάαφυλλάκις.—Τριανταφυλλιά, 
Τρανάαφυλλιό), Τρανάαφΰλλω.—Τρύφων. Τρΰφωνας, 'Γρυφος.

Φώτιος. Φώχις, Φωχάκις, Φώχος, Φώχσιος.—Φωτεινή. Φωτεινίχσα, 
Φωτίτσα, Φά)τω. — Φίλιππος. Φίλιππας.—Φιλήμων. Φιλήμονας, Φιλημος.

Χαρίτων. Χαρίτος. — Χρή(ι)στος. Χρη(ι)στάκις.—Χριστόδουλος. Χρι- 
στοδοΰλις, Χριστοδουλάκις, Χριστόδολος. — Χαριτίνη. Χαριτάκι (τό). — Χαρί- 
κλεια. Χαρικλεί, Χαρικλείτσα.—Χρυσή. Χρχίσω, Χρυσά), Χρυσίχσα, Χρυ- 
σοΰλα.—Χρηστός. Χρηστάκις. — Χριστίνα. Χριστινάκι (τό). — Χρύσανθος, 
Χρΰσαντος.—Χρηστός. Χρηστάκις.—Χριστίνα. Χριστινάκι.— ‘Ωραία. 'Ωρ]ά.

Β ’ ’Επώνυμα Σαράντα  ’Εκκλησιών ')
Τσακμάναινα, Σμπάρτζος, Πικραμένος, Πισκης, Τσίμπλης, Καρπου- 

ζακιλλής, Άλχινχζης, Άλέστας, Μπουρνουσοΰζ, Ντάντιλης, Τσιβόνς, Άλχι-
1) Περί ονομάτων καί επιθέτων Σαράντα Εκκλησιών βλ. Π. Παπαχριστ»■ 

δούλου Θρακικά τόμ. Δ.
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κουλάτς, Μπάγουρος, Ντιμπίτουλης, Σκατοκοφίνας, Άμτζίκαζλης, Γκετζέπι- 
τσης, Καραλουτσας, Κελέμπεκλης, Μπουντοΰρς, Στραβολέμς, Μπάρμπας, 
Ζίφτουλουμς, Κουραδοπνίχτς, Ποτκομαμή, Μπαμπλογάκς, ΤσαμποξαΟή, Έ -  
σεκσικένς, Τσαλίκς, Άμπόφαδος, Σελαμσίζ, Καρατζάς, Χαχαβιάς, Τσίπας, 
Τζεχζίκς, Σχίγκας, Καρέλω, Μπαμπουρω, Σκορδοσκοτεόνς, Χουλιάρα, Κα- 
σέρς, ΓΙιτσκοδήκ’, Μπανχέμω, Άχεροφοτάκς, Καμπέρω, Καντεμήρς, Λομ- 
πέρς, Μιζμίκς, Κατσιβελοκώστας, Βασίλες, Μπιλντερής, Μπαμπαλέρας, Μπο- 
σνάκς, Τσατσαμάσαλης, Βατσάν, ΙΙορδοκοΰδουνο, Φουρνόσφουγγια, Τζιρ- 
τλάκς, Τσακνιάς, Κουρμπανοχουλιάρα, Λεσισής, Τσιβιλοΰ, Μυξοπροβατίνα, 
Μποκάμποσμας, Βαργεμές, Σελαμσίς, Κιτσατάνς, Ναληχορός, Κακαμπερ- 
τάκς, Νχιντόνς, Φρίγγος, Ψευτοφυλλάδα, Μακαράς, Λεξικό, Βουργαροδά- 
σκαλος, Κεράτειος Κόλπος.

Γ' ’Επώνυμα Ίλδ ιρ ιμ ίο ν  Άδριανονπόλεως  
Κακά Γιαννάκης, Λογαρίδα Χρησχάκης, Λόρχος Άντώνης, Καρα- 

μοΰνχζα Νικόλης, Μασνίκ Γληγόρης, Χορός άκιλι ΙΙέχρος, Δααδεβερέν Μι- 
χάλης, Μπουγιοιόκ σικί Λάμπος, Γιαβάς Νικόλας, Ταντήρ’ σακαλή Νίκος, 
Γερλεσίζ Νικόλ’, Βάϊ, νενέ, Παναγιώχ, Κατσίκα Χρηστάκη, Άγιάζ Δημη- 
χρό, Μπαμπούρ Γιαννάκ’, Όχουζμπίρογλου Δημητρό, Ντους ταβάν Γεώργη, 
Ότζιούζ-γκιοτλοΰς Μίχο, Τενεκέ Θανάσ’, Ζωντανός Νικόλης, Καλή Γαλα- 
βϋά, Κιοπέκ Τανάσ’, Κόκκινος Τσιορβατζής. ΓΙαλαμήδα Γιαννάκ. Ποΰχκο- 
γλους, Νχελή υλάν, Κεπαζέ Μιχάλ, Βαργεμέζ Στεφάν, Μεχελλίκ Άντών’, 
Μπούσμουλα Θεοδοόρ’, Μπουρνουσούς Νικόλ’, Σαραϊλιοΰ Θανάσ’, Μου
ρούνα καφαλή. Ψωρέλ’ Στεφάνη, Γκολγκότα Γεώργη, Γιαρήμ Ίδιρνές, Σα
μόλαδο κατουράει, X" Κασίδας—X" Μέρμηγκας, X" Ζεμπέκης—X" Κο- 
λουκτσής, Τσέρλα Βασίλ’, Μπόκ-μπιτζέκ Λάμπο, Κατσικοπατσιάδαινα, Που 
τσίτσα X" Γιάννη, Σκουλήκ’ Γεώργη, Άκιδέ κιρίκ Νικόλ’, Σεραπχανά Βα
σίλ’, Βογασλή Νικόλ’, Πουτι Βασίλ’, Ζουμερή Κατίν’, Πρόξενο Γεώργης, 
Ψόφια ψείρα Θανάσ’, Κατμέρκος Ααλές, Μποκόδαινα, Κεπαζέ Κωσταντή, 
Τασιακτσή Βασίλ’, Άμ-πατλαδάν, Πράσα Παναγιώτ’, Καϊβέ ριγκί Νικόλ’, 
Μποχ,εορ Γεώργη, Τσότ Γεώργη, Κιμπρίτ Βασίλ’, Τρούπ Νικόλ’, Μπόκο- 
γλου Δημητρό, Μπιριντζή Δημητρό, Ούζούν άμτζικοΰδα, Μπαμπαΐτ Χρη- 
στάκ’, Μοίρα μπαμπά, Κόκκαλο παιδί, 40 βουρδιλοϋ, X" Κοϋκος, X" Λαή- 
νας, X" Ποΰτκος, Χ"Χαχάμης, Μαχμουρ ΙΙαναγιώτ,’Άλφα μπιλές Γεώργη.

ΤΤΟΛΥΔ. ΤΓΑΠΑΧΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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Η ΦΙΛΙΤΤΠΌΥ ΠΌΛΙΣ ΕΤΤΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 17ον ΑΙΩΝΑ 

ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΤΑΥΛΙΚΙΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΝ

§ 1) Αί κατά τον δέκατον έβδομον αιώνα κυριώταται περί Φίλιππου- 
πόλεως ειδήσεις είναι αι άκόλουΒοι, Ό  Adam Wennern επισκεψάμενος εν 
ετει 1616 την πόλιν γράφει περί αυτής τάδε : «Έξεκινήσαμεν περί το με
σονύκτιον έντεΰΒεν (Harasan-bey τ. ε. Σαράν βέϊ) διά την Φιλιππούπολιν 
(ΡΙιίΠρροροΠ). 'Ότε εφΒάσαμεν πλέον εις αυτήν, ήλδον προς συνάντησιν 
ημών πολλοί ιππείς, οιτινες συνώδευσαν ημάς. Τη 8η π. μ. εισήλΒομεν εις 
την πόλιν. Πολύς λαός συνήλΒεν, δπως ΐδη την είσοδον ημών. Κατελΰσαμεν 
εν Τουρκική οικία, παρ’ ή ρέει ό ποταμός 'Έβρος, νυν καλούμενος Maritza, 
όστις διαρρέει την προμνημονευΒεΐσαν πεδιάδα, εν ή καλλιεργείται ή όρυζα. 
Τή 24η τοΰ μηνός διημερευσαμεν ενταύθα.Ή Philippopoli υπό τών Τούρ
κων Philippe και πρώην Philippis καλούμενη, έκτίσθη τό πρώτον υπό τοΰ 
Φιλίππου τοΰ βασιλέως τών Μακεδονίαν καί πατρός τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου, άνεκτίσΒη δ’ ύστερον υπό τοΰ Ρωμαίου καίσαρος Φιλίππου, καταλα· 
βόντος ταύτας τάς χώρας, και ώνομάσΒη από τών ονομάτων άμφοτέρων. Τά 
ήρειπωμένα τείχη επί τών εν αυτή κειμένων βραχωδών λόφων και τά επ’ αυ
τών ανάκτορα, ώς καί οΐ διασωζόμενοι έν μέρει παλαιοί τών αιρετικών ') 
ναοί καί ναΐσκοι μαρτυροΰσι τό άξιοΒέατον τής περικαλλούς ποτέ πόλεως εν 
τή εύφόρω και μεγάλη υπό φαιδρών λόφων περιβαλλομένη πεδιάδι. 'Η πό
λις ήτο έν έπικαίρφ τόπορ έκτισμένη, νυν όμως στερείται τειχών και έχει τό 
μέγεδος τής πόλεως τής ΐεράς αυτοκρατορίας Nordlingen. ’Έχει ωραίας τι- 
νάς εκκλησίας, ΐμαρέτ a), καραβάν-σεράϊα ·’), λουτρώνας (χαμάμια) και εν βε- 
ζεστένιον (vesensten) *). ΚατελήφΒη τώ 1362 υπό τοΰ σουλτάνου Μουράτ τοΰ 
προότου, τρίτου δέ τής Όσμανικής γενεάς. Νυν κατοικεΐται υπό Βου?ιγάρων *),

§ 1 ) 1) Αιρετικοί υπό τοΰ συγγραφέως, καθολικού τό δόγμα, καλούνται οί 
ορθόδοξοι, τ. ε. οί τού ανατολικού δόγματος’χριστιανοί.

2) Τερόν μωαμεθανικόν τέμενος, παρ* φ υπάρχει μαγειρεΐον παρέχον εκ 
κληροδοτήματος καθ’ έκάσιην ημέραν ή την Παρασκευήν ή κατά τάς ημέρας μό
νον τοΰ ραμαξανίου (νηστειών) τροφήν εις τούς απόρους. Τό μνημονευόμενον εν
ταύθα διασώζεται μέχρι σήμερον, κείμενον παρά τή γεφύρρ.

3) Πανδοχεία, λιθόκτιστα, ξενώνες..
4) Λιθόκτιστος πολύθολος άγορά μολυβδοσκεπής, ασφαλής υπό τοΰ πυρός. 

*Η μνημονευομένη ήτο έξάθολος και κατερρΐφθη υπό τοΰ δημαρχείου τφ 1921 πρός 
ρυμοτομίαν τής πόλεως.

5) 01 μνημονευόμενοι ένταΰθα Βούλγαροι προφανώς είναι οί Σλαυόφωνοι 
Παυλικιάνόι, οιτινες συγκατφκουν μετά τών Ραγουσαίων έμπόριον κατά τό άνατο-
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Ραγουσαίων, Ελλήνων, Τούρκων και Ιουδαίων, άσχολ,ουμένων τδ πλεΐστον 
περί την ούχί μεγάλην εμπορίαν β).

Ό  δέ Heinrich Rantzoven πέντε έτη βραδύτερου επισκεψάμ.ενος την 
πάλιν γράφει περί αυτής : «Τη 27η Σεπτεμβρίου του 1622 ή συνοδεία ημών 
έφθασεν εις την Φιλιππού'πολιν (Philippopole). Τά περί την πάλιν ταύτα 
μέρη είναι περικαλλή. Κατά το έτερον τής πόλεως άκρον φαίνονται τρεις λό- 
φοι * 6 7), επί του πρώτου ών ύψούται πύργος μεθ’ ωρολογίου αχρήστου, άτε 
μή λειτουργουντος. Έ π ί  του δευτέρου λόφου ϊσταται-πυργίσκος τις παλαιός 
καί έπί του τρίτου φαίνεται τείχος μετά τινων άλλων ερειπίων» 8).

Επιγραφή τις από του έτους 1613 ανευρεθεϊσα εσχάτως παρά τώ άλ
λοτε μετοχίφ τού Παναγίου Τάφου δλίγω νοτιώτερον τής ανατολικής τής 
άκροπόλεως πάλης καί ύπ* αυτό τό τείχος δηλοΐ ότι κατά τον αιώνα τούτον 
ήτο ήδη συνφκισμένον υπό Ελλήνων καί τό άμεσον υπό τά τείχη τής άκρο- 
πάλεως ανατολικόν επικλινές τής πόλεως τμήμα καί ότι οΐ φιλόθρησκοι "Ελ
ληνες μετέβαινον ώς προσκυνηταί εις τά 'Ιεροσόλυμα. Ουτω "Ελλην τις με- 
ταβάς εις τούς αγίους τόπους άφιέρωσεν, ώς φαίνεται, την εν Φιλιππουπό- 
λει οικίαν του εις τον άγιον Τάφον καί ζητήσας έγγυησιν παρά τού πατριάρ- 
χου 'Ιεροσολύμων δτι δεν θά έκποιηθή ποτέ ή αφιερωμένη οικία, έλαβεν εκ 
στόματος τού Μακαριωτάτου ταυ την, ήτις συνωδεύθη υπό αναθέματος ή κα
τάρας τίνος κατά τού τολμήσαντος νά προβή εις τοιαύτην βέβηλον πρά'ξιν. 
Δυστυχώς τό τε όνομα τού πατριάρχου καί τού ευσεβούς άφιερωτού, τος καί 
τό ανάθημα ή ή κατάρα ελλείπουσι, διότι ό λίθος, έφ’ ου ή επιγραφή, είναι 
κεκομμένος τό κάτω μέρος. 'Η  επιγραφή κεχαραγμένη μεγάλοις καί μικροίς 
γράμμασι άναμείξ, έχει καθ’ ήμετέραν άνάγνωσιν καί συμπλήρωσιν : «f έτι- 
αχλα'| ετούτο τό σπίτι ίνε α[φιέρομένο ϊς τον α|γιον τάφον κε όπιος τό π(ω)|- 
λίση ιερομόναχος, ή μοναχ(ός)| η κοσμικός εκ στόματος τού μ(α)καριοτάτου 
Πατριάρχου τώ(ν) ('Ιεροσολύμων κυρίου... Θεοφάνους ινε αναθεματισμένος 
ή καταραμένος)» 9). -
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λικόν της πόλεως μέρος, παρ’ φ διήρχετο καί ή εις Κωνσταντινούπολιν άγουσα έξ 
Ευρώπης οδός.

6) V ennem  A. Ein gantz new Reysebuch von Prag auszgen Constant! ■ 
nopel, 1622. Nurem berg.

7) Φαίνεται οτι οί μνημονευόμενοι τρεις λόφοι είναι οί τοϋ ωρολογίου, δεύ
τερος ό των Σχοινοβατών μετά τής Εύμολπιάδος όμοϋ, καί τρίτος ό Μουσαίος. Ό  
συγγραφεύς δεν έπέστησε την προσοχήν του είς τούς λόφους, δθεν καί τό ακαθό
ριστον αυτών.

8 ) R a n tzo ven  Η . Denkwiirdige Reisebeschreibung nacb Jerusalem , Cairo 
in Aegypten and Constantinopel, έτ. 1704 Hamburg.

9) Ίδε Μ νρr. Ά ποστολίδου , Inscriptions inedites ou non commentees de 
Plovdiw, έν τω Annuaire de la bibliotb. nat. a Plovdiw, έτ. 1927, σ. 196, IX, 
καί Θρακικά ’Αθηνών, Έπιγραφαί εκ Φιλιππουπόλεως, τόμ. Π, έτ. 1929,-σελ. -Ι67
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§ 2) Περί τής ε,ν τω αιών μ τούτφ κάταστάσεως τής Φιλιππουπόλεως 
αξιοσημείωτα είναι δσα γράφει δ Τούρκος γεωγράφος και περιηγητής Evlia 
Tsclieleby ’), έπισκεψάμενος και διαμείνας εν αυτή επί πολλάς ημέρας κατά 
το. έτος 1652. Έ ν  πρώτοι; όπως κατάδειξη την σπουδαιότητα τής πόλεως 
άρχεται ως έξης : «Τό δνομα τής πόλεως είναι Φιλιππούπολις (F il ibbe) ." (^  
έπεσκεψάμην τόν Γερμανόν αυτοκράτορα, άπηύθυνέ μοι πολλάς ερωτήσεις 
περί τής Φιλιππουπόλεως, λέγων ότι πολύ έλυπεΐτο, διότι αυτή δεν ήτο υπό 
την κυριαρχίαν του. ΙΙροσέθηκε δέ, εάν ό χρυσός, δ άργυρος, δ σίδηρος καί 
δ μόλυβδος, οΐ κρυπτόμενοι εν τοΐς ό'ρεσι τής Φιλιππουπόλεως ®), ήσαν έν τή 
αυτοκρατορία μου, θά εκυριάρχουν τοΰ κόσμου όλου». . ..

.Περί τοΰ παλαιού τής πόλεως φρουρίου λέγει δτι είναι μικρόν καί 
μετά παλαιού λίθινου πΰργου πενταπλεύρου, ιδρυμένου επί βράχου. Στερεί
ται κτιρίων πλήν τινων αποθηκών, δεν χρήζει δέ φρουράς καί εξοπλισμού 
άτε κείμενον εν τω κέντρφ τής αυτοκρατορίας' τά δύο μόνα τηλεβόλα αυτού 
συστήματος chahi χρησιμεύουσι προς χαιρετισμόν έκάστοτε τού βαϊραμίου.~ 
’Λνοχυρούμενον δύναται να γίνη ώραιον *). ' .

Περί τού μεγέθους καί τού κάλλους τής πόλεως λέγει δη  αυτή είναι 
παλαιά πόλις καί υπάγεται εις τό τής Σοφίας σαντζάκιον τού βιλαετιού Ρούμ- 
έλί (εις τον νομόν ούτως ειπεΐν τής Σοφίας τής επαρχίας Ρούμ έλί) διοικου·. 
μένη υπό ναζίρου (έπάρχου). Είναι μεγάλη καί πλούσια πόλις, εις ήν καθ’ 
έκάστην έκφορτούνται χιλιάδες δεμάτων εμπορευμάτων καί χιλιάδες τοιού* 
των έξαποστέλλονται. Έ κ  των δέκα πόλεων τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, των 
άποτελουσών τάς κλείδας αυτής, ών πρώτη είναι ή 3Αδρι.ανούπόλις, ή δευ- 
τέρα τής αυτοκρατορίας πρωτεύουσα, ή Φιλιππούπολις έρχεται δεκάτη, ήτοι III.

III. Ό  Θεοφάνης γ' έπατριάρχευσε τφ 1608—1644. Χρ. Παπαδοπούλου, Ιστορία 
τής Εκκλησίας Ίεροσολ,ύμων. έτ. 1910 σελ. 487 κ. έξ. Ή  επιγραφή κατατεθεϊσα 
εις τό μουσεΐον τής πόλεως έξηφανίόθη δυστυχώς κατά την μετά τούς σεισμούς 
τοΰ 1928 μεταφοράν αΰτοΰ εις τό νΰν οίκημα.

§ 2) 1) Ό  Evlia Tscheleb}r έπεσκέψατο ολόκληρον την τότε αχανή ’Οθω
μανικήν αυτοκρατορίαν καί περιέγραψεν αυτήν. Τό εργον αυτού έξεδόθη είς δέκα 
τόμους υπό τοΰ Achmed Djhevdet, ιδιοκτήτου καί συντάκτου τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει έκδιδομένης έφημερίδος Ikdam. Τά είς την Βουλγαρίαν άφορώντα μέρη 
μετεφράσθησαν έκ τής Τουρκικής είς την Βουλγαρικήν γλώσσαν υπό τοΰ D. Gad· 
jhanow καί έδημοσιεύθησαν έν τφ  Perioditschesko Spisanie τής Σοφίας, τόμ. LXX, 
ετ. 1908, σελ. 637 καί έξης. Έκ τής μεταφράσεως ταύτης έρανιζόμεθα τά σπου
δαιότερα περί Φιλιπουπόλεως.

2) Προφανώς ό αύτοκράτωρ ποιείται σΰγχυσιν τής Φιλιππουπόλεως καί των 
έν τή Μακεδονίρ Φιλίππων, όνομαστών κατά την αρχαιότητα διά τά παρά τώ πα
ρακείμενη) Παγγαίο) μεταλλεία του χρυσοΰ, αργύρου, μολύβδου κτλ.

3) 'Ως φαίνεται τόν λόφον τοΰ 'Ωρολογίου έξέλαβεν ώς παλαιόν τής πόλεως 
φρούριόν, διότι έν αύτφ ήσαν τά τηλεβόλα καί αΐ στρατιωτικοί άποθήκαι καί ό 
πύργος τοΰ ωρολογίου, δπερ προφανώς τότε δεν έλειτούργεί.
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Θεσσαλονίκη, Σέρραι, Λάρισα, Σοφία, Βελιγράδιον, Βούδα, Σεράγεβον, 
Σκόπια, Φιλιππούπολις, άλλ’ είναι ή ωραιότερα άπασών.

Περί της τοποθεσίας και του κλίματος τής πόλεως λέγει δτι κείται εν 
μέσω ακριβώς τής φερώνυμου πεδιάδος (Philboz-sachracy) παρά τη νοτίρ 
του ποταμού "Εβρου όχθη, όπου ύψούνται εννέα φαιόχροοι και απότομοι 
λόφοι καλούμενοι *) Tschanly-tepe (Νυμφαίος), Boz-tepe (ό τού κράλη 
Μάρκου), Bounartzik tepe (ή τής Κρηνίδος), Saat-tepe (ό τού ωρολογίου), 
Djambas-tepe (ό των Σχοινοβατών), Sara'i tepe (ή Εύμολπιάς), Nubet- 
tepe (ό Μουσαίος), Guoztsclii tepe (ό τών αποσκευών) ή άναγινωσκομέ- 
νου Guol-tepe (ό τού έ'λους—π Πετρίτσα) και Valely tepe. Έ π ί  τών υψη
λών κορυφών τών λόφων 4 5 6) καί επί τών μεταξύ αυτών κοιλάδων είναι εκτι- 
σμένα επάλληλα μονώροφα καί διουροφα υψηλά λιθόκτιστα μέγαρα καί οί- 
κίαι εσκεπασμέναι δΓ έρυθροχρώμων κεράμων καί περιβαλλόμενοι υπό κλη
ματίδων καί κήπων. Οί λόφοι είναι πετρώδεις καί απόκρημνοι. Τό κλίμα δε
τής πόλεως κλίνει μάλλον προς τό ψυχρόν, τό δέ θέρος φλέγόμενων τών βρά
χων υπό τού ήλιου ή θερμότης καθίσταται αφόρητος, δι’ ό οί εύποροι τών 
κατοίκοαν διαθερίζουσιν εν Στενιμάχφ καί έπί τής Ροδόπης. Τον χειμώνα 
όμως δεν παύεται τις άπολαύων τού ευάρεστου καιρού συνδιατρίβων μετά 
το>ν ερασμίων Φιλιππουπολιτών. Περί τού συνοικισμού καί τών κτιρίων τής 
πόλεως λέγει ότι έν αυτή υπάρχουν 23 οθωμανικοί συνοικίαι καί 7 Λατινι
κοί ®) (Ρωμαϊκοί), ήτοι Σέρβική, Βουλγαρική, Εβραϊκή καί Ελληνική. Γαλ
λική δεν υπάρχει, ή δέ Εβραϊκή είναι μία. Έκ τούτου φαίνεται ότι τών 
κατοίκων υπέρ τά δύο τρίτα ήσαν Τούρκοι. Αί κυριώταται τών συνοικιών 
φέρουσι τά ονόματα τών λόφων, έφ’ ών ή παρ’ οίς κεΐνται, τά δέ μέγαρα 
καί αί οίκίαι ανέρχονται εις οκτώ χιλιάδας. Περίπυστον δέ είναι τό μέγαρον 
τού διοικητού Djheleb-Mechmed πασά. Τεμένη ύπάρχουσι 53, ών τό κυ-

4) Περί τών Τουρκικών προσοινυμιών τών λόφων τής πόλεως καί περί τών 
υπό τοΰ EOvlia άλλως ονομαζόμενων, ϊδε κεφ. II, σ. 2—8 .

5) Προφανώς κατά lapsus memoriae μνημονεύεται on  πάντων τών λόφων 
αί κορυφαί ήσαν έκτισμέναι, όπερ ούχί αληθές, διότι μόνον αί τών τής άκροπό- 
λεως λόφων ήσαν έκτισμέναι.

6) Ή  μετάφρασις εις την Βουλγαρικήν φαίνεται μοι ενταύθα ούχί ακριβής. 
Έν πρώτοις διά τοΰ Λατινικαι αποδίδονται αί μη Όθοιμανικα! συνοικίαι. Αυται 
προφανώς δέον νά λέγονται έν τφ κειμένφ τφ Τουρκικφ ή Χοιστιανικαί ή μάλλον 
Ρωμαϊκαί (Ρούμ.). "Ινα μνημονεύεται δέ ρητώς έν τέλει τής έπεξηγήσεως τών μή 
’Οθωμανικών συνοικιών δτι Γαλλική (Ευρωπαϊκή) συνοικία δέν υπάρχει καί δτι 
μία είναι ή *Εβραϊκή , ήν αναμφίβολος ό Evlia δέν περιλαμβάνει έν ταΐς Χριστια· 
νικαΐς συνοικίαις, σημαίνει δτι αί επτά μή Μουσουλμανικοί συνοικίαι άριθμοΰντα1 
κατά έθνη καί ή παρεμβαλλόμενη "Εβραϊκή παρέλκει, ήτοι τό χωρίον λογικώς έ'δει 
νά έχη: «καί επτά ρωμαϊκαί, ήτοι μία Σέρβική (τών Ραγουσαίων) εμπόρων, μία 
Βουλγαρική (τών Σλαυοφώνων Παυλικιανών) καί πέντε Ελληνικοί (Ρωμαίων). Ευ
ρωπαϊκή δέν υπάρχει, είναι δέ καί μία Εβραϊκή».

ί48 '
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ριόπατον, συχναζόμενον αείποτε υπό των πιστών, τό κατά την είσοδον τής 
αγοράς Oulou djami, κτισθέν υπό του σουλτάνου Μουράτ του Α'. Κοσμεί
ται υπό μεγάλων ιθάλων και κιόνων εσωτερικώς' 6 βαιμός και δ άμβων πα- 
λαιοτέρου τΰπου δεν είναι πολύ ωραίοι, στερείται πολυελαίων και γυναικω- 
νίτου, άλλ7 8 9 είναι ιερόν άπλούν και ώραιον. Έ π ί  των εξωτερικών πυλών δεν 
έχει επιγραφήν, ή δε νοτία πύλη έχει κλίμακα μεθ·9 εξ βαθμιδών. *0 μινα
ρές αυτού είναι υψηλός καί ωραίος, οί δέ θόλοι μολυβδοσκεπείς. Οί εν αύτφ 
ύπηρετούντες ιερείς, ιεροκήρυκες καί άλλοι ικανοποιούνται ένεκα τών εκ πολ
λών κτημάτων αυτού εισοδημάτων 7). "Έτερον περιώνυμον τέμενος διά τον 
μεγαλοπρεπή βωμόν καί άμβωνα καί τον λαμπρόν εσωτερικόν του διάκοσμον 
είναι τό παρά τή γέφυρα Schehabedin-πασσά μετά τού γυναικωνίτου καί 
ωραίου μιναρέ ·).9Αλλά καί άλλα τεμένη, ών ικανά κατονομάζει, είναι ωραία 
καί πλούσια.

Ή  πόλις, εξακολουθεί, έχει 70 γραμματοδιδασκαλεία, 11 τεκέδες (εν
διαιτήματα) δερβισών, ίκανά μολυβδοσκεπή χάνια (ξενοδοχεία), 8 δημόσια 
χαμάμια (λουτρώνες) καί 165 ιδιωτικά, εργαστήρια 880 καί λιθόκτιστον βα- 
ζεστένιον °), περιέχον τά πολυτιμότερα τών εμπορευμάτων. Ή  μακρά αγορά 
διήκει από τή; γεφύοας μέχρι τού Oulou-djami, περιώνυμος δ9 ωσαύτως 
είναι καί ή τού Tachta-Kale. Αί ύπάρχουσαι κοήναι δεν είναι επαρκείς εις 
τάς άνάγκας τής πόλεως, δθεν διά χιλιάδος ίππων μετακομίζεται ύδωρ έκ τού 
ποταμού εις τάς οικίας. 9Αξιοσημείωτον ωσαύτως είναι καί τό ΒΙμαρέτ Sche- 
habedin-πασσά παρά τή γεφύρςι, δπερ παρέχει τροφήν εις τούς οδοιπόρους 
πλουσίους καί πένητας.

Οί Φιλιππουπολΐται εύπορούσι καί ρέπουσι προς την ευμάρειαν καί 
την ευζωίαν. Είναι εγγράμματοι, υπαρχόντων εν τή πόλει πολλών ουλεμά
δων, σεΐχηδων, ιεροκηρύκων, ιερέων καί πολλών ποιητών. Ένδύονται αεί
ποτε πολυτελώς καί κοσμίως πατά τούς πόρους του έκαστος καί είναι πάντες 
άμεμπτου καθαριότητος. Έ κ τών επαγγελματιών οί ράπται είναι λίαν επι
δέξιοι τεχνΐται. Κατασκευάζονται δ9 εν τή πόλει ειδικά μάλλινα υφάσματα 
(σαγιάκια) λευκά, μέλανα καί άνοικτόχρωα, περίφημα διά την λεπτότητα, ών 
γίνεται καί εξαγωγή. Ή  πόλις είναι εμπορική καί έχει πλείστας αμπέλους, 
κήπους καί λεύκας. Κύριον δέ αυτής προϊόν είναι ή ορυζα, ωραία καί κα
θαρά, λευκή ή ερυθρόχρους, περιώνυμος διά τό εύγευστον καί απορροφούσα

7) Είναι τό νΰν σωζόμενον τζαμίον τοΰ Τζουμαγιά, έν τή αρχή τής μακραζ 
λεγομένης άγορας (Ούζούν · τσαρσί), νυν εμπορική οδός. Κατά την κατάληψιν τής 
πόλεως υπό τών Ρώσοτν (1879) ό εσωτερικός αύτοΰ εύτρεπισμός, ώσπερ καί 6 τών 
λοιπών τζαμιών, διηρπάγη καί κατεστράφη.

8) Τό λεγόμενον τέμενος τοΰ *Ιμαρέτ, ένεκα του παρακειμένου αύτω υπέρ 
τών οδοιπόρων καί ενδεών συσσιτίου, περί οδ ποιείται λόγον κατωτέρο*.

9) “Ιδε άνιοτέρω § 1, onu. 4·
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κατά τήν'βράσιν πλεϊον πάσης άλλης'ύδωρ. ’ - ■··'.■>
ν Έ ν  τφ πέραν της γέφυρας μέρει ύπάρχούσι σουλτάνικρί σταΰλοι δία 

χιλιάδας καμηλών. "Εκαστος σταύλος έχει μήκος 200 ποδών. Παρ’ «ύτσίς 
ύπάρχούσι ν οικήματα, μαγειρεία καί λουτρώνες διά τούς ταξειδιώτας. Προς 
δέ πέριξ τής πόλεως ύπάρχουσιν εκτενή πεδία τού "Αρεως, εν οΐς 6 στρατός 
ασκείται καί οι ιππείς επιδεικνύουν την τέχνην των. Το δέ συνεντευκτήριον 
των εύγενών καί των αριστοκρατών είναι τό Bounar-bassi (ή Κρήνίς). Κα- 
ταλήγει δέ την περιγραφήν τής πόλεώς ως εξής : «Έκ τού ύψους τού πύρ
γου ειδον την πόλιν καί εις 19 αυτής σημεία ειδον μολυβδοσκεπή κτίρια. 
Πόσον μεγάλη καί πλούσια πόλις».· * 1

‘Ωσαύτως ό σύγχρονός του Τούρκος ιστοριογράφος Άβδουλάχ Χα
τζή Κάλφα (1609— 1657) γράφει περί Φιλιππουπόλεως περί τούς αυτούς 
χρόνους τά ακόλουθα : «Φιλιμπέ μεταξύ Σοφίας καί Άδριανουπόλεώς επί 
τής δημοσίας οδού ωραία πόλις. Ή  μακροτέρα ημέρα διαρκεί έν αυτή ώρας 
15 καί λεπτά 2, ή δέ βραχύτερα ώρα 8 καί λεπτά 3.Ή  Κωνσταντινούπολή: 
απέχει αυτής 165 μίλλια, διανυόμενα έν 9—-10 ήμέραις. Ό  Λάλα-Σαχίν 
πασάς κατέλαβε την πόλιν τφ  765 (έτ. Εγίρας, δηλ- 1363—64) καί έκτι1 
σεν επί τού διαρρέοντος αυτήν "Εβρου γέφυραν. Ή  πόλις ονομάζεται από 
τού αρχαίου αυτής ίδρυτού ή κυριάρχου Φιλίππου. Εχει ωραίας οδούς, 
λουτρώνας, τζαμία, καραβάν σαράια καί χάνια. Ή  περί αυτήν χοάρα είναι 
λίαν εύφορος και ιδίως παράγει δρυζαν, δώ ής εφοδιάζονται οι πέριξ τόποι 
μέχρι αυτού τού Βελιγραδιού. Τά έξ αυτής τού κράτους έσοδα ανέρχονται 
έτησίως εις 4 εκατομμύρια άσπρων. Άφθονούσιν ωσαύτως έν αυτή καί δκ’ω- 
ροφ,όρα δένδρα10). · . ·· .· . 1 ".· ;C

§ 3) Έ ν  έτει 1664 διήλθε διά τής Φιλιππουπόλεως ό. "Αγγλος John 
Btirbury, άκολουθήσας τήν έκ Λονδίνου διά Βιέννης μεταβάσαν εις τήν 
Κώνσταντίνούπολιν Αγγλικήν πρεσβείαν. Οΰτος γοάφει περί τής πόλεως *)· 
«... Τήν έπομένην διελθόντες τό Dartar-bastek (Τατάρ- Π'αζαρτζίκιον) εφθά- 
σαμεν εις τήν Φιλιππούπολιν (Philippopolis). Αύτη ή πόλις καλρυμένη πρό- 
τερον Πονηρόπολις καί είτά Φιλιππόπολις από τού. Μακέδόνός;Φιλίπ.πού, 
δστις άνεκαίνισεν αυτήν, κεΐται έν εύρεία πεδιάδι περιβρεχομένη.υπό τού 
διασήμου ποταμού "Εβρου, νϋν καλούμενου Μαρίτσ'α, εις δν εμβάλλουσι.ν

10) Ό  Χατζή - Κάλφα, Ρουμελία καί Βοσνία, μεταφρ. Βουλγ. έκ τοΰ Γερ
μανικού υπό Σ. Άργύρωφ, έν τώ αρχεία» ιών περί συνοικισμών μελετών σελ. 98, 
έτ. 19β3,' 'βτβλ. II.

1 σ . § 3) 1) John Burbury, A relation of a  jo u rn e y  of the right honorable 
M. L,ord Howard from London to - YVienna und to Constantinople etc. Lon
don 1671, Ή  μετάφρασις τοΰ αποσπάσματος έκ τής σελ. 125 κ. έξ. είναι τοΰ R. 
Slaweikow, ίδημοσιευβ-εΐσα βουλγαριστί έν τφ Perioditsehesko Spisanie, έτ. 1899) 
τόμ. LX, σελ. 913. «_ ·, .··«.'



Η  Φ ιλ ίΛ π ο ύ π ο λ ί ς  ε π ί  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία ς  ( Ι Ζ '  α ιώ ν ) 161

ή Τοπόλνίτσα a) καί ή Caludris... Μεταξύ άλλων έδειξαν ήμΐν εν ΐή πόλει 
μικράν επί τίνος λόφου εκκλησίαν Β), άφιερωμένην εις τον απόστολον Πάύ* 
λον. Αξιοσημείωτου είναι οτι εν τινι περιφερεία τρεις λεύγας μακράν εν
τεύθεν 2 3 4) είναι διεσκορπισμένοι τήδε κάκεΐσε έν κώμαις και πολίχναις πολ
λά! χιλιάδες των καλούμενων Paulini (Παυλικιάνων).Ή πόλις είχε παλ,αιόν 
πύργον μεθ’ ωρολογίου, όπερ έφάνη ήμΐν παράδοξον, διότι ούδαμοΰ αλλα
χού της εκτενούς και βαρβάρου ταυτης χώρας εΐδομεν παρόμοιόν τι... Ό  
οίνος έν τή Φιλιππουπόλει είναι εύωνος, εξαίσιος και άφθονος' οΰτος'συν
τηρείται εν άνεκφράστως μεγάλοις δοχείοις 5 6 7) δπερ μέ εξέπληττε, διότι α' 
των οικιών θυραι ησαν μικρά! και ταπειναί, έδηλώθη δώ ήμΐν δτι αύται 
κατεσκευάσθησαν ούτω, όπως μή δυνανται οί, Τούρκοι νά είσάγωσιν εντός 
των οικιών τούς ίππους των και λεηλατώσιν αύτάς. Και εγώ παρεχήρησα 
δτι, οσάκις έκροΰομεν τάς Ουράς, δπως αγοράσω μεν οίνον; οι κάτοικοι εκ 
φόβου δεν ήνοιγον ήμΐν πριν ή παρατηρήσωσιν, όποιοι ήμεθα. Τοιούτον 
φόβον ένέβαλον εις αυτούς οι Τούρκοι, διά τής μεγάλης τισν τυραννίας.:. 
Έ κ  Φιλιππουπόλεως εξεκινήσαμεν διά τό Papazly».

Ό  Paul Taffernern άκολουθήσας την αύτοκρατορικήν τού Λεοπόλδού 
I προς την "Οθωμανικήν κυβέρνησιν πρεσβείαν τφ 1665 λέγει τινά περ1 
τής Φιλιππουπόλεως, δι= ής διήλθεν, δτι δηλ. ή πόλις περιρρεομένη υπό τού 
'Έβρου έχει πολλάς, αλλά κακώς έκτισμένας οικίας' «οί επισημότεροι των 
κατοίκων της κα! ιδίως οί στρατιωτικοί, ζώσιν έπι τού λόφου, έφ3 ού είναι 
και τό άνάκτορον ")»· Πλησίον τών τειχών τής πόλεως, έπι βράχου υπήρχε 
ναΐσκος, εν φ ήσαν μαρμάρινοι πλάκες μετ’ επιγραφών' τότε δ’ έμηκύνθη 
καί έστερεΐτο παραθύρων καί εικόνων, έπι τών τοίχων του όμως διεσώζοντο 
τήδε κάκεΐσε αρχαίαι τοιχογραφίσι. Έ ν  τώ μέσω τού ναού έκειτο όγκιόδης 
λίθος, έφ’ ού ό απόστολος Παύλος ίστάμενος εκήρυξε τό Εύαγγέλιον προς 
τούς Φιλιππουπολίτας ’). Μέρος τού ναΐσκου στηρίζεται επί παλαιού τείχους»

2) νΙδε, Θρακ. μελετήματα, κεφ. Χί § 1 . ’Άγνωστον τις ή Caludris. Π ιθα
νώς ή Στρέμα ή δ ποταμός τοΰ Στενιμάχου.

3) Προφανώς ή επί τοΰ βράχου εκκλησία της Ζωοδόχου πηγής (αγίας Πα
ρασκευής), έν ή ελεγείο υπό τών Φιλιππουπολιτών τότε, οτι ό απόστολος ΓΙαΰλος 
εκήρυξε τόν λόγον τοΰ Θεοϋ. Έκ τούτου δέ ό Burbury ένόμισεν οτι αΰτη είναι 
αφιερωμένη εις τόν απόστολον Παΰλον. ”ίδε κατωτέρω ό,τι γράφει ό Taffernern 
περί τής αυτής εκκλησίας. 1 . ' ι

1) Προς βορράν.'τής Φιλιππουπόλεο>ς προς τόν "Ανθαι-μον, όπου καί τώρα 
εΐναί αί κώμαί των. Λ ' .

5) Μεγάλα βαρέλια χωροΰντα άπό 500—1000 οκάδο^ν, άτινα κατεσκευάζοντο 
υπό τών βαρελοποιών έν αυταϊς ταΐς οίκίαις καί έτοποθετουντο έν τοΐς ύπογείοις·

6 ) Προφανώς ό λόφος τών Σχοινοβατούν μετά τοΰ τής Εύμολπιάδος.
7) Ό  προμνημονευτείς ύπό τοΰ Burbury ναΐσκος επί του βράχου τής Ζο>ο- 

ήόχου Παρασκευής, ώς καί υπό τοΰ Qerlacb.
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πιθανώς πύλης, έφ* οΰ άναγινώσκεται «Vetelianus curavit ’». « Ή  Φι- 
λιππούπολις έχει πύργον μεθ" ωρολογίου, έφ" οΰ διαφαίνονται πολλά άρχαιό- 
τητος ίχνη' τό ώρολόγιον σημαίνει τάς ώρας της ημέρας, δπερ έν δλίγαις των 
βαρβαρικών χωρών πόλεσιν άπαντα. Τούτο δέ τό έξαίρετον τεχνικόν εργον 
ελλείπει και έν αυτή τη Κο3ν)πόλει καί τη Άδριανουπόλει». Τελευτών επαι
νεί τούς Τούρκους, διότι σέβονται τά εκκλησιαστικά ιδρύματα έκδηλοΰντες 
διά τούτου τον μέγαν σεβασμόν, δν τρέφουσι προς την χριστιανικήν θρη
σκείαν. Μνείαν δέ ποιούμενος και οΰτος περί τών περί την πόλιν οΐκούντων 
Παυλικιάνων λέγει: «Αξιοσημείωτου είναι δτι και νυν τρία Γαλλικά; μίλια 
μακράν της πόλεως ζώσι πολλοί έν πολίχναις καί κώμαις, ονομαζόμενοι από 
τού ονόματος τού αποστόλου Παύλου Pauliner *)».

Κατά τον Μάϊον τού αυτού έτους (1665) διηλθε τής Φιλιππουπόλεως 
καί ό Riccaut γραμματεύς τής έν Κωνσταντινουπόλει "Αγγλικής πρεσβείας 
μεταβαίνων εις Βελιγράδιον μετά τής συνοδείας του. Οΰτος γράφει περί τής 
πόλεως τάδε: «Έφθάσαμεν τή 3η Μαΐου εις την πόλιν την καλουμένην Ρΐιί- 
lippopoli, έν ή έφιλοξενήθημεν εν τώ μοναστηρίφ ή βέλτιον ειπεΐν έν τή 
οικία τού Έλληνος μητροπολίτου. Ό  ποταμός 'Έβρος διασχίζει την πόλιν 
πηγάζοον έκ τής Ροδόπης, ήν ε’ίδομεν περαιτέρω. Ή  Φιλιππούπολις κειται 
εν εΰρεία πεδιάδι, αναπεπταμένη πανταχόσε. "Εν αυτή διαφαίνονται πολλοί 
χώματα (tumuli), οί δέ κάτοικοι τής πόλεως λέγουσιν δτι ύπ" αυτά ανα
παύονται τά οστά τών Ριομαίων (Ελλήνων), οιτινες έπεσον μαχόμενοι έν 
τοΐς τόποις τούτοις. Μέρος τής πόλεως κειται. επί λόφου οΰχί υψηλού, περί 
δν κεινται δύο έτεροι φαινόμενοι δτι κατεσκευάσθησαν ιδίως διά συγκομί- 
σεως χιοματος προς όχύριοσιν β).'Άπαντα τά περί τον λόφον τής πόλεως μέρη

7α5 Ή  επιγραφή άπεκαλύφθη κεκομμένη καταρριφθέντος εσχάτως του υπό 
τόν λόφον τών Σχοινοβατών λειψάνου τοΰ τής κάτι») πόλεως Βυξαντιακοϋ τείχους. 
Είναι τετράστιχος έπΐ τμήματος μαρμάρινης στήλης εντειχισθέντος, Προέρχεται 
άπό τοΰ 195 μ. X. «... [Arabico Adjiabenico [Partbico, raaximo...) Vitellianus 
[prjoc[ur(ator)... [faciundum] curavit». "Ιδε, Μυρτ. 'Αποστολίδου. Συλλογή έπιγρ. 
Φιλ)λεως, άρ. 122, έν τοΐς Θρακικοΐς τόμ. VII, έτ· 1936.

8) Kaiserliche—Botscliaft an die Ottomaniscbe Pforte, έτ. 1665 ή Cae
sarea legatio guam tnandante August. Rom. Imper. Leopoldo I ad Portam  Ot- 
tomanicam suscepit perfecitgue Excell. Dom Dom, AValterum S. R. J. co
mes de Leslie etc. Wiennae 1668, σελ 86—87. Περί τών περί τήν Φιλιππούπολιν 
οΐκούντων Παυλικιανών, ιδε ανωτέρω αυτόθι κεφ. XI § 3 καί 4. — Ειδήσεις τινές 
τοΰ Taffernern συμπίπτουσι σχεδόν αυτολεξεί ταΐς τοΰ Burbury, έξ ού εικάζεται 
δτι είχε πρό οφθαλμών τάς σημεκόσεις τοΰ άλλου.

9) Ώ ς φαίνεται καί έκ τών γενομένων εκσκαφών προς θεμελίωσιν οικιών 
τό πλεΐστον τών μεταξύ τών τριών λόφιον τής άκροπόλεως μέρος εΤγαί προσκεχω- 
μένον διά φορητού χώματος.

JQ) Ή  ύποκειμένη τή άκροπόλιι πόλις,
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τητος η άνάμνησίς τις περί αυτής διεσώθη πλήν των ερειπίων δΰο ναΐσκων 
έκτισμένων σταυροειδώς διά πλίνθων. 'Ο έτερος τούτων μεγάλως τιμάται 
υπό των Ελλήνων, οΐτινες αφηγούνται ότι εν αύτερ έκήρυξεν ό άπόστολ,ος 
ΓΙαυλος πολλάκις των Θειον λόγον προς τούς Φιλιππουπολίτας. "Ενεκα δέ 
ταύτης της παραδόσεως πολλοί εκκλησιάζονται εν τερ ναίσκερ τούτερ η). Τά 
τείχη της πόλεεος είναι πολύ παλαιό. ’Άνωθεν της πόλης διακρίνονται Ε λ 
ληνικοί τινες επιγραφαί, άλλ* υπό τού χρόνου τετριμμένοι, εόστε δεν ήδυνη- 
θην ν5 άναγνώσω αυτός. Οί κάτοικοι της πόλεεος "Ελληνες είναι πολύ άπλ.οϊ· 
κοι και αυτοί οί, εν τη πόλει γεννηθέντες, οί δέ ιερείς αυτών ούδέν ορθόν 
και αληθές ήδυνήθησαν νά εϊπωσιν ημΐν περί τε της ίδρΰσεως και των πρεό- 
το3ν της πόλεως χρόνων, καίπερ άδιαλείπτως περί τάς προσευχάς καί την 
άνάγνωσιν ασχολούμενοι' μετά θαυμασμού δ’ ηκουσαν ό,τι ημείς άερηγήθη- 
μεν αύτοΐς αναγνόντες παρά τοΐς ίστορικοΐς». Ειτα δέ λόγον ποιούμενος περί 
τεον χωμότυ^ν άφηγεϊται ότι κατά την έκσκαερήν τίνος παρά τη πόλει γενο- 
μένην άμελετήτως έβδομήκοντα άγρόται εργαζόμενοι εντός της οπής, ήν κα- 
τοόρυξαν έν τερ χώματι, άπέθανον καταχωσθέντες υπό τού καταπεσόντος άνω
θεν αύτεον χώματος, όπερ δεν ύπεστηριξαν διά ξύλεον. Ή  τού χεόματος δ" εκ
σκαφή έγένετο καθ’ ύπόδειξιν Έλληνος ίδόντος έν δνείρερ κατακεκρυμμένους 
έν τερ χώματι θησαυρούς υπό τού τότε Τούρκου διευθυντού έν τη περιοχή 
της Φιλιππουπόλεεος σουλτανικών κτημάτεον Ναζίρ · αγά 11 12 13).

Καί ό Konte di Marsigli, δστις πολλάκις διηλθε διά της Φιλιππου- 
πόλεως μεταξύ τεον ετών 1679 καί 1700 μνημονεύει αυτήν καί ποιεΐταώλό- 
γον καί περί των περί αυτήν οίκούντεον Παυλικιάνεσν ιί). ’Λπό τού αϊεΤ̂ νος 
δέ τούτου διασώζεται καί εικονογραφία τής πόλεεος, περιτετειχισμένης, τού 
’Ολλανδόν ζωγράφου J , Harrewyn, έχούσης ό'ψιν γνήσιας Τουρκικής πό
λεως, οϊα καί πράγματι ήτο τότε. Οί λόφοι όμως τής ακροπόλεεος δεν δια· 
κρίνονται σαφώς έν τή εικονογραφία καίπερ ουδέποτε μεταβληθέντες, έξ ού 
φαίνεται ημΐν δτι ό ζεογράφος εικονογράφησε την πόλιν ούχί επί τόπου, 
άλλα κατ’ άνάμνησιν μετά χρόνον από τής έπισκέψεώς του εις αυτήν ή επί 
τή βάσει προφορικών ή γραπτών πληροφοριών ξένων. 'Η  άποψις τής πό- 
λεεος έν αυτή είναι ειλημμένη πιθανώς από τού ποταμού^παρά τή γεφύρα. 
Κεχτωθεν τής εικονογραφίας σημειούται Philippopoli op de Revier de 
Mariza in Romania (ή Φιλιππούπολις παρά τερ ποταμερ Μαρίτσα έν τή 
Ρωμανίες ·4),

11) Ό  προμνημονευτείς ναΐσκος τής Ζωοδόχου πηγής. Ό  έτερος πιθανώς 
ό επί τής Εύμολπιάδος τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

12) Riccaut, Ilisto ire de Γ etat present de 1’ Empire Ottoman κτλ. Με- 
τάφρ. Briot, έτ. 1676, Gologne, σελ. 711 καί. εξής.

13) Konte di Marsigli, Stato m ilitare dell" Imperio Ottomano, Amster' 
dam, έτ. 1732, σελ. 24.

Η) Αελτίον τής 'Ιστορικής Βουλγαρικής Εταιρείας, τόμ. IV, έτ. 1915, πί-



§ 4) Ά πο του δέκατου εβδόμου αιώνος ήρξατο και ό είς την καθο
λικήν έκκλησίαν προσηλυτισμός των έν τή περιφερείς τής Φιλιππουπόλεως 
βιουντων ορθοδοξίαν αιρετικών, των Σλαυοφώνων Παυλικιάνων. Μονήρως 
κοινωνικώς ζώντες ένεκα του προς αυτούς μίσους των ορθοδόξων διά την 
αϊρεσίν των έστρεψαν τά βλέμματα προς την Ρωμαϊκήν εκκλησίαν, ώς και 
υπό τήν Τουρκικήν δυναστείαν απέλασαν απολύτου εκκλησιαστικής ελευθε
ρίας. Ό  πρώτος όστις έθηκε τά θεμέλια τού καθολικισμού παρά τοΐς έν Φι- 
λιππόυπόλει Παυλικιάνοις, είναι δ Βόσνιος ιεραπόστολος Φραγκίσκος Πέ
τρος έκ Τουσλας, άναγορευθεις υπό τού πάπα Κλήμεντος VIII επίσκοπος 
Σοφίας μεθ’ έδρας τής επισκοπής του τής κώμης Tschiprovtsi. Οΰτος, άφ" 
οΰ πρώτον προσηλύτισε πολλούς- ιών παρά τώ Δουνάβει οΐκουντών ΙΙαυλι- 
κιάνων, έστράφη είτα προς τούς περί τήν Φιλιππουπολιν, ούχί δμως άκιν 
δυνώς,- διότι πολλάκις υπό τε των Ελλήνων μητροπολιτών καί τών έπανελ. 
θόντων εις τήν ορθοδοξίαν ΙΙαυλικιάνων κατεμηνυθη εις τάς Τουρκικάς άρ- 
χάς ως κατάσκοπος τών ‘Ισπανών και τού πάπα αυτού. Ή  λειτουργία; τών 
προσηλυτισμένων έτελεΐτο εντός σιταποθηκών ελλείψει ναών καί έν αίς κώ
μο ις άνηγείροντο τοιούτοι, ήσαν ούτοι άχυροσκέπεϊς καλύβαι. Ό  προσηλύ 
τισμός ηυδοκίμησεν έν αρχή έν τή ΙΊαυλικιανίαν κώμη Davadjhovo παρά τώ 
Χισάρ και έν τή Kalatschevo (νυν Kiilutschlti) παρά τή Φιλιππουπόλει 
καί περί τά τέ?νη τού αιώνος πάντες οί κωμίται τούτιαν ήσαν καθολικοί: ‘Ιε
ρείς τών προσηλυτισθένττον έχειροτονούντο Ιθαγενείς,· έκπαιδευθέντες έν τή 
Ρώμη, όπου άπεστέλί,οντο υπό τών ιεραποστόλων, Βόσνιοι καί ενίοτε: Ρα- 
γουσαΤοι: ούτοι ύπεστηρίζοντο ύλικώς υπό τής Ρώμης, εις ούδεμίαν δα.πά 
νην ύποβαλλομένων τών νεοφώτιστων πρός διατήρησιν τών ναών των. Κατά 
τούς πρός τούς Ευρωπαίους πολέμους τών Τούρκων περί τό τέλος τού αιώ- 
νΟς οί ιερείς τών νεοφώτιστων κατεδιώχθησαν, άλλ3 οί προσηλυτισθέντες 
δεν άπεσκίρτησαν τής καθολικής εκκλησίας καίπερ άνευ εκκλησιαστικών ποι
μένων διατελούντες'). 1 : . Η'·;

Κατά τό έτος 1649 έν Φιλιππουπόλει ήσαν κατά τήν πρός τον πάπαν 
έκθεσιν τού τότε αρχιεπισκόπου τών καθολικών Σοφίας a) περί τούς δέκα κα
θολικοί Ραγουσαΐοι έμποροι άνευ εκκλησίας. ‘Όθεν από χρόνου είς χρόνον 
προσεκάλουν ιερέα έκ τών πλησίον καθολικών κωμών, όστις ερχόμενος είς 
τήν πόλιν έλειτοιίργει είς οικόν τινα. Από τού 1708 ό αρχιεπίσκοπος Σο
φίας μετέθηκε τήν έδραν του είς τήν Φιλιππουπολιν καί έκτοτε ό προσηλυ
τισμό; ένετάθη.Ή λειτουργία όμως έτελεΐτο έν οίκίαις μέχρι, τού 1863, οπότε 
----------------------- « ' - . ύ ! · - / '  · ; · « : · ·  · < » &  : ' · ’

ναξ (II. Ή  μικρά Ιστορική εικονογραφία είναι κτήμα τής κυρίας Ευστρατίου Γέ- 
σιοφ καί έδημοσιεύΟη τό πρώτον έν τφ προμνημονευθένΐι περίοδικω,

.§ 4) 1) Jirecek^-~Afgyrotv, οδοιπορικόν, σελ. 142 κάί έξης.
2) Fermendzin, Acta ecclesiastica Bulgariae 1565—4799, doqumentiPv Ci&I, 

^agraib’iae έτ. 1887,' έκδ. ίίοτιοσλανίκής * Άκάίδημίας Agrawr.

1&4 "I" K. Μυρτ. Άποστολίδου
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επετράπη σόυλτανική άδέία ή άνέγερσις εκκλησίας. ΣημεάστεΟν δέ ότι ή Πύλη 
διέκειτο εν γένει δυσμενώς προς τούς καθολικούς,' ενεκα των προς τούς Ευ
ρωπαίους, μη ορθοδόξους, πολέμιον αυτής και μάλιστα κατά τόν προς τούς 
Αυστριακούς και Ρίόσους πόλεμον (1736 — 1739) συνέλαβε δύο Ιερείς αυτών 
έν Φιλιππουπόλει και άπεκεφάλισεν έν Άδριανουπόλει αυτούς ώς έπαναστά- 
τας κατά της αυτοκρατορίας, διότι συνελήφθησαν έπιστολαί αυτών, έν αις 
ηύχοντο ούτοι τήν ύπερίσχυσιν των χριστιανικών όπλων. Μδτά τό λυπηρόν 
τούτο συμβάν πάλιν έξηκολόύθουν όντες ιερείς τών νεοψωτίστιυν ΡαγουσαΐοΓ, 
Αλβανοί, Ιταλοί και ιθαγενείς, άλλ9 από τού 1834 άνήκον εις τό Αιγουρια- 
νόν τάγμα, από δέ τού 1841 ήσαν πάντες ’Ιταλοί Καπουτσίνοι. Τώ 1848 γε; 
νόμενος αρχιεπίσκοπος τών καθολικόδν ό Καπουτσίνος Άνδρέάς Κανόβα ένε- 
φύσησε νέαν ζωήν εις τό πνευματικόν ποίμνιον, όπερ Ιτέθη καί ύπό την 
προστασίαν τής Γαλ,λικής κυβερνήσεως μετά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον (1864). 
Έ π ΐ  τής άρχιερωσύνης τού ρέκτου καί δεινού θεολόγου Κανόβα έκτίσθή τφ 
1866 καί ό έν Φιλιππουπόλει ευρύχωρος τών καθολικών ναός τού αγίου 
Λουδοβίκου a).

Οΐ σημερινοί καθολικοί (πριρην Παυλικιάνοι) ή ώς έπισήμως ονομά
ζονται Βουλγαροκαθολικοί, έν τή περιφερεία τής Φιλιππούπόλεως ύπερβαί- 
νουσι τάς δέκα χιλιάδας ψυχών καί όλονέν πληθύνονται. Ούτοι κατοικοΰσιν 
έν δέκα κώμαις προς βορράν κυρίως τής Φιλιππούπόλεως έκεΐθεν τού "Εβρου 
καί ασχολούνται περί την γεωργίαν καί την κτηνοτροφίαν. Έ ν  τή Φιλιππου- 
πόλει ζώσιν υπέρ τάς τρεις χιλιάδας ψυχών οίκούντες έν ιδία συνοικία,, τή 
λεγομένη Πανλικίάηκα, προς νότον τού λόφου τών Σχοινοβατών παρά τή 
προς τόν Στενίμαχον άγούση αμαξιτή, όπου ανέκαθεν από τών Βυζαντινών 
ήδη χρόνων κατωκουν καί ασχολούνται πλήν τής γεωργίας καί περί την εμ
πορίαν καί τάς τέχνας. Ό  φυλετικός τύπος τών πρφην Παυλικιανών διαφέ
ρει ούσιωδώς τούιε Βουλγαρικού καί τού Ελληνικού’ είναι βραχύσωμοι, βρσ- 
χυμέτωποι μετά μεγάλων ρινών καί σχεδόν πάντες μελάχροι καί μελανότρι- 
χες. Λαλούντες πάντες την Βουλγαρικήν γλώσσαν έχουσί τι τό συριστικόν έν 
τή προφορά των ‘). Είναι δέ εις τό έπακρον φιλόθρησκοι.

9Αλλά κατά τόν αιώνα τούτον, καθ’ όν οΐ Παυλικιάνοι ήσπάζοντο 
τόν καθολικισμόν, έπληθύνετο άφ’ ετέρου τό όρθόδοΕον τής Φιλιππούπόλεως 
χριστιανικόν ρτοιχείον ,διά τής έγκαταστάσεως εις αυτήν άθρόων Ελλήνων 
από τής νήσου Ρόδου, τής Ηπείρου, τής Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας καί
----------- -------- “—γ-τ-------- .Λ' ‘ Λ ' ’ ' r » ι " 1 '

3) Takella, nekogasclinite Pavlikiani i segascknito katolitsi vif Plovdiw 
(= σ ϊ ποτέ Παυλικιάνοι καί οί νυν καθολικοί έν Φιλιππουπόλει) Sbornik, τόμ. XI, 
έτ. 1903, σελ. 1—369 καί Novi docoumenti po minaloto na rnaschite Pavlikiani
(=νέα ι πηγαί περί το» παρελθόντος τών ήμετέριον Ι1αυλικιάΛ0)γ);'αϊ’τόθι, τόμ. XXI’ 
έτ. 1903, σελ. 1 —1ώ8. . ■'J·.·ί.Λ /,:·»

4) iirecek  A rgyV o iv ,. οδοιπορικόν, οελ!. 'Ί.44· .· ·· 'W : I'· ■■'·
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άλλων Ελληνικών νοτίων πόλεων *) και της σποράδην Βουλγάρων έκ των 
πέριξ κωμών, οίτινες μαθητεύοντες παρ' “Ελλησι μαίστορσι προς έκμάθησιν 
τέχνης και μεταξύ ελληνικού περιβάλλοντος ζώντες καί Έλληνίσι συζευγνύμε- 
νοι έξηλληνίζοντο έν βραχεί χρόνω.

§ 5) Περί τού οικονομικού βίου έν Φιλιππουπόλει φθίνοντος τοΰ 
ΙΖ' αίώνος άρυόμεθα τάς ακολούθους ειδήσεις έκ τού παλαιού καί προό- 
του της μητροπόλεως κωδικός, άρχομένου από τού 1634.Ή  τιμή τοΰ πήχεως 
τού άμηά ήτο 18 άσπρα '), ενός όσπιτίου 200 γρ., ετέρου —50, μιας μάν
δρας —50, ενός τσιφλικιού (αγροκτήματος) 400 γρ. Ωσαύτως έπωλήθησαν 
βουτζιά (βυτία) ακαθορίστου αριθμού αντί γρ. 80, 2 ληνοί αντί γρ. 50, κα*- 
ζάνια ακαθορίστου αριθμού αντί γρ. 70, αμπέλων 50 στρέμματα αντί γρ. 
695, εις 'ίππος καί εις ό'νος αντί γρ. 40, μία βοδάμαξα μετά τών βοών της 
αντί γρ. 25, 200 οκάδες τυρού αντί γρ. 25, μία αρματωσιά έκ τουφεκάυν 
καί σπαθιών αντί γρ. 20, 220 πρόβατα αντί γρ. 340 * 2 3). Τό κεφάλαιον τό 
άπαιτούμενον προς έναρξιν τών εργασιών έργοστασιάρχου τίνος (συρμαγιές) 
ήτο δυνατόν ν’ άρξηται από 50 γρ.

Τό εύ'ωνον τοΰ βίου έξηκολούθησε καί άρχομένου του ακολούθου αίώ
νος ως μαρτυρεΐται έκ τίνος σημειιόματος τού πρώτου κώδικος τοΰ έν Φιλιπ- 
πουπόλει ρουφετίου τών άμπατζήδων: «’Επί έτους χιλίους έπτακοσίους πέντε 
έγειναν τών μαεστόρων τά τεστίρια καί έπάγησαν έξοδα γρόσια 90 καί ξο
διάσθηκε κρέας δκ. 26 καί 400 ψωμιά καί 20 οκάδες βούτυρο καί 4 κοιλά 
ρύζι καί 50 σταμνιά κρασί καί 6 σταμνιά ρακή διά ένθύμησι». Πάντα ταύτα 
διά 90 γρόσια a).

5) Γ. Ταουκαλα, αυτόθι, σελ, 39 § 58 καί ή Βουλγαροσλαυική συμμορία καί 
ή τριανδρία αυτής, σελ. 23, κεφ. 4.

§ 5) 1) Έ ν  γρόσιον ή άσλάνιον (νομισματική μονάς) είχε 40 παράδες, εις 
δέ παράς 3 άσπρα, ήτοι τό γρ. εΐχεν 120άσπρα. —Έκ πράξεως καταγεγραμμένης έν 
τφ κώδικι, σελ. 84, από τοΰ έτους 1693. Βλ. Σκορδέλη , χρονικά σημειιόματα έν 
τφ δελτίφ τής ίστορ. Έ θν . Εταιρείας Αθηνών, τόμ. Η ', σελ. 288 καί έξης.

2) Έκ πράξεως από τοΰ έτους 1695 καταγραμμένης έν τφ αύτφ κώδικι, 
σελ. 88. Αυτόθι.

3) Κώδικος ρουφετίου άμπατζήδων, βιβλ. I, σελ. 129,
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01 ΓΥΦΤΟΙ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ

"Οπως σ’ οποίο μέρος της Βαλκανικής και πιο πέρα ακόμη πάγει 
κάνεις συναντά σκηνίτες γΰφτους, έτσι και στη Θράκη θά βρει απ’ αυτούς 
όχι λίγους. Ζούν κατά ομάδες και περιφέρονται μαζΰ. "Ολοι τους έχουν και 
από μιά τέχνη. Εινε σιδεράδες, γανωτηδες, καλ,αθάδες, κοσκινάδες, μουσι
κοί, αρκετοί δέ και ζωέμποροι. Αυτοί είνε οι πιο εύποροι.

Τον χειμώνα τον περνούσαν γύρω στα χωριά, η στις πολιτείες, όπου 
συνέχιζαν τις τέχνες τους, μόλις δέ έμπαινε ό Μάρτης, φόρτωναν δλο τό νοι
κοκυριό και τά σύνεργά τους άπάνου στα ζώα, χο^ρις νά λείψει και ό απα
ραίτητος σύντροφός τους, ό πετεινός, βαλμένος απάνω στο σαμάρι τού ζώου 
μέ δεμένα τά πόδια, καί ξεκινούσαν για διάφορες κατευθύνσεις καί προ πάν
των όπου βρίσκονταν κατάλληλες βοσκές γιά τά ψωραλέα καί σκελετοειδη 
ζώά τους. Γι αυτό υπήρχε άνάμεσά τους καί ή παροιμία «Μάρτ ΐτσερή, τσι- 
γκενερέλ όισαρή», δηλ. ό Μάρτης μέσα καί ό γύφτος έξω. Τον χειμώνα δεν 
τούς τρόμαζε ούτε τό χιόνι, ούτε ή βροχή καί οί άλλες κακουχίες. Σ ’ αυτά 
ήταν συνηθισμένοι από παιδιά ακόμη. Μονάχα ό ψυχρός βορριας καί προ 
πάντων ό Μαυροθαλασσίτικος, όταν φυσούσε μανιασμένος στούς Θρακιώτι- 
κους κάμπους (καί εδώ στη Μακεδονία δ Ρούπελης ή Βαρδάρης) μονάχα αυ
τός τούς θύμιζε, πώς ή γύφτικη ζωή, πού την θεωρούσαν τόσο γλυκειά, 
όταν την άνοιξη ξαπλωμένοι κάτω απ’ τά βαθύσκια δένδρα τραγανίζοντας 
τά ξεροκόμματα, πού τούς κουβαλούσαν οί γυναίκες τους απ’1 τις ζητειές, 
μακάριζαν τον εαυτό τους, πού γεννήθηκαν γύφτοι, τότε, λέγω, θυμούνταν, 
οτι ή γύφτικη ζωή δεν είναι ζωή άνθροόπινη. Τότε φέρεται στά στόματα 
όλ,ονών τους μιά άλλη παροιμία «Κάρ γιαγσήν, γιαγμούρ γιαγσήν, ΐλε σού 
άτζή πορριάζ έσμεσην», δηλ. χιόνι ας χιονίσει, βροχή άς βρέξει, μονάχα αυ
τός δ πικρός βορριας μή φυσήξει.

Είπαμε παραπόνου, πώς μακάριζαν τον εαυτό τους, γιατί γεννήθη
καν γύφτοι. Σ 5 αυτό άπάνου έχουν τή γνώμη, πώς νάνε κανείς Τούρκος, 
χρειάζονται πολλά ναμάζια ’) τήν ημέρα, Χριστιανός, θέλει νά νηστεύει πολ
λές φορές τον χρόνο, ενώ νάνε γύφτος, δέν πολυσκοτίζεται γιά τέτοια μικρο
πράματα. «Τούρκ όλσάν, ναμαζή τσόκ, Χριστιάν, πεχριζή τσόκ, Τσιγκενλήκ, 
γκένε Τσιγκενλήκ».

Οί γύφτοι τής Θράκης, οί Ρωμιόγυφτοι, θυμούνται τή θρησκεία μο
νάχα στις μεγάλες γιορτές τής Χριστιανοσύνης καί όταν πρόκειται νά βαφτί
σουν τά μωρά τους, στά στεφανώματα καί στις κηδείες. Γιά τούς άλλους τύ-

1) Προσευχές (Λ. Άρ,).
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πους της θρησκείας καρφί δεν τούς καίγεται. Σέβονται πολύ καί τιμούν τον 
Ά η  γιώργη, τον Ά η  Δημήτρη καί την Παναγία (15 Αιήγούστου). Τις ήμε
ρες αυτές δ,τι θά κάμουν θά κάμουν, θα θυσιάσουν καί από ένα αρνί *) (οχι 
χρονίσιο πρόβατο ή γίδι) για φαγοπότι. Τα ήθη καί έθιμά τους, πού άνα- 
λάβαμε νά,περιγράψουμε, συμφτονούν μέ τά ήθη των άλλων Θρακών, πολλά 
δμίος έΐνάί δλότελα άγνωστα καί φέρουν καθαρό γύφτικο χαρακτήρα.

. .. ΐ ·  Γέννηση  . ,

"Οταν ή γύφτισσα μείνει έγκυα προσπαθεί όσον τό δυνατόν νά μή 
γίνει γνωστό τό πράγμα. Κάνει όλες τις δουλειές πού τής επιβάλλει ή θέση 
της, δουλεύει στο φυσερό, αν 6 άντρας της είναι σιδηράς, μαζεύει καί φορ- 
τώνέταί μπακήρια, άν είναι γανωτής, πουλεΐ στούς δρόμους κόσκινα ή καλά
θια, άν είναι κοσκινάς ή καλαθάς καί γενικά δεν ησυχάζει μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής, πού θά στρωθή νά γεννήσει. Ά ν  είναι κατασκηνιομένοι σέ 
χωριό κοντά, φωνάζουν την μαμή τοϋ χωριού, εΐ δέ μή οί γεροντότερες ανα
λαμβάνουν τήν παραλαβή καί περιποίηση τού μωρού. Οί μαμές τους μετα
χειρίζονται το γνωστό σέ τέτοιες περιστάσεις: «Χέρι τής Παναγίας». Τώ-

1) Σχετικά μέ τήν θυσία τοϋ αρνιού πρός τιμήν τ’ Άη Γιώργη φέρεται στο 
στόμα των, 6 γνο>στός μύθος, πού έπεκράτησε καί στην αγιογραφία μας. (Περισ- 
σότερα κοίτα Λαογραφ. τόμ. Δ' σελ. 18δ—285 καί Λαογραφικά σύμμεικτα Ν. Πολίτη 
σελ. 80—85) τό πώς δηλ. ό "Αη Γεώργης σκότιοσε τό δράκο καί γλύτωσε μια βα
σιλοπούλα. Μια φορά, λέγουν, σέ μια πολιτεία α π ’ έξω ήταν ένα πηγάδι, απ’ οπού 
έπαιρνε ολος ό κόσμος νερό. Άλλα στο πηγάδι αυτό φύλαγε ένα μεγάλο φεΐδι, πού 
άν δέν έτρωγε ένα παλλικάρι ή κορίτσι, δεν άφηνε τον κόσμο νά πάρει νερό. Αυτό 
γινόταν ταχτικά. Μιά φορά έτυχε νά πέσει ό κλήρος στη βασιλοπούλα, γιά νά φα- 
γωθή άπ* τό θηρίο. Πήγε ή βασιλοπούλα κοντά στό πηγάδι καί παρακαλοϋσε τόν 
"Αη Γεώργη νά τήν γλυτώσει. Τή στιγμή πού βγήκε τό φεΐδι καί άνοιξε τό στόμα 
του νά τήν αρπάξει, νάσου κΓ ό "Αη Γεώργης παρουσιάσθηκε καβάλλα σ’ άσπρο 
άλογο καί σκότωσε τό φεΐδι. Τότε ή βασιλοπούλα άπ’ τή χαρά της ρώτησε τόν "Αη 
Γεώργη, τί δώρο νά τόν κάνει, πού τήν γλύτωσε απ’ τό φεΐδι, κι’ ό "Αη Γεοίργης 
τήν είπε πώς, κάθε χρόνο στή γιορτή του νά τόν θυσιάζουν από ένα αρνί καί άλλο 
τίποτε. Γι αύτό καί μεΐς, λέγουν, μέ τό νά έδωσε τό νερό ό "Αη Γεώργης καί τό 
πίνουμε καί δροσιζόμαστε, κάνουμε τό κουρμπάνι (—θυσία) αύτό.

«Τώρα τελευταία, λέγουν, κάποιος δικός μας γύφτος θέλησε νά γιορτάσει 
τον Ά η  Γεώργη, δπως καί οί άλλοι Χριστιανοί μέ τό καινούργιο ημερολόγιο. ’Έ 
κανε ολα τά συνηθισμένα, κουρμπάνι κ.λ.π., αλλά πάλι υστέρα άπό 18 μέρες, πού 
έρχεται ή καθαυτού μέρα του, είδε στον ύπνο, του, πώς βρέθηκε μέσα σ’ ένα κο
πάδι αρνιά καί έψαχνε νά βρή τό πιο καλό, γιά νά τό αγοράσει καί νά τό κάνει 
κουρμπάνι, Αϊ! αύτό ήταν θαύμα άπ’ τόν "Αη Γεώργη, πού έχει τήν απαίτηση νά 
γιορτάζουν οί Χριστιανοί στην καθαυτού μέρα του!» Τό περιστατικό αύτό διαδό
θηκε, φυσικά, ανάμεσα σ’ δλους τούς γύφτους καί έτσι γιά νά μή κακοκαρδίσουν 
τόν Ά η  Γεώργη-καί τούς άλλους άγιους, δέν αποφασίζουν νά απομακρυνθούν άπ5 
τό παλιό ημερολόγιο. Παραπλήσια φρονούν καί οί σκηνίτες Σαρ«κατσαναΙαν.μ£ τή 
μεταρρύθμιση τοϋ ημερολογίου. e Γ .... - ;·
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χουν, λέγουν, άπ- π'| Θράκη «κύμα. Τα αγόραζαν απ' την Πόλη .για μια λίρα 
χρυσή,!Π ’Αφού ταχτοποιήσουν τή λεχούσα βάζουν μέσα σέ κόκκτνό πανάκτ 
λίγο μαυροσούσαμο (τ. τσιρά ότού),-τό ράβουν και τό κάνουν σαν κουμπί, 
πλάγι του ράβουν μια, σκελίδα σκόρδου και ένα φλουρί. Κατόπιν όλα μαζί 
τά ράβουν στο τσεμπέρι τής λεχούσας και τά φορεΐ στο κεφάλι της μέχρι 40 
μέρες. Οί γυναίκες τής όμάδος μόλις μάθουν ότι γέννησε ή τάδε, προθυμο
ποιούνται να κάνουν «τσορμπά» από ικλευρι και νά τό παν στη λεχούσα. 
Κατά την όρεξη·πού Οά έχει αυτή, τρώγει όσο θέλει. Κανείς περιορισμός δεν 
γίνεται στην τροφή. Τό κουβάλημα αυτό των «τσορμπάδοιν» βαστά μια εβδο
μάδα πάνου κάτου. -ο ίν;-

. Στα ροΰχα τού μωρού Οά ράψουν ένα χάντρο πράσινο,.ενα φλουράκι 
καί ένα σταυρουδάκι γιά νά μή βαφτισΟή.. Στην ζωστήρα του Οά περάσουν 
ολόκληρο όστρακο χελωνακιού, ή άν δεν έχουν έτοιμο, ένα κουλουράκι, έτσι 
πού νά στέκεται προς τό μέρος τού όμφαλού κοί νά φαίνεται. Τον ομφάλιο 
χώρο, όταν Οά πέσει, τον ρίχνουν όπου δήποτε. Φως, ή φωτιά την νύκτα δεν 
βγάζουν απ’ τό αντίσκηνο τής λεχούσας. *Άν τό μιορό κινδυνεύει, βαφτίζε
ται στον αέρα, αφού πρώτα άλειφΟει στο κεφάλι, χέρια καί πόδια μέ λάδι. 
Τά γερά βαφτίζονται οπότε βρουν ευκαιρία οΐ γονιοί του. ’Όνομα βάζει ό 
νουνός ό,τι θέλει.’Άν τύχει καί έλθουν από άλλη ομάδα μιά ή περισσότερες 
λεχούσες, δεν κοιτάζονται ή μιά μέ την άλλη, γιατί τό θεωρούν κακό,.Ειδο
ποιούνται όλες ότι πρόκειται νά συναντηθούν καί σκεπάζονται μέ τσούλια ι). 
Κατόπιν έτσι σκεπασμένες τις οδηγούν σ’ ένα ώρισμένο μέρος, έρχονται κώλο 
μέ κώλο καί αλλάζουν ή μιά μέ την άλλη βελόνες τού ραψίματος. "Υστερα 
απ’ την αλλαγή αυτή ξεσκεπάζονται, αγκαλιάζονται, φιλιούνται καί συνο
μιλούν. .

, 2. Φροντίδες γιά τό μωρό

1—-"Οταν τό μικρό αρχίζει νά βγάζει τά πρώτα δοντάκια του,-βράζουν 
στάρι καί άμα κρυώσει τα χύνουν ά.πάνου στο κεφάλι του. "Οσα σπειριά μεί
νουν «πάνου στο κεφάλι του, τά μαζεύουν μέ προσοχή, τά άρμαΟιάζουν μέ 
βελόνι σέ μιά κλωστή καί τά κρεμούν στο λαιμό του. ’Άν δεν έχουν στάρι," 
βράζουν καλαμπόκι καί μοιράζουν στα μεγαλύτερα παιδιά νά τό φαν. Αυτά 
τά κάνουν, γιά νά υποβοηθήσουν τό βγάλσιμο τών δοντιών. 2 —Στο περπά
τημα·, άμα· κάνει τό πρώτο βήμα τό μωρό, σχηματίζουν πάνου στή γή μέ ένα 
ξύλάκτ-κύκλο. Βάζουν στή μέση τό παιδί μέ ανοιχτά τά πόδια, τραβούν μέ 
τό μαχαίρι-'«πάνου στη γή μιά γραμμή ανάμεσα άπ’ τά πόδια καί κατόπιν 
μπήγουν' τό μαχαίρι-στή γή. Τό παιδί πιάνει τό μαχαίρι καί κατόπιν αρ
χίζει νά περπατή.

; βτ^-Τό αδύνατο παιδί, πού δεν παίρνει «πάνου του, τό καθίζουν «πά- 1
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1) Καλύμματα από γιδότριχες.
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νου σέ ένα σανίδι πού εινε βαλμένο άπάνου σέ πέτρα και το ζυγίζουν, βά
ζοντας άπ5 την αντίθετη πλευρά κόκκαλα ζώων, όσο τά σηκωθή τό παιδί,

4 — Τις πληγές, πού βγάζουν τά παιδιά στο πρόσωπο, τις θεραπεύει 
κανείς «ζερβός», τσακμακίζοντας μέ τσακμάκι στο πρόσωπο τού παιδιού.

5 — ’ Αν τύχει καί πεθάνει κανένα μικρό αβάφτιστο, δεν τό θάφτουν 
στά νεκροταφεία, παρά μακρυά απ’ αυτά, μέχρι σέ βολή τουφεκιού, διότι 
«δεν έχει όνομα».

6 — Τά δόντια των παιδιών, πού βγαίνουν, τά ρίχνουν άπάνου στά 
τσαντήρια τους.

3. Άρραβωνιάσματα

Ό  άρραβσίνας γίνεται μέ προξενεία, κατά τά συνειθισμένα, ή μέ 
αγάπη. Ό  γαμπρός δίνει στον πεθερό, κατά την οικονομική κατάσταση πού 
βρίσκεται, 15, 20 μέχρι 25 χιλιάδες δραχμές. Βαστά ένα δυο χρόνια καί όταν 
πρόκειται νά γίνει δ γάμος, δίνει δ γαμπρός δαχτυλίδι, φλουρί ή κανένα φό
ρεμα τής αξίας. Στή διάρκεια των αρραβώνων οΐ σχέσεις τού νέου καί τής 
νέας είναι περιωρισμένες. Δέν έχουν την έχταση πού έχουν στά χωριά.

Στήν εκλογή νύφης προτιμώνται προ πάντων τά έξυπνα κορίτσια, 
εκείνα δηλ. πού κατορθώνουν μέ διάφορες πονηριές νά ξεγελούν τις ευκολόπι
στες χωριάτισσες καί γεμίζουν τό σακκούλι τους τρόφιμα ή δ,τι δήποτε άλλο. 
Οΐ πονηριές αυτές είναι πώς τάχα βλέπουν «τή μοίρα» καλύτερα από κάθε 
άλλη, πώς τό βοτάνι πού θά δώσει στή χωριάτισσα είναι «τό βοτάνι τής αγά
πης», πώς δ ξενητεμμένος της δέν πάγει πολύν καιρό καί έρχεται, ή αν μυριστή 
πώς τό θύμα βρίσκεται σέ διάσταση μέ τον ανδρα ή αρραβωνιαστικό του 
κλπ., τότε δά γίνεται δ,τι γίνεται. Θά μαζέψει τάχα δλα τά πονηρά δαιμό
νια καί «έννοια σου! μέσα σέ τρεις μέρες, αφού πάρης τό βοτάνι, πού θά σέ 
δώσιο, μούτλακα *) τά γίνει δ,τι τέλεις». Τότε πιά ανοίγει τό κελλάρι της ή 
χωριάτισσα καί δίνει τής γύφτισσας μερικά κομμάτια σαπούνι, καμμιά οκά 
λάδι, πού θά φιλέψει τά δαιμόνια, υφάσματα ή φορέματα, πού θά τά προσ
φέρει πάλι δώρο σ’ αυτά ή γύφτισσα καί δ,τι δήποτε ά'λλο κατορθτδσει καί 
τής άποσπάσει. «Αί! τέτοιο κορίτσι μέ μάλαμα δέν αγοράζεται», λέγουν.

δ . Γάμος

"Οταν φθάσει ή ποθητή ήμερα τού γάμου, γίνονται οΐ απαραίτητες 
προετοιμασίες καί από τά δυο μέρη, αγοράζονται τά ρακιά καί τά κρασιά, 
σφάζονται πρόβατα ή μοσχάρια, κατά τήν οικονομική τους κατάσταση, έρ
χονται τά νταούλια καί αρχίζουν τό φαγοπότι, πού βαστά δλη τή νύχτα τού 
Σαββάτου προς τήν Κυριακή. Στο γάμο χορεύονται τούρκικοι χοροί καί προ 
πάντων δ καρσιλαμάς (άντικρυστός). Τραγούδια τραγουδούνται 'Ελληνικά

1) Χωρίς άλλο (λ. τ.).
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και Τουρκικά. Δικά τους τραγούδια σέ γύφτικη γλώσσα δεν έχουν. Δεν μπο
ρούμε λέγουν, να βγάλουμε εμείς τραγούδι. 'Γην Κυριακή τό πρωί, αφού αλ
λάξουν την νύφη και τδ γαμπρό, τούς οδηγούν στην Εκκλησία, βαστοόντας 
τά κορίτσια τή νύφη άπ’ τις μασχάλες και τον γαμπρό τά παλλικάρια. "Υ
στερα απ’ την στέψη καί άμα βγούν άπ’ την Εκκλησία, πιάνονται δ γαμ
πρός μέ τή νύφη μέ τά μικρά τους δάχτυλα και έτσι εμπρός τά νταούλια μέ 
τούς σπιτικούς και τούς άλλους καλεσμένους καί κατόπιν οί νεόνυμφοι, φτά
νουν στά τσαντήρια τού γαμπρού. Εμπρός στο τσαντήρι, άπ3 εκεί πού θά 
περάσουν μέσα δ γαμπρός μέ τή νύφη, βάζουν ένα μπακήρι μέ νερό. 'Ό 
ποιος απ’ τούς δυό τους προφθάσει και αναποδογυρίσει τό μπακήρι, θά εισα
κούεται κατόπι δ λόγος του. Καμμιά προφύλαξη δεν παίρνεται γιά τό «δέ
σιμο» τού γαμπρού. ’Άν τύχει και παρουσιαστεί καμμιά τέτοια περίπτωση, 
βάζουν τον γαμπρό και τή νύφη νά κατουρήσουν μέσα από «χαλκά», πού 
σχηματίζεται γύρω στο φυσερό των γύφτων από άπομεινάρια σιδερένια καί 
κάρβουνα. Στή Θράκη, λέγουν, οί χωρικοί είχαν γιά τέτοιες περιστάσεις δα- 
χτυλίδι ασημένιο καί διαβασμένο, πού τό έπαιρναν καί αυτοί καί έκαναν δ,τι 
καί παραπάνου. «Έάώ dev έχει τέτοια μαραφέτια». 'Αλλοίμονο στή νύφη, 
αν τό πρωί δέν βρεθεί παρθένος καί ή πόρτα άνοιξε από ξένον ! ’Ανάστατη 
δλη ή γυφτουριά.Ό πεθερός θά τήν ντύσει μέ τά παλιά της ρούχα, θά τήν 
ανεβάσει στο γαϊδούρι ανάποδα, θά τής δώσει στά χέρια τήν ουρά τού γαϊ
δουριού καί. θά τήν στείλει στον πατέρα της. Αυτός είναι υποχρεωμένος στην 
περίπτωση αυτή, νά πληρώσει δλα τά έξοδα τού γαμπρού.’Άν, βέβαια, δια- 
φθαρή από τον ίδιο τό γαμπρό, ούτε λόγος γίνεται.

5. Κηδεία,
Αυτή γίνεται κατά τά συνειθισμένα είς δλους τούς Χριστιανούς. "Ο

λοι τής δμάδας θά έρτουν νά χαιρετήσουν τον νεκρό, θά τον ρίξουν γύρω 
του λουλούδια και θά θέσουν στο χέρι του από δύο τρεις δραχμές. ’Άλλοι 
βάζουν στο πλάγι του καθρέφτη, μαντήλι ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο. Π ι
στεύουν πώς δλα αυτά δ αποθαμένος θά τά προσφέρει ως δώρα σέ προα- 
ποθανόντα προσφιλή πρόσωπα αύτονών πού τά φέρουν. ’Άν δ αποθαμένος 
τύχει καί ήτο πλούσιος, μέ τό νά άφησε περιουσία καί γιά νά μή μείνει «τό 
μάτι, του» στο βώ πού άφησε, θέτουν οί σπιτικοί του κάτω από τό σάβανο 
100—200 δραχμές. Διά τούς βρυκόλ,ακες καμμιά ιδέα δέν έχουν.

6 . Διάφορα
1.—Τήν πρώτη τού Μάρτη από βραδύς ετοιμάζουν τούς «μάρτηδες» 

από κόκκινη καί άσπρη κλωστή, Τό πρωί καίουν άχυρο, πηδούν πάνο) άπ’ 
τον καπνό καί φορούν τούς «μάρτηδες» μικροί καί μεγάλοι, γιά νά μή τούς 
κάψει δ Μάρτης καί. μαυρίσουν. 2.—’Άν κουδουνίζουν τά φτιά, κάποιος σέ 
θυμάται. 3.—’Άν λαλήσει ή κότα σάν πετεινός, τήν άλλη μέρα πωλείται άμέ-

11
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σως και μέ τά χρήματα αγοράζονται άλας και σαπούνι. 4 .—”Αν &χει κανείς 
πυρετό, δένει σε κανένα κλαδί, πού βρίσκεται κοντά στο άγιασμα, ενα πα- 
νάκι παρμένο από πάνω του καί γιανίσκει.

(’Από άνακοιντόσεις διαφόρων γυφτων καί γυφτισσώντής Ά ν. Θράκης)
8 . Ν. ΔΕΑΗΠΑΝΝΗΣ 

Τοπωνύμια Σκεπαοτιανώ ν
Στην 'Αγια Παρασκευή, στον "Αγιο Κωστανάΐνο (παρεκκλήσι), στο 

Μεγάλο κουρί της "Αγιας ’Άννας, στο Μπεχτσή baip, στον Καρδαρά, στο 
Γεροντάγιασμα (παρεκκλήσι του 'Άγ. Γιάννη), στην εκκλησία τ’ "Αϊ Γιάννη, 
στα Βαλανιά (ναός της Ζωοδόχου πηγής), στον "Αϊ. Γιώργη, στον "Αϊ Λιά, 
στην Τσουτσούλ (πηγή), στο Μελισσοπέτρ’ (μέσα σέ βράχο είχε μελίσσια), στη 
Σαρακηνιώτκη τή toi^iba, στα Χρουζουμνιώτικα Τσαΐρια, στα Καλογέρκα, 
στη Βάλτα, στα ’Αβετζιώτκα, στη Μονόπετρα, στο Τσαγανόρρυακο, στο 
Σταλό, στη Καραμάν’ ρυάκ\ στής Δάφνης τό λημόρ’, στη Λάσκαρ’, στο Ζυγό, 
στη Μαχγιά, στον Καλέ, στ’ Άβετζιώτικο ρέμα, στο Ζατίν’, στο Σιδέρκο, 
στο Σεκέρ μπουνάρ’, στη Λοτζαιρα, στον Παλιόμ’λο, στη Χοάρή δέπ\ στο 
Μεχτζή τεπέ, στη Όελή Μεμέτ Tovba, στο ϋαβαλίδ Σερά, στην Καρυοΰδα, 
στα Μαυρόγεια, στα Ντολάπια, στην Άσπράμδα, στιςΆβραμλιές, στής Μη
λιάς τον Πάτο, στον Άσπρόβολο.

’Επώ νυμα Σκεπαοτιανών
Καταπάτς, Πεπανιάς, Σταυράκογλους, Κακαβέλας, Γκουάρομόν’ς, 

Τσιμπιρής, Μπιμπίκ’ς, Ζβέντος, Χατζηκοσμάς, Κόζας, Φλόκας, Ρίμπας, 
Κυαράν’ς, Κράντας, Λαφτσίδς, ’Αλεπούς, Μποϋμπνος, Μπούφος, Γούπα- 
πανος, Μήλιαλης, Πυραλαίμς, Κουλαξίδς, Γσελέκ’ς, Κάμφορας, Λάντζος, 
Καγιαμάν’ς, Παπτσής, Μέγας, Μαλλιαρός, Μιμικός, Άφένάογλους, Τσολά- 
κογλους, Κούρτς, Βατζάλ’ς, Μόραλ’ς, Πέτκογλους, Κονίκο, Πηλός, Διαμαν- 
άάκογλους, Σιοΰλιος, Σαββίδ’ς, Τσιρογιάνν’ς, Ξεγιντζής, Κιουρτζόγλους, 
Λογοθετίδ’ς, Εύκλείδ’ς, Μολάς, Λευτεράκογλους, Βραχνόγλους, Πασάκαλος, 
Κουγιουμτζίδ’ς, Γκασκοΰτς, Κουτλογιώργ’ς, Γσιροφάς, Κουάρής, Βουστάς, 
Φουκαράς, Τσάκης, Μαζαράκ’ς, Ντάλ’ς, Κουβαλάκ’ς, Άρχονάής, Κυρατζό- 
γλου, Μαργαρίτογλου, Πολυχρονιάδ’ς, Καβάζ’ς, Μπογιατζής, Μπερμπέρο- 
γλους, Μάρτ’ς, Ά πρίλ’ς, Μπάλιος, Μοΰθ’ς, Γιαννής, Ντίγκας, Λόθρας, Πα· 
σχαλάκογλους, Θεοχάρ’ς, ’ Αντί ρ άλας, Μιρμίτ’ς, Κλάψ’ς, Μυζάκ’ς, Γιαννέρ’ς, 
Χαλβατζής, Χαρΐτος, Ματζίρ’ς, Μπεζερτζής, Μάκος.

*Anb τϊς έορτές τής Τνρινής ( Σ τενιμάχου)
1. Οι Στάράζοι.Τυ. δωδεκάμερα άρχιβαν τά Χριστοΰγιννα κι σώνταν 

τ’ς μπάβους άήν μέρα. Τότες ήβγηναν τά στχειά κί λουγιαρνούσαν J) cl’ νύχτα 
στοΰ γκόσμου. Κανένας δέ άρουμούσε3) να βγει όξω ύστερα άπ’ τά μεσάνυχτα

w#



Α α ο γ ρ α φ ικ ά Ϊ63

γιατί φουβοΰάαν νά μη άούν πάρ to στ’χείό τ’ φουνή’τ’.—Μα τ’ς μπαμπούς 
άήν μέρα 3) σουνάαν to. δωδεκάμερα κι τότε, κατά του εθίμου, οί Στάράζοι 
ήβγηναν κι έδιουχναν τά στχειά. Φουρούσαν τ’ς κουζοΰχις *) ζτ’ς άνάπουδα, 
μουτζουρουναν τά πουδάρια τ’ς κι τά χέρια τ’ς, κριμοΰσαν ένα μιράάν κου
δούνια στον λημύ τ’ς και στοΰ μουτσνου Γ>) τ’ς, έβαναν ενα μαυρισμένο πανί 
μέ δυο τρύπες γιά τόπου ®) μάτια. Έ τ σ ’ ματαμουρφουμέν’ οΐ στάράζοι οί- 
βηναν ’) στά σπίτια, κι’ άρχιβαν νά μπδοΰν Β) κι νά κνοΰν 3) του γκιράάν ι0) 
μέ τά κουδούνια κι νά φουνάζαν γκρόχ-γκρόχ. Λυτός ου παράξενος χουρός 
απ’ δεν δμνοιαζε μέ του τίπουτα, σουνάαν μοναχά σά τ’ς έρχνε ού νοικουί 
κυρ’ς κανένα γκαλαγκάν "). Τότε οϊ στάράζοι μάζουναν τ’ς παράδες κι ε'φυ* 
βγαν κί μαζί τ’ς χάνάαν κί τά στχειά. Τ. Τζομπάρης

1) λουγιαρνώ=γυρίξω. 2) άρουώ==τολμώ. 3) τής μπάμπος ή μέρα=ή επο
μένη του αγίου Ίωάννου. 4) κουζούχα=έπανωφόρι άπο δέρμα πρόχειρα κατεργα
σμένο. 5) μοΰτσνου=πρόσωπο. 6) γιά τόπου=άντί. 7) σβαίνω=έμβαίνω, μπαίνω. 
8) μπδώ==πηδώ. 9) κνώ=κουνώ. 10) γκιράάν‘=περιδέραιον. 11) γκαλαγκάν5=δε· 
κάρα.

(’Από τόν κ. Ν. Κωνσταντόπουλο πήραμε την εξής ανακοίνωση, στοιχείο 
αξιόλογο τής πυροβασίας στο Σκοπό τής Άν. Θράκης).

2 . Κύλιγμα οιήν άν&ρουαά. « Ό  Εύθυμης (Εύθυμ’ς), ό μεγάλος γυιός 
τού Στογιάννου άρχιτσομπάνου (κεχαγιά) τής οικογένειας Κοονσταντοπουλου, 
μετά το τέλος τής φωτιάς τού 'Αγι - Γιάννη ’) (24 ’Ιουνίου) αφού έσταυροκο- 
πήθη τρις φορές καί έβγαλε καί τή μούκια του (κάλυμα τής κεφαλής άπο 
πρόβεια) άρχισε νά κυλιέται επάνω στην ανθρακιά, επί πολλή ωρα ψιθυρί
ζουν καί λέξεις άκαταλήπτους. Τό ενθυμούμαι σάν νά ήταν χθες.’Ήμουν έως 
7 ετών, παιδί κατά τό 1891 ή 1892.

"Ο Στογιάννος προήρχετο από τά βορείους τοΰ Σκοπού Βουργαροχώ- 
ρια—από τόν Πασπαλά, τά δέ παιδιά του, ό Εύθυμ’ς, ή Ντόγκω κ. ά. εί
χαν σχεδόν εξελληνισθή. Τά μικρότερα έφυίτησαν εις τό έλλην. ΣχολεΤον 
Σκοπού.

1) Οί φωτιές τ’ Άγιαννιοΰ έλέγοντο «μπουμποΰνες».

ΤΤΟΛΥΛ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Παναγυρια καί αγιάσματα. — Έσνάφια. — Γειτονιά.—Χατζιλίκι.— 
Νείρατα.—Ρακί—κέφια.

I  Παναγυρια καί αγιάσματα  ι)
Ή  Θράκη είχε πολλά αγιάσματα. Είναι ό τόπος μάλιστα πού τάγιά- 

σματα δέ μετριούνται. Παιδί, ενθυμούμαι, πήγαινα συχνά μέ τόν πατέρα μου 
έξω από την πολιτεία μας ανατολικά στο ρέμμα, τό λαμπρό ποτάμι, πού κα

ί) Τή δουλειά αυτή την έκαμε ή κ. Ελπινίκη Σαραντή στον ΙΗ' τόμο των 
Θρακικών, σ. 209 καί έξης.
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τέβαινε από τό μικρό Αίμο προς τον Έργίνι. Έχει στην χατηφοριά του λό· 
φου προς την κοίτη του ποταμού εΐταν τάγίασμα τίϊς άγία-Παρασκευής. Μέρα 
χρονική ή γιορτή, γιατί δλος ό μαχαλάς κατέβαινε πεζή ή με τάμάξια τετρά- 
τροχα ‘) μέ τέντα, νά γιορτάσει, μά και νά περάσει και μια μέρα δροσερή 
στις δχτες του ποταμού. Έκεΐ θά ψάρευε ψάρια ρίχνοντας τό αερτμέ, θά- 
ψινε τά κρέατα και κάνοντας κεμπάπι καί τρώγοντας τά ωραία λαχανικά των 
μπαχτσέδων, πού εΐταν χάρμα δροσιάς μέ τάψηλά καβάκια και τά πλατάνια 
τά ήσκερά. Την ημέρα κείνη καθάριζαν τάγίασμα κιό παπάς διάβαζε τον όρθρο 
και τον εσπερινό κιδ κόσμος ραντίζοντας μέ τάγιασμένο νερό τό μέτωπό του 
και πίνοντας προσκυνούσε και την εικόνα τής Παναγίας. ’Από τό πρωί ώς 
τό βράδυ ό παπάς μέ την αγιαστούρα του ή φωτιστήρα αγίαζε καί φώτιζε 
τούς πιστούς, μάζευε στο δίσκο τό χαρτζιλίκι του, όπως κιδ επίτροπος για 
τό λάδι τής εκκλησίας καί τό κατάβραδο τελείωνε τό πανηγύρι.

Στην επαρχία Σαράντα Εκκλησιών μεγάλο παναγΰρι εΐταν τής 'Αγι- 
τριάδας. Στο παναγύρι αυτό πού εΐταν πολύ μακρυά έπρεπε νά γίνουν με
γάλες προετοιμασίες. «ΙΙρό τινων ημερών, (μάς άφηγείται δ Δημ. Παπαδα- 
νιήλ, ετών 72), τής εορτής τής 'Αγίας Τριάδας ό μακαρίτης Νταγής Κουτσαν- 
δρέας Σιοτήρης, ειδοποιούσε τά εσνάφια και τούς οϊκογενειάρχας ότι τή χρο
νιά εκείνη θά πήγαιναν στο πανηγύρι τής αγίας Τριάδος. 'Όποιος ήθελε νά 
πάει νοίκιαζε ένα βωδάμαξο και την προπαραμονή τής γιορτής τό πρωί έβανε 
τά τρόφιμα κλπ. σαύτό καί ξεκινούσε. Μπροστά στο σπίτ’ τή Νταγή Σαν 
τήρ3 μαζεύονταν 50 —100 αμάξια. Λυτός διηύθυνε δλο τό ταξίδι σαν παναϊρ- 
τζής κι αυτός έδινε την προσταγή νά ξεκινήσουν τάμάξια. Μπροστά πήγαι
ναν τά όργανα, τά λαλήματα πού λέγαμ\ δυο νταούλια καί ζουρνάδες. Μιά 
χρονιά πήγα καί γώ μέ τρεις φίλους στήν 'Αγιτριάδα. Ώς τό μεσημέρι τής 
παραμονής έφταναν τάμάξια στο χωριό Κουρόπλο. Έκεΐ τώστρωναν στο 
φαγοπότι κιδσοι είχαν χωρικούς γνωστούς εύρισκαν καί φιλοξενία στά σπί
τια τους. Γώ είχα γνωστό τό Μουχτάρ τού χωριού πού μάς κάλεσε στο σπίτ' 
του σέ τραπέζ3, μάς φίλεψε κοττόπουλα κοκκινιστά, γιαούρτι, άργιάν3 καί τυ- 
ρόπηττα μέ πολύ βούτρο. ’Έκτακτο πράμα. Σά φάγαμε άχλούιθησε χορός καί 
διασκέδαση. Καί τρεις ώρες κατόπι ξεκίνησαν πάλι τάμάξια κοντά στο χω
ριό Κούλα. Έκεΐ δλη τή νύχτα άκλούθησε χορός καί τραγούδια, γιατί δ 
Νταγή Σωτήρς περιφέρονταν σδλα τάμάξια καί δεν άφινε κανέναν να κοι- 
μηθή. Τό πρωί ανέβαιναν οί προσκυνητές ψηλά στο βουνό, δπου εΐταν μιά 
σπηλιά καί τή νύχτα κείνη καί ανήμερα τή γιορτή από μιά πέτρα έτρεχαν 
σταλαματιές νερό πού εΐταν γιαματικό, κέπαυαν τό βράδυ. ’Από τό νερό 
έπαιρνε κάθε οικογένεια καί τό έφερνε στο σπίτι της νά ραντίσει τό σπίτ’, 
τά ζώα, τό πηγάδ3 καί παντού. 1

1) Βλέπε, περιγραφή τ ’ αμαξιού αυτοί) Θρακικα τ. ΙΗ* σ. 221—225.
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To πρωί της γιορτής ξεκινούσαν πάλι τάμάξια για το γυρισμό σιγά- 
σιγά κέφταναν στη θέση Τσουτσοΰρκα κοντά στο χωριό Δερέ*κιοϊ. Κει 
έμειναν όλη τη μέρα και τη νύχτα διασκεδάζοντας και την άλλη μέρα γύριζαν 
στην πατρίδα. Μόνον ό Νταγή Σωτήρς μέ μερικούς φίλους του διασκέδαζε 
με τά νταούλια και τούς ζουρνάδες ώς πού νά χόρταινε στο γλέντι και γύ
ριζε τελευταίος.» "Ενα τέτοιο ταξίδι ήθελε έξοδα, κόπους, πίστη και αγάπη 
στις παραδόσεις. "Ομοος όλ’ αυτά άποζημιοόνονταν μέ τό γλέντι και την άλλη 
τού ταξιδιού απόλαυση. Πολλοί από τούς πάσχοντες γιατρεύονταν. Μάτια 
πονεμένα, χέρια κουλά, γλώσσα παράλυτη, πόδια παρμένα, κεφαλόπονοι νευ
ρικοί θεραπεύονταν. Πολλά από τάγιάσμαια εΐταν πολύ ξακουσμένα, όπως 
τής 'Αγιτριάδας τού Σκοπού, όπου ακολουθούσε μεγάλο πανηγύρι, πάτος και 
γλέντι μαζί μέ τή γιατρειά κουλών, χωλών, ξηρών.

Στά παναγύρια αυτά ακολουθούσαν κουρμπάνια και παλαίματα. 
"Ενα τέτοιο παναγύρι εΐταν τής Πέτρας *)■

Τό ηαναγύρι τής Π έτρας
Την 15ην Αύγούστου, μάς γράφει ό Δημ. Παπαδανιήλ, εορτήν τής 

Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έκαστον έτος έγίνετο πανήγυρις εις τό χωρίον Π έ
τρα εις τρίιυρον άπόστασιν τής πόλεως 40 Εκκλησιών, όπου ύπήρχεν εκκλη
σία καί ή εικών τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Επειδή ήτο θαυματουργός 
μετέβαινον ασθενείς εκ τής πόλεως καί εκ πολλών χωρίων, εκάθηντο επί 15— 
20 ημέρας μέχρι τής εορτής καί πολλοί εξ αυτών έγίνοντο καλά.

Δύο ημέρας προ τής εορτής εΐρχοντο κάτοικοι τού χωρίου Πέτρας καί 
ένοικίαζον τά αμάξια των εις τούς θέλοντας νά μεταβώσιν εις τήν πανήγυ- 
ριν πολίτας καί τήν παραμονήν πολύ πρωί έφερον τά άμάξιά των σκεπα
σμένα μέ κουκούλες καί παρελ,άμβανον τάς οικογένειας, αί δποΐαι θά μετέ- 
βαινον εις τήν πανήγυριν.

Τό πρωί εξεκίνουν τά αμάξια καί μετά 2 1)2 ώρας έφθανον εις τον 
ποταμόν τού χωρίου Κογιούν - Δερέ, όπου ύπήρχον πολλά δένδρα σκιώδη 
καί κατέ?ιυον αί οίκογένειαι.Έκεί εκάθηντο επί τινας ώρας, έτρωγον, διεσκέ* 
δαζον μέ όργανα καί κατόπιν εξεκίνουν όλα τά αμάξια περί τά 400—500 
καί έφθανον εις τό χωρίον περί τήν 9ην ώραν τουρκιστί, οπότε ήρχιζεν ό 
εσπερινός εις τήν εκκλησίαν. Αί οίκογένειαι έφιλοξενούντο εις τά σπίτια τών 
χωρικών. Επειδή δέ προσήρχοντο καί πολλαί οίκογένειαι έκ τών πέριξ χω
ρίων, ήτο αδύνατον νά είσέλθη κανείς έκ τού πλήθους εις τήν εκκλησίαν νά 
χαιρετήσει τήν εικόνα τής Θεοτόκου. Μετά τον εσπερινόν ήρχιζεν ή διασκέ- 
δασις ή οποία έξηκολούθει όλην τήν νύκτα. Τό πρωί τήν εορτήν ήρχιζεν ή 
ακολουθία τής εκκλησίας καί μετά τό τέλος έκαστος αγόραζε τά άπαιτούμενα 1

1) Βλ. Παπαχριστοδούλου Πολ. το Παναγΐιρι τής Πέτρος, Νεοελληνικά Γράρ 
ματα έτος 1941■
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τρόφιμα, κρέας, πεπόνια, καρπούζια και λοιπά και μετέβαινεν εις την οΙκίαν 
όπου είχε καταλΰσει ή οικογένεια του, διά to φαγητόν.

Περί την 11 ην ώραν της πρωίας μετά την άπόλυσιν της εκκλησίας 
έξεχίνουν τά αμάξια καί, όταν εφθανον εις τον ποταμόν του χωρίου Κο- 
γιουν-Δερέ, παρέμενον επί ΐινας ώρας εκεί διασκεδάζοντες και κατόπιν 
έξεκίνουν τά αμάξια και το εσπέρας εφθανον εις τάς 40 Εκκλησίας. Έ ν  τφ 
μεταξύ εις τον δρόμον επάνω εις τά αμάξια πολλοί ειχον όργανα, βιολιά και 
νταρμποΰκες καί συνέχιζον τά τραγούδια και την διασκέδασιν.

Κατά τάς δύο ημέρας, την παραμονήν καί την εορτήν τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου οί χωρικοί τής Πέτρας ωφελούντο πολύ έκ των πωλουμέ
νων ειδών υπό τής παραγωγής των από πεπόνια καί καρπούζια, καλαμβόκια, 
καί έκ των ποτών καί εμπορευμάτων τιον, ώς καί από τά κοτόπουλα τά 
όποια ήγόραζαν οί περισσότεροι πολΐται έπιστρέφοντες εις τάς 40 Εκκλη
σίας. Οί μεταβαίνοντες εις τήν πανήγυριν προσέφερον εις τήν Εκκλησίαν 
αφιερώματα—τά τάματα —πόδια, χέρια καί λοιπά, τά έθετον εις τήν εικόνα 
τής Παναγίας, επίσης προσέφερον ελαίαν διά τάς κανδύλας καί οί χωρικοί 
προσέφερον πρόβατα. Τά προσφερόμενα εΐδη τά έπώλουν οί επίτροποι τής 
εκκλησίας καί έκ τής αξίας των έπλήρωνον τους μισθούς τών διδασκάλων καί 
τού ψάλτου.

ΔΗΜ. ΤΤΑΤΓΑΔΑΝΙΗΛ
Έ κ  Σαρ. Εκκλησιών (ετών 72)

I I  Τά έσνάφια τών γεμενετζήδων, καβάφηδων, κουντουράδων 
στϊς Σαράντα ’Εκκλησίες

Τέσσαρα ξεχωριστά έσνάφια εξυπηρετούσαν τό θραχικό λαό για νάχει 
παπούτσια: οί τσαρουχάδες, οί γεμενετζηδες, οί καβάφηδες κά οί κονντουράδες. 
Αυτά τά 4 έσνάφια υπηρετούσαν ιόν εργάτη καί χειρόνακτα, τό εσνάφι, τον 
τεχνίτη καί τον αστικό λαό καί τούς πλούσιους. Τό γεοοργό, τό ρεντζιπέρη πού 
δουλεύει τή γή τον εξυπηρετούσαν οί τσαρουχάδες. Οί τσαρουχάδες κατα
σκευάζανε τά τσαρούχια. Τό τσαρούχι εΐταν ένας πάτος πετσιού γυρισμένος 
προς τά πάνω μερικούς πόντους καί στο γύρισμα αυτό τρυπημένος γύρω 
γύρω μέ πυκνές τρύπες, απ’ όπου περνούσε τό λουρί, φτιαγμένο πάλι από 
πετσί. ’Από τή μύτη καί τό πίσω μέρος τού πάτου αυτού έβγαιναν ραμμένα 
δυο πλατιά ώς ένα δάχτυλο κορδόνια προς τά πάνω, πού χρησίμευαν νά κρα
τούν τον πάτο στο πόδι, όπως τά σημερινά πέδιλα. Τό πόδι του ό αγρότης 
τό χειμώνα τό τυλιζε μέ τά ποδοπάνια—μάλλινα κομμάτια ύφασμένα—καί 
τό'βαζε στον πετσένιο αυτό πάτο. Τραβούσε κατόπι τά κορδόνια καί μ" αυτά 
έδενε γύρω στο πόδι του τό τσαρούχι. Μέ τό τσαρούχι πρώτα εΐταν ευκίνη
τος, δεύτερο είχε ζεστά πόδια καί τρίτο μέ έφθηνό έξοδο ηοδεμένος. Τσα
ρουχάδες εϊταν πολλοί στις πολιτείες, πού τοίμαζαν μέ βωδινά πετσιά τά 
τσαρούχια καί τά πουλούσαν στούς χωρικούς σέ κάθε παζάρι, όταν κατεβαί*
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νάνε στην πολιτεία νά πουλήσουν τά γεωργικοί τους ε’ισοδήματα. Τσαρούχια 
έκαμναν και μόνοι τους οί χωρικο'ι μέ πετσιά βωδινά, πού μόνοι τους τά κα
τασκεύαζαν πολλές φορές. Οί γεωργοί κι’ αγρότες κατεβαίνοντας στις πολι
τείες αγόραζαν καί τά γιορτερά τους παπούτσια, δηλ. γεμενιά ή κουποΰρες, 
πού τά φορούσαν στις μεγάλες γιορτές φοραίνοντας καί τά καλά τους ρούχα 
μ’ άμπάδες φτιαγμένα τό χειμώνα καί άσπρα—κάτασπρα—τό καλοκαίρι 
υφαντά πανιά στον αργαλειό τού σπιτιού. Τον περισσότερο όμως καιρό πάνω 
στη δουλειά γυρνούσαν γυμνόποδοι καί τά πόδια τους τόσο εΐτανε μαθη
μένα, ώστε μπορούσαν νά περπατούν καί πάνω σέ ζεστά όπως τ’ αλώνια, 
σ’ αγκάθια καί σέ χαλίκια.

Στις Σαράντα Έκκ?α|σιές οί γεμενετζήδες αποτελούσαν τό πολυπλη
θέστερο επάγγελμα. Γεμάτο τό τσαρσί από γεμενετζήδικα, πού δούλευαν γιά 
όλο τον καζά. Τά γεμενιά εΐταν παπούτσια μαλακά μέ πετσιά πρόστυχα δίχιος 
καρφιά καί πρόγκες, αλλά ραφτά. Τά πετσιά εΐταν ντόπια, μαύρα στο πάνω 
μέρος καί από κάτω μέ κιοσελέδες, πού στη βροχή μαλάκωναν απορροφών
τας νερά. ‘Ο γεμενετζής είχε μπροστά του ένα μεγάλο κομμάτι κορμού από 
δρύ ή άλλο σκληρό ξύλο στηριγμένο σέ τρία ποδάρια. Τό ψήλος του εΐταν 
ώς ένα πήχυ, όσο πού καθισμένος μπορούσε νά κόβει πετσιά πάνω. Εΐταν ο 
μπάγκος του. Εκεί έκοβε, κολλούσε, χτυπούσε μ’ ένα σίδερο πλατύκωλο νά 
σπάζει τό πετσί, καί σχημάτιζε τις διπλές των παπουτσιών πού θάρραβε στη 
μηχανή. Δίπλα του σ’ άλλα σκαμνιά καθισμένοι οί καλφάδες έρραβαν μέ κλω
στές κερωμένες, πού τις τοίμαζαν τά τσιράκια από την μιά ώς την άλλη άκρα 
τού μαγαζιού κεροόνοντάς τες μέ κίτρινο κερί, πού τις έδινε δύναμη μεγάλη 
κι’ αντοχή, κρατώντας δυο σουβλιά πού μ’ αυτά τρυπούσαν τά πετσιά. Τοίμα
ζαν χιλιάδες ζευγάρια καί τά κρεμούσαν στούς τοίχους καί την πρόσοψη τού 
μαγαζιού γιά πούλημα. Τά γεμενιά τά φορούσαν πατημένα πίσω, γι’ αυτό 
καί δεν έχωναν κιοσελέ ανάμεσα στά πετσιά σχηματίζοντας στο καλούπι τό 
γεμενί. Κι’ αυτό γιατί εύκολα τά φορούσαν κι’ εύκολα τάβγαζαν από τό πο
δάρι, όταν έμπαιναν μέσα στά δωμάτια μόνο μέ τις μάλλινες κάλτσες ή τά 
σαγιακένια λαπχοίνια, πού σκέπαζαν τό πόδι ώς τον αστράγαλο, Γ ι’ αυτό καί 
στις βίζιτες, στις ονομασίες στα σπίτια, ένα παιδί πάντα γύριζε τά παπού
τσια μέ τή μύτη προς την έξοδο, ώστε βγαίνοντας ό μουσαφίρης νά βρίσκει 
τά παπούτσια του έτοιμα νά φορεθούν.

Οί γεμενετζήδες σαν εονάφι είχαν τον πρωτομάστορα καί τέτοιος στά 
χρόνια τής Ρουσίας—τό Ριυσοτουρκικό πόλεμο τού 1878—έκανε ό παπούς 
ο γεμενετζής ό Καρατζάς, πού κυβερνούσε μέ πειθαρχία καί τάξη ένα έσνάφι 
πολύπληθο, έχοντας τόσες υποθέσεις, τόσα ζητήματα. Νά έγραφαν κείνο τον 
καιρό άραγε τά πραχακά τους; Δέ ξαίρω, γιατί τίποτε δέ σώθηκ.ε από βι
βλία καί κώδικες έσναφίων. “Ομως ή αγραμματοσύνη ή μεγάλη τού λαού 
*ής εποχής εκείνες πού ήξαιραν μέ τό ζόρι τδ'νομά τους όρνιθοσκάλιστα, δέ
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μας δίνει πολλή ελπίδα νά είχαν καί νά κρατούσαν βιβλία. Τότε εΐταν ό λό· 
γος, ή τιμιότητα καί ή πειθαρχία. Ή  συμφωνία εΐταν λόγος κιό λόγος νό
μος άγραφος. Τό εσνάφι των γεμινετζήδων εζησε ώς τά τελευταία χρόνια μας 
και χάθηκε μέ τή μετανάστεψη του Θρακικού πλ,ηθυσμού καί τό σκόρπισμα 
των τεχνιτών σόλα τά μέρη της.βορείου 'Ελλάδος.

ΟΙ κουντουράδες πάλι, υπόδεναν τον αστικό πληθυσμό του τόπου. 
Τους εμπόρους, τούς έσνάφηδες, τούς δασκάλ,ους, τον κόσμο πού δούλευε μέσα 
στην πολιτεία καί έβγαζε προϊόντα για τούς γεωργούς, τούς χωρικούς, τούς 
αγρότες. Κουντουράδες εΐταν πολ,λοί καί καλοί τεχνίτες, πού άλλοι παρακάθη- 
σαν σέ καλούς μαστόρους κιάλλοι δούλεψαν καί στην Πόλη για νά μάθουν 
τέχνη. Οί κουντουράδες δούλευαν όλω των ειδών τά παπούτσια. Τά μποτί
νια, τά σκαρπίνια, τις γαλότσες, τά στιβάλια. Ό  κουντουράς δούλευε πάνω 
κάτω έτσι τό παπούτσι: ’Έπαιρνε πετσί καλό για τη πρόσοψη. Μέσα έβαζε 
προβιά η πανί γι’ αστάρι. ’Έκοβε τό δέρμα κιόλα τά σχετικά καί τάστελνε, 
αν δεν είχε δική του, στη μηχανή γιά ράψιμο. ’Έτσι έκαμνε τά φόντια πού 
τά έπαιρνε ό κάλφας καί τά μόντερνε στά καλαπόδια ή καλούπια. Ό  παρα
γιός, άν εΐταν καρφωτά, τάπαιρνε νά τά ρελιάζει, αν ραφτά, νά τά πατώνει. 
Ό  κάλφας κατόπι έβαζε τις σιόλες από πάνω καί τά παράδινε στύ μικρό νά 
τά καρφώνει ή νά τά γαζώνει. Ό  κάλφας ξαναπαίρνοντάς τα έκαμνε τά τα
κούνια τους καί τά ξελούριζε καί πάλι τάπαιρνε ό μικρός νά τά ξεφονμάρει 
δηλ. νά τά γυαλίσει. Νά, τά χρειαζούμενα εργαλεία: 1) Τά καλαπόδια σέ 
διάφορες φόρμες, άντρίκια, γυναικεία, παιδικά, 2) οί φαλτσέτες, 3) τό λαδά- 
κονο, ένα λιμάκι κενά μασάτι, 4) μιά ντανάλια διπλή, μιά στενή γιά τις πόν- 
τες, μιά ντανάλια μονή. 5) μιά ράσπα έξω καί μιά μέσα γιά τό κόψιμο τής 
πρόκας, 6) ένα σονγλί γιά ρέλιασμα, ένα ίσιο, ένα γαζοτικό κι’ ένα καιαα- 
βροκάκι, 7) ένα σφυρί μεγάλο ένα μικρό, κένα σίδερο, όπου πιστάρονν τά 
πετσιά, 8) μιά στέκα, ένα γάντζο γιά νά βγαίνει τό καλαπόδι κένα καιόχι, 9) 
ένα λαμπούνιο μονό, ένα διπλό καί μακανέιιες διάφορου μεγέθους. Τά λαμ- 
πούντα γιά τά τακούνια, τις δέ μακανέττες γιά τίς πιάντες. Πιάντα είναι τό 
πάνω μέρος τού παπουτσιού, μηογέτα τό πίσω, 10) ένα ξελουστήρι καί μιά 
φιλετζάρα γιά τό φίλο κένα ρασηάκι γιά τό φίλο.

Τά δέρματα που χρειαζότανε. Τον παλιό καιρό υπήρχαν μόνο ένα 
είδος πετσιά λιπαρά πού τάλεγαν τομαράκια, μέ τύν καιρό όμως τά εργο
στάσια τής Ευρώπης έβγαλαν πετσιά σέ διάφορους χρωματισμούς : Καμηλο
δέρματα γιά μπότες, λουστρίνια καί σεβρολούστρινα, αδιάβροχα (μαύρα καί 
χρωματιστά) σεβρά τό ίδιο, τελατίνια τό ίδιο, σονετ σόλους τούς χρωματι
σμούς, κροκοδείλου, βόα, κανκονρδ καί άλλα πολλά είδη.

Τά πετσιά αυτά ή τάχαν στά κουντουράδικα λίγο πολύ, ή τάκοβαν στά 
πετσάδικα μέ τό κομμάτι. Οί κουντουράδες είχαν πολλές δουλιές τό χειμώνα, 
πού γύριζαν οί ξενιτεμένοι τού καλοκαιριού κεραμηδάρηδες Αυτοί όλοι θά
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παπουτσούνονταν. "Έτσι ξενυχτούσαν ο! κουντουράδες καί σκοτοανονταν στη 
δουλειά δλη την εποχή νά κάνουν παπούτσια καί λιγόστευε ή δούλεψή τους 
τό καλοκαίρι.

Οί καβάφηδες εϊταν οί έτοιματζήδες. Αυτοί πουλούσαν έτοιμα πα
πούτσια, πού δεν εϊταν στη δούλεψη τόσο επιμελημένα καί τά υλικά τους δια
λεχτά, Σαύτούς έτρεχε ό κόσμος νά φορέσει παπούτσια πρόχειρα. Είχαν χί
λια) λογιώ παπούτσια καί σέ εκατό τιμές. "Αν έμπαινες δέ μπορούσες νά ξε· 
φύγεις. Αυτοί κρεμούσαν σάρμαθιές δπαις τά σκόρδα, τά λογής λογιώ πα
πούτσια μέ χρώματα πολλά: τις κουντούρες, τις μπότες μέ τσόχα καί μουκαβά, 
τίς παντόφλες, τά στιβάλια, τά περίφημα καιίρια πού εϊταν τό παπούτσια 
τής εποχής για τά παιδιά. Τό κρέμασμά τους κοί χρωματισμοί προκαλούσαν. 
Τά παιδιά τρελλαίνονταν νά ξεκρεμάσουν τά τσόχινα μποτίνια μέ τό γαλά
ζιο χρώμα ή τάσπρο, μέ τά μασκαρέτα τά μαύρα. Τά χωριατόπουλά από κεΐ 
στο παζάρι—(στην Τρίτ\ γιατί ημέρα Τρίτη γίνονταν), άποχτούοαν τά πα
πουτσάκια τους για την ημέρα τής Πασχαλιάς κιδλα τά παιδιά τού σχολειού 
για την ημέρα τών εξετάσεων στις 29—30 Ιουνίου, πού γίνονταν καί ή 
βράβευση τής επιμέλειας τους, μέ δώρα καί κουφέττα.

Τά έσνάφια αυτά έμοιαζαν μέ μια αρτηρία, πού διοχετεύονταν τό 
Χρήμα τού λαού, καί έξέπεμπαν σδλο τό οικονομικό πρόβλημα τού τόπου 
την πλούσια δούλεψή τους, καί ή βλάστηση κιάνθιση.

'Όπως δλα τά έσνάφια είχαν τούς τσαούσηδες τους, πού μάζευαν σέ 
κουτί μέσα τή συνδρομή τών μελών για δλα τά έξοδά τους, τούς γιορτασμούς, 
τίς βοήθειες καί περίθαλψες τών ασθενών καί αδύνατων.

Στις λόντζες μαζεύονταν δλοι κιδλοι μαζί δημοκρατικότατα κέλυναν 
δλα τά ζητήματα πού τούς παρουσιάζονταν στήν αγορά.

Στήν ετήσια πάλι λειτουργία τού σωματείου των, βαφτίζονταν στο 
χριστιανικό καί εθνικό βάφτισμα νάντέχουν στήν πίστη καί τον εθνισμό τους, 
πού γιαύτόν εϊταν πρόθυμοι δλα νά τά θυσιάσουν, ζωή, χρήμα, περιουσία.

’Έτσι τά έσνάφια στή Θράκη μικρά μεγάλα πρόσφερναν τό καθένα 
στήν οικονομική καί εθνική μά καί πνευματική τού Ελληνισμού ακμή.

I I I  Τά γειτόνια

Γειτόνιο θά πή ή επίσκεψη πού έκαναν τού μαχαλά οί γυναίκες παίρ
νοντας καί τή δουλειά τους, σέ μια από τίς γειτόνισσες, αφού πρώτα τις ει
δοποιούσαν μέ παιδί. —Χαιρετίματα πολλά πέ τή νινέμή είπε ά νάρτ’ νά σέ 
γειτονέψ’.—Νά νάρτ’ παιδίμ5, νά τής πής, ασπασμούς.

’Έτσι τ1 άπογέματα μαζεύονταν μέσα στή μεγάλη αυλή τού σπιτιού 
νά πούμε τή νταγϊ τή Κοντσέ τήν πλακοστρωμένη καί μέ τίς αχλαδιές κατα
φορτωμένες. Αροσιά καί ήσκιος. Έκει ή καθεμιά, παίρνοντας τή δουλειά 
της—εργόχειρο, τελλάρο. κέντημα, πλέξιμο, ράψιμο κλπ.—πήγαινε νά περά
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σει την ώρα της, να έργαστή, \’ά κουβεντιάσει, νά κουτσομπολέψει. Στρώ 
νονταν κάτω στις ψάθες η τά κιλίμια καί τά μαξιλάρια. Κι’ ακόυες χάχανα 
και γελοία χοντρά μέσ5 απ’ τις πόρτες, δπως συνήθιζαν νά βγαίνουν οί νοι
κοκυρές καί νά κάθωνται δξω στά πεζούλια του σπιτιού η μέσ’ από τις θύ- 
ρες."Οποιος περνούσε από τό δρόμο τότε θά τόνε ρωτούσαν πού πάει, πούθε 
έρχεται, τί κάνει, τι βαστά στό χέρι, τί έχει στο ζεμπίλι του. Γίνονταν ή εξο
μολόγηση τού περάτη. 'Έτσι δ κόσμος ήξαιρε τού άλλου τις χαρές και τις λύ* 
πες, τά βάσανα και τις ευτυχίες. Τίποτε κρυψό δεν υπήρχε. ΓΓ αυτό κα'ι σά 
γίνονταν μαλώματα—πολύ συχνά —ή καθεμιά έβγαζε τ’ άπλυτα της άλλης 
στό φως.—Μωρή ή πάθεια, ή δεξαιροποιά, ή πόταπη, ή τούλγη, πού δ άν
τρας σου, η κόρ5 σου, τό 9γγόν5 σου κλπ. Είχε ή κάθε μιά νά σοΰ ψάλλει κα'ι 
αυτό εϊταν απόλαυση, άλλα καί θλιβερό, γιατί πολλές φορές καταντούσε εγ
κληματικό. Στά γειτονία, λοιπόν γίνονταν οΐ αποκαλύψεις της ζωής όλονών. 
Ό  λόγος έφερνε τό λόγο καί η δμιλία την ομιλία καί κατεβατό-κατεβατό ή οΐ. 
κογενειακη ζιοή των σπιτιών ξετυλίγονταν στό φως της ημέρας διάπλατα— 
μαύρες σελίδες καί σκοτεινές.

Τό γειτόνιο βαστούσε πολλές ώρες. Μά δεν πήγαινε χαμένο, γιατί όλες 
αυτές τις ώρες δούλευαν κι5 έβγαζαν δουλειά. Κρατούσε ώς πού θά γύριζαν 
οι άντροι από τις δουλειές τους. Τό γειτόνιο γινότανε κΓ από μαχαλά σέ μα
χαλά. Τρεις τέσσαρες συμφωνούσαν νά παν κεΐ κάτ ή κεΐ πάν3. Δηλ. στον 
Άγιγιάννη χαμηλά ή στη Μητρόπολη πού εϊταν σέ ψήλωμα. Εκεί κατοι
κούσε ή αδερφή τής μιας ή ή συντέκνισσα τής άλλης.’Έτσι ξεκινούσε ή κόνα 
Ροδή νά πάει στής κόρης της από τη Μητρόπολη «κεί πάν5» στούς 'Αγι-Σα- 
ρανταμάρτυροι. Την συνώδευε ή κόρη της ή μεγάλη, ή ανεψιά της, ή ξα- 
δέλφη της κλπ. "Εκεί ρέκου πρέκου—συζητοδντας — ολο τ' άπόγεμα ςιλυα. 
ρούσαν, χολομανούσαν, χαίρονταν, κακολογούσαν, ώς που μέ τό πέσιμο τού 
ήλιου ξεκινούσαν νά περάσουν τό γεφύρι ν5 άναβούν τ* αψηλού καί νά βρούν 
την εξώπορτά τους, χορτασμένες από τό γειτόνεμα.

—Πβ πού, λεγώ, έρκόσαστε ;—Πήγαμ5 καί γειτόνεψαμ5 την gop5 μου 
τη Φυτωρή, έρκόμαστε πέ τό γειτόνιο.

Στό κοντεινό γειτόνεμα φορούσαν τά καθημερινά τους. Στό μακρυνό 
ντύνονταν «πέ γοΰλ‘ τά καλά άονς». Κρεμούσαν σκουλαρίκια, έβαζαν βρα
χιόλια, δαχτυλίδια κι5 δλα τους τά γιαμανιικά. Καί τ ώρολόγι μέ την άλυσ- 
σίδα τή μακρυά κρεμασμένη από τό λαιμό τρίκατη καί τετράκατη, μέ τη βεν
τάλια στό χέρι ιό δεξί καί τ5 αριστερό στό φουστάνι νά μη σέρνεται καί τά 
μούτρα βαμμένα μέ χίλιων λογιών τσαλκαμάδες καί κοκκινάδια.

Κεράσματα. Την ώρα τού γειτονιού γίνονταν δλα τά κεράσματα. Κερ
νούσαν κάβε, γλυκό, καί τό κεντί (απόβραδο), πρόσφερναν ή γ?*υκά τού τα
ψιού, ή τσίρ ψημένοι καί βουτηγμένοι στό ξύδι, τυρί τουλουμίσιο, φρέσκο 
σπιτικό ψωμί από τό φούρνο φερμένο ζεστό, λουκάνικα ψημένα καίο ,τ ι
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άλλο βρίσκονταν στο σπίτι. Μισοχόρταιναν. Πάνω στο μεζελέντιομα μάθαι
ναν ή μια τής άλλης τά φαγιά, τά γλυκά, τούς τρόπους των φαγιών, των 
γλυκών καί δλα τής μαγειρικής καί τής οΐκοκυρικής. Οΐ τεχνικές τής μαγει
ρικής άποκαλύπτονταν.

Παραμύθια. — 'Ανέκδοτα. — Τραγούδια. Στα γειτονιά δλες τις ώρες δέ 
σοβαρολογούσαν. ‘Υπήρχε καί ή αστεία τής γειτονιάς, πού ιστορούσε κου- 
τοονμπάκία καί μαοάλια καί ανέκδοτα σεμνά καί άσεμνα καί ή γυναικεία 
γλώσσα ξεπερνούσε τά δρια τού σεμνού. Λέγαν καί παραμύθια καί τραγού
δια τής εποχής ή παλιά λαϊκά, πού χαλασμένα καί σκορπισμένα μέσα στο 
στόμα τού λαού είπαν ή απήχηση μιας λαϊκής μούσας, πού την κατενίκησε 
ή καινούργια δασκαλική ποίηση καί μουσική.

Τά νυχτέρια. Τέτοια γειτονιά αποκλειστικά μέ γυναίκες, γίνονταν τον 
χειμώνα. Μετά τό βραδυνό φαγητό μαζεύονταν οΐ γειτόνισσες μέ τις δουλειές 
τους κι’ έκαναν νυχτέρια Δούλευαν δηλ. ν αποτελειώσουν τά προικιά, τά 
καθημερινά ραψίμματα καί πλεξίματα. ’Έκοβαν πανιά, έρραβαν, έπλεκαν 
κάλτσες, έκαμναν μαλλί, μάζευαν στ’ αδράχτι κλπ. Μόνον πού δεν ϋφαιναν 
τή νύχτα, γιατί ό αργαλειός έκανε κρότο. Την περισσότερη δουλειά ή γυναίκα 
την τοίμαζε νύχτα στα νυχτέρια, γιατί τά παιδιά κοιμόνταν, ό άντρας ροχά
λιζε κουρασμένο: κι’ είπαν λεύτερη από κάθε ενόχληση. Τότε ο! παραμυθού- 
δες άνιστοροΰσαν μακρόσυρτα παραμύθια κι* ατέλειωτα πού κρατούσαν πολλές 
βραδυές. Ή  φαντασία έπλεκε τά επεισόδια καί τίς περιπέτειες απανωτές καί 
δέν έβλεπες τό τέλος τού παραμυθιού. Τ’ ανέκδοτα απανωτά έδιναν κι* έπαιρ
ναν. Τά μεσάνυχτα καί πέρα πλιά καληνυχ^ούσαν γιά νά παν γιά τό στρώμα.

Τά νυχτέρια αυτά τής δουλειάς γίνονταν καί στο τσαρσί, όπου τά 
μαγαζειά. Οΐ τεχνίτες, ραφτάδες, κουντουράδες, γεμενετζήδες, τσαρουχάδες, 
άμπατζήδες κλπ., δούλευαν ώς τά μεσάνυχτα μαζί μέ τά τσιράκια καί τούς 
καλφάδες νά βγάλουν δουλειά. Κοιμούνταν πολύ λίγες ώρες για νά ξαναρχί
σουν πολύ πουρνό. Συνήθως τά νυχτέρια γίνονταν τό χειμώνα μέ τίς μεγά
λες νύχτες καί τή σαρακοστή τού Χριστού καί τής Λαμπρής. Νύχτα περνούσε 
κιό σαλεπιτζής καί τούς ζέσταινε μένα ζεστό σαλέπ κενά ωραίο κουλούρ’ ή 
σιμίτ’. Ό  κόσμος στη Θράκη, είπε τεχνίτης, είτε γεωργός, είτε αμπελουργός, 
δούλευε πολύ καί κοιμότανε λίγο. ’Έτσι άβγάτιζε τό βιό του, τις περιουσίες 
του. ’Έτσι στοίβαζε προικιά καί ρουχικά, στρώματα καί στρωσίδια. Πολύ 
δουλειά, καλό φαγητό καί πιστό, καί λίγο ύπνο. Γενικά τά γειτονιά είπαν ή 
κοινωνική κίνηση καί ή ανύπαρκτη πνευματική βλάστηση τών καιρών εκεί
νων. Στά γειτονιά γίνονταν καί τό μετζϊ πού θά πή: ή βοήθεια τής γειτο
νιάς γιά νά τελειοόσει μιά δουλειά, πού δέ χωρούσε αναβολή, μιάς γειτόνισ- 
σας. ’Έτσι έμειναν οΐ φράσεις:—Έχουμ’ μετζί. — Ά  κάνουμ’ ένα μετζϊ καί 
ά'τελειώσ’.—Έοκεστε μετζϊ πόψε;—ΆΙνέχουμ8 μετζί.
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IV  Tb χανζηλίκι
'II  μάννα μου η παπαδιά του ΙΙαπαχριστόλδου—δπως πρόφερνε τδ- 

νομα τοΰ πατέρα μου ή Παρουσία η ξαδέρφη του—έλεγε συχνά για τις κα- 
λωσΰνες, πώς αΰτδ ενε χατζηλίκ* δηλ. πώς μια καλωσύνη ισοδύναμε! μέ 
ένα ταξίδι στα Γεροσόλυμα, μέναν παγεμό στάγια μέρη.

Στον περασμένο αιώνα οί νοικοπυραΐοι τδχ,αν τάμα, πόθο, νά παν 
στο χατζηλίκι, νά γίνουν χατζήδες, νά προσκυνήσουν τους αγίους τόπους και 
νά γυρίσουν στην πατρίδα τους πίσω μέ πομπή κι αγαλλίαση, τρισευτυ
χισμένοι, πού προσκύνησαν τό τάφο τού Χριστού και γύρισαν φέρνοντας τά- 
για μύρα των καλογήρων και τούς σταυρούς κα'ι τά κομπολόγια και τις ει
κόνες και προ παντός τον τίτλο τού χατζή. ’Έτσι είχαμε τούς Χατζηθωμά- 
δες, τούς Χατζηπαπάδες, τούς Χατζηπαναγκύτιδες κλπ. τή Χαντζούδαινα, τή 
Χατζέτσα, τή Χατζηστρατούδα κλπ.

Γυναίκες βέβαια σπάνια πήγαιναν στο χατζηλίκι, αλλά άντροι πήγαι
ναν πολλοί, γιατί γιά τις γυναίκες εΐταν πολύ δύσκολα τά ταξίδια—τόσο μά
κρυνα και επικίνδυνα. Και όμως καί γυναίκες άποτολμούσαν τέτοιο ταξίδι 
κέμεινε φημισμένη ή Χατζήδαινα, πού καθότανε μέσα στον αυλόγυρο των 
Σαρανταμάρτυρων καί θεωρούνταν άγια γυναίκα.

Γιά νά πάει κανείς στο Χατζηλίκι έπρεπε νά ταξιδέψει στην Πόλη. 
Τό ταξίδι εΐταν αποχωρισμός. Ποιος ήξαιρε άν θά γυρίσει ταξιδεύοντας 
τόσο μακρυά—στον άλλον κόσμο—καί γιαύτό ο αποχαιρετισμός γίνονταν 
σαν νά ταξίδευες γιά τό υστερνό ταξίδι τής ζωής. ’Από την Πόλη έπαιρνες 
καράβι καί μέρες πολλές ταξίδευες ώς τή Γιάφα άναχωρητής καί στρατοκό
πος.’Από τή Γιάφα έφτανες στούς άγιους τόπους μέ κόπο καί βάσανά. "Ολοι 
αυτοί οί κόποι, δλο τό μαρτύριο εΐταν μιά τιμωρία τής ζωής, πού την άνα- 
λάβαινες θεληματικά ώς πού νά φτάσεις στό τάφο τού Χριστού.

Στο ταξίδι αυτό ρίχνονταν οί άνθριοποι πάντα στό στάδιο τής ζιοής, 
πού ό άνθρωπος αποχωριζότανε πιά τούς κόπους τής δουλειάς, τις αγωνίες 
τού πολιτισμού, τού εμπορίου, κέμπαινε στήν ώρα τής ανάπαυσης. Τότε 
ήθελε καί τήν άγιωσύνη. Πήγαινε νά προσκυνήσει, νάγιαστή, νάποθέσει τό 
βάρος των αμαρτιών του, νά ξομολ,ογηθή, νά γονατίσει στάγια χώματα, νά 
τιμιορηθή καί νάξιωθή τήν τιμή νά σκύψει στό χείλος τοΰ τάφου τού Χρι
στού, νά δή τό άγιο πάθος του, νά πονέσει, νά κλάψει, νά μετανοήσει καί 
αγιασμένος νά γυρίσει μέ μακρυνό ταξίδι πίσο) στήν ευτυχία τού σπιτιού 
του, τής φαμηλιάς του, σεβαστός κιάγιασμένος, μυρωμένος καί βαφτισμένος 
στά νερά τού ’Ιορδάνη, άνθρωπος ευλαβητικός καί γνωστικός, πού ή γνώμη 
του ή σοφή στό εξής θάταν πολύτιμη, ό λόγος του σπουδαίος, καί θά- 
πολάβαινε τήν υπόληψη τοΰ κοινού, πού θά προσηκόνονταν στό πέρασμά 
του, θάχε στασίδι στήν εκκλησία καί θάταν δημογέροντας κέπίτροπος κέφο- 
ρος. ’Έτσι τέτοιος θά γύριζε ό Χατζηθωμάς, ό Χατζηστράτος, δ Χατζηγιαν-
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νάκος καί οί τόσοι άλλοι χατζήδες πού αποτελούσαν μετρημένοι στα δάχτυλα 
τά κεφάλαια της ενορίας, τούς Νέστορες της δημογεροντίας και των επιτρό
πων τής εκκλησίας, τούς διαιτητές, πού ό λόγος τουςεϊταν σοφία Σολομώντος.

*0 γυρισμός των Χατζήδων εϊταν θρίαμβος. Ούτε οΐ αύτοκράτορες 
τής Ρώμης γύριζαν μέ τόσο θρίαμβο. Μύριζαν μόσχους και μΰρα, έφερναν 
αξύριστοι πια γενειάδα, κρατούσαν κομπολόγι μαύρο και φορούσαν ρούχα 
μαύρα γεροντικά. Χατζήδες ! "Οταν έφτανε ή ώρα να μπούν στην πατρίδα 
τους, έβγαινε 6 κλήρος μέ τ’ άμφιά του, μέ τά ξεφτέρια, μέ ι^αλμωδιές και 
τούς παραλάβαινε έξω από την πολιτεία. Οΐ παπάδες έψελναν, τά θυμιατά 
ύψωναν τούς μόσχους και τούς καπνούς των, τά μανάλια έκαιαν τά κεριά 
τους και τά ξεφτέρυγα άστραφταν στον ήλιο. Ή  πομπή παραλαβαίνοντας τό 
χατζή προχωρούσε τό μεγάλο δρόμο μέ ψαλμωδίες ώς την εκκλησία τής συ
νοικίας. Ό  χατζής εϊταν ο ευτυχισμένος τής ώρας. Στην εκκλησία διαβάζον. 
ταν ή ακολουθία τού γυρισμού και στο τέλος της ό χατζής μοίραζε τά δώρα 
τού χατζηλικιού, κομπολόγια, σταυρουδάκια τίμια, τιμιόξυλο, εΐκονίτσες καί 
δ,τι άλλο έφερε. ’Έδινε σ’ όλους καί δίνοντας άποτραβιόνταν στο σπίτι του 
τό ευτυχισμένο, όπου γιόρταζαν την επιστροφή. Μέρες, βδομάδες ό Χατζηθω- 
μάς ή ό Χατζηπαναγιώτης ή ό Χατζηαργΰρης διηγόνταν δ,τι είδε καί άκουσΚ 
στον άγιο Ντάφο. ’Έλεγε για τίς σπουδαιότερες μέρες τής ζωής του. ’Από 
την ημέρα κείνη εϊταν αξιοσέβαστος, ό λόγος του είχε κύρος καί αξία, ή ομι
λία του ακουόταν, ή σοφία του λογαριάζονταν καί μ’ ένα λόγο γίνονταν από 
τούς Νέστορες τής συνοικίας.—Τό είπε ό Χατζηντόντης, τό εϊπε ό Χατζηαν- 
τών’ς, δ Χατζηγιαννάκος. Αυτοί οΐ χατζήδες σύντρεχαν την κοινωνία στην 
ειρηνική ζωή, στην χριστιανική αγάπη, στή δικαιοσύνη, στη φιλαλληλία καί 
δημιουργούσαν παραδόσεις καί έθιμα καί θέσμια, πού γίνονταν μέ τον καιρό 
τό παράδειγμα κι’ ό κανόνας τής ζωής τής συνοικίας, τής πολιτείας, τού τό
που. Τό χατζηλίκι λοιπόν εϊταν μεγάλο όφφίκιο, μεγάλο προνόμιο, μεγάλη 
δόξα καί τιμή και γι’ αυτό κάθε ευτυχία, για νά εξαρθή, συγκρίνονταν μέ τό 
χατζηλίκι.—Αυτό ένε χατζηλίκ’, δηλ. ευτυχία, όση τό χατζηλίκι! Γι’ αυτό εϊ- 
ταν καί τ’ όνειρο κάθε νοικοκύρη, πού κυττούσε στο τέλος τής δούλεψής του 
νά μπαρκάρει γιά τά Γεροσόλυμα καί τού Χριστού τον τάφο καί γυρίζοντας 
νά ζήσει τά υστερνά του χρόνια ειρηνικά καί ευτυχισμένα ώς χατζής.

V Τά νείρατα

Στή Θράκη τά νείρατα, όπως κΓ άλλου παντού, εϊταν τό καθημερινό 
πρωινό κουβεντολόγημα των γυναικών καί πολύ επιδρούσαν στή ζωή τού κό
σμου, πού τον κυβερνούσε ή δεισιδαιμονία, καί πίστευε πώς τό κάθε όνειρο 
εϊταν προμήνυμα ευχάριστο ή δυσάρεστο τής ημέρας. Γ ι’ αυτό καί κάθε πρωί 
ή μιά γειτόνισσα σκουντούσε πριν ακόμα συμμαζώξει τ’ αχτένιστα ζουλούφια 
της τό παραπόρτι τής άλλης, καί μπαίνοντας φώναζε δρασκελίζοντας τήν
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αυλή —ΓΙοΰ είσαι, μωρή, Μαργοό, που είσαι : Έ λα μωρή νά σέ πώ τ’ ό
νειρό μ’. Πήγαινε νά τής πή τά νείρατά. της τά νυχτερινά, ευχάριστα ή 
τρομερά και δυσάρεστα και νά γυρέψει την εξήγηση μ’ αγωνία στο πρό
σωπο, κυττώντας την μέσα στα μάτια.—Τέν’ μωρή, τέν9, πέμ9 δά τ’ όνειρό 
σ’, νά δούμ’ τεν. Καί ή μιά άκουγε κατανυχτικά κι’ ή άλλη παθαινόμενη 
που άφηγιουνταν το καί τό.—Βά, μωρή, βά ! ψυθίριζε μέ θαυμασμό άκού- 
γοντας ή μιά, ενφ ή άλλη έλεγε πράματα ζουντανά, χεροπιαστά, φωτεινά. 
—Νά λεγώ θαρρείς καί τον αγκάλιασα και τον είπα; Ποΰ παγαίν’ς Δημητρό; 
Τόσο γκαιρό έλειψες. Πως δά τόκανες καί φήκες τά παιδιά σ’, μένα χήρα. 
Καί βαστώντας τον χαιρόμουνα χαρά πικρή. Δεν εΐταν ή χαράμ’ τέτοια πού 
ξαίρουμ’, μόν’ χαρά ?ιυπητερή. Τεν9 μωρή Μαργώ τ’ όνειρό μ5; Καί σκού
πιζε τά πλημμυρισμένα μάτια της. —Νά σε πώ μωρή Ξανθή, τ’ όνειρό σ’ 
εν καλό. Σά γλέπ’ς πεθαμένο ενε καλό, πολύ καλό: ’Έ χ9 τήν έγνοια σας ό 
Δημητρός στον άλλο £0σμο. Γαμπρό θά πάρ’ς. Στο σπίτ’ σου θά μπή άλλος 
άάρας, θά σέ φέρνα γαμπρό.—Ό  Θεός βοηθός, μωρή Μαργώ, κ’ άρχιζε νά 
τής άφηγειται καί τ’ όνειρο τής κόρης της τής Δοχτινιώς τό σφοδρό, τό 
μπλεγμένο, τό στριμμένο, τό ατέλειωτο, τό δυσκολοερμήνευτο, πού πήγαινε 
προς τό γαμπρό καί πού είδε προ λίγες μέρες.’Από τήν όψη τής κόνα Μαρ- 
γώς τής γειτόνισσάς της, πού έπαιρνε έκφραση ανάλογη μέ τ’ αφηγούμενα 
καί τά δρώμενα τού νείρατου, καταλάβαινε πολλά: Τήν αξία ή απαξία τού νυ
χτερινού ονείρου της κι’ έτρεμε μήν ακούσει καμμιά όρμήνεια κΓ εξήγηση όξω 
από τήν επιθυμία της. Καί ή διάθεσή της ζαχάρωνε, ή όψη της ΐλάρωνε καί 
άκούγοντας τις όρμήνειες έπινε καί τον τουλπανερό καφέ τής γειτόνισσάς της, 
πού εΐταν φιλενάδα της καί παραδερφή της καί μυστικοσύμβουλός της—χήρα 
γυναίκα ή έρμη ί—καί γύριζε στο εικονοστάσι νης ν’ ανάψει τήν καντήλα της, 
πού όλη νύχτα έφαγε τό λάδι της καί να προσεύχηθή στήν ΙΊανεγίγια.

Για τήν εξήγηση των ονείρων υπήρχαν πρώτα-πρώτα οί ονειροκρί
τες. Πο?νλά σπίτια είχαν τά μαντικά τούτα βιβλία φερμένα από τήν Πόλη. 
Σ ’ αυτά σκάλιζαν κι’ αυτά μετροφυλλούσαν νά βρούν τήν εξήγηση. "Ολοι 
τούς ξαίρουμε τούς νειροκρίτες. Μά υπήρχαν καί ειδικές γυναίκες, πού μπο
ρούσαν νά δεόσουν μιά οϊαδήποτε όρμήνεια καί σ’ όποιοδήποτε όνειρο. Γι’ 
αυτό έλεγαν:—Τρέχα, μωρή, στην Κόνα Ροδή.Ή  Ροδή—ή μπαμπιυΡοδή, εΐ
ταν ή πλάστρα τού σαραγλιοϋ, πού μπαίνοντας στά σπίτια έπλαθε καί τοί- 
μαζε τά περίφημα σαραγλιά. Έ ,  ή μπάμπω Ροδή ήξαιρε νά ορμηνεύει καί 
τά όνειρα. Εΐταν άλλη ή κόνα Έλέγκω ή διάστρα, ή γιάτρισσα, ή μάγισσα, 
ή όρμηνεύτρα, ή έξηγήτρα όλων τών δεισιδαιμονιών τού κόσμου, πού έδινε 
μ’ ευκολία άφθαστη τις ερμηνείες της καί στά όνειρα. Κόλαζε τά κακά προ- 
μηνΰματα, ύψισνε τά καλά. ’Άν έβλεπες πού μάζευες παράδες κατά γής, θά 
λογοφέρ ς, σού έλεγε, νά φυλάγεσαι.Άν έβλεπες πώς πετούσες ή έπεφτες στή 
θάλασσα ή μιλούσες πεθαμένου, ή αντάμωνες πεθαμένη, μονομιάς έπαιρνες

m
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την απάντηση.—Γράμμα θά πάρ’ς μωρή, ό γραμματάς έρκεται, ξενητεμένον 
θά δής, λεφτά θά σέ μετρήσνα. Και γίνονταν αυτό, γιατ'ι ή δρμηνεύτρα, δπως 
του παλιού καιρού οί παπάδες των μαντείων, ξαίροντας όλες τις λεπτομέρειες 
της ζωής της νειρευάμενης, δλους τους πόθους, τά βάσανα, τις σκέψεις, τις 
πίκρες και τις χαρές, συναρμολογούσε μια απάντηση συγγενικιά προς μια 
ευαίσθητη πτυχή τής ψυχής τής γειτόνισσάς της, πού την ικανοποιούσε. Κατά 
πρόσιυπο ποτέ δεν έλεγε την πικρή ερμηνεία. Τήν πικρή ερμηνεία τήν εμπι
στεύονταν στήν πιο φλύαρη γειτόνισσα μέτήν σύσταση—Ά μα μή τό ξεπελίκ’ς 
και τδ πής και τό βγάλ’ς πέ τό στόμα σ’ ! Κι’ αυτό εϊταν αρκετό για νά μα- 
θευτή σέ λίγη ώρα. "Ετσι προμάντεψε τό θάνατο τού κεραμιδάρη τού Χρη- 
στάκ\ πού τον χτύπησε και τον σκότωσε τ’ άλογό του —τά δράματα τής ξε- 
νητιάς !—κΓ εξηγώντας τό πικρό δνειρο τής κόνας Έλεγκάκς, πού ύφαινε 
νύχτα μέρα, δέν τής τό μολόγησε, μόνον τό σκόρπισε πλάγια στή γειτονιά για 
νά μαθευτή μαλακώτερα. Κείνη τδχε μάθει από τό γράμμα πού ήρτε από 
τούς ξενητεμένους φέρνοντας γράμματα και χρυσάφι τής δούλεψής τους εξόν 
από τό νταγή Χρηστάκ’, πού δ φτωχός από καιρό σκοτώθηκε πάνω στή δου
λειά από τ’ άλογό του χτυπημένος. Ποιος νά τής τό γράψει ; Τον είχε δή ή 
φτωχή χήρα του, πώς ήρτε φορτωμένος τά ρούχα στήν ράχη του, δίχως τ’ 
άλογό του.—Πούντο τ’ άλογό σ’, τον είπε, τόνε ρώτησε.

Τά νείρατα, δπως σδλους τούς ανθρώπους, πούναι πιασμένοι και 
βουτηγμένοι μέσα στις προλήψεις και δεισιδαιμονίες, έπιδρούσαν ευχάριστα 
ή δυσάρεστα δλη τήν ημέρα. Ή  μελαγχολία από τδνειρο ή ή προσδοκία τού 
καλ,ού έδινε ή άφαιρούσε δυνάμεις ανάλογες στή δουλειά, "Ομως πάντα ή 
επίδρασή τους εϊταν μεγάλη. Και στον εξηγητή και όρμηνευτή των ονείρων 
είχε υπόληψη μάντη δ λαός,—οί γυναίκες προ παντός. ’Έτσι και τό έσνάφι 
στήν αγορά, ό γεμενετζής, δ ράφτης, δ ντουλγκέρης, δ πραματευτής, ό κα- 
βάφης (πετσάς), δ νταλιαντούρς, δ καζαντζής, τδνειρο τό πίστευε, τό άφη- 
γόταν πρωί - πρωί στούς άλλους. Τον βάραινε πολλές φορές βαρειά κέχανε 
τής δουλειάς τό κέφι. Γιαύτό ροφούσε καφέ πά στον καφέ και άφίνοντας τή 
φαλτσέτα του ή τό βελόνι, έπαιρνε στο χέρι τό κομπολόγι και πήγαινε από 
μαγαζί σέ μαγαζί γιά κουβέντες.

Τά νείρατα οί θυμόσοφοι τά ειρωνεύονταν καί τάστειεύονταν. ’Έτσι 
ό Νταγής δ Ληγόρς δ γεμενετζής, νοικοκύρης άνθρωπος μέ παλλικάρια καί 
κόρες στα πρώτα του γερατειά άφηγόνταν περίεργα όνειρα πλαστά γιά νά 
κάνει τούς άλλους νά γελάσουν, γέλοια 'Ομηρικά, πού τάλεγε μπροστά στούς 
καλφάδες του καί στά τσιράκια—γιατί αγαπούσε τά βρωμόλ,ογα—γιά δροσι
στικό. Κάποτε διηγόταν, πώς είδε στον ύπνο του πού βρήκε ένα πορτοφόλι 
μέ λεφτά. Me χαρά έσκυψε καί τό πήρε καί άνοίγοντάς το άρχεψε νά μετρά 
τάσημένια γρόσια πού είχε. Μά κάτι τσιριές τόνε ξύπνησαν πάνω στή 
χαρά πού δοκίμαζε από τό μέτρημα τού ασημιού πού βρήκε. Εϊταν έλεγε, ή



176 Λ α ο γ ρ α φ ικ ΰ

φωνή τής γυναίκας μου, πού μέ ξύπνησε πονώντας, γιατί τής έπιανα την 
ώρα κείνη το πράμα της καί τδσφιγγα, δπως στδνειρο μ", τό πορτοφόλι. 
Καί ξεκαρδίζουνταν όλοι γελώντας με την καρδιά.

Τά νείρατα κανόνιζαν καί τις δουλειές των ανθρώπων πολλές φορές. 
Πολλοί άλλαζαν μέρα ταξιδιού, άλλαζαν δρόμο καί στράτα, γιατί τδνειρό 
τους τό βραδυνό τούς ωδηγούσε στις πράξεις τους. 'Η Δοχτινιώ ή διάστρα 
δέν άρχιζε τό διάσιμο υφαντού αν δέν έβλεπε καλό όνειρο. Καί τά νείρατα 
έρχονταν καθεβραδυνά κιάπανιοτά, γιατί τά βράδυα οί άνθρωποι έτρωγαν 
κέπιναν πολύ, φόρτωναν τά στομάχια τους μέ λογής λογής αχώνευτα ανατο
λίτικα πράματα, έπιναν κρασιά καί πιοτά καί πέφτοντας στο στρώμα, πού 
στρώνονταν τότε χαμηλά στο πάτωμα—γιατί κρεββάτια δέν υπήρχαν ακόμα 
— μέ τό στομάχι παραφορτωμένο, δέ μπορούσαν παρά νά βλέπουν καί όνειρα 
μπερδεμένα κιάλυτα, φανταχτερά καί απίθανα καί δυσκολοϊστόρητα.

Παιδί θυμάμαι έβλεπα ταχτικά όνειρα. Τά πιο απίθανα όνειρα. Έ 
βλεπα συχνά πώς πετοΰσα κάνοντας τού κορμιού ανατάσεις στο κενό καί μέ 
τά χέρια Lσχίζοντας τον αέρα. Πολλές φορές είδα πώς έπεσα από ψηλά στη 
θάλασσα, πού στο άγγιγμά της ξυπνούσα μονομιάς μένα καρδιοχτύπι δυνα- 
τοότατο. Αυτό εΐταν ένα από τά ταχτικά μου νείρατα. Πολλές φορές έβλεπα 
πώς εΰρισκα λεφτά πολλά στο δρόμο, πού τά μάζευα χαρούμενος. Ή  χαρά 
μέ ξυπνούσε, γιά νά μέ ποτίσει μέ την άπατηλάδα τού ονείρου.

'Η μητέρα, μου έλεγε:—Διάλυσε τόνειρο μ*! 'Ένα τής ημέρας γεγο
νός τό συνταύτιζε μέ τδνειρό της πού εΐταν τό καλό ή κακό προμήνυμα.'Ό
ταν ό μόνος από τούς εφτά αδερφούς μου άπέθανε στην ξενητιά, είδε πολλά 
πικρά όνειρα πού έκ των υστέρων τά. ξηγούσε καί τά συναρμολογούσε μέ τό 
θάνατο του παλλικαριού της, πού ξεσχίζοντας κάποτε τά εμπόδια, πέταξε 
μακρυά μέ τό πόθο νά γνωρίσει τάγνωστο, νά τό καταχτήσει. Έ τσ ι τής φαί
νονταν πέος είδε όνειρα, πολλά προμηνύματα καί προμαντέματα τού πικρού 
καί μαύρου ποτηριού, πού σά μάννα ήπιε ώς τό κατακάθι.

Ή  κόνα ή Δουκαίν" τού Θανασού τού Μαβίνη είδε τον πελώριο άν
τρα της τό Θανασό νά πεθαίνει μπροστά της στο κρεββάτι του, μέσα στο 
σπίτι της από περιπνευμονία διπλή. Δέκα μέρες πριν τον είδε καβαλλάρη, 
οπτός πάντα νά βγαίνει τής μεγαλόπορτές της φεύγοντας γιά την ξενητειά καί 
νά την αποχαιρετά χωρίς νά τής πή λόγο. Τδνειρό της τό άφηγόταν σάν τον 
είδε ξαπλωμένον στο νεκροκράββατο χλωμό κιάδΰναμο, πού έφευγε καβάλλα 
μέ τον χάροντα. Τό διηγόταν κέκλαιγε κέλεγε: Θανασό μ5, έχασα τή βασίλειά μ5!. 
’Έφυγες καί λόγο δέ μέ είπες, Θανασό μ’. Δέκα μέρες μετά τδνειρό της τον 
είδε μέσα σένα άσπρο σεντόνι νά τον κατεβάζουν στη γής καί νά τον σκεπά
ζουν μέ χώμα βαρύ, αυτόν πού κατέλυε τις αποστάσεις καβάλλα καί δέν είχε 
κούραση στη ζωή.

Ό  νους των μαννάδων στη Θράκη έτρεχε στους ξενητεμένους. Οί ξε-
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νητεμένοι εΐταν πολλοί, και ταξίδευαν ομαδικά κοντά και μακρυά γιά τη 
σκληρή δουλειά. Πίσω τους έτρεχε ή σκέψη κιδ νους τής μάννας, του πα
τέρα, τής αδερφής, τής κόρης. Καί κάθε νύχτα ό πόνος τής ημέρας γίνονταν 
τό υφάδι των νείρατων τής νύχτας. ’Έτσι με τό λάλημα των κοκκόρων ξυ
πνούσε κ’ ή γιαγιά νά πή τδνειρό της, ή γυναίκα νά όρμηνέψει τό μακρό- 
συρτο φανταχτερό νείρατό της μέ την κόνα Ροδή την ξηγήτρα, πού είδε μέ 
τον ξενητεμένο της άντρα. Αυτός δούλευε σκληρά γιά τό ψωμί τής φαμίλιας, 
ή κόρη γιά τον αρραβωνιαστικό της, ή αδερφή γιά τον αδερφό της, πού θά 
τής έφερνε τά δώρα τής ξενητειάς. ’Έτσι τόνειρο εΐταν ή πρώτη φροντίδα 
νά ερμηνευτή, νά ξηγηθή ευχάριστα, νά γεμίσει τήν ψυχή ελπίδες.κι άπαύτές 
νάνάψει ή διάθεση γιά τον αργαλειό, γιά τή διάστρα, γιά τό ράψιμο, γιά τή 
δουλειά.Τά νείρατα μένα λόγο εΐταν έ'να μεγάλο κεφάλαιο τής ζωής στή Θράκη 
καί είχαν επίδραση στούς Θράκες πού γεμάτοι δεισιδαιμονίες καί προλήψεις 
δοκίμαζαν ψυχικά τή μεγάλη επίδραση τού νείρατου στήν ύπαρξή τους.

VI Το ρακί κέφι
Στή Θράκη ένα από τά πολλά έθιμα εΐταν καί τό ρακί κεφί. Τό κα

λοκαίρι οί άνθρωποι κουρασμένοι από τό κάμα τής ημέρας κι3 από τούς κό
πους τής δουλειάς, κατά τό απόβραδο τδρριχναν στο ρακοπότι καί τις μεζεδο- 
φαγίες. Στο σπίτι του ό καθένας είχε διάφορα είδη σπίρτων. Είχε μπότα, 
νιοϋζχο, μαοιίχα, τσίπουρο κλπ.Ή γυναίκα ή ή κόρη έστρωνε στήν αυλή τήν 
ψάθα, πάνω στήν ψάθα τις σιλτέδες, πάνω στις σιλτέδες τά χράμια. Γύρω 
στόλιζε μέ γλάστρες βασιλικού, δειλινών, καί πολλών ειδών λουλούδια, δρό- 
σιζε τήν αυλή κι" έστηνε τό δίσκο πάνω σ’ ένα σκαμνάκι.'Ο δίσκος είχε τού 
Θεού τά καλά. Ψαρικά, αρμυρά, αγγούρι δροσερό, τσίρους στο ξύδι, ντολμα- 
δάκια μ’ αμπελόφυλλα, τυρί φρέσκο άσπρο, κασέρι, τή Θεού τά καλά μ’ ένα 
λόγο. Ό  γείτονας πήγαινε στο γείτονα κ’ έστηνε κουβέντα μακρόσυρτη καί 
ή ανεκδοτολογία μεγάλωνε τήν κουβέντα. 'Ο καθένας διηγούταν από τή δου
λειά τής ήμερος κάτι, από τ’ ατομικά βάσανα καί τις χαρές. Άλλος ντΰλιζε 
τό τσιγάρο του, άλλος γιόμιζε τό λουλά του, άλλος έπαιζε τό κομπολόγι του, 
άλλος κάπνιζε βαθειά ρουφώντας τό τσιγάρο του κι’ άλλος ροφούσε τό ναρ- 
γκιλέ του, αν εΐταν μερακλής, βάζοντας δικό του τουμπεκί. ΙΙάνω στο ρακί 
κεφί λησμονιούνταν τά βάσανα τής ημέρας. Οί πίκρες ξατμίζονταν. ΚΓ ένα- 
ένα άδειαζαν τά ποτηράκια καί τά καραφάκια καί τά πιατάκια μέ τούς αμέ
τρητους πικάντικους μεζέδες, κΓ άδειαζαν γιά νά μπουν στή θέση τους άλλα 
μέ πιο δρεχτικό περιεχόμενο. Αυτό τό ρακί κεφί κρατούσε υός τήν ώρα τού 
βραδυνού τραπεζιού, οπότε πιά ή όρεξη άναβε ή έσβυνε, ανάλογα μέ τό πιοτό 
καί τό φάγωμα τών μεζέδων. Μετά στήνονταν τό τραπέζι, πού τό φώτιζε 
στήν αυλή ή λάμπα κρεμασμένη από τον τοίχο τής αυλής. Τό ρακί κεφί γί
νονταν κιοξω από τά σπίτια, στά οαλάτσια ή στά καφενεία. Τά σαλάτσια εί
χαν καφενεία πλάγι σ’ ακροποταμιά, κάτω από πανύψηλα πλατάνια ή ύπε

12
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ρύψηλες βάγιες η λεύκες. Τό ποτάμι κυλούσε τά νερά του ήσυχα Τά δέντρα 
κρεμούσαν τά κλαδιά τους και καθρεφτίζονταν στα βαθειά νερά, και τά που
λιά κελαδοΰσαν η μέσα στά κλουβιά αιχμάλωτα η στά κλαδιά ελεύθερα. Σϋ)- 
στή μελωδία. Τό φεγγάρι έχυνε τό γλυκό του φως η ό ήλιος δύοντας τούς 
πύρινους χρωματισμούς του. Έκεΐ κάτω από τέτοιους ήσκιους γίνονταν τά 
ρακί κεφί, ενώ τά λαλήματα έπαιζαν. 'Ένα λαούτο, ένα σαντούρι, ένα βιολί, 
ένα σάζι κι’ ένα ντέφι από τό χανεντέ—τον τραγουδιστή—έχυναν τις μελω- 
δίες τους. Τι αμανέδες, τι σαρκιά, τ'ι τραγούδι ! ’Άναβε τη διάθεση καί τό 
κέφι. Σέ τέτοια ώρα και τέτοιες συνθήκες γίνονταν τά ρακί κέφι μέ τούς 
αμέτρητους μεζέδες, πού σοφίζονταν ή τέχνη τού κάπηλλα καί τά μοσχερά 
ποτά. ‘Ο κόσμος πλημμυρούσε τά σαλάταια. Τέτοιες αλησμόνητες τοποθεσίες 
είχε ή Άδριανούπολη στις ακροποταμιές τού 'Έβρου, τού Τόντζου, τής Άρ- 
δας. Αλλά καί στά κέντρα τής πολιτείας υπήρχαν μεγάλα καφενεία μέ μπα 
χτσέδες, μέ δέντρα μεγάλα, μέ ταράτσες, όπου τό ρακί κεφί στήνονταν μ’ όλη 
την εντέλεια τού είδους τού πιοτού καί των μεζέδων. Είταν τής καλής τάξης 
τό ρακί κεφί, όπου σύχναζαν υπάλληλοι, έμποροι, πλούσιοι καί δυνατοί.Έκεΐ 
συζητούντα. τά προβλήματα τής διοικήσεως, τής πολιτικής, τού εμπορίου.

Στις Σαράντα Έκκλησιές φημισμένος είταν ό Ίωσήφ’ς δ Γεμενετζής, 
πού κάθε βράδυ μαζεύοντας γύρω του τούς φίλους του, τούς πότιζε τό πιο 
έκλεχτό πιοτό καί τούς πιο διαλεχτούς μεζέδες. ΚΤ αυτό είταν ή ευτυχία του 
νά ξοδεύει γιά τούς φίλους του πάνω στά γλέντια. Μιά-δυό λίρες ξόδευε τότε, 
πού κι’ απλούς παράς είχε μεγάλη αξία, κάθε βράδυ γιά ένα ρακί κεφί. Ό  
Γιωσήφ’ς αγόραζε στά χωριά τά δέκατα καί κάθε καλοκαίρι κέρδιζε κολλά- 
ΙΙλήροονε τά δέκατα στην εξουσία καί ό ίδιος θησαύριζε, μά καί ξόδευε 
μέ τή χούφτα. ’Έμειναν παροιμιώδη τά ρακί κεφί του στοΰ Σούλιου τό κα
φενείο μέσα. Γύρω του ο Άργυράκ’ς τής Χατζηστρατούδας, δ Σωτήρ’ς δ 
ρακιτζής, ό Στόΐκος δ μπακάλ’ς, δ Σούλιος δ Χρηστάκ’ς, οΐ επίτροποι τής εκ
κλησίας, οί επίτροποι των σχολείων κΓ δ Κουτσός δ Δημητρός, τό δαιμόνιο 
πνεύμα τής εποχής, πού δραματοποίησε καί τή Γενοβέφα κ’ είταν δ σκηνο" 
θετής των παραστάσεων πού δίδονταν γιά τά σχολειά τής ενορίας κΓ ό ίδιος 
στις κωμωδίες πρωταγωνιστούσε. Τί ευτυχισμένες ώρες ! Ποιος μπορούσε νά 
τούς ταράξει, ή νά τούς ενοχλήσει ; Είταν ή σύναξη των προυχόντων, πού 
πάνω στύ ρακί κεφί έλυνε τά σχολικά προβλήματα καί τά οικονομικά τής κοι
νότητας. τής συνοικίας καί τις ατομικές κάποτε διαφορές. Είταν οί. άρχόντοι 
τού τόπου, νοικοκυοαΐοι καί οικογενειάρχες, πού |Γ ένα ρακί κεφί λησμονού
σαν ,τά βάσανα τής ημέρας, τις πίκρες τής οικογένειας, τις δυσκολίες τής ζωής. 
Τά ωραία είδη τού ρακιού κατεσκεύαζε ό Σωτήρ’ς δ Κουτσαντριγιάς, πού 
είχε ρακιάζιά στο σπίτι του καί έψηνε έκλεχτά τσίπουρα καί μέ τά μυστή
ρια τής τέχνης του έβγαζε μπάτα, μαστίχα, ρακί, ούζο, τσίπουρο. Τά καζά
νια του έψηναν νύχτα μέρα καί νύχτα μέρα πουλούσε ό άαγής δ. Σωτν'ι^’ς,·
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πού συνήθιζε να πίνει μέ την τσότρα του, κι’ από χέρι σε χέρι τή μετατό
πιζε πάνω στο χορό δ βλογημένος αυτός άνθρωπος τής Θράκης, σωστός Βάκ
χος καί Διόνυσος μέ τό γέλοιο στα χείλη καί τό λόγο έτοιμο στο στόμα καί 
το τραγούδι στο λαρύγγι. Κατεσκεΰαζε κι’ ό Χατζηπαρασκευάς, δ ρακιντζής, 
δ Παυλακίδ’ς, δ Σκουλίδ’ς. Αυτός είχε καί γιαχανάδες, αλέθοντας τό σησάμι 
για νά βγάζει καί σησαμόλαδο καί κοΰσπο γιά τις αγελάδες.

’Έτσι τα ρακί κεφί αποτελούσαν μια συνήθεια τής ζωής τού τόπου, 
ένα έθιμο ωραίο κι’ ευχάριστο, πού μέ τό πιοτό καί τον μεζέ ποίκιλλε τή 
ζωή δ λαός μετά τή δουλειά καί τις φροντίδες τής ημέρας.

+ ΚΑΛΛ· ΧΟ ΥΡΜ Ο ΥΖΙΑΔΟ Υ (διδασκάλου)

Α' Ευτράπελες παροιμίες έπαρχίας Μέτρων και Ά ϋ 'ύρω ν
1. Ακούω. “Οποιος πεοπατει τό καταπόδι στο γαδονρ, πορδες ακούει. 

="Α μα συναναστρέφεσαι τούς αχρείους δεν θ ’ άκούσης καλούς λόγους. Λέ
γεται εις τούς παραπονουμένους διά τούς άναγώγους φίλους των καί γιά τούς 
αχρειόστομους έν γένει.

"Ακλαστος κώλος, χαρά χωρίς παιχνίδια.=ΑΓ εκείνους πού φιλαργυ- 
ρεύονται νά ξοδέψουν εις τήν εορτήν των γιά νά τήν κάμουν καθ’ δλα κατά 
τήν συνήθειαν τού τόπου των.

2. άπανώτερος. "Εμ χέσις εμ άπανώτερος = Κ α ί  ένοχος καί κατήγο
ρος. Γιά κείνους πού μέ αυθάδεια κατηγορούν τούς άλλους γιά τά δικά των 
σφάλματα καί γιά κείνους πού γιά ν’ άποκρύψουν τό σφάλμα των βρονιο- 
φωνούν τά παραμικρά σφάλματα των άλλων.

3. άρραβωνιάζομαι. * Αρβωνιάσκε, | νοιάσκε. | Παάρενκε, | χεοκε.— 
Αμα άρραβωνιάστηκε μπήκε στις ιρροντίδες καί αφού παντρεύτηκε έχασε πά

σαν προ.)τοβουλίαν καί δραστηριότητα. Λέγεται προ πάντων γιά τά λεπτοκα
μωμένα κορίτσια πού δεν βαστούν στούς κόπους καί μετά τον γάμον των άρ- 
ρωστούν καί γιά κείνα πού δέν ήμπορούν νά κυβερνήσουν τό σπίτι των.

4. βουρβουλιάζω. Βουρβούλιαζ' ό κώλος τ ’. —Βιάστηκε νά τό κάμει. 
Γιά τά ανήσυχα παιδιά πού πάντοτε κινούνται καί γιά κείνους πού επιμέ
νουν νά κάμουν κάτι πού οί μεγαλύτεροι τούς συμβουλεύουν νά τ’ άποφύγουν.

5. δουλειά. Ά σ ’ τη δλειά σ’ και πιάνε τά βλιά σ’. = ’Άσε τή δουλειά 
σου καί διασκέδαζε. Γιά κείνους πού παραμελούν το έργον των χάριν των 
γυναικών καί γιά κείνους πού μάς προσκαλούν νά τρέξουμε γιά ξένα συμφέ
ροντα.

6. έλπίζω. Ό  ελπίζων γαίοονιας απολαμβάνει χέζοντας.— Εκείνος 
πού ελπίζει επιτυγχάνει. Λέγεται γιά κείνους πού επιτυγχάνουν παραπάνω 
από δ,τι ελπίζουν. Ύπόκειται δ μύθος δτι : ’Ένας άθρεπος έλπιζε νά γεν’ 
άρκοάάς, άμά κάθε χρόνο καί χειρότερα. Μνιά μέρα βγήκε σά δξω, κΓ έκα
τσε νά κάμ’ τό χοάρό τ’ τό νερό, πίσ’ από μνιά ριζιμνιά πέτρα, πήρε κι’ ένα,
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τσάκνο και σκάλ’ζε 5ροστά τ \  Σκαλίζοάα ηύρε μνιάν αρμαθιά φλουριά κι’ 
έσιαξε τή δλειά τ’. ’Ακόμα έχει και την σπανιώτερη σημασία : ’Εκείνα πού 
κάνεις ελπίζει μέ χαρά, τ’ απολαμβάνει μέ λύπη.

7. ενα. Σ ’ ενα ττ&άρ’ κλάν-ν£.=Συνεργάζονται. Γιά κείνους πού έχουν 
πολύ στενές σχέσεις μεταξύ των.

8. εχω. Ειχαμ ενα τσβάλ’ ακαζά, μάς εφεραν και μια δεσάκκα.— 
Είχαμε πολλές σκουτούρες μάς έφεραν κι’ άλλες. Γιά τον οχληρό επισκέπτη 
πού έρχεται νά μείνει μαζί μας σε πολλή ακατάλληλη στιγμή.

9. πώλος. Είνε κώλος και βρακί. =  Είνε στενοί φίλοι. Γιά κείνους 
πού πάντα γυρνούν μαζί.

10. Σά βαστάει δ κώλοϊ ο Α ν  τολμάς. Γιά κείνους πού μεγαλαυ
χούν καί κάμνουν τό τολμηρό.

11. Μνιά ττϋ·αμη μακρυά π ιδ μώλο μ, κι δ,τ #έλ' άς είναι. — ’Αφού 
δέ μέ βλάπτει, δέν μέ μέλλει. Λέγεται εις εκείνους πού κατηγορούν τούς 
γείτονάς μας ή μάς ονειδίζουν γιατί δέν άνακατευόμεθα εις ιά κοινοτικά ή 
εκκλησιαστικά πράγματα, γιά νά τά τακτοποιήσουμε. Ύπόκειται ό μύθος 
ότι: Μνιά βολά ρώτσανε τό Ναστραδίν Χότζα, γιατί δέ όαγαίν’ στο g a ^ ,  
νά παραπονεθή γιά τ γειτόνισσα τ, πού ^ιόζ^ορε μάζωνε τ κόσμου τά παλι
κάρια καί σιάζάανε.Εκείνος μέτρησε μνιά πθαμή άπ τό goiUo τ καί γ’ είπε 
αυτά τό λόγια.

12. ό'φκαιρος. ’’Οφκαιρες κανάτες τιορδες γιομάτες.=  Φλυαρίες. Γιά 
κείνους πού προσπαθούν νά μάς έξαπατήσουν μέ μεγάλες υποσχέσεις.

13. παπάς. Μη με πής Παπακλασμένο νά μ σέ πώ Παπαχεομένο,= 
Μή μέ κατηγορής νά μ ή σέ κατηγορήσω. Λέγεται γιά κείνους πού {'βρίζουν, 
αλλά τούς κακοφαίνεται δταν τούς απαντήσουν μέ βρυσιές.

14. παρακαλεστό. Παρακαλεστό μοννί, άνοστα γαμίσια. — Τ ιά κεί
νους πού μάς κάμνουν κάτι, αφού τούς παρακαλέσουμε πολύ, αλλά μέ τέτοιο 
τρόπο, πού νά μάς είναι άχρηστο ή δυσάρεστο.

15. ποντάνα. Είναι πτάνας χί0£. =  Εινε πολύ έξυπνος καί επιδέξιος. 
Γιά κείνους πού έχουν ελαστική συνείδηση καί πάντοτε κερδίζουν. Ό  λαός 
πιστεύει δτι τά νόθα παιδιά γίνονται έξυπνα.

16. φαγί. Στο φαγί και στο γαμίσ , δ Θεός δεν ^άμνει « ρ ίσ .= Ή  εκ- 
πλήρωσις των φυσικών αναγκών δέν εινε αμαρτία. Λέγεται ως δικαιολογία 
τής διαγωγής των, άπό τούς λαιμάργους καί λάγνους.

17. φαγιά. Είνε μόνε γιά ριαγιό και γιά χεσιό.=Είνε οκνηρός. Γιά 
κείνους πού μάς συντροφεύουν στο φαγητό ευχαρίστως, όχι δμως καί στή 
δουλειά.

18.. φοβούμαι. Φοβάται νά χέσ\ γιά νά μη ήνάσ\ =  Γιά τούς φιλαρ- 
γύρους πού ζούν μέ πολύ μεγάλη οικονομία.

19. χαρά. Δε είνε τς Μάρως ή χαρά, νά τρώνε τ ’ bouzaa με τό χλιάρ’,
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= Γ ι ά  κείνους πού απαιτούν να επαναλαμβάνω μεν κάθε μέρα την καλοσύνη' 
πού τούς κάμαμε μια φορά.

20. χεσμένος. "Εχ χεσμέν* τ φωλιά τ .= Γ ιά  κείνους πού αποφεύ
γουν να συναντήσουν δσους πού έζημίωσαν, όπως ή όρνιθα την ακάθαρτη 
φωλιά της.

21. ψείρα. Τι #ά κάμ' ό άπρεπος; Γιά σκατά, γιά ψείρες.=Δικαιο- 
λογία πού λέγεται από τούς ακαθάρτους, γιά τη βρωμιά τους.

22. Νύχτα γαμνιονάαι καί μέρα }>£ν»'£θί;^αι.=Δηλαδή τα γενόμενα έν 
κρυπτφ καί παραβύστφ φανερώνονται μίαν ημέραν δημοσία. Λέγεται όταν 
θαυμάζει καί άπορε! κανείς πώς μαθεύτηκε τό μυστικό του.

23. Σά σε γαμή δ κατής, σε ποιον #ά πά να κλαυτής.=Γ ιά κείνους 
πού άδικιούνται από τά όργανα της εξουσίας ή από τούς συγγενείς καί προ- 
στάτας των.

24. Μόν' era ga?.o άνέλρεπο γνώρισα σιδρόσμο, τό baba μ \  κι’ εκείνος 
γάμσε τ’ μάννα μ \ = Γ ι ά  κείνους πού παραπονούνται δτι άδικήθησαν από 
ξένους η φίλους η καί συγγενείς, μέ την σημασίαν δτι καί μέ τον καλύτερον 
άνθρωπον τού κόσμου, μοιραίως τά συμφέροντα μας θά συγκρούωνται εις 
κάποιο σημεΐον.

25. 8χοο. Νά χ'ς τ'ν ενκήμ' | πό μέσ απ' τό βρακί μ’.=Λέγεται εί- 
ρωνικώς εις τούς κάμνοντας τό αντίθετον εκείνου πού πρέπει νά κάμουν.

26. Τά μεταξωτά βρακιά βέλνε κα\ πιδέξιο κώλο.=Αέγεται σ’ εκεί
νους πού καταπιάνονται είς έργα άνοότερα των δυνάμεών των.

27. τρώγω.'Ό,Τ φας, δ,τ' πιεις κι' δ,τ' άοπάξ' ό κώλοϊ σ \=Λέγεται 
δταν άκουσθη δτι κάποιος φιλάργυρος πέθανε άκληρος καί οί συγγενείς του 
αρπάζουν την περιουσίαν του. Σημαίνει δτι μόνον δ,τι χρησιμοποιήσει κα
νείς από τον πλούτον του γιά νά ζήσει ευχάριστους, εκείνο έχει αξίαν, δ,τι 
δμως θησαυρίζει δεν ωφελεί.

28. ΕΙνε αάρας «ρκι<5άτος.=Λέγεται διά τόν δραστήριον, τολμηρόν 
καί γενναίον πού υπερασπίζεται τα συμφέροντά του μέ πάντα τρόπον.

29. 'Α π ’ τό φόβο τ', Γς απολύει και δέ τζέ νοούν’.—Λέγεται διά 
τούς ύποκρινομένους τόν γενναΐον, ενώ τόσον πολύ φοβούνται, ώστε νά μή 
μπορούν νά συγκρατησουν τόν πισινό τους.

30. Ηυρε δεάαβα μια, τό βέλ' και ξουρισμένο. =  Γιά κείνους πού 
έχουν υπερβολικός απαιτήσεις καί δεν ευχαριστούνται από δ,τι τούς προσφέ
ρουν, χωρίς νά τό αξίζουν.

31. Είπαν τό άρελλό νά χές, εκανε καί τ' άάερά τ ’.= Δ ι ’ εκείνους 
πού δταν τούς ζητήσει κανείς νά κάμουν κάτι, τό κάμνουν μέ τέτοιον τρόπον 
ώστε νά μετανοήσει, διότι τούς ζήτησε νά τό κάμουν.

32. Ό  Θεός άλλον επλασε κι' άλλον εχλασε.=Λέγεται δταν ομιλούν 
ή Ιδούν ένα εξαιρετικά άσχημο πρόσωπο.
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33.“Οποίος πδάα πολλά παλούκια, h xiV κά eVa to graUo τ’.= Δ ι ’ 
εκείνους πού αδικούν πολλές φορές, κάποτε όμως συλλαμβάνονται καί τ ι 
μωρούνται. Και δι* εκείνους πού περιφρονούν πάντα νόμον, άλλα υποφέρουν 
μίαν ημέραν τάς συνέπειας τής διαγωγής των.

Β ' Δημοτικά τραγούδια
(Άνακοίνωσις Ξενοφ. Χουρμουζιάδου, ετών 69, από τό Διαλεχτό, Νέστου)

1 . Ή  Μ ηλίτσα
—Μηλιά, μωρέ μηλίτσα πού ’σαι στον κρημνό,

μηλίτσα πού ’σαι στον κρημνό τα μήλα φορτωμένη,
τά μη μιορέ, τά μήλα σου λιμπίστηκα,
ΐά μήλα σου λιμπίστηκα καί τον κρημνό φοβούμαι.

5 —Καί άν μωρέ, καί άν φοβάσαι τον κρημνό,
καί άν φοβάσαι τον κρημνό, έλα στο μονοπάτι,
νά σέ μωρέ, νά σέ χορτάσω φίλημα,
νά σέ χορτάσω φίλημα, νά σέ φορτώσω μήλα.

—Παίρνω μωρέ, περνώ τό δρόμο, τό δρομί,
10 παίρνω τό δρόμο, τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι.

Τό μο’ μωρέ, τό μονοπάτι μ’ έβγανε, 
τό μονοπάτι μ3 έβγανε στής έκκλησιάς την πόρτα, 
κι’ ήταν μοορέ, κι’ ήταν σαράντα μνήματα, 
κι’ ήταν σαράντα μνήματα άδρέφια κι' άξαδρέφια,

15 κι’ ένα μοορέ, κι’ ένα μνήμα, παράμνημα,
κι5 ένα μνήμα, παράμνημα, μονάχο του κοιμάται.

—Τ ’ έχεις μωρέ, τ’ έχεις μνήμα, παράμνημα,
τ’ έχεις μνήμα, παράμνημα, κι’ δλο αναστενάζεις ;

—Δεν έ μωρέ, δεν έχω πόνο στην καρδιά,
20 δεν έχω πόνο στην καρδιά, δέν έχω παραζάλη,

μόν’ ήρτες και μέ πάτησες, απάνω στο κεφάλι.

2 , !Γό άηδόνι της ερημιάς
"Ολα τά πουλάκια ζυγά ζυγά 
τό έρημο τ’ άηδόνι τό μοναχό, 
περπατεΐ στά δάση μέ τον αητό 
περπατεΐ καί λέγει καί κελαϊδεΐ 

—Άδριανουπολίτη πραματευτή 
καί Μεσολογγίτη ξενητευτή 
πού την ηύρες ξένε μ’ αυτή τή νιά, 
τη ξανδομαλλοΰσα την/ Αδηνιά ;

—Μέσα στον παχτσέ της άγνάντησα

είδα τή ματιά της καί ράγισσα. 
Τά βασιλικά της έπότιζε 
καί τά λουλούδια της έδρόσιζε. 
’Έκοψε λουλούδι καί μού ’διοσε, 
μ’ είπε κι’ ένα λόγο καί μ’ άρεσε: 

«Λυγερέ γ?αικέ μου άν μ’ αγαπάς, 
τί περνοδιαβαίνεις καί δέν μιλάς ; 
Στείλε προξενήτρες σαρανταδυό 
καί προξενητάδες πενηνταδυό.
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3 . I tαιδικό τραγουδάκι
Πίσι πίσι πάμπο λαϊμπέκ κουρκούτού
ϊμβρι ΐμβρι σάμπο κιλαξι σαρκουτού
τικιτι βαγιολονέ άλτσικ μπαλτσΐκ
ή βαγιόλο μπιρ παζάρ κηρμηζή σεντσίκ.
ϊτσιντέ, Ιγκιοϊζέ

4 . ’ Αλλο ό'μοιο
Ένάμηλα διά μήλα 
πεντέξη κατσικάμηλα

5. Λάχνισμα
"Ενα ρούμ’ 
και βαρδούμ 
και τσικμάζ

Φίνα μπουφινα 
τσάντα κοκοτίνα.

λαβερδοΰμ. 
Τάζι τοΰζι 
και καρπούζι

Α Π Α Ρ Ο ΙΜ ΙΕ Σ  Α Δ Ρ ΙΑ Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ

Τής αειμνήστου Ά νδρονίκης Κ. Κουκκίδη

*Α βγό .— Κούριψι τάβγό πάρε τού μαλλί τ’ (= ά πό  τό φτωχό τί νά 
πάρεις). Π. Π. 55.

Για (—ή) πέτρα πέοΐι στάβγό, για τάβγό στην πέτρα, πάλ’ τάβγό θά 
σπάοΐι (= ο ί  αδύνατοι υποφέρουν πάντα). Π. Π. 11.

Αγάλια.—ΓΙουγάλια · πουγάλια παέχς μακρυά. Π. Π. 11.
'Αγι - Γ ιώ ργης.—Ά η  - Γιώργης νά ύφάν’ τού πανί, άμα κίνα κΐ 

σύ τά χέρια σ’. Π. Π. 7.
"Αγκάθι. — Κάθουμι άπάν’ στάγκάθια (=τσαλιά). Π. Π. 4.
"Αδειος—Όέ 5άο1ι τού χέρι τ’ σ’ άδειου καλάθ’ (=πονηρός κερδο- 

σκόπος).
Α ίμ α .—Τού αίμα νιαρό δεν ενετε. Π. Π. 12.
Ακούω . —Έ γώ  κριένου, ενώ άκούου. Π. Π. 35.

"Οπου άκούς πιρσά κιράσια, παίρνε μικρό καλάθ’ Π. Π. 50.
’Α κριβός.—Ακριβός στά πίτουρα κι ούτζούσκους στ’ άλέφ’ (=άδαής 

έμπορος). Π. Π. 12.
"Αλλος.—Ά λλ3 σκάφτουν κί κλαδεύουν κι άλλ5 πίνουν κι μιθοΰν 

(=κληρονόμοι). ' Π. Π. 88.
Άλλ’ σπέρνουν κι άλλ’ τσιρίζουν, κι άλλ= τρων κΐ μακαρίζουν 

(=κληρονόμοι). Π. Π. 89.
Ά λ λ ο ν .—’Αλλού τά κακαρίσματα κι άλλου γεννούν τά ούρνίθια.

Π. Π. 39.
Ά νδρα ς .—-Σάν εχου άντρα κΐ δουλεΰου καλύτερα νάμαι χήρα. — Γυ

ναίκα χωρίς άντρα, καράφ χωρίς τιμόν3 (=άνερμάτιστος).
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’4^e<wcttta.—Φτώχεια κι άρρώστεια μέ τού τσουβάλ5 σιβέοΐτ κι μέ 
τού βέλον’ βγέοίι. Π. Π. 2α.

Αρχοντας.—Τού άρχοάα πέτρα στού πουτάμ’ δέ βουλάοΐι (=πα- 
νίσχρος ό πλούσιος).

Αρχοντιά. — Άρχοάιά κι5 άδεια κοιλιά (=ψευτοπερήφανος).—Άρ- 
χουντιά κι5 άρρώστεια φαίνουντι άπού μακρυά.

Π. Π. 9.
'Ά σκαφ τος.—Τένας χρόνους άσκαφτος, πέντε χρόνια γέρμια ^ μ ι 

κρή αμέλεια μεγάλα κακά). Π. Π. 1.
"Ασπρα.—Τασπρα κατεβάζουν τάστρα (= ή  δύναμη τού χρήματος).

Π. Π. 29.
’Αστράφτω .—Σαν δεν άστράψ5 δέ μπουμπουνίοΐι (=τίποτε δίχως 

αιτία). Π. Π. 2.
' Α φ ίνω .— Νάφήσουμι τού γάμου νά πάμι για πουρνάρια (=μικρο- 

λογίες). Π. Π. 4.
Βάλλω.—Βάλι άλέφ’ στην κουπάνα κι πιρσές σταυροί μην κάμς.

Π. Π. 1.
Βερεσέ.—"Οπχοιους πίν5 βερεσέ δυο φουρές μιθάει. Π. Π. 4.
Β ία .—Σκύλα άπ5 τη βιά τ’ς γιννάει τυφλά τά σκυλιά τ’ς (= ή  βία 

αποτυχαίνει). Π. Π. 5.
Β λέπω .—"Αλλου νά δγης κιάλλου νάκούσ’(= ή  όραση πιστότερη από 

την άκουη). Π. Π. 8.
Βρακί.—Ξιβράκωτος βρακώδη κιόλημερις γιλουσι ( =  νεόπλουτος 

μεγαλαυχώντας). Π. Π. 5.
Βρίσκω. — Ηΰραν άπλυτοι νιαρό κι άνιφτοι σαπούν’ (—φτωχοί κλη

ρονόμοι). Π. Π. 50.
Βροντώ.—Βρουντούν όλις καμπάνις, βρουντάει κι ή τσουβαλντίζα η 

σακκορράφα (=άνακάτωμα μηδαμινών). Π. Π. 3.
Γάτα. — Γάτα γιά τού ψάρ5 πούλσι ταμπέλας (—λαίμαργος). Π. Π. 1δ.
Γελώ.—"Οποιος γιλάει τού σπίτι τ’, πέφτ’ κι τον πλακών5 (= ό  κα

τήγορος της οικογένειας του).
Γερνώ.—Άλιποΰ όντας γηράοΗ, καλόγρια ένιτι.
Γέρος.—Γέρουςκι αν στουλίζιτι στούν ανήφορου άγνουρίζιτι. Π. Π. 38.
Γλώσσα.—Γλυκειά γλώσσα βγάοΐι τού φείδ’ από τη άρύπα (=γλυ- 

κόστομος) Π. Π. 61.
Γονροννήαιος πρβλ. χω ριάτης.—Τού γουρουνίοΐιιου τού μαλλί μι-

τάξ5 δεν ένιτι (=κληρονομικότης).
Γριά. — Εΐχαμι την γριά λιχούσα γένσι κΓ ό γέρους, (=άπανωτά κακά).
Γρόσι.—Τά γρόο!ια φτοΐ'ρούν ώς τά πιδιά, άμά οχ’ κι στάγγόνια.
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Γυναίκα .—“Θπχοια δουλειά δεν την απουσών’ διάβουλους, την απου
σών’ γυναίκα.

Δάσκαλος (και παπάς).—Δασκαλούθια, διμονούθια, παπαδουπαίθ’, 
διαβουλουγγόν’.

Δέρνω.—Φταίει τού γκατζιόλ’ κι δέρνουν τού σαμάρ’.
Διάβολος.— ι\κ  τού διάβουλου τού μαντρί νέ γιαούρτ’ νέ τυρί ( =  

μη δέχεσαι τίποτε από τον κακόν).
Δικός μου .—Φουκαρού Ραλλού τά δικά τ’ς, τά άνατιρντάει άλλου, 

(=επιρρίπτο> αλλού σφάλματα).—Τά δικά σ’ εινι σύκα κί ζουλούντι, τά δικά 
μ3 καρύδια καί βρουντούν, (= τά  λάθη των άνωτέρων σκεπάζονται), -r- ”Ας 
εινι μικρό τού σπίτ’ σ’ κι άς εινι δικό σ’.—Τά δικά μ5 τά λαλώ τή θειά μ’ 
(ρίχνω σάλλον τά σφάλματά μου).

Δουλεύω . —Δούλιβι τού καλουκαίρ’ νά χουρέφς τού χειμώνα, (τζί
τζικας— μυρμήγκι).

Δυό .—Δυο καρπούζα σί έ'να κουλτούκ δέ μπορείς νά τά κουβαλήχς, 
(=πολ.υτεχνίτης κέρημοσπίτης).—Τουρκ. Τκί καρπούζ μπίρ κολτουκτά τα- 
σιάμαζ.

’Ε γγυητή ς .—Σά δέ χρουστάς, δέ σιβέχς εγγυητής; (=εγγυητής καί 
πληρωτής). Π. Π. 1.

Έ νας .—Μί τή μιά μ’ θυατέρα, δεκαοχτώ γαμπροί πήρα,( =  υπόσχεση 
σέ πολλούς για τό ίδιο πράμμα).

Έχ&ρός.—Παλιός ούχτρός φίλος δεν ένιτι.
’Έ χ ω .—-Άλλοι πού τώχει ή κούτρα νά κατεβάοΐι ψείρες. — Τί έ'χ’ς, 

Γιάνν’; Ο",τ’ είχα πάντα (= ό  αδιάφορος).
Ζώ  —Ζήοΐιί ώς τούν Μάη νά φας τριφύλλ’ κι τούν Αύγουστου στα- 

φύλ’ (=άβέβαιη υπόσχεση).
Ή  "Η. — Γ ιά τού ύψους για τού βάθους (==ή τάν ή έπ'ι τάς).
'Η λιος .—Τί δουλειά κάμ’ ό άντρας ;—Πετροβολάει τον ήλιου.
Θεός.—Θεός άργάει, άμα δεν άστουχάει. — Θεός κάθητι στά ψηλά, 

άμα κυττάοΐι στά χαμηλά.—"Οντας δίν’ Θιός τ’ άλέφ\ παίρν’ ό διάβολους 
τού σακκί (=άτυχος).

Θυγατέρα .—Μιά θυατέρα άρτίζ’ δυό εινι πυρσές, τρεις θυγατέρες 
κι μητέρα στέλνουν στού διάβουλου τούν πατέρα.

Θυμούμαι. —Τί νά σί θυμηθώ κριμμύθ’, κάθι χαψά κί δάκρο.
Θυμώνω .—Θύμουσι τσιουμάνις καί την έκουψι απ’ τού ντίπ’.
Θρέφω. — Θρέψι φεΐδ’ τού χειμώνα νά σέ φάει τού καλοκαΤρ’ (-—α

χαριστία).
Καίω. — Γ ιά έναν ψύλλου καίει τό πάπλουμά τ’ (=πεΤσμα).
Κακιώνω. — Κάκιουσι Μιχαλιός καί γύρσει τού βρακί τ’ άλλοιώς (— 

βλάπτει τον εαυτό του).
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Καλό.—Κάμνει του καλό στού διάβουλο τού χουριό (=άχαριστία).
Καλός.—Τά μεταξουτά τά βρακιά θέλουν κι καλό πισινό (=καυχή- 

σάρης) (πρβλ. επιδέξιος).
Καλαρρίζικος.—"Οποιους εινι καλουρρίζικους γιννάει κι’ ο πετεινός 

τ \  κι’ οποίους εινι κακουρρίζικος ψουφάει κι τ’ άονίΟι τ’.
Κάνω.—"Ο,τι κάμ’ς θά σοί κάμουν κι’ ένα παραπάν’.
Καρδιά. — Καλλίτερα μαύρου προσώπου, παρά μαύρη καρδιά. — Άν- 

θρουπου κυττάχ’ς καρδιά δεν άγνουρίοΐι.—Τά λόγια τ’ εινι γλυκά κι πέτρα 
καρδιά τ’ (=άσπλαχνος).

Κατά.—Κατά πώς φσάει αγέρας, γυρνά κι τού πανί.
Κατσίβελος (πρβλ. γύφτος).— Τούν κατσίβελο τούν πήεζαν γιά βασι

λιά κΤ αυτός στού δρόμου έληισκει αυτά τά ξυλά τι καλές κουπάνες ένουντι 
(=τό  έμιρυτο).

Κοιλιά.— ’Άδεια κοιλιά δέ ξαίρ’ τραβουδια.
Κοντός. Κουντό γκατζιόλ’ δλουν τούν κιρό πουλάρ’ (= ό  μικροκαμω- 

μένος νεάζει).
Κόρακας. — Κόρακας περιστέρ’ δέ γεννάει.
Κόσμος.—"Οπούς κόσμους κι Κοσμάς.
Κονντουρας (τσαγγάρης).—Τού κουντουρά γυναίκα ξυπόλτ’ διαέρ5.
Κονκί.—’Άρρατα θέματα (άρρητ’ αθέμιτα) κουκιά μαγερεμένα ( =  

περιττολογίες).
Κρασί.—Ρίξει νιαρό στο κρασί σ’(=«μαλάκωσε).—"Οτι έχ’ς μέσ’ στού 

νού σ’ τού κρασί τού φανερών’.
Λάδι.—Λάθ’ βρέχ’, πιπέρ’ χιουνίζ’ (=άμεριμνησία).
Λέγω .—Σοι είπα νά φας μαλακό, άμά οχ’ κι ζυμάρ’ (=μήν τό πα- 

ραξυλώνεις).—’Απ’ αυτά πού λές παπά μ’, χουρτάτ’ εινι κοιλιά μ’. — Εΐπι ό 
γάιδαρος τούν πετινό χουντρουκέφαλου.

Λόγος.—Μαχιριά γιατρευιτι, αχαμνός λόους σκουτών’.
Λύκος.—Λύκους την τρίχα τ’ άλλάοΐι, τά γνώμια τ’ δεν άλλάοΐι ( =  

κακή έξις).—Λύκους τούν ντουμανλίθκουν κιρό αγαπάει (=εύκαιρία).
Μ αθαίνω.—’Έμαθι ξυπόλτους κι’ άντρέπιτι καλτσουμένος. — Τούν 

έμαθα νά κουλυμπάει, χάλεψι νά μέ πνίξ’.
Μάννα. — Κύτταξι μάννα, πάρ’ θυατέρα (= τά  παιδιά μοιάζουν τούς 

γονείς).—Τέρ’ τή, γούγια πάρ’ τό πανί, τέρ’ τη μάννα πάρ’ τό παιδί.—Λούσι 
μι, χτένισί με ξαίρου ποιά εινι μάννα μ’.

Μάρτης. — Κρύψει τά ξύλα σ’ γιά τούν Μάρτ’ μην κάψ’ τά παλούκια 
(=προνόει).

Μ ά τι .—Μάτια πού δέ γλέπουντι άγλήουρα άστουχιούντι.
ΜεΌ'ώ. — Τούν μεθισμένουν αν κιρνάς ολα χαμένα τάχ’ς (=ματαιο- 

πονεΐς). .
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Μ έλ ι.—ΙΤιό πιρσές μυΐγες πιάν’ς μέ τού μέλ’ παρά μέ τού ξύδ’.— 
"Οποιους άνακατιόν’ τού μέλ' άλείφ’ κι τά δάχτυλά τ’ (=ύποπτος διαχεί
ριση ξένων χρημάτων).

Μ ετρά.—Πέντι μέτρα κι’ ένα κόφτει (=προνόει).
Μ οίρα.— Μην κυττάζ’ τη μούρη τ’ κΰτταξε τη μοίρα τ’ (=έπ ί τυ- 

χηρών).
Μ ολογώ .— Παπάς πάειοΐιε στην Πόλη κί παπαδιά τ’ άμουλουγάει 

(=φλυαρεΐ).
Μ οναχός.—Πιρσοί χρειάζουνται πυρσά κι μουναχός άπ’ όλα —Τού 

λύκου λαιμός εινι χοντρός, γιατ'ι κάμ’ τή δουλειά τ’ μουναχός (=έπιμελής).
Μ ύτη.—Μύτη τ’ νά πέοΐι δεν άσκΰφ’ νά την μάεΐι (—περήφανος).
Νοικοκυρά. — Καλύτερα φτώχειά νοικοκυρά παρά άρχοντοδούλα.
Νοικοκύρης.—"Οσα ξαίρ’ νοικοκύρ’ς δεν τά ξαίρ’ μουσαφίρ’ς.
Νοϋς (γνώμη).—’Ακσι μι μένα κι πάλ’ άπ’ τού νού σ’ μι βγαίχ’ς. 

— ΚάΟουμι κι νού κατιβάζου (=έφευρίσκω).—’Άσκουπους νους διπλός κό
πους (=πρόνοια).

Ν ύ φ η .—Νύφ’ όντας γεννηθη την πεθερά τ’ς μοιάοΐι.
Ν ύχτα .—Της νύχτας τά καμώματα μέρα τά γιλάει.
Ξαίρω.—Ξαίρ’ ή Γιάνν’ς τι έχ’ στην τουρμπά τ’ (=εχουν γνώση οΐ 

φύλακες).
Ξινός. — ’Αγαπάει τά ξινά (=τούς έρωτες).
Ξύλο.—Τού ξύλου άπ’ τούν παράδεισου βγήκει.
Ξύνω.—Νά ξέσει μέ τά δικά σ’ τά νύχια (=μήν περιμένεις βοήθεια). 

—Δεν έχ’ νύχια νά ξεθή (πάμπτωχος).
Ούρανός.—Τού ούρνίί)’ όντας πίν’ νιαρό, κυττάοΐι τούν ουρανό ( =  

ευγνωμοσύνη).
Π α ιδ ί.—Τά παιδιά άπ’ τις μασκαράδες ήγκαν καπιτάνδις. — Πώς 

παν κόρακα τά παιδιά σ’; —"Οσου μπάν μαυρίζουν (=άδιάφορος).
Π αίζω .—"Οπχοιους παίεΐι (μι γάδαρου) μι τού γκατζιύλ, τρτόει κλου-

τσές.
Παινεύω —ΙΊοιός τούν πινάει τούν γαμπρό ;— Τσίμπλα πιθιρά τ’.
Παίρνω. — ’Αγαπούσε Μάρου τού χουρό, πήρε κι’ άντρα γκαϊντατζή 

(=όμόφρονες).
Παντρεύω .—Τιόρα πούσι λέφτερη (άγαμη) βρουντάει τού πουγγί σ’ 

σάν παντρεφτής κι’ άγκαστρουδής ν)ά δγιώ την προυκουπή σ’. —Γιά μικρός 
νά παντρευτής, γι’ άπού μικρός νά καλουγερέψ’.

Παπάς. — Κάμι μι παπά κι ρίξιμι στην κουπριά, (=άκοπα κέρδη). 
—Χαΐνς κι μπογαζλής (τεμπέλης καί λαίμαργοο), στρατιώτης και παπάς....

Παραΰ^ός .—Σάν δεν έχς παραθεό, δεν έχς κι Θεό, (=ισχυρή προ
στασία).
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Π εθαίνω .—’Όντας πιθαίνου ίγώ at ή ράχη μ’ άπάν’ ξύλα ας κό
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φτουν .
Περισσός.—'Όποιους έχ’ πιρσό πιπέρ βάοΐι κι στά λάχανα, ^ π ε 

ριττή δαπάνη),—"Ενας όντας cptuch ξηραίνιτι, όντας φτύσουν πιρσοί που· 
τάμι ένιτι, (=άλληλοβοήθεια).—"Οποιους αγκαλιάζω πιρσό, σίγγ’ λιγουστό 
(= τά  πολλά τά χάδια βλάπτουν) (πρβ. πολύς). —"Οντας κυνηγάς πιρσές 
άλογάδεις κανέναν δεν πχιάνς (=πολυτεχνίτης).

Π έφ τω .—Τ ’ άπίδ’ άποΰ κατ’ στην απιδιά πέφτ’ (~ τά  παιδιά μοιά
ζουν ιούς γονείς).

Π ηγαίνω .—'Όπχοια στάμνα δεν παέοΐι. στη βρΰσ’, μονάχα κείν’ δεν 
τσακιέτι.

Π ίττα .—Άποΰ πίττα πού δεν τρως τι σοι μέλ’ κι’ αν καη (=άδια-
φόρει).

Ποταμός.—Άπού σιγανό ποτάμ’ νά φουβάσι (=ύπουλος). — Άπό 
ήσυχου ποτάμ’ μακρυά τά ρούχα σ’ (=φοβοΰ την κρυψίνοια).

Π οντάνα.—Θεός νά σε φυλάς’ άπό κινούργιουν άρχοντα κι’ άπό πα
λιά πουτάνα (=άπληστος).

Π ριν.—Άναψι τού καντήλι α5 πριχοΰ σέ βρη νύχτα (—προνόει).
Ρωτώ (πρβλ. θέλω). — Κείνουν δεν τούν κάνουν χάζ’.—Ίγώ σοι λέου 

ειμι χαάούμ’ς κι σύ άρουτάς πόσα παιδιά εχου.
Σακκί .—Άδειου σακκι λόρτου δέ σκέκ’ (=φτωχός δεν εισακούεται).
Σίδερο .—Σ κούρια τρτόει τού σίδηρου κι τού νιαρό την πέτρα.
Σκουντώ .—Σκούντα με νά σέ σκουντώ νά βγούμε ατού μπαιρ ( =  

αλληλοβοήθεια).
Σ τομάχι.—"Οντας τού στουμάχ’ παίοΐι βιουλι τού κεφάλ’ δέ χου 

ρέφ’ καλά.
Στραβός .—Τού στραβό τού ξύλου φουτιά τού σιάζ3 ( = ή  τιμωρία 

ωφελεί).
Τέχνη. — Μάθε τέχνη γιά νά ζήχ’ς κι πραμμάτια νά καζαντίχ’ς.
Τρελλός.—Τιρλοι δέ φουρούν κουδούνια (= ο ί  ανόητοι φαίνονται 

άπό τις πράξεις τους).
Τ ρ ί χ α . - Έ  χάσε μιά τρίχα απ’ τά μαλιά τ’ (= γ ιά  τούς ζημιουμένους 

ελάχιστα.
Τρώγω .—Νούλα ή νούλα τά φάει ούλα (=ψεύτικος ?νογ)σμός).—Τού 

καλό τ’ άρμούτζ τά γουρούνια τού τρων’ (=άχλάδι),—Άλλους τραόει τά ξινά 
κι’ άλλους μουδιάοΐι, (=άδικη τιμωρία).—Σά δέ φας λιουντάρ’ δεν ένισι 
λιουντάρ’, (=σάν δεν κλέψεις δέν πλουτεις).

'Ύπνος. — Γύπνους φουσκών’ μάγουλα και ξιγυμνών’ κοιλιά (=6-
κνηρία).

Φουρτούνα.—Καλός καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνιτι.
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Φτάνω.— Γάτα όντας δέ φτάν’ τού ψάρ’ λέει πού βρουμάει.
Φτωχός.—’Όντας εν τού πουτάμ3 μέλ’ ό φτουχός χάν τού χουλιάρ5, 

(=άτυχος).—Νά μή χαλέψ δανεικά οπού άφτουχό, τσούγκιμ (=γιατι) θά σέ 
πας) τού κατόπ’ ( = θ ά  σένοχλή).

Χαλενω. (πρβλ. θέλω).—Χάλιψι κι τούρνίθ’ νά γιννήσ’ χηνίοΐΐιου 
αβγό κ'ι σκίσκει κώλου τ’, (=έπιχειρώ ανώτερα των δυνάμεων μου).

Χαλώ  —Χάλασι τού ύννι κεκανε βελόν5 ή τά εξ τέσσερα, (=άνώφελη
πράξη).

Χαμηλός.—Τού χαμηλό τού γκατζιόλ’ δλ’ τάνιβαίζουν, (=μήν είσαι 
ταπεινός).

Χαρά, (γάμος).—Χαρά δίχως λαλήματα στιφάδου διχώς κρομμύδια.
Χατήρι. — Γιά τού χατήρ3 τού βασιλικού πίν’ γλάστρα τού νιαρό.
Χέρι, — Πιρσά χέρια βλουημένα, στόματα πιρσά καταραμένα.—Κάλ- 

λιου πέντι κι στού χέρ3 παρά δέκα κι καρτέρ’.
Χορταίνω.—Χαλέφ3 κι την πήττα σουστή κι τούν λύκου χουρτάτου. 

—Χουρτάτους τούν νηστικόν δεν τούν πιστέφ\ (= 6  πλούσιος τό φτωχό).
Χρειάζομαι.—Μάς χρειάζουνταν γιννιά γιά νά ενμυν δέχά(—έλλειψη).
Χρεω φειλέτης ,—’Από κακό χρεωφειλέτ’ κι σακκ'ι μάχυρα, (= νά  

παίρνεις δηλ.).
Χρωστώ.—’Έχουμι ένα κι χρουστάμι δέκα, (= γ ιά  τις πολλές ελ

λείψεις).
Χ τυπώ .—Κατά τού μάουλου χτύπα κι τού οΐιαμάρ5, (=άνάλογη τι

μωρία).
Χωρώ.—Τού πουντίκ δεν τού χουρουσι τρύπα τ; έσειρνε κί κουλου- 

κύθια (=άνώ*ερα των δυνάμεων).
Ψείρα. —' Αμα χουρτάσ3 ψείρα, βγαίΌι κ'ι στού γιακά η στού τσα- 

κάτ (μέτωπο), (=γ ιά  νεόπλουτους).—’Άϊντι μούρη ψόφια ψείρα πού σέ ηΰρα 
κ'ι σι πήρα.

Ψ οφώ .—’Όντας ψουφησ’ τάλσουμ3 χουρτάρ3 άς μη φυτρώοΐι.

Β Π Α Ρ Ο ΙΜ ΙΕ Σ  ΣΑΡΑ Ν ΤΑ  ΕΚ Κ Λ Η Σ ΙΩ Ν

1) Βουλψϊκε ή σκονλκα νά φτάο' to φειδ" και κάηκε οτη αέο’, =  προ- 
σπάθεια ανώτερα των δυνάμεων.

2) Γονλ’ οι μηαμποΰλ'οάν εφκιανανά μέλ', ϋ \ εφκιανανά και οι σκα- 
το μπαμπού λ*,=δ καθένας ανάλογα μέ την αξία-του.

3) "Οηοιος νεκατώνχαι πε τά ηίτερα τον τρων οι δρνι&ες, = η  κακή 
συναναστροφή.

4) "Οποιος νεκαιών5 ιό μέλ" γλύφ3 καί τά δαχτύλια τ’,==όποιος άνα- 
κατώνεται μέ περιουσία—κατάχρησις.

5) Ό  γκοΰτζος (=τελευταΐος) τρώ^3 και μέλ*,. — υπομονή.
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6) Ή  μέλαα δε φεύγει πέ τό μέΧ φεύγει πέ ντο γκαπνό, = δέν  φεύ
γει από την καλοπέραση.

7) νΕπεσε ιής μητρυιάς τό τουλπάν’ καί χτύψε ιό πρόγόν3 οτό κεφάλ' 
=δλο ή μητρυιά φταίει.

8) Θέλ* και τό καιραμοκούμαρο ζουμπούλ, =πράγμα αταίριαστο.
9) 11ε κάτ3 πέ τό βώκο μουσκάρ3 γνρεύνα η τώρα σκώνα τό μπαλ- 

κόβωκο και γνρνέβνα μουσκάρ3, —εξετάζουν πολλές λεπτομέρειες και ζητάνε 
σχεδόν τά αδύνατα.

10) Δε yovioaiv5 ή καμήλα πε τ' αφτί, =δέν είναι σπουδαίο τό ελάτ
τωμα.

11) Δε ξαδειάζνα πε τή ψύλλου τά ντουγούνια, —από μικρολόγους 
υποθέσεις.

I ' )  5Άλλα ή βονβάλα κ ι3 αλλα δ βουβαλάρ3 ς, =άλλαι αΐ βόυλαι άν- 
θρώπων.

18) 3’Εγινε λεμπλεμπί κι' έκατσε καί στο σκαμνί, (άλλοιώς) λεμπλεμπϊ 
ατό δίσκο, =περηφανος.

14) ‘Η κατσίκα άμα ίλέλ3 νά  φάγ3 ξύλο ξύνται στη τ α ο μ π ά ν '  τή γκο- 
κολέκα, =γρίνια.

15) Σένα σέ τραβοΰνα στο χάλι και ου πηγαίας στο τσαλί, =ανόητος.
16) Νιών3νε τό γαδοΰρ3 πε τό τριφύλΧ; =άνόητος.
17) Τόξυνότό ξεϊδ3 τ αγγείο τ’ ξ ε γ α ν ώ ν = ό  ευερέθιστος φθείρεται.
18) Αυτός ένε acοστό ξειδοκούμαρο, =δξΰθυμος.
19) Πάρτε δουκράνια χωρίστε καρύδια, =παραλογισμός.
20) Έ γώ  πε τις ιρελλοί άξοαιά δε έχω, = δέν  χασομερώ σέ άδειες 

συζητήσεις.
21) Αυτός λιγάκ3 νά τσακνοπατήσ3 δε ϋα χορατέβγεται, =φτοχοπε- 

ρήφανος.
22) Στο ρακό τον άνβρωπο κερί νά γέν'ς νά λοιώσης μπροστά τ’, διά

φορο δεν έχ3ς, =άχαριστία.
23) Τέτιο κουσούρ3 τώχ3 καί τή παπά ή κόρ’,=τοΰ παπά ή κόρη εθεω- 

ρεΐτο τέλεια σέ δλα.
24) 3Απάν3 στη χαρά κι3 δ χαρατζής, =άπάνω στο ένα κακό κι’ άλλο.
25) *0 άντρας σά δε χρηματεΐ, ή γυναίκα πέ τό στόμα νιης πουλιά 

νά πιάν3 ναφιλέ, (μάταια)=ή εργασία του άνδρός άποφέρει.
26) Η γούλα rάφαγε γούλα, = ή  λαιμαργία.
27) Τή μια μέρα Πάσκα καί τήν άλλνα χάσκα, =λαιμαργία.
28) Τή μια μέρα βεζνρς καί τήν άλλνα ρεζίλς, »
29) Αυτός πέ τον γκώλο νεααίν3, — πολύ έξυπνος.
30) Αυτός έχ καί πέ τό γκώλο μάτια, »
31) Αυτός ένε μιά πιθαμή βωλάκαί —πολύ ^οντύς.
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ο .— 'Ο Σκοπιανός, πού πηγαίνοντας στην Πόλ’ ήθελε να παραστήσ’ 
τό πλήθος πού είδε είπε. — Κόσμος μιμίδ’ σά df|v αγία Τριάδα ’)

ΚΓ δταν ήθελε να πή τά φώτα πού είδε, είπε. — Τη γαδάρ’ οί γιοί, 
ετσ’ σά μέρα τόκαναν !

6. —Οί Σκοπιανοί λένε καί ελληνικούρες. —Το σπίτ’ μας είναι εύάε 
ρον και εύήλιον, ό άνεμος γιουρουστίζ’ πέ δλα τά δωμάτια.—Ό  καιρός ενε 
συνεφώδης, καταπλάκωσ’ τορταλίκ’,—Τό άλευρον, δηλ. αλεύρι. — ’Άσπρες 
κάλτσες καί λευκά παπούτσια.

IV  αύίό γέλασα
7. —Τό πρόβατο μια φορά πηδώντας ένα χαντάκ’ σκιόθκε ή νου- 

ράτ’ καί φάνκε ό κώλος dou. Τον είδε η κατσίκα και γέλασε. — Γιατί γε
λάς; ρώτσε τό πρόβατο. — Φάνκε 6 κώλος σου, είπε ή κατσίκα, καί γΓ αυτό 
γέλασα. — Γόο πήδηζα, είπε τό πρόβατο, καί φάνκε μια βολά, άμ’ ό δικό σ 
πού ενε δλο τό gamo στο μεϊάάν’ ;... Ή  κατσίκα δαγκάθκε μόν’ καί δέ ξα 
ναπλογήθκε.

Γιατί λέγονται οί Σπεπαοτιανοι άλογοφαγάδες
8. — Δυο Σκεπαστιανοί, μπαμπάς καί γιός, βρήκαν στο δρόμο ενα ψό

φιο άλογο. Ό  μπαμπάς είπε στο γιό. — Νά ένας λάφνος ! — Καλά, μπαμπά, 
ό λάφνος έχ’ καί πέταλλα ; — Μπαγίρια νεβαίν’, μπαγίρια κατεβαίν’ πλογή- 
θκε ό μπαμπάς, καί πέταλλα νά μην εχ’, γίνται νε ;

Τό ρολόγ ’ πον έφαγε -ψιομι
'Ένας Σαμακοβιανός μια φορά πήγε στο χωράφ’ dou νά όργώσ’, πήρε 

μαζί τ’ καί τό ντουρμπά τ’. Μέσα στο ντουρμπά τ’ έβαλε τό ψωμί τ" καί τό 
τυρί τ’. Σάν άρχεψε νά οργιάν5, θυμήθκε δτι. είχε καί τό ρολόγ’ dou κρεμα
σμένο στη τσέπ’ dou. Γιά νά μή do χάσ’ τδβαλε κΓ αυτό μέσα στο ντουρ
μπά τ’. Τό μεσημέρ’ θυμήθκε νά φάγ’, μά δέ βρήκε μέσα στο ντουρμπά τ’ 
τίποτε μήτε ψωμί, μήτε τυρί, παρά μόν’ τό ρολόγ’ dou. Λησμόν’σε πώς είχε 
καί τό σκύλο dou μαζί τ’. Ό  Σαμακοβιανός νόμσε δτι τό ρολόγ’ dou έφαγε 
τό φαγί τ’, θυμών’, τό βρodά κατά γής καί τό φκιάν’ χίλια κομμάτια. Τά 
κομμάτια πετάχκανα' αλλού τά τρεχούλια d \  αλλού τά χρυσά d’. Τό βράδ’ στο 
καφενείο ρωτά τις χωριανοί dou. — Μην είδατε σείς τό ρολόγ νά τρώγ’ 
τό ψωμί ; — Ναί, λένε κΓ αυτοί. — Καί τό δικό μ’ τό ρολόγ έφαγε τό ψωμί 
μ’ πέ do ντουρμπά, μάνσα καί γά), δώκα do μια τό διαβολέλ’ πέ κατά γής, 
είπε βίκι, βίκι, κΓ έχεσε κρόκο !!! ΤΤ. ΓΓ. Χ· 1

1) Α γία Τριάδα ειτανε τό πανηγύρι τοϋ Σκοπον,



ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΤΤΥΡΙΔΑΚΗ
Συντάκτου τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΤΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ Α.ΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ

Α'.

Πλέον του αιώνας παρήλθεν άφ’ ατού ήρχισεν ή συζήτησις γύρω από 
τό ελληνικόν δημοτικόν άσμα τοΰ νεκρού αδελφού, τόσον όσον αφόρα εις τάς 
ποιητικός του καλλονας, την ύπόθεσιν και την καταγωγήν του, δσον και την 
σχέσιν του πρύς τό αυτής ύποθέσεως δημοτικόν ρσμα των λοιπών βαλκανι
κών λαών (Βουλγάρων, Σέρβων, ’Αλβανών και Ρουμάνων) και τους συγγε
νείς μύθους άλλων ευρωπαϊκών λαών.

Κατωτέρω, άφ’ ενός μέν θά εκθέσω συντόμως περί τών γενομένων 
μέχρι τοΰδε έπ'ι του ζητήματος τοΰτου ερευνών, α.φ1 2 3 ετέρου δέ θά επιχειρήσω 
νά συζητήσω επί τών σχετικών προς την προέλευσιν τοΰ άσματος γνωμών. 
Ή  πριύτη δημοσίευσις τοΰ ελληνικού άσματος εγένετο τό 1825 υπό τοΰ Fau- 
riel εις την συλλογήν του τών ελληνικών δημοτικών ασμάτων '), τό αυτό δέ 
έτος ό VV. Muller έξήρε την ομοιότητα τής ύποθέσεως τοΰ φσματος προς την 
τής Λεωνόρας τοΰ Burger ως και προς γερμανικούς, αγγλικούς και σκωτι- 
κούς σχετικούς μύθους και άσματα, παρετήρησε δ’ έτι και την μεγάλην ομοιό
τητα τοΰτου προς τό σερβικόν άσμα τής Γελίτσας2).

Κατόπιν τούτων δ D. Η. Sanders εις την έκδοθεΐσαν εις Mannheim 
τό 1844 συλλογήν του έκ δημοτικών ελληνικών ασμάτων κλπ. (Das Volksle- 
ben der Neugriechen) συζητών περί τών παρατηρούμενων αλληλοεπιδρά
σεων εις την δημιόδη λογοτεχνίαν τών Ελλήνων καί τών Νοτιοσλάβων, άπο- 
φαίνεται εις την σελ. 314—315 περί τοΰ ελληνικού δημοτικού άσματος τοΰ 
νεκρού αδελφού, δτι τούτο αποτελεί παραλλαγήν εκ τοΰ σερβικοΰ, τό όποιον 
κατά την γνώμην του είναι τό αρχέτυπον, έκ τής έν τω ρίσματι μνείας τών 
εννέα αδελφών, ώς δντος κατ’ αυτόν τοΰ άριθμοΰ τοΰτου έν ιδιαζοΰση χρήσει 
παρά τοΐς Σλάβοις 8). ’Αντίθετος γνώμη προς την άνοοτέρω διετυπώθη πολύ 
μεταγενεστέρως υπό τών έκδοτόον τοΰ βυζαντινού έπους Κωνστ. Σάθα και 
Em. Eegrand, καθ’ ήν τό ελληνικόν §σμα τοΰ νεκρού αδελφού ανήκει εις 
τον άκριτικόν κύκλον, είναι δέ τούτο τό πρωτότυπον, μίμησις τοΰ οποίου 
πρέπει νά θεοορηθή τό βουλγαρικόν 4 *).

1) Chants popu la tes etc. τ. II, σ. 405.
2) Ίδ . Ν. Γ. Πολίτου , τό δημοτικόν $σμα περί του νεκρού αδελφοί, Δελ. 

Ίστ. Έθνολ. Έταιρ. 2 (1885) σ. 195.
3) ’Αφοριστικοί είναι αι μετά τοϊίτον έξενεχθεΐσαι γνώμαι υπό τών Dozon 

καί Kind περί τής σλαβικής αρχής τοΰ φσματος. Ίδ. παρά Πολίτη, έ νθ ’ άν. σ. 198.
4) Les exploits de Digenis Akritas, epopee publie par C. Sathas et E)m.

Legrand, Paris 1875, σελ. X LIX καί 276.

13



194 Γ. Κ. Σπυριδάκη, ' · \ * V , ; ,· jVJ

Κατόπιν τούτων ό W. Wollner είς διεξοδικήν μελέτην του ’) επί τού 
θέματος τούτου, έξετάσας το ελληνικόν καί το σερβικόν ασμα χατέληξεν είς 
το συμπέρασμα οτι τό σερβιχόν έποιήθη ανεξαρτήτως τού ελληνικού, καί οτι 
καί τα δύο, ανεξαρτήτως άναπτυχθέντα, άπέρρευσαν πιθανώς εξ ενός αρχετύ
που 1 2 3), έκφράζει δέ μετ’ έπιφυλάξεως την εικασίαν περί σλαβικού (σέρβικου) 
αρχετύπου, εκ τού οποίου προήλθε τό ελληνικόν ρσμα Β).

Έ π ί  τά βήματα τούτου έβάδισε κατόπιν ό. Ψυχάρης, δστις εΐς εκτενή 
πραγματείαν του 4), συγκρίνας τό ελληνικόν προς τό σερβικόν ασμα καί στη- 
ριχθείς εις τον τρόπον της έκθέσεως τού μύθου, εις φραστικά στοιχεία καί 
είς τάς αναπτυσσόμενος είς τό σερβικόν ρσμα έννοιας, υποστηρίζει, ύπερβάλ- 
λων τον Wollner, την σλαβικότητα τού ασματος 5). Κατά τούτον τό αρχικόν 
ασμα υπήρξε τό σερβικόν, έκ τού οποίου παρελήφθη τό βουλγαρικόν, έκ τού
του τό αλβανικόν καί τελευταΐον τό ελληνικόν 6). Στηρίζει δ’ οΰτος την γνώ
μην του περί της σλαβικής προελεύσειος τού ασματος a') είς φραστικά στοιχεία, 
άπαντώντα είς τό ασμα, μεταξύ των οποίων τό χυριόίτερον ή χρησις τού 
αριθμού εννέα 7 8), την οποίαν θεωρεί, κατά τρόπον κατηγορηματικόν, ώς στοι- 
χεΐον χαρακτηρίζον την σερβικήν δημώδη ποίησιν Β), β') είς την ύπόθεσιν τού 
μύθου, ή οποία απαντάται καί είς τούς γερμανικούς καί σλαβικούς ιδία μύ
θους καί ήτις προήλθε κατ’ αυτόν έκ της λαϊκής δοξασίας, καθ’ ήν τά δά
κρυα καί οί θρήνοι ταράσσουν την ησυχίαν των νεκρών 9 10 11). Τό θέμα τούτο 
νομίζει ό Ψυχάρης οτι παρέλαβον οί Σέρβοι, οϊτινες αντικατέστησαν τον μνη
στήρα ή εραστήν, τύν όποιον συναντώμεν είς τούς γερμανικούς μύθους διά 
τού αδελφού, προσδιόσαντες ούτως είς τό ασμα περιεχόμενον σύμφωνον προς 
τά ήθη καί τάς αντιλήψεις των ι0), γ') είς τό άναπτυσσόμενον είς τό σερβικόν 
ασμα αίσθημα τής αδελφικής στοργής, τό οποίον ό συγγραφεύς παρατηρεί έλ· 
λεΐπον είς τά ελληνικά δημοτικά άσματα ’*).

1) Der Lenorenstoff in der slavichen Volkspoesie, Archiv. f. slav. Fhi- 
lolog. VI (1882) 239—269.

2) Αύτόθι σ. 269.
3) Ίδ . παρά Πολίτη , ενθ’ άνωτ. σ. 198.
4) L,a Ballade de Lenore en Greee, (Extr. de la Revue de l ’Histoire des 

Religions), Paris 1884, σελ. 40,
5) Αυτόθι σ. 23 κ. εξ. Τήν άποψιν τοΰ Σάθα καί Legrand περί τής σχέ· 

σεως τοΰ άσματος πρός τον άκριτικόν κύκλον δεν τήν δέχεται ό Ψυχάρης. Αυτόθι 
σ. 16-17.

6) Αυτόθι σ. 27.
7) Περί των λοιπών φραστικών τρόπων, ίδέ Αυτόθι σ. 24— 25 καί παρά Πο

λίτη, ενθ’ άνωτ. σ. 212—213.
8) Αυτόθι σ. 24.
9) Ί  Ψυχάρη ενθ’ άνωτ. σ. 32 καί 38 καί Ν. Πολίτου , ενθ’ άν. σ. 213 κ. έξ.

10) I. Ψυχάρη, ενθ’ άν. σ. 34 καί παρά Πολίτη ενθ’ άν. σ. 213.
11) Αυτόθι σ. 19 καί 23.
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Των επιχειρημάτων τούτων του Ψυχάρη, όσον και των του Woilner 
καί των προ αυτού έλεγχον, έπεχείρησεν ό Νικ. Πολίτη; εις τδ Δελ. Τστορ. 
καί Έθνολ. Έταιρ. 2 (1885) 193—229, οπού δημοσιεύονται ΰπ1 2 3 4 5 6 αυτού συγ
χρόνως εις μετάφρασιν τό σερβικόν άσμα, αί γνωσταί τότε βουλγαρικά! παρ- 
αλλαγαι καί ή αλβανική ').

Εις τό τέλος δέ τής πραγματείας ταΰτης δημοσιεύονται ΰπ’ αΰτοΰ εΐ- 
κοσιν ελληνικά! παραλλαγαί του άσματος από τής Τραπεζοΰντος καί τής Καπ
παδοκίας μέχρι τής Επτάνησου καί από τής Βάρνας μέχρι τής Κρήτης ?)· 
Ενταύθα ό Πολίτης κατόπιν τής συγκρίσεως του ελληνικού προς τό βουλγα
ρικόν, τό αλβανικόν καί τό σερβικόν ασμα παρατηρεί μεταξύ άλλων δτι τό 
ελληνικόν ασμα αποτελεί «αρμονικόν καί άρτιον σύνολον μέ πραγματικά; 
ποιητικά; καλλονάς» καί δτι ή εις τούτο παρατηρούμενη «αδιάσπαστος καί 
έλλογος των γεγονότων αλληλουχία χαλαρούται καί εκλείπει εν τοΤς σλαβι
κοί;», τά όποια «ή άψυχος μίμησις άφαιροΰσα καθίστησι ψυχρά καί αγνώ
ριστα» 3).

Άνασκευάζονται ακολούθως ΰπ’ αυτού πάντα τά υπό τού Ψυχάρη 
ιδία προσαχθένια επιχειρήματα υπέρ τής σλαβικής αρχής τού άσματος, άπο- 
δεικνυομένου δτι οί τρραστικοί τρόποι καί τό αίσθημα τής αδελφικής αγά
πης, περί των οποίων ανωτέρω, απαντούν εις μεγάλην κλίμακα καί εις την 
δημώδη λογοτεχνίαν τού ελληνικού λαού, υποστηρίζει δέ οΰτος κατόπιν δτι τό 
ασμα αποτελεί καθαρόν δημιούργημα τού ελληνικού λαού καί δτι ανήκει τούτο 
εις τον άκριτικόν κύκλον στενήν έχον σχέσιν προς τό μεσαιοονικόν ελληνικόν 
έπος τού Διγενή ’Ακρίτα1). Τό μσμα τούτο, κυκλούμενον άνά τάς επαρχίας 
τής μεγάλης μεσαιωνικής Ελλάδος, πιστεύει ό Πολίτης δτι παρέλαβον πρώ
τοι οί Βούλγαροι έκ των Ελλήνων μαζί μέ την θρησκείαν καί τά θρησκευ
τικά καί άλλα συγγράμματα, τά οποία μετέφρασαν εις την γλώσσαν των καί
δτι κατόπιν έκ τών Βουλγάρων παρέλαβον τό άσμα οί Σέρβοι δ).

Άντικρούων ό Πολίτης τον Ψυχάρην ώς προς την αρχικήν έννοιαν 
έκ τής οποίας έπήγασε ή ΰπόθεσις τού άσματος, δηλ. έκ τής δοξασίας περί 
διαταραχής τής ησυχίας τών νεκρών έκ τών θρήνων καί τών δακρύων τών 
ζώντων, υποστηρίζει δτι ή εις τό άσμα προότη έννοια εύρίσκεται «εν τή έπα- 
νόδω νεκρού έραστού εις τήν ερωμένην» ®). Μέ τοιούτον περιεχόμενον δέ 
έχομεν αρχαίους ελληνικούς μύθους, έκ τών οποίων ό αρχέτυπος είναι ό τού

1 ) Ν. Πολίτου, ένθ’ άν. σ. 199 κ. έξ.
2) Αυτόθι σ. 229-261, 552—557.
3) Αυτόθι σ. 216.
4) Ν. Πολίτου, ένθ. άν. σελ. 222—228. Τήν άποψιν ταύτην αποκρούει ό Sa* 

muel Baud - Bovy, La chanson popul, grecque du Dodecanese, I, Texte, Pa
ris 1936 σ. 167, ύποστηρίζων δτι τό ασμα είναι άρχαιότερον τού έπους.

5) Αυτόθι σελ. 221—222.
6) Αύτόθι σ. 214.
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Άδώνιδος, όσης διά τον προς την Άφροδίτην έρωτά του άνήρχετο έκ του 
τάφου και διήγε πλησίον της τάς δυο μοίρας τοΰ έτους *)■

Τά πορίσματα της εΰρείας ταΰτης έρευνης τοΰ Πολίτου, δηλ. της το- 
ποθετήσεως κυρίως τοΰ άσματος επί ελληνικού εδάφους, τυχόντα μερικής έπι. 
δοκιμασίας 1 2 3) ενισχΰθησαν άργότερον, τό 1894, υπό των σχετικών συμπερα
σμάτων τοΰ Βουλγάρου ερευνητοΰ Ivan Schischmanov. Οΰτος εις πραγμα
τείαν του έπι τοΰ βουλγαρικού άσματος 8) έχων προ οφθαλμών εξήκοντα 
βουλγαρικός παραλλαγάς, τάς υπό τοΰ Πολίτου δημοσιευθείσας ελληνικός, 
δυο σέρβικός καί τινας ρουμανικός 4), ώς και τάς αναφερθείσας ήδη ανώ
τερο) σχετικός περί τοΰ ςίσματος μελετάς καταλήγει εις τό συμπέρασμα, κατό
πιν συγκριτικής παραβολής τών βουλγαρικών προς τός ελληνικός και τάς σέρ
βικός παραλαγάς, α') ότι τό αρχέτυπον είναι τό ελληνικόν έξ ου παρέλαβον 
τό $σμα των οΐ βούλγαροι 5) και β') οτι έκ τοΰ βουλγαρικού παρελήφθη κα
τόπιν τό σερβικόν ρσμα. (Das serbische Died ist eben nichts anderes als 
eine Version des Bulgarischem) 6).

B \
ΓΙολΰ μεταγενεστέρους τών ώς άνω εργασιών, τό 1932, εδημοσίευσα 

ανέκδοτον παραλλαγήν τοΰ άσματος έκ Κρήτης 7).Ενταύθα συμφωνών προς 
τός γνώμας τών υποστηριξάντων την ελληνικήν καταγωγήν τοΰ άσματος, 
ΰπεστήριξα αντιθέτους προς τον Πολίτην οτι εις τήν τιπόθεσιν τοΰ άσματος 
υπόκειται οΰχι ό μΰθος τοΰ "Αδώνιδος άλλ" εκ τών μύθων τής Δήμητρος ό 
περί τής αρπαγής τής Κόρης s).

1) Ν. Πολίτου, ένθ’ άν. σ. 228—229.
2) cO W. Meyer εις τήν Deutsche L itteraturzeitung 1886, στήλ. 1197— 

1-199 έπέμεινεν είς τήν γνώμην περί σλαβικοί αρχετύπου.
3) Der Denorenstoff in der bulgarischem Volkspoesie, Strassburg 1894 

σελ. 38. (Άνατύπ. εκ τοΰ περιοδ. Jndogerm. Forscbungen Bd. IV). Ή  πραγμα
τεία αΰτη έπανεδημοσιεύίΐη έκτενέστερον μετά δημοσιεύσεως συγχρόνως καί τών 
βουλγαρικών καί ελληνικών παραλλαγών τοΰ ςίσματος, τό 1898 εν Σόφιφ υπό τον 
τίτλον: Da chanson du frere mort dans la poesie des peuples balkaniques. To 
βιβλίον τοΰτο παρ’ δλας τάς προσπάθειας μου δεν κατώρθωσα νά έχω ύπ’ δψιν μου. 
Πάντως τά πορίσματα τοΰ συγγραφέως δεν θά άφίστανται πιστεύω τών πορισμά
των τής ανωτέρω εν Indoger. Forschungen πραγματείας, καθ'* όσον ώς ενταύθα 
σελ. 4 σημ. 2 σαφώς δηλοΰται, αΰτη αποτελεί επιτομήν τής ανωτέρω.

4) Αυτόθι σελ. 6—7.
5) Αυτόθι σ. 10.
6) Αυτόθι σ. 32. Είς τάς σ. 34—7 ό συγγραφεύς θίγων τό ζήτημα τής σχέ- 

σεως τοΰ ςίσματος προς τόν είς τούς Σλάβους καί Γερμανούς άπαντώντα σχετικόν 
μΰθον περί τοΰ νεκροί μνηστήρος παρατηρεί περί τής ύπαρχούσης σχέσεως μεταξύ 
τών μύθων τούτων καί τοΰ άσματος καί τής πιθανής άποσπάσεως τούτων από τό 
άσμα.

6) Μύσων 1 (1932) 73—47.
8) Αυτόθι σελ. 69—71.
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Γην άποψίν μου ταΰτην επιθυμώ νά συζητήσω έκ νέου, εξ αφορ
μής τής προ διετίας δημοσιευθείσης μελέτης τοΰ Γιάννη Βλαχογιάννη, «Τό 
τραγούδι τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ» εις τό περιοδ. Νέα Εστία τ. 34 (1944) 1*271 - 
1279. Εις την εργασίαν του ταΰτην ό Βλαχογιάννης άφορμώμενος έκ τοΰ τό
που, έκ τοΰ οποίου κατά τό άσμα έπέμποντο αΐ προτάσεις περί γάμου εις 
την ’Αρετήν καί ό όποιος κατά τάς περισσοτέρας παραλλαγάς είναι ή Βαβυ- 
λών, και άποδίδων ιδιαιτέραν σημασίαν εις τοΰτο ως εις στοιχεΐον αποδεικτι
κόν, προέρχεται εις τό συλλογιστικόν συμπέρασμα δτι ό τόπος τής διαμονής 
τής οικογένειας της δεν έπρεπε νά έκειτο πολύ μακράν τής Βαβυλώνος, ώστε 
νά υπόσχεται ό αδελφός της Κωνσταντής εις την μητέρα του δτι ί)ά τής φέρη 
την κόρην της ’Αρετήν, οπότε ήθελε παραστή ανάγκη *).

Συμφώνως πρύς την ά'πο\|πν ταΰτην ό Βλαχογιάννης υποστηρίζει δτι 
τό άσμα είναι ασιατικής καταγωγής, αλλά συγκεκριμένως περί τής μικρασια
τικής 1 2 3) του προελεΰσεως παρετήρησαν ήδη από πολλοΰ απλώς ό Παπαδό- 
πουλος Κεραμεΰς, ό Ivan Schischmanov 8) καί τελευταίως ό S. Baud- 
Βον}' 4 5 6 7).

Ή  ύπόθεσις αΰτη περί τής καταγωγής τοΰ ασματος ίδίφ έκ τής Μικράς 
’Ασίας £) φαίνεται καί εις εμέ αρκετά πιθανή, διότι έκτος τοΰ στοιχείου τό 
όποιον έπικαλεΐται ό Βλαχογιάννης υπέρ τής ασιατικής καταγωγής τοΰ άσμα
τος, δηλ. τής άναφερομένης εις πολλάς παραλλαγάς πόλεως Βαβυλώνος ®), 
στοιχεΐον, τό όποιον δεν δυνάμεθα νά άντιπαρέλθωμεν, παρατηροΰμεν 
ακόμη δτι εις πλείστας παραλλαγάς άναφέρεται δτι ό Κωνσταντής, έπαναφέ- 
ρων την ’Αρετήν έκ τής ξένης εγκαταλείπει αυτήν πλησίον τής εκκλησίας, ινα 
συνέχιση μόνη της τήν οδόν τής επιστροφής εις τήν μητέρα της, αυτός δέ 
κατέρχεται πάλιν εις τον τάφον του.

Περί τής έκκλ,ησίας ταΰτης λέγεται εις πολλάς παραλλαγάς δτι ήτο ή τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου ’), τοΰ οποίου ή καταγωγή (έκ Καππαδοκίας), ή αρχική λα
τρεία, ώς καί ή διαμόρφωσις τοΰ συναξαριού του (5αΐ) s) καί ή σΰνθεσις τοΰ

1) Νέα Εστία 34 (1943) σ· 1272 β.
2) Αυτόθι.
3) "Ενθ* άν. σ. 33 σημ. 1.
4) ’Έ νθ’ άν. σ. 168 καί 301.
5) Τήν γνώμην ταΰτην δέχεται καί ό Μ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, 16. Νέα'Εστία 

τ 35 (1944) 454β.
6) Τδέ ΔΙΕΕ 2, 237 στ. 17 (Βάρνσ). Αυτόθι σ. 240 στ. 15 (Μάδυτος). Αυ

τόθι σ. 252 στ. 12 (Επτάνησος). Λαογρ. 9, 207 στ. 13 (Κέρκυρα). Λαογρ. 5. 578 
άρ· 2 (Νιγρίτα, ό τύπ. Μαλιβδόνια). Βασ. Κυπαρίσση, Τραγούδια Χαλκιδικής, Θεσ
σαλονίκη 1940, σ. 74 άρ. 217 (ό τύπ. Μαγλιδώνι),

7) Ίδ . Λαογρ. 5, 372. 11,261 καί 614 (Κύπρος). Μύσων 1, 73 (Κρήτη). Λα* 
ογρ. 9, 208 (Κέρκυρα). Λαογρ. 8 , 551 (Πόντος) κ.ά.

8) Fr. Dolger, Antike und Cliristentum 5 (1936) 147 — 148,
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περί αύϊοϋ δημοτικού άσματος είναι μικρασιατική ’).”Ας σημειωθή δ’ ακόμη 
δτι και to όνομα του ήρωος του άσματος, Κωνσταντής, είναι συνηθέστατον 
εις τά ςίσματα τυΰ άκριτικού κύκ?ωυ s). Έ π ι  των εξωτερικών τούτων γνωρι
σμάτων στηριζόμενος νομίζω ότι είναι ορθή ή γνώμη του Βλαχογιάννη και 
προ αυτού ή τοϋ Schischmanov περί τής μικρασιατικής καταγωγής τής αρ
χικής διατυπώσεως του ασματος και τής έκειθεν διαδόσεακ τοΰτου άνά τάς 
λοιπάς ελληνικός επαρχίας, είτα δ’ εκ τούτων εις τούς ομόρους σλαβικούς 
λαούς. Ό  Βλαχογιάννης όμως προχωρών εις την ερευνάν του έπι τής ύποθέ- 
σεως τού ασματος προσπαθεί νά καθορίση ετι και τον τόπον τής υποθετικής 
κατ’ εμέ οικογένειας τής ’Αρετής και ως τοιούτον πιστεύει την πόλιν ’Έδεσ
σαν εις την Μεσοποταμίαν, όπου έπι Διοκλητιανοΰ έμαρτύρησαν υπέρ του 
χριστιανισμού οί μάρτυρες Γουρίας, Σαμιυνάς κα ι’Άβιδος s).

Εις τό συμπέρασμα δέ τούτο ήχθη εκ τού ώς κατωτέρου θαύματος 4) 
των τριών ως άνω μαρτύρων εις ’Έδεσσαν, τό όποιον νομίζει ότι αποτελεί 
την ύπόθεσιν τού ασματος.

Γην σχετικήν περί τού θαύματος διήγησιν παραθέτω ενταύθα έν πε 
ριλήψει.

—’Εχθρική επιδρομή έγένετο είς τήν Μεσοποταμίαν, οί εχθροί δέ ήρήμω- 
νον και έλεηλάτουν τήν γύρω από τήν πόλιν "Εδεσσαν χώραν. *0 βασιλεύς των 
Ρωμαίων άπέστειλε στρατόν προς άπόκρουσιν τοϋ έχθροϋ. Μεταξύ των σταλέντων 
στρατιωτών συγκατελέγετο καί τις γότθος τήν καταγωγήν, ό όποιος κατέλυσεν είς 
τήν οικίαν χήρας τίνος όνόματι Σοφίας.

Ό  γότθος μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου κατελήφθη υπό έρωτος διά τήν ώραιο· 
τάτην μονογενή κόρην της καί τήν έζήτησεν από αυτήν είς γάμον.Ή Σοφία άπέρ- 
ριψε τήν πρότασιν, τέλος όμως προ τής επιμονής καί των μεθ’ όρκων βεβαιώσεων 
τοϋ γότθου περί των καλών προθέσεών του διά τήν κόρην της καί των απειλών 
του ύπεχώρησε καί ένύμφευσε τήν θυγατέρα της μετ’ αύτοΰ.

Μετ’ ολίγον, άποκρουσθέντος τοϋ έχθροϋ, τό στράτευμα έπρόκειτο νά άπο- 
χωρήση έκ τής Εδέσσης- ό γότθος δέ ήεοιμάζετο νά συμπαραλάβη καί τήν σύζυ
γόν του, ένφ ή Σοφία ώδύρετο διά τον αποχωρισμόν της από τής κόρης της.

Τέλος συγκατετέθη αϋτη νά παραλάβη ό γότθος τήν κόρην μετ’ αύτοΰ, άφοΰ 
πρώτον όρκισθή ούτος ενώπιον της είς τον έκεΐ ναόν τών άγ. μαρτύρων Γουρία, 1 2 3 4

1) Ν, Γ. Πολίτου, Δημώδη άσματα περί τής δρακοντοκτονίας τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου, Λαογρ. 4, 219—221

2) Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, έν ΔΙΕΕ 4, 224.
3) Γ. Βλαχογιάννη , ένθ° άν. σ 1273α.
4) Τό σχετικόν μέ τό θαΰμα τμήμα έκ τοϋ συναξαριού ύπό τοϋ Συμεώνος 

τοϋ Μεταφραστοϋ αναδημοσιεύει ό Βλαχογιάννης σελ. 1273α—1275β άγνωστον διά 
ποιον λόγον έκ τής μεταφράσεως τοϋ ’Αγαπίου Λάνδου (17αί). Τό πρωτότυπον κεί
μενον ευρίσκει τις παρά Migne, Ρ. G. 116, 128 — 161. Ή  διήγησις αΰτη εύρίσκεται 
καί μεταξύ τών προγυμνασμάτων τοϋ ρήτορος Νικηφόρου τοϋ Βασιλάκη (12 αί) 
(Rhetores graeci, έκδ. Clar. Walz, vol. I, σελ. 519—522). Περί τής σχέσεως όμως 
τοϋ κειμένου τούτου προς τό συναξάριον τού Συμεώνος τοϋ Μεταφραστοϋ θά συζη
τήσω άλλαχοϋ.
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Σαμωνά καί Άβίδου δτι δεν θ’» μεταχείρισή ποτέ κακώς την κόρην της. *0 γότ
θος ώρκίσθη προθύμω; προ τής λάρνακος τών αγίων καί άνεχώρησεν άκολούθιος 
μετά τής συζύγου του. "Οτε δμως έπλησίαζεν είς την πατρίδα του ώμολ,όγησεν εις 
αυτήν δτι είχεν άλλην νόμιμον γυναίκα καί δτι θά την έχρησιμοποίει ώς δούλην.

Ή  κόρη εμβρόντητος είς τό άκουσμα τούτο μάτην ύπενθ'ύμισεν είς αυτόν 
τούς όρκους του προ τής λάρνακος τών αγίων περί τής καλής του συμπεριφοράς 
απέναντι της.

Είς τόν οίκον του έχρησιμοποιειιο από την νόμιμον γυναίκα του ώς δούλη’ 
φθονουμένη συγχρόνως ΰπ’ αυτής διά την ωραιότητά της καί διότι αΰτη ήτο έγκυος· 

Μετ’ ολίγον ή κόρη έ'τεκεν άρρεν, τό όποιον ώμοίαζε προς τόν πατέρα του 
τόν γότθον. Τό γεγονός τούτο έξώργισε περισσότερον την νόμιμον γυναίκα του, 
ώστε ένφ ή κόρη άπουσίαζεν έκ τοΰ οϊκου αΰτη νά δηλητηρίαση τό βρέφος.

Ή  κόρη έπανελ,θοϋσα καί ίδοϋσα έκπνέον τό τέκνον της, παρετήρησε συγ. 
χρόνως επί τού στόματός του άφρόν, τόν όποιον εσπευσε νά περισυλλέξη διά μαλλιού· 

"Οτε μετά τινα χρόνον έγίνετο συμπόσιον είς την οικίαν τοΰ γότθου, ή 
δούλη (κόρη) θέλουσα νά δοκιμάση, εάν διά τόν θάνατον τοΰ τέκνου της ΰπεΐχεν 
ευθύνην ή αντίζηλός της έ'πλυνεν εντός ποτοΰ, τό όποιον θά προσέφερεν είς αύτήν> 
τό μαλλί, διά τοΰ οποίου είχε συλλέξει τόν άφρόν. Τό αποτέλεσμα δέν έβράδυνε νά 
φανή. Αί ύποψίαι πάντων έστράφησαν κατά τής κόρης, την οποίαν επειδή δέν 
ήδύναντο νά φονεύσουν, ένέκλεισαν κρυφίως είς τόν τάφον τής αντιζήλου της.

Έκεΐ υπό τό σκότος καί τήν δυσοτδίαν τοΰ τάφου ή κόρη έθρήνει επικαλού
μενη τόν Θεόν καί τούς τρεις μάρτυρας είς βοήθειαν της. Αίφνης παρουσιάζοντα1 
έ'μπροσθέν της οί τρεις άγιοι, οί όποιοι τήν παρηγόρησαν καί τής ύπεσχέθησάν 
δτι θά τήν οδηγήσουν είς τήν μητέρα της.

Ή  κόρη ακολούθως περιέπεσεν είς μίαν στιγμήν είς κατάσταση1 έγρηγόρ- 
σεως, δτε δέ μετ’ ολίγον συνήλ,,θεν, ήτο δέ μεσονύκτιον, άντελήφθη δτι ευρίσκει0 
είς τόν έν Εδέσση ναόν τών τριών μαρτύρων, προ δέ αυτής είδεν ίσταμένους τούς 
τρεις μάρτυρας, οί όποιοι άφοΰ είπον είς αυτήν δτι έζεπλήρωσαν τήν δι’ αυτήν δο- 
θεΐσαν έγγύησιν, έξηφανίσθησαν.

’Ολίγον κατόπιν άνεκάλυψε τήν κόρην ό ένορεύων είς τόν ναόν ίερεύς, δστις 
μαθών τό κατ’ αυτήν, ειδοποίησε τήν μητέρα της, ή οποία έλθοΰσα αμέσως καί ίδοΰσα 
τήν κόρην της, τήν ένηγγαλίσθη καί μετά δακρύων έκ χαράς έπανήλθεν μετ’ αυτής 
είς τήν οικίαν της.

Συγκρίνοντες τδ άσμα προς τό συναξάριον παρατηρούμενη ώς καί 6 
’ίδιος ό Βλαχογ. αναγνωρίζει, δτι υπάρχουν μεγάλαι διάφορά! δχι μόνον έν 
σχέαει προς τήν πλοκήν του μύθου άλλα και ώς προς τήν ουσίαν. Οΰτω :

α') Εις τό άσμα οΰδέν λέγεται περί τοΰ γαμβρού καί τοΰ τρόπου τής 
τελέσειος τοΰ γάμου τής 'Αρετής έν άντιθέσει προς τήν θαυματικήν διήγησιν. 
Διάφορος δ’ ακόμη είναι είς τό άσμα καί τό άγιολ. κείμενον ό τρόπος διά 
τοΰ οποίου συγκατατίθεται ή μήτηρ είς τήν νΰμφευσιν τής κόρης. Ούτως 
είς τό φσμα έξαναγκάζεται είς τοΰτο υπό τοΰ υίοΰ της τοΰ Κωσταντή, ένφ 
εις τό θαύμα υπό τοΰ υποψηφίου γαμβρού της.

β') Έ ν φ  εί: τό συναξάριον έκτυλίσσεται προ ημών ή δραματική εί- 
κών τής κακής διαβιώσεως καί τών παθημάτων τής κόρης, ώς ή δηλητηρίασις 
του τέκνου της καί ή κάθει.ρ'ξίς της εις τόν τάφον, πλησίον τοΰ συζύγου της
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τοϋ γότθου, εις τό φσμα ελάχιστα λέγονται περί του εγγάμου βίου της 'Αρε
τής, εξ ών μάλιστα έμφαίνεται, κατ' άντίθεσιν προς την άθλίαν διαβίωσιν 
της κόρης πλησίον του γότθου, ότι ή Αρετή έζη εις την ξενιτειάν ευχαρι
στημένη και ευτυχής.

γ') Την 'Αρετήν κατά τό άσμα επαναφέρει ό Κωνσταντής, όστις εγεί
ρεται εκ τοϋ τάφου, ένεκα των καταρών τής μητρός του, ΐνα έκτελέση τήν 
ύπόσχεσίν του, ενώ κατά τον εις τό συναξάριον μύθον ή κόρη έπαναφέρεται 
εις τήν μητέρα της υπό των τριών αγίων, κατόπιν των θρήνων καί των επι
κλήσεων όχι τής μητρός, ώς εις τό φσμα, αλλά τής καθειργμένης εις τον 
τάφον κόρης.

δ') Ό  τρόπος καθ’ όν επανήλθεν ή ’Αρετή είς τήν μητέρα της δηλ. 
ή νεκρική συνοδεία της, τό λάλημα των πουλλιών, ώς και ή τραγική της συ 
νάντησις μετά τής μητρός της δεν άπαντα εις τό συναξάριον, ένθα ή επάνο
δος τής κόρης παρουσιάζεται τελείως διάφορος, όχι μόνον ώς προς τήν πλο
κήν τοϋ μΰθου αλλά καί ώς προς τό τραγικόν στοιχείον, τό όποιον σχεδόν 
δεν υπάρχει εις αυτό.

ε') Ή  ιδέα τοϋ μητρικοϋ φίλτρου, ή οποία διήκει δι5 όλου τοϋ άσμα
τος διασπάται εις τό συναξάριον υπό τοϋ πολυπαθοϋς εγγάμου βίου τής κό
ρης εις τήν ξενιτειάν.

Παρά τάς διαφοράς όμως ταΰτας ό συγγραφεύς στηριζόμενος εις τήν 
σχετικήν ομοιότητα τής ύποθέσεακ εκφράζει τήν γνώμην ότι τό φσμα τοϋ 
νεκροϋ αδελφού καί τό άνιοτέροο θαϋμα έχουν τήν ρίζαν τιον είς τό αυτό 
«αληθινό περιστατικό. Φαντάζεται κανείς πόσο τό ξαφνικό φανέρωμα μιας 
κόρης χρόνια καί χρόνια ξενιτεμένης πού ή μάνα της τήν κλαίει, αφού έχασε 
κι άλλα της τόσα παιδιά, πόσο θ ’ αντιλάλησε καί θά συντάραξε όχι μοναχά 
τά περίχωρα αλλά κ’ επαρχίες ολάκερες τριγύρω» ’).

Τοιοϋτον οικογενειακόν γεγονός πιστεύει ό Βλαχογ. ότι άπετέλεσε 
τήν ύπόθεσιν τοϋ άσματος καί τοϋ θαύματος είκάζων ότι, άφοϋ τό οικογε
νειακόν δράμα, διαδοθέν καί έξαπλωθέν είς μεγάλην γεωγραφικήν έκτασιν, θά 
είχε καταστή πλέον θρύλος 5), έχρησιμοποιήθη τότε υπό είδιολολάτρου ποιη- 
τού διά τήν σύνθεσιν τοϋ άσματος 1 2 3), κατόπιν δέ υπό τοϋ χριστιανού συνα- 
ξαριστοϋ διά τήν διατύπωσιν τού θαύματος 4).

Έ π ί  τής γνιόμης ταύτης τοϋ συγγραφέως δηλ. τής έξ ενός θρύλου 
προελεύσεως τού τε άσματος καί τής θαυματικής διηγήσεως παρατηρούμεν 
ότι όμοια γνώμη εξηνέχθη υπό τοϋ Νικολ. Πολίτου όσον αφορά εις τήν

1) Γ , Βλαχογιάννη} ε ν θ ’ άν. σ. 1276 β.
2) "Ένθ’ άν.
3) Ό  συγγραφεύς μετ’ έπιφυλάξεως υποθέτει, είς σ. 1276α, ότι δυνατόν ό 

ποιητής τοϋ άσματος νά μή ήτο ελληνόφωνος, καί επομένως τό αρχέτυπον νά έγράφη 
είς ξένην γλώσσαν, έξ ής κατόπιν μετεφράσΰη τούτο είς τήν ελληνικήν,

1) Έ νθ ’ άνρη . σ. 1276β.
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προέλευσιν του περί δρακοντοκτονίας ρίσματος και τού συναξαριού τοΰ αγίου 
Γεωργίου ‘)·

Κατά τούτον τό τε δημώδες φσμα τοΰ αγίου Γεωργίου και ή θρη
σκευτική διήγησις περί δρακοντοκτονίας άπέρρευσαν άνευ αμοιβαίας επιδρά* 
σεως εκ τής αυτής κοινής πηγής 3).

Πρέπει όμως νά τονισθή εδώ δτι ή παράδοσις περί δρακοντοκτονίας 
είσαχθεΐσα είςτό ασμα, διεδόθη άνά τό πανελλήνιον ώς δημώδες πλέον ασμα, 
διότι συνεδέθη αΰτη προς την λατρείαν επιφανούς αγίου, ώς ό άγιος Γεοόρ· 
γιος' τό αυτό δέ ισχύει καί διά τά άλλα πανελλήνια σήμερον άκριτικά 
άσματα ώς καί διά τάς παραλογάς' ή διάδοσίς τοίν δηλαδή οφείλεται εις τό 
δτι ειχον ύπόθεσιν τήν έξύμνησιν γνωστών τότε εις τον λαόν ιστορικών γε
γονότων καί λατρευτικών συνηθειών, τά όποια ο'χι μόνον εκαμνον εντύπω- 
σιν εις τον λαόν αλλά καί συνεκίνουν βαθέως τήν εθνικήν ψυχήν 3).

Κατά ταΰτα άπλονν γεγονός οικογενειακόν καί μάλιστα εκ τών συνη
θισμένων εις κάθε εποχήν, νομίζω δτι θά ήτο δυσκολον ν3 άποτελέση τήν 
κοινήν ύπόθεσιν τοΰ άσματος τοΰ νεκρού αδελφού καί τής ώς άνω αγιολογικής 
διηγήσεως με τόσας μάλιστα ούσκόδεις διαφοράς μεταξύ των, ώς παρετηρή 
σαμεν ανωτέρω, πιστευτό δ’ επομένως δτι τό ασμα οΰδεμίαν σχέσιν εχει από 
τής άπόψεως τής προελεΰσεώς του προς τήν θαυματικήν διήγησιν. Αρνητι
κήν θέσιν έναντι τών πορισμάτων τούττον τοΰ Βλαχογ. έλαβεν επίσης καί ό 
Μ. Μιχαηλίδης—Νουάρος, Νέα Εστία, τ. 35 (1944) 452 β—455 β καί τ. 
36 (1944) 715β—716α ύποστηρίξας δτι ό πρώτος συνθέτης ενεπνεύσθη τό 
ασμα έξ αρχαίων ελληνικών παραδόσεων, άργότερον δέ προσετέθησαν είς 
αυτό ιδέαι χριστιανικοί υπό τοΰ χριστιανικού περιβάλλοντος εις τό όποιον 
τοΰτο έκληροδοτήθη.

Γ'.

Τήν ορθήν κατεΰθυνσιν προς διαλεύκανσιν τοΰ σκοτεινού ακόμη τού
του ζητήματος έδωκε από πολλοΰ ό Νικ. Πολίτης διά τής τοποθετήσεως τής 
ύποθέσεως τοΰ άσματος είς τους μύθους τής ελληνικής άρχαιότητος καί μά
λιστα είς τούς μύθους τούς σχετικούς προς τήν κατά τήν άνοιξιν άναγεννω- 
μένην φύσιν, ταυτίσας οΰτω τό αρχέτυπον τοΰ ςίσματος προς τούς μύθους 
τής επιστροφής έραστοΰ είς τήν ερωμένην, τών οποίων τήν αρχικήν διατύ- 
πωσιν συναντώμεν εις τον μύθον τοΰ Άδώνιδος 4).

Μεταγενεστέρως, το 1932, είς τήν άναφερθεΐσαν άνωτ. σ. 196 μικράν

1) Ν. Πολίτου, Δημώδη άσματα περί τής δρακοντοκτονίας τού άγιου Γεωρ
γίου, Λαογραφ. 4, 211 «. έξ.

2) 5Έ νθΙ άνωτ. σ. 214.
3) Στίλη .  Κυριαπίδον, 'Ελληνική λαογραφία Α', 73.
4) ΔΙΕΕ. 2, 229.
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περ'ι.του άσματος πραγματείαν μου, παρετήρησα δu  ό μύθος τοΰ ’Αδώνι- 
δος ώς προς την πλοκήν του δεν άνταποκρίνεται εις χό επικόν και δραματικόν 
περιεχόμενον τοΰ άσματος και δτι εις τήν ύπόθεσιν τοΰ άσματος θά έπρεπε μάλ
λον ν’ άναζητήσωμεν έπιβίωσιν τοΰ μύθου τής αρπαγής τής κόρης τής Δή- 
μητρος.

Έξετάζοντες τύ δλον περιεχόμενον τοΰ ασματος παρατηροΰμεν δτι ή 
έπέμβασις τοΰ νεκροΰ Κωνσταντή, δστις εγείρεται εκ τοΰ τάφου ι'να, ούτως 
έκπληρών την προς την μητέρα του ύπόσχεοιν, έπαναφέρη τήν αδελφήν του 
εις αυτήν, καίτοι καταλαμβάνει έξοχο.): δραματικήν και κυριαρχούσαν θέσιν 
εις τήν εξέλιξιν τοΰ μύθου, δεν αποτελεί και τήν ύπόθεσιν τοΰ ασματος, ή 
οποία καθ ημάς είναι ή εξύμνησις τής μητρικής στοργής καί τοΰ πένθος τής 
μητρός διά τήν στέρησιν τής κόρης της

Τό άσμα κατά ταΰτα διαιρείται εις δυο πράξεις :
ΕΙς τήν πρώτην περιλαμβάνεται ή νύμφευσις τής "Αρετής, εις ξένην 

χώραν, μακράν τής μητρός της, ό θάνατος των εννέα αδελφών της, καί ή άφα
τος λύπη τής μητρός διά τον χωρισμόν της από τήν κόρην της, τήν ’Αρε
τήν, έκδηλουμένη διά των θρήνων καί των άκαταπαύστιυν άρών της κατά 
τοΰ άποθανόντος υίοΰ της Κιονσταντή ιός αιτίου διά τοΰτο.

Εις τήν δευτέραν πράξιν έχομεν προ ημών τήν σκηνήν τής επαναφοράς 
τής ’Αρετής εις τήν μητέρα της υπό τοΰ υίοΰ της Κωνσταντή πρύς τοΰτο έκ 
τοΰ τάφου έγερθέντος καί τήν τής τραγικής συναντήσεις μητρός καί ’Αρετής.

’Αναλυόμενου παραλλήλως καί τοΰ μύθου τής αρπαγής τής Κόρης 
παρατηροΰμεν δτι άποτελεΐται οΰτος ομοίως έκ δυο μερών.

α )  'Η κόρη έπαιζε μετά των συντρόφων της εις τύ μέσον ανθισμέ
νου λειμώνος, οτε εις μίαν στιγμήν διανοίγεται ή γή καί παρουσιάζεται ο 
βασιλεύς τοΰ «δου, οστις κατόπιν εγκρίσεως τοΰ Διός αρπάζει τήν Κόρην, 
τήν οποίαν παρά τήν άνιίστασίν της οδηγεί εις τον Κάτω κόσμον ώς σύζυ
γόν του.

β') 'Η Δημήτηρ άκούσασα τάς απεγνωσμένος κραυγάς τής Κόρης 
κατήλθεν ως πτηνόν εις τήν γήν καί έτέθη πάραυτα εις άναζήτησιν της. ’Επί 
έννέαώι μέρας άσιτος καί τεθλιμμένη περιεφέρετο αναζητούσα τήν Κόρην, τήν 
δέ δεκάτην μανθάνει παρά τοΰ Ήλιου τον άρπαγα.

Εις τό άκουσμα τοΰτο ό πόνος καί ή θλΐψις τής θεάς γίνεται ασυγ
κράτητος. Εξοργίζεται αΰτη κατά τοΰ Διός, διότι κατόπιν τής συναινέσεώς 
του ήρπάγη ή Κόρη καί εγκαταλείπει τον ’Όλυμπον, εις έκδίκησιν δέ δεν 
αφήνει τούς σπόρους νά φυτριόσουν επί τής γής, οΰτα) δ’ απειλείται ή κατα
στροφή τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Προ τοΰ κινδύνου τούτου ό Ζεύς υποχωρεί καί πέμπει τον Έρμήν 
εις τον βασιλέα το ΰ ^ δ ο υ  (Άϊδωνέα), ΐνα μεσιτεύση παρ’ αύτω καί έπιτρέψη 
οΰτος εις τήν κόρην νά έπάνέλθή εις τήν μητέρα της τήν Δήμητρα,
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Ό  "^δης συγκατανεύει καί ή Κόρη διά του άρματός της, συρόμενου 
υπό των ϊππων του Έρμου, οδηγούμενων ύπ’ αυτού, επανέρχεται εις την μη
τέρα της, την Δήμητρα, την οποίαν συναντά έμπροσθεν τού ναοΰ της.

Ή  Δημήτηρ καί ή Κόρη μόλις ειδον άλλήλας έσπευσαν νά εναγκα- 
λισθούν.

Έ κ τής άδρομερούς ταυτης άναλΰσεως του ρίσματος καί του αρχαίου 
μύθου παρατηροΰμεν παραλλήλως τα κάτωθι :

«') Εις άμοροτέρους τούς μύθους, ή διήκουσα άπ’ αρχής μέχρι τέλους 
ιδέα είναι ή παράστασις τής στοργής τής μητρός διά την κόρην της' δυνά- 
μεθα δέ νά εΐπωμεν ότι καί οί δύο υποθέσεις αποτελούν τό πρότυπον τού 
μητρικού πόνου καί ύμνον τού θεσμού τής μητρότητος.

0') Καί εις τον άρχαιον μύθον καί εις τό ασμα άπαντώμεν την νύμ- 
φευσιν τής μόνης θυγατρός τής μητρός παρά την θέλησίν της μακράν τού 
τόπου τής οικογενειακής εστίας ως καί τον άνέκφραστον πόνον τής μητρός 
τής Αρετής καί τής Δήμητρος διά τούτο, ετι δέ καί την άναζήτησιν τής κό
ρης υπό τής μητρός καί υπό τής Δήμητρος.

γ') Εις μεν τον μύθον τον γάμον τής Κόρης μετά τού άρχοντος τού 
άδου, άφύσικον όντα, τον εγκρίνει ό Ζεύς, εις τό ασμα δέ ό Κωνσταντής 
είναι εκείνος, όσης πόντιον των αδελφών καί τής μητρός άντιτιθεμένων διά 
την νύμφευσιν τής ’Αρετής εις χώραν μακρινήν, επιβάλλει την γνώμην του 
καί την υπανδρεύει. ,

δ') Συμφώνως προς την μύθον, ή Δημήτηρ οργίζεται κατά τού Διάς 
καί αποχωρεί έκ τού Όλύμπου, λαμβάνει δέ εμμέσως αντίποινα κατ’ αυτού 
διά τής άπειληθείσης ύπ’ αυτής καταστροφής τού ανθρωπίνου γένους. Εις 
τό ασμα ή μήτηρ τής ’Αρετής οργίζεται επίσης κατά τού Κωνσταντή καί 
κατ’ άλλας μέν παραλλαγάς τον άναιθεματίζει καί τον καταράται κατ’ άλλας 
δέ αΰτη παραμελεί τά κατά την ταφήν του καί τά μετ’ αυτήν δι’ αυτόν 
νόμιμα J).

ε') ΓΓρύ τού τραγικού θρήνου καί τού μυρολογιού τής μητρός επί 
τού τάφου τού Κωνσταντή, όχι διά τον θάνατόν του ή των άλλων οκτώ υιών 
της, αλλά μόνον διά τον μόνιμον πλ,έον χωρισμόν από τής θυγατρός της ’Αρε
τής, δ Κωνσταντής εγείρεται έκ τού τάφου καί μεταβαίνει έφιππος, ΐνα πα- 
ραλάβη την ’Αρετήν καί τήν όδηγήση εις τήν μητέρα της.

Ό  αδελφός ευρίσκει τήν ’Αρετήν κατά πλείστας παραλλαγάς, χορεύ- 
ουσαν 3), δπερ σημεΐον ευτυχισμένου βίου καί χαράς.

Όμοίαν εικόνα προς ταύτην άπαντώμεν και εις τον άρχαιον μύθον 
ένθα, ώς άνεφέρθη ανωτέρω, ή Δημήτηρ καταληφθεΐσα υπό άφάτου λύπης 
ένεκα τής αρπαγής τής Κόρης, οργίζεται κατά τού Διός καί λαμβάνει ά.νμ-

1) Ί δ .  π α ρ ά  Ιν. Schischmanov, έ 'νθ. α ν , η, §3 .
2) "Ε\φ  «ν. σ. 26.

Ι'·“
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ποινα κατ’ αΰτοΰ, 6 δέ Ζευς αναγκάζεται νά ύποχοίρήση, πέμψας αμέσως 
προς τόν '^δην τον Έρμήν *), δστις δΓ άρματος επαναφέρει την Κόρην εις 
την Δήμητρα. Παρατηροϋμεν κατά ταΰτα δτι ό τρόπος τής επαναφοράς 
τής Κόρης καί τής ’Αρετής είναι ό αυτός.

στ') Ή  σκηνή τής συναντήσεως ετι μητρδς και κόρης εις τον μύθον 
καί τό άσμα ςιναι όμοια.Ή Δημήτηρ, κατά τον μύθον, αναμένει την Κόρην 
προ του ναού της, μόλις δέ την είδε εσπευσε να την έναγκαλισθή. Εις τό 
άσμα ομοίως ή ’Αρετή έγκαταλείπεται κατά πολλάς παραλλαγάς, ώς ή Κόρη 
υπό του Έρμου, προ τής Εκκλησίας του αγίου Γεωργίου, ώς δέ εις τον 
μύθον οΰτω και εις τό άσμα λαμβάνει χώραν κατά τήν συνάντησιν εναγκα
λισμός μητρός καί κόρης.

ζ') "Οπως είς τύν μύθον διά τής επανόδου τής Κόρης ή Δημήτηρ 
συμφιλιοΰται προς τον Δία, οΰτω και εις τό άσμα διό τής επιστροφής τής 
’Αρετής επέρχεται συμφιλίωσις τής μητρός μετά του νεκρού Οιοΰ της Κων- 
σταντή, δστις πλέον άνεπαυθη ήσυχος εις τον τάφον του.

Παρά τάς αντιστοιχίας όμως ταυτας εις τήν πλοκήν τοΰ αρχαίου μυ- 
θου και τοΰ άσματος, εις τό τελευταΐον άπαντώμεν επεισόδιά τινα, τά όποια 
μετά δυσκολίας θά ήδυνατό τις νά συσχετίση μέ τον άρχαιον μύθον' τοιαΰτα 
δέ είναι: οΐ εννέα αδελφοί τής ’Αρετής, ή υπόσχεσις τοΰ Κωνσταντή εις τήν 
μητέρα του δτι αυτός θά έπανέφερε τήν αδελφήν εκ τής ξένης, οπότε ήθελε 
παραστή ανάγκη και ή παρέμβασις των πουλλιών κατά τήν επιστροφήν τής 
’Αρετής, τά όποια λαλοΰντα ανθρωπίνους, αποκαλύπτουν δτι ό συνοδεΰων 
αυτήν Κωνσταντής ήτο νεκρός.

επεισόδια ταΰια, τά όποια κατά τήν γνώμην μου, είναι προσθή- 
και είς τήν αρχικήν διασκευήν 2) θά προσετέθησαν είς τό άσμα ή αμέσως έξ 
αρχής κατά τον χρόνον τής συνθέσειός του ή κατόπιν, πάντως δμιυς τότε, δτε 
ό αρχαίος μΰθος θά είχε χάσει πλέον τήν πρώτην θρησκευτικήν του ύπόστα- 
σιν ή μάλλον έζητήθη νά συμβιβασθή οΰτος προς τό πνεΰμα καί τάς αντιλή
ψεις τής εποχής.

Τότε άφοΰ είς τό άσμα άντικατεστάθη ό "^δης, ό είς τον μΰθον τής 
αρπαγής τής Κόρης, διά τής ξενιτιάς, διότι έπρεπε οπωσδήποτε κατά τήν 
χριστιανικήν άντίληψιν νά διασκευασθή ό αρχαίος μΰθος, μή εννουμένου τότε 
γάμου είς τον "^δην, ό αδελφός Κωνσταντής κατέλαβε είς αυτό τήν θέσιν

1) ”Ας σημειωθή εδώ ή γενομένη ήδη παρατήρησίς μου, Μύσων 1,70 άρ. 3., 
δτι ή ίδιότης τοΰ Κωνσταντή ως πραγματευτοΰ, ταξειδεύοντος, συμφιονεΐ μέ τήν 
Ιδιότητα τοΰ Έρμου, άγγελιαφόρου των θεών.

2) Ενδεικτικόν περί τούτου είναι ότι ή μήτηρ, θρηνούσα μετά τόν θάνατον 
τών υιών της καί καταρωμένη τύν Κωνσταντήν, θλίβεται δχι διά τόν θανατον αυ
τών δπως θά έπρεπε, άλλά διά τόν χωρισμόν της άπό τήν κόρην της ’Αρετήν. Τούτο 
μέ όδηγεΐ εις τήν εικασίαν δτι τό αρχικόν άσμα θά ήρχιξε μέ τήν έξαφάνισιν τής 
κόρης, ώς καί ό αρχαίος μΰθος.
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του Διός καί του Έρμου ‘), έπελθούσης δέ συγχύσεως κατά την λαϊκήν αντί- 
ληψιν, καθ’ ήν κατέρχεται εις τον "^δην μόνον ό άποβιώσας, κατήλθε δ' εις 
αυτόν κατά τον μύθον ό 'Ερμής, έθεωρήθη ότι καί ό άντικαταστήσας τον 
Έρμήν εις τό άσμα Κωνσταντής άπέθανεν, δστις όμως έπρεπε νά εγερθή εκ 
τοΰ τάφου διά την οικονομίαν του άσματος καί συμφώνως προς τάς λαϊκάς 
δοξασίας τής άρχαιότητος 2), ών την έπιβίωσιν συναντώμεν εις τάς σημερι
νός παραδόσεις τοΰ λαού περί των βρικολάκων. Σαφείς μαρτυρίας περί άνα- 
στάσεως νεκροΰ εκ τοΰ τάφου διά θρήνων καί καταρών, ώς εις τόφσμα, εχομεν 
εκ τοΰ υπό τοΰ Λεοντίου Νεαπόλεως τής Κΰπρου βίου Ίωάννου τοΰ Έλεή- 
μονος (7 αι.) κεφ. XEVI (έκδ. Gelzer σ. 96—99), δπου άναφέρεται γυνή, 
ήτις ζητοΰσα τό χειρόγραφον των αμαρτιών της, δπερ είχε παραδώσει αντί 
έξομολογήσεως εις τον Ίωάννην ζώντα, κατέφυγεν εις τον τάφον του καί : 
«τρεις γάρ ημέρας προσκαρτερήσασα εν τώ μνήματι τοΰ οσίου καί μηδέ δλως 
βρώσεως ή πόσεως γευσαμένη, τή τρίτη νυκτί εν δσω πάλιν τους αντονς άκλη
ρους καί πιστούς λόγους τω μακαριωτάτω ελεγεν μετά δακρύων, ιδού εξέρχε
ται ό τοΰ Θεοΰ θεράπων εκ τής αύτοΰ θήκης δφθαλμοφανώς μετά δύο επι
σκόπων των συγκειμένων αυτή), ενός ένθεν καί ενός ένθεν αΰτοΰ ίσταμένων 
καί λέγει προς αυτήν. «Μέχρι πότε, γΰναι, τούς ένταΰθα σιαίνεις καί ούκ 
έάς αυτούς άναπαήναι ; κατέβρεξεν γάρ ημών τάς στολάς τά σά δάκρυα»' καί 
ταΰτα είπών δίδωσι αυτή τό ίδιον πιττάκιον βεβουλωμένον...».

’Αφού οΰτο) κατ’ αρχήν διεσκευάσθη εις τό άσμα ο αρχαίος μύθος, 
θά προσετέθησαν κατόπιν άφ’ ενός τό στοιχεΐον τών υποσχέσεων τοΰ Κων- 
σταντή εις τήν μητέρα του διά τήν επαναφοράν τής ’Αρετής, ΐνα πείση αυ
τήν καί συγκατατεθή διά τον γάμον τής ’Αρετής εις ξένην χώραν καί άφ’ ετέ
ρου οΐ εννέα αδελφοί, τών οποίων ό αριθμός νομίζου δτι ετέθη ούχί τυχαίως 
αλλά κατ’ έπίδρασιν πιθανώς τών εννέα ημερών καθ’ άς κατά πάσαν πιθα
νότητα διήρκει ή τελετή τών Έλευσινίων μυστηρίιον s), θεσπισθεισών οΰτω 
κατ’ αναλογίαν προς τάς εννέα ημέρας τοΰ πένθους τής Δήμητρος διά τήν 
αρπαγήν τής Κόρης *).

Άνερμήνευτος μένει ή παρέμβασις τών πουλλιών, τά όποια δι’ αν
θρώπινης λαλιάς ώνείδιζον τήν συμπορείαν ζώντος μετά νεκροΰ, έκφράζοντα 
τήν φρίκην των διά τό περίεργον θέαμα.

’Ανάλογους επεμβάσεις πτηνών εις υποθέσεις καί πράξεις άνθρωπί- 
νας άπαντώμεν εις πολλά από τά δημοτικά μας άσ(·ιαΐ0ί <*· 1 2 3 4

1) Κατά τήν γνώμην μου τά πρόσωπα τοΰ Διός καί Έρμου είς τός άρχαΐον 
μΰθον συνεπτύχθησαν υπό τοΰ διασκευαστοΰ είς τό ήσμα είς τό πρόσωπον τοΰ 
Κωνσταντή.

2) Ρ. Stengel, Opferbrauche der Grieclien, Leipz. u. Berlin 1910 σ. 127, 
Μ. Μιχαηλίδου Νουάρου, ένθ’ ανωτέρω.

3) Δ. Ν. Γουδή , Τά μυστήρια τής Έλευσΐνος, Άθήναι 1935, σ. 37.
4) Όμηρ. "Υμνος είς Δήμητρα, στ. 47 (έκδ. Baurueister, Lips. 1894).
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Τό θέμα τούτο πιστεύω, ώ: ήδη σχετικώς πάρετήρησα '), δτι πρέπει 
νά μελετηθή Ιδιαιτέρως, καθ’ δσον ή έξέτασίς του εδώ υπερβαίνει τά δρια 
της μελέτης ταΰτης. J

‘Η λατρεία της Δήμητρος ώς γνωστόν ήτο κατά την αρχαιότητα ευ
ρέως διαδεδομένη, ιδιαιτέρως δε 6 μύθος της αρπαγής τής Κόρης υπό του 
"4δου έξ αίτιας των προς αυτόν συνδεδεμένων Έλευσινίων μυστηρίων, κατά 
τά όποια μέ.επιβλητικήν εύλάβειαν μεταξύ άλλων μυστικών τελετών παρτ

Δήμητρος.
Ή  παράστασις αυτή δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ιθά εκαμνεν τόσην έν- 

τύπωσιν, και θά συνεκίνει τοσουτο τον λαόν καί ίδίφ τούς μύστας, δσον σή
μερον συγκινεΐ τον θρησκευοντα χριστιανόν ή παρακολοΰθησις τών τελετών 
των παθών, τού Σωτήρυς.

Χαρακτηριστικά! τής μεγάλης επιβολής και τού σεβασμού τής Έλευσι- 
νία; θρησκείας εις τό εκτεταμένον ελληνορωμαϊκόν κράτος κατά τούς ελληνι
στικούς, ρωμαϊκούς και τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας, είναι έκτος των 
σχετικών αρχαίων μαρτυριών και αί τών χριστιανών συγγραφέτον *) άλλ’ έτι 
και τό γεγονός δτι κατ’ άπομίμησιν τών έλευσινίων μυστηρίων έτελούντο εις 
άλλα ελληνιστικά κέντρα παρεμφερή μυστήρια s).

Ή  τέλεσις τών έλευσινίων μυστηρίων διήρκεσε μέχρι τού 395 μ. X. 
δτε καταστραφέντος τού τελεστηρίου 4) τής Έλευσΐνος και διωκόμενης πλέον 
έπισήμως τής αρχαίας θρησκείας αί Έλευσίνιαι θεότητες ύπεχώρησαν προ 
τών νέων μορφών τής χριστιανικής θρησκείας.

Κατά τούς χρόνους όμως τούτους τό θέατρον, έν πλήρει ακμή, είχεν 
ύποστή από πολλού ουσιώδεις μεταβολάς έν σχέσει προς ιό θέατρον τής κλα
σικής περιόδου 5).

Ούτως ενώ ή παλαιά τραγωδία διά τών περιοδευόντων τραγωδών 1 2 3 4 5

1) Μύσων 1 (13Β2) 72. Λόγφ τής πλοκής του επεισοδίου τούτου είς τό $σμα 
δυσκολεύομαι νά υποθέσω δτι τοϋ συνδέεται προς τόν άρχαϊον μΰθον, σχετιξόμενον 
μάλλον προς την κατά τό έαρ άναγεννωμένην φύσιν.

2) Ό  Κλημ. Άλεξ. Προτ. 12, 2 (11, 20 St.) λέγει: «Δηώ δέ καί Κόρη δράμα 
έγενέσθην μυστικόν καί την πλάνην καί την αρπαγήν καί τό πένθος αυτών Έλευ- 
σίς δαδούχεϊ.

3) Λουκ. Άλεξ. 38. (έν Παφλαγονά?). Εύσεβ. Εύαγγ. προπ. 3, 12 (έν Άν-
δανία).

4) Pauly · fVissowa, RE. IV, 2736. Victor Magnien, Ees mysteres d ’Eleu- 
sis, Paris 1922 σ. 22.

5) Darstellungen aus der Sittengersckichte Roms in der Zeit vora Au
gust bis zura Ausgaug der Antonine von L. Friedlaender—G. Wissowa Bd. II, 
Eeipz. 1920, a. 120 κ. εξ. Στ. Κυριαπίδου ΑΙ ίστορικαί άρχαί τής δημώδους νεοελ
ληνικής ποιήσεως, έν Θεσσαλονίκη 1934, σ. 13 κ. έξ.



Π ε ρ ί  τ ό  ζ ή τ η μ α  τ ή ς  π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ιο ς  τ ο ΰ  ά σ μ α τ ο ς  τ ο ΰ  ν ε κ ρ ο ύ  α δ ε λ φ ο ύ 207

είχε διασπασθή και «ποσυντεθή εις τό δι«λογικόν και άσματικόν της μέρος ’) 
παραλλήλως και από των πρώτων ιδία, χριστιανικών αιώνων ήρχισε νά.κα 
τακτά έδαφος δ τραγικός παντομίμας, 6 όποιος ή το ορχηστική μιμική τρα
γωδία μέ υπόδεσαν, λαμβανομένην εκ του μυθολογικού κΰκλου 8).

Κατά την παράστατιν τ.οΰτου, ό οποίος ώς περιεχόμενον ήτο προσηρ- 
μοσμένος προς τήν ψυχολογίαν καί τα ήδη τον συγχρόνου κοινού 3), ήδοντο 
παραλλήλως και ασματα σχετικά προς τήν υπόθεσιν τής μιμικής όρχήσειος, 
τά όποια, ως φυσικόν, τοσοΰτον προσηρμόζοντο προς τάς απαιτήσεις του 
ακροατηρίου καί τόσον ήρεσκον, ώστε 6 Πλούταρχος άπεκάλεσε διά τοΰτο 
τήν ποιητικήν των πάνδημον *).

Τά ασματα ταΰτα όχι μόνον ευχαρίστως, ως ανωτέρω, ήκουοντο υπό 
του λαοΰ άλλα καί άπεμνημονεΰοντο καί ήδον.το κατόπιν υπ’ «ΰτοΰ εις τάς 
οδούς καί κατά τάς λαϊκός διασκεδάσεις 5), ύπεισερχόμενα ουτω εις τον ιδιω
τικόν του βίον. ,

Ουτω αΐ βυζαντινά! πήγα! είναι πλήρεις από νουθεσίας των. πατέρων 
και απαγορεύσεις των συνόδων περί αποχής από τοΰ θεμτρου και ίνα μή 
καλούνται εις τά συμπόσια και τούς γάμους τραγφδοΓ, όρχησταί και μίμοι *).

Δεδομένου όμως ότι αί υποθέσεις των ορχηστικών τούτων τραγού
δι ών, δραματικού κατά τό πλεΐστον περιεχομένου, ελαμβάνοντο εκ τοΰ μυθο- 
λογικοΰ κΰκλου 7). νομίζομεν ότι είναι ορθή ή γνώμη τοΰ καθηγ. Στ. Κυ- 
ριακίδου περί τοΰ επικολυρικοί και δραματικού χαρακτήρος τών συνοδευόν- 
των τάς παραστάσεις ταυτας ασμάτων ώς και ή σΰνδεσις τούτων υπό τοΰτου 
προς τάς νεοελ?α]νικ«ς παραλλαγάς "), μεθ; ών καί τό υπό συζήτησιν άσμα 
τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ, τό οποίον, ομοίως προς τά ασματα τοΰ παντομίμου, 
διακρίνεται διά τό τέλειον τής ΰποθέσεως, εις τήν οποίαν άνεγνωρίσθη ήδη 
και ό είδωλολατρικός χαρακτήρ :1), ώς και διά τό εις αυτό ένυπάρχον επικο
λυρικόν και δραματικόν στοιχεΐον.

Κατά ταΰτα, εχοντες ύπ’ οψιν τήν ΰπάρχουσαν μεγά.λην ομοιότητα 1

1) Friedlaender, ενθ·5 άν. καί Στ. Κνριακίδης, ενδ·' άν. σ. 15.
2) Friedlaender, ενθ·’ άν. σ. 125—6 καί Στ. Κ νριακίδης, ενθ’ άν. σ, 16.
3) Η. Reich, Der Mimus, Bd. I, Teil. I. σελ- 120, 231.
4) Συμποσ. προβλημ. 9, 15 ίδ. παρά Στ. Κυριακίδη, ενθ* άν. σ. 18 καί 59.
5) Στ. Κνριακίδης, ενθ’ άν. σ, 20 κ. έξ.
6) Γ. Ράλλη— Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείιον καί ιερών κανόνων Β ' 356 

448. Γ. 220. Βίος Αυξεντίου, υπό Σνμεώνος τον μεταφραστον, Migne, Ρ. G. 114, 1408 
λ#'. Τοΰ αύτοΰ, ’Επιτομή κανόνων, Migne Ρ. G. 114, 269 με', 289 νβ'. Στ. Κν· 
ριακίδου, ενθ’ άν. σ. 21—22.

7) Friedlaender, ενθ' άν. σ. 125.
8) Στ. Κνριακίδης  ενθ’ άν. σ. 19.
9) ‘Ιδέ Ψνχάρην, ενθ’ άν. σ. 17, Γιάννην ΒΚαχογιάννην, ενθ’ άν. σ. 1172α 

καί Μ , Μ ιχαηλίδηνΝ ουάρον, ενθ’ άν.



Γ*. Κ. ϋπυριδάχη

μΰθου και ρίσματος, ώς εδείχχθη ανωτέρω, καί δτι, ως ήδη έλέχθη, ή ελευ- 
otvia θρησκεία είχε διαδοθή ευρέως είς ολόκληρον τον ελληνικόν καί έπειτα 
τον ελληνορωμαϊκόν κόσμον ')■ πιστεΰομεν δτι μετά την καταστροφήν του 
τελεστηρίου, τό 395, καί την κατάργησιν των Έλευσινίων μυστηρίων, δ μύ
θος ενεκα τής δημοτικότητός του, θ ’ άπετέλεσε την ΰπόθεσιν ορχηστικής 
τραγωδίας, διά την οποίαν έποιήθη τό άσμα ως συνοδευτικόν τής μιμικής 
παραστάσεως του διασκευασθέντος διά τό σύγχρονον τότε χριστιανικόν κοι
νόν αρχαίου μΰθου.

Τό άσμα δμως τούτο, έχον ώς περιεχόμενον τον άρχαΐον θρησκευτι
κόν μΰθον υπό νέαν διεσκευασμένην μορφήν, ήτο φυσικόν νά εξακολουθή 
νά συγκινή τό κοινόν, ν’ άπομνημονευθή διά τούτο ύπ’ αΰτοΰ καί νά αδεται 
κατόπιν είς τάς κατ’ ιδίαν συναναστροφάς. ’Επειδή δέ συνδέεται τούτο πρός 
θρησκευτικόν αλλά καί πανελλήνιον μΰθον, διά τούτο ακριβώς καί δεν πε- 
ριέπεσεν είς λήθην διά του χρόνου, αλλά διαδοθέν ταχέως είς ολόκληρον τό 
ελληνικόν διετηρήθη διά των αιώνων είς τον εΰρΰχωρον κύκλον των δημφ- 
δών του ασμάτων, ώς δημιούργημα είς δραματικότητα αντάξιον του μΰθου 
εκ του οποίου άπέρρευσε. *

20β

ϊ) Ν. Γουδής, ετθ·! &ν. α. 64.
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Ό  καηετάν Άνασιάσης  ')
ϊ ά  κατορθώματα και τις πκριπέτεικς του καπετάν Άναστάσ’, ανάμι

κτες μέ πολλά μυθιστορηματικά στοιχεία πο\> πρόσθεσε ή λαϊκή φαντασία, 
τ’ ακούει κάνεις από δλους τούς Άνατολικοθρακιώτες. Σαν ένα σωστό πα
ραμύθι τ’ αφηγούνται οι Πέτρινοι. Ό  καπετάν Άναστάσης, αρχηγός αντάρ
τικών ομάδων κατά τά τέλη τού περασμένου αιώνα, αγωνίζεται εναντίον τής 1

1) Ό  περιβόητος λήσταρχος καπετάν Άναστάσης Τσατάλ Σακαλλής έγεννήθη 
έν Μέτραις τής Ά ν. Θράκης τό 1843.Ό  πατήρ αυτού Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, 
καταγόμενος έκ Καλαβρύτων τής Πελοπόννησου, ήλθεν ώς αντάρτης τφ 1843 εις Με
τράς καί παρέμεινεν ενταύθα έξασκών τό επάγγελμα τού ζωεμπόρου. Τόν νίόν αυ
τού Άναστάση εικοσαετή, έστειλεν εις Αθήνας δστις επί δεκαετίαν ολην έσπού- 
δασεν ενταύθα τά νομικά καί στρατολογηθείς έξεγυμνάσθη τήν στρατιωτικήν έξά- 
σκησιν,£άρκούντως. Έπιστρέψας ό Άναστάσης τό 1873 εις Μετράς κατέγεινεν έξα- 
σκών τό επάγγελμα τού πατρός του, δηλ. τό ξωεμπόριον, πηγαινοερχόμενος εις 
Κωνσταντινούπολιν καί Βουλγαρίαν καί Θράκην. Τφ 1883 έφιλονίκησε μέ τόν 
Μουτεσαρίφην Μέτρων Ίδρίς πασάν καί δαρείς παρ’ αυτού, άπεφάσισε νά τόν εξόν
τωση. Διό καί περισυλλέξας συμμορίαν έκ τών καλλυτέρων προβατοκτημόνων Σα- 
ρακατσανέων, δηλ. παραλαβών μεθ’ εαυτού τόν Διάκον, τόν Χρήστον, τόν Μήτρον, 
τόν Θάνον καί τόν Σταύρον, έγένετο αρχηγός αύτων καί έξήλθεν είς τά όρη τής 
Στράντζας τής Άν. Θράκης, μέ τήν επωνυμίαν Καπετάν Άναστάσης.’Επειδή όμως 
εϊχεν αφήσει γενειάδα μακράν μέν είς τάς παρειάς αυτού, κεκομμένην δέ είς τόν 
πώγωνα, οί Τούρκοι έπωνόμασαν αυτόν Τσατάλ Σακαλλήν, δηλ. περισκελιδογενεια- 
φόρον! ΙΙρώτος άθλος αυτού ήτο νά συλλαβή τόν Ίδρύς πασάν έντοθεν τού διοι
κητηρίου, ν’ άπαγάγη αυτόν είς τά βουνά καί νά τόν έκτελέση. Δεύτερος αυ
τού άθλος ύπήρξεν, ότι μετέβη είς τό Αγρόκτημα τού Σουλτάνου παρά τήν Α 
σκόν καί συνέλαβε τόν γαμπρόν αυτού Νταμάτ πασάν, καί κρατήσας τούτον ώς 
όμηρον, είσέπραξε παρά τού Σουλτάνου τρεις χιλιάδας λίρας χρυσάς καί άπέλυσεν 
αυτόν. Τρίτος καί μέγιστος αυτού άθλος ύπήρξεν ότι τό 1885 κατά Μάϊον, έλυσε 
τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Σινικλή έκράτησε τόν Ευρωπαϊκόν συρμόν EXPRKS 
καί συνέλαβεν έντοθεν αυτού δύο ταξειδεύοντας σπουδαίους Γάλλους καί ένα Γερ
μανόν τούς οποίους αφού έκράτησεν έπί 40 ημέρας είς τά βουνά Σαρακΐνης ιός όμη
ρους, έλαβε παρά τής Τουρκικής κυβερνήσεως δέκα χιλ. είκοσόφραγκα χρυσά καί 
άπέλυσεν. Ταΰτα έμέτρησεν ό τραπεζίτης Σσρανταεκκλησιών ’Ιωάννης Σύρμας.’Άλ- 
λας μικροτέρας ληστείας διέπραξε πλείστας. Τά δέ είσπραττόμενα χρυσά νομίσματα 
έκρυπτεν είς διάφορα μέρη υπό τήν γήν, γνωρίζων τό μέρος μόνον αυτός καί ούχί 
οί σύντροφοί του, Όργισθείς ό Σουλτάν Χαμίτ δ ι’ όλα ταύτα, εξαπέλυσε τρία συν
τάγματα στρατού πρός καταδίωξίν του, ιδιαιτέρως δέ καί τόν Έδίπ πασάν αρχη
γόν τής χωροφυλακής μέ 400 ίππεΐς χωροφύλακας. Καταδιώξαντες αυτόν οί άνω. 
τέρω, έπί οκτώ κατά συνέχειαν έτη, δέν ήδυνήθησαν νά τόν συλλάβουν, διότι έκρύ 
βετο είς διάφορα χωρία τής Ά ν. Θράκης έντός οικιών ‘Ελλήνων, δωρών είς αυ
τούς αμύθητα ποσά διά τήν φιλοξενίαν. ’Επί τέλους κατοόρθωσε καί έφυγεν είς τήν 
Βουλγαρίαν τφ 1892.

Έ ξ αιτίας όμως αυτού πολλοί 'Έλληνες τής Δ. Θράκης συνελήφθησαν ώς 
κλεπταποδόχοι, έδάρησαν, έφυλακίσθησαν, έδικάσθησαν καί άπέθανον, άλλοι μέν 
δικαίως, άλλοι δέ αδίκως. Έ π ί είκοσι κατά συνέχειαν έτη ό καπετάν,Άναστάσης

1 4
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τουρκικής τυραννίας καί τής σωβινιστικής βουλιμίας των Βουργάρων, πού 
πρόσφατα ξυπνημένοι από αιώνων εθνικό λήθαργο, γυρεύουν δλα νά τά κα
ταπιούν. Τό αντάρτικό του σώμα διαλύεται τό 1894 κι5 ό αρχηγός χάνεται 
προς τά μέρη τής Βουργαρίας.

’Έτσι λέγει ψυχρά καί σύντομα ή ζωντανή ιστορία, πού ακούεται 
ακόμη από τά χείλη τού Θρακιώτικου κόσμου ') Μά δ θρύλος προχωρεί 
πολύ πλιό πέρα. Εξυψώνει, ήρωποιει, αποθεώνει.

Σέ κάθε εποχή έκτιμώνται περισσότερο καί άναζητούνται τά χαμένα 
αγαθά τής ζωής. Στά χρόνια τής μαύρης σκλαβιάς, πού δ πολύς κόσμος, 
τρομαγμένος σκιίβει δουλικά τό κεφάλι μπροστά στον ισχυρό δυνάστη, τό 
θάρρος, ή παλικαριά, ή ανυποταξία είναι αρετές, πού ιδιαίτερα συγκινούν 
καί ηλεκτρίζουν στις ηρωικές πράξεις δωρισμένων ατόμων, πού είναι τόσο 
κοντά καί σέ τόσο στενή επαφή μέ τήν κοινή συνείδηση, τον κοινό πόθο, 
ανευρίσκεται καί αναγνωρίζεται τό υπόδειγμα για τούς άλλους, τό πρότυπο 
γιά νά εξωραϊστή καί νά έξυμνηθή, νά περιβληθή τό σαγηνευτικό μανδύα 
τού θρύλου καί τού παραμυθιού, για νά γίνει έτσι τό δίδαγμα και δ παιδι
κός φίλος γιά πολλές κατοπινές γενιές.

Ή  γενναιότητα καί ή αυτοθυσία, σέ τέτοιες προ παντός στιγμές κρί
σιμες γιά τό εθνικό σύνολο, εξεγείρουν τή λαϊκή φαντασία γιά νά πλέξει τό 
τραγούδι, τό θρύλο, τό μύθο, τό παραμύθι. "Ολες οι ατέλειες, πού ποτέ δέ 
μπορούν νά λείπουν από ανθρώπινες πράξεις, μένουν απαρατήρητες μέσα 
στήν ατμόσφαιρα θαυμασμού, πού δημιουργεΐται γύρο στήν ήρωϊκή μορφή. 
Στοιχεία από παλιές παραδόσεις, μύθους καί παραμύθια, πού άφθονα είναι
παρέμεινεν εις Πύργον τής Βουλγαρίας δίχως νά έξασκή κανέν επάγγελμα. Διότι 
κατήρχετο κρύφα εις τά βουνά τής Σαρακίνης, άνέσκαπτεν, έλάμβανεν όλίγας εκα
τοντάδας χρυσών λιρών καί έπέστρεφεν εις Πύργον, έξοδεύων αυτός οίκονομικώς 
καί ξών ήσύχως. Εΐχε φθάσει εις ηλικίαν 70 ετών, οπότε τφ 1913, έπήγεν ό Κώ
στας Κούδρου έκ Σαρακίνης εις Πύργον καί κατέπεισεν αυτόν καί έφερεν εις Θρά
κην καί ίδρυσαν νέαν ληστρικήν συμμορίαν, δήθεν ώς ληστανταρτικήν, εναντίον 
τών Τούρκων. Καί άφοϋ έδρασαν παραλλήλως τοΰ Καπετάν Θεοδωράκη Άμπατζή 
επί έν σχεδόν έτος, εις έκ τών οπαδών αύτοϋ, καλούμενος Ευλάμπιος Θεοδώρου Κα- 
τσαγούνης, τον Φεβρουάριον τοΰ 1914, έξωθ-ι τής Σαρακίνης, φιλονικήσας μετ' αυ
τού, έστρεψε τό οπλον καί τον έφόνευσε. Παραλαβόντες αυτόν οί Τούρκοι χωρο
φύλακες ώς τραυματίαν, δεν ήδυνήθησαν νά λάβουν παρ’ αύτοϋ ούδεμίαν πληροφο
ρίαν περί τών κλεπταποδόχων του, άρνηθέντος νά όμολογήση κατόπιν πλείστων καί 
πολυειδών βασάνων. Ευτυχώς όμως ό θεράπων ιατρός αύτοϋ Κύρκος Κύρκου έκ 
Σαμμακοβίου, έκαμεν εις αυτόν ένεσιν άρμοδίαν καί έξέπνευσεν. Αΰτη είναι λοι
πόν ή ιστορία τοΰ περιβόητου ληστάρχου Καπετάν Άναστάση Τσατάλ-Σακαλλή τοϋ 
κατατρομάξαντος τήν Τουρκίαν καί άφήσαντος όνομα άλησμόνητον.

"Εγραφον έν Άθήναις τή 20ή Αύγούστου 1945
Ό  γνωστός έθνικός ποιητής τής Ελλάδος 

Δ. Παπαγιανναχος
1) Βλ. ‘Αρχεΐον τόμ. Ε' σ. 147, Ζ' σελ. 149.



Ένα .παραμύθι m

κατατεθειμένα στο λαϊκό υποσυνείδητο, πλούσια κληρονομιά πανάρχαιων 
χρόνων, στρατολογούντα.ι, ανακατεύονται με στοιχεία και εκδηλώσεις τής σύγ
χρονης ζωής κΓ έτσι ολοκληρώνεται καινούργιος θρύλος, καινούργιο παρα
μύθι, Ό  αυστηρός ηθικολόγος κριτής, που βλέπει τα πράγματα άποτραβηγ- 
μένος στη δική του σκοπιά, αποξενωμένος από τους πόθους τής λαϊκής ψυ
χής, με μέτρο καί κριτήριο τής υλικές ανάγκες τής καθημερινής ζωής, δε 
συγχωρεΐ τις βιαιότητες, πού ενυπάρχουν αναπόφευκτα πολλές φορές σέ τέ
τοιους αγώνες. Διαφορετική όμως είναι ή συνολική ψυχική διάθεση τού λαού, 
πού στο βάθος, τον κυβερνούν καί τον κατευθύνουν υψηλότερες ιδέες. Μπρο: 
στα σέ ηρωικές εκδηλώσεις, πού χτυπούν τον κοινό εχθρό τού έθνους καί τής 
ελευθερίάς του, πού εμψυχώνουν καί σηκοόνουν τό πεσμένο φρόνημα καί 
αναζωογονούν τόν πόθο τής ανεξαρτησίας, παραμερίζονται τά σκοτεινά ση
μεία, παραμένουν μόνο οι κύριες γραμμές τής φυσιογνωμίας τού αγωνιστή, 
ή παλικαριά καί τό αδούλωτο πνεύμα, πού σαν εναυσμα κεντρίζουν τή λαϊκή 
φαντασία νά δημιουργήσει τό θρύλο της.

’Έτσι βλέπουμε πολλές φορές σέ λαϊκά τραγούδια νά εξυμνούνται καί 
νά παραδίνω ντο. ι στην αθανασία, θνητοί, πού στή ζωή τους στούς αγώνες 
τους διέπραξαν καί ατοπήματα καί άνομες πράξεις, πού μπορεί νά καταδι
κάζει ή λογική τού περίφημου «μέσου τύπου», βασισμένη σέ ψυχρούς άτο* 
μικιστικούς υπολογισμούς.

Ενός τέτοιου αγωνιστή τή μοίρα είχε κι’ ό καπετάν Άναστάσης, πού 
ή αληθινή του ιστορία πολύ γρήγορα λησμονήθηκε καί τόν παρέλαβε ό θρύ
λος. Ληστή καί ηρώα εθνικό τόν λέγει ή παράδοση. Είναι δυο έννοιες δυσ
διάκριτες στις θλιβερές, στιγμές τής εθνικής μας ιστορίας. Ληστεύει καί αρ
πάζει ό αντάρτης, γιατί άλλοιώς δέ μπορεί ν’ άντοποκριθή στον προορισμό 
του. Αν δεν τόν κυβερνούν κατοότερα ένστικτα κι5 έχει μέσα του τόν ΐππο- 
τισμό τού αγωνιστή, καμμιά σημαντική αδικία δέ μπορεί νά διαπράξει, δσο 
καί άν οΐ μικρόχαροι φωνάζουν, δτι τούς έκαμε κάποτε κάποια υλική ζημιά.

Για τούς 5 Ανατολικοθρακιώτες ό καπετάν Άναστάσης είναι μιά ήρωϊκή 
μορφή, πού στο σύνολό της καταναλώθηκε σέ αγώνες εναντίον καταλυτών 
τής ελευθερίας τους, εναντίον Τούρκιυν καί Βουργάρων. Τούτο αρκεί νά τόν 
εξιδανικεύσει καί νά τού συγχωρηθούν δλες οΐ ανθρώπινες αδυναμίες. Γίνε
ται ό τοπικός ήρωας τής εποχής, πού γιά τή φύτρα του ζυλότυπα ερίζουν 
πολλά χωριά.'Η Πέτρα τής Άν. Θράκης τό θέλει δικό της τό παλικάρι, γέν
νημα θρέμμα της.Ό παλιός Πέτρινος Φοότης Παπαδόπουλος, παραμυθάς ιού 
χωριού διασκευάζοντας τις συγχισμένες παλαιότερες ειδήσεις, προσθέτοντας 
επεισόδια παρμένα από τήν ζωή καί τήν νοοτροπία τών συντοπιτών του, 
δπως είναι τό επεισόδιο τού γουρνάρη, ή περιπέτεια τού καπετάνιου στήν 
Πόλη, δημιουργεί τό θρύλο καί τόν άφηγεΐται:

«"Ενσ φαιρο κΓ ένα ζαμάν3 ήάανε ένα παλληκάρ5 από τή Μπέτρα καί
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ήάανε συβασμένο και πήγαινε στα πεθερκά τ’. Είχε κι’ ένα ga'iviT Πήγε, γει
τόνεψε τά πεθερκά t ’ κα\ τον έβαλανά παν’ στο τσαράάκ’. Κεΐ πού χωράτευ- 
γανα μέ τά πεθερκά τ’, ή πεθερά άου τον κάκιωσε. Γ ι’ αυτό πήρ’ ά κατέβ’ 
τή σκάλα. Σταύρωσε do ga’ivf) τ ’ στη σκάλα πάν’ και τον λέγ’ ό καινής : 
«Πού φεύγεις γιά, γαΐορέ ;» Τον λέγει κείνος : «Φύγε τό’ιρα» κι’ έβγαλε τή 
«■άμα, τον χτύπησε στο γκιουγούσ’ και πέθανε. Ό  γα5ρός φοβήθκε κΓ έ’φγε 
γιά την Κωνσταντινόπολ’ πέ τό φόβο dou, νά μή τον πιάσνα οΐ τζανάερμά- 
δες.Έκεΐ γύρζε μέσ’ τή Μπόλ’. Πέ τό χωριό δ μουχτάρ’ς πήγε στη Μπολ’. 
Ηύρέάονα αύτόνα και τον λέγ’ : «Πού γυρίζ’ς Άναστάσ’ ; Σέ γυρεύνα οΐ 
τζάνάερμάδες στο χωριό». «Γιατί μέ γυρευνα, λέγ’ εκείνος ;» «Γιατί σκότω
σες τό gatvri σ’ και εγώ τώρα ά πά σέ παραδώκω στις τζάνάερμάδες νά σέ 
πιάσνα». Πέ τό φόβο άου δ Άναστάσ’ς πηγαίν’ στη θάλασσα, βρίσκει ένα 
gaρaβoκύρ’ καί τον λέγ’. «Θά μπορέσ’ς νά μέ κρύψ’ς τρεις ημέρες καί τρεις 
νύχτες εδώ στο καράβ’; Τί θά μέ πάρ’ς ;» «Δέκα πένάε λίρες, τον λέγ’ δ κα- 
ραβοκΰρ’ς. Γιατί φοβάσαι ;» «Φοβάμ’ μή μέ πιάσνα οί πολιτσάνηδες εδώ», 
τον λέγ’. Ό  καραβοκΰρ’ς τον πήρε μέσ’ τό καράβ’, τον άύλιξε μέ τά πανιά, 
τον τραβά πέ τό σκοινί άπάνου στον παπαφίγκο, τον έκρυψε τρεις ημέρες 
καί τρεις νύχτες. Πήγανα οΐ πολιτσιάνηδες, πάτσανα τό καράβ’, κοιτάζνα 
κάτ’, δεξιά ζερβά, δεν έν. Λένα τό gaρaβoκυρ: οΐ πολιτσιάνηδες : «’Εσύ αΰ 
τόνα τον έκρυψες, πού τον έκρυψες ; "Ενας μάς είπε ότι τον είδε κΓ ήρτε κ’ 
ήρταμ’ καί πατούμ’ τό καράβ’ σου». Λέγ’ δ καραβοκυρ’ς : «Δγήτε μέσ’ τό 
καράβ, άν τον ευρετε μέσα, πάρτε με φυλακή». Κοιτάζνα λόΰρα, νεκατευνα, 
αλλά δεν έν’. Πήραν κΓ έφγανα. Γίνκανα τρεις ημέρες.Ό καραβοκυρ’ς ησύ
χαζε1 δέν τον γυρεύνα πλιά. Γόν κατεβάζ’ πέ. πάν’ πέ τό παπαφίγκο τον Ά 
ναστάσ’. Τον λέγ’ : « Ά  σέ πελύκω κΓ οπού δγιούνα τά μάτια σ’ πάνε». Αυ
τός νούνισε τΐ ά φκειάσ’. Πήγε ηύρε έναν άρκανάάσ’ μέσ’ τό βουνό, στο χο>- 
ριό Γιατρός, κοάά στή Βύζα. Βρίσκει έναν πού έβοσκε γουρούνια, καί τ’ αργά 
έμενανά μέ τό γουρνάρ’ μέσα στή καλύΐοα. Ρωτά έκει τό γουρνάρ’. «Δικά σ’ 
έν’ τά γουρούνια ή μέ τό μεργιάτκο τά βόσκεις ;» Ό  γουρνάρ’ς τού είπε : 
«Τά γουρούνια έναι τή νουνού μ’ καί μέ πλιερών’ πενάακόσια γρόσια τό 
χρόνο».«Άφσε τό νουνό σ’», τον λέγ’, «άφσε καί τά γουρούνια σ’ κΓ έλα μέ 
τά μένα καί ά σού δίνω χίλια πενάακόσια γρόσια τό μήνα». Τον ρωτά δ 
γουρνάρ’ς: «Τί δουλειά ά ποίσουμ’»; «Θά ξιβούμ’ στο ρουμάν’ κλέφδες», 
τον λέγ’. Ό  γουρνάρ’ς τον λέγ’ : «Εΐμ* ορφανός από baba κι’ έχω μάννα, 
ά πά ρωτήσω τή μάννα μ’ καί ταχεία τ’ αργά ά νάρτ’ς εδώ στήν κoλύba καί 
ά σέ τό πώ». Πήγε ό Άναστάσ’ς τ’ αργά στή κoλύba τή γουρνάρ’ καί τον 
ρώτσε. 'Θ. γουρνάρ’ς τον είπε : «Αφού μέ δίν’ς χίλια πενάακόσια γρόσια τό 
μήνα, τό είπα τή μάννα μ’ καί μ’ έδωσε τό λεύτερο γιά νάρτω μαζί σ’». Οί 
δυό, μέσ’ τήν εβδομάδα έγιναν εφτά συντρόφ’. Παγαίννα τό θέρο μέσα σ’ ένα 
τσιφλίκ πού τούλεγαν Παπαζλή. Θέρζανα εκεί εκατό σαράάα νομάτ’. Πήγε
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κι3 ό bsr|g μ5 ένα λανδόν’ καί μέ δυο κουρουτζήδες Αρβανίτες. Οι Άρβανί- 
τδες κάάανα πάν3 στ3 άλογα καί εΐχανα μαχαΐρες στη μέσ3 καί σιλαχλίκια/Η 
κάθα μαχαίρα ήάανε πέ ενα μέτρο. Πήγαιναν» κατά πόδ3 ατό λανάόν' πά 
στ3 άλόγατα κι3 έπρόσεχανα το 1:>έη κι3 ό bdvig μέα3 το λανάόν3. Επειδή οι 
όρακτσήδες εΐχανα συνήθειο τότε, άμα είδα να το ίοέη, μαζεΰτκανα, για νά 
τον στήσνα δεμάτ3. Γούλ3 άφκανα τό θέρο καί μαζέυτκανα λόϋρα στο 1:>έη. 
Τις κάσες γούλ3 τις εΐχανα πά στον ώμο. Λογιάζνα έ'ναν άθρωπο πέ το μαρ- 
τίν3 στον ώμο πού ξίβκε π3 ενα σταρ3 και πάγαινε στο berj. Είχε τρεις άρα- 
διές φυσέκια στή μέσ’. Οι όρακσήδες άμα τον είδαν καί πήγε κοάά στο λαν
άόν3 τον άνοιξανά τόπο. Κείνος λέγ3 τύ 1}έη: «Κατέβα, ίοέη, κάτω». Ό  Πέν̂ ς 
τον λέγ3: «Ποιανού bέη κουρετζής είσαι;» *0 Άναστάσς—ό Άναστάσς ήάανε 
ο ξένος—τον λέγ3 το 1)έη: «Δεν είμαι κουρετζής, παρά είμαι κλέφτς ύ Άνα- 
στάσ’ς καπετάνιος». Ό  Πεης τού λ.έγ3: «Έγώ δεν κατεβαίνω». 'Ο Άναστάσς 
σφυρίζ3 (ΐνιά σφυργιά προφταίν3 τότε ένας άλλος όνομαζούμενος Σταμάτ3ς 
πέ τό Γιοβαλί. Πήγε κι3 αυτός. Ά μ 3 ακούσε τή σφυργιά τή καπετάνιου. Τον 
λέγ3 ό καπετάνιος: «Κατέβα το αυτό τό σκυλί πέ πάν’ πέ τό λανάόν3». Ό  
Σταμάτς χτυπά πέ τό κονάάκ3 τό λανάόν3 τό τζάμ\ πιάν3 τό be η πέ τό γιακά 
καί τόν λέγ3. «Κατέβα κάτ3 σκυλί». 3Έπεσ’ ό Ιοέτις μέσ’ τό χιοράφ3 μέσ3 τις 
καλαμνιές. “Υστερα σκιόθκε στο ποδάρ3. 'Ο "Αναστάσς λέγ3 τόν Σταμάτ3. 
«Πάν3 πιάσ3 κείν3 τόν Άρβανίτ" πέ τό ποδάρ3 καί δώσ3 τονα μνιά καταγή 
μέσ’ τό χωράφ3». ΓΙήγ3 ό Σ ταμάτς, τόν έπιασε πέ τό ποδάρ’ καί τόν έ’ρριζε 
κάτ3 πέ τ' άλογο ένα καβάκ3. Οί μαχαΐρες καί τό τουφέκ3 τ’ Άρβανίτ' έπε- 
σανά σέ μνιά μεριά. Πήρε τό άλογο ό Σταμάτς κι3 έβαλε τύ ber, πάν3 καί 
πήρανα έ'να δρόμο οΐ κλέφδες καί τύ λανάόν3 κι3 ό άνΌιχταρτζής κι3 ό ναζίρς 
κι' ό bsvjg μαζί. Οι κλέφδες τώρα μαζώχκανα γούλοι καί γίνκανα εφτά. 01 
όρακτσήδες έμεινανά κεΐ. Πηγαίννα έξω πέ τύ χωράφ3 μισή ώρα, μέσα σ8 
ένα σαζλίκ, καί λένα τό ναζίρ3 καί τόν άναχταρτζή: « Ά  πάτε στή χανοΰμσσα 
στή Μπόλ3 καί ά πήτε νά μάς στείλ' τρεις χιλιάδες λίρες τουρκικές πέ ένα 
χότζα καί πέ δυο τζανάαρμάδες τήν άλλ’ τή μέρα Παρασκευή. Ά  πάρνα πέ 
τής Βάβας τό Βαλκάν3 γούλο τύ δρόμο καί ά κατέβνα στο Λό§ος τσαρλίκ3, 
Σάμοκοβ πέ κεΐθε. "Εμείς ά τούς εϋρουμε κείνους». Πήγανα ό ναζίρ’ς μέ 
τόν άναχταρτζή στή χανοΰμσσα καί τνε λένα: «Έπιασανά τό Ιοέη καί γυρεΰνα 
τρεις χιλιάδες λίρες οί κλέφδες καί ά πάμ’ ά πάρουμ3 τό Ιοέη τήν Παρασκευή». 
Ή  χανοΰμσσα τς λέγ3: «Δέν έχω τρεις χιλιάδες έτοιμες, παρά έχω δυο χιλιά
δες. Πάρτε καί τό δαχτυλίδι μ ’ καί τά βραχιόλια μ3 καί τις τούΒλες μ' καί 
τά σκλαρήκια μ3 καί τήν golnoa τή διαμανάένια, γούλ’ έναι μάλαμα. Δόστε 
τις κλέφδες καί άς πελΰσνα τό be»]». Πήρανα τό δρόμο, πάννα ό χότζιας, οί 
τζανάαρμάδες πέ τ3 άμανέτια. Στής Βάβας τύ Βαλκάν3 άμα πέρασανά άκου- 
γνα μνιά σφυργιά πέ μνιά πέτρα πέ μέσα. Τις άγνεψε ό Άναστάσ’ς καί πή
γανα. Ό  καιρός ήάανα κεάί. Τις ροίτσε: ’Ήφερετέ τις λίρες; Λυτοί τόν ε’{·
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πανα: Μόν9 ήφεραμ’ λίρες δυο χιλιάδες, ήφεραμ9 και της χανοΰμσσας τ’ άμα- 
νέτια. Μάς τά δωκε ή χάνούμσσά να τά πάρτε καί νά μάς δώστε τον δέη. 
Ό  Άναστάσς τις λέγ9: «Βγάλτε τά φλουργιά».9Έβγάλανά δυο χιλιάδες λ'ρες* 
Έβγαλανά και τά διαμανάικά τής χανοΰμσσας. Πήρε τις λίρες ο Άναστάσς. 
Τά διαμανάικά τά γύρσε πίσω. 'Ύστερα τις λέγ9 6 Άναστάσς: «Θά μέ φέρτε 
κόμα χίλιες λίρες ώς τρεις μέρες και ά πελΰσω τό δέη. Γιά σά δέ, ά τον κόψ’ώ 
κομμάτια και ά τον κρεμάσω στις παλιουργιές. Ά  τις φέρτε πέ αυτό τό δρόμο 
πάλι». Σέ τρεις ήμερες δεν πήγανα οΐ λίρες. Μαζεΰκανα γούλοι οί κλέφδες 
και οί εφτά και ρίχνα ψήφο, σε ποιόνα θά πέσ9 νά σκοηόσ’ τό δέη. ’Έπεσε 
στο Σταμάτ’ καί τον λέγ9 ό καπετάνιος: «Πάρτονα αύτόννα νά τον σκοτώσεις 
και ά νάρτς νά μάς ευρεις σιό Λ0£ος τσιφλικ9 στο δαλιό μυλο».Ό Σταμάτ’ς 
τον πήρε και τον πήγε ά τον σφάξ9....

συβασμένος=άρρεβ<:ρνιασμένος. καινής ό=γυναικάδελφος. τσαρδάκι 
τό=σπίτι διόροφο. σταυρώνω=συναντώ. κάμας, ό—δίκοπη μάχαιρα. γκιου- 
γοΰσι τό=τό άνω μέρος του στήθους προς τό λαιμό, τζαντερμάς ό=χωρο- 
φΰλακας. ποίσιο ■ ποιήσω=θά κάμω. νουνίζω=σκέπτομαι. κολυδα ή=κα- 
λύβη. λανάονι τό= ή  άμαξα, μέ δυο άλογα των πλουσίων, κουρουτζής ό=άγρο ' 
φύλακας, δρακτσής ό=θεριστής. μαρτίνι τό=ειδος δπλου. σαζλίκι τύ=βαλ- 
τώδες μέρος, άναχταρτζής ό—ό κλειδοκράτης του τσιφλικιού. =ναζίρης ό = ό  
διευθυντής του τσιφλικιού, τοϋδλες οί=κρεμάστρα από φλωριά διπλή, μ«- 
νέτι τό=άμανάτι, ενέχυρο, κείΓι τύ=δειληνό.

δ . τ γ ε τ ρ ο τ τ ο υ λ ο ς

Ο Α Χ ΙΛ Λ ΕΥ Σ  ΣΑΜ Ο Θ ΡΑΚΗΣ ΚΑί ΤΑ ΣΥΓΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ  ΤΟΥ

Ό  Άχιλλεύς Σαμοθράκης, ένας από τούς τελευταίους εκπροσώπους 
τής ίατροφιλοσοφικής σχολής πού σήμερα σβήνει πιά, δπως φαίνεται, γιά 
πάντα, έφυγε άπ9 ανάμεσα μας ΰστερ9 από μιά μακριά και οδυνηρή άρροό" 
στια μέσα στήν πολεμική περίοδο, λίγον καιρό έπειτ9 από τον άλλο ακού
ραστο και θαυμαστό τής Θράκης ερευνητή, τον Κ. Μυρτίλο Άποστολίδη, 
θύμα αυτόν τού λιμού των προκών μηνών τής σκλαβιάς τού γένους στις 
βάρβαρες ορδές τού Βορρά. 'Όπως ό τελευταίος έτσι και ό Σαμοθράκης δεν 
ήταν τυχερό νά ζήση και νά χαρή τό ξεσκλάβωμα τής μητρικής του γής, τής 
Θράκης, πού τήν αγάπησε καί την μελέτησε σ’ δλη του τή ζωή δσο λίγοι 
έκαμαν γιά τή γή δπου βλάστησαν.

Τής αγάπης του προς τή Θράκη δείγματα άφησε στό πέρασμά τού 
(1876—1944) μερικά σύντομα μελετήματα πού άναφέρονται σέ γεγονότα και 
λεπτομερειες xτης θρακικής ιστορίας από τά πιο παλιά της χρόνια, τά προελ- 
ληνικα, ως τά νεωτερα, σκορπισμένα στά θρακιώτικα περιοδικά, τά «Θρα* 
κικά» καί τό «Άρχεΐον Θρακικού Γλωσσικού καίΛαογραφικού Θησαυρού»
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καθώς και ένα δοκίμιο ιστορίας της Θράκης, τυπωμένο σέ βιβλίο (1939). 
Γιατί οι ιστορικές στιγμές του τόπου πού τον έθρεψε καθώς και της επι
στήμης του της ιατρικής, πού τον έμπασε στα μυστικά τού κόσμου καί της 
ζωής τον ένδιέφεραν δσο τίποτε άλλο, ωσάν στις δυο αυτές της σχολής του 
από τό βιοποριστικό επάγγελμα ενασχολήσεις νά ζητούσε νά θεμελιώση Ιστο
ρικά τό υπέρτατο κατά τό δόγμα των πατέρων μας αγαθό τού ανθρώπου, 
τή γνώση τού ίδιου τού εαυτού του ώς Θρακιώτη καί ώς γιατρού. "Αλλά 
μνημείο πραγματικό τής αγάπης του προς τή Θράκη του θά μείνη τό ιστο
ρικό καί γεωγραφικό αυτό Λεξικό.

Δεν ξέρω ποια αφορμή τον παρακίνησε στη συγγραφή τού έργου αυ
τού, αλλά μπορώ νά φανταστώ πώς έφτασε σ’ αυτό. Γιατί αν στο είδος του 
είναι μοναδικό, όπως τό έτόνισε καί ό εκδότης τού «Αρχείου» Π. Παπαχρι- 
στοδουλου προλογίζοντας στον Ζ' τόμο τό τυπωμά του πού άρχιζε εκεί, δεν 
είναι ώς πρόθεση ξένο προς τήν παράδοση τής ελληνικής τοπικής ΐστοριο- 
γνωσίας. ’ίσως ή σύγκριση μέ τό γενικό, όχι τοπικό όπως αυτό, γεωγρα
φικό λεξικό τού παλιού εκείνου από τον 6 μ. X. αιώνα βλαστού τής ίδιας 
θρακικής γής, θέλω νά πώ τά Εθνικά τού Στέφανου από τό Βυζάντιο, μάς 
τραβά κάπως πιύ μακριά, γιατί ή πρόθεση τού τελευταίου, όσο καί άν μέ 
τις πλούσιες σημειώσεις του μάς φαίνεται κάποτε καί ιστορικά πολύτιμο, 
είναι, όπως αφήνει νά φανή ή επιτομή πού μάς σώθηκε, διαφορετική γραμ- 
ματικοφιλόλογικά. Πιο κοντά στην πρόθεση τού Λεξικού αυτού μάς φέρνει 
ή σύγκρισή του μέ έργα τοπικής ιστορίας, απ’ αυτά πού άφθονα έχει νά επί
δειξη ή νεώτερή μας βιβλιογραφία. Είναι γνωστό πώς πλήθος λόγιοι τού 
περασμένου αιώνα καί παλιότεροι από μάς στον ίδιο τόν αιώνα μας φιλο- 
τιμήθηκαν νά συγκεντροόσουν μέ ακούραστη φιλοπονία τις ειδήσεις πού άνα- 
φέρονται στά περασμένα τής ίδιαίτερής των πατρίδας ή μιάς άλλης περιο
χής τής -χώρας μας πού γιά ποικίλους προσωπικούς λόγους τούς τράβηξαν 
τά ιστορικά της καί μέ αυτές νά συνθέσουν τήν ιστορική εικόνα μιάς πόλης, 
μιάς επαρχίας, ενός νησιού. Τέτοια έργα, πού συνδυάζουν συχνά τήν ιστο
ρία μέ τή γεωγραφία ή καί τή λαογραφία, είναι, γιά ν’ αναφέρω πρόχειρα 
μερικά, τού Μηλιαράκη τά Κυκλαδικά καί οί ιδιαίτερες μονογραφίες γιά 
διάφορα νησιά τών Κυκλάδων, τού Βάλληνδα ή Κύθνος, τού Ψύλλα ή 'Ιστο
ρία τής Κέας, τού Κριάρη καί τού Ξανθουδίδη ή Ιστορία τής Κρήτης, τού 
Ζολοίτα ή πολύτιμη 'Ιστορία τής Χίου καί άλλα. Τά έργα αυτά παρουσιά
ζουν από τή φύση τους πολλές φορές κάτι τό αποσπασματικό, τό κομματια
σμένο, καί δέν πραγματώνουν πάντα σκοπούς επιστημονικούς, δέν μπορεί 
όμως ν’ άρνηθή κανείς πώς βοηθούν τόν συντοπίτη ν’ άναζήση τά περα
σμένα τού τόπου του καί άν όχι τίποτε άλλο νά τόν άγαπήση γνωρίζοντάς 
τον, γιατί ή γνόίση, αυτή πάνω απ’ όλα, γεννά τήν αληθινή αγάπη. Ή  

* υπηρεσία δέν είναι μικρή, άμα συλλογιστούμε πώς ό,τι μάς λείπει εμάς εδώ
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στήν Ελλάδα, κυρίως των μορφωμένων μας, είναι ή αγάπη στον τόπο μας, 
πού την χάνουμε ναΐρ'ις από μια ξιπασιά λεβαντίνικη πού μάς ξεριζώνει ψυ
χικά και ηθικά από τό χώμα μας γιά νά μάς κάμη τάχατε κοσμοπολίτες καί 
πού στις καλύτερες περιπτώσεις μάς κάνει λουλούδια δίχως άρωμα.

'Ένα τέτοιο πράμα φαντάζομαι πώς έγινε καί με τό Σαμοθράκη. Ζη
τώντας, δπως είπα παραπάνω νά βελτιοόση ιστορικά τη γνώση τού εαυτού 
του κατάγινε σ’ δλη του τή ζιοη στη μελέτη της ιστορίας της Θράκης, της 
πατρίδος του, καί συγκέντρωνε, γιά νά βοηθή τί] μνήμη του, τό υλικό πού 
άναφερόταν στη Θράκη από τά κάθε λογης διαβάοματά του. 'Η συγκέντρωση 
αυτί] τον βοήθησε κάποτε νά ξεκαθαρίση μέσα του μερικά προβλήματα ή νά 
έπανορθαίση ανακρίβειες άλλων μέ την προσωπική του πείρα πάνο) στά ζη
τήματα. ’Από τέτοιες αφορμές βγήκαν οΐ λιγοστές ιστορικές μελέτες του. 
Άλλα δεν τού έφτασε αυτό. ’Ήθελε την εικόνα τής Θράκης, τής ιστορίας 
και τής γεωγραφίας της, νά την δή ολοκληρωμένη από τό χέρι του σ’ ένα 
βιβλίο, όπου νά βρίσκονται συγκεντρωμένες γιά τούς άλλους οί ειδήσεις γιά 
τον τόπο του, πού δ ίδιος χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα γιά νά τις μαζέψη 
μέσα σέ ποικιλότατα συγγράμματα.

Αυτό τό επιχείρησε μέ δύο έργα: μέ μια ιστορική επισκόπηση τής 
Θράκης καί μέ τό Γεωγραφικόν και 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Θράκης. Τό πρώτο 
έργο, πού είναι λιγότερο ιστορία καί περισσότερο μια σειρά από άρθρα, 
όπου συγκεντριόνονται ειδήσεις, αρχαίες καί νεώτερες, γύρω από τά γνωστά 
πρόσωπα καί πράγματα τής προελληνικής κυρίως Θράκης καί πού μένα πή
δημα πολύ περίεργο, θανάσιμο γιά τό έργο, περνά από την προελληνική 
Θράκη στις ιστορικές περιπέτειες τής χώρας κατά τούς προπους μεταχριστια- 
νικούς καί τούς μεσαιωνικούς χρόνους, χωρίς ν’ άγγίζη καθόλου τό σοβαρό
τατο ζήτημα τής επαφής τών Θρακών μέ τούς "Ελληνες καί τού ελληνισμού 
των μέσω τώνΈλλήνιυν τών παραλιακών αποικιών καί τών Μακεδονίαν, δεν 
ικανοποίησε ούτε τούς άλλους ούτε, φαίνεταιL τον ίδιο. Οΐ άλλοι είχαν γιά 
νά συγκρίνουν καί νά κρίνουν την προσπάθεια ένα μέτρο, την ιστορία τού 
Κουρτίδη (1912), ένα έργο πού έχει καί άνταποκρίνεται σέ μεγαλύτερες αξιώ
σεις. Καί δ ίδιος όμως δεν μπορεί παρά ν’ αναγνώριζε καί τις σοβαρές ελ
λείψεις τού έργου του καί την αδυναμία του νά εκμεταλλευτή σέ μια συνθε
τική ιστορική έκθεση τό υλικό του. Καί αυτό φαίνεται καθαρά από τό ότι 
καταπιάστηκε παράλληλα μέ τή σύνταξη τού Λεξικού. Δέν πιστεύω ότι μόνο 
λόγοι έ|ωτερικοί μπορεί νά τού καθόρισαν τή μορφή στο τελευταίο αυτό με
γάλο έργο, ότι δηλ. είχε συλλέξει τό υλικό του κάτιο από ορισμένα λήμματα, 
γιά νά εύκολύνεται δ ίδιος νά βρίσκη μαζεμένες τις πληροφορίες πού άνα- 
φέρονται στο ίδιο μέρος ή στο ίδιο πρόσιοπο. Ίσως ή προτίμηση αυτή νά 
εχη περισσότερο λόγους έσιοτερικούς, νά σχετίζεται μέ τον τρόπο πού τού 
άρεσε τού ίδιου νά συλλαμβάνη την εικόνα τού συνόλου, όχι μέσα σέ άφη*
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ρημένες γενικές γραμμές, αλλά σέ συγκεκριμένα άτομα γεωγραφικά και ιστο
ρικά, πού χά δικαιώματα καί ή αυτονομία τους χάνονται άλλοιώς μέσα στην 
εικόνα του συνόλου. "Οποιαν όμως αφορμή καί αν έχη ή προτίμησή του στη 
μορφή αυτή χού έργου δεν μπορεί παρά ν’ αναγνώριση κανείς πώς 6 Σαμο
θράκης έφτασε στην πρωτοτυπία αυτή όχι απλώς για νά καινοτομήση, αλλά 
μέ τήν πρόθεση νά βοηθήση μέ την έξαρση κάθε λεπτομέρειας στήν καλύτερη 
γνώση τού τόπου του καί στο βάθος ίσως νά εξυπηρέτηση καί τήν έρευνα 
μέ τό νά τής θέτη στή διάθεσή της τό μαζεμένο ώς τά τώρα από τον ’ίδιο 
μέ πολύν ιδρώτα μέσα στήν προσιτή του βιβλιογραφία υλικό. Καί θά είναι 
χρήσιμο τύ Λεξικό αυτό προπάντων βέβαια σάν εικόνα τής προσπάθειας ένός 
ανθρώπου νά γνωριστή μέ όλα τά πρόσωπα καί τά πράγματα τού τόπου του, 
αλλά ως ένα σημείο καί ως καθρέφτης τής εργασίας πού συντελέστηκε από 
τούς ερευνητές γύρω από τή Θράκη.

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς καί τό έργο αυτό τού Σαμοθράκη θά έχη 
καί τίς ελλείψεις του καί τις ατέλειες του, πού πολλές θά είναι συνυφασμένες 
μέ τήν ιδιότητα τού ερασιτέχνη ιστοριοδίφη, πού ασκούσε από αγάπη προς 
τήν πατρίδα του. ’Αλλά ποιος θά είναι τόσο μικρός ν’ άρνηθή τό δικαίωμα 
σ’ έναν πατριώτη νά τονίση μέ τήν όποια δύναμη τής ψυχής καί τού πνεύ
ματός του τον ύμνο του στήν πατρίδα του, νά δώση τήν εικόνα πού είχε 
πλάσει τού τόπου του μέ βκοματα από μελέτες, από αναμνήσεις καί αντιδρά
σεις προσωπικές στο περιβάλλον πού άναστήθηκε—ένα κομμάτι τού ίδιου 
τού εαυτού του ;

Οί θρακιώτες πού θά συμβουλεύωνται περισσότερο από κάθε άλλον 
τό Λεξικό του θά τού χρωστούν διπλή ευγνωμοσύνη: γιατί θά τούς εύκολύνη 
νά γνωρίσουν τον τόπο τους καί τά ιστορικά του καί μαζί γιατί θά τούς δι- 
δάσκη πάντα μέ τό ζτοντανό του παράδειγμα τήν αγάπη στον τόπο τους, 
έναν τόπο μαρτυρικό, πού κουτσουρεύτηκε, πατήθηκε τόσες φορές από τό 
βάρβαρο, σταυρώθηκε καί άλλοτε καί στις μέρες μας, αλλά μένει σύμβολο 
ελληνισμού καί τής ηθικής του αντοχής στύν καταλυτή χρόνο όχι μονάχα 
στών Θρακών, αλλά σ’ δλην τών Ελλήνων τήν καρδιά.

Σ. Γ. Καψωμένος

"Έργα ’ Αχιλλέως Σαμοθράκη  (’Ιατρού) ')

1) Οί. άπηγχονισμένοι έν τή ιστορία καί τή τέχνη.—2) Άαρών ή Ά -  
ρών ό Λλεξανδρεύς.— 3) Βακχείος.—4) ’Αρτύματα καί καλλυντικά κατά τήν 
αρχαιότητα.—5) Θεραπευτική τού Ίπποκράτους, χειρουργική, υγιεινή, περί 
τής επαγγελματικής ηθικής εις τό έργον τού ‘Ιπποκράτους, οί άφορισμοί, 1

1) 71 καταγραφή τών έργων του έγινε από τήν αδελφήν του Α)δα Λέω π οι, να 
Σαμοθράκη.
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μαιευτική και γυναικολογία. — 6) Γαληνού περί χρείας μορίων (μετάφοασίί). 
—7) Μ υΠολογικά θαύματα Medica varia τά πρόβατα του Λάβαν, τό ίππο
μανές, η μεταβίβασις της άσθενείας, Ιπποκράτης ο Κώος (460 π. X.) (προς 
συμπλήρωσιν). Ό  άνδρας η ή γυναίκα είναι εΰφλεκτότερος; —8) Αί Ανακα
λύψεις του WALAHUS επί της κυκλοφορίας τοΰ αίματος.—9)Εϊδο.)λα γυ
ναικών— ιατρών της αρχαιότητος.—10) Ή  ιατρική παρ' 'Ο μη ρω, Φυσιολο
γία, ή Υγιεινή εις τά ’Ομηρικά ποιήματα. —11) Σταθμοί τής Νευρολογίας 
εν τή Ελληνική άρχαιότητι (μετάφρασις).—12). "Η πορνεία κατά τήν ’Αρ
χαιότητα καί τή Αφροδίσια νοσήματα—Μελέτη ίστορικοϊατρική έξελληνι- 
σθεϊσα υπό Α. Σ. μετά πολλών προσθηκών και σημειώσεων. — 13) Ή  Ε π ι 
ληψία επί τοΰ Θρόνου τοΰ Βυζαντίου. —14) Φάρμακα τοΰ παλαιού καιρού. 
— 15) Σύντομος έπισκόπησις τής γενικής παθολογίας.—16) 'II AVVREDA 
και ή ιατρική εν τή χώρα τών Βραχμάνων. —17) Ιστορικά τής πνευμονικής 
φθίσεως (μετάφρασις). —18) Ή  κακογλιοσσιά τοΰ κόσμου καί τών ιατρών 
κατά τήν ’Αρχαιότητα. — 19) Ο! ψευδομεσσίαι—Μελέτη — ίστορικο—ψυχο· 
λογική. — 20) Συμβολή εις τήν ιστορικήν μελέτην 'Υοσκυάμου.—21) Τό γε
νετήσιον αίσθημα καί ή ψυχρότης τής γυναικός.—22) Ή  ανθρώπινη παρα
φροσύνη εις τάς ομαδικά; εκδηλώσεις της —23) ΤΙ μαστίγωσις εις τά ανά
κτορα καί εΐς τήν πάλιν.—24) 'Η  απαισιοδοξία έν τή Ελληνική Άρχαιότητι. 
—25) Χερσόνησος Παλλήνη.—26) Χερσόνησος Σιθωνία.—27) Χερσόνησος 
Χαλκιδική ή επί Θράκης.—28) Βισαλτία Χώρα.—29) Κρηστωνία Χώρα.— 
30) Μυγδονία Χώρα.—31) Συντική Χώρα.—32) Μαιδική Χώρα ή Χώρα 
τών Μαιδάνων.—33) Όδομαντική Χώρα ή Όδομάντις. — 34) Ήδωνίς ή 
Χώρα τών ΤΙδώνων.—35) Ό  'Ιπποκράτης έγνώριζε τήν διφθερίτιδα.—36) 
Ή  μαιευτική διά μέσου τών αιώνων.

’Εργααίαι του δημοοιευμέναι έν τή ’Ιατρική Προόδφ ’Αθηνών

—Ό  Δημοσθένης ήτο τραυλός ;—Ό  Συνέσιος επίσκοπος Πτολεμαί- 
δος, καί ή σύγχρονος επιστήμη.—Ή  'Υγιεινή καί τό Κοράνιον.—Ό  περί A - 
μαζώνων μύθος καί ό δεξιός μαστός αυτών.—Ό  άλκολισμός εις τό Βυζάν
τιον.— 'Η πλευρίτης τού Βασιλέως Τσαακίου τοΰ Κομνηνού.—'Η χρήσις τοΰ 
θρίδακος έξασθενεί τήν όρασιν ; — Ή  Βασίλισσα Άδουσα καί ή θεραπεία 
τού Καρκίνουτοΰ μαστού της. — 'Ο Τώβ ήτο συφιλιδικός ; —Τά δηλητήρια 
παρά SHAKES PEA R E.

— Φαρμακευτικοί νοθειαι κατά τήν αρχαιότητα.—Τά έντομα έν τή Αρ- 
χαίρ θεραπευτική. — 'Ο κισσός διά μέσου τών αιώνων'.—Στοιχεία υγιεινής 
καί φάρμακα" υπό τών αγροτικών πληθυσμών κατά τά «γεωπονικά».—ΤΙ 
χρήσις τών αλάτων χαλκού έν τή θεραπεία τών τραυμάτων ήτο γνωστή εις 
τήν άρχαιοτάτην εποχήν.—Τό μαλακόν έλκος ήτο γνωστόν έν ’Αλεξάνδρειά. 
—Στραγγουρία συνεπείι/. καρδαμοφαγίας.—Ό  λουσμένος άνθρωπος απορ
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ροφά ΰδο;>ρ διά του δέρματος;—Μαιευτική και μυθολογία.—Ό  Φρειδερίκος 
Nietzche (1844— 1890) γενικός παραλυτικός.—'Αλέξανδρος ό Μέγας έπι του 
Δουνάβεως. — Ό  ιατρός Άμφικλής δ ’Αθηναίος. — *Η Χειρουργική των 
’Αράβων έν Ισπανία.

Έργασίαι τον δημοσιευμένοι έν τη 'Ελληνική ’Ιατρική Θεσσαλονίκης

— 'Η Ιατρική των ΑΙγυπτίων.—Σπουδαία συμβολή εις χ>ιν ιστορίαν 
της Ιατρικής του III μ. X. αιώνος.—Αι ΐ,ατρικαί Σχολά! της ’Αρχαιότητάς. 
—Φυσιολογικά! γνοόσεις του Ίπποκράτους.— ’Ανατομικά! γνοόσεις του Ίπ- 
ποκράτους.—Περί αιτιολογίας των νόσων καθ’ Ίπποκράτην.— Κλινική του 
Ίπποκράτους.—Ή  ιατρική των ’Αράβων. —Οι πολλαπλοί τοκετοί εν τη πα- 
ραδόσει κα! τη ίστορίφ.— Μεγάλαι ’Ιατρικαι φυσιογνωμίαι Brougsais.—Με 
γάλαι Ιατρικαι φυσιογνωμίαι Bichat.—Μεγάλαι Ιατρικαι φυσιογνωμίαι 
Laennec. — Μεγάλαι ’Ιατρικά! φυσιογνωμίαι Willian Harveu.—Αί από 
των διαφόρων τροφίμων θρησκευτικά! απαγορεύσεις κα! ή καταγωγή αυτών. 
—Ί Ί  αφαίμάξις.—Ή  από της πανιόλους προφΰλαξις προ του XVII αΐώ- 
νος.—Οι Έλλ.ηνες ιατροί εν Ρώμη κατά τον Β \  αιώνα μ. X .—'Η  ιατρική 
παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι και ποιηταΐς.—Ησίοδος.—Άρχάγαθος ό Λυσο- 
νίου πρώτος Έλλην ιατρός έν Ρώμη.—’Αλέξανδρος ό Άβωνοτειχίτης, δ δια- 
σημότερος τών αγυρτών καί απατεώνων της ’Αρχαίας Ελλάδος. — Ή  Βασί
λισσα της Αίγυπτου Κλεοπάτρα από τί άπέθανεν.—Ή  μουσική έν τή ιατρική 
διά μέσου τών αιώνων.—Ή  Ελληνική ιστορική έν Ρώμη επί τής εποχής τοΰ 
Αύγουστου καί ό ιατρός του ’Αντώνιος Μούσας.—’Ιατρική κα! ήθη τής ’Αρ
χαίας Ροόμης κατά τούς Λατίνους ποιητάς (Βιργίλιος).—’Ιατρική και ήθη 
τής αρχαίας Ρώμης κατά ’Οβίδιον. — ’Ιατρική και ήθη τής αρχαίας Ρώμης 
κατά Όράτιον.—’Ιατρική και ήθη τής αρχαίας Ρώμης κατά Κάτουλον.—’Ια
τρική και ήθη τής αρχαίας Ροόμης κατά Τίβουλλον.—’Ιατρική και ήθη τής 
αρχαίας Ροόμης κατά Λουκρήτιον.— Ιατρική κα! ήθη τής αρχαίας Ροόμης 
κατά Λουκανον.—’Ιατρική κα! ήθη τής Ρώμης κατά Αυλόν, Φλάκκον, Πέρ- 
σιον.—’Ιατρική και ήθη τής αρχαίας Ρώμης κατά Ίουβενάλιον.—’Ιατρική και 
ήθη τής αρχαίας Ροόμης κατά Μαρτιάλιον,—’Αδαμάντιος Κοραής.—Άσκλη- 
πιάδης δ Προυσαεύς τύ ιατρικόν σύστημα κα! ή φιλοσοφική θεωρία τοΰ Α ’ 
αΐ,ώνος π. X. — Οί μαθηταί τοΰ Άσκληπιάδου και οι 'Έλληνες ιατροί έν 
Ροόμη.—Αυλός Κορνήλιος Κέλσος, Λατίνος ιστορικός τής Έλλην. ιατρικής. 
—Οι "Ελληνες ιατροί ύπό τοΰ Αύγουστου μέχρι τοΰ Νέρωνος και δ από 
τοΰ ’Αντωνία Μούσα μέχρι τοΰ Θεσσαλοΰ.—Ή  Ελληνική ιατρική έπι Νέ
ρωνος.— Ή  Ελληνική ιατρική έν Ροόμη από Νέροίνος μέχρι Μάρκου Αύρη- 
λιανοΰ.—’Ιατρική άνασκόπησις έπι τής συΦιλίδος.—Ό  θάνατος και αΐ πα
ραστάσεις αυτού, ,



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

1. — 'Η  Εταιρεία Θρακικών Μελετών  μετά την άπελευθέρα)ση έκαμε 
την εμφάνισή της Έπανεκλέξασα το πρώτον αυτής συμβούλιον έπεχείρησε νά 
ένωση τα Θρακικά Σωματεία εις το «Κοινόν των Θρακών» διά νά εκπλή
ρωσή τούς σκοπούς τής Έταιρ. Θρακ. Μελετών καλύτερα.

Εΐργάσθη ούτω νά διαφώτιση τό Έλλ. κοινόν μέ διαλέξεις και μέ 
δημοσιεύματα. Τρεις διαλέξεις έ'δωκε δ κ. Παπαχριστοδούλου. 1) Ή  Έλληνι- 
κόιης τής Θράκης, εις τον Παρνασσόν, 2) δ ΒορειοΟ-ρακ. ' Ελληνισμός, προς 
τούς φοιτητάς εις την αίθουσαν τής ΙΙανεπιστημ. Λέσχης και 3) ή Κατα
στροφή τον *Ελληνιαμου τής Β. Θράκης, εϊ.ς την Ν. Φιλαδέλφειαν.

Έδημοσιεύθησαν τέσσαρα ώς τώρα δημοσιεύματα :
1) Θράκη, σε κράζουμε Σήκω επάνω! Π. Παπαχριστοδούλου.
2) Συμβολή— Μελέτη Ν. Κωνσταντοπούλου.
3) 'Η  'Ελληνικότης τής Θράκης, Π. Παπαχριστοδούλου.
4) eH  καταστροφή του ΒορειοΟυακίχοΰ Ελληνισμού, II. Παπαχρι- 

στοδούλου.
Παρασκεύασε ή ‘Εταιρεία υπομνήματα και εργασίες ιστορικές και 

εθνολογικές γιά νά χρησιμεύσουν εις την προάσπιση τών εθνικών μας διεκ
δικήσεων επί τής Θριίκης καί τάς ύπέβαλεν οπού δει.

' i f  Ε ταιρεία  Θρακικών Μελετών καταβάλλει προσπάθειας νά επι
τέλεση τύ έργον της μέ τάς ασθενείς της δυνάμεις και καταρτίζει πρόγραμμα 
για την πνευματικήν αναγέννηση τού Θρακικού λαού.

2 .—Δυο έγγραφα τής δημαρχίας Φιλιππουπόλεως ελληνιστί 
συντεταγμένα και με υπογραφές δημάρχων ελληνικές ατά 1 Q 8 2  τό %να

και 1 8 8 5  τό άλλο) 1.
Α \

ΙΙλόβντιβσκο (μέ βουργαρικά γράμματα)
Γκράντσκο Κμέτστβο (μέ βουργαρικά γράμματα)

No 492 (μέ βουργαρικά γράμματα)

Σημ. τ. Λ. 1) Τά δύο κατωτέρω έγγραφα είναι από τό Άρχειο ,τον Δημ. Κ. 
Σιόλα, πού περιέγραψα στον Θ’ τόμο. Τά δημοσιεύω για νά δείξω πώς στα 1882 καί 
1885 στον καιρό της αύτο,ομίας Άν. Ρωμυλίας, μια άπό τις επίσημες γλώσσες εΐταν 
καί ή ελληνική. *0 Δήμαρχος Φιλιππουπόλεως αλληλογραφούσε επίσημα χρησιμο- 
ποιόνιας τήν Ελληνική γλώσσα. Τό δεύτερο έγγραφο υπογράφεται ελληνικά μέ δή
μαρχο τής Φιλιππουπόλεως τον Ίβάν Στέφ. Γκέοωφ, κατόπι πρωθυπουργό.

Πρώτος δήμαρχος τής Φιλιππουπόλεως διωρίσΟη ΰπό τού Ρώσου στρατιωτι
κού διοικητοΰ στρατηγού Βελιαμήνωφ ό Άί>. Δ· Σαμακοβλής. ΙΙαραιτηΟέντος δέ 
μετά δύο μήνας έξελέ η ό Κωατάκης Γ. Πέεφ  μετά δεκαμελοΰς συμβουλίου 9 Δε
κεμβρίου 1878 καί τούτον γενομένα)ν νέων εκλογών 20 Μαρτ. 1880 διεδέχδη δρι- 
ρθείς υπό τού γραμμ. τών δημοσίων έργο)ν ό Ίβάν Στεψ  · Τκέοωφ,
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5η Μαρτ. 1885 
Γ. Πλόβντιβ

(μέ βουργαρικά γράμματα) 
(μέ βουργαρικά γράμματα)

Κ ΰ ρ ι ε,

ΓΙρός απάντησιν της υπό ημερομηνίας 31ης ’Οκτωβρίου π. ε. ανα
φοράς υμών δηλοποιώ ΰμΐν δτι τό Δημοτικόν Συμβοΰλιον εν τη υπό ημερο
μηνίαν 27ης παρελθόντος Φεβρουάριου ε. ε. συνεδριάσει αΰτοΰ ένέκρινεν εκ 
δευτέρου τό και πρότερον παρά τοΰ έπιδοχιμάσαντος σχέδιον της πλατείας του 
Τζομαγιά κατά τό όποιον πάντα τά οικόπεδα, έκτος τοΰ νέου κτιρίου τοΰ κ. 
Παναγιώτου X" Γρηγορίου, θέλουσι χρησιμεύσει προς εΰρυνσιν τήςρηθείσης 
πλατείας, ώστε δεν μένει άλλο παρά, εάν παραδέχεσθε την ανωτέρω άπόφα- 
σιν, νά ζητησητε την αξίαν τοΰ κτήματός σας.

Έ ν  περιπτώσει μη παραδοχής δυνασθε ν’ άναφερθήτε προς τον κ. 
Νομάρχην Φιλιππουπόλεως, δστις κατά τον νόμον, έπικυρει τάς τοΰ Δημο
τικοί” Συμβουλίου αποφάσεις.

Προς τον κύριον Ό  Δήμαρχος
Δ. Κ. Σιόλιαν (ΰπογρ.) Κ. Πέεφ  (βουργαριστι)

Γ ραμματεΰς
(ΰπογρ.) Μαρίνωφ (βουργαριστι)

Β'.

(μέ βουργαρικά γράμματα) 
(μέ βουργαρικά γράμματα)

(μέ βουργαρικά γράμματα) 
(μέ βουργαρικά γράμματα)

Κ ΰ ρ ι ε,

Επειδή εντός ολίγου άρχεται ή κατασκευή των υπονόμων (λαγουμίων) 
τής από τής πλατείας τοΰ Τζουμαγιά μέχρι τοΰ τεμένους Κερχανέ όδοΰ, επο
μένως είναι ανάγκη νά κατασκευασθώσι πάντες οΐ οχετοί των επί τής όδοΰ 
ταύτης κειμένων οικιών και επειδή τό κτίριον υμών κεΐται έπι τής όδοΰ ταυ 
της, παρακαλεΐσΟε νά άρχίσητε τήν κατασκευήν τοΰ τής οικίας σας οχετού 
(γκεριζίου) διά νά τελεί (όση συγχρόνους μέ τον τής πόλεως γενικόν οχετόν, 
διότι μετά τήν άποπεράτοτσιν τής κατασκευής αΰτοΰ δεν δυναται νά επιτροπή 
ή κατασκευή τοιοΰτων οχετών.

Προς τοΰτοις λαμβάνω τήν τιμή νά σάς υπενθυμίσω το 10ον άρΟρον 
τοΰ Δημοσίου Διοικητικού Κανονισμού περί οδοποιίας, κατά τό όποιον πρέ
πει συγχρόνως μέ τήν οδόν νά κατασχευάσητε τό πρύ τής οικίας υμών πε

Ένταΰθα

ΙΙλόβντιβσχο 
Γκράντσκο Κμέτστβο 

No 408
17 Μαρτίου 1882 

Γ. Πλόβντιβ



ζύδρόμιον κατά τό υπό του Μηχανικού τη; Δημαρχίας υποδεικνυόμενου σχέ- 
5ιον. ί ·

Ό  Δήμαρχος
(ύπογρ.) I. Σίέφ.  Γκέαωφ ') (ελληνιστί) 
Γραμματεύς

(ύπογρ.) Π, Κ. Κρούμωφ  (μέ βουργαρικά γράμματα) 
ΙΙρός τον Κύριον

• •ί Δημήτριον Κώσταν Σιμιτζτήν ’Ενταύθα
3. — Ό  μακαρίτης Μ. Άποστολίδης διαμένοον εις Φιλιππούπολιν καί εργαζό

μενος δια την συγγραφήν τής Ιστορίας της, συγχρόνως είργάξετο διά νά παρέχη πο. 
λυτίμους πληροφορίας διά τοΰ Γεν. Προξενείου προς τήν Κυβέρνησιν. Στά χαρτιά 
του βρήκα τό εξής Ιδιόχειρο σημείωμά του πού περιέχει τις μελέτες πού κατά και
ρούς έστειλε διά τοΰ Προξενείου πρός τήν Κυβέρνησιν :

'«’Από Νοεμβρίου 1934 μέχρι τέλους τοΰ 1935 έγραψα σημειώματα ή μετέφρασα 
άρθρα ενδιαφέροντα περί τά 150. Τώ 1936 σημειώματα καί άρθρα 115. *Λπό τοΰ 
1937 σημειώ ενταύθα τά άποστελλόμενα κατ’ έπιγραφάς.

’Ιανουάριος. 2.—Τό σιδηροδρομικόν εν Βούλγαρός δίκτυον καί ή σιδηροδρο
μική κίνησις (1986). 4.—Οί λιμένες τής Βουλγαρίας καί ή έν αύτοΐς κίνησις (1936).
9. — Τό Βουλγαρονοτιοσλαυικόν σύμφωνον καί ό βουλγαρικός τύπος. 11. — Ή έν 
Βουλγαρίςι καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών. 14.—Ή  κατά τό έτος 1936 παραγωγή 
ανατολικών καπνών. 18.—Ή  έκ Βουλγαρίας κατά τά τελευταία έτη εξαγωγή νέων 
βιομηχανικών προϊόντων. 23.—Ή  κατά τό έτος 1936 εξαγωγή βουλγαρικών καπνών. 
—Τό εξωτερικόν τής Βουλγαρίας έμπόριον (1936). 28, — Περί τής καλλιέργειας τοΰ 
βάμβακος έν Βουλγαρία. — ΟΙ Βούλγαροι καί οι τής Ελλάδος εξοπλισμοί.—ΟΙ γείτο 
νες,καί τό Βουλ,γαρονοτιοσλαυικόν σύμφωνον.

Φεβρουάριος. 2, — Τό Αίγαΐον καί τό Βουλγαρικόν έθ-νος. 9. — Άνασκόπησις 
τής έν Βουλγαρία γετοργίας κατά τό λήξαν έτος 1936. 12. —Ή  κατάστασις-τής έσω- 
τερικής καπναγοράς.—Ό  γειοργικός καί κτηνοτροφικός πλούτος τοΰ νομού Φιλιπ- 
πουπόλεως. 16.—Ή  έξαγτογή ελληνικών σταφυλών. 20.—Ή  έν Άθήναις συνδιά. 
σκεψις των άντιπροσοόπων τής Βαλκανικής συμφωνίας καί ό βουλγαρικός τύπος. 
23. —Μετά τήν έν Άθήναις συνδιάσκεψιν. Άρθρον Γκέσωφ έν «Οΰτρο (21 Φεβρ.). 
26.—Αί εμπορικοί τής Βουλγαρίας καί τών Ήνωμένιον πολιτειών σχέσεις.—ΟΙ Βούλ
γαροι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι. 28,—*Η έν Βουλγαρία καλλιέργεια έλαιωδών φυ
τών καί ή τοΰ έλαίου βιομηχανία.—CH έν Βουλγαρίφ περσική ταπητουργία.

Μάρτιος. 12—Ή  τών έμποροβιομηχανικών έν Βου?ν.γαρί<? έπιμελητηρίων επι
διώξεις. 13.—Σύστασις γεωργικών έπιμελητηρίων.—Ό  έμπορικός τής Βουλγαρίας 
στόλος αυξάνεται κατά 2 μονάδας.—Τό έξιοτερικόν τής Βουλγαρίας έμπόριον κατά 
τήν τελευταΐαν τριετίαν.—Συγκριτικοί πίνακες τής κατά τά έτη 1935 καί 1936 εξα
γωγής βουλγαρικών καπνών. 20.—Ή  'Ελλάς προπύργιον τής Μεσογείου.—Αί βουλ
γαρικοί σταφυλαί. 21.—*0 βουλγαρικός τύπος καί ή 'Ελλάς. 26.—Αποστολή αρχιε
ρατικής ράβδου όπό "Ελληνος επισκόπου εις τον πρόεδρον τής ίεράς βουλγαρικής 1
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1) Υίός τοΰ Στρατή Γκέσογλου (Ευστράτιος Γκέσωφ) γενόμενος πρωθυπουρ
γός έπί Βαλκανικών πολέμων συνάψας τήν έλληνοβουλγσρικήν συμμαχίαν. *0 Στρα- 
τής Γκέσογλου ή το εις τών έλληνιζόντων έκ Καρλόβου αδελφών Γκέσογλου, έχόν- 
τών έμπορικόν οίκον μανιφατούρας έν 1ίων)πόλει—Φιλιππουπόλει κμί Λονδίνφ.
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Συνόδου.—Τό νέον βουλγαρικόν άτμ. Βάρνα.—Ή  του ηλιοτροπίου καλλιέργεια.— 
Κόκλην. — ‘Η καπναγορά. 29.—Τό έξατερικόν τής Βουλγαρίας έμπόριον κατά τό 1936

Α πρ ίλ ιος  3. —Προς την Βαλκανικήν ενότητα. 7.—Οί Βούλγαροι καί τά 'Ελ
ληνικά καπνά. 12.—Τό έν Φιλιππουπόλει συνέδριον των έφεδρων αξιωματικών καί 
ύπαξιωματικών.—Ή  έφετεινή εσοδεία των φραουλών. — ’Εξαγωγή όρύξης.—Βουλγα
ρική έν τφ έξωτερικφ προπαγάνδα. 21.—Ή  έν Φιλιππουπόλει έκτακτος γενική συ- 
νέλευσις του συνδέσμου των συλλόγων τών έφέδρων αξιωματικών. 26. — Πρός τό 
τέρμα ενός τελωνειακοί πολέμου.

Μάιος 3.—Ή  έξωτερική τής Βουλγαρίας πολιτική. Μετονομασία τοΰ Άφοΰξ- 
άλή εις Μπογκάρ. 6.—Ή  πρώτη διεθ νής έν Φιλιππουπόλει έκθεσις γεωργικών καί 
βιομηχανικών προϊόντων. 8. —Ή  Βουλγαρία τελείοις έξωπλισμένη. 10.—Οί έν Βουλ
γαρία σιδηρόδρομοι κατά τήν τελευταίαν στατιστικήν τοΰ 1936. 12.—Αί Βουλγα- 
ρο-ελληνικαί έμπορικαί συναλλαγαί τοΰ 1934—35.—Ό  πλούτος τής Βουλγαρικής 
χώρας. 17.— Ή  κατά τό α' τρίμηνον έκ Βουλγαρίας έξαγωγή—Λόγος τοΰ στρατη
γοί Βάζωφ. 20.—Ή  στρατιωτική τής ‘Ελλάδος δύναμις (Σλόβο 17). 23. — Εντυπώ
σεις έκ τής έν Φιλιππουπόλει έκθέσεως τοΰ 1937. 31. — Ή  έπισκεψις είς Βουλγαρίαν 
τών Ελλήνων διανοουμένων.

‘Ιούνιος 3.—Ή  είς Φιλιππούπολιν άφιξις τού ύπό τον Ροίφον Ελληνικοί 
ομίλου. 8.—Στατιστικαί πληροφορΐαι περί τής έν Βουλγαρία έκπαιδεύσεως. 15.—Ή  
έξωτερική τής Βουλγαρίας πολιτική. 20. —Μεταβολή τοΰ έν Βουλγαρία συστήματος 
τής έκπαιδεύσεως τών άξιτοματικών.—Αί έορταί έπί τή γεννήσει διαδόχου του 
Βουλγαρικοί θρόνου. 30.—Σέρβικά έγκώμια βουλγάρων. — Έξετερική Νοτιοσλαυίας 
πολιτική.

‘Ιούλιος 3.—Αί μετά τήν έπίσκεψιν έλληνοβουλγαρικαί σχέσεις. 9.— Ή  πρός 
τον υπουργόν τών οικονομικών έκθεσις τοί 1936, τοΰ διοικητοί τής Βούλγαρικής 
Εθνικής Τραπέξης. 14.—Ή  έκ Βουλ,γαρίας έξαγωγή ζώιον καί ζωικών προϊόντων. 
21.—Διεθνής έμπορική έν Σόφιφ συνέλευσις.—Ή  έφετεινή νωπών ντοματών εξα
γωγή. 26.—Ή  έν Βουλγαρία έξαγιογή κατά τό πρώτον έξάμηνον τοΰ 1937.

Αύγουστος 1.—Αί μεταλλικοί έν Βουλγαρία, ύδάτων πηγαί καί ή έκμετάλλευ- 
σις αυτών. 8 —Ή  κατά τό έν. έτ. έξαγωγή ντοματών.—Αί έθνικαί μιιονοψηφίαι καί 
οί Βούλγαροι. 10.—Έγκώμιον Βουλγαρικής έφημερίδος περί τοί έργου τής κυβερ- 
νήσεως Μεταξά έν Έλλάδι. 20.—Τό άποταμιευτικόν παρά τοΐς Βουλγάροις πνεύμα. 
27.—Τό Βουλγαρικόν ροδέλαιον.

Σεπτέμβριος  9. — Ή  έφετεινή έν Βουλγαρίφ βομβυκοτροφία καί μεταξουργία. 
16.—Ή  έν Βουλγαρία έφετεινή έξαγωγή έπιτραπεξίων σταφυλών.

Νοέμβριος  6.—Ή  έφετεινή έν Βουλγαρία έξαγωγή έπιτραπεξίιον σταφυλών. 
—"Ελεγχος τών έν Βουλγαρίφ ανθράκων. 9. — *0 νέος έν Βουλγαρία στρατιωτικός 
νόμος. 12.—Ή  διεθνής κατάστασις χειροτερεύει (Ματζάριοφ Μίρ.). 15.—Πρό ιστο
ρικών ευθυνών. "Αρθρον Μίρ. Μπούρωφ. 17.—Ή  έν Βουλγαρία τών διανοουμένων 
ανεργία καί ό περιορισμός αυτής. 20, — Ή  έξωτερική τής Βουλγαρίας πολιτική καί 
ή έσωτερική.— Τό γεωργικόν έτος 1936—37. 25.—Αί τσεχοβουλγαρικαί έμπορικαί 
σχέσεις. —Ή  τής ζαχάρεως κστανάλωσις έν Βουλγαρία.—Τά νέα έκ Βουλγαρίας έξα- 
γωγής είδη. 26.—Ή  τής μίνθης καλλιέργεια έν Βουλ,γαρία.

Δεκέμβριος  3.—Ή  καλλιέργεια λαβαντίδος, φιστικιών, λίνου.—Έξαγωγή 
σταφυλών 1935 — 1937. 7.—Παρασκευή νέου εύθηνοΰ έκ ρόδου αρώματος πρός δια- 
τήρησιν τής καλλιέργειας τών ρόδιον έν Βουλγαρία 13. —Παρακμή τοΰ έμπορίου 
τών Βουλγαρικών ταπήτιον.—Ή  έπετηρίς τής συνθήκης τοί Νεϊγύ. 17. — Ό  Βουλ
γαρικός καπνός τό κυριώτερον τών εξαγομένων προϊόντιον.—Τά Βουλγαρικά στρα*
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τιωτικά φθινοπωρινά γυμνάσια κα'ι «ί στρατιωτικοί των ξένων κρίσεις. 18,—Ή  
έφετεινή εν Βουλγαρία εξαγωγή οπωρών καί λαχάνων. 22. — Ή  εν Βουλγαρία τοΰ 
βάμβακος καλλιέργεια.—Αί ξέναι προπαγανδιστικοί σχολαί έν Βουλγαρίρ. 21.—*ΓΙ 
εκ Βουλγαρίας εξαγωγή κατά τό 1937.— Ό  έν Βουλγαρία αριθμός των μηχανικών 
και αρχιτεκτόνων. 28.— Ή  έν Βουλγαρία καλλιεργούμενη γη καί ή άπόδοσίς της · 
—Ό  Βουλγαρικός λαός χωρεϊ εις τον εκφυλισμόν;

'Ιανουάριος 1 9 3 8 . 1. —Ή  έκ Βουλγαρίας εξαγωγή κσί τό κρατικόν έξαγω- 
γικόν γραφειον. 5.—Ό  προϋπολογισμός τής Βουλγαρίας τοΰ έτους 1938. 9.—Καί 
πάλιν περί τής βουλγαρικής εξόδου εις τό Αίγαΐον. 13.—'II κατά τήν τελικήν στα
τιστικήν των βουλγ. Κρατικών σιδηροδρόμων εξαγωγή οπωρών κλπ. κατά τό 1937.
— Κρίσις έν τή βουλγαρική αμπελουργία. 22.—Οι βουλγαρικοί σιδηρόδρομοι. 21.— 
Καί πάλιν περί των βουλγαρικών σιδηροδρόμων. ’Άρθρον Μ'ιρ Μανζάρωφ. 28.— 
Ή  αστυφιλία έν Βουλγαρία. 29. —Ή  έκ Βουλγαρίας έξαγωγή τοϋ 1937.

Φεβρουάριος. 4,—Ή  εις Βουλγαρίαν εισαγωγή τοΰ 1937. 7.—Ή  έν Βου?^γα- 
ρία άναλφαβητοσύνη. 9.—Ή  έν Βουλγαρία έκπαίδευσις. 12.—Ή  μεταξύ Ελλάδος 
καί Βουλγαρίας έμπορική συνθήκη, άρθρον «Μίρ». 18, —Έ πί τή έξηκονταετηρίδι 
τής άπελευθεριόσεως τής Βουλγαρίας (3 Μαρτ.). 2G. —Ή  έν Βουλγαρίρ. μελισσοκο
μία.—Ή  μεταξύ 'Ελλάδος καί Βουλγαρίας δυνατότης τών οικονομικών ωφελειών.— 
Ή  έν Βουλγαρία χρήσις τής ζακχάρεως.

Μάρτιος. 6,—Ή  κατά τό 1937 καπνοπαραγωγή έν Βουλγαρία. 8.—Τό ξένον 
έν Βουλγαρίςι κεφάλαιον. 13. — Ή  κατά τό έτος 1937 σηροτροφία καί τό έμπόριον 
τών κουκουλίων.—*0 δασικός τής Βουλγαρίας πλούτος. 16.—Τά έν τή γεωργό? ζώα.
— Ό μεταλλικός έν Βουλγαρία πλούτος. 21.—Αί βουλευτικοί έν Βουλγαρία έκλογαί 
καί επάνοδος είς τον κοινοβουλευτικόν βΐον. 26.—Τουρκία καί Ελλάς, άρθ. Σλόβο.

’Απρίλιος. 1 — Τό γεωργικόν έτος 1936 - 37 εν Βούλγαρό?. 6.—Τό γεωργι
κόν πρόβλημα έν Βουλγαρία. 9. — Ή  νέα ελληνοτουρκική συμμαχία (άρθρον τοΰ 
Βαρσοβιανοϋ Ταχυδρόμου 3. 18). —Νομοθετικόν διάταγμα περί σωματείων. 12.—Ό  
υπόγειος τής Βουλγαρίας πλούτος. 20. -Τά έκ τών οικονομικών τής Ελλάδος θε 
σμών πρός τά άλλα κράτη διδάγματα διά τήν Βουλγαρίαν. 30.—Καί πάλιν περί τής 
καλλιέργειας τής μίνθης έν Βουλγαρία.

Μάιος. 6.—Περί τής έν Βουλγαρίρ καλλιέργειας τών φραουλών.—Ή  έκτη 
έκθεσις τής Φι)πόλεως. 12. — Αί έλληνικαί έλαϊαι (Γ. Παυλώφ-Μίρ). 13—Ή  λήξις 
τής έκτης έκθέσεως Φι)πόλεως. 14. — "Αρθρον τής Ρ. Foss περί τής έκθέσεως τής 
Φι)πόλεως„ 18.—Αί μειονοψηφίαι (Μίρ). 20. — Ή  Βουλγαρία καί οί γείτονες της 
(Σλόβο-Τόσεφ). 20.—Ό  μέγας φίλος τής Β. Kenar ξενιζόμενος έν Φι)πόλει. 22.— 
Δύο άρθρα τής Μίρ καί τοΰ Σλόβο περί τής βουλγαρικής βιομηχανίας. 30. — Ή  
έκ Βουλγαρίας έξαγωγή λαχανικών.—Τό έμπόριόν της κατά τό α' τρίμηνον.

’Ιούνιος. 5.—Περί τής έν Έλλάδι καταστάσεως κατά τήν Π ράβδον. 7—Ό  
βουλγαρικός τύπος καί αί έθνικαί μειονοψηφίαι. — Τό ταχυδρομικόν έν ’Αθήναις 
συνέδριον. 9.—CH καλλιέργεια τοϋ βάμβακος έν Βουλγαρίρ. 11.—Ή  έν Βουλγαρία 
ροδοκαλλιέργεια καί ή ροδέλαιου έξαγωγή. 16. —Ή  διατροφή τοΰ βου?νγαρικοΰ λαοϋ. 
Ό  τιμάριθμος έν Βουλγαρία αυξάνει. 19. — Ή  έν Βουλγαρία λίπανσις τών γαιών. 
22.—Ή  έφετεινή εσοδεία. — Αί έθνικαί μειονοψηφίαι. — 'Η κατά τό 1937 μετανά- 
στευσις έν Βουλγαρίρ. 25. — Ή  έν Βουλγαρία αμπελουργία καί οινοποιία. 30.— 'Ο 
περονόσπορος έν Βουλγαρία. —Εσοδεία.—Φράουλαι.

(Συνέχεια είς ΙΒ' τόμον)
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ΜίΧΑΗΑΙΟΝ.—Ούτως ώνομάαθη υπό των 
Βυζαντινών ή έπί τής ευρωπαϊκής παραλίας 
τοΰ Βοσπόρου τοποθεσία, «Έστίαι» ή «Ανά
πλους» των αρχαίων, από του ναού του ’Αρ
χάγγελου Μιχαήλ, οΐκοδομγ|θέντος, κατά την 
παράδοσιν. υπό Κωνσταντίνου του Μεγάλου 
(306 — 387), πράγματι όμως, κατά τον ΙΙρο- 
κόπιον (ΙΙερΐ Κτισμ. Α, 3, 11—18) υπό του 
’Ιουστινιανού (527—565).

Είναι το σημερινόν προάστειον τής Κων
σταντινουπόλεως Μεγα Ρεύμα, μετονομασθέν 
από τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
(1153) Άρναοι5τ·κιοϊ.

ΜΝΕΙΑΚΟΝ.—’Οχυρόν φροόριον τής Θρά
κης κείμενον Ν. Δ. τής Άδριανουπόλεως επί 
του ποταμού ’Άρδα, πρός βορράν τής πόλεως 
Έφραίμ (νυν Φερύγιον) τό μόνον μετά Σερ
ρών καί Μελενοίκου μή περιελθόν εις τούς 
Βουλγάρους κατά την επιδρομήν του ήγεμό- 
νος αυτών Μιχαήλ τό 1255.

ΜΝΗΣΙΣΤΡΑΤΟΣ.—Έλλην φιλόσοφος έκ 
Θάσου, μαθητής τοΰ Πλάτωνος. ΙΙαρεδέχετο 
την ήδονήν ώς πνευματικήν άπόλαυσιν, ώς 
περίπου οί επικούρειοι.

*ΜΝΙΙΣΟΣ.—Είς των εΰγενών Παιάνων, φί
λος καί σύμμαχος τών Τρώων, φονευθείς δπό 
τοΰ Άχιλλέως κατά τόν Τρωικόν πόλεμον 
(Ίλιάδ. Φ, 210).

ΜΟΔΕΣ'ΓΟΓ ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ. — Μία τών 19 
έν Κωνσταντινουπόλει κινστερνών, κείμενη 
ού μακράν τής Μονής Μυρελαίου (νυν Βουδρούμ 
-Τζαμισί) παρά τήν Βλάγκαν, έν τή συνοικίφ 
Λαλελή-Χαμάμ.

*Μ01ΡΩ ή ΜΓΡΩ ή ΒΓΖΑΝΤΙΑ. —Ποιήτρια 
επιγραμμάτων. Έγεννήθη έν Βυζαντίψ καί 
ήκμασε περί τά τέλη του τετάρτου π.Χ. αίώ- 
νος. 'Γπήρξε μήτηρ τοΰ τραγικοΰ 'Ομήρου, 
Παρ’ ’Αθηναία) (XI, 49) εδρίσκομεν απόσπα
σμά τι έπικοΰ τίνος ποιήματος τής Μοιροΰς, 
πραγματευόμενου τήν γένεσιν τοΰ Διός. Κατά 
δέ τόν Παρθένιον, έποίησε καί έλεγείας τάς 
«Άράς» (W. Christ. 'Ιστορ. τής έλλην. Λο
γοτεχνίας, μετάφρ, Λ. X. Κώνστα καί Ν. Γ. 
Πολίτου, Τόμ. Β, σελ. 46 καί έξής).

ΜΟΙΣΙΑ.—Χώρα τής Ν. Α. Ευρώπης, δρι- 
ζομένη πρός Β. δπό τής Δακίας διά τοΰ Δου-

(Συνέχεια από τόν Γ Τόμον)

νάβεως ποταμού, πρός Ν. υπό τής Μακεδο
νικής Θράκης, πρός Δ. υπό τής ’Ιλλυρίας καί 
τοΰ κάτω ροΰ τοΰ Δρίνου καί Σαύου, καί 
πρός Α. υπό τοΰ Εύξείνου Πόντου. Διαρρέε- 
ται υπό πολυαρίθμων παραποτάμων τοΰ Δου* 
νάβεως, τοΰ Δρίνου, Μάργου (Μοράβα), Κίμ* 
βρου (Ζιβρίτσα ή Ζίβρα) καί άλλων, τό δέ 
έδαφος αυτής πρός μέν τά δυτικά είναι ορει
νότατου, πρός τά ανατολικά από τοΰ Δουνά- 
βεως μέχρι τοΰ Αίμου πεδινόν καί εύφορώ- 
τατον, πρός δέ τά Ν.Α. κατά τήν Μικράν 
Σκυθίαν (Δοβρουτσά) Ιλωδέστατον.

’Αρχαίοι αυτής κάτοικοι άναφέρονται οί 
Τριβαλλοί κατοικοΰντες τά Δ. αυτής, οί Πεύ
κινοι, παρά τάς έκβολάς τοΰ Δουνάβεως, οί 
Κρόβυξοι πρός Ν. καί άλλοι, πάντες Θρφκικής 
καταγωγής. Μετά τών Τριβαλλών άνεμίχθη- 
σαν αργότερου καί Κελτικά φΰλα, δπως οί 
Σκορδίσκοι, οί Ταυρίσκοι, οί Βόϊοι καί άλλοι.

Οί αρχαίοι 'Έλληνες, δέν έγνώριζον έπα- 
κριβώς τήν Μοισίαν, οί δέ γεωγράφοι έθεώ- 
ρουν αυτήν ώς Θράκην, τής οποίας ή γεω
γραφική έννοια παρήλλάσσε κατά διαφόρους 
έποχάς, Καλλίτερον έγνώαθη μετά τήν υπό 
τών 'Ρωμαίων κατάκτησιν τής Μακεδονίας τό 
168 π. X. καί τήν υποταγήν τών Σκορδίσκων 
τό 135 π. X. υπό τοΰ 'Ρωμαίου Μ. Κοσκω- 
νίου, ιδίως δέ από τής έποχής τοΰ Αύγού- 
στου, δπότε ή χώρα άνεκηρύχθη ρωμαϊκή ε
παρχία. Άργότερον οί Μοισοί έπολεμήθησαν 
δπό τοΰ Κουρίωνος τό 75 π. X. τελικώς δε 
καθυπετάχθησαν δπό τοΰ Μ. Λικινίου Κράσ- 
σου τό 29—28 π. X.

Κατ’ άρχάς διψκεϊτο αύτοτελώς. Έπί Βε- 
σπασιανοΰ δμως καί τοΰ διαδόχου αΰτοΰ διη- 
ρέθη είς δύο τμήματα; τήν ’Άνω Μοισίαν 
(Moesia Superior) πρός Δ. μεταξύ τών πο
ταμών Δρίνου καί Κίμβρου, περιλαμβάνουσαν 
τήν προπολεμικήν περίπου Σερβίαν, μέ πρω
τεύουσαν τήν Σαρδικήν (Σόφιαν) καί τήν 
Κάτω Μοισίαν (Moesia Inferior) πρός Α. 
μεταξύ τοΰ Κίμβρου καί τοΰ Εύξείνου Πόντου, 
τήν προπολεμικήν περίπου Βουλγαρίαν, μέ 
πρωτεύουσαν τήν έπαρχίαν τής Θροίκης.

’Από τοΰ Διοκλητιανοΰ διηρέθη ολόκληρος 
ή Μοισία είς πέντε έπαρχίας, έξαρτωμένας 
έκ τής έπαρχίας (Praefectura) τοΰ ’Ιλλυ
ρικού:
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α') Τήν κυρίως Μοισίαν πρός Α. μέ πρω
τεύουσαν τό Βιμινάκιον (Κοστολάτς).

6') Τήν Ριπαίαν Δακίαν (Dacia Ripensis) 
πρός Β. επί τής δεξιάς όχθης τοϋ Δουνάβεως, 
μέ πρωτεύουσαν τήν Ρατιαρίαν (νΰν ’Αρτσάρ).

γ') Τήν "Εσω Δακίαν (Dacia Mediterra- 
nea) ή Δαρδανίαν πρός Ν. μέ πρωτεύουσαν 
τήν Σαρδικήν.

δ') Τήν Κάτω Μοισίαν πρός Α. μέ πρω
τεύουσαν τήν Μαρκιανούπολιν, καί

ε') Τήν μικράν Σκυθίαν (Scytliia Minor) 
πρός Α. μέ πρωτεύουσαν τούς Τόμους (Κων- 
στάντζαν).

Κυριώτεραι πόλεις αυτής ήσαν: Έν μέν τή 
"Ανω Μοισίφ τό Βιμινάκιον (Κοστολάτς), τό 
Σιγγίδουνον (Βελιγράδιον) καί άλλαι, έν δέ 
■τή Κάτω Moiaiqi τό Δορύστολον (Σιλίστρια), 
οί Τόμοι (Κωνστάντζα), ή ’Οδησσός (Βάρνα), 
ή Νικόπολις πρός "Ιατρόν (Nikiup) καί άλλαι.

Αί άπό Γ' μ.Χ. αίώνος έπιδρομαί των βαρ
βάρων, Γαλατών, Βησιγότθων, ’Αλανών καί 
άλλων, μεγάλας έπέφερον καταστροφάς εις 
τήν χώραν, μετά πολλών ,̂ δέ δυσχερείων κα- 
τώρθωσε νά συγκράτηση αυτούς δ ’Ιουστινια
νός, δπότε περί τό G79 έγκατεστάθησαν Σλά
βοι καί Βούλγαροι.

ΜΟΙΣΟΙ.—Θρφκικός λαός, κατοίκων τήν 
μεταξύ του Δουνάβεως καί Αίμου χώραν, τήν 
απ’ αυτών κληθεΐσαν Μοισίαν (βλ. λεξ.). Εί- 
χον κοινά τά ήθη καί έθιμα μετά τών λοι
πών Θριγκών καί έθεωρούντο ώς ευσεβείς καί 
δικαιότατοι, τρώγοντες μέλι, γάλα καί τυρόν 
άπέχοντες «εμψύχων δι’ εύσέβειαν». (Στράβ. 
VII, 296).

Ύπό τοϋ 'Ομήρου άναφέρονται ώς ανδρείοι 
πολεμισταί καί σύμμαχοι τών Τρώων. Διαπε- 
ραιωθέντες οί Μοισοί εις άρχαιοτάτην εποχήν 
εις Μ. ’Ασίαν, κατφκησαν τήν μεταξύ Τρωά- 
δος καί Βιθυνίας χώραν, ήτις άπ’ αύτών έ- 
κλήθη Μυσία οί δέ κάτοικοι Μυσοί.

*Μ0ΙΧ0Π0ΛΙΣ.—"Αλλη όνομασία τής Πυ- 
νηρουπόλεως (βλ. λεξ.) τής μετά ταϋτα Φι- 
λιππουπόλεως, ή αυτή μέ τήν Βίνην ή Βι- 
νηρίαν.

*ΜΟΚΑΡΣΟΣ. — «Χωρίον Θράκης, τό εθνι
κόν Μοκαρσός. (Στ. Βυζάντιος). "Αγνωστος 
ή ταύχότης αύτών.

* ΜΟΛΙΣ (ή).—Θρφκική θεότης, μνημονευο-
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μένη ύπό τοϋ Χοιροβοσκού, γραμματικού καί 
ύπομνηματογράφου τοϋ έκτου μ. X. αίωνος 
(ΙΙρβλ. Κ. Μυρτ. Άποστολίδου, «Θρφκικά» 
1932, σελ. 225).

ΜΟΝ1ΤΑ.—Μέγα βυζαντινόν οικοδόμημα εν 
τψ Έβδομψ λόφψ, κατά τά δυτικά τοϋ Βυ
ζαντίου, χρησιμεϋον ώς θησαυροφυλακεΐον ή 
νομισματοκοπείο'/ (έκτου λατινικού moneta).

ΜΟΝΟΓΝΙΟΣ.—Βασιλεύς τών Δαρδανίων 
’Ιλλυριών διαδεχθείς περί τό 281 π. X. τον 
Γλαυκίαν, βασιλέα τών Ταυλαντίων. Έπωφε- 
λν̂ θείς τής απουσίας τοϋ ΙΙύρου έν Ίταλίφ, 
κατέλαβε τό Δυρράχιον, καταστήσας αυτό 
πρώτεύουσαν τής χώρας του. Υπήρξε σύμ
μαχος του Πτολεμαίου, υίοϋ του Λυσιμάχου 
βασιλέως τής Θράκης, κατά τοϋ Πτολεμαίου 
τοϋ Κεραυνοί», αντιποιούμενου τήν έπί τής 
Θράκης καί Μακεδονίας υπερτάτην αρχήν. 
Κατά τό 272 π. X. έπολέμησε κατά τοϋ Α 
λεξάνδρου, βασιλέως τών Μολοσσών. Σώζον
ται άργυροι στατήρες αύτοΰ, δυρραχηνοϋ τύ' 
που.

ΜΟΝΤΕΡΕΓΙΝΕ.— "Ονομα φρουρίου τής 
Κάτω Μοισίας, έπισκευασθέν υπό του αυτό- 
κράτορος Ιουστινιανού τοϋ Α' (527—565) 
παρά npoaoniq) (Περί Κτισμ. IV, 11).

* ΜΟΡΑ ή ΜΟΡΡΑ.—’Ορεινή περιοχή τής 
Ροδόπης έν Θράκη κειμένη άνατολικώτερον 
τής ορεινής περιοχής Μερόπης (βλ. λεξ.) 
πρός νότον τοϋ 'Έβρου καί δυτικώς τοϋ Δι
δυμοτείχου περί τον ροϋν τοϋ Άρδα ποτα- 
μοϋ. (Καντακ. 11, 161 καί άλλαχοϋ).

Δτά πρώτην φοράν άναφέρεται εις τό πρός 
τούς Βενετούς χορηγηθέν μολυβδόβουλλόν 
τοϋ ’Αλεξίου Γ' τοϋ ’Αγγέλου τό 1198. ’Αν
τιστοιχεί δέ περίπου πρός τήν έπί τουρκο
κρατίας περιφέρειαν Κίρτζαλι, περιλαμβά- 
νουσα ίσως καί τό βουλγαρικόν Χάσκοβον μέ
χρι τών οχθών τοϋ 'ΈβρΟυ (Στίλπ. Κυριακί- 
δου, Βυζαντιναί Μελέται, σελ. 48 καί Ιξής).

* ΜΟΡΙΖΟΣ.—Μία τών 14 πόλεων τής 
Θράκης Εύρώπης μνημονευομένη κατά τον 
Ικτον αιώνα ύπό τοϋ 'Ιεροκλέους (Συνέκδ, 
632), άλλ’ άγνωστόν που κειμένη.

* ΜΟΡΦΩ (ή). — Καλουμένη καί ’Αφροδίτη 
έχουσα έν Ζηρίνθιρ παρά τήν Αίνον ναόν, διό 
καί Ζηρινθία ’Αφροδίτη έν Θράκη έκαλεϊτο 
(Μέγα ’Ετυμολογικόν).

Σ α μ ο  ίΚ>όκη



Λεξικόν γεωγραφικόν και Ιστορικόν τής Θράκης 227

ΜΟΣΤΙΣ.—Βασιλεύς τής Θράκης, ζήσας 
περί χά 206 π. X. ή καί βραδύτερον. Τού 
Μόστιδος σώζονται άργυρά τετράδραχμα κατ’ 
άπομίμησιν των νομισμάτων τοδ Λυσιμάχου, 
φέροντα τήν εικόνα αυτού έμπροσθεν μετά 
τής επιγραφής: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΟΣΤΙΔΟΣ καί 
τάς χρονολογίας: ΕΤΟΤΣ ΙΓ, ΚΒ, ή ΛΗ.

’Επίσης σώζονται καί χαλκά φέροντα έμ
προσθεν κεφαλήν ’Απόλλωνος, όπισθεν δέ 
’ίππον (Head—Σβορώνου, Ίστόρ. Νομισμ. 
Τόμ. Α', σελ. 358).

ΜΟΣΓΝΟΠΟΛΙΣ καί ΜΟΣΓΝΟΓΠΟΛΙΣ.— 
’Ονομασία δοθεΐσα 6πό των Ρωμαίων εις τήν 
έν τή Δ. Θράκη Μαξιμιανούπολιν (βλ. λεζ.).

Μολονότι άναφέρεται τόσον συχνά 6πό των 
Βυζαντινών συγγραφέων καί των Λατίνων 
χρονογράφων τής τετάρτης Σταυροφορίας 
(1202—1204) δέν έχει έξακριβωθή ή θέσις 
της, μεγάλη δέ διαφωνία επικρατεί μεταξύ 
των νεωτέρων.

Οί Λατίνοι χρονογράφοι τήν ονομάζουν 
Messiliople (Μοσηνούπολις), δ δέ Βιλλεαρ- 
δουΐνος αναφέρει δτι έκειτο επί τής δεξιάς 
όχθης ποταμού τίνος επί των ύπωρειών τής 
Ροδόπης επί τής από Άδριανουπόλεως εις 
Θεσσαλονίκην άγούσης δδοδ μεταξύ Σερρών 
καί Κυψελών.

Κατά τόν Άφθονίδην (ακριβής τοποθεσία 
πόλεών τινων τής Μακεδονίας, έν: Παρνασσψ, 
Τόμ. VI, σελ. 462) έκειτο δπου ή κώμη Με- 
σορώπη ή Μουσορούπη ή Μοαυρόπολι καί Μι- 
συρόπολι επί των ύπωρειών τού Παγγαίου. 
Κατά τόν Παπαρρηγόπουλον, Μοσυνόπολις 
είναι ή σημερινή Κομοτινή. Όρθοτέρα όμως 
γνώμη φαίνεται ότι είναι ή τού lirecek (Das 
Furstenthum Bulgarieti, σελ. 441) καθ’ ήν 
αΰτη έκειτο εις τήν πεδιάδα τής Κομοτινής, 
όπου τό χωρίον Μοσυνό ή Μοσνίκ-Καλεσή, 
μεταξύ Κομοτινής καί Βιστονίδος λίμνης 
(Μπουρού), παρά τόν ποταμόν Καρασοΰ, όπου 
παρατηρούνται άμορφα τινα ερείπια, καλού
μενα υπό των χωρικών Μεσήν-Καλεσή.

Πότε ακριβώς κατεστράφη δέν είναι γνω
στόν. Φαίνεται όμως ότι διετηρεΐτο περί τά 
μέσα τού οεκάτου τετάρτου αίώνος ή καί άρ- 
γότερον, καθ’ όσον άναφέρεται ότι επί τού 
πατριάρχου ’Ισιδώρου (1347 —1350) ή επισκο
πή Μοσυνουπόλεως παρεχωρήθη εις τόν Μη

τροπολίτην Τραϊανουπόλεως (Μ. I. Γεδεών, 
ΙΙατριαρχ. Πίνακες, σελ. 424).

ΜΟΣΓΧΛΟΝ (Τό). — ’Όρος ήφαιατειογενές 
τής νήσου Λήμνου, θεωρούμενον ώς κεντρον 
τής λατρείας τού Ηφαίστου. ΓΙοΐον έκ των 
όρέων τής Λήμνου ήτο ό Μόαυχλος, δέν είναι 
ακριβώς γνωστόν, συνήθως όμως τοποθετεί
ται κατά τά ανατολικά τής νήσου.

ΜΟΣΧΙΟΣ —Ποταμός τής Δαρδανίας (’Ά 
νω Μοισία) άναφερόμενος υπό τού Πτολεμαί
ου (Γεωγρ. Γ, 9, 3). Πηγάζων από τών α
νατολικών ύπωρειών τοδ όρους Σκάρδου, εκ
βάλλει εις τήν δεξιάν όχθην του Δουνάβεως, 
14 μίλια Α. τής Σιγγιδόνος (Βελιγράδιον) προ 
τής πόλεως Μάργου (Γίασσάροβιτς). Είναι δ 
αυτός μέ τόν Βρόγγον τού Ηροδότου (IV, 
49), τόν Μάργον τών ΊΌμαίων (Στράβ. VII, 
318) τόν νδν Μοράβαν.

* ΜΟΓΚΑΚΕΝΘΟΣ.—’Όνομα κύριον καθα- 
ρώς Θρακικόν, κατ’ επιγραφήν τού τρίτου μ. 
X. αίώνος εύρεθεΐσαν παρά τήν κώμην Βαρ
βάρα τής περιφέρειας Τατάρ-Παζαρτζίκ τής 
αρχαίας Βησσαπάρας («Θρακικά» Τόμ. XII, 
σελ. 234). Ή λέξις είναι σύνθετος έκ τοδ 
Μούκα καί κένθος.

* ΜΟΓΚΑΛΟΣ καί ΜΟΓΚΙΛΗΣ. — ’Όνομα 
Θρακικόν κύριον κατ’ έπιγραφάς εύρεθείσας 
έν τή Βορ. Θράκη («Θρακικά». 1935, σελ. 
172).

* Μ0(Γ)ΚΑΠΟΡ1Σ, ΜΟΓΚΑΒΟΡΙΣ ΜΟΓ- 
ΚΛΒΟΓΡΙΣ καί ΜΟΓΚΑΒΙΟΪΡΟΣ. — Όνομα 
κύριον καθαρώς Θρακικόν κατ’ έπιγραφάς εύ
ρεθείσας έν τή Β. Θράκη καί τή Μοισίφ.

* ΜΟΓΚΑΣΓίΣ. — “Όνομα κύριον καθαρώς 
Θρακικόν, κατ’ έπιγραφάς τοδ τρίτου μ.X. αίώ
νος εύρεθείσας έν τή κώμη Δημητρίεβο τής πε
ριφέρειας Τατάρ-Παζαρτζίκ τής Βησσαπάρας 
τών αρχαίων. 'Η γενική : Μουκασήους. Ά 
παντά καί Μούκασος—Μουκάσιος («Θρακικά» 
Τόμ. XII, σελ. 234).

* ΜΟΠί ΑΤΡΛΛΙΣ καί ΜΟϊΚΑΤΡΑΛΗΣ.-· 
Όνομα κύριον καθαρώς θρακικόν, γνωστόν 
έξ επιγραφής, εύρεθείσης έν Στενιμάχιρ, τοδ 
δευτέρου ή τρίτου μ.Χ. αίώνος. (Dumont— 
Homolle, σελ. 327, άριθμ. 14 καί «Θρα
κικά» Τόμ. XII, σελ. 237).

* ΜΟΓΚΙΝΟΣ. — Όνομα κύριον καθαρώς 
Θρακικόν, παρατεχαμένος τύπος τοδ Θρακικοδ



2 2 8 Ά χ ι λ λ ε ω ς  Θ. Σαμοθράκη

ονόματος Μούκα, γνωστόν εξ επιγραφής τοΰ 
δευτέρου ή τρίτου μ. X. αίώνος, εύρεθείσης 
έν τή περιφερείς τοΰ 'Γατάρ · ΙΙαζαρτζίκ της 
Βησσαπάρας των αρχαίων. («Θρακικά» Τόμ. 
XII, σελ. 240).

ΜΟΓΛΑ'ΓΩ.—"Εν των πολλών φρουρίων έν 
Δαρδανίφ, τά όποια έπεσκεύασεν ό αύτοκρά- 
τωρ Ιουστινιανός δ Α' (527—565), παρά ΙΙρο· 
κοπίφ (Περί Κτισμ. IV, 4).

ΜΟΓΝΔΕΠΑ.—Φρούριον της Θρφκης (παρά 
ΙΙροκοπίφ (Περί Κτισμ. IV, 11) κτισθέν υπό 
τοΰ αύτοκράτορος Ιουστινιανού (527—565).

ΜΟΓΡΓΙΣΚΗ.—Φρούριον της Θράκης, τό 
όποιον μετά τοΰ Σερρείου, Δορίσκου καί άλ
λων κατέλαβε παρασπόνδως Φίλιππος ό 11α- 
κεδών τό 346 π.χ. έξαναγκάσας τήν φρουράν 
των ’Αθηναίων νά έκκενώση αυτό. (Αΐσχίνου, 
Κατά Κτησιφώντος 82). *Η ακριβής θέσις αύ- 
τοΰ δέν είναι έξηκριβωμένη.

ΜΟΓΡΙΔΕΒΑ.—Φρούριον τής Θρφκης εν τή 
έπαρχίς Ροδόπης, άνακαινισθέν υπό τοΰ αύ
τοκράτορος ’Ιουστινιανού τοΰ Α '(527—565), 
παρά Προκοπίφ (Περί Κτισμ. IV, 11).

* Μ0Γ2ΑΙ0Σ ΛΟΦΟΣ. —Είς των τριών λό
φων τής Φιλιππουπόλεως κατέχων τό μέσον 
σχεδόν τής πόλεως. Έκλήθη δε ούτως από 
τοΰ πρώτου οίκιστοϋ αύτοΰ, διατηρηθείσης τής 
ονομασίας αύτοΰ καί μετά τήν άλωσιν τής Κυυν- 
σταντινουπόλεως. Σήμερον καλείται : Νεμπέτ 
—τεπέ.

ΜΟΓΣΑΙΟΣ.—Γίός τοΰ Άνιιφήμου ή κατ’ 
άλλους του Εύμόλπου καί τής Σελήνης, σύγ
χρονος τοΰ Ώλήνος, Όρφεως καί Πάμφου καί 
σύζυγος τής Διϊόκης ή κατ’ άλλους τής ’Αν
τιόπης. Ήτο έποποιός, μάντις καί ίερεύς έν 
Άθήναις. Έχρημάτισε δέ μαθητής τοΰ Όρ· 
φέως καί ήκμασεν επί Κέκροπος τοΰ Β'. Έκ 
τής θρφκης κατήλθεν εις τον Έλικώνα μετά 
Ορφκών άποίκων καί άπέθανεν εν Άθήναις εις 
βαθύτατου γήρας (Ήροδ. VII. 6, VIII, 96 
IX, 43.—Στράβ. Χ47Ι). Κατά δέ τον ΙΙαυ- 
αανίαν, (Α, 25, 8) ό τάφος του έδεικνύετο έν 
Άθήναις απέναντι τοΰ τής Άκροπόΐεως λό
φου, όστις άπ’ αύτοΰ ώνομάζετο Μουσείον.

Κατά τινα παράδοσιν, ό Μουσαίος έπεσκέφ- 
θη τήν Αίγυπτον ϊνα μυηθή εις τήν Αιγυπτια
κήν σοφίαν, κατ’ άλλην δέ, ότι, όταν δ 'Η
ρακλής ήλθεν εις τάς Αθήνας καί έλαβε μέ

ρος εις τά  Έ λ ευσ ίν ια  μυστήρια , ήτο τ ε λ ε τ ά ρ 
χ η ς  αύτών. "Οπως εις τόν Ό ρ φ έ α ,  οΰτω καί 
εις τόν Μουσαίον άπεδόθη ή σύνθεσις ποιας 
τινός θεολογίας καί ή ε ισ α γω γή τή ς  ποιήσεως 
εις τήν Α τ τ ικ ή ν .  ’Επίσης εις τόν Μουσαίον 
αποδίδονται,  κ ατά  τόν 'Ηρόδοτον φσματα  κα- 
θιερώσεως καί έξαγνισμοΰ.

Άργότερον επί ΙΙεισιστράιου (VI αιών π.Χ.) 
ό Όνομάκριτος ό ’Αθηναίος, είς τόν όποιον 
εϊχεν άνατεθή ή περισυλλογή τών όμηοικών 
επών, ήλλοίωσε κατά πολύ τά έργα τοΰ Μου
σαίου δι’ αύθαιρέτων προσθηκών. Κατηγορη- 
θείς διά τήν βεβήλωσιν ταύτην τών χρησμών 
τοΰ Μουσαίου, έξεδιώχθη από τάς ’Αθήνας υπό 
τοΰ Ιππάρχου, τοΰ όποιου πρότερον ήτο έμ- 
πεπιστευμένος. Έπανελθών είς ’Αθήνας, κα
τόπιν συνδιαλλαγής μετά τών Πεισιστρατιδώ / , 
άπήλθε μετ’ αύιών είς τά Σοΰσα τής Περσίας, 
όπου δι’ ερμηνείας διαφόρων χρησμών κατώρ- 
θωσε νά πείση τόν Ξέρξην νά έκστρατεύση 
κατά τής Ελλάδος.

Έξ όλων τών είς τόν Μουσαίον άποδιδο- 
μένων ύμνων, ό Εύριπίδης θεωρεί ώς γνήσιον 
μόνον τόν πρός τήν Δήμητραν "Γμνον, τόν ο
ποίον θεωρεί έξοχον ('Ρήσος 945). Ό δέ ’Α
ριστοτέλης (Πολιτ. VIII, 5) διέσωσεν ήμίν 
ήμίστιχόν τι τοΰ Μουσαίου :

«βροτοΐς ήδιστον άοίδειν»
Μεταξύ τών χρησμών τοΰ Μουσαίου δπήρχε 

καί χρησμός τις, άφορών τήν ήτταν τών ’Α
θηναίων κατά τήν έν Αιγός Ποταμοίς ναυμα
χίαν τό 405 π. X. καθ’ ήν ό Λύσανδρος κα- 
τενίκησε τούς ’Αθηναίους, καί έπέφερε τό τέ
λος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου. ’Έλεγε 
δέ ό χρησμός κατά τόν Παυσανίαν (X,9,11).

Καί γάρ Άθηναίοισιν επέρχεται άγριος όμ-
[βρ°ς

ηγεμόνων κακότητι’ παραιφαοίη δε τις έ·
[ σ ται,

ήττάλοισ’ ήμούσουσι πόλιν, τίσουσι δέ ποι-
[νήν

Ό ΙΙαυσανίας διαμφισβητεί τήν γνησιότητα 
τών ύμνων τοΰ Μουσαίου, παραδεχόμενος καί 
αύτός, ώς μόνον γνήσιον τόν ύμνον τής Δή· 
μητρος (W. Christ, Ίστορ. τής Έλλην. 
λογοτεχνίας, Τόμ. Α' σελ. 152, 192). Μνη
μονεύει καί έργον τι τήν «Θεσπρωτίδα», τό 
περί Θεσπρωτών έπος τοΰ Μουσαίου, από τοΰ
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όποιου ό Κυρηναίος ήρύσθη εν πολλοϊς την 
«Τηλεγόνειαν». 'βς έργα αποδιδόμενα εις τόν 
Μουσαίον, άναφέρονται : 'II «Εύμολπία», αί 
«Έξακέσεις νόσων», ή «Θεογονία«, ή <Τιτα
νομαχία», οί «Χρησμοί», αί «'Υποθήκαι» ά· 
πευθυνόμεναι εις τόν υίόν του Εΰμολπον έκ 
4.000 στίχων, ή «Σφαίρα», πιθανώς κοσμο- 
γονικόν, αί «Παραλύσεις, τελεταί καί καθαρ- 
αοί».

Έ ξ  όλων τούτω ν  ελάχ ισοα  αποσπάσματα  
διεσώθησαν ύπό του Π λά τω νος ,  Ά ρ ισ τ ο τέλ ο υ ς ,  
Παυσανίου καί Κ λήμ εντος  τοΰ Ά λ ε ξ α ν δ ρ έ ω ς .  
'Γ πό  τό  όνομα Μουσαίος, ά να φ έρετα ι  καί ά λ 
λος τ ις λυρικός πο ιη τής  καί μελ ο π ο ιό ς ,  υίός 
τή ς  Θαμύρας καί τοΰ Φ ιλάμμω νος ή έγγονος  
αΰτοΰ, Θηβαίος ή ’Αθηναίος, άν.μάσας κ ατά  
τόν Σου'ί'όαν, πρό τοΰ Τρωικού πολέμου.

Μ Ο Γ Τ Ζ ΙΠ Α Ρ Α .— Θρφκική πόλ ις  εν Μ ακε
δονία, κειμένη επί τίνος διαβάσεως τοΰ Ά ξ ιου  
ποταμού, διά τή ς  οποίας δ ιήρχετο  ή από Παυ- 
τα λ ε ία ς  (Κιοατενδήλ) είς Στόβους (Σίρκοβον) 
οδός. Τό φρούριον αυτής επεσκεύασεν δ αΰ- 
τοκράτωρ ’Ιουστινιανός (Προκ. Περί Κτισμ. 
IV. 4).

*ΜΠΑΓΚΛΑΒΙΤΗΣδ ΦΙΛΙΠΠΟΓΠΟΛΙΤΗΣ. 
— Μετά τήν ύπό τοΰ Καλογιάννη εκ θεμελίων 
καταστροφήν τής Φιλιππουπόλεως τό 1205, 
πολλοί των κατοίκων αυτής κατέφυγον διά 
τής Ροδόπης εις Μελένικον. Τότε δ Μπαγκλα- 
βίτης μεγάλως ισχύων μεταξύ των συμπατρι
ωτών του, ευθύς ώς έπληροφορήθη τήν προ
σεγγίσω τοΰ Δούκα Βατάτση (1225—1255) 
εκδιώκοντος τούς Βουλγάρους εκ Θράκης πα- 
ρεκίνησε τούς συμπολίτας του νά παραδώσουν 
τό Μελένικον είς τόν Βατάτσην τόν νό)ίΐμον 
βασιλέα, λέγων : «Ημείς δέ πάντες εκ Φι- 
λιππουπόλεως δρμώμενοι καθαροί τό γένος Ρω
μαίοι» (Γ. ’Ακροπολίτου, Χρον. § 54).

ΜΠΑΜΠΑ—ΕΣΚΗ, ή ΜΠΑΜΠΑ—ΕΣΚΙΣΙ 
ή ΜΠΑΜΠΔ'Γ — ΑΤΕΚ. — Μεταγενεστέρα ο
νομασία τής Θρφκικής πόλεως Βουρτουδιζοΰ 
(βλ. λεξ.) δοθεϊσα μετά τήν κατάληψιν αυ
τής τό Ί361 ύπό των Τούρκων επί Σουλτάν 
Μουράτ τοΰ Α', προς τιμήν επισήμου τινός 
δερβίσου, παρακολουθοΰντος τόν Τουρκικόν 
στρατόν καί μεγάλης τιμής άπολαύοντος παρ’ 
αύτφ. Έπί τής 'Ελληνικής κατοχής τής Άν. 
Θράκης μετωνομάσθη Άρτισκός ή Έλευθεραί

καί ήτο έδρα ύποδιοικήσεως του νομού Σα
ράντα Εκκλησιών, ήρίθμη δέ 3.108 κατοί
κους (1920).

* ΜΠΕΑΔΝΟΣ.—Όχυρωτάτη βυζαντινή πό
λις κειμένη είς τά πρός τήν Βουλγαρίαν με
θόρια τής Θρφκης, παραχωρηθεϊσα τό 1344 
μετ’ άλλων οκτώ οχυρών πόλεων είς τόν βα
σιλέα τών Βουλγάρων ’Αλέξανδρον, ύπό τής 
βαοιλίσσης τοΰ Βυζαντίου ’Άννης τής Σαβοϊ- 
ανής, έπιτροπευούσης τόν ανήλικον υίόν της 
Ίωάννην τόν Παλαιολόγον, ύπό τόν δρον νά 
τύχη στρατιωτικής βοήθειας παρ’ αύτου κατά 
τοΰ Καντακουζηνοΰ, οστις έκήρυξεν εαυτόν 
βασιλέα τή βοηθείρρ τών Τούρκων. Καί βοή
θεια μέν ούδεμία παρεσχέθη, ύπό διαφόρους 
προφάσεις, αί πόλεις δμως αύται περιήλθον 
είς τούς Βουλγάρους μετά τών εν αύταίς στρα
τιωτών, οί δποίοι κατά τόν Καντακουζηνόν 
(III, 66) «όλίγφ πλείους χιλίων ήσαν πάν
τες μαχιμώτατοι καί ούδένων άλλων τών πα
ρά ‘Ρωμαίοις στρατευομένων λειπόμενοι είς 
ευψυχίαν».

ΜϊΤΔΟΝΕΣ,—Λαός τής Μακεδονίας, θρορ - 
κικής καταγωγής, κατοίκων από παλαιατά- 
των χρόνων τήν ύπ’ αυτών κληθείσαν Μυγδο- 
νίαν, μεταξύ τοΰ κάτω ροϋ τοΰ Άξιου καί του 
Στρυμόνος. ΙΙρωτεύουσα αύτής άναφέρεται ή 
Θέρμη (Θουκ. II, 9.—Έροδ. VII, 123). Γε- 
νάρχης αυτών θεωρείται δ Μύγδων, υίός τοΰ 
Άρεως καί τής νύμφης Καλλιόπης καί αδελ
φός του Ήδωνοΰ, άπό τοΰ δποίου κατήγοντο 
οί Ήδωνοί ή "Ηδωνες. Καταληφθεΐσα ή χώ
ρα αυτών ύπό τών Τημενιδών, πρώτων βα
σιλέων τής Μακεδονίας, άπετέλεσε τμήμα 
τοΰ Μακεδονικού βασιλείου. Μύγδονες ύπήρ- 
χον επίσης καί είς τήν Μ. ’Ασίαν, περί τόν 
’Όλυμπον, τήν Βιθυνίαν, τήν Περγαμηνήν, τήν 
κοιλάδα τοΰ "Ερμου καί άλλαχοΰ. Ή Μυγδο- 
νία διασχιζομένη ύπό τών διακλαδώσεων τοΰ 
ορούς Κερκίνης καί διαρρεομένη ύπό τοΰ Έ -  
χεδώρου ποταμοΰ (νΰν Γαλλικού), ήτο εύφο- 
ρωτάτη καί πολυάριθμος άριθμοΰσα 14 πό
λεις καί πολίσματα, μεταξύ τών δποίων : ή 
Θέρμη, ή Θεσσαλονίκη, ή Χαλάστρα, ή Σίν- 
δος, ή Λήτη ή Λιτή, ή Απολλωνία καίάλ- 
λαι.

ΜϊΤΔΟΝΙΑ ή ΜΓΓΔΟΝΙΣ.—Αρχαία χώ
ρα τής Μακεδονίας κατοικουμένη ύπό τών
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Μυγδόνων, λαοΰ θρφκικής καταγωγής, μετα
ξύ τού κάτω ροΰ τοΰ Άξιου καί τοΰ Στρυμό- 
νος, δριζομένη πρός Ν. υπό της Χαλκιδικής 
Χερσονήσου καί προς Β. υπό τής Κρηστω- 
νίας καί Βισαλτίας. Διασχιζόμενη υπό των δι
ακλαδώσεων του ορούς τής Κερκίνης καί δι- 
αρρεομένη ΰπό τοΰ ποταμού Έχεδώρου (νϋν 
Γαλλικού) ήτο εύφορωτάτη καί πολυάνθρω
πος χώρα, αριθμούσα 14 πόλεις καί πολίσμα- 
τα, μεταξύ των δποίων κατελέγοντο ή Θέρ
μη, Θεσσαλονίκη, Χαλάστρα, Σίνδος, Λήτη ή 
Λιτή, ’Απολλωνία καί άλλαι.

ΜϊΤΔΩΝ.—Γίός τοΰ Άρεως καί τής νύμ
φης Καλλιόπης, γενάρχης των Μυγδόνων (βλ. 
λέξ.).

* ΜΓΔ2Ν. — Εις των εύγενών Παιάνων, φί
λος καί σύμμαχος των Τρώων, φονευθείς όπά 
τοΰ Άχιλλέως κατά τόν Τρωικόν πόλεμον 
(Ίλιάδ. φ, 209).

ΜΓΡΕΛΑΙΟΓ (Μονή).—Μία των άρχαιοτέ- 
ρων μονών τοΰ Βυζαντίου, κείμενη έν τή συ- 
νοικίφ τής Βλάγκας. Έν τή Μονή ταύτη ά- 
πετέθησαν τά οστά τοΰ αύτοκράτορος Μαυρί
κιου (582—602). Άνεκαινίαθη υπό τοΰ 'Ρω
μανού Β' τοΰ Λεκαπηνοΰ (920—914) έν αύτή 
δ’ έτάφη καί ό ϊδιός καί ή σύζυγός του Θεο
δώρα, καθώς καί ή θυγάτηρ των Ελένη, σύ
ζυγος Κωνσταντίνου Ζ' τοΰ Πορφυρογεννήτου. 
Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
υπό των Τούρκων μετετράπη περί τά 1500 
εις τζαμίον, εκτοτε δε καλείται Βουδρόύμ— 
τζαμισί, διά τά βαθειά ύπόγειά της.

* ΜΓΡΙΚΗ. — Μία των παλαιοτέρουν ονομα
σιών τής Άμφιπόλεως. (βλ. λέξ.).

ΜΓΡΙΝΑ. — ’Αρχαιότατη πόλις τής νήσου 
Λήμνου, κειμένη επί τής δυτικής παραλίας 
αυτής. "Οταν περί τά 510—509 π. X. δ Μιλ
τιάδης τοΰ Κίμωνος προερχόμενος εκ τής 
θρφκικής Χερσονήσου, άπήτησε τήν προσχώ- 
ρησιν τής νήσου εις τούς Αθηναίους, μόνον 
οί κάτοικοι τής Μυρίνης'άντέστησαν. (Ήροδ. 
VI, 140). Βραδύτερου δμως άναφέρεται ώς 
σύμμαχος των Αθηναίων, αποτελούσα μέρος 
τής ναυτικής συμμαχίας αυτών. Τής Μυρίνης 
σώζονται νομίσματα τοΰ 300 π. X. φέροντα 
έμπροσθεν κεφαλήν ’Αθήνας κατ’ ενώπιον, 
όπισθεν δέ τά γράμματα ΜΓΡΙ καί γλαύκα 
κατ’ ενώπιον ή έστραμμένην πρός τά δεξιά.

(Head- Σβορώνου, Τόμ Α', σελ. 333). Είναι 
ή σημερινή Ηαλαιόκαστρον, πρωτεύουσα τής 
νήσου.

* ΜΓΡ1ΝΟΓΠΟΛΙΣ. - Έτέρα ονομασία τής 
έν Λήμνω πόλεως Μυρίνης (βλ. λέξ.), άπαν- 
τώσα κατά τόν XV αιώνα.

ΜΓΡΙΟΦΓΤΟΝ (Τό).—Κωμόπολις τής Ά- 
νατ. Θρφκης, κειμένη επί τής παραλίας τής 
Προποντίδος, μεταξύ Γάνου καί Περιστάσεως. 
Κατά πάσαν πιθανότητα έκτίοθη επί τών ε
ρειπίων τής αρχαίας Μυρτήνου (βλ. λέξ.), μνη
μονεύεται δε διά πρώτην φοράν 5πό τοΰ χρο
νογράφου Σκυλίτση, μολονότι πολλά έτη πρό 
αύτοΰ ήτο γνωστή ώς πολίχνη, άγνωστον δ
μως ποιον τό παλαιόν της δνομα, οπότε κα- 
τεστράφη τήν 23 Σεπτεμβρίου 1063 μετά του 
ΙΙανίου καί Έαιδεστοΰ.

’Επιγραφή τις τοΰ VI ή τοΰ VII αίώνος, 
εδρεθείσα πρό 50 περίπου ετών, δεικνύει δτι 
οί ΜυριοφυτηνοΙ τών χρόνων εκείνων άνήκον 
εις τήν φατρίαν τών πρασίνων :

ΝΙΚΑ Η ΤΓ- 
ΧΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙ
ΑΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ.

(Μ. I. Γεδεών Γάνου μνεία, σελ. 12—13).
Κατά τά τελευταία έτη ήτο έδρα τής δ- 

ποδιοικήσεως Μυριοφύτου καί ^ΙΙεριστάσεως, 
ώς καί έδρα επισκόπου δπό τόν μητροπολίτην 
Ήρακλείας, ήρίθμει δέ μέχρι τής άνιαλλα- 
γής τών πληθυσμών (1923) περί τάς 4.000 
κατοίκους έλληνας, διατηροΰντας εκκλησίας 
καί λαμπρά δημοτικά σχολεία.

ΜΓΡΚΙΝΟΣ.— Πόλις τής Ήδωνίδος έν Θρά 
κη, κειμένη Β,Δ. τής Άμφιπόλεως παρά τόν 
Στρυμόνα ποταμόν, επί ύψηλής καί όχυράς 
θέσεως. Παραχωρηθεΐσα τό 513 π.Χ. υπό τοΰ 
Δαρείου εις τόν Ίστιαΐον τον Μιλήσιον διά 
τάς κατά τήν εκστρατείαν τών Σκυθών δπη- 
ρεσίας αύτοΰ, κατελήφθη δπό τών έπιδραμόν- 
των Ήδωνών, οί'τινες άνέδειξαν αυτήν πρω- 
τεύουσάν των. ’Αποπειραθείς νά άνακτήση 
αύτήν δ γαμβρός του ’Αρισταγόρας τό 497 
π. X. έφονεύθη δπό τά τείχη της. ’Ολίγα έτη 
πρό τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου έπεχείρη- 
σαν ο ί’Αθηναίοι νά καταλάβουν αύτήν, άλλ’ 
δπέστησαν φοβεράν καταστροφήν. ΙΙαραμεί- 
νασα έλευθέρα μέχρι τοΰ 424 π,X, παρεδόθη 
εις τόν Βρασίδαν, δατις είχε καταλάβει τήν
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Άμφίπολιν μετά της πέριξ χώρας. ’Έκτοτε 
παρήκμασε καί δέν άναφέρεται πλέον.

MFPAEION. — 'Ονομασία υφόρμου τή ς  ευ
ρ ω πα ϊκ ή ς  π α ρα λ ίας  τοΰ Βοσπόρου, κ α τά  Δ ιο
νύσιον τον Β υζά ντιον ,  κείμενου προς Β, του 
’Εφεσίου λ ιμενος καί πρός Ν. του Λυκίου λι- 
μενος. Σήμερον παραμένε ι  ανώνυμος σ χ η μ α 
τ ίζετα ι  δε αμέσως προς Β. τοΰ ακρωτηρίου 
Τ ασ α λα ντζ ίκ  μπουρνού, βορείου κέρατος  τοϋ 
Μπουγιοΰκ Λιμάν.

ΜΓΡΜΗΕ (MYRMEX L O C U S).— Βυ
ζαντινή ονομασία τής λιμνοθαλάσσης τοϋ °Ρη- 
γίου (νΰν Κουτσούκ-Τσεκμετζέ), ή τις «ές τό
σον στενή τυγχάνει ουσα, ώστε δή καί Μύρ- 
μηξ ώνόμασται.» Έπί τοϋ στομίου αυτής δι- 
ήρχετο ξυλίνη γέφυρα, τήν οποίαν καταστρα- 
φεΐσαν άνήγειρεν ό αύτοκράτωρ Ιουστινιανός 
(527—565) καταστήσας τήν διάβασιν άκίν- 
δυνον. (Ιΐροκοπ. Περί Κτισμ. IV, 8, 16). Τής 
γέφυρας ταύτης οΰδέν ίχνος σώζεται.

Μ ΓΡ Μ ΙΔ Ο Ν Ε Σ .— Θρακικόν έθνος έν Φωκί- 
δι, των οποίων ήρχεν ό Άχιλλεύς. Πρωτεύ- 
ουσαι πόλεις αυτών ήσαν ή Φθίη καί ή 'Ελ
λάς (Ίλιάδ. II, 269, Λ, 180, Όδυασ. λ. 495).

ΜΓΡΟΚΕΡΑΤΟΓ (Μονή). — Μονή έν Κων- 
σταντινουπόλει, κτισθεΐσα κατά τόν ε' ή στ' 
αιώνα. Ώνομάσθη δέ οϋτω διότι εν αυτή κα- 
τετέθη τό κεράς τοϋ ελαίου διά τοΰ οποίου δ 
προφήτης Σαμουήλ έχρισε τούς βασιλείς τών 
’Ιουδαίων.

ΜΓΡΓΗΝΟΝ καί ΜΓΤΩΝΙΟΝ ή ΜϊΡΤΙΟΝ. 
—Μικρά πολίχνη τής Θράκης, άλλα στρατη
γικής σπουδαιότητος, τήν όποιαν Φίλιππος δ 
Μακεδών κατέλαβε παρασπόνδως παρά τών 
’Αθηναίων τό 346 π. X. μετά τοϋ Σερρείου, 
Έργίσκης καί Δορίσκου, έξαναγκάσας τήν 
φρουράν τών ’Αθηναίων νά έκκενώση αυτήν. 
(Δημοσθ. Περί Στεφάνου, 27). Ποϋ έκειτο α
κριβώς δέν είναι έξηκριβωμένον. Έκ τοϋ τό
που δμως δπου άνευρέθη επιγραφή άναγρά- 
φουσα τό δνομα τής πολίχνης, φαίνεται ότι 
έκειτο δπου ή κωμόπολις Χώρα ή μάλλον 
κατά τόν Dumont (Melanges d’epigra- 
pliie etc. σελ. 422) δπου τό Μυριόφυτον (βλ. 
λέξ.).

* ΜΓΡΤΗΝΟΣ.—Πιθανώς τοπωνυμικόν έπί- 
θετον τοϋ ’Ασκληπιού λατρευομένου έν Θράκη, 
γνωστόν έξ επιγραφής («Θρακικά» Τόμ. V,

σελ. 53)
ΜΓΡΤΩΝΙΟΝ ή ΜΓΡΤΙΟΝ.—Πολίχνη τής 

Θράκης έπί τής παραλίας τής ΙΙροποντίδος, 
άναφερομένη υπό τοϋ Σουΐδα, άλλως Μυρτη- 
νόν (βλ. λέξ.).

* ΜΓΣΙΑΣ (’Επαρχία) ή ΜΟΙΣΙΑΣ.—Μία 
τών εξ έπαρχιών τοϋ θέματος Θράκης έπί τών 
Βυζαντινών χρόνων, 6πό ήγεμόνα περιλαμβά- 
νουσα 7 πόλεις, μέ πρωτεύουσαν τήν Μαρ- 
κιανούπολιν ('Ιεροκλ. Συνέκδ. 636).

* ΜΓΣΙΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΣ.— Παλαιότερον δ
νομα τοϋ Θρακικοϋ Βοσπόρου, δτε δέν υφί- 
στατο ακόμη δ πορθμός, ή δέ Θράκη συνεί- 
χετο μετά τής Μικράς ’Ασίας. — «’Έπειτα Δι
ονύσιος, δ τάς κτίσεις συγγράψας, δς τά κα
τά Χαλκηδόνα στενά, ά νΰν Θράκιος Βόσπο
ρος καλείται, πρότερόν φησι Μύσιον Βόσπο
ρον προσαγορεύεσθαι» (Παρά Στράβωνι ΙΒ, 
566). Τήν παράδοσιν ταύτην έπαναλαμβανο- 
μένην υπό τοϋ Διοδώρου Σικελιώτου (V, 47), 
έπιβεβαιοϋν αί περί γεωλογικής συστάσεως 
τής Θράκης καί Μικράς ’Ασίας έρευναι, (Ηρβλ, 
Κ. Μητσοπούλου, Φυσική γεωγραφία τής Θρά
κης εις Θρακικήν ’Επετηρίδα τοΰ 1897, σελ. 
281 καί έξής).

ΜΩΚΑΤΙΑΝΑ.—’Αρχαίος πύργος τής ’Άνω 
Μοισίας, έπί τής δεξιάς δχθης τοϋ Δουνάβεως 
παρά τήν πόλιν 'Ρατιαρίαν (νϋν Άρτσάρ), 
τόν όποιον ως αναφέρει δ Προκόπιος (Περί 
Κτισμ. 6, 25) ό αύτοκράτωρ Ιουστινιανός 
(527—565) εις «φρούριον τελειώτατον κατε- 
στήσατο».

ΜΩΚΙΟΣ ("Αγιος). Άμφιπολίτης, μαρτυρή- 
σας έν Βυζαντίη) υπέρ πίστεως έπί Διοκλητι- 
ανοϋ (284 — 305 μ. X.) τοΰ όποιου τήν μνή
μην εορτάζει ή ’Ορθόδοξος ’Ελληνική ’Εκ
κλησία τήν 11ην Μαΐου. (Συναξαριστής τών 
12 μηνών, "Εκδ. Στεργ. 'Ραφτάνη 1868 τόμ. 
Β', σελ. 31). Κατά τινα παράδοσιν, μεγαλο
πρεπή αύτοΰ ναόν έκτισεν Κωνσταντίνος δ 
Μέγας έπί τών έρειπίων αρχαίου ναοϋ τοΰ 
Έρακλέους ώς έσωζεν ή παράδοσις μέχρι 
τοϋ X αίώνος πλησίον τοΰ όποιου έτάφη τό 
σώμα τοϋ μάρτυρος. Έπί πατριάρχου Μιχα
ήλ τοΰ Κυρουλαρίου έπί τής βασιλείας Ίωάν- 
νου τοϋ ΙΙαλαιολόγου έσώζοντο μόνον λείψα
να τοΰ μεγαλοπρεποΰς ναοϋ του. (Μ. I. Γε- 
δεών, Βυζαντινοϋ Εορτολογίου σελ. 103 καί
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έξης, Κων)πολις 1895.)
ΜΩΚΙΟΓ (Ναός 'Αγίου).—Μία των άρχαιο- 

τέρων τοΰ Βυζαντίου Έκκλησιώ,ν άνεγερθεί- 
σα ύπό τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου (324— 
337) επί της θέσεως παλαιού είδωλολατρ’.κοϋ 
ναοΰ, παρά τό σημερινόν Έξωκιόνιον, εις μνή
μην τοΰ μάρτυρος Μωκίου (βλ. λές.). Εις τήν 
έκκλησίαν ταύτην μετέβαινον οί αύτοκράτορες 
του Βυζαντίου δίς τοΰ έτους έν πομπή : τήν
έσπέραν τής Κυριακής τοΰ Άντίπασχα καί 
τήν ήμέραν τής Μεσοπεντηκοστής. Τήν 11ην 
Μαΐου, ήμέραν τής Μεσοπεντηκοστής έδολο-

* ΝΑ’ΓΣΟΓΠΟΛΙΣ.— Πόλις "Ανω Μοισίας, 
ή αυτή με τήν άλλως καλουμένην Ναϊσόν 
(βλ. λέξ.).

ΝΑ'ΓΣΣΟΣ.—’Ακμαιότατη κατά τάν Γ' καί 
Δ' μ. X. αιώνα πόλις τής "Ανω Μοισίας έν 
Δαρδανίφ, κείμενη επί τίνος παραποτάμου τοΰ 
Μάργου (Μοράβα) τοΰ νυν Νισσάβα. 'ϊπήρξε 
πατρίς τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου (274 μ. 
X.). Το έθνικόν Ναϊσιτανός. Ύπό τά τείχη 
αυτής κατέστρεψεν ό αϋτοκράτωρ Κλαυδια- 
νός τό 269 μ. X. τούς Γότθους. Καταστρα- 
φεΐσα ύπό τοΰ ’Αττίλα τό 447 μ.Χ. άνεκτί- 
σθη ύπό του αΰτοκράτορος ’Ιουστινιανού (527 
—565), δστις περιετοίχισεν αυτήν δΓ όχυρω- 
τάτων τειχών (Προκ. ΙΙερί Κτισμ.ΐν, I, 31).

Κατά τόν VI αιώνα άναφέρεται ύπό τοΰ 
'Ιεροκλέους (Συνέκδ. 654,6) ώς μία τών πέν
τε πόλεων τής επαρχίας Δακίας Μεσογείου, 
εις δέ τά εκκλησιαστικά χρονικά ώς έδρα ε
πισκόπου. Σήμερον καλείται Νίσσα 'Niscli) 
καί είναι έδρα γενικής διοικήαεως τοΰ Μο
ράβα, έν τή Κεντρική Σερβίφ τής Νοτιοσλα- 
βίας.

ΝΑΡΣΟΓ (τά). —'Γπό τό όνομα £τοΰτο φέ
ρονται τρία Ιδρύματα έν Κωνσταντινουπόλει, 
κτιαθέντα ύπό τοΰ Ναρσή, έπί τού αΰτοκρά
τορος ’Ιουστινιανού (527—565).

Ιον) Μεγαρον μετά τών παρ’ αΰτψ ναών 
τ·ΰ 'Αγίου Παντελέημονος καί τών Αγίων 
ΙΙρόβου καί ’Ανδρονίκου.

2ον) Ξενών παρά τό ανωτέρω μέγαρον καί 
τούς ναούς.

3ον) Γηροκομείου.
* ΝΑΣΤΟΣ καί ΝΑΣΤΟΣ καί ΝΕΣΤΟΣ.—

φονήθη εντός τού Ναοΰ δ αύτοκράτωρ Αεών 
δ ΣΤ', έκτοτεδέ κατηργήθη τό έθιμον τούτο. 
Κατά τούς τελευταίους αιώνας τής αυτοκρα
τορίας μόνον ερείπια τοΰ ναοΰ έσώζοντο.

ΜΩΣΣΗΣ. — Βασιλεύς τών Βισαλτών περί 
τά 500 — 480 π.Χ. γνωστός μόνον έκ τών νο
μισμάτων αύτού. Σώζονται δραχμαί καί τε- 
τρώβολα; φέροντα έμπροσθεν δπλίτην παρά 
ίππον, όπισθεν δέ τήν έπιγραφήν : ΜΟΣΣΕΩ 
ή ΜΩΣΣΕΟ έν τετραγώνφ (Head—Σβορώ- 
νου, Ίσιορ. τών Νομισμ. Τόμ. Α', σελ. 267).

Ν
Πόλις τής Θράκης, άναφερομένη ύπό Στε

φάνου τού Βυζαντίου, ή αυτή κατά πάσαν πι
θανότητα με τήν Ναϊσσόν (̂βλ. λες.) Γράφε
ται καί Νεστός.

* ΝΑΓΛΟΧΟΣ.—’Ακρωτήριου τής δυτικής 
παραλίας τής νήσου ’Ίμβρου, απέναντι τής 
Λήμνου, άναφερόμενον ύπό τού Φιλοστράτου. 
ΙΙαρ’ αυτό ύπήρχε πηγή τις «τά μεν άρρενα 
τών ζώων ευνούχους έργαζομένη, τά δέ θή- 
λεα ούτω μεθύσκουσα ώς καθεύδειν αΰτάς» 
('Ηρωϊκ. Διάλ. 1). Κατά πάσαν πιθανότητα 
είναι τό σημερινόν άκρωτήριον Αύλακας. 
ΝΑΓΛΟΧΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝΩΝ.—"Ορμος καί 
πολίχνη τής ανατολικής παραλίας τής Θρά
κης έπί τού Εύξείνου, μεταξύ ’Οδησσού (Βάρ- 
νης) καί Μεσημβρίας, ύπό τό Αίμόνιον άκρω
τήριον. Έςηρτάτο άπό τήν Μεσημβρίαν 
(Στράβ. VII, 319). 'Γπό τού Πλινίου καλεί
ται Τετραναύλοχος, είναι δέ τά σύγχρονον α
γκυροβολιού Έμινέ.

ΝΕΑ (ή). — Πολυτελεστάτη έκκλησία έν 
Κωνσταντινουπόλει, άναφερθεΐσα ύπό τοΰ αΰ
τοκράτορος Βασιλείου Α' τού Μακεδόνος (867 
—886) έν τψ περιβόλψ τών ανακτόρων. Έ- 
τιμάτο δέ έπ’ όνόματι τής Μαρίας Παρθένου, 
τού “Ιησού Χριστού, τού Προφήτου Ήλιου, 
τού 'Αγίου Νικολάου καί τών άρχαγγέλων 
Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Ήτο θαύμα τέχνης. 
‘Ολόκληρον τά έσωτερικόν τού ναού, τοίχοι 
καί δάπεδον ήτο έπεστρωμένον διά πολυχρώ- 
μων μαρμάρων καί μωσαϊκών. Τά άδυτα τοΰ 
ναοΰ, έχωρίζοντο άπό τοΰ λοιπού ναοΰ διά 
χρυσών καί αργυρών κιγκλιδωμάτων, ή δέ 
'Αγία Τράπεζα ήτο κατεσκευασμένη όλόκλη-
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ρος έκ πολύτιμων λίθον/ καί μαργαριτών.
Τήν Ιην Μαΐου 881 έτελέσθησαν μεγαλο

πρεπέστατα τά εγκαίνια αυτής επί παρουαίφ 
τού αύτοκράτορος, όπό του πατριάρχου Φω
τίου. δστις καί έξεφώνησε τον πανηγυρικόν. 
eO μεγαλοπρεπής ουτος ναός έσυλήθη υπό 
των Φράγκων κατά τήν Τετάρτην σταυροφο
ρίαν (1204). . .

ΝΕΑ ή ΝΕΑΙ. — Μικρά νήσος παρά τήν 
Λήμνον, εν τή όποια κατά τήν παράδοσ,ιν 
(παρά Στεφ. Βυζαντίψ), εδήχθη ό Φιλοκτή
της Οπό ύδρου. Άναφέρων ταότην ό γραμ
ματικός ’Αντίγονος 6 Καρΰστιος (Γ' π. X. 
αιών), λέγει : «Έν δε ταΐς των Λημνίων νή- 
σοις, ταϊς καλουμέναις ΝΙαις, πέρδικες ου γί
νονται, αλλά κάν ϊδη τις απόλλυνται' Ινιοι δέ 
τούτου τερατωδέστερον ίστοροΰσιν, δτι κάν ϊ- 
δωαιν τήν χώραν» (Συναγωγή παραδόξων Ι
στοριών). Τό εθνικόν Νεκϊος. Ταυτίζε-αι μέ 
τήν σύγχρονον νήσον ; "Αγιος Ευστράτιος.

* ΝΕΑ'ΙΌΔΟΓΝΩ. — Φρούριον τής Κάτω 
Μοισίας, άναφερόμενον Οπό τού Προκοπίου 
(Περί Κτισμ. IV, 11). ’Επί τής δεξιάς όχθης 
τού Δουνάβεως ποταμού, το αυτά με τό No- 
βιόδουνον (βλ. λέξ.) των ρωμαϊκών χρόνων.

ΝΕΑΠΟΛΙΣ. —Πόλις τής Ήδωνίδος ή χώρα 
τών Εδωνών, (ή σημερινή Καβάλλα), κεί
μενη επί τού θρακικοϋ πελάγους, απέναντι 
τής νήσου Θάσου. Ίδρυθεϊσα Οπό τών ’Αθη
ναίων περί τά μέσα τοΰ V π. X. αΐώνος, έν 
τώ δρμφ τής Άντισάρης, του αρχαίου επι
νείου τών Δατηνών, έγένετο φόρου Οποτελής 
εις αυτούς, εκμεταλλευόμενους τά πλούσια 
χρυσωρυχεία της. ΙΙρός διάκρισιν δέ τής επί 
τής χερσονήσου τής Παλλήνης (Κασσάνδρας) 
δμωνύμου πόλεως, αποικίας τών Μενδέων, 
εκαλείτο εις τούς φορολογικούς καταλόγους 
τών ’Αθηνών «Νεάπολις ή παρ’ Άντισάραν». 
'Ως εκ τής γεωγραφικής αυτής θέσεως ή πό
λις ήκμασε ταχύτατα, ιδίως δέ μετά τήν ϊ- 
δρυσιν τών Φιλίππων τών όποιων ήτο επίνειου 
καί τών όποιων απείχε περί τά 10-12 χλμ. 
’Ενταύθα επί Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος έναυ 
λάχει δ εξ 20 τριήρων στόλος τών ’Αθηναίων 
δπως αργότερου επί τών ρωμαϊκών χρόνων 
οΐ στόλοι τών δημοκρατικών δυνάμεων,

Ή Νεάπολις ηΰτύχησεν έκ τών πρώτων νά 
δεχθή τόν απόστολον Παύλον καί Σίλαν (ίΐράξ.

’Αποστόλων, XVII, II), κατά τήν δευτέραν 
αυτού περιοδείαν, εξ ού, κατά πάσαν πιθανό
τητα, ή επί τών Βυζαντινών χρόνων μετονο- 
μασία αυτής εις Χριστούπολιν, υπό τήν ό
ποιαν άναφέρεται υπό τών βυζαντινών συγ
γραφέων. Τά όπό τοΰ χρόνου καταστραφέντα 
τείχη αυτής έπεακεϋασεν δ αύτοκράτωρ Ι 
ουστινιανός (527—1365) υπό δέ τού 'Ιεροκλέ
ους καί Κ. Πορφυρογέννητου άναφέρεται ώς 
μία τών 32 πόλεων τής επαρχίας Μακεδο
νίας Πρώτης (Maeedoniae Priraae). ”Εκ- 
τοτε σπανιώτατά μνημονεύεται όπό τό πα
λαιόν της δνομα, τό δποΐο.ν άντικατεστάθη 
διά τής Χριστούπόλεως. Καταληφθεϊσα όπό 
τών Γενουατών άνεδείχθη εμπορικώτατος λι- 
μήν τής Άν. Μακεδονίας; εις τούτους δε πι
θανώς οφείλεται καί τό νεώτερον αυτής δνο
μα Καβάλλα.

Τό 1381 έκυριεύθη όπό τών Τούρκων, άλλ' 
έρημος καί κατεστραμμένη άποικισθεΐσα αρ
γότερου όπό Σολεϋμάν τοΰ Μεγαλοπρεπούς 
(1520—1566) δΓ ’Ιουδαίων μεταφερθέντων έξ 
Ουγγαρίας. Τής Νεαπόλεως σώζονται αργυρά 
νομίσματα πρό τοΰ 500 π. X. καί μέχρι τών 
χρόνων τοΰ Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος, όμοιά- 
ζοντα κατά πολύ πρός τόν σταθμόν καί τήν 
κατασκευήν πρός τά νομίσματα τής Θάσου, 
(Head—Σβορώνου, 'Ιστορ. τών Νομισμ. Τόμ. 
Α', σελ. 262). (Βιβλιογρ. Γεωργ. Μπακαλά- 
κη : Νεάπολις— Χριστούπολις— Καβάλλα, έν 
Άρχαιολ. Έφημερ. 1937).

ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ή ΝΕΑΠΟΛΙΣ. — Πόλις τής 
χερσονήσου Παλλήνης (νυν Κασσάνδρας), κεί
μενη πρός βορράν τής Αίγής έπί τοΰ Τορω- 
ναίου κόλπου καί πρός νότον τής Άφύτεως 
(νΰν ’Άθυτος), όπου τό χωρίον Πολύχρονου 
(Δήμιτσα, Ή Μακεδονία, σελ. 614.—L,eake, 
III, σελ. 155). Περί τής Νέας Πόλεως ή Νε
απόλεως ταύτης, ούδέν άλλο γνωρίζομεν, 
παρά μόνον, ότι όπετάγη εις τούς Πέρσας, 
χορηγήσασα στρατόν καί πλοία εις τόν Εέρ- 
ξην, έπερχόμενον κατά £τής 'Ελλάδος. ('II- 
ρόδ. VII, 123). Τής Νεαπόλεως εόρέθη νό
μισμα φέρον τήν έπιγραφήν ΝΕΑΠΟ καί προ
τομήν τοΰ Βάκχου μετά θύρσου. (Δήμιτσα, 
αυτόθι, σελ. 614).

ΝΕΑΡΧΟΣ. — Άμφιπολίτης, κατά δέ τόν 
Στέφανον Βυζάντιον έκ Λήτης (βλ. λεξ.) με-
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τασχών είς τήν ’Ινδικήν εκστρατείαν τού Μεγ. 
’Αλεξάνδρου, Κατ* εντολήν του ’Αλεξάνδρου 
καταπλεύσας εις τόν ’Ινδικόν ’Ωκεανόν έξη- 
ρεύνησε πάσαν τήν μέχρι του Εύφράτου πο
ταμού παραθαλάσσιον χώραν πρός έξεύρεσιν 
δδοϋ συγκοινωνία; μεταξύ τής Περσίας καί 
τής ’Ινδικής. Έκ συγγράμματος αυτού ϋπό 
τόν τίτΑον «Παράπλους ’Ινδικής», άπωλε- 
σθέντος, πολλά ήρύσθη ό Άρριανός διηγού
μενος τήν άνάβασιν τού ’Αλεξάνδρου καί πολ- 
λάκις άναφέρεται εϊς αυτό, χωρίς δμως καί 
ν’ άναφέρη τόν τίτλον αυτού,

Ν Ε Ο Κ Α Σ Τ ΡΟ Ν .—Πόλις τής Θράκης παρά 
τόν ποταμόν “Εβρον, (βλ. λέξ. Άξιούπολις).

Ν ΕΟ Κ ΑΣΤΡΟ Ν. — Μεσαιωνική όνομασία τής 
έν Θράκη πόλεως Αιοκλητιανουπόλεως (βλ. 
λέξ.).

NEON ΤΕΙΧΟΣ.—Πόλις καί φρούριον τής 
Άν. Θράκης έπί τής Προποντίδος, περί τά 
10 μίλλια πρός Ν. τής Βισάνθης ('Ραιδεστού). 
Ταύτην μετά τής Βισάνθης καί Γάνου δπέ- 
σχετο νά δώση ό Σεύθης, βασιλεύς τής Θρά
κης, εις τόν Ξενοφώντα, έπιστρέφοντα εκ τής 
Μ. ’Ασίας, εάν έβοήθει αυτόν νά άνακτήση 
τήν πατρικήν χώραν (2εν. Κύρ. Άναβ. VII, 
5, 8). Ό πολίτης Νεοτειχεύς καί Νεοτειχί- 
της. Νυν Ρούσκιοϊ ή 'Άγναντζίκ.

* ΝΕΡΟΓΖΕΝΗΣ καί ΝΕΡΟΤΖΕΝΙΣ.—“Ο
νομα θρακικόν κύριον, κατ’ έπιγραφάς ε&ρε- 
Βείσας έν Θράκη.

ΝΕΣΤΙΟΙ.—Οί περί τόν Νέστον ποταμόν κα- 
τοικούντες Μακεδόνες, άναφερόμενοι ύπό τού 
Παυσανίου (Α, 10, 2).

* ΝΕΣΤΙΣ (χώρα). — Ή περί τον Νέστον 
ποταμόν χώρα, παρά Βυζαντίφ Στεφάνφ.

* ΝΕΣΤΟΠΟΡΙΣ. — ’Όνομα θρακικόν κύ
ριον, κατ’ έπιγραφάς εύρεθείσας έν Θράκη.

ΝΕΣΤΟΣ.—Ποταμός τής ‘Ελληνικής Χερ
σονήσου, δστις πηγάζων από τοϋ Σκομίου ό
ρους (νον ‘Ρίλος) εκβάλλει εις τό Αίγαΐον πέ
λαγος, απέναντι τής νήσου Θάσου, μετά ‘ρούν 
234 χιλιομέτρων. Εις τάς έκβολάς του σχη
ματίζει δέλτα πλάτους δύο περίπου χιλιομέ
τρων. Τό βάθος του ποικίλλει από 2 μ. 50 
έως 7 μέτρα, εις τάς στενάς δμως διαβάσεις 
του φθάνει τά 5—20 μέτρα. Τό ρεΰμά του 
είναι δρμητικώτατον, ή δέ μέση ταχύτης του 
είναι 2 μ. 50 κατά δευτερόλεπτου. ’Αποτε

λεί τό φυσικόν δριον μεταξύ τής 'Ανατολικής 
Μακεδονίας καί τής Θράκης, κατά δέ τήν 
αρχαιότητα μεταξύ τού μέσου καί κάτω ρού 
τού Νέστου καί τού κάτω Στρυμόνος έξετεί- 
νοντο ή Όδομανχική πρός βορράν καί ή Ή- 
δωνίς πρός νότον μέχρι τής παραλίας.

Έ π ί  τή ς  δεξιάς όχθη ς  αυτού εκειτο ή αρ
χα ία  ΙΙέρνη, νοτιώτερον δέ παρά  τάς  έ κ β ο 
λάς του ή Πίατυρος (βλ. λέξ .) .  Ύπό των 
Τούρκων ονομάζετα ι Καρα-σοΰ, υπό δέ των 
Βουλγάρων Μέσια.

Παρά τοΐς άρχαίοις συγγραφευσι, ό ποτα
μός άπαντά πάντοτε ώςΝέατος (Έροδ. VII, 
109, 126, Θουκυδ. Β, 96, Πτολεμ. Γ, 12, 7, 
Θεόφρ. ‘Ιστορ. Φυτών Γ, 1, 3 καί άλλαχού), 
ώς Μέστος δέ μόνον εις τάς έκ Θράκης έπι
γραφάς καί τά νομίσματα κυρίως δέ τής «Ούλ- 
πίας Νικοπόλεω;» πρός ΜΕΣΤΩ.

Κύρια ονόματα με τό πρώτον συνθετικόν ό
νομα τού ποταμού «Νέστος» είναι τά : Νέστις, 
Νεστόπορις, Νεστοκράτης καί έκ τού τύπου 
Μέστος Μεστόη (Πρβλ. «Θρακικά» Τόμ. IV, 
σελ, 101) Μεστεύς, Μεστύλος, Μεστίκενθος, 
Μεατοπαίβης καί άλλα. ’Επί δέ νομισμάτων 
απεικονίζεται δ ποτάμιος Θεάς ΜΕΣΤΟΣ. 
(«Θρακικά”, Τόμ. VII, σελ. 28).

(Βιβλιογραφία : Σταύρου Μερτζίδου, περί
τού Νέστου ποταμού καί τών εκβολών του κατά 
τούς χρόνους τού ‘Ηροδότου, καί Εΐκοσιπεν- 
ταετηρίδα τοϋΈλλ. Φιλ. Συλλ. Κων)πόλεως 
(1861 —1886), σελ. 250 καί εξής).

«ΝΙΚΑ (ΕΝ ΊΌΓΤΩ»).— Κατά τήν παρα
μονήν τής πρός τόν Μαξέντιον μάχης, ημέραν 
τινά τού ’Οκτωβρίου τού 312 εν πλήρει με- 
σημβρίφ ό Μεγας Κωνσταντίνος είδε θαυμα
στόν όραμα εις τόν ουρανόν: διά τών ήλια- 
κών άκτίνων διεγράφετο φωτεινόν σημειον 
τού σταυρού καί περί αυτό ήσαν γεγραμμέναι 
πάλιν διά φωτεινών άκτίνων αί λέξεις: «ΕΝ 
ΊΌΓΤΩ ΝΙΚΑ» (In hoc vincas).

Ό Κωνσταντίνος θεωρήσας τούτο ώς προ
ειδοποίησή τού Θεού, διέταξε νά χαραχθή έπί 
τών ασπίδων τών στρατιωτών τό μονόγραμμα 
τού Χριστού, ήτοι τό γράμμα Χ(ριστός) καί 
κάθετον έν μέσω αυτού τό Ι(ησοΰς), ολίγον 
έξωγκωμένον πρός τά άνω. ’Ολίγον αργότερα, 
τό μονόγραμμα έγινε τό σύνηθες μέ τά X— 
Ρ συμπεπλεγμένα, ήτοι τά πρώτα γράμματα
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τής λέξεως Χριστός, Επίσης βραδύτερο-/, ό
ταν ό Κωνσταντίνος άνύψωαεν τούς υίούς του 
είς τό Αξίωμα των καισάρων τό 317 κατεσκεύ- 
ααε διά τον στρατό / καί τήν Χριστιανικήν ση
μαίαν, ή όποια λέγεται «λάβαρον». Τά ιερά 
ταϋτα εμβλήματα έγιναν τά σύμβολα τοΰ υπό 
του Κωνσταντίνου ΣδρυθέντΟς Χριστιανικού 
βασιλείου.

ΝΙΚΑ ( Στάσις τού).—Οϋτω καλείται υπό 
τής ιστορίας ή εν τφ Ίπποδρόμφ τής Κων
σταντινουπόλεως, επί Ιουστινιανού του Α' έκ- 
ραγεΐσα τό 532 στάσις, λαβοΰσα τό δνομα 
έκ του συνθήματος των στασιαστών «νίκα», 
καθ’ ήν έφονεύθησαν άνω των 30.000 πολι
τών, έπυρπολήθη τό καλλίτεοον μέρος τής 
πρωτευοόσης καί έλεηλατήθη επί έβδομάδα 
περίπου, διεκινδύνευσε δε καί αύτός δ θρόνος 
τοΰ ’Ιουστινιανού. Ένω τήν 13 Ιανουάριου 
ό αΰτοκράτωρ εθεάτο τούς εν τφ Ίπποδρόμφ 
τελούμενους άγώ/ας, προενλήθησαν όχλαγω- 
γίαι, κατά τάς οποίας οί Βένετοι, ύπέρ των 
οποίων γνωσταί ήσαν αΣ συμπάθειαι, έξεδη- 
λώθησαν υπέρ τοΰ Ιουστινιανού, οΣ δέ ΙΙρά- 
αινοι κατ’ αΰτοΰ.

Τήν επομένην έξερράγη στάσις καί των δύο 
φατριών κατά τοΰ αΰτοκράτορος, τήν οποίαν 
ΰπεβοήθησε μεγάλη πυρκαΐά, καθ’ ήν εκάη 
μέγα μέρος τής πόλεως καί ό παλαιός ναός 
τής του Θεοΰ Σοφίας. Ό Ιουστινιανός μετά 
τής συζύγου του Θεοδώρας, συγκλητικών πί
νων καί στρατηγών, παρεμενεν εις τά ανά
κτορα σχεδόν άπρακτων, καί μάτην προσε- 
πάθει διά μεγάλων παραχωρήσεων προς τούς 
στασιαστάς νά κατευνάοη αυτούς.

ΑΣ παραχωρήσεις αυται άπεθράσυναν μάλλον 
τούς στασιαστάς, οί όποιοι τήν 19 ’Ιανουάριου 
άνηγόρευσαν αΰτοκράτορα τόν 'Γπάτιον, ανε
ψιόν του αΰτοκράτορος ’Αναστασίου Α' τοΰ Δι- 
κόρου. ΙΙρό τής καταστάσεως ταύτης ό ’Ιου
στινιανός άπεφάσισε νά αναχώρηση εκ τής 
ΙΙρωτευούσης καί ήτοιμάζετο νά καταφυγή εις 
τήν 'Ηράκλεια-/ τής Θράκης, ελπίζω/ έκεΐθεν 
νά επιτυχή τήν άνάκτησιν τής πόλεως καί 
τοΰ θρόνου. Χάρις όμως εις τάς άνδρικάς αν
τιρρήσεις τής συζύγου του Κλεοπάτρας, καί 
τάς παραινέσεις τοΰ Βελισσαρίου, ό ’Ιουστινια
νός μετήλλαξε γνώμην. Ό Βελιοσάριος βοη· 
θούμενος Οπό τοΰ στρατηγού τών Ίλλυρΐφν
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Μούνδου, κατώρθωσε διά δώρων καί επαγγε
λιών νά κατευνάοη -ούς Βενέτους. Ένφ δέ ό 
εις αΰτοκράτορα άναγορευθείς ήδράνει οί πε
ρί τόν ’Ιουστινιανόν πιστοί κατώρθωσαν νά 
καταπνίξουν εις τό αίμά της τήν έπί έβδο
μάδα διαρκέαασαν έπανάστασιν. Ό ΊΓπάτιος 
καί άλλοι συγγενείς τοΰ ’Αναστασίου έφονεύ
θησαν καί πολλοί έκ τών πρωτοστατών τής 
τής στάσεως έξωρίαθηααν.

Έν τφ Ίπποδρόμφ έπαυσαν έκτοτε έπί 
πολλά έτη νά τελώνται αγώνες αρματηλατών, 
λαός δέ καί σύγκλητος έπαυσαν νά είναι πο
λιτικοί παράγοντες όπως προ τής στάσεως του 
«Νίκα».

ΝΙΚΑ1ΝΕΤΟΣ.—’Επικός ποιητής τών Άλε- 
ξανδρεωτικών χρόνων, έξ Άβδήρων τής Θρά
κης ζήσας περί τό 219 π.χ. έπί Πτολεμαίου 
IV τοΰ Φιλοπάτοοος. "Έργα αΰτοΰ άναφέρον- 
ται «Γυναικών κατάλογος», πιθανώς ερωτικά 
διηγήματα, εξ ών οΰδέν περιεσώθη, «Αύρκος», 
όμοιας φύσεω; έργον, έξ οΰ σώζονται έξ μό
νον στίχοι, καί «Επιγράμματα» τινά τών ό
ποιων διεσώθηααν έν τή «Άνθολογίφ».

ΝΙΚΑΡΧΟΣ. —Δυνάστης τής ΙΙαιονίας πιθα
νώς σύγχρονος τοΰ Παιράου, περί τά 340— 
315 π. X. γενόμενος γνωστός εκ τών αργυ
ρών τετράδράχμων αΰτοΰ, φερόντων τήν επι
γραφήν: ΝΙΚΑΡΧΟΓ. (Head - Σβορώνου, Ί-  
στορ. τών Νομισμ. Τόμ. Α', σελ. 306).

*ΝΙΚΗ —Φρούριο-/ τής Θράκης έν τή έπαρ- 
χίφ Αίμιμόντου, άναφερόμενον υπό τοΰ ΙΙρο- 
κοπίου. (Περί Κτιαμ. IV II) επισκευασθέν ή 
άνεγερθέν εκ θεμελίων υπό τοΰ αΰτοκράτορος 
’Ιουστινιανού (527—565).

ΝΙΚΗ ή ΜΙΚΡΑ ΝΙΚΑΙΑ.—Πόλις τής *Αν. 
Θράκης, κειμένη μεταξύ Άδριανουπόλεως καί 
Βεργουλών (Άρκαδιουπόλεως, Αουλέ - Μπουρ- 
γάζ), έπί τής μεγάλης στρατιωτικής λεωφό
ρου Άδριανουπόλεως - Κωνσταντινουπόλειβς, 
επί τίνος παραποτάμου τοΰ Έργίνου. Κατ’ άρ- 
χάς ώνομάζετό Νίκη, Σδρυθεΐσα υπό τοΰ Μ. 
Κωνσταντίνου, εις άνάμνησιν τής περίλαμ
πρου κατά τοΰ Λικινίου νίκης (3 ’Ιουλίου 3:2ο 
μ. X.), αργότερο-/ δέ Μικρά Νίκαια καί επ* 
τό ύποκοριστικώτερον Νικίταα, πρός διάκρισιν 
από τής έν Βιθυ/ίφ Νίκαιας, διά τήν έν αυτή 
έπί Κωνσταντίνου γενομένην σύνοδον των. Ά_ 
ρειανών τό 345 κατά τοΰ συμβόλου τής πμ
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στεως, 'τοΰ θεσπισθέντος κατά τήν Α' εν Νι- 
- καίφ Οικουμενικήν Σύνοδον τό 825. Περί τά 

μέσα τοΰ πέμπτου αίώνος παρεχουρήθη ή Μι
κρά Νίκαια υπό Λέοντος του Θρακός εις τούς 
πρός αυτόν καταφυγόντας τελευταίους απο
γόνους των Άρσακιδών Άρτάβανον καί Καλ- 
λιένην, ώς τόπος διαμονής. Κατά τήν επί τού 
Κρούμμου, ήγεμόνος των Βουλγάρων, επιδρο
μήν τοΰ 812, ή πόλις έδηώθη, οί δέ κάτοι
κοί της μετ’ άλλων γειτονικών πόλεων άπή- 
χθηααν αιχμάλωτοι εις Βουλγαρίαν ύποστάν- 
τες τά πάνδεινα. Φαίνεται δμως ότι ταχέως 
άνέλαβε, καθ’ όσον-περί τά τέλη τού ενάτου 
αίώνος άναφέρεται ότι προήχθη εις έδραν α
νεξαρτήτου αρχιεπισκοπής. Κατά τήν τετάρ- 
την Σταυροφορίαν (1204) περιελήφθη μετά 
τής Αδριανουπόλεως εις τόν κλήρον των Ε 
νετών, έπεακέφθησαν δέ αυτήν τό 1205 ό δό- 
γης τής Ένετίας Ερρίκος Δάνδολος καί ό 
αϋτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Βιλλεαρδου'ΐ’νος, 
βαδίζοντες κατά τής ’Αδριανουπόλεως. Κα- 
τεστράφη εξ ολοκλήρου ολίγον μετά ταΰτα, 
τό 1207, υπό τοΰ ήγεμόνος τής Βουλγαρίας 
Ίωαννίταη, μή άναφερομένη έκτότε. Άπότε- 
λέσασα μικρόν συνοικισμόν κατελήφθη τό 1361 
ύπό τοΰ Χατζή Ίλβεκή, στρατηγοΰ τοΰ Μουράτ 
Α', ώνομάσθη δέ από τινων κατηρειπομένων 
τειχών Κουλελί, άργότερον δέ καί Μιναρελί - 
κιοϊ, έκ τίνος τζαμιού ίδρυθέντος κατά τά 
πρώτα έτη τής τουρκικής κατακτήσεως. ’Επί 
τής 'Ελληνικής κατοχής τής Άν. Θράκης με- 
τωνομάσθη Νίκισσα καί υπήγετο εις τήν ΰπο- 
διοίκησιν Άρτισκοΰ (Έλευθερών, πρφην Μπα
μπά - Έσκή), τοΰ νομού Σαράντα - ’Εκκλη
σιών, ήρίθμει δέ μέχρι τής ανταλλαγής .τών 
πληθυσμών (1938) 647 κατοίκους.

ΝΙΚΗΤΑΣ (δ χαρτοφύλαξ) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.—Χαρτοφύλαξ τής Με
γάλης Εκκλησίας εκ Μαρωνείας τής Θράκης, 
άναδειχθείς εις αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης τό 
1178. Εις τά περί ένώσεως τών ’Εκκλησιών 
ζητήματα,Γύποστήριξεν ώς μέγας χαρτοφύλαξ 
τάς προσπάθειας τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ 
Λ' τοΰ Κομνημοΰ (1143—1180), συγγράψας 
πρός τοΰτο έξ διαλόγους περί τής -έκπορεύ- 
αεως τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, δποστηρίζων τάς 
απόψεις τής Λατινικής Εκκλησίας. Τό έργον 
αύ-τοΰ έπαονειται υπό τοΰ Νικηφόρου Βλεμμί-

δου, ώς δέ αναφέρει ό ιστορικός Παχιμέρης 
καί αυτός ό Πατριάρχης Ιωάννης Βέκκος 
(1275—1282) έπείσθη έκ τής άναγνώσεώς 
του περί τής άρθότητος τοΰ λατινικού δόγμα
τος. ’Εκ τών έξ διαλόγων αΰτοΰ, οί τρεις 
πρώτοι περιέχουν τάς αντιρρήσεις τών έλλή- 
νων άνασκευαζομένας ύπό τών Λατίνων. Ό 
τέταρτος πραγματεύεται περί τής κατά τούς 
λατίνους έκπορεύσεως τοΰ Αγίου Πνεύματος. 
Ό πέμπτος περιλαμβάνει τάς αποδείξεις τών 
Λατίνων καί ό έκτος αναλύει τάς άναφερο- 
μένας είς τό ζήτημα τοΰτο ρήσεις τών πα
τέρων τής ’Εκκλησίας. ’Εν τέλει ή πραγμα
τεία καταλήγει εις συμβιασμόν. Καί δ μέν 
Έλλην αναγνωρίζει ότι τό Λατινικόν δόγμα 
είναι ορθόν, ό δέ Λατίνος δμολογεΐ ότι ή 
προσθήκη καί «έκ τοΰ υίοΰ» πρέπει νά άφαι- 
ρεθή έκ τοΰ συμβόλου τής πίστεως.

Κατά τόν Κρουμβάχερ, έκ τών δημοσιευ- 
θέντων αποσπασμάτων τοΰ συγγράμματος τοΰ 
Νικήτα, διακρίνεται διά τό ήρεμον καί σαφές 
τής έκθεσεως. Πλήν τών 6 διαλόγων, φέρον
ται καί άλλα συγγράμματα αΰτοΰ ανέκδοτα 
ώς λ. χ. ύπομνήματα είς τούς ύμνους Ίωάν- 
νου τοΰ Δαμασκηνού, συναξάριά τινα, ύμνοι 
εκκλησιαστικοί καί ένδεκα αναθεματισμοί κατά 
Ίωάννου Ίταλοΰ. (Κρουμβάχερ, 'Ιατορ. τής 
Βυζαντ. Λογοτεχν, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου 
Τόμ. Α', σελ. 172 καί 409).
*Ν1ΚΙΑΣ ('Ο Τραϊανεύς). — ’Όνομα αγνώστου 
μιμιαμβογράφου Θρακός, έκ Τραϊνής Αυγού- 
στης, κατά τό κατωτέρω αναθηματικόν επί
γραμμα, είς τρίμετρου ιαμβικόν, έπί μαρμάρι
νου βάθρου, τρίτου μ. X. αίώνος, εύρεθέντος 
έν Στάρα Ζαγόρφ τής Βουλγαρίας.

ΑΓΑΘΗ ΤΓΧΗ
ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ ΝΕΙΚ10Γ ΠΑΤΡΟΣ ΕΣΤΗΣΕΝ 
ΧΑΛΚΕΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΦΗΨΩ 
ΓΝΩΜΗΣ ΤΑ ΕΚ ΑΤΙ—ΜΕΙΛΙΧΙΟΣ ΓΛΡ ΗΝ 
ΠΑΣΙΝΤΕΡΠΩΝ ΤΕΜΙΜΩΝ, ΟΓΣ ΕΓΡΑΊΈΝ 
ΑΣΤΕΙΩΣ.

(Dumont · Homolle, σελ. 352, άριθμ. 
61.- «θρακικά» Τόμ. VIII, σελ. 84, άριθμ. 
25).

Ν1ΚΙΤΣΑ. — Τποκοριστικόν τής έν τή Άν. 
Θράκη πόλεώς Νίκης ή Μικράς Νικαίας (βλ· 
λεξ.)

Ν1ΚΟΜΗΔΠΣ Ο ΑΚΑΝΘΙΟΣ. — ’Ιστορικός
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εξ ’Ακάνθου άναφερόμενος ύπό ίου ’Αθηναίου 
(V, 58, 20)' ώς καί έτερος ομώνυμος, ή κατά 
τινας δ αυτός μέ τόν υπό τοϋ ίδιου συγγρα- 
φέως άναφερόμενον, γράψας «Περί Όρφέως».

ΝΙΚΟΙΙΟΛΙΣ. — Φρούριον τής Θράκης, άνα
φερόμενον ύπό τοδ ΙΙροκοπίου (Περί Κτισμ. 
IV, 11), περί τά 160 χλμ. Ν. Α. τής Βο- 
νωνίας (νδν Βιδδίνιον) τοδ όποιου τά τείχη έ· 
πέσκεύασεν ό αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός (527 
—565). Διασώζει Βυζαντινόν ναόν καί ερεί
πια ανακτόρου. Την θέσιν αύτοδ έπέχει ή ση
μερινή πόλις τής Βουλγαρίας Νικόπολις εν τφ 
νομφ Πλεύνας.

ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ή Ι1ΡΟΣ 1ΣΤΡΟΝ (ad Istrum). 
—Πόλις τής Θράκης έν τή Κάτφ Μοισίφ επί 
των υπωρειών τοδ Αίμου καί επί τίνος πα
ραποτάμου τοδ Ίατέρου (νδν Ίάντρα) ίδρυ- 
θείαα ύπό τοδ αυτοκράτορος Τραϊανού (98— 
117 μ. X.) εις άνάμνησιν των κατά των Δά
κων νικηφόρων πολέμων αυτού. Τά ερείπια 
αυτής σώζονται έν τή σημερινή πολίχνη τής 
Βουλγαρίας Νικιούπ (Nikiup) επί τοδ Ru- 
sckitza, παραποτάμου τοδ Ίάντρα πρός βορ- 
ράν τοδ Τυρνάβου, δέον δέ νά μή συγχέηται 
μέ την επί τής δεξιάς όχθης τοδ Δουνάβεως 
δμώνυμον αυτής κειμένην επί τής αρχαίας 
Σεκούριοκας, 160 χλμ. Ν. Α. τοδ Βιδδινίου' 
Αδτη δέ είναι ή ύπό τοδ Προκοπίου άναφε- 
φομένη (Περί Κτισμ. IV, 11) Νικόπολις, τήν 
όποιαν περιέβαλε διά όχυροδ τείχους δ αυτό- 
κράτωρ ’Ιουστινιανός (527—565). 'Η Νικόπο- 
λις άπέβη περίφημος διά τήν έν αυτή νίκην 
τοδ Βαγιαζήτ τοδ Α' κατά τοδ Σιγισμούνδου 
δασιλέως τής Ουγγαρίας το 1393 καί 1396 
κατά των Γάλλων έλθόντων εις βοήθειαν των 
Ούγγρων, ύπό τάς διαταγάς Ίωάννου τοδ έπι- 
λεγομένου Άτρομήτου καί Φιλίππου τοδ Άρ- 
τοά. Τής Νικοπόλεως ταύτης σώζονται νομί
σματα των αΰτοκρατορικών χρόνων, από τοδ 
Τραϊανού μέχρι τοδ Γορδιανοδ τοδ Γ' (238 — 
244 μ. X.) φέροντα τήν επιγραφήν ΝΙΚΟΠΟ- 
ΛΕΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΣΤΡΟΝ ή ΙΣΤΡΩ καί δια
φόρων τύπων, μεταξύ των οποίων τό όρος 
Αίμος όστις παρίαταται ώς κυνηγός καθήμε- 
νος έπί βράχου, ή ό Ίστρος κατακείμενος καί 
κρατών δένδρον (Head - Σβορώνου, Ίστορ. 
των Νίμισμ. Τόμ. Α', σελ. 346).

ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ II ΠΡί,ΙΣ ΝΕΣΤΟΝ (ad Ne.s

turn).—Πόλις τής Θράκης έπί τοδ Νέστου πο
ταμού, ίδρυθεΐσα ύπό τοδ αυτοκράτορος Τραϊ
ανού (98—117 μ.Χ.). ’Απείχε ιών έκβολών 
του ποταμού περί τά 80 μίλια, από δέ τών 
Φιλίππων περί τά 50. Κατά τόν έκτον αιώνα 
άναφέρεται ύπό τοδ Ίεροκλέους ώς μία τών 
7 πόλεων τής επαρχίας 'Ροδόπης, κατά δέ 
τόν δέκατον ύπό Ιίωνστ. τοδ Πορφυρογεννή- 
του, ώς μία τών 32'πόλεων τοδ θέματος Μα
κεδονίας.

Είναι τό σημερινόν Νευροκόπιον, ώς Ιπε- 
βεβαιώθη έξ επιγραφής εύρεθείσης έπί τόπου. 
Τής Νικοπόλεως ταύτης τής Nicopolis ad 
Nestum τών Ρωμαίων, σώζονται νομίσματα 
τών αΰτοκρατορικών χρόνων φέροντα πλήρη 
επιγραφήν ΟΓΛΠΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣ 
ΝΕΣΤΩ (Head ■ Σβορώνου, Ίστορ. τών No* 
μισμ. Τόμ. Α', σελ. 361).

* ΝΙΣΚΟΝΙΣ. — Μεσόγειον φρούριον τής 
Κάτω Μοισίας, άναφερόμενον ύπό τοδ ΙΙρο· 
κοπίου (ΙΙερί Κτισμ. IV, 11).

* ΝΙΦΌΣ.—Πρωτεύουσα τών Νιψαίων Θρα
κών (βλ. λέξ.) κείμενη εις τό εσωτερικόν τής 
χώρας των, άγνώστου ταυτότητος. Ό πολί
της, κατά Στέφανον τόν Βυζάντιον Νιψαΐος.

ΝΓΦΑΙΟΙ. — ’Αρχαίος θρακικός λαός τής 
Άν. Θράκης, κατσικών ύπέρ τήν ’Απολλω
νίαν καί Μεσημβρίαν, έ/ων πρωτεύουσαν τήν 
Νίψαν. Τούτους μετά τών Σκιρμιαδών καθυ- 
πέταξεν άμαχητί ό Δαρεϊος τό 513 π.Χ. ρτε 
διήρχετο διά τής χώρας των, κατά τήν έπί 
τούς Σκύθας έκστρατείαν αύτοδ (Ήροδ. IV, 
93).

* ΝΟΒΑΙ (Αί). — Πόλις τής Κάτω Μοισίας, 
αί Νοοδαι τοδ Πτολεμαίου (Γεωγρ. Γ, 10, δ), 
κειμένη έπί τής δεξιάς όχθης τοδ Δουνάβεως. 
πρό τής μετά τοδ παραποτάμου αύτοδ Ίατέ
ρου (νδν Ίάνδρα)”συμβολής του. Έπί τών 
ρωμαϊκών χρόνων ήτο έδρα τής Leg. Ita- 
lica, κατά δέ τόν έκτον αιώνα άναφέρεται 
ύπό τού Ίεροκλέους (άνεκδ. 636)^ώς μία τών 
επτά πόλεων τής ’Επαρχίας Μοισίας. Είναι 
ή σημερινή βουλγαρική πόλις Σίστοβον.

*ΝΟΒΑΣ.—Φρούριον τής Κάτυυ Μοισίας έπί 
τής'δεξιάς' όχθης τοδ Δουνάβεως, έπισκευα- 
σθέν κατά τον Προκόπιον (Περί Κτισμ. IV, 
σ, 3, δ). Είναι αί , Νοοδαι τού Πτολεμαίου, 
αί,Νόβαι τών 'Ρωμαίων (βλ. λέξ,).
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* ΝΟΒΕ I ΟΓΣΤΙΜΛΝΛ (Τά).-Φρούριον 
της Κάτω Μοιαίκς, άναφερόμενον ύπό του 
Προκοπίου (Περί Κτισμ. IV, ΤΙ) εις τό εσω
τερικόν τής χώρας πρός νότον του Δουνά
βεως ποταμού, έπισκευασθέν καί κτισθέν ύπό 
του αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού (527—565).

ΝΟΒΙΟΔΟΓΝΟΝ (NOVIODUNUM).—Πό
λις κελτικής καταγωγής εν τή Κάτφ Μοισίςρ 
κειμένη επί τής δεξιάς όχθης του Δουνάβεως 
εις μικράν άπόστασιν από τοϋ Δέλτα τού πο
ταμού. Παρ’ αυτήν λέγεται ότι κατεακεύα- 
σεν δ Δαρείος γέφυραν έκ πλοίων κατά τήν 
επί τούς Σκΰθας εκστρατείαν αυτού τό 513 
π. X. ’Επί των ρωμαϊκών χρόνων ήτο έδρα 
τής Leg. 1 Jovia ή τής Leg. II Hercu- 
lea, δ δέ Οΰάλης (364—378 μ. X.) κατε- 
οκεύασεν επί τού ποταμού γέφυραν κατά τινα 
των εκστρατειών του.. Ί'πό τού Προκοπίου 
(Περί Κτισμ. IV, 11), άναφέρεται 6πό τό ό
νομα Νεαϊοδουνώ, τής όποιας τά τείχη επε- 
σκεύασεν δ αΰτοκρατωρ ’Ιουστινιανός 527— 
565), ύπό δέ τού Ίεροκλέους μνημονεύεται 
ώς μία των 15 πόλεων τής επαρχίας Μοισίας. 
Τήν θέσιν αυτής επέχει σήμερον ή Ίσάτσκα 
(Isaktscha) έν Λοβρουτσά.

ΝΟΒΟΝ ή ΝΩΒΟΝ (Τό). — Πόλις τής "Ανω 
Μοισίας, άναφερομένη ύπό τού Προκοπίου 
(Περί Κτισμ. IV, 6, 24) επί τής δεξιάς ό
χθης τού Δουνάβεως, παρά τήν Βονωνίαν (νύν 
Βιδίνιον), τής οποίας «τούς προμαχεώνας 
διερρυηκότας έπεσκεύασεν δ αύτΟκράτωρ ’Ι 
ουστινιανός (527—565).

* ΝΟΜΑΙΟΙ.—’Έθνος Θράκιον, κατά τον 
Στέφανον Βυζάντιον μετονομασθέντες - Σκύθαι 
από Σκύθου παιδός Ήρακλέους. Τινές δέ ύπό 
τού σκϋζεσθαι. Όργιλώτατοι γάρ.

* ΝΟΝΩ (ή).—Φροϋριον τής Κάτω Μοισίας 
έν Θράκη έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ Δουνάβεως 
ποταμού, άναφερόμενος ύπό τού Προκοπίου 
(Περί Κτισμ. IV, 11). Έπεσκευάσθη ύπό τού 
αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού (527—565) προς 
ασφάλειαν τής χώρας από τών από βορρά ε
πιδρομέων.

* ΝΟΟΪΑΙ (A t ) .—ΙΙόλις τής Κάτω Μοισίας 
έν Θράκη, ή άλλους καλούμενη Νόβαι (βλ. 
λεξ.).

* ΝΓΜΦΑ1.—Βυζαντινόν χωρίον πρός δυ· 
ομάς τής Κωνσταντινουπόλεως παρά τήν Ά·

φάμειαν (νύν Μακροχώριον), άναφερόμενον 
ύπό τοϋ χρονογράφου θεοφάνους (Τόμ. Α, 
σελ. 360). Είναι τό κοινώς λεγόμενον σήμε
ρον χωρίον Νύφες. Έπί τής βασιλείας τού ’Ι
ουστινιανού, επιδραμόντες θύννοι καί Σλαΰοι 
τήν Θράκην τά 559, εφθασαν μέ/ρις αυτών 
τών πρόθυρων τής πρωτευούσης, καί εξαν- 
δραποδίσαντες τούς κατοίκους τοϋ χωρίου ά- 
πήλθον. Πρό 65 περίπου ετών άνευρέθηοαν 
λείψανα μεγάλου βυζαντινού ναού επί τίνος 
δέ τών μαρμάρων αυτού ύπήρχε μονόγραμμα 
έκ τριών γραμμάτων: ΤΡί, σημαίνον προφα
νώς ναόν τού 'Αγίου Τρύφωνος. Εύρέθη επί
σης καί μάρμαρον φερον άνάγλυφον μέγαν 
σταυρόν εντός κύκλου, πέριξ αυτού δέ εντός 
τεσσάρων μικρών κύκλων εις μονογράμματα 
τάς λέξεις: ΚΓΡΙΕ — ΒΟΗΘΕΙ — Τ1ΙΣ ΔΟΪ- 
ΑΗΣ ΣΟΓ — ΜΑΡΙΑΣ. Κατά τόν Μ. Γεόεών 
ή Μαρία αϋτη ήτο ή κτιτόρισσα τού ναού, ζή- 
σασα κατά τόν VIII αιώνα. (IIρβλ. Μ. Γε- 
δεών, Παλαιάς εύωρίας θρακφα κέντρα, εις 
«Θρακικά», 1936, σελ. 26).

* ΝΓΜΦΑΙΑ.—Ιερά τών νυμφών, εις διά
φορα μέρη τής Θράκης όπου αϋται ελατρεύ- 
ονιο ως δευτερεύσουσαι θεότητες οπούς καί 
παρά τοϊς Έλλησι, ύπό τών όποίουν είσήχθη 
ή λατρεία αυτών. ΤΙ λατρεία αυτών μαρτυ- 
ρεΐται έξ αναθηματικών αναγλύφων ενεπί
γραφων, μετά τής επιγραφής του : ΚΓΡΙΑΙΣ 
ΝΓΜΦΑΙΣ, καί έκ νομισμάτουν άπεικονιζόν- 
των τρεις Νύμφας κατά τό Ελληνικόν κλα
σικόν πρότυπον τών τριών Χαρίτιον. Έκ τών 
μέχρι τοϋδε άνευρεθέντων άθρόουν αναγλύφων 
καί νομισμάτουν καθουρίσθησαν τά Τερά τών 
Νυμφών «Νυμφαία εις την κώμην Βούρδαπα 
τής Βορ. Θράκης (νύν Σκλαδίνοβο παρά τό 
Τατάο Παζαρχζίκ τήν Βησσαπάραν τών αρ
χαίων), όπου έλατρεύοντο ύπό τό όνομά Βουρ- 
δαπηναί Νύμφαι. («Θρακικά Τόμ. V (1934) 
σελ. 55 καί Τόμ. VI (1935) σελ. 170 κ. έ.).

Νϊ'ΜΦΑΙΑ.—Οϋτους εκαλούντο τά υδρονο
μεία ή ύδρεια τής Κωνσταντινουπόλεως. Έ -  
σαν δέ ταυτα οικοδομήματα πολυτελώς κα- 
τεσκευασμένα έκ μαρμάρου, ύψηλά κάί εύρυ- 
χο)ρότατα, χρησιμεύοντα ώς τόπος τερπνής 
διαμονής καί διά τήν τέλεσιν διαφόρων έορ- 
τών. Έν Κιονσταντινουπόλει άναφέροντάι δύο 
Νυμφαία : τά εν Ταύρψ ΝυμφαϊΟν τού :Οϋά-
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λεντος, τό όποιον κατάσκευάσχς 6 in;5 αΰτοδ 
έπαρχος «τώ μεγέθει της πόλεως άξιον, ίε· 
ρομηνίαν έπετέλεσεν, εύωχήσας άπαντα αυ
τής τον λαόν», κατά Κεδρηνόν, καί το εν τη 
θεοδοσιανή αγορά.

ΝΓΜΦΑΙΟΝ.—’Ακρωτήριου τής χερσονήσου 
Ακτή; ή ’Άθωνος (νυν "Αγιον δοος), δπου τό 
493 π. X. ύπέστη μεγάλην καταστροφήν ό υπό 
τον Μαρδόνιον Περσικός στόλος, ένεκα μεγά
λης τρικυμίας. ('Ηρωδ. V II, 23). Είναι τό 
σημερινόν άκρωτήριον "Αγιος Γεώργιος.

* ΝΓΜΦΑΙΟΝ. —"Ιερόν των Νυμφών (βλ. 
λεξ. Νυμφαία) εν τώ θρακικώ συνοικισμώ 
Βούρδαπα (βλ. λεξ.) μεγάλως έκτιμώμενον 
καί παρά των Θρακών καί των Ελλήνων, ώς 
άποδεικνύεται εκ των πολυαρίθμων αναθημα
τικών των Νυμφών αναγλύφων καί τμημάτων 
αυτών. Ινατά τινα επιγραφήν του τρίτου ή τε
τάρτου μ, X. αΐώνος τό Νυμφαΐον των Βουρ· 
δάπων, άφ’ δτου ήρχισε επικρατών ό Χριστια
νισμός εν τή Β. Δ. Θράκη κατεστράφη. («Θρα- 
κικά», Τόμ. VI, (1935), σελ. 170-171— 
πρβλ. καί λεξιν: Βουρδαπηναί Νύμφαι).

* ΝΓΜΦΑΙΟΣ ΛΟΦΟΣ.—Λόφος τής Φιλιπ 
πουπόλεως, κείμενος εις τά δυτικά αυτής, επί 
τής κορυφή; του όποιου φαίνεται, δτι κατά 
τήν αρχαιότητα υπήρχε βωμός αφιερωμένος 
εις τάς Δρυάδας Νύμφας. Ή κορυφή του εί
ναι τόσον επίπεδος, ώστε μέχρι του 1820 ΰ-

ΞΑΝΘΕΙΑ (ή). — Αρχαία πόλις τής με
σημβρινής παραλίας τής Θράκης, άναφερο- 
μενη υπό του Στράβωνος (VII, 331, 44), έν 
τή χώρφ τών Κικόνων, πρός Άν. τής Bl
ot ονίδος λίμνης. Μή υπαρχούσης ούδεμιας 
άλλης πληροφορίας, δύσκολος αποβαίνει ή 
έςακρίβωσις τής τοποθεσίας αυτής, σφάλλον
ται δέ οί ταυτίζοντες αυτήν πρός τήν νϋν 
Ξάνθην.

ΞΑΝΘΗ.—Ή παλαιοτερα Ιστορία τής Ξάν
θης δεν είναι έπαρκώς γνωστή. 'Από εκκλη
σιαστικής άπόψεως άναφερεται από τοΰ ενά
του ήδη αΐώνος ώς μία τών οκτώ έπισκοπών 
υπό τόν μητροπολίτην Τραϊανουπόλεως.

Προαχθεϊσα εις αρχιεπισκοπήν επί ’Ανδρο
νίκου του Παλα-.ολόγου του Πρεσβυτέρου (1282 
—1328), άνυψώθη Ιπί ’Ανδρονίκου τοΰ ΙΙα·

πήρχεν επ’ αΰιής άμπελος κτήμα τοΰ αοιδί
μου ίερέως Κ. Οικονόμου, Φιλιππουπολίτου. 
(Γ. Τσουκαλά, Ίστοριογρ, περιγρ. τής Έπαρχ. 
Φιλιππουπόλεως, εν Βιέννη 1851, σελ. 11),

Σήμερον καλείται Τσινδέν-Τεπέ.
ΝΓΜΦΟΔΰΡΟΣ.— ’Αβδηρίτης υίός τοΰ ΙΙύ- 

θευυ, τοΰ οποίου τήν αδελφήν είχε σύζυγον δ 
Σιτάλκης, βασιλεύς τών Όδρυσών. Ούτος δια- 
τελών εις φιλικάς σχέσεις μετά τών ’Αθη
ναίων καί μεγάλως ισχύων παρά τώ γαμβρώ 
του, έπεισεν αυτόν νά συμμαχήση μετ’ αύτ.ών 
εις τόν κατά τών Χαλκιδέων πόλεμον, κατά 
τό πρώτον έτος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέ
μου. (Διοδ. Σικέ?. XII, 50). ’Επίσης κατώρ- 
θωσε νά συμφιλιώση τούς ’Αθηναίους μετά 
τοΰ Περδίκη καί συνετέλεσεν εις τήν έν Βι- 
σάνθη σύλληψιν καί παράδοσιν εις τούς ’Α
θηναίους τοΰ Άριστέου τοΰ Κορινθίου καί τών 
άλλων πρέσβεων τών Λακεδαιμονίων, οϊτινες 
μετέβαινον πρός τόν Μέγαν Βασιλέα Ενα εξε
γείρουν αυτόν κατά τών ’Αθηναίων (*Ηροδ, 
XII, 137).

* ΝΓΣΛ1 (Αϊ). — ̂ Πόλεις πολλαί... δεύτερα 
έν Θράκη. Τό εθνικόν Νυσαεύς... λέγεται καί 
Νυσαϊος καί έξ αύτοδ Νυσαεύς» (παρά Σχεφ. 
Βυζανχίιυ).

* ΝΩΒΟΝ (τό).—Διάφορος γραφή τής πό- 
λεως Νωβόν (βλ. λέξ.).

λαιολόγου του Νεωτέρου (1328—1341) εις 
Μητρόπολιν, έκλιποΰσαν βραδύτερον ένεκα 
καιρικών περιστάσεων. Άργότερον κατά τόν 
XVI αιώνα αναφαίνεται ώς μητρόπολις Ξάν
θης καί Περιθεωρίου (βλ. λέξ.) έπειτα δε 
κατά τάς άρχάς τοΰ XVIII αΐώνος επί πα- 
τριάρχου Ίερεμίου Γ' ύ,τήχθη εις τήν Κα- 
βάλλαν, ύπό τήν όποιαν παρέμεινε μέχρι τοΰ 
1924 δτε άνεκηρύχθη αυτοτελής Μητρόπολις-, 
(Ράλλη καί Ποτλή Τόμ. Ε', σελ. 483, 501, 
—Μητροπολ. Σάρδεων Γερμανού, «Θρακικα» 
1935, σελ. 106 καί έξης).

*3ΑΝΘ0Ι (οί) καί ΞΑΝΘΙΟΙ ΘΡΑΚΕΣ.— 
’Αρχαίος Θρακικός λαός, μνημονευόμενος ύπό 
Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, οί αυτοί με τούς 
Ξανθίους Θράκας (βλ. λέξ.). οί_όποΐοι διαπε- 
ραιωθέντες εις τήν Μικράν ’Ασίαν, κατφκη-
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σαν £■/ Tpoiqt περί τον Ξάνθον ποταμόν (Στράο. 

XIU, 590).
ΞΑΝΘΟΣ (δ).—’Όνομα ένός των 4 άνθρω- 

ποφάγων 'ίππων τοΰ μυθικοΰ βασιλέως της 
Θράκης Διομήδους, τούς όποιους, ώς γνωστόν, 
διετάχθη δ Ηρακλής υπό του Εύρυσθέως νά 
μεταφέρη είς τάς Μυκήνας.

ΞΕΝΟΦΩΝ ( ‘Ό σιος) .— ’Εγεννήθη εν Κων- 
σταντινουπόλει περί τά  τ έλ η  τοΰ πέμπτου αίώ- 
νος. Κ α τή γετο  εκ π λου σ ιω τά της  οικογένειας 
καί δ ιετέλεσε συγκλητικός .  Νυμφευθείς πλου- 
σίαν σύζυγον απέκτη σε  δύο υιούς, τον Ά ρ κ ά -  
8ιον καί τον Ί ω ά ν ν η ν ,  τούς δποίους άμα έ- 
νηλικ ιώθησαν άπεστειλεν  είς Βηρυττόν πρός 
παιδείαν. ’Α λλά  τό φέρον αυτούς πλοΐον  έ- 
ναυάγησεν,  εκείνοι δε σωθέντες εφθαααν εις 
'Ι εροσόλυμα ,  δπου έκάρησαν μοναχοί .  Π λη-  
ροφορηθέντες τοΰτο οί γονε ίς  των άνεχώ ρη-  
σαν επί τοΰ αΰτοκράτορος ’ Ιουστινιανού (527 
—565) καί ούτοι δι’ Ιε ρ ο σ ό λ υ μ α ,  δπου ευ- 
ρόντες τά  τέκνα  των έκάρησαν καί αυτοί μ ο 
ναχοί.  Διαβιώσαντες δσίως, κ ατέλ ιπον  καί οί 
τέοσαρες μνήμην 'Α γ ίω ν ,  των όποιων τήν 
μνήμην εορτάζει ή ’Ορθόδοξος 'Ε λ λ η ν ικ ή  Ε κ 
κλησ ία  τήν  26 ’Ιανουάριου.

ΞΕΡΜΟΔΙΓΕΣΊΌΣ.—Φίλος τοΰ βασιλέως 
τής Παιονίας Αύδωλέοντος, βασιλεύσαντος από 
τοΰ 315—286 π. X. (βλ. Ζερμοδίγεστος).

* ΞΗΡΟΓΓΦΌΣ.— Ποταμός τής ’Αν. Θρά
κης, παρά τήν Τζουρουλόν (Τυρολόην), άνα- 
φερόμενος ΰπό τής ’Άννης Κομνηνής (VII,
II), παρά τόν όποιον δ 'Αλέξιος Α’ ό Κο- 
μνηνός 1081—1118) ένίκησε κατά κράτος τούς 
επιδραμόντας Σκύθας.

ΞΓΡΟΑΟΦΟΣ.—’Ονομασία ενός των έπτά 
λόφων τής Κωνσταντινουπόλεως επί των Βυ
ζαντινών χρόνων κειμένου άνατολικώς τοΰ Ρη- 
γίου (Κουτσούκ- Τσεκμετζέ) καί τής Σηλυ- 
βρίας πρός βορράν τής συνοικίας Φ’ωμαθίων. 
Εκαλείτο δέ καί «θέαμα», έκειντο δ’ επ’ αύ- 
τοΰ διάφορα μνημεία, δπως ή στήλη τής Άρ- 
τέμιδος ή στήλη τοΰ Σεβήρου καί άλλα. ’Ε
πίσης υπήρχον καί οί ανδριάντες των βασι
λέων: Οΰάλεντος (361—895), θεοδοόίου τοΰ 
Β' (108—450) καί Μαρκιανοϋ, (450—457), οί
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οποίοι κατεατράφησαν υπό σεισμών. Είς τόν 
Ξηρόλοφον μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως υπό τών Τούρκων (1453) έσφάγη, 
κατά τον ιστορικόν Γεώργιον Φραντζήν, ό 
μέγας δούξ Αουκάς Νοταράς μετά τών δύο 
υιών του, κατά διαταγήν τοΰ πορθητοΰ Μωά
μεθ τοΰ Β'.

ΞΗΡΟΓ (Κόλπος) ή ΣΑΡΟΓ.—Κόλπος τοΰ 
Βορειοανατολικού τμήματος τοΰ Αιγαίου IIε· 
λαγούς βαθέως είσχωρών εις τήν ξηράν. Τό 
μέγιατον μήκος του ανέρχεται είς 23 περίπου 
μίλλια τό δέ πλάτος του μεταξύ τών ακρωτη
ρίων Γκρέμια πρός βορράν καί Σούβλα πρός 
νότον εις 15 μίλλια. Είναι δ Μέλας κόλπος 
τών αρχαίων (βλ. λ$ξ.).

ΞΓΛΟΠΟΛΙΣ. — Πόλις τής Κρηστωνίας, κει- 
μένη Ν. Α. τής Άντιγονείας επί τίνος παρα
ποτάμου τοΰ Έχεδώρου ποταμοΰ (νΰν Γαλλι
κός) παρά τούς πρόποδας τοΰ Βερτίσκου δρους 
(Μπεσίκ Ντάγ) είς μήκ. άνατ. 49°, 20' καί 
βόρ. πλάτ. 41° (Πτολεμ. 1’εωγρ. Γ, 12, 33). 
’Έλαβε δέ τό δνομά της έκ τής άφθονου ξυ
λείας τήν οποίαν έξεμεταλλεύοντο οί Ρωμαίοι. 
Μετά τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος τό 44 π X. 
οί κάτοικοί της προσεχώρησαν είς τήν πρώ- 
την Τριανδρίαν, ή δέ πόλις των εκηρύχθη ε
λεύθερα ύπό τών νικητών, άν δχι πράγματι, 
τουλάχιστον κατ’ δνομα.

ΞΓΛΟΠΟΡΤΑ ή ΞΓΛΟΚΕΡΚΟΣ.— 'Η τε
λευταία πρός τόν Ινεράτιον κόλπον χερσαία 
πύλη τής Κωνσταντινουπόλεως, διά τής όποιας 
επεκοινώνει ή είς τό Β. Α. άκρον τής πόλεως 
κειμένη συνοικία τών Βλαχερνών μετά τοΰ 
προαστείου Κοσμιδίου (νΰν Έγιούπ), κειμένου 
είς τόν μυχόν τοΰ Κερατίου κόλπου. Έλέγετο 
καί Ξυλόκερκος, διότι δταν έκτίζετο τό βρα- 
χιόνιον τών Βλαχερνών οί τεχνίται εύρεθένιες 
προ άφθόνων ύδάτων, καί μή δυνάμενοι νά 
έργασθοΰν, «κέρκους καί παντουρώματα μετά 
ξύλων ποιήσαντες, τεθήκασι θεμέλιον». 'II ςυ- 
λόπορτα αυτή ή ξυλόκερκος, δέν πρέπει νά 
συγχέηται μετά τής πύλης Κερκόπορτας, κει- 
μένης είς τήν αυτήν συνοικίαν τών Βλαχερ
νών, αλλά εις τό δυτικόν μέρος αυτής.
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Ο
ΟΒΟΓΛΗΝΣΙΟΙ.—Λαός θρακικός άναφερό- 

μένος υπό του Πτολεμαίου (Γεωγρ. Γ'. 10,
4) καί κατοίκων εν τή Κάτω Μοισίφ, κατά 
τά παράλια του Εύξείνου Πόντου, πρός βορ- 
ράν των Κροβύζων.

ΟΔΗΣΣΟΣ (ή). — Πόλις της' Ανατολικής 
Θράκης, εν τή μετά ταΰτα Κάτω Μοιαίφ, κεί
μενη επί τοΰ Εύξείνου Πόντου πρός βορράν 
τοΰ ποταμού Πανύσου (νΰν Καμταίκ). ‘Ιδρυ- 
θεΐσα 6πό άποίκων Μιληαίων κατά τάς άρ· 
χάς τοΰ Ικτου π. X. αΐώνος, ταχύτατα άνε- 
δείχθη πλουαία καί εμπορική πόλις, επί δε 
των Ρωμαϊκών χρόνων άπετέλεαε μετά των 
Ελληνικών πόλεων: Τόμων, Καλλατίας, Με
σημβρίας κα! ’Απολλωνίας ομοσπονδίαν, τήν 
λεγομένην «Πεντάπολιν» (βλ. λέξ.). *0 πυ- 
λίτης Όδυσαεύς, ’Επί των Βυζαντινών χρό
νων άναφέρεται υπό τοΰ'Ιεροκλέους (Συνέκδ. 
636, 3) ώς μία τών 7 πόλεων τής επαρχίας 
Μοισίας, ύπό δέ τοΰ Προκοπίου (ΙΙερί Κτισμ.
IV 11) ώς φροόριον, τό όποιον επεσκεύασεν 
ό αΰτοκράτωρ ’Ιουστινιανός (527—565).

Εις τά ’Εκκλησιαστικά χρονικά άναφερεται 
ώς μία τών επισκοπών τής Μητροπόλεως 
Μαρκιανουπόλεως, βραδύτεραν δέ, πιθανώς 
άπό τοΰ έκτου αΐώνος, ώς ’Αρχιεπισκοπή τής 
επαρχίας Μοισίας, υποκείμενη εις τόν Πα
τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ύπό τό όνομα 
«’Οδησσός» ή «Όδυσσός». ’Επί ’Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνοΰ (1081 —1118) προήχθη εις μητρό- 
πολιν, μνημονευομένην συνήθως εις τάς «Εκ
θέσεις» υπό τό όνομα τής Τιβεριουπόλεως. 
Κατά τό 1370 άνετέθη εις τόν μητροπολίτην 
Βάρνης ή Έξαρχική διοίκησις τών περί αυτήν 
καστελλίων, μεταξύ τών όποιων καί τό τής 
Καβάρνης, τήν όποιαν ώς πατριαρχικήν εξαρ
χίαν συνήνωσεν όριστικώς μέ τήν μητρόπολιν 
Βάρνης Παΐσιος ό Α\ 'Ο μητροπολίτης Βάρ- 
vyjc, μή ύφισταμένης άπό πολλών έτών, Ιφερε 
τόν τίτλον «Βάρνης καί Καβάρνης “Γπέρτιμος 
καί "Εξαρχος Μαύρης Θαλάσσης». (Ράλλη 
καί Ποτλή, Τόμ. Ε\ σελ. 456—493, 500—517 
—Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, “Επισκο
πικοί Κατάλογοι Βορείου Θράκης, εις «θρα- 
κικά», Τόμ. VIII, σελ. 126 καί Ιξής). Τής 
Όδησσοΰ σώζονται νομίσματα χρυσοί στατή

ρες καί τετράδραχμα τών τύπων τοΰ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου καί τοΰ Λυσιμάχου, καθώς 
καί νομίσματα τών ρωμαϊκών αύτοκρατορι- 
κών χρόνων μετά τής επιγραφής ΟΔΗΣΕΠΏΝ 
(Head - Σβορώνου, Τόμ. Α',). Τήν θέσιν αύ* 
τής επέχει ή σημερινή Βάρνα, όπου άνευρέ- 
θηααν πολλαί Έλληνικαί επιγραφαί καί άλ- 
λαι άρχαιότητες.

ΟΔΟΜΑΝΤΙΚΗ.— Άρχαΐον όνομα τής με
ταξύ Στρυμόνος καί Νέστου έκτεινομένης χώ
ρας κατά τά Β. Α. σύνορα τής Μακεδονίας 
καί Θράκης. Περιελάμβανε δέ τήν ύπό τοΰ 
Στρυμόνος καί τών παραποτάμων αύτοΰ διαρ- 
ρεομένην πεδιάδα καί περιβάλλεται πανταχό- 
θεν ύπό όρέων. Ή χώρα αυτή κατείχετο άρ- 
χικώς, μέχρι τών Μηδικών πολέμων ύπό 
Παιονικών φύλων : Σιροπαιόνων καί Παιόπλων, 
οί όποιοι είχον ιδρύσει τήν πρωτεύουσάν των 
Σίριν, όπου αί νΰν περίπου Σέρραι. Ότε όμως 
κατά διαταγήν τοΰ Δαρείου οί λαοί ούτοι με- 
τεφέρθησαν ύπό τοΰ Μεγαβάζου, ή χώρα των 
κατελήφθη ύπό τών πρός Ν. αύτών κατοι- 
κούντων ’Οδομαντών, έκ τών όποιων ή χώρα 
έκλήθη Όδομαντική ή Όδομαντίς. Ή μόνη 
γνωστή πόλις τής Όδομαντικής είναι ή Σίρις.

ΟΔΟΜΑΝΤΙΣ (χώρα).—'II άλλως όγομαζο- 
μένη Όδομαντική (βλ. λέξ.).

ΟΔΟΜΑΝΤΟΙ ή ΟΔΟΜΑΝΤΕΣ. — Οί κά
τοικοι τής Όδομαντικής. Παίονες κατά τόν 
'Ηρόδοτον (VII, 112), θρφκες κατά τόν θου- 
κυδίδην (II, 101) άρχικώς κατψκουν πρός Ν. 
τής Όδομαντικής. Έπωφεληθέντες όμως τήν 
κατά τούς Μηδικούς πολέμους, μετατόπισιν 
τών κατοίκων αυτής, γενομένην κατά διατα
γήν τοΰ Δαρείου, έγκατεστάθησαν εις τήν με
ταξύ τοΰ Στρυμόνος καί Νέστου χώραν μέχρι 
τών ύπωρειών τοΰ Παγγαίου καί περί τήν Δά- 
τον πλουσιωτάτην χώραν, εκμεταλλευόμενοι 
μετά τών Πιέρων καί Σατρέων τά πλούσια 
μεταλλεία τοΰ Παγγαίο.υ.

Γενάρχης αύτών θεωρείται ό Όδάμας, υίός 
τοΰ Παίονος. Μυθικός αύτών βασιλεύς φέρε
ται δ Σίθων, πατήρ τής Παλλήνης, τών δέ 
ιστορικών χρόνων μνημονεύεται ύπό τοΰ θου- 
κυδίδου δ Πολλής, σύμμαχος τών ’Αθηναίων, 
τοΰ οποίου τήν βοήθειαν έζήτησεν ό Κλέων
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κατά του Βρασίδα τό 422 π. X. (Θουκ. V, 
6). Μέχρι Φιλίππου χοϋ Μακεδόνος, οί Όδό- 
μαντες παρέμειναν αυτόνομοι υπό ίδιους βα
σιλείς, επί τής βασιλείας δμως αύτοΰ ύπετά
γησαν εις τούς Μακεδόνας, ύπό τούς όποιους 
παρέμειναν μέχρι τής υπό χών Ρωμαίων κα- 
χαλύσεως χοϋ Μακεδονικού κράτους χό 168 
π. X.

ΟΔΟΜΑΣ.—Γιος χοΰ Παίονος, μυθικός γε- 
νάρχης τών Όδομάνχων (βλ. λέξ.).

* ΟΔΡΓΣΑ ή ΟΔΡΪ'ΣΙΑ (ή).—«Πόλις» χών 
Όδρυσών, ή Όδρυσία λέγεχαι, παρά Σχ. Βυ- 
ζαντίψ. (Πρβλ. Όδρυσός).

ΟΔΡΓΣΑΙ. — λαός χης Θράκης κατοίκων 
καχά μέν χόν Ηρόδοτον (IV, 92) εκατέρω
θεν χοϋ Άρχισκοΰ (χοϋ σημερινού Τούντζα) 
καί χοϋ Έργίνου, παραποτάμων χοϋ "Εβρου. 
Κατά δε τον Στράβωνα (VII, 331, 48) Όδρύ- 
σαι έκαλοΰντο ή μεγάλη θρφκική Φυλή, ή 
δποία κατφκει από χοϋ "Εβρου ποταμοϋ καί 
τής πόλεως των Κυψέλων μέχρι τής Όδησ- 
σοΰ (Βάρνας), καί χών οποίων βασιλείς υπήρ
ξαν: δ Άμάδοκος, δ Κεραοβλέπχης, δ Βηρι- 
σάδης, δ Σεύθης καί δ Κότυς. Ήσαν άριστοι 
Ιππείς καί πολεμικώχατοι.

Μυθικός βασιλεύς αυτών άναφέρεται δ Όρ· 
φεύς, σπουδαιότεροι δε άοιδοί καί ποιηχαί: 6 
Φιλάμμων καί δ υιός του Θάμυρις. Πρώτος 
δμως Ιστορικός βασιλεύς αυτών καί ιδρυτής 
χοϋ βασιλείου χών Όδρυσών, ύπήρξεν δ Τή- 
ρης, περί χά τέλη τού έκτου π. X. αίώνος.

Όχε δ Δαρεΐος έξεστράτευσε τό 513 π. X. 
καχά χών Σκυθών, μόνοι οί Όδρύσαι έξ όλων 
χών θρφκικών λαών δεν ύπετάγησαν εις τούς 
Πέρσας. Ό Τήρης επωφελούμενος τής έξα ■ 
αθενήσεως άλλων θρφκικών φυλών, καί συν
δεθείς διά συγγένειας μέ χόν Άριαπείθην, βα
σιλέα χών Σκυθών, εις τόν όποιον έδωσε τήν 
θυγατέρα του ώς σύζυγον, κατώρθωσε νά 
έπεκτείνη τό κράτος του μέχρι του Εύξείνου 
Πόντου, καί νά καχαλάβη τό μεγαλύτεραν μέ
ρος τής θρψκης. Βραδύτερου δμως δπέ,στη 
μεγάλην ήτταν υπό χών θυνών, θρακικοϋ 
καί τούτου λαοϋ, βαρβάρου καί πολεμικωτά- 
χου, άπέθανε δέ εις ήλικίαν 92 ετών, κατα- 
λιπών διάδοχον τόν υίόν του Σιτάλκην, δστις 
ανύψωσε τό κράτος χών Όδρυσών εις .μεγά
λην ακμήν καί δύναμιν, τό όποιον έπί τής
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βασιλείας του έπεξεχείνεχο από τών Άβδή- 
ρων μέχρι τοϋ Δουνάβεως καί από τοϋ Στρυ- 
μόνος ποταμού μέχρι τοϋ Εύξείνου Πόντου 
(θουκ. II, 96). Πρωτεύουσα αυτών ήτο, άλ
λοτε ή Οϋσκουδάμα (ή σημερινή Άδριανού- 
πολις), άλλοτε τά Κύψελα ("Γψαλα), καί 
άλλοτε ή Βιζύη.

Γενόμενος γαμβρός επ’ αδελφή τοϋ έξ 
Άβδήρων Νυμφοδώρου (βλ. λέξ.) διατελοΰν- 
τος είς φιλικάς σχέσεις μετά τών ’Αθηναίων, 
έπείσθη ύπ’ αΰτοϋ νά συμμαχήση μετ’ αυτών 
είς τόν κατά τών Χαλκιδεων καί Βοττιαίων 
πόλεμον τό 431 π. X. (Διοδ. Σικελ. XII, 50). 
Πράγματι δέ έκατρατεύσας κατ’ αυτών κα
τέστρεψε τήν χώραν των, οί δέ ’Αθηναίοι 
ετίμησαν τόν υίόν του Σάδοκον διά τοϋ δι
καιώματος τοϋ ’Αθηναίου πολίτου, έλπίζον- 
τες τή μεσολαβήσει τοϋ Σιτάλκου νά επιτύ
χουν τήν συμμαχίαν τοϋ Περδίκκα, βασιλέως 
τής Μακεδονίας, ώς καί τήν συμμαχίαν όλων 
τών Θρακικών πόλεων. Άποθανόντος τοϋ 
Σιτάλκου εις τινα κατά τών Τριβαλλών μά
χην, διεδέχθη αυτόν ό Σκύθης Α', υιός τοϋ 
Σαραδόκου καί ανεψιός τοϋ Σιτάλκου. Έπί 
τής βασιλείας τοϋ Σκύθου τό κράτος τών 
Όδρυσών διεσπάσθη είς μικρά κρατίδια όπό 
βασιλείς καί δυνάστας Θράκας. Εις έξ αυ
τών Κότυς δ Α' (382-351 π.Χ.), βοηθούμε- 
νος υπό τοϋ ’Αθηναίου στραχηγοΰ Ίφικρά- 
τους, τόν όποιον έκαμε γαμβρόν έκ θυγα- 
τρός, κατώρθωσε νά συνενώαη τά κρατίδια 
χαΰτα. Υπήρξε γνωστότατος είς τόν άρχαΐον 
Ελληνικόν κόσμον. Μάλιστα έτιμήθη ύπό 
τών ’Αθηναίων διά χρυσοΰ στεφάνου καί έ
λαβε τό δικαίωμα τοϋ ’Αθηναίου πολίτου. Έν 
τούτοις πολλάκις ήλθεν είς ρήξιν μέ τούς 
’Αθηναίους, διότι ούτοι ύπεστήριζον τούς αν
τιπάλους του εν Θράκη. Μετά τόν θάνατον 
τοϋ Κότυος Α', τό κράτος τών Όδρυσών διε- 
σπάσθη καί πάλιν, μέχρι ς οτου κατελύθη 
ύπό Φιλίππου τοϋ Μακεδόνος, δστις έξελλή- 
νισε τήν χώραν, καί έκτισε τήν ομώνυμον αύτοΰ 
πόλιν Φιλιππούπολιν. Έπαναστατήσαντες μετ’ 
ολίγον κατά τών Μακεδόνων, ύπετάχθησαν τω 
313 π. X. ύπό τοϋ στρατηγοΰ Λυσιμάχου, 
μετέπειτα βασιλέως τής Θράκης. Έπαναστα- 
τήσαντες καί πάλιν ύπετάγησαν τό 184 π. X. 
ύπό τοϋ Φιλίππου τοϋ Ε'. Τέλος συνεκστρα-
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τεύσαντες τό 168 π. X. μετά του Περσέως, 
τελευταίου βασιλέως των Μακεδόνων, κατά 
των Ρωμαίων, ήττήθησαν εις Ιΐϋδναν δπό του 
Αιμίλιου Παύλου, αμέσως δμως μετεστρά- 

φησαν πρός τούς νικήτας. Τοιουτοχρόπιυς κα· 
χελύθη χό βασίλειον τών Όδρυσών, εκχοχε 
δέ οί Όδρύσαι παρέμειναν ισχυροί φρουροί τών 
έν Μακεδονίφ καί θρφκη Ρωμαϊκών κτήσεων 
καί επαρχιών.

ΟΔΡΓΣΗΣ.—Θετός υιός του Φινέως, μυθι
κού βασιλέως τής Θράκης, πατήρ τού Βιθυνοΰ.

* ΟΔΡΓΣΙΑΣ, —Σύζυγος τού Λυσιμάχου, 
βασιλέως τής Θρφκης (323—281 π. X.) καί 
μήχηρ τού ’Αλεξάνδρου δσχις κατέφυγεν εις 
χόν Σέλευκον, παρακαλών αύχόν νά πολεμή- 
σγ/ κατά του πατρός του, (Παυσ. Α, 10, 4-5).

* ΟΔΡΓΣΙΟΣ. —Έπώνυμον τού ’Άρεως, 
του κατ* εξοχήν λατρευομένου Θεού δπό τών 
τών Θρακών.

ΟΔΡΓΣΙΣ'—Ή χώρα τών Όδρυσών έν Θρφ- 
κίg εκτεινόμενη κατ’ άρχάς εν τή μέσγ̂  κοι· 
λάδι τού ποταμού "Εβρου, κατά δέ τό πρώ
τον ήμισυ τού Ε' π. X. αΐώνος, έως τής βα
σιλείας τού Τήρη καί τού υίού του Σιτάλκου, 
από του Θρφκικοΰ Πέλαγους μέχρι τού Δου- 
νάβεως.

* ΟΔΡΓΣΟΣ.— Μυθικός βασιλεύς τών Όδρυ
σών, από τού οποίου έλαβον τό όνομα οί 
Όδρύσαι (βλ. λέξ.).

* ΟΔΡΓΣΟΣ.—Κατά τόν Λαμπρίδιον ή με
τά ταύχα Άδριανούπολις. (βλ. λεξ.). Τής 
Όδρυσού σώζονται νομίσματα τών Ρωμαϊκών 
χρόνων, μετά τό 280 μ. X, παριστώντα έμ
προσθεν κεφαλήν Έρακλέους, όπισθεν δέ τήν 
επιγραφήν; ΟΔΡΟΣΙΤΩΝ, ΟΔΡΟΣΩΣ, ΟΔΡΟ 
ΗΣ καί ταύρον ίστάμενον επί ροπάλου. (He
a d —Σβορώνου, ‘Ιστορ. τών Νομισμ. Τόμ. Α. 
σελ. 342).

* ΟΔΓΣΣΟΣ (ή). — Διάφορος γραφή τής 
θρφκικής πόλεως ’Οδησσού (νύν Βάρνας), άνα- 
φερομένη δπό τού Προκοπίου (Περί Κτισμ.
IV, 11).

ΟΖΟΡΜΗ (ή). —"Εν τών πολλών φρουρίων 
τής Θρφκης τά όποια κατά χόν Ιΐροκόπιον 
(Περί Κτισμ. IV, 11) έκχισεν ό αύχοκράτωρ 
’Ιουστινιανός (527—565) πρός ασφάλειαν τής 
χώρας του.

ΟΘΡΓΟΝΕΓΣ. — Ε(ς τών συμμάχων τού
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Πριάμου κατά τόν Τρωικόν πόλεμον. Ουτος 
ελθών έκ Καβησσοΰ τής Θράκης, κατά τό τε- 
λευταΐον έτος τού πολέμου, έζήτει ώς σύζυ
γον τήν ώραιοτάχην θυγατέρα τού Πριάμου 
Κασσάνδραν, άνευ προικός («άνάεδνον»), καυ- 
χώμενος ότι ήδύνατο νά έκδιώξη τούς ’Αχαι
ούς εκ τής Τροίας. Έφονεύθη δπό τού Ίδο- 
μ,ενέως έν τινι συμπλοκή (Ίλιάδ. Ν, 363).

ΟΙΑΓΡΙΔΗΣ. — Πατρωνυμικόν τού Όρφέως 
ήτοι υίός του Οιάγρου (βλ. λέξ.).

ΟΙΑΓΡΟΣ.—Μυθικός βασιλεύς τής Θράκης, 
γεννήσας έκ τής Μούσης Καλλιόπης τόν Όρ- 
φέα, έξ ου καί αί μούσαι καλούνται Οΐαγρί- 
δες. ’Επίσης φέρεται καί ώς πατήρ τού Λίνου.

ΟΙΚΟΓΜΕΝΙΚΟΝ ΙΙΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ. — Τό 
άνώτατον ορθόδοξον χριστιανικόν καθίδρυμα 
καλούμενον άλλως καί Μεγάλη τού Χριστού 
’Εκκλησία, Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλε
ως καί 'Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. Ή 
τελευταία ονομασία χρησιμοποιείται συνήθως 
δπό τών ξένων (Eglise de Constantinople) 
οί όποιοι μεταχειρίζονται καί τόν δρον ’Εκ
κλησία τού Φαναρίου (1/ Eglise du Pha- 
nar ή Eglise phanariote). Ci ToOpxot με- 
τεχειρίζοντο συνήθως τήν φράσιν Ροΰμ Πα- 
τρικχανεσί ή "Ισταμπόλ Πατρικχανεσί. Πρώ
τος οικουμενικός πατριάρχης άναφέρεται δ 
’Αλέξανδρος Λ' (314—337), μέχρι δε σήμε
ρον άναφέρονται δπέρ τούς 200 πατριάρχας 
Κωνσταντινουπόλεως, τών όποιων πολλοί έπα- 
τριάρχευσαν δίς καί τρις τινές δέ καί τετράκις.

ΟΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. — Βλ. λέξ. Μετά
νοιας Οίκος.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΝ. — Μεγάλη καί πολυάνθρω
πος βυζαντινή κωμόπολις τής Ν. Α. Θράκης 
κειμένη πρός Δ. τής Κωνσταντινουπόλεως 
παρά τούς Έπιβάτας, έν μέαψ εκτεταμένης 
πεδιάδος. ’Επί τής πατριαρχείας τού Θεοφί
λου (1364—1376) μνημονεύεται ώς κτήμα 
τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, δωρηθεΐσα δπό 
τίνος τών αύτοκρατόρων τού Βυζαντίου άλλ’ 
άγνωστον πότε.

'Γπό τών Τούρκων καλείται Κούμ-Μπουρ- 
γάζ, ήτοι Πύργος αμμώδης, έπί δέ τής ’Ελ
ληνικής κατοχής τής Άν. θρφκης δπήγετο 
εις τήν δποδιοίκησιν Σηλυβρίας του νομού 
Ραιδεστοΰ, μόλις άριθμούσα 254 κατοίκους.

Είς τό 01 κονομειον σώζονται έρείπια μεγί-
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στου πύργοι σκορπισμένα τήδε κακεϊσε.
* ΟΙΝΟΗ (ή).—’Αρχαία πόλις χής Θράκης, 

εκ τής οποίας κατήγετο δ Πόθων καί δ Ήρα- 
κλείδης, οί δολοφονήσανχες χόν Κότυν A' τό 
358 π. X. βασιλέα της Θράκης. Άγνώσχου 
ταυχότητος.

ΟΙΟΒΑΖΟΣ. — "Γπαρχος τοΰ Ξέρξου χής 
επί χής θρακικής χερσονήσου πόλεω; Καρ- 
δίας, όστις μαθών χήν άφιξιν των ’Αθηναίων 
ύπό χόν Ξάνθιππον, μετά χήν εν Μυκάλη ήτ- 
ταν χών Περαών τό 479 π. X. άπέδρασεν εις 
τό έαωχερικόν χής Θράκης μετά τινων εμπί
στων. Συλληφθείς δμως ύπό τών ’Αψινθίων, 
αυτός μέν έθυσιάσθη εις χόν Πλείστωρον, 
επιχώριον θεόν, κατά τα θρακικά ήθη, οί δέ 
λοιποί έφονεύθησαν (Ήροδ. IX, 119).

ΟΙΣΚΟΣ.—Πόλις τής Κάτω Μοισίας έν τή 
χώρφ των Τριβαλλών, έπί τής δεξιάς όχθης 
τοΰ Δουνάβεως, παρά χήν συμβολήν του δμω- 
νύμου ποταμού (νυν "Ισκερ), έδρα τής V 
Μακεδονικής Λεγεώνος (Leg. V Macedo
n ia ) .  Ύπό τοΰ Προκοπίου (Περί Κτισμ. IV, 
6, 33) καί τοΰ Ίεροκλέους (Συνεκδ. 655) 
καλείται Ίσκός, άνεκαινίσθη δέ ύπό τοΰ 
’Ιουστινιανού (527—565).

Τ αυτ ίζετα ι  μέ  χήν σύγχρονον Cigen, όπου 
εύρέθησαν ερείπ ια  καί έπ ιγρα φα ί,  άναφερό- 
μενα  εις χήν Colonia Ulpia Oescus.

* ΟΙΣΚΟΣ ή ΟΣΚΙΟΣ. — Ποταμός χής 
Θράκης τής βραδύχερον Κάτω Μοισίας, όσχις 
πηγάζων έκ τοΰ Σκομίου όρους καί διερχό- 
μενος παρά τήν Σόφιαν, χύνεται εις τήν δε
ξιάν όχθην τοΰ Δουνάβεως, παρά τήν δμώνυ- 
μον πόλιν (βλ. λέξ.). Ύπό τοΰ ’Ηροδότου 
(IV, 49) καλείται Σκίος. Είναι δ σημερινός 
“Ισκερ.

* ΟΙΣΓΜΗ. — Παλαιότερον όνομα τής Βι- 
βλίας ή Βιβλίνης (βλ. λέξ.) χώρας τής με
σημβρινής Θράκης, ή όποία ώς άναφέρει δ 
Άρμενίδας παρ’ Άθηναίψ (Δ, 56) μετωνο- 
μάσθη Άντισάρη καί Οίαύμη.

ΟΙΣΓΜΗ.—Πόλις τής Θράκης (βλ. Αίσύμη). 
Τό εθνικόν Οΐσυμαΐος.

ΟΙΤΟΣΓΡΟΣ (δ). — Έπίθετον τοΰ ’Α π ό λ λ ω 
νος παρά τοΐς άρχαίοις Σκύθάις (Ήροδ. IV, 
59).

ΟΚΚΟΛΗΝΟΣ ή ΟΚΟΛΗΝΟΣ (ΖΕΓΣ).— 
Τοπωνυμικόν έπίθετον τοΰ Διός; λατρευομέ-

νου έν τή Β. Θράκη, κατ’ έπιγραφάς εύρε- 
θείσας έν αυτή (θρακικά 1934, σελ. 47).

* ΟΛΟΡΟΣ.—Βασιλεύς τής Θράκης, τοΰ 
δποίου τήν θυγατέρα Ήγησιπύλην έλαβε σύ
ζυγον Μιλτιάδης δ Μαραθωνομάχος,

ΟΛΟΡΟΣ.—θραξ. συγγενής τοΰ όμωνύμου 
βασιλέως τής Θράκης καί πατήρ τοΰ ίστορι- 
κοΰ Θουκυδίδου, έκ τής Ήγησιπύλης, θυγα- 
τρός τοΰ βασιλέως Όλόρου, πιθανώς νυμφευ- 
θείς αυτήν μετά τον θάνατον τοΰ Μιλτιάδου. 
Πολιτογραφήθείς πολίτης ’Αθηναίος εις χόν 
Δήμον Άλιμουσίων τής Λεοντίδος φυλής, κα
τείχε πλουσιώτατα κτήματα καί μεταλλεία 
χρυσοΰ έν Σκαπτή"Γλη τής Θράκης, απέναντι 
τής Θάσου, τά δποΐα έκληροδότησεν εις τον 
υίόν του Θουκυδίδην. Άπέθανεν έν Άθήναις, 
δ δέ οικογενειακός αύτοΰ τάφος αναγνωρίζε
ται ύπό του Α. Σ. Άρβανιτοπούλου κείμενος, 
κατά πάσαν πιθανότητα, ύπέρ τόν Χείμαρρον 
μεταξύ τοΰ νΰν συνοικισμού «Δικηγορικών» (ή 
Εΰρυάλης) τής Γλυφάδος καί τσΰ συνοικισμοΰ 
«Ελληνικόν».

ΟΛΟΦΓΞΙΣ ή ΟΛΟΦΓΕΟΣ. — Μία τών 
πέντε τοΰ νΑθωνος πόλεων, κτίσμα Πελασ
γών από τής Λήμνου (Στραβ. VII, 331, 32 
καί 35), ήτις κατά τήν έποχήν τοΰ θουκυδίδου 
κατφκεΐτο ύπό βαρβάρων πάσης προελεύσεως 
δΓ δ καί ή γλώσσα τών Όλοφυξίων ήχο 
σύμμικτος Χαλκιδική καί Πελασγική καί Βι- 
σαλτική καί Κρηστωνική (θουκ, IV, 109). 
Κατά τήν έκστρατείαν τοΰ Ξέρξου κατά τής 
'Ελλάδος, υπεχρεώθη νά βοηθήαη εις τήν 
εκσκαφήν τής διώρυγος τοΰ ίσθμοΰ τοΰ νΑ· 
θωνος καί νά προμηθεύση στρατόν καί πλοία 
εις τόν παραπλέοντα Περσικόν στόλον (Ή
ροδ. VIII, 22)-

Ύπό τούς ’Αθηναίους διετέλεσε μέχρι τοΰ 
423 π. X. οπότε προσεχώρησεν εις τόν Βρα
σίδαν, μετά τών λοιπών πόλεων τοΰ νΑθω- 
νος, πλήν τοΰ Δίου καί τής Σάνης, αί δποϊαι 
παρέμειναν πισταί εις τούς ’Αθηναίους. Κατά 
τόν Γεράσιμον Σμυρνάκην ("Αγιον’Όρος, 1903) 
ή Όλόφυξος έκειτο έπί τής Άν. πλευράς τής 
χερσονήσου ’Ακτής (“Αγιον όρος) 3 χλμ. Α. 
Ν. Α. τής Μονής Έσφιγμένου, όπου ή σημε
ρινή κοινοβιακή Σκήτη Παλαιόχωρα (ΙΙοβλ. 
Leake, Travels in North Greece, 'Γόμ. 
Ill, σελ. 151). Παρ’ αυτήν σώζονται έρείπιοι
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αρχαίας πόλεως καί πύργος τις μεχαγενεατέ- 
ρων χρόνων. Άλλα πόχε Ακριβώς καί υπό 
τίνος Ιδρύθη, ώς καί πότε κατεστράφη είναι 
Αγνωστον.

ΟΛΓΝΘΙΟΣ ή ΟΛΓΝΘΙΑΚΟΣ (ποταμός).— 
Ποταμός τής Χαλκιδικής Χερσονήσου ή επί 
Θράκης, δστις δεχόμενος τα ϋδατα τοδ Άμνίου 
ή Άμνίτου (κοινώς Καβροκόλακος ή Καβου- 
ρόλακος) εκβάλλει εις τόν Τορωναϊον κόλπον 
παρά χήν Όλυνθον. Ώνομάαθη 8ε ούτως, κατά 
τήν μυθολογίαν, από τοδ Όλύνθου υίοΰ του 
"Ηρακλέους καί τής Βολίας (’Αθηναίου Δει- 
πνοσ. VIII, 3).

ΟΛΓΝΘΟΣ.—Γίός τοΰ Στρυμόνος βαοιλέως 
τής Θράκης, οπαραχθείς υπό λέοντος Ινφ εθή- 
ρευεν.

ΟΛΓΝΘΟΣ (ή).— Ή σπουδαιότερα καί έν- 
δοξοτέρα πόλις τής Χαλκιδικής Χερσονήσου, 
επί ύψηλής τοποθεσίας, διαρρεομένη δπό τοδ 
’Ολυνθιακού ποταμού. Έκτίσθη δέ, κατά τήν 
μυθολογίαν, έπί τοδ Τρωικού πολέμου υπό 
τοδ Όλύνθου, υΐοδ του Στρυμόνος, μυθικού 
βαοιλέως τής Θράκης (Αθηναίου, VIII, 3) ή 
τοδ ‘Ηρακλέους καί τής Βολίας. Παραμείνασα 
Ιλευθέρα μέχρι των Περσικών πολέμων, εκη- 
ριεύθη υπό του “Αρταβάζου, στρατηγού τοΰ 
Ξέρξου καί παρεδόθη εις τούς Χαλκιδεϊς τής 
Τορώνης. (Ήροδ. VII, 127). Μέχρι τού Πε- 
λοποννησιακοδ πολέμου (431 π. X). διετέλεσε 
φόρου ύποτελής εις τούς ’Αθηναίους, δπότε ό 
Περδίκκας, βασιλεύς τής Μακεδονίαν, φοβού
μενος τήν ναυτικήν δύναμιν των ’Αθηναίων, 
προέτρεψε τούς κατοίκους των παραλίων πό
λεων τής Χαλκιδικής νά εγκαταλείψουν τάς 
πόλεις αύτών, καί νά συγκεντρωθούν εις τήν 
μεσόγειον καί ίαχυράν *Όλυνθον. (θουκυδ. Α, 
58). Ούτως, έλευθερωθεϊσα, άπέβη πολυαν- 
θρωποτάτη καί άκμαιοτάτη πόλις, δυναμένη 
νά διατηρή στρατόν εκ 10—12 χιλιάδων πο
λεμιστών. "Οπως 8έ λέγει ό Διόδωρος Σικέ* 
λιώτης (XVI, 8) «περιμάχητος ήν ή πόλις 
ήγεμονίας μείζονος όρεγομένη, Διόπερ οΐτε 
’Αθηναίοι καί δ Φίλιππος διεφιλοτιμοΰντο προς 
άλλήλους περί τής των Όλυνθίυ)ν συμμαχίας».

Παντοδύναμος δμως κατέστη ή Όλυνθος 
διά τής συγκροτήσεως δμοσπονδίας τών 32 
πόλεων τής Χαλκιδικής, κατορθώσαοα νά 
προσλάβη καί μέρος τής Μακεδονίας.1 Μόνον

ή ’Άκανθος καί ή ’Απολλωνία, μή θελήσασαι 
νά εΐσέλθουν εις τήν "Ομοσπονδίαν, προυκά- 
λεσαν τήν έπέμβασιν τών Λακεδαιμονίων. 
Συνεννοηθέντες τότε οί Σπαρτιαται μετά τοδ 
Άμύντου Β', βαοιλέως τής Μακεδονίας, έστει
λαν στρατόν κατ’ αυτής 5πά τήν ήγεσίαν τοδ 
Εύδαμίδα καί Φοιβίδα, άλλ’ άνευ αποτελέ
σματος. 'Αλλά καί δ διαδεχθείς τούτους στρα
τηγός Τελευτίας, Αδελφός τοΰ Αγησιλάου, 
έπί κεφαλής 10.000 στρατιωτών, δέν Ιφάνη 
ίκανώτερος. Κατατροπωθείς δλοσχερώς, έφο- 
νεύθη εν τινι πεισματωδεστάτη μάχη. 01 
Σπαρτιαται τότε έστειλαν νέον καί πολυαριθ- 
μώτερον στρατόν υπό τόν βασιλέα αυτών Άγη - 
οίπολιν. Κατ’ άρχάς οί Σπαρτιαται Απίτυχον, 
φονευθέντος μάλιστα καί τοδ Άγησιπόλιδος. 
Τέλος δμως δ διαδεχθείς αυτόν Πολυβιάδης 
κατά τό 379 π. χ. ένίκησε τούς Όλυνθίους 
καί τούς έξηνάγκασε νά διαλύσουν τήν συν
ομοσπονδίαν των καί νά Αναγνωρίσουν τήν 
ήγεμονίαν τών Λακεδαιμονίων. (Ξενοφ. Έλ- 
λην. V, 2, 12.—Διοδ. Σικελ. 20 - 23).

Έν τούτοις παρ’ δλα τά δεινά τοδ πολέ
μου, ή "Ολυνθος παρέμεινε πάντοτε ή ίσχυρο- 
τέρα πόλις τής Χαλκιδικής, δ δέ Φίλιππος 
προσοικειωθείς αυτήν, δχι μόνον ένίσχυσεν 
αυτήν, Αλλά καί είς ένδειξιν τής πρός αύτήν 
φιλίας, παρεχώρησεν είς τούς Όλυνθίους τήν 
Άνθεμοδντα καί τήν Ποτίδαιαν (Διοδ. Σικελ. 
XVI, 8). Μετ’ ού πολύ δμως οί Όλύνθιοί έν- 
νοήσαντες τούς κατακτητικούς σκοπούς τοδ 
Φιλίππου, έζήτησαν τήν βοήθειαν τών ’Αθη
ναίων. Άλλ’ είς μάτην οί Όλύνθιοί έπεκα- 
λοδντο τήν βοήθειαν τών ’Αθηναίων (Δημοσθ. 
κατ’ Άριστοκράτους, 109) καί μάτην δ Δη
μοσθένης διά τής ενθουσιώδους ευγλωττίας 
του παρώτρυνεν αυτούς. Τέλος, οί Αθηναίοι 
κατόπιν τών προτροπών τού Δημοσθένους, 
έστειλαν βοήθειαν, Αλλ’ αδτη ήτο μικρά καί 
Ανεπαρκής.

Έν τφ μεταξύ δ Φίλιππος εξοργισθείς διά 
τήν συμπεριφοράν ταύτην τών Όλυνθίων, 
έξώρμηαε τό 349 π. χ. κατά τής Χαλκιδικής, 
τής όποιας πολλάς πόλεις κατέλαβεν. 0̂  
Όλύνθιοί ήγωνίσθησαν ύπερανθρώπως, προξε- 
νήσαντες μεγάλας Απώλειας εις τόν Φίλιππον. 
Τέλος όμως ήναγκάσθησαν νά υποχωρήσουν 
κ«{ νά ζητήσουν ειρήνην. Άλλ’ απέβη μα.



\Αχιλλέως Θ. Σαμοθράκη2461

ταία, διότι δ Φίλιππος κατώρθωαε διά δωρο
δοκίας των στρατηγών αυτών Εύθυκράτους 
καί Ααοθένους, νά κυριεύση τήν πόλιν κατ’ 
Αύγουστον τοϋ 348 π. χ. Κύριος γενόμενος 
της πόλεως δ Φίλιππος, αυτήν μέν παρέδωκεν 
εις τούς στρατιώτας πρός λεηλασίαν, τούς δέ 
πεβισωθέντας εκ τών κατοίκων εξηνδραπόδισε 
(Διοδ. Σικελ. XVI, 53).

Τοιοΰτον ύπήρξε τό τέλος τής ενδόξου Χαλ
κιδικής πόλεως, δια τής προδοσίας τών τέκ
νων αυτής, εκ τής δποίας λαμβάνων αφορμήν 
δ Φίλιππος έλεγεν, ότι «διά χρυσίου πολλφ 
μάλλον, ή διά τών οπλών ηΰξηκέναι τήν 
ιδίαν βασιλείαν» (Διοδ. Σικελ. XVI, 53). ·

Οϋτω διά τής άλώσεως τής Όλύνθου, δ 
Φίλιππος έγένετο κύριος λαμπροτάτ’ης χώ
ρας, εις άνάμνησιν δέ του γεγονότος τούτου, 
άνενέωσε τά υπό τοδ 'Αρχελάου συστηθέντα 
•'Ολύμπια έν Δίφ τής Πιερίας, όπου πανηγυ- 
ρικώτατα έώρτασε τά έπινίκεια, προσκαλέ- 
αας πανταχόθεν. τεχνίτας, μουσικούς, ποιη- 
τάς καί άπένειμε πλούσια βραβεία. (Διορ. Σι- 
XVI, 55). Μετά τήν καταστροφήν τής Ό 
λύνθου, ή όποια δεν άνέλαβεν έκτοτε, οί περί- 
σωθέντες Όλύνθιοι μετφκίαθησαν βραδύτερου 
ύπό τόύ Κασσάνδρου τό 316 π. X. εις τήν 
Ποτίδαιαν, τήν απ’ αυτού μετονομασθεΐσαν 
Καασάνδρειαν. (Διοδ. Σικελ. XIX, 52).

: . *„
*  *

Παρά τήν Όλυνθον ύπήρχε κοίλος τις τό
πος ονομαζόμενος «Κανθαρώλεθρον», διότι, 
όπως αναφέρει δ Στράβων (VII, 330, 30) 
< τό ζψον κάνθαρος τής πέριξ χώρας γενόμε
νος, ήνίκα ψαύση τό χωρίον εκείνο διαφθεί- 
ρεται». -
.. · . ~ , . ** *

Ή Όλυνθος ύπήρξε πατρίς τοϋ Ιστορικού 
Καλλισθένους ανεψιού τοϋ Άριατοτέλους καί 
συσπουδαστοΰ τοΰ Μεγάλ. ’Αλεξάνδρου. (Πλου- 
τάρχ. Βίος ’Αλεξάνδρου, 55). Κατά τήν εκ
στρατείαν τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου, συνώδευσεν 
αυτόν ώς φίλος καί ώς ιστορικός. Άνήρ αυ
στηρών ηθών καί χαρακτήρος ανεξαρτήτου, 
δεν έπεδοκίμαζε τά δουλοπρεπή ήθη καί έ
θιμα τών Περσών, τά όποια δσημέραι κατέ- 
κτων τήν Μακεδονικήν Αυλήν. 'Γούτο όμως 
έξήγειρε κατ' αυτού τό μίσος τών αύλικών 
καί τών κολάκων τού ’Αλεξάνδρου, οί όποιοι

τόν έσυκοφάντησαν ώς ουνωμοτοΰντα κατά 
τού βασιλέως, καί έρρίφθη εις τάς φύλακας, 
όπου, κατά τινας άπέθανεν έξ άσθενείας, ή, 
κατ’ άλλους, εθανατώθη κατά διαταγήν τού 
'Αλεξάνδρου. (Ιίλουτάρχ. Βίος ’Αλεξάνδρου, 
52,—55.—Άρριανού Άνάβ. IV 10 14). Κατ’
άλλην έκδοσιν, αφού συνελήφθη, έφυλάσσετο 
σιδηροδέσμιος επί 7 μήνας, καί, ότι άπέθανεν 
Ιξ υπερβολικού πάχους καί έκ φθειριάσεως, 
ότε δ Μ. ’Αλέξανδρος έτραυματίσθη πολεμών 
κατά τών Μαλών έν τή 'Ινδική. (Πλουτάρχ. 
αυτόθι 55). Όλύνθιος ήτο δ ιστορικός "Εφιπ
πος, όστις μετά τοϋ Αισχύλου τού Ροδίου, ώ- 
νομάσθη ύπο τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου επίσκο
πος τών εν Αίγύπτφ αρχών. Ι’Αρριαν. °Ανάβ. 
Γ, 6. 3). Ό "Εφιππος έγραψε «Περί τής ’Α
λεξάνδρου καί ‘Ηφαιστίωνος ταφής», όπου, 
κατά τόν Άθήναιον (Γ, 120, X, 434) επραγ- 
ματεύετο περί τής μέθης τού Αλεξάνδρου καί 
τών Μακεδόνων. Όλύνθιος επίσης ήτο Στράτ- 
τις- δ Ιστορικός, γράψας περί τού Μ. ’Αλε
ξάνδρου, καί ό Εϋφαντος δ Ιστορικός.

*.* *
Τής Όλύνθου σώζονται νομίσματα τών ετών 

500 π. Χ· Τό αρχαιότατου γνωστόν αυτής νό
μισμα είναι Εύβοϊκόν τετράδραχμου, σφαιρο
ειδούς κατασκευής. Παριαχώσι δέ έμπροσθεν 
μέν τέθριππον, μεθ’ ήνιόχου πωγωνοφόρου, ό
πισθεν δέ φέρουν τετράγωνον έγκοιλον διηρη- 
μένον άνωμάλως. ’Επίσης σώζονται αργυρά 
τετράδραχμα τών ετών 479—392 π. X. φέ- 
ροντα τήν επιγραφήν ΟΑΓΝΘ. μετ’ αετού 
κρατούντος διά τοϋ ράμφους καί τών ονύχων 
αυτού όφιν. Τά ωραιότερα όμως αυτής νομί
σματα aivat τά τής Χαλκιδικής 'Ομοσπονδίας, 
τής δποίας κέντρου ήτο ή Όλυνθος. Αί επ’ 
αυτών παριστάμεναι κεφαλαί τοϋ ’Απόλλωνος, 
είναι αξιοσημείωτοι διά τήν αυστηρότητα καί 
τήν καλλονήν τής τεχνοτροπίας των. (Head- 
Σβορώνου, Τόμ. Α, αελ. 274—276.—Κλεάνθ. 
Νίκολαΐδη, La Macedoine, σελ. 243. —Ern.
Babelon, τόμ. IV, σελ. 575 καί έξής).*

Παρά τήν ’Όλυνθον (Άγιον Μάμαντα) εύ- 
ρεθη ή κατωτέρω επιγραφή:

ΚΑΒΕΙΡΩ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 
Κ Α Β Ε ΙΡ Ο Ι  Μ(ΑΡΚΟΣ] EPE[NNIO Xj 
Ο ΡΕΣ ΤΕΙΝ Ο Σ ΟΡΕΣΊΈ1[ΝΟΤ] 
1ΕΡΟΦ ΑΝ ΤΟ Ι Π Ο Σ
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έκ τής δποίας άποδεικνύεται δτι εν Όλύνθφ 
ύπήρχε ναός των Κάβειρων, όπου άναμφιβό- 
λως ήχο διαδεδομένη ή λατρεία αΰτών, χά 
δέ έν αΰτή άναφερόμενα πρόσωπα άπαντοΰν 
καί εις άλλας έπιγραφάς, δπως λ.χ. τής Θεσ
σαλονίκης, όπου λίαν ενωρίς είχεν εΐοαχθή ή 
λατρεία των Καβείρων καί έτελοΰντο αγώ
νες καί εορταί. τά λεγόμενα «Καβείρια».

Τελευταίως, κατά τά Ιτη 1928 καί 1931, 
τό Πανεπιστήμιον τής έν ’Αμερική Βαλτιμό
ρης, έν συνεργασία μετά τής 'Αρχαιολογικής 
Σχολής των ’Αθηνών, ένήργησεν άνασκαφάς 
εν Όλύνθφ καί Χαλκιδική, τών οποίων τά 
αρχαιολογικά ευρήματα έκίνησαν ζωηρόν τά 
ένδιαφέρον τών επιστημονικών κύκλουν. Τάς 
άνασκαφάς διηύθυνεν ό καθηγητής David 
Robinson, χορηγοϋντος τοϋ Πανεπιστημίου 
Βαλτιμόρης. Ή πόλις άνευρέθη έπί Ινός λόφου 
«Μεγάλη Τούμπα» λεγομένου, πλησίον καί 
πρός νότον του χωρίου Μυριόφυτον. Άπε- 
καλύφθη μέγα μέρος τής αρχαίας πόλεως, 
μετά τών δδών, τών οικιών καί καταστημά
των. Τό σχέδιον τής πόλεως, ήτις έφθασε έπί 
τής ακμής της νά άριθμή περί τάς 40.000 
κατοίκους, είναι άρτιον, με ευθείας δδοός καί 
κανονικά τετράγωνα. Εύρέθησαν τά έρείπια 
οικιών καί έπαύλεων Όλυνθίων αριστοκρατών, 
πρό τής υπό τοΰ Φιλίππου γενομένης κατα
στροφής. Εις πολλάς έξ αΰτών εύρέθησαν 
ψηφιδωτά δάπεδα μέ διαφόρους παραστάσεις. 
Τά ψηφιδωτά ταΰτα δέν είναι κατασκευα
σμένα κατά τόν ρωμαϊκόν τρόπον, δηλαδή 
διά τεχνητών ψηφίδων, αλλά διά φυσικών 
πετραδίων τής θαλάσσης. Μοναδικόν δέ διά 
τήν ίατορίαν τής τέχνης είναι άποκαλυφθέν 
ψηφιδωτόν δάπεδον, άπεικονίζον τήν μυθο
λογικήν παράστασιν του Βελεροφόντου έφιπ
που καί τής Χίμαιρας. Εύρέθησαν επίσης, 
κεφαλή μαρμάρινος τής θεάς "Ηρας, εργον 
τοϋ IV π. χ. αίώνος, διατηρούμενη θαυμα- 
σίως, καθώς καί πολλά αγγεία διαφόρων 
έποχών: προϊστορικής, έλληνικής καί Βυζαν
τινής.

Τών ρωμαϊκών χρόνων οΰδέν άνευρέθη ίχ
νος, έξ οδ φαίνεται, δτι οί ‘Ρωμαίοι δέν κα- 
τφκησαν έν Όλύνθφ. Εύρέθησαν επίσης τρεις 
κεφαλαί νέγρων, έργα τοϋ IV π. χ. αίώνός,
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άρίστης τέχνης, άξίνη προϊστορικής εποχής 
καλώς διατηρούμενη, δοχεΐον τής έποχής τοϋ 
Περικλεούς, έπί τοΰ δποίου είναι ζωγραφη- 
μένη έφιππος Άμαζών καί Έλλην έφηβος, 
κρατών ξίφος ύπέρ τήν κεφαλήν της. Τέλος, 
διάφορα ειδώλια νέων καί νεανίδων, σατύρων, 
νομίσματα αρκετά καί άλλα. (D. Μ. Robin
son, Excavations, at Olynthus, έν Βαλτι
μόρη 1929, — Μεγ. Έλλην. 'Εγκυκλοπαίδεια 
έν άρθρφ: Όλυνθος. — Έφημερίς «Φώς» 1928, 
Μαρτίου 19.).

ΟΜΗΡΟΜΑΣΤΙΞ. — Ε π ω ν υ μ ία  δοθεΐσα εις 
τόν έξ Ά μ φ ιπ ό λ ε ω ς  γραμματικόν  σύγχρονον 
Φιλ ίππου τοΰ Μακεδόνος διά τή ν  κ ατά  τοΰ 
Ό μ ηρου  μικρολογίαν  καί κακεντρέχε ιάν  του. 
(βλ. λ ες . ) .

ΟΜ1ΙΡΟΣ. — Βυζάντιος ποιητής, υίός τής 
Μοιροϋ, βυζαντίας καί ταύτης ποιητρίας, ζή- 
σας περί τό 280 π. X. έπί Πτολεμαίου τοϋ Φι- 
λαδελφου. Φέρεται ώς ποιητής 45 ή 47 τρα- 
γφδιών, διό καί «τραγικός» άπεκαλεϊτο. ’Επί
σης έγραψε καί έπος τι τήν «Εΰρυπύλειαν».

Οί Βυζαντινοί τιμώντες αυτόν έστησαν αν
δριάντα έν τώ γυμνασίψ τοΰ Ζευξίππου.

ΟΝΑΡΙΣ. — Έγεμών τών Βιάαλτών, υπό 
τήν αρχηγίαν τοϋ όποιου οί Βιαάλται ένίκη- 
σαν τούς Καρδιανούς.

ΟΝΟΚ ΑΡΣΙΣ. —«Χωρίον τής Θράκης, άλσος 
έχον πολύ», κατά τόν Θεόπομπον (άποσπ. 38). 
Παρά δέ Άθηναίφ (Αειων, XII, 42) «ΤΗν γάρ 
καί τών ύπό Κότυν προκριθέντων (χωρίων), 
οί άπάντων τών βασιλέων τών έν τή. Θράκη 
γεγεννημένων μάλιστα πρός ήδυπάθειαν καί 
τρυφάς ώρμηαε καί περϊϊών τήν χώραν, όπου 
κατίδοι τόπους δένδρεσι συσκίους καταρρύ- 
τους'ύδασι, τούτους κατεσκεύχσεν έστιατόρια.»

ΟΝΟΜΑΡΙΣ. — Βασίλισσα τών αρχαίων 
Σκορδίσκων, λαοΰ κελτικής καταγωγής, κα- 
τοικοΰντος τήν Κάτω Ηαννονίαν καί ’Άνω 
Μοισίαν, μεταξύ τοΰ Αουνάβεως καί τοϋ Μάρ- 
γου (νΰν Μοράβα).

ΟΝΟΣ.—Φρούριον τής Θράκης έν τή Κάτω 
Μοισίφ έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ. Αουν.ά- 
βεως παρά τά έρείπια τής άπό πολλοΰ κατε
στραμμένης πόλεως Αΰγούστας, τοΰ οποίου 
έσώζετο είς μόνον πύργος. Τοΰτο, καθώς 
αναφέρει ό Προκόπιος (Περί Κτισμ. 6, IV 28) 
άνεκαίνιαεν ό αΰτοκράτωρ Ίουστιν.ιανός; (527·
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565), καθώς καί τήν πόλιν ήτις «νέα καί 
ακραιφνής γεγενημένη, δμίλψ οΐκητόρων πλή- 
θει*. Τό δνομα προφανώς είναι θρακικόν, συν- 
νανχώμενον ώς πρώτον συνθετικόν εις κύρια 
όνόματα, ώς λ.χ. Όνό μαρις (βασίλισσα των 
Σκορδίακων) Όνό·κ«ρσις (χωρίον τής Θρά
κης). Τά ερείπια αύτοϋ κατά τόν G. Seure, 
έν σχήματι τριγώνου, σώζονται μέτρα τινά 
πρός βορράν τής εν Βουλγαρίφ πολίχνης Kher- 
letz ή Arletz, κειμένης παρά τήν συμβολήν 
τοΰ Ostog με τόν Δούναβιν.

*ΟΠΙΖΑ.— ’Ονομασία, κατά τό δδοιπορι- 
κόν τοΰ Άντωνίνου τής θρακικής πόλεως Π£· 
ζου (βλ. λέξ.).

*ΟΠΙΣΗΝΑ.—Πόλις μεσόγειος τής Θράκης, 
άναφερομένη υπό τοΰ Πτολεμαίου (Γεωγρ. Γ, 
11, 7) άλλ’ άγνώστου ταύτότητος.

ΟΠ'ΓΙΜΑΤΟΙ (οί).—Στρατιωτικόν σώμα έν 
τώ Βυζαντινψ στρατφ, ίδρυθέν κατά τόν Δ' 
αιώνα καί διατηρηθέν επί πολλούς αιώνας. Ή 
λέξις παράγεται εκ τοΰ λατινικού (=οί άρι- 
στοι, οί επίλεκτοι), εξ αύτοΰ δέ έλαβε κατά 
τόν Η' αιώνα καί τό δμώνυμον θέμα τής Βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας (Όπτίματον, στρα
τηγός τοΰ όπτιμάτου) έν Μικρά Άσίφ μέ έ
δραν τήν Νικομήδειαν.

*ΟΡΑΔΙΟΣ.— Πατήρ Πιττακοΰ τοΰ Μυτιλη- 
ναίου ένός τών 7 σοφών τοΰ αρχαίου κόσμου. 
«Πιττακός υιός Καίκου ή Όραδίου θρακός, 
μητρός Αεσβίας» (Διογ. Λαέρτ. Α, 74.—Σουΐ- 
δας έν λέξει).

ΟΡΒΗΛΙΑ.—Χώρα τής Άν. Μακεδονίας, 
έκτεινομένη πρός νότον τοΰ Όρβήλου ορούς, 
μεταξύ τών ποταμών Στρυμόνος καί Νέστου, 
ή άλλως Παρορβηλία υπό τοΰ Στράβωνος κα· 
λουμένη (VII, 331, 36) τής δποίας πρωτεύ
ουσα ήτο ή Γαρησκός.

0ΡΒΗΛ9Σ. — Μεγάλη οροσειρά τής Μακε
δονίας, ή δποία άποσπωμένη από τοΰ Δούνα- 
κος δρους (νΰν Ρίλα) καί διευθυνομένη άπό 
βορρά πρός νότον, μεταξύ τών ποταμών Στρυ
μόνος καί Νέστου, χωρίζει τήν Μακεδονίαν 
άπό τής Θράκης. Πρός νότον αύτοΰ εκτείνε
ται ή απ’ αύτοΰ καλούμενη Όρβηλία χώρα, 
ή κατά Στράβωνα (VII, 331, 36) Παρορβη
λία. ’Έχει πολλάς διακλαδώσεις, ώς επί τό 
πλεΐστον δασώδεις, τών δποίων αΐ υψηλότε
ρα! κορυφαί είναι τό Τέλ - Τεπέ (ύψος 2.681

μέτρ.) τό Μπούζ · Ντάγ (1.834), τό Περίμ 
(2.000), χιονοσκεπείς πάντοτε, ώς δηλοΰσι 
καί αί τουρκικαί όνομασίαι αύτών, καί άλλαι. 
Κοινώς καλείται Περίμ · Ντάγ, εκτείνεται δέ 
σήμερον εις τήν Βουλγαρικήν Μακεδονίαν (άνω 
τοΰ Μελενοίκου καί Νευροκοπίου) καί τήν Ε λ 
ληνικήν Μακεδονίαν) νομοί Σερρών καί Κα· 
βάλλας).

* ΟΡΓΑΣ (ή).—-Βυζαντινή κωμόπολις τής 
Άν. Θράκης, εν τή περιφερείς Μηδείας, κα
λούμενη, κατά τήν παράδοσιν «Παράκοιλα» ή 
«Παρακοίλη». 'Ακμάζουσα επί τών Βυζαντι
νών χρόνων, κατεστράφη συνεπείς επανειλη- 
μένων επιδρομών, εκ τών 17 δε διασωθεισών 
οικιών προήλθεν ή σημερινή κώμη, αριθμούσα 
μέχρι τής ανταλλαγής τών πληθυσμών 300 
περίπου κατοίκους. Μετωνομάσθη δε κατά τι- 
νας Όργάς άπό τίνος άρχιερέως παθόντΟς τι 
κατά τινα περιοδείαν του καί έξοργισθεντος, 
ή κατ’ άλλους ένεκα οργίλου χαρακτήρος τών 
κατοίκων της. Είς Όργάδα διετηροΰντο ακόμη 
τά «αναστενάρια». (Πρβλ. Σ. Λακίδου σελ. 73).

ΟΡΓΗΣ (δ),— Πλουσιώτατος θάσιος, τοΰ 
δποίου ό υίός Αντίπατρος έδαπάνησε διά τήν 
φιλοξενίαν τής κατά τής 'Ελλάδος έπερχομέ- 
νης στρατιάς τοΰ Ξέρξου τριακόσια τάλαντα. 
(Έροδ. VII, 108).
ΟΡΔΗΣΣΟΣ (ή).—’Άλλη όνομασία τής πόλεως 
’Οδησσού εν Θράκη, τής σημερινής Βάρνας 
(βλ. λέξ.).

* ΟΡΕΣΚΙΑ (ή).— Άρχαιοτάτη πόλις τής 
Βισαλτίας έν Θράκη, κειμένη, κατά πάσαν 
πιθανότητα, μεταξύ ’Όασης καί Αργίλου. Εί
ναι δέ γνωστή μόνον Ικ τίνος νομίσματος αύ· 
τής φέροντος τήν έπιγραφήν: ΟΡΕΣΚΙΩΝ. (Μ. 
Δήμιτσα. 'Η Μακεδονία, σελ. 601).—(Πρβλ. 
Όρέσκιοι).

* ΟΡΕΣΚΙΟΙ.—Αρχαίος Θρακικός λαός, δ 
αύτός μέ τούς Σάτρας, κατά τόν Leake (Nor- 
then Greece, Τόμ. Γ, σελ,213), ατενώς συν
δεόμενος μέ τούς Βέσσους ή Βεσσούς, ήτοι 
ιερείς τοΰ Διονύσου καί κατσικών επί τοΰ 
Παγγαίου δρους, δ π ου πιθανώς έκοψαν νομί
σματα έκ χρυσοΰ, αργύρου καί ήλεκτρου. Νο
μίσματα αύτών σώζονται τοΰ VI καί V π. X. 
αίώνος, φέροντα τήν έπιγραφήν: ΟΡΕΣΚΙΟΝ, 
ΟΡΡΗΣΚΙΟΝ, ΩΡΗΣΚΙΟΝ, ΩΡΗΣΚΙΩΝ κτλ. 
(Head - Σβορώνου, Ίατορ-. τών Νομισμ. Τόμ’
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Α' σελ. 261, πίναξ VIII).
ΟΡΕΣΤΕΙΑ ή ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ (ή).—Βλ. *0- 

ρεσχιάς.
ΟΡΕΣΤΙΑΣ.—Αρχαιότατη πόλις τής Θρά

κης, ονομαζόμενη προηγουμένως Ούσκουδάμα, 
επί τής συμβολής των ποταμών του "Εβρου, 
Τούντζα καί Άρδα, εν τή χώρσρ των Όδρυ- 
σών Θρακών, των δποίων ήτο πρωτεύουσα. 
Κατά τινας παραδόσεις των ρωμαϊκών καί 
Βυζαντινών χρόνων, μετωνομάσθη Όρεστιάς 
ή Όρέστεια, από τοΟ Όρέστου υϊοϋ τοϋ Ά- 
γαμεμνονος, δστις μετά τόν φόνον τής μητρός 
του, καταδιωκόμενος υπό τών Έρινύων ήλ· 
θεν εις τήν Θράκην, δπου λουαθείς είς τήν 
συμβολήν τών τριών ποταμών καί ίαθείς έκτισε 
τήν ομώνυμον πόλιν. Κατά τινας είναι τό 
πρός Δ. τής νΰν Άδριανουπόλεως προάστειον 
Καραγάτς ή καί αυτή ή Άδριανούπολις (βλ. 
λές.).

ΟΡΘΑΓΟΡΕΙΑ (ή).—Πόλις τών παραλίων 
τής μεσημβρινής Θράκης εν τή χώρφ τών Κί- 
κόνων, άναφερομένη ύπό του Στράβωνος (VII, 
331, 48), μετά τήν Μαρώνειαν, παρά τό ά- 
κρωτήριον Σέρριον, απέναντι τής Σαμοθρά
κης. Κατά τόν Πλίνιον (Nat. Hist. IV 18) 
ή Όρθαγόρεια ήτο τό παλαιότερον τής Μα- 
ρωνείας όνομα Maronea prius Ortagorea 
dicta). Κατά τόν Κ. Πορφυρογέννητον., επί 
τών Βυζαντινών χρόνων, μετωνομάσθη ή Μά
κρη ή Στάγειρα, κατά δέ τόν XI αιώνα άνα- 
φέρεται ώς έδρα επισκόπου υπό τόν μητρο
πολίτην Τραϊανουπόλεως τής επαρχίας Ροδό
πης. (Ράλλη καί Ποτλή τόμ. Ε' σελ. 483).

'Η Μάκρη κατεστράφη τό 1205 6πό του ή- 
γεμόνος τών Βουλγάρων Ίωάννου του Σκυ- 
λοϊωάννου, όσοι δέ τών κατοίκων διέφυγον 
τήν σφαγήν, μετεκομίσθησαν εις τήν παρα- 
δουνάβειον Βουλγαρίαν. Άργότερον, κατα- 
κτηθείση; τής Θράκης υπό τών Λατίνων, διε- 
τέλεσε βαρωνία, τήν οποίαν ό αΰτοκράτωρ 
Βαλδουΐνος Ιδώρησεν εις τόν δοΰκα τής Βουρ
γουνδίας Ούγωνα (Huger) μετά του βασιλείου 
τής Θεσσαλονίκης καί τών βαρωνιών Αίνου 
καί Μαδύτου (βλ. καί λεξ. Μάκρη).

ΟΡΘΑΓΟΡΕΙΑ (ή).—Πόλις τής Χαλκιδικής 
χερσονήσου ταύτιζομένη ύπό τινων πρός τά 
έπί τοϋ Στρυμωνικοϋ κόλπου Στάγειρα ή Στά- 
γειρον, τήν πατρίδα τοϋ φιλοσόφου Άριστο·

τέλους. ’Αλλά τά σωζόμενα νομίσματα αυτής 
τών ετών 400—350 π.χ. διαφέρουσι τών άλ
λων χαλκιδικών πόλεων κατά τήν τεχνοτρο
πίαν καί τόν σταθμητικόν κανόνα, ώστε μάλ
λον άναλογοϋσι πρός τά τών βασιλέων τής 
Μακεδονίας από τοϋ Αρχελάου μέχρι Περ- 
δίκκα τοϋ Δ' (413—359 π.χ.) καθώς επίσης 
καί πρός τά σύγχρονα νομίσματα τών Άβδή- 
ρων καί τής Μαρωνείας.

ΟΡΘΑΓΟΡίΑ (ή).—Πόλις τής μεσημβρινής 
Θράκης (βλ. λεξ. Όρθαγόρεια).

ΟΡΙΚΟΣ.—Γιος τοϋ Άριαπείθους, βασιλέως 
τών Σκυθών, εκ τής άστής συζύγυυ αύτοΰ Ό- 
ποίης, καί νεώτερος αδελφός τοϋ Σκύλλη, 
άλλ’ εξ άλλης μητρός, Έλληνίδος τήν κα
ταγωγήν έξ Ίστρίας (Ήροδ. IV, 78).

ΟΡΙΟΣ (Ζεύς). — Έπώνυμον τοϋ Διός εν τή 
κυρίως Έλλάδι, λατρευομένου ώς προστάτου 
τών ορίων καί όροσήμων (όρος=τέρμων, t e r 
minus). Βωμός τοϋ Όρίου Διός περικαλλής 
μετά τετραστίχου επιγράμματος διασωθέντος 
παρά Δημοσθένη, ύπήρχε έν τφ στενφ λαιμφ* 
τής Θρακικής Χερσονήσου μεταξύ ΙΙτελεοΰ καί 
καί Λευκής ’Ακτής. (Δημοσθ. περί ‘Αλοννή
σου, 40).

ΟΡΚΕΛ(Λ)ΙΣ. — Μεσόγειος πόλις τής Θρά
κης άναφερομένη υπό τοϋ ΙΙτολεμαίου (Γεωγρ. 
Γ, 11, 7), άπέχουσα τής ’Άρζου καί Βεργού
λης, όσον σχεδόν καί άπό τής Άδριανουπό- 
λεως. ’Άγνωστος άλλοθεν καί άκαθόριστος. 
Κατά τινας έκειτο Ν. Δ. τής Βιζύης παρά 
τό λεγόμενον Κουτσούκ. Ντερβέν.

* ΟΡΝΟΣ ή ΟΡΝΟΙ.—Παράλιος πόλις τής 
μεσημβρινής Θράκης έπί τής Προποντίδος, 
τήν όποιαν ώχύρωσεν ό ’Αλκιβιάδης μετά τής 
Βισάνθης καί Νέου Τείχους, όταν καθαιρε- 
θείς τής εξουσίας τών ’Αθηνών, κατέφυγεν 
είς Θράκην. (Ξενοφ. Έλλην. Α, 5, 17,— 
Κορν. Νέπωτος, Αλκιβιάδης 7,—Διοδ. Σικελ. 
XIII, 105). Κατά τόν εκτον αιώνα μνημονεύε
ται ύπό τοϋ Ίεροκλέους (Συνέκδ. 632) υπό 
τό όνομα Όρνοι, ώς μία τών 14 πόλεων τής 
επαρχίας Θράκης Ευρώπης.

ΟΡΡΕΑ (ή) (ΟΡΡΕΑ). — Πόλις τής Άνω 
Μοισίας άναφερομένη ύπό τοϋ Πτολεμαίου 
(Γεωγρ. Γ, 9, 4) παρά τήν δεξιάν όχθην 
τοϋ Μάργου ποταμού (νΰν Μοράβα) έπί τής 
άπό Βιμινακίου (νΰν Κοστολάτς) είς Ναϊσσόν
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(νδν Νίσαα) δδοΰ. Κατά τόν Ικτον αιώνα ά- 
ναφέρεται υπό τό όνομα ΌρΘέμαχος, ώς μία 
των 5 πόλεων της επαρχίας Μυσίας. ‘Η θέ- 
σις αυτής αναγνωρίζεται δπου τό νυν χιυρίον 
Tjupriga.

ΟΡΣΟΑΛΤΙΟΣ.—Βασιλεύς των Όδρυσσών 
περί τά 300 π. X, γνωστός μόνον εκ των τε
τράδραχμων αύτοΰ, κατ’ άπομίμησιν τών νο
μισμάτων τού Μ. ’Αλεξάνδρου, φερόντων τήν 
επιγραφήν: ΒΑΣΙΛΕΩΣ 0ΡΣ0ΑΛΤΙ01' (He- 
ad-Σβορώνου, Ίατορ. τών Νομισμ. Τόμ. Α', 
σελίς 357).

* ΟΡΦΕΟΤΕΑΕΣΤΑΙ.— Ούτιος εκαλούντο 
ώς αναφέρει δ θεόφραστος (XVIII, 4), τά- 
ξις τις μάντεων καί αγυρτών, οϊ όποιοι πε- 
ριερχόμενοι τάς πόλεις καί τά χωρία τής 
αρχαίας Ελλάδος, υπέσχοντο είς τους προ· 
σερχομένους, αντί όλίγων χρημάτων, τήν λύ- 
σιν τών άμαρτιών των, καθώς καί όλων τών 
άποθανόντων προγόνων των (βλ. λέξ. ’Ορ
φισμός). Πρός πίστιν δε τών ύπ’ αυτών επαγ
γελιών παρουσίαζον «δμαδον βιβλίων» τού 
Μουσαίου καί τοΰ Όρφέως.

ΟΡΦΕΓΣ.— Μυθικός ήρως καί ποιητής. 
Κατά τήν επικρατεστέραν παράδοσιν, έθεω- 
ρεϊτο υίός τοδ ’Απόλλωνος ή τού Οίάγρου, 
βασιλέως τής Θράκης καί τής Μούσης Καλ
λιόπης, άκμάσας κατά τόν δέκατον τρίτον 
αιώνα. (Άπολλοδ. Α, 3, 2— Παυσαν IX, 
30, 4).

Πατρίς του Όρφέως έθεωρεΐτο ή Πιερία 
(βλ. λέξ.), δπου έδείκνυον τόν τάφον του έν 
Πιμπλείφ καί Δίω, τάς παλαιάς έστίας τής 
δρφικής λατρείας. Πεδίον δέ τής δράσεώς του 
έπιστεύετο ή πεδιάς τού "Εβρου, δ Θεσσαλι- 
κός Όλυμπος ή ή Βοιωτία καί δ Έλικών. 
Έθεωρεΐτο άριστος κιθαρωδός, τελειοποιή- 
σας τήν λύραν, τήν δποίαν τοδ εχάρισεν δ 
’Απόλλων καί δ 'Ερμής διά τής προσθήκης 
τής υπάτης καί παρυπάτης χορδής, έν συν- 
εργααίφ μετά τοδ Θαμύριδος.

Κατά τόν Πίνδαρον, δ Όρφεύς ύπήρξεν 
άοιδός, ίερεύς καί μάντις, πατήρ πάντων τών 
άοιδών:
’Εξ ’Απόλλωνος δέ φορμικτάς άοιδός πατήρ 
έμολεν εΰαίνητος Όρφεύς. (Πύθια, Δ, 176)

’Από τοΰ Πινδάρου καί τοδ Αισχύλου μέχρ ι 
οδ Β ιργιλ ίου καί τοΰ Ό ρ α τ ίο υ ,  οί α ρχα ίο ι

ποιηταί εξύμνησαν τήν μαγικήν δύναμιν τής 
λύρας τοδ Όρφέως, ή όποια συνεκίνει δχι 
μόνον τούς ανθρώπους, άλλά καί αύτά τά 
άψυχα στοιχεία τής φύαεως. Οί λίθοι §κι- 
νοδντο, τό ύδωρ τών ποταμών έσταμάτα, καί 
τά δένδρα εκλινον τάς κορυφάς των, διά νά 
ακούσουν τήν θείαν μελωδίαν του.

Καί αυτός δ ’Αριστοφάνης, πού τίποτε δέν 
έσεβάσθη, αφιερώνει τούς κατωτέρω στίχους 
διά τήν μαγικήν δύναμιν τής λύρας τοδ Όρ
φέως:

Τοιόνδε κύκνοι
τιό τιό τιό τιό τιό τιό τιοτίγξ
συμμιγή βοήν όμοδ
πτεροΐσι κρέκοντες ϊακχον Άπόλλω,
τιό τιό τιό καί τιοτύγξ
δχθω έφεζόμενοι παρ’ "Εβρον ποταμόν,
διά δ ’ αΐθέριον νέφος ήλθε βοά
πτήξε δέ ποικίλα φύλα τε Θηρών
κύματα τ’ έσβεσε νήνεμος αϊθρη.
ΓΙάς δ’ έπεκτύπην Όλυμπος- 
είλε δε θάμβος άνακτας- 
’Ολυμπιάδες δέ μέλοι Χάριτες 
Μοδσαι τ’ επωλολυξαν. 
τιό τιό τιό τιοτίγξ. (Όρνιθος 769-703). 

’Ήτοι
’Έτσι κι’ οί κύκνοι κάνουν μέ χαρά 
τιό τιό τιό τιό τιό τιό τιοτίγξ! 
δταν μαζί χτυπούνε τά φτερά, 

κι’ ύμνοδνε τόν ’Απόλλωνα με μιά φωνή Ι 
δωμένοι,

τιό τιό τιό τιοτίγξ!
Έκεϊ στοδ Έβρου ποταμοδ τήν όχθη καθι

σμένοι,
τιό τιό τιό τιοτίγξ!

Τά αιθέρια νέφη προσπέρνα τό λάλημα πού
[χύνεται-

μέ φόβο στέκουν τά θεριά 
καί ήαυχ’ άπ* τήν ξαστεριά 
τ’ άγριο κΰμα σβύνεται. 
το-το-το-το-το-το-το-το-τοτιγξ 

Ό ’Όλυμπος τό αντιλαλεί κι’ οί αθάνατοι
[άπορουνε

κι’ οί Μούσες κι’ οί Χάρίτες γλυκά τό αντι
φωνούνε

τιό-τιό- τιό-τιοτίγξ.
(μετάφρ. Πολ. Δημητρακοπούλου).
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Μ ετά  τοΰ ονόματος τοΰ Ό ρ φ έ ω ς  στενώ τατα  
συνδέεται τό όνομα τή ς  συζύγου του, τή ς  
νύμφης Ευρυδίκης,  τής  οποίας ή σκληρά τύχη 
είναι γνω στή  εις π άντα ς  χ ά ρ ις  εις τούς αυγ- 
κ ινητ ικω τάτους  στίχους τοΰ Β ιργιλίου.

"Οταν ό Άρισταϊος, υιός τοΰ ’Απόλλωνος 
ήλθεν εκ Λιβύης εις τήν Θράκην, διά νά 
μυηθή εις τά μυστήρια τοΰ Όρφέως, εγνώ- 
ρισεν τήν Εΰρυδίκην καί ήράσθη αύτής, χω
ρίς εκείνη νά άνταποκρίνεται εις τόν έρωτά 
του. Διωκομένν) παρ’ αΰτοϋ ή Ευρυδίκη επλα- 
νάτο εις τάς κοιλάδας τής Θράκης, συνοδευο- 
μενη υπό πολλών νυμφών, δτε δηχθεΐαα ύπό 
φαρμακερού όφεως άπέθανεν έν μέσς> φρι- 
κτών άλγηδόνων. ° Εν τή άπελπισίφ του 6 
Όρφεύς κατήλθεν εις τόν "Αδην, όπου κα- 
χώρθωσε διά τής μουσικής του νά καχαθέλ- 
ξη τήν ΙΙερσεφόνην, ή οποία συγκατένευσε 
νά έπαναφέρη τήν Εύρυδίκην εις τήν ζωήν, 
άλλ3 ύπό χόν όρον, νά μή στρέψη καί ΐδη 
αυτήν κατά τήν εκ τοΰ "Αδου άναχώρησιν. 
‘Αλλά τοιαύχη ήχο ή επιθυμία τοΰ Όρφέως 
νά ϊδη τήν Εΰρυδίκην, ώστε δέν έκραχήθη 
καί έστρεψε νά τήν ιδη. ’Ολίγων στιγμών 
ανυπομονησία τόν έκαμε νά χάση διά παντός 
τήν Εΰρυδίκνμν, τήν οποίαν τόσον ήγάπησε.

Στερηθείς ούτω τής Ευρυδίκης, περιήλθε 
τόν τότε γνωστόν κόσμον, έπισκεφθείς τήν 
Αίγυπτον, όπου κατά τόν Διόδωρον Σικελιώ- 
την (Α, 96) εμυήθη υπό των ιερέων τής Μέμ- 
φιδος, εις τά μυστήρια τής ’Ίσιδος καί τοΰ 
Όσίριδος.

*'■¥ *
"Ελαβε μέρος εις τήν Άργοναυτικήν εκ

στρατείαν, Κατά τόν πλοΰν τρομερά θύελλα 
Ιξεγερθεΐσα κατά τά θρακικά παράλια, παρ’ 
ολίγον νά καταβύθιση τήν ’Αργώ. 'Αλλά διά 
τής έπικλήσεως υπό τοΰ Όρφέως των θεών 
τής Σαμοθράκης, ή θύελλα έκόπασε καί ή 
’Αργώ υπό τούς μαγικούς ήχους τής λύρας 
του γλυστροΰσε στήν άτάραχη θάλασσα. Αί 
Συμπληγάδες Πέτρα:, αί δποΐαι ολίγον μετά 
ταΰτα, ήπείλουν νά κατασυντρίψουν τήν ’Αργώ 
έσταμάτησαν καί δέν έκινήθησαν πλέον. Είς 
τήν Κολχίδα διά τής θείας μουσικής του, 
άπεκοίμησε τόν φυλάσσοντα τό χρυσόμαλλου 
δέρας Δράκοντα, οί δέ φίλοι του κατώρθω- 
οαν νά κλέψουν αυτό, βοηθήαας τά μέγιστα

είς τήν επιτυχή Ικβασιν τής εκστρατείας.
* *

Μετά τήν επιστροφήν έκ τής Κολχίδος, ήλ- 
θεν είς Θράκην, όπου ενθουσιωδώς τόν ύπε- 
δέχθησαν οί ίερεΐς τοΰ Ήλιου. Διά τής εμ
πνευσμένης διδασκαλίας του έμάλαξε τήν ά- 
γρίαν θρακικήν ψυχήν, καί έδίδαξεν αυτούς 
νά αποφεύγουν τήν άνθρωποφαγίαν. Έγένετο 
νομοθέιης αυτών καί τούς εδίδαξε τάς ωφε
λίμους τέχνας. ’Από τάς δχθας τοΰ Νείλου 
μετέφερεν είς τήν Ελλάδα τόν μΰθον τής ύ- 
πάρξεως τοΰ "Αδου, τό δόγμα τοΰ εξαγνι
σμού, τήν ανάγκην τής ταφής, καί άλλας δι
δασκαλίας, τάς όποίας άνέμιξε μέ τήν πα- 
λαιάν θρησκείαν των ’Ελλήνων, καθιερώσας 
αΰτάς διά των ποιημάτων του. Έγένετο δ 
εισηγητής τών μυστηρίων καί τής λατρείας. 
Συνέθεσεν ύμνους καί προσευχάς, είς τούς 
θεούς γενόμενος συγχρόνως Ποντίφηξ καί 
Βασιλεύς. Διά τής ίδρύσεως μιας θρησκείας 
ύπό τοΰ Όρφέως, αναγκαίας διά τήν χάλι- 
ναγώγηαιν τών ανθρωπίνων παθών, ισχυρό- 
τέρας καί αυτών τών νόμων, ό Όρφεύς δι
καίως εθεωρήθη μέγας ευεργέτης τοΰ ανθρώ
που. Διά τοΰτο καί ό Παυσανίας, άκμάσας 
επί τής εποχής τοΰ Άδριανου καί τών Άν- 
χωνίνων, θέτει τόν Όρφέα ύπεράνω πάντων 
τών θνητών.—«Ό δέ Όρφεύς (έμοί δοκεϊν) 
όπερεβάλετο επών κόσμφ τούς πρό αΰτοΰ, 
καί έπί μέγα ήλθεν ισχύος, οία πιστευόμενος 
εύρηκέναι τελετάς θεών καί έργων ανοσιών 
καθαρμούς, νόσων τε ιάματα καί τροπάς μη
νυμάτων θείων». (IX, 30, 30).

Ό Όρφεύς, κατα χόν Edonarcl Schure, 
(Les grands, Initiateurs, μετάφρ. Κ.Δ. Κτί
στη), υπήρξε τό έμψυχωχικόν πνεύμα τής ίε· 
ράς ’Βλλάδος, δ άφυπνιστής τής θείας ψυ
χής. Ή Ιπτάχορδος λύρα του, περιλαμβάνει 
τό Σύμπαν. Κάθε χορδή της, αντιστοιχεί 
προς μίαν, διάθεσιν τής ανθρώπινης ψυχής 
καί περιέχει τούς νόμους μιας επιστήμης καί 
μιας Τέχνης.

Είναι γνωστόν ότι αί πρώται άρχαί τής 
Ελληνικής παιήσεως προήλθον Ικ τής λα
τρείας τών Μουσών, αί δποΐαι όπως καί οί 
λοιποί θεοί τών παλαιών χρόνων έλατρεύοντο 
είς τά άλση καί τάς πηγάς, τά όρη καί τάς 
κοιλάδας, καί καχφκουν επί τοΰ θεσσαλικοί)
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Όλυμπου καί του Έλικώνος της Βοιωτίας. 
Αάτρεις τών Μουσών τούτων ύπήρξαν οΕ Θρά
κες άοιδοί, οΕ όποιοι έζων εις τήν Πιερίαν, 
τήν Βοιωτίαν καί τήν Φωκίδα. Ή παρουσία 
τών άοιδών τούτων Θρακών εις τά μέρη ταΰ- 
τα δέν πρέπει νά μας έκπληξη. Ό Θουκυδί
δης (13, 29, 3), αναφέρει τοιούτους θράκας 
έν Φωκίδι, δ Αυκόφρων (Αλεξάνδρα, ατιχ, 
754), είς Άνθηδόνα τής Βοιωτίας, καί Διό
δωρος ό Σικελιώτης (XVI, 24, 25) εις τούς 
Δελφούς, άποκαλών αυτούς Θρακίδας. Ό Θου
κυδίδης μάλιστα κάμνει διάκρισιν τών Θρα
κών τούτων από τών ιστορικών Θρακών, τούς 
οποίους καλώς έγνώρισε καί περί τών όποιων 
άρκετάς μάς κατελιπε πληροφορίας. Μόνον οΕ 
μεταγενέστεροι παραδέχονται τήν από του 
Εύριπίδου διαόοθεΐσαν γνώμην, καθ’ ήν οι 
Θράκες άοιδοί καί ό βάρβαρος Θρακικός λαός 
ήσαν έν καί τό αύτό.

Κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν τών Θρακών, 
ή ποίησις είχεν έπινοηθή υπό τοϋ «Όλεν». 
'Αλλά τά όνομα «Όλεν», εις τήν φοινικικήν 
γλώσσαν σημαίνει: Τό παγκόσμιον “Ον. Τήν 
ρίζαν ταύτην συναντώμεν είς τόν 'Απόλλωνα, 
Ά π ό λ ε ν ,  τό όποιον σημαίνει: Τόν παγκό
σμιον πατέρα. ’Αρχικώς δέ είς τούς Δελφούς 
έλάτρευον τό «Παγκόσμιον ’Όκ», 5πό τό ό
νομα «*Ολεν*. Ή λατρεία τού ’Απόλλωνος 
είσήχθη εις τούς Δελφούς ύπό τίνος νεωτερι- 
στοΰ ίερέως, δστις συνεταύτισε τόν Παγκό
σμιον Πατέρα πρός τήν διπλήν έκδήλωσιν τού 
'Ιερού Ναού. Καί αυτός ό ίερεύς δέν ήτο άλ
λος κανείς παρά ό Όρφεύς, δστις έδωκε νέαν 
δύναμιν είς τόν ηλιακόν λόγον τού Απόλλω
νος, άναζωογονών αυτόν μέ τά μυστήρια τού 
Διονύσου. (Fabre d ’Olivet, T.es Vers (lo
res de Pythagore).

Ή θρακική προέλευσις τού Όρφέως καί 
τόσων άλλων Θρακών άοιδών δπως: ό Θάμυ- 
ρις, ό Μουσαίος, δ Κΰμολπος καί άλλοι, τών 
θεολόγων τούτων ποιητών μάς υπομιμνήσκει, 
κατά πάσαν πιθανότητα, τήν έκ βορρά κα
ταγωγήν τής θεολογικής ποιήσεως, ή όποια 
τά μέγιστα έπέδρασεν έπί τής προηγούμενης 
έλληνικής παραδόαεως, άλλοιώαασα πολλά 
τής αρχαίας θρησκείας. Ή θεοποίησις δέ αύτη 
τής ποιήσεως τού ανθρωπίνου πνεύματος, 
ιδίως δέ δ οτενός αυτής συνδυασμός πρός

τήν μυστηριώδη θεολογίαν, δπήρξε μία τών 
μεγίστων κατακτήσεων τού Ιλληνικοΰ πνεύ
ματος. Έξιδανικευθεΐσα καί άποδοθειαα είς 
θείαν έμπνευσιν ή ποίησις μετέπλασε καί διε- 
μόρφωσεν έπί τό ίδανικώτερον τάς θεότητας 
τάς όποιας έλάτρευαεν δ έλληνικός κόσμος 
καί προσεπάθησε δΓ αυτών νά συμβολίση δ,τι 
ήγάπα, ό,τι έμίαει ή δ,τι έπόθει. Ή δέ δια- 
μόρφωσις τού 'Ελληνικού Πανθέου μέ τοιαΰτα 
ιδεώδη στοιχεία κατέστηαεν ακόμη περισσό
τερον λατρευτήν τήν θεότητα τών νέων ’Ο
λυμπίων, καί ή μορφή αύτη τήν δποίαν έλα- 
βεν δ 'Ελληνικός ουρανός διά τής έπιδράσεως 
τής θεοπνεύστου ποιήσεως, τόν κατέστησε λαμ
πρότερου καί μεγαλοπρεπέστατου.

Ό Παράδεισος τόν όποιον διαπλάττει καί 
ύπόσχεται ήδη ή εμπνευσις τών μυθικών τού
των ποιητών τής Θράκης, είναι περικαλλέ- 
στερος τών Ήλυσίων πεδίων καί παρέχει πε
ρισσοτέρους λόγους λατρείας διά τούς πιστούς 
ή όσους δ μυθολογικός τοιούτος. Οί μυούμε- 
νοι είς τά μυστήρια τού ’Ορφισμού, ελάμβα- 
νον διά τής φωτεινής διδασκαλίας τό άγνόν 
φως τών ύπερτάτων αληθειών καί ήσθάνοντο 
νά ένσταλλάζη είς τάς ψυχάς των κάτι τό 
ούρανόπεμπτον βάλσαμον, τό όποιον ό κατό
πιν κόσμος θά όνομάση έπιτυχέστατα «μετά- 
δοσιν έμπνεύαεως». Αύτό δέ τούτο τό φώς, 
έφθανε καί μέχρι τού πολλού πλήθους, αλλά 
κεκαλυμμένον κάπως, άλλ' όχι καί διά τούτο 
όλιγώτερον ευεργετικόν, ύπό τόν πέπλον τής 
ποιήσεως καί τών μαγευτικών έορτών.

** *
At παραδόσεις όσον άφορφ τόν θάνατον τού 

Όρφέως δέν συμφωνούν. Κατά τήν μίαν, ε
πειδή δ Όρφεύς μετά τόν θάνατον τής Ευρυ
δίκης, περιεφρόνει γενικώς τάς γυναίκας, αύ- 
ται συνομόσασαι έφόνευσαν αύτόν. Κατ’ άλ
λην, επειδή περιεφρόνει τήν λατρείαν τού 
Βάκχου καί έξύμνει τόν "Ηλιον—Απόλλωνα, 
τού δποίου άνεμενε τήν άνατολήν καθ’ έκά- 
στην πρωίαν έπί τού ΙΙαγγαίου όρους, δ Βάκ
χος έξοργισθείς έξήγειρε κατ’ αύτού τάς Βαα- 
οαρίδας (βλ. λεξ.), ώς αναφέρει δ Αισχύλος, 
αί όποΐαι άφοΰ τόν έφόνευσαν διεσκόρπισαν 
τά μέλη του. Κατά τινα άλλην, άναφερομέ- 
νην ύπό τοϋ ΙΙαυσανίου, καί ή όποια θεωρεΐ- 
ται ή σοβαρωτέρα, κατεκεραυνώθη ύπό τού
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Διάς, διότι διά τών νεωτεριστικών διδασκα
λιών του, έπεζήτει νά μεταδώση εις τούς αν
θρώπους τά μυστικά του θείου κόσμου. 'Ο Όρ- 
φεύς κατά τούτο ύπέστη τήν τύχην του άλ
λου μεγάλου ευεργέτου τής ανθρωπότητας: 
τού Προμηθέως, διότι καί αυτός έχιμωρήθη 
σκληρότατα υπό τού Διός, ώς μεταδώσας εις 
τους ανθρώπους τό θειον πϋρ, όπως δ Όρφεύς 
εξήγγειλε διά τής γοητείας του τά μυστήρια 
τών θεών διά των ’Ορφικών μυστηρίων, περί 
τών δποίων ούδείς προηγουμένως έγένετο λό
γος «ού πρότερον άκηκοότας ανθρώπους», ό
πως αναφέρει δ Παυσανίας (IX, 30, 3). "Εν 
τούτοις βλαι αί παραδόσεις συμφωνούν ώς 
πρός τόν βίαιον θάνατον αΰτοΰ, τόν όποιον 
κατέστησε κοινότατον ό Βιργίλιος διά τών 
ποιητικωτάτων στίχων του. Κατά τόν Βιργί· 
λιον, αί Βακχίδες, αφού τόν έφόνευσαν, άπέ- 
κοψαν τήν κεφαλήν του καί τήν Ιρριψαν μετά 
τής λύρας του είς τόν "Εβρον ποταμόν. Πε- 
ριδινουμένη ή κεφαλή τού άοιδοδ είς τά θολά 
νερά τού "Εβρου, τήν Εΰρυδίκην εϊχεν εις τά 
χείλη καί με αυτής τό όνομα Ιξεψύχησε:

Turn cjuoque marmorea caput a cer- 
|vice revulsum,

Gurgite cum medio portans Olagrus
[Hebrus

Volveret, Eurydicen vox ipsa et fri
[gida lingua

Ah miseram Eurydicem animo fugi- 
[ente vocabat.

(Γεωργικά, IV, 423 καί εξής).
Τά νερά τού "Εβρου Ιξέβρασαν τήν κεφα

λήν καί τήν λύραν τού Όρφέως είς τό Αϊ- 
γαΐον Πέλαγος, τού όποιου τά κύματα τήν 
έφεραν είς τάς άκτάς τής Λέσβου, όπου πε- 
ρισυλλεγεΐσαι δπό ευλαβών χειρών, κατετέθη- 
σαν είς τό έν Άντίσση ίερόν τού Βάκχου. 
Αί δέ Μοΰσαι ευγνωμονούσα: συνέλεξαν τά
οστά του καί τά έθαψαν είς τό ϊδιόν των ιε
ρόν τό Λείβηθρον (βλ. λέξ), παρά τάς δπω- 
ρείας τού Όλύμπου, δπόθεν άργότερον έπί 
τόΰ ’Αρχελάου, βασιλέως τής Μακεδονίας 
(περί τά τέλη τού V π. X. αίώνος), μετεκο- 
μίσθησαν είς τό Δΐον τής Μακεδονίας, Ιπί τή 
εύκαιρίφ τής τελέσεως Μουσικών αγώνων. Μά
λιστα έπί τής πρός το Δΐον όδοΰ, δπήρχε καί 
στήλη φέρουσα έπί κεφαλής δδρίαν λιθίνην,

έν τή όποίφ οί περίοικοι έπίστευον ότι εσώ- 
ζοντο τά όστά τού Όρφέως.

Κατά τόν Πλούταρχον (Βίος ’Αλεξάνδρου,
14) έπί τών χρόνων τού Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου, έσώζετο είς τά Λείβηθρα τό ξόανον τού 
Όρφέως έκ κυπαρίσσου, αί δέ άηδόνες αί 
διαιχώμεναι παρά τόν τάφον αυτού έψαλλον 
μελωδικώτερον τών άλλων, θαύμα καί τούτο 
τής μουσικής αρμονίας, τής όποιας πηγή ήτο 
ό Όρφεύς καί μετά τόν θάνατόν του ακόμη. 
Κατά δέ Πλούταρχον τόν Γεωγράφον (Περί 
ποταμών 4) έφύετο έπί του Παγγαίου βοτάνη 
τις, «κιθάρα* όνομαζομένη, ή δποία έβλάστη- 
σεν έκ τού χυθέντος αίματός του, καί ή 
οποία κατά τήν τέλεσιν τών Διονυσίων άνέ- 
διδε μελωδικούς ήχους.

Ή κεφαλή του διετηρεΐτο είς τόν έν Άν- 
τίσση ναόν τού Βάκχου, ή δέ λύρα του κατε- 
τέθη είς τόν ναόν τού ’Απόλλωνος έν Λέ- 
οβφ. Τό μύθευμα τούτο τής διασώαεως τής 
λύρας τού Όρφέως είς τήν Λέσβον, προφα
νώς συμβολίζει τήν διάδοσιν τής ποιήσεως 
από τόπου είς τόπον καί τήν πρώτην έμφά- 
νιαιν τήν λυρικής ποιήσεως είς τά παράλια 
τής Μικράς ’Ασίας καί τής Λέσβου, όπου ήκ- 
μαζεν δ Τέρπανδρος έκ τής Άντίσσης, μυη- 
θείς έκ τών θείων τόνων τής λύρας τού Όρ
φέως. ** *

Ούτε ό Όμηρος ούτε ό Ησίοδος αναφέρουν 
τόν Όρφέα, μολονότι δ Όμηρος αναφέρει τόν 
κατά πολύ νεώτερόν του Θάμυριν. (βλ. λέξ.) 
Τόν Όρφέα διά πρώτην φοράν, αναφέρει δ 
λυρικός ποιητής Ίβυκος περί τά μέσα τού 
έκτου π. X. αίώνος. Μάλιστα οί μεταγενέστε
ροι, ιδίως δέ οί ’Αλεξανδρινοί, συνέχουν τόν 
Όρφέα μετά τού Μουσαίου καί τού Λίνου, τόν 
όποιον θεωρούν ώς διδάσκαλον τού Έρακλέ- 
ους καί τού Όρφέως. (Διοδ. Σικελ. Γ. 62). 
Καί όχι μόνον συνέχεον τόν Όρφέα μέ άλλους 
άοιδούς, άλλ’ έπίστευον ότι δπήρξαν δύο Όρ- 
φεΐς. Ό ένας, υίός τού Οίάγρου «παλαιός καί 
πολλφ προγενέστερος υστέρου, δ δέ έτερος 
ένδεκα γενεάς μεταγενέστερος τού πρώτου». 
(Ευσταθίου Παρεκβολαί είς “Ομηρον). ’Άλ" 
λως τε τοσαΰτα εμυθεύθησαν καί τοσαΰτα έπ' 
τό υπερδολικώτερον έ.γράφηααν περί τού Όρ
φέως, ώστε ό ’Αριστοτέλης, κατά τόν Κικέ-
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ρωνα (De Natura Deorum, A, 38) φθάνει 
μέχρι τοΰ σημείου νά άρνηθή τήν ύπαρξίν του, 
οί δέ κριτικοί ένωρίτατα ήμφιαβήτησαν τήν 
γνησιότητα των ποιημάτων του.

’Αλλά τοΰτο δεν έχει σημασίαν. Πιθανόν 
νά μ ή ύπήρξεν ό Όρφεύς. 'Ο «’Ορφισμός όμως 
υπήρξε, κατά τήν δικαίαν έκφρασιν τοΰ Jules 
Girard (Le sentim ent religieux en grece) 
τό. πλέον ενδιαφέρον ζήτημα τής θρησκευτι
κής ιστορίας τής 'Ελλάδος. Ό ’Ορφισμός μά
λιστα υπήρξε κάτι περισσότερον καί καλλί- 
τερον. Ό χι μόνον εϊσέδυσε πράγματι εις τήν 
φιλολογίαν, τήν φιλοσοφίαν καί τήν τέχνην 
τοΰ αρχαίου κόσμου, αλλά καί έπέζηοεν 
αΰτοΟ.

Έ είκών του Όρφέως τιθασσεύοντος τά 
ζψα διά τής λύρας του, είναι τό μόνον μυ
θολογικόν θέμα, τό όποιον πολλάκις παρέ- 
στηνεν ή ζωγραφική των Χριστιανικών κα
τακομβών. Οί δέ Πατέρες τής Εκκλησίας 
ήααν πεπεισμένοι δτι ό Όρφεύς ύπήρξε μα
θητής τοΰ Μωϋσέως, τοΰ όποιου ήτο σύγχρο
νος. Έν τφ προσώπφ αύτοΰ προησθάνοντο. 
ώς λέγει ό Salomon Reinach (Orpheus, 
Πρόλογος, σελ. VIII) μίαν «εικόνα» ή μάλ
λον «προεικόνα» τοΰ Ίησοΰ. Διότι καί εκεί
νος, θέλων νά διδάξη τούς ανθρώπους, ύπήρξε 
ταυτοχρόνως ό ευεργέτης καί τό θΰμά του.

*0 αύτοκράτωρ τής Ρώμης ’Αλέξανδρος 
Σεδήρος (222-235 μ. X.) εις τόν ιδιαίτερον 
ναΐσκον του είχεν από κοινοΰ έκτεθειμένας 
τάς εικόνας Άπολλωνίου τοΰ Τυανέως (πυ
θαγορείου φιλοσόφου) τοΰ Όρφέως καί τοΰ 
Ίησοΰ. Καί τοΰτο, διότι μεταξύ τοΰ ’Ορφι
σμού καί τοΰ χριστιανισμού ύπήρχον άναλο- 
γίαι τόσον προφανείς καί τόσον πολύτιμοι, 
τάς οποίας δεν ήδύναντο νά αποδώσουν εις 
τήν τύχην.

Ή νεωτέρα κριτική τήν έξήγησιν των ο
μοιοτήτων τούτων άλλαχοΰ ζητεί νά άνευρη 
παρά εις τήν τολμηράν ύπόθεσιν τής μεταξύ 
Μωΰσέως κκί Όρφέως φιλίας. "Αλλως τε 
αΰτη αναγνωρίζει δτι ό «’Ορφισμός» δέν έχει 
μόνον κοινά γνωρίσματα μετά τοΰ Ιουδαϊ
σμού, αλλά καί μετ’ άλλων θρησκειών πλέον 
μακρυνών, όπως μέ τόν Βουδισμόν, καί τάς 
όλους πρωτογόνους πεποιθήσεις των συγχρό- 
νουν αγρίων. ’Εάν έξετάζοντες κατά βάθος

καί εκ τοΰ πλησίον αύτάς, άνευρίακομεν εις 
δλας τάς θρησκείας ολίγον ’Ορφισμόν, τοΰτο 
προέρχεται εκ τοΰ ότι δ «’Ορφισμός» έχρη- 
σιμοποίησε στοιχεία γνωστά όπό πάντων, 
στοιχεία τά όποια ήρύσθη εξ αυτής τής αν
θρώπινης φύσεως, τρεφόμενος υπό τής προσ- 
φιλεστέρας των πλανών (Salomon Reinach 
αυτόθι, σελ. VII-VIII).

** *
’Από,τής εποχής ήδη τοΰ ΙΙεισιατράτου, 

ό Όρφεύς έθεωρεϊτο ώς ιλαστήριός τις λει
τουργός, διάφορος τοΰ άοιδοΰ καί ώς εισηγη
τής δόγματός τίνος πρό 600 περίπου ετών, 
Ιχοντος ώς κέντρον Διόνυσον τόν Ζαγρέα, καί 
έπιδιώκοντος τόν ασκητικόν βίον, τόν λεγό
μενον «ορφικόν». ’Επίσης έθεωρεΐτο καί ώς 
εισηγητής τής πανθεϊστικής ιδέας, καί νέας 
περί τής ψυχής μετά θάνατον θεωρίας, αντί 
τής δμηρικής μονοθεϊστικής πίατεως, ή όποια 
έλάτρευε τόν Δία, ώς απόλυτον άρχοντα, 
πατέρα άνδρών τε θεών τε, θεωρίας άντικει- 
μένας πρός τά γνωστά καί παραδεδεγμένα. 
Εις τόν Όρφέα άπεδόθησαν^πλεΐστα όσα ίλα- 
στήρια έθιμα, πρός καθαρμόν καί εξαγνισμόν, 
χρησμοί μυστηριώδεις καί άλλα τοιαΰτα, τά 
πλεΐσια μεταγενεστέρων χρόνων.

Τά ποιητικά του έργα, μυθικό — θεολογι- 
κοΰ χαρακτήρος, πραγματευόμενα περί τής 
καταγωγής τών Θεών, τής αρχής τοΰ κόσμου, 
χρησμοί κτλ. έποιήθησαν, ώς επί τό κλει
στόν επί τοΰ Πεισιστράτου καί τών υιών του 
(VI π.Χ. αιών) ύπό τοΰ Όνομακρίτου τοΰ 
’Αθηναίου καί άλλων, άποδοθέντα εις μυθι
κόν τινα Όρφέα, θεωρούμενον ώς ιδρυτήν 
μυστικής τίνος διδασκαλίας, περιστρεφομένης 
περί τήν λατρείαν Διονύσου τοΰ Ζαγρέως, καί 
τοΰ οποίου ή διδασκαλία περιεβάλλετο διά μυ
στηριωδών τελετών, τών λεγομένων < ’Ορφι
κών μυστηρίων».

Πάντες σί στίχοι τοΰ Όρφέως, ώς καί τώ/ 
λοιπών Θρακών άνδρών, οί μέχρις ήμών δια- 
σωθέντες, θεωρούνται έργα μεταγενεστέρου 
χρόνων. Ό πατήρ τής Ιστορίας ήδη λέγει 
περί τοΰ Όρφέως. — «Οί δέ πρότερον ποιη- 
ταί λεγόμενοι τούτων τών άνδρών (δηλαδή: 
τοΰ 'Ομήρου καί τοΰ 'Ησιόδου) γενέσθαι ύστε
ρον έμοί δοκέειν έγένοντο». Τοιαύτη ήτο καί 
ή γνώμη τοΰ έκ Σαμοθράκης Άριστάρχου,
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διάσημου γραμματικού καί κριτικού των ’Αλε
ξανδρινών χρόνων.

Άλλα καί ή προέλευαις των ονομάτων των 
Θρακών άοιδών εκ τών Μουσών καί τής 
μολπής μάς αναγκάζει νά άμφιβάλωμεν άν 
ποτέ έζησαν ούτοι (W.Christ, Ίατορ. τής 
Έλλην. Λογοτεχνίας, Τόμ. Α, σελ. 36).

Μολονότι τοιαύτη ή γνώμη τών αρχαίων 
καί νεωτέρων δσον αφορά τά έργα αυτών, 
ιδίως δε τού Όρφέως, δεν δυνάμεθα νά άρνη- 
θώμεν τήν δπαρξιν παλαιοτέρας τινός ποιή- 
σεως τής οποίας ή μνήμη παρέμεινεν ακμαία 
καί ζωηρά έν Θεσσαλία, Βοιωτίφ καί ‘Αττική, 
πρός τήν δποίαν είχον στενήν σχέσιν οί νό
θοι στίχοι τών ’Ορφικών.

Μετά τόν θάνατόν του ό Ό ρ φ εό ς  κ α τετ ά -  
χθη  μεταξύ τών θ ε ώ ν ,  όπω ς συνέβη καί μέ 
πολλούς άλλους  μυθικούς ή ρ ω α ς ,  τον ’Ασκλη
πιόν π . χ .  ή δέ λύρα του κατηστερίσθη ύπά 
τού Διός εις τόν Ουρανόν, κ α τ '  επιθυμίαν 
τού ’Α πόλλωνος.
• Τό δνομα «Όρφεύς», κατά τόν Lassen, 
είναι παλαιόν καί συμφωνεί φθογγολογικώς 
πρός τό «Ribhus» τών Βεδών, ιερών βι
βλίων τών ’Ινδιών, διά τού οποίου ώνομά- 
ζοντο εν τή Βέδα, οί θείοι τεχνΐται, ή «Αγ- 
bhtl», επίθετον τού Ίνδρα, όνομα τού Ήλίου. 
Κατά δέ τόν Edouard Sc Imre, «Όρφεύς», 
ή «Άρφας», σημαίνει τόν θεραπεύοντα διά 
τού φωτός. Είναι δε λέξις φοινικική, σύνθε
τος άπό τού «άουρ=φώς καί «ρόφαι»=θε- 
ραπεία. (Ν. Christ, αυτόθι, σελ. 36 έν υπο
σημειώσει.— Μυθολογία Οίκονομοπούλου, σελ. 
736.—Decharme Μυθολογία, σελ. 567.—
Edouard Schure, αυτόθι).

** *
Ή κατάβασις τού Όρφέως είς τόν Άδην, 

ή επαναφορά τής Ευρυδίκης είς τον κόσμον 
καί ή εξαφάνισις αυτής, ούδέν άλλο είναι 
κατά τούς μυθολόγους, παρά ποιητικός συμ
βολισμός τών φυσικών φαινομένων, όπως, άλ
λωστε, είναι καί δλόκληρος ή μυθολογία τών 
αρχαίων Ελλήνων.

Ή Ευρυδίκη, κατά πάσαν πιθανότητα, εί
ναι έν τών ονομάτων τής Ήούς, σχετιζόμε- 
νον με τήν Εύρυφάουσαν μητέρα τού Ήλίου, 
τήν Εύρυπύλην θυγατέρα τού . Ένδυμίωνος, 
καί τήν Εύρυνόμην μητέρα τών Χαριτων, δ

δέ Όρφεύς ή έκφανσις ίσως τού Ήλίου — ’Α
πόλλωνος. Φυσικόν λοιπόν ή το νά θεωρηθή 
ώς Ήώς—Ευρυδίκη ώς σύζυγος προσφιλής 
τού Όρφέως, τήν δποίαν ακολουθεί πρός τήν 
Δύσιν, όταν αφανίζεται είς τά βάθη τής νυ- 
κτός.—Όταν αί τελευταΐαι λάμψεις τής Δύ· 
σεως, λέγει δ Decharme (Μυθολ. σελ. 563) 
εξαφανίζονται έν τφ μέσφ τού σκότους, ή 
λαμπρά τής έσπέρας αυγή δηχθεϊαα υπό τού 
Όρφέως τής νυκτός, κατέρχεται είς τόν Ά - 
δην, δπου ακολουθεί αυτήν δ Όρφεύς, τού δ- 
ποίου ή υποχθόνιος εκστρατεία μάς υπενθυ
μίζει τήν κατάβασιν είς τόν "Αδην, τού ήλια- 
κού ήρωος Ήρακλέους. Οί αρχαίοι έλεγαν δτι 
κατά τήν στιγμήν εκείνην ή Ευρυδίκη επα- 
νήρχετο είς τήν γην μετά τού συζύγου της. 
’Επειδή δέ ή λεπτοτάτη λάμψις δεν διακρί- 
νεται δταν άνατείλη δ "Ηλιος, Ιλεγον, δτι δ 
Όρφεύς είχε στρέψει διά νά ΐδη τήν Εύρυδί- 
κην κ#1 διά τούτο είχεν άποχωρισθή τής γυ- 
ναικός τήν δποίαν τόσον ήγάπησεν». Άλλ’ ή 
Ήώς δέν έπεται αλλά προηγείται τού Ήλίου. 
Ή μετατροπή αύτη τών φυσικών φαινομένων, 
έγινεν άραγε πρός πληρεστέραν ζωηρότητα 
τού μύθου, ή μήπως δεν τό έσκέφθη τό πα
ρατηρητικόν πνεύμα ή υψιπετής φαντασία τών 
αρχαίων Ελλήνων; Ή άπάντησις είναι δύ
σκολος, άλλα πιστεύομεν τό πρώτον.

Κατά τόν Salomon Reinach (Orpheus, 
σελ. 122 καί έξής), δ Όρφεύς ήτο ένας πα
λαιός «τοτεμικός» ') θεός τής Βορείου Έλ· 1

1) Δέν είναι είίκολον νά δώσωμεν ακριβή 
δρισμόν τού «τατεμικοΰ», καθ’ δσον επί τού 
δρισμοΰ αυτού μεγάλη διχογνωμία μεταξύ τών 
συγγραφέων. Ή λέξις «τοτέμ», (εξ ου τοτε
μισμός, τοτεμικός κτλ.), είναι ινδικής κατα
γωγής, γενικώς δέ σημαίνει ένα ζώον, σπα- 
νιώτερον ένα φυτόν, ενίοτε δέ καί άψυχον 
πράγμα είς τό δποΐον άπονέμεται θεία τιμή 
καί λατρεία υπό αγρίων τινών φυλών, ιδίως 
δέ τής Βορείου ’Αμερικής, τό δποΐον θεω
ρούν ώς πρόγονον αυτών. Παραδέχονται δέ, 
δτι πάντοτε προέρχονται εκ τού αυτού προ
γόνου θηριομάρφου (έχοντος μορφήν ζώου) ή 
φυτομόρφου (έχοντος μορφήν φυτού).

Μέ τήν λέξιν «τοτέμ», συνδέεται καί μία 
άλλη λέξις, καί αυτή ΓΙολυνησιακής κατα



λάδος, τοΰ όποιου ό βίαιος θάνατος καί ή 
άνάστααις άπέδησαν άρθρα πίστεως μιας μυ
στικής λατρείας, ή οποία έκτοτε είχεν έπι- 
τυ'/ίαν. ’Όχι μόνον διεδόθη καθ’ δλον τον “Ελ
ληνικόν κόσμον καί τήν Μεσημβρινήν Ιτα 
λίαν, άλλ’ ένεπνευσε καί φιλοσόφους δπως: 
τόν Πυθαγόραν καί Πλάτωνα, οί όποιοι προ· 
σέδωκαν εις τάς ιδέας του μορφήν, κατά τό 
μάλλον ήττον, επιστημονικήν.

Ό “Ορφισμός παραδέχετο καί έδίδασκε τό πα- 
τροπατορικόν άμάρτημα, δπως αιώνας δλο- 
κλήρους άργότερον ό χριστιανισμός. “Η ψυχή, 
κατ’ αυτόν, ήτο φυλακισμένη εις τό σώμα 
ώς εις τάφον ή φυλακήν, καί τοΰτο πρός τι

γωγής ή λέξις «ταμπού» ή όποια σημαίνει 
θρησκευτικόν τινα θεσμόν τών Πολυνηαίων, 
καθ’ ον πρόσωπόν τι ή πράγμα θεωρείται ιε
ρόν, καί δέν έπιτρέπεται νά βλάψη τις αυτό 
ή νά τό μεταχειρισθή πρός δφελός του, διότι 
τό «ταμπού» αυτό έχει μεγάλην καί τρομε- 
ράν θρησκευτικήν καί μαγικήν δΰναμιν. Κατ’ 
ανάγκην τό τοτέμ φυλής τίνος είναι καί ταμ
πού, δηλαδή δέν επιτρέπεται ή καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον βλάβη αύτοΰ, πλήν ειδικών καί 
δλως εξαιρετικών περιπτώσεων. ’Άλλως, πε
ριμένει τόν παραβάτην μεγάλη τιμωρία καί 
συμφορά. “Η λατρεία αύτη, ή μάλλον ό φό
βος ουτος, δεν στηρίζεται βεβαίως επί τής λο
γικής, ούτε έπιβάλλεται υπό τών κοινωνικών 
νόμων. Προήλθε δέ δ θεσμός οδτος, δπως καί 
δ ψυχισμός (anitnismus) εκ μιάς υπερτρο
φίας τού κοινωνικού ενστίκτου καί έκ τής 
παγκοσμίως διαδεδομένης πεποιθήσεως τής 
κοινής καταγωγής καί αδελφότητος, ενουσης 
πάντα τά δντα τής φΰσεως (ανθρώπους, ζφα 
καί φυτά).

Τό δένδρον π. χ. τής γνώσεους του καλού 
καί τού κακού τού οποίου τούς καρπούς ό 
θεός άπηγόρευσεν εις τούς πρωτοπλάστους, 
επί ποινή θανάτου νά γευθούν, είναι ένα ταμ
πού, διότι ό "Γψιστος δέν είπε ποσώς εις τόν 
Άδάμ διατί δέν πρέπει νά φάγη έκ τοΰ άπη- 
γορευμένου καρπού. (Περί totem καί tabou, 
βλέπε: S. Reinach, Orpheus ή Histoire 
Generale ties Religions, σελ. 4 καί εξής. 
—Frazer, Tabou and the perils of the 
souls, London, 1911. (Σειρά δευτέρα).
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μωρίαν ένός άρχαιοτάτου άμαρτήματος τών 
Τιτάνων, προγόνων τών ανθρώπων, οί όποιοι 
δολίως έφόνευσαν τόν νεαρόν Ζαγρέα.

'Η μύησις εις τά ’Ορφικά μυστήρια, τά ό
ποια έτέλουν ιερείς γόητες καί θεραπευταί, 
είχε σκοπόν τήν σωτηρίαν τής ψυχής από 
τού «κύκλου τής άναγεννήσεως», ιδέαν όμοίαν 
πρός τήν διδασκαλίαν τού βουδδισμού, χωρίς 
νά παρίσταται ανάγκη νά διίδωμεν εν αυτή 
έπίδρασιν τής 'Ελλάδος επί τών ’Ινδιών. Διά 
νά μήν άναγεννηθή τις, έπίστευον ότι ήρκουν 
μερικοί τύποι τούς οποίους έπρεπε νά μάθη. 
’Εάν λ. χ. δ άποθανών έπινεν ύδωρ μιάς 
δροσεράς πηγής, έχανε τήν σαρκικήν φύαιν, 
εις τήν όποιαν ένυπήρχεν τό προπατορικόν 
αμάρτημά, καί καθαρθείς ούτω «έβασίλευε 
μεταξύ τών ηρώων». Αί ίδέαι αυται τάς ο
ποίας θά έπίατευέ τις δτι είναι γέννημα τών 
χριστιανικών χρόνων, εκτίθενται εις τήν τε- 
τάρτην «’Εκλογήν» τού Βιργιλίου, ακόμη δέ 
σαφέστερον εις τά αποσπάσματα μικρών ποιη- 
ματίων χαραγμένων επί χρυσών πινακίδων, 
τά όποια άνεκαλύφθησαν κατά τά τελευταία 
έτη εν Κρήτη, Μεσημβρινή Ίταλίφ, παρά 
τούς σκελετούς μυστών τών ’Ορφικών μυστη
ρίων. (S. Reinach, αυτόθι, σελ. 103). Με
ταξύ τών πινακιδίων τούτων, δδηγών τοΰ ά- 
ποθανόντος εις τά πέραν τού τάφου ταξείδιον, 
καί τού μακροσχοινούς «βιβλίου τών νεκρών» 
τής Αίγύπτου, υπάρχει μεγάλη αναλογία, χω 
ρίς εν τούτοις νά είναι ανάγκη νά παραδε- 
χθώμεν καί εδώ τήν έλληνικήν έπίδρασιν. 
Τέλος ό Όρφεύς, τόν όποιον ,ή τέχνη παρί- 
στανε φέροντα δέρμα άλώπεκος έπί τής κε
φαλής, ούδέν άλλο σημαίνει παρά μίαν άλώ- 
πεκα ίεράν, διαμελισθεϊσαν 5πό τα>ν γυναι
κών τής φυλής τής άλώπεκος. Αί γυναίκες 
αυται, κατά τήν παράδοσιν, έκαλοΰντο «Βασ- 
σαρίδες». ’Αλλά «βασσαρεύς» είναι εν έκ τών
παλαιών ονομάτων τής άλώπεκος.

** *
Εις τόν Όρφέα άπεδίδοντο τά «’Ορφικά» 

λεγόμενα ποιήματα. ’Αλλά πάντα ταΰτα, 
δπως ε’ίπομεν, θεο)ροΰνται ύπό τών κριτικών 
ώς μεταγενέστερα τών Χριστιανικών χρόνων. 
Είναι δε τά εξής:

α') Τά Άργοναυτιχά,  άποτελούμενα έκ 
1384 στίχων έξαμέτρων, έχοντα ώς θέμα τήν

Σ α μ ο θ ρ ά κ η
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Άργοναυτικήν εκστρατείαν γραφέντα δέ κατά 
πάσαν πιθανότητα τόν δεύτερον ή τέταρτον 
μ, X. αιώνα.

β') 'Ύμνοι  88 τόν αριθμόν, 6πό διαφόρων 
ποιηθέντες, καί πιθανώς επί των Βυζαντινών 
χρόνων.

γ') Αι&ιχά. Ταύτα πραγματεύονται περί 
τής μαγικής δυνάμεως των λίθων καί απο
τελούνται έξ 768 στίχων. Έγράφησαν δέ επί 
των αύτοκρατόρων Ούάλεντος καί Κωνσταν
τίνου (IV μ.Χ. αιών).

δ') Διάφορα αποσπάσματα 56 τόν αριθμόν.
Έκ των έργων τούτων, τά «Λιθικά» είναι 

γραμμένα με έπιτηδειότητα καί χάριν, ένφ 
τά δύο άλλα είναι μικράς αξίας καί ύπολεί-
πΟνται κατά την μορφήν καί τήν έννοιαν.

*1 * *
*0 περί Όρφεως μύθος ένωρίτατα ένέπνευσε 

ποιητάς καί καλλιτέχνας. Ή αρχαιότερα αύ· 
τού παράστααις, έκ των ζωγραφικών έργων, 
είναι άγγειογραφία τις τού 460 π.Χ. σωζο- 
μένη σήμερον §ν τω Μουσείω τής Βοστώνης, 
παριστφ δέ αύτόν ώς Θράκα άοιδόν, φορούντα 
θρακικήν έσθήτα καί θρακικάν πίλον καί 
υψηλά υποδήματα, έπενδεδυμένα μέ γούναν. 
Βραδύτερον όμως αποβάλλει τόν θρακικόν 
αύτού χαρακτήρα καί καταγωγήν καί απο
βαίνει καθαρώς έλληνική προσωπικότης. Μέ 
τοιαύτην δέ καθαρώς έλληνικήν μορφήν πα- 
ρέστησεν αυτόν δ περίφημος ζωγράφος Ιίο- 
λύγνωτος δ Θάσιος (περί τά τέλη τού πέμ- 
του π.Χ. αίώνος) εις τήν «Νεκυίαν τού Όδυσ- 
σέως», ή οποία έκόαμει τήν εν Δελφοΐς Λέ
σχην των Ιννιδίων. Κατά τόν Παυσανίαν, δ 
πίναξ ούτος παριστφ τόν Όρφέα καθήμενον 
επί βράχου «εφάπτεται δέ τή άριστερφ κιθά
ρας, τή δέ έτέρφ χειρί ιτέας κλώνές είσιν 
ών ψαύει, προσκέκλιται δέ τφ δένδρφ». Τό 
εΐκονιζόμενον δέ άλσος φαίνεται ότι είναι τής 
Ιίερσεφόνης, καί είναι φυτευμένον μέ αίγεί- 
ρους καί ιτέας κατά τήν δοξασίαν τού 'Ομή
ρου. «'Ελληνικόν δέ τό σχήμα έστι τφ Όρ- 
φεΐ καί ούτε ή έσθής, ούτε τό επίθημά έστιν 
επί τή κεφαλή Θράκιον (X, 30, 6).

Μέ ελληνικά χαρακτηριστικά απεικονίζει 
αυτόν καί άγγεϊόν τι τής Γέλας έν Σικελίφ, 
γνήσιον αττικόν έργον, άναγόμενον εις τά 450 
π.Χ. καί σωζόμενον σήμερον είς τό-Μουσεΐον

τού Βερολίνου. (Πρβλ. Χρήστου Τσούντα,« Ά- 
πεικόνισις Θρακών είς έν άγγεϊόν» είς τά 
Θρακικά, 1928, σελ. 26 καί έξής.—Κ. Κουρ- 
τίδου, 'Ιστορία τής Θράκης, τομ. Α' σελ. 
337 καί έξής).

Ή έκ τής θείας μουσικής προκαλουμένη 
αυγκίνησις καί έξημέρωσις καί αυτών ακόμη 
των θηρίων, απεικονίζεται είς τάς εν Πομ- 
πηΐφ διασωθείσας τοιχογραφίας καί μωσαϊκά. 
Περίφημον είναι τό άνάγλυφον του Μουσείου 
τής Νεαπόλεως άναγόμενον είς τόν πέμπτον 
π.Χ. αιώνα καί άπεικονίζον τόν Όρφέα έπα- 
ναφέροντα τήν Εύρυδίκην έκ τού "Αδου.

Είς τήν άρχαίαν χριστιανικήν ζωγραφικήν 
ή μορφή τού Όρφεως, ένεκα τής συγγένειας 
αύτού προς τόν «Καλόν ποιμένα» καί τής 
πρόσκαιρου καθόδου αυτού είς τόν "Αδην, 
άπεικονίζετο, ώς συμβολίζουσα τόν Χριστόν. 
Αί παραστάσεις δέ αυται έγένοντο τό προ
σφιλές θέμα διά τού οποίου ή άρχαία χριστια
νική τέχνη διεκόσμησεν έπιτύμβια καί τοί
χους κατακομβών.

Τά σωζόμενα σχετικά έργα είναι τού δευ
τέρου μέχρι τού τετάρτου αίώνος, τών οποίων 
τά πλεΐστα είναι πίνακες καί άνάγλυφα, 
δπως π. χ. τής άψϊδος τού ναού τής 'Αγίας 
Δομιτίλλης έν Ρώμη, ήτις παριστά τόν Θρφκα 
Όρφέα παίζοντα τήν λύραν καί μαγεύοντα 
καί έξημερούντα τά πτηνά, λέοντας καί μυ
θολογικά τέρατα, καί τής κατακόμβης τής 
Πρισκίλλας, επίσης έν Ρώμη. Τά πλεΐστα 
τών άναγλύφων τούτων, σχεδόν ’Ιταλικής 
προελεύσεως καί τέχνης, παριστοΰν τόν Όρ
φέα άλλοτε φορούντα φρυγικόν σκούφον άλ
λοτε δέ φέροντα ρωμαϊκόν χιτώνα, αναπαυό
μενο·/ δέ υπό δένδρον δάφνης, έπί τού δποίου 
κάθηνται πτηνά.

’Αλλά καί ή νεωτέρα μουσική μάς έχά· 
ρισε δύο αριστουργήματα, τών οποίων ή 6πό- 
θέσις ένεπνεύσθη υπό τού περί Όρφέως μύ
θου : τόν «Όρφέα», τό άρχαιότερον τών με
λοδραματικών άριατουργημάτων τού Ιίλαυδίου 
Monteverdi (1567—1643) είς 5 πράξεις, 
καί τόν «Όρφέα καί Εύρυδίκην» τού Χριστό
φορου Gluck (1714—1787) είς 3 πράξεις.

ΟΡΦΙΚΑ. — Ιίεριληπτικόν όνομα ποιητικών 
έργων φερομένων κατά τήν άρχαιότητα, υπό 
τό όνομα τού Όρφέως. Ήσαν δέ αύτά τά
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«Άργοναυτικά», Μίτος διηγούμβνον ιήν εκ
στρατείαν των 'Αργοναυτών, χών όποίυυν πρω
τοστατεί ό Όρφεύς, τά «Λιθικά» διδακτικόν 
έπος εις το όποιον δ Όρφεύς διδάσκει τόν 
Πριαμίδην θειοδάμαντα περί των θαυμασίων 
δυνάμειον των λίθων, καί συλλογή ύμνων εις 
διαφόρους Θεούς καί προσωποποιήσεις δυνά
μεων τής φΰσεως καί ηθικής τάξεως.

Κατά πάσαν πιθανότητα άπαντα τά ποιή
ματα ταϋτα οφείλονται εις τούς «ορφικούς» 
(βλ. λέξ.), άναφερονται δ» ουτοι εις μυστι
κές θεογονίας, κοσμογονίας, κτλ. ΙΙότε έγρά- 
φησαν ταύτα είναι δύσκολον νά καθωρισθή. 
Κατά τούς νεωτέρους κριτικούς δ χρόνος 
τής συντάξεως των διαφέρει κατά πολλούς 
αιώνας: από τοϋ VI π.Χ. μέχρι τού V ή 
καί VI μ.Χ. αίώνος.

Εκδόσεις τών 'Ορφικών έγένοντο ύπό τού 
Abel (1885), τού Kern (1922) καί άλων, τε
λευταίως δέ υπό τού G. Dottin τά «Άργο- 
ναυτικά» μετά μεγάλης εισαγωγής έν τή Βι
βλιοθήκη Guillaume Bude καί γαλλικής 
μεταφράσεως.

ΟΡΦΙΚΟΙ.—Μυστικοπαθείς θρησκευτικοί
ποιηταί τής αρχαίας Ελλάδος, άναφχινόμε- 
νοι από τού έκτου π. X. αίώνος, καί άσχο- 
λοΰμενοι περί τήν κοσμογονίαν καί θεογονίαν, 
τήν προέλευσιν τού κόσμου εκ τής άρχεγό- 
νου αυτών πηγής, ήτοι: τού χάους, τής νυ- 
κτός, τού ούρκνού ή τού ωκεανού. Παρελα- 
βον δέ τό δνομα τούτο έκ τού μυθικού θρα- 
κός άοιδού Όρφεως, δστις, κατά τήν παρά- 
δοσιν έγένετο ιδρυτής τής λατρείας τού Διο
νύσου Ζαγρέως (βλ. λέξ.)

Τά ποιητικά των έργα φέρονται ύπό τό 
περιληπτικόν δνομα «’Ορφικά» (βλ. λέξ.) 
καί αποδίδονται ύπό τής παραδόσεως εις τόν 
Όρφέα καί τούς περί αυτών. ’Αλλά καί έπι- 
γραφαί έπί χρυσών έλασμάτων σωζόμεναι, 
προερχόμενα', έκ τής Κάτω ’Ιταλίας καί τής 
Ελλάδος, δπως αί ύπό τού Ά. Άρβανιτο- 
ποόλου άνακαλυφθεΐσαι εις Φεράς εντός τά
φου μάς παρέχουν πληροφορίας περί τής δι
δασκαλίας, τών εθίμων τών τελετών κτλ. 
τών ορφικών.

Περί τών εθίμων τούτων καί εν γένε: περί 
τών ’Ορφικών, αναφέρει πρώτον ό 'Ηρόδοτος 
(II, 81) έξαίρων τήν μεταξύ τών αιγυπτια

κών θρησκευτικών παραστάσεων καί τών ορ
φικών καί βακχικών τελετών αναλογίαν. Φαί
νεται δέ, δτι, κατά τήν γνώμην του είσή- 
χθησαν. αί τελεταί καί παραστάσεις τών ορ
φικών κατ’ αιγυπτιακόν πρότυπον. Συνεπώς 
κατά τόν έκτον π.Χ. αιώνα.

ΟΡΦΙΣΜΟΣ.—’Ορφισμός καλείται ή παρα
δοχή τής θρησκείας καί θεογονίας, τήν ό
ποιαν καθώρισεν ό Όρφεύς, περιεχομένην εν 
μέρει μέν εις τά «’Ορφικά» κατά μέγιστον 
δέ μέρος καθισταμένην γνωστήν καί συμπλη- 
ρουμένην ολίγον κατ’ ολίγον διά τής μυήσεως,

Ό ορφισμός έκπηγάσας εκ τής μεταξύ Ε λ 
λάδος καί ’Ανατολής επαφής, προήλθεν έκ 
συνδυασμού τής θρακο—φρυγικής λατρείας 
τού Διονύσου μετά στοιχείων τής θρησκείας 
τής Ελλάδος κατά τόν VI π.Χ. αιώνα, Βάσις 
αυτού ήτο ή δι“ έξαγνισμού, καθαρότητος 
σωματικής καί ψυχικής, διά μετάνοιας καί 
ιδιαιτέρων τελετών άπόκτησις ήρέμου καί 
άγνής ζωής έπί τής γής, μετά θάνατον δέ 
αποφυγή τών ποινών καί τών βασάνων. Ό 
’Ορφισμός κυρίως έπεδίωκε τήν απαλλαγήν 
τού ανθρώπου από τής αγωνίας τήν δποίαν 
αισθάνεται δ άγνοών καί φοβούμενος τόν θά
νατον καί τά μετά τόν θάνατον.

Πλήν δμως τών κυρίως οπαδών τού ορφι
σμού, ύπήρχον καί οί έκμεταλλευόμενοι τούς 
φόβους τούτους, οί δποΐοι άνελάμβα^ον επί 
πληρωμή τήν θεραπείαν αυτών. Ουτοι έκα- 
λούντο «όρφεοτελεσταί», οί δποΐοι περιερχο- 
μενοι τάς πόλεις καί τά χωρία ύπό μ,ορφήν 
έπαιτών, έξεμεταλλεύοντο τήν εΰπιστίαν τού 
πολλοΰ κοινού, Ιδίως δέ τών γυναικών, αί 
δποΐαι μετά τών τέκνων των άπετέλουν τήν 
καλλιτέραν καί προσφορωτέραν πελατείαν. 
Ό Πλάτων τούς όρφεοτελεστάς τούτους ονο
μάζει «μάντεις» καί «άγύρτας», συχνάζοντας 
εις τάς οικίας τών πλουσίων καί ύποσχομε- 
νους αντί ολίγων χρημάτων τήν λύσιν τών 
άμαρτιών των, ώς καί πάντων τών άποθα- 
νόντων προγόνων αυτών. (Πλάτ. Ιίολιτ, 361 β).

* ΟΣΣΑ (ή).—Πόλις τής Βισαλτίας, άνα- 
φερομένη ύπό τού Πτολεμαίου (Γεωγρ. Γ, 12 
32), άλλ’ άγνωστον πού ακριβώς κείμενη.

Κατά τόν Αήμιτσαν Ικειτο έπί τής θέσεως 
τού νΰν Ζωχοΰ, δυτικώς τής Νιγρίτας, δπου 
δ Cousinery, τοποθετεί τήν Λίτην ή Λήτην.
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Σφάλλεται όμως δ Cousinery, καθ’ όσον ή 
Λήτη Ικειτο επί τής Έγνατίας όδοΰ καί ήχο 
γνωστή, κατά τούς αρχαίους χρόνους διά τό 
παρ’ αυτήν ιερόν τής Λητούς, μεταξύ τού 
Έχεδώρου ποταμού καί τής Θεσσαλονίκης 
(Δήμιτσα, Έ  Μακεδονία, σελ. 600 καί 716, 
—Cousinery, Voyage dans la Mace
doine, Τόμ. B, σελ. 54-55,— Head—Σβο- 
ρώνου, Τόμ. Α, σελίς 236).

* ΟΣΚΙΟΣ.—Ποταμός τής Βορ. Θράκης, 
άναφερόμενος υπό τού Θουκυδίδου (Β, 96), 
ό άλλως καλούμενος ύπό τού 'Ηροδότου (IV, 
49) Σκίος, ύπό δέ τού Πλινίου Οΐακος, ό ση
μερινός ’Ίοκερ, έκβάλλων εις τήν δεξιάν 
όχθην τού Δουνάβεως (βλ. λέξ. Οίσκος).

* ΟΣΤΑΦΟΣ.— Μεσόγειος πόλις τής Θρά
κης, άναφερομένη ύπό τού Πτολεμαίου (Γεωγρ, 
Γ, 11, 7), άλλ’ αγνώστου ταυτότητος. Πολύ 
πιθανόν νά είναι ή ύπό τής Tabula Peutin- 
geriana άναφερομένη ’Όστιζος ή Όστιδι- 
ζός, άπέχουσα άνατολικώς τής Άδριανου- 
πόλεως 18 μίλλιοι, άλλ’ αδτη έχει έξακρι- 
βωθή ότι είναι ή Τζυειδών ή Τζόϊδος (βλ. 
λέξ.) ή σημερινή Χαυσά.

Ρήγας ό Φεραΐος εις την Χάρταν αύτοΰ, 
τοποθετεί τήν ’Όσταφον επί τής Σχάρα — Ζα· 
γόρας. τής αρχαίας Βερόης —Τραϊανής, φαί
νεται όμως ότι ό αοίδιμος εθνεγερτης καί έθνο- 
μάρτυς, δέν είχε σαφή ιδέαν τού εσωτερικού 
τής Θράκης. (Πρβλ. Dumont-Homolle σελ. 
305).

ΟΣΤΟΓΔΙΖΟΣ.—Διάφορος ονομασία τής έν 
Θράκη πόλεως Ούστουδιζου (βλ. λέξ).

* ΟΤΕΝΔΑΝΟΣ καί ΕΤΕΝΔΑΝΙΣΚΟΣ.—Το
πωνυμικόν έπίθετον τού ’Απόλλωνος, κατ’ 
έπιγραφάς εύρεθείσας έν τή Β. Θράκη καί 
τή Μοισίφ (Θρακικά 1929, σελ- 12).

ΟΓΑΛΕΝΤΟΣ (Μονή).—Μία των αρχαίο- 
τέρων μονών τής Κωνσταντινουπόλεως, τιμω- 
μένη εις μνήμην τού 'Αγίου Ίωάννου τού Βα· 
πτιστοϋ. "Εκειτο δέ όπου ή σημερινή συν
οικία Σαχζαντέ παρά τό άρχαίον ύδραγω- 
γεΐον του Ούάλεντος (364-378). Μετά τήν 
ύπό των Τούρκων άλωσιν τής Κωνσταντινου
πόλεως μετετράπη εις τζαμίον τό λεγόμενον 
Καλεντέρ-Τζαμί.

IIρό χινων ετών δ μιναρές αυτού κατέπεσε 
ρυνεπείφ πτώσεως κεραυνού, άλλ’ ό ναός δια

τηρείται εϊς καλήν κατάστασιν μετά τών έκ 
ποικιλ οχρώμων μαρμάρων τοίχων του, τού 
γυναικωνίτου, τού ιερού κτλ.

Κ ατά τινα παράδοσιν, παρά  το ίς  Τούρκοις 
τής  συνοικίας, ή μονή αϋτη συνεκοινώνει δι° 
υπογείου μετά  τού ναού τή ς  'Α γ ία ς  Σοφίας 
άπέχοντος  περί τά  δύο χ λμ .  προφανώς όμως 
θά πρόκειται περί αρχαίου άχρηστευθέντος 
ύδραγωγείου .

ΟΓΑΛΕΡΙΑΝΟΣ. — Βυζαντινός στρατηγός 
έκ Θράκης επί Ίουλιανοΰ τού Α' (527-565) 
διαπρέψας ώς αρχηγός σώματος φαιδεράτων 
εις τούς κατά τών Βανδάλων τής Καρχηδό- 
νος πολέμους ύπό τον Βελισσάριον. Μετά 
τήν συντριβήν τών Βανδάλων, άπεστάλη ύπό 
τού αύτοκράτορος τό 537 εις τήν Ιταλίαν 
κατά τών Γότθων, οί δποϊοι έπολιόρκουν τήν 
Ρώμην, ύπερασπιζομένην ύπό τού Βελισσα- 
ρίου μέ δύναμιν 4.000 μόνον άνδρών. 'Ο Ού- 
αλεριανός διασπάσας τάς γραμμάς τών πολιορ
κητών είσήλθε εις τήν Ρώμην μετά 1500 Ιπ
πέων άναπτερώσας τό φρόνημα καί τού στρα
τού καί τών κατοίκων. Μετά τήν λύσιν τής 
πολιορκίας τής Ρώμης ύπό τών Γότθων, 
άνερχομένων εις 100 000 άνδρας, διεκρίθη 
εις τάς έν άνοικτψ πεδίφ επιχειρήσεις, κατά 
τό τέλος δέ τού πέμπτου Ιτους του πολέμου 
συνώδευσε τό 541 τόν Βελισσάριον εις Κων
σταντινούπολή, όπόθεν μετά μικράν διαμο
νήν άπεστάλη κατά τών Περσών ώς στρα
τηγός τού Άρμενιακοΰ Θέματος. Τό 549 άπε- 
στάλη καί πάλιν εις ’Ιταλίαν, όπου διεκρίθη 
έκ νέου κατά τών Γότθων, οί όποιοι έξηκο- 
λούθουν τόν πόλεμον. Κατατροπώσας αυτούς 
κατά ξηοάν καί κατά θάλασσαν (549-543). 
καί σώσας τήν έπαπειλουμένην ’Αγκώνα κα- 
τεχομένην ύπό μικράς Βυζαντινής δυνάμεως, 
άπεστάλη εις τήν Βόρειον ’Ιταλίαν άφ’ ένός 
μέν πρός ματαίωσιν τής άνασυγκροτήαεως 
τών ύποχωρούντων Γότθων, άφ5 ετέρου δέ ϊνα 
παρακολουθή τούς είς τήν ’Ιταλίαν είσβαλόν- 
τας Φράγκους. Τέλος Ιλαβε μέρος είς τήν 
παρά τήν Εαπύην μάχην ύπό τόν στρατηγόν 
Ναρσήν, καθ’ ήν κατενικήθησαν καί οί νέοι 
έπιδρομείς. Μετά τό πέρας τού έν Ίταλίφ πο
λέμου τό 554 άπεστάλη έκ δευτέρου είς τόν 
Καύκασον όπου διεξήγετο νέος πόλεμος κατά 
τών Περσών, διαρκέαας μέχρι τού 562,
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* ΟΓΑΑΑΑ.—Μεσόγειος πόλις της Θράκης 
άναφερομένη 6πό τοδ Πτολεμαίου (Γεωγρ. Γ' 
11, 7) άλλ’ αγνώστου ταύτότητος.

ΟΓΕΝΔΕΝΙΣ (ή) (V E N D E N IS ).- Πόλις 
της “Ανω Μοισίας άναφερομένη δπό τοδ Πτο
λεμαίου (Γεωγρ. Γ, 9, 4). Είναι ή Vindenis 
τοδ Αδγουσταίου Πίνακος, κείμενη Ν. Δ. της 
Ναϊσοδ (νδν Νίσσα) καί επί της από ταότης 
εις Λίσσον (νδν Άλέζιο) της Δαλματίας δδοδ, 
"Αγνωστος ή ταυτότης αύτής.

* ΟΓΕΡΖΕΑ (ΗΝΟΣ) (Διόνυσος). —Τοπω
νυμικόν έπίθετον τοδ Διονύσου, λατρευομένου 
δπό τών Θρακών κατ’ επιγραφάς εδρεθείοας 
εν τη Βορείφ Θράκη (θρακικά 1934 σελ. 51).

* ΟΓΕΣΟΠΙΑΡΟΝ (τό). — Πόλις της Θρά
κης έν τή χώρφ των Βεασών κείμενη Β. Δ. 
της Φιλιππουπόλεως (βλέπ. λέξ. Βησαπάρα).

ΟΓΖΟΓΣΗΣ ή ΟΓΖΙΤΖΗΣ (Επισκοπή). — 
“Εδρα επισκόπου έν Θράκη τής οποίας μνη
μονεύεται είς τα ’Εκκλησιαστικά χρονικά επί
σκοπος τό 962 δπό τό όνομα Γεώργιος «ελά
χιστος Επίσκοπος Οδζούαης τής Θρακών χώ
ρας». Κατά XIX αιώνα άναφερεται επίσκοπος 
Οδζίτζης καί Βαλλιόβου δ εκ Τραπεζοδντος 
Γεράσιμος από του 1816-1831, οπότε προήχθη 
εις τον θρόνον Καισαρείας. («Θρακικά» Τόμ. 
VI (1935) σελ. 236 καί έξης.—Μ. Σταμούλη, 
Συμβολή εις τήν Ιστορίαν των Εκκλησιών 
τής Θράκης, «Θρακικά» Τόμ. XIV (1940) 
σελίς 153).

ΟΓ ΓΜΙΝΛΚΙΟΝ (VIMINACIUM).-Π ό 
λις τής "Ανω Μοισίας, άναφερομένη υπό του 
Πτολεμαίου. Έκειτο έπί τής δεξιάς όχθης 
τοδ Δουνάβεως ποταμού, ολίγα χιλιόμετρα 
πρός άνατολάς τής μετά τοδ Μάργου (νδν 
Μοράβα) συμβολής του, καί ήτο επί των Ρω
μαϊκών χρόνων έδρα τής Leg. VII Clau
dia, πιθανώς δέ βραδύτερον καί Εσοπολΐτις. 
Καταστραφεΐσα δπό των Ιπιδρομών των δαρ- 
βάρο)ν, άνεκτίσθη έκ θεμελίων δπό τοδ αΰ- 
τοκράτορος ’Ιουστινιανού τοδ Α' (527-565) 
υπό δέ τοδ "Ιεροκλέους μνημονεύεται ώς μία 
τών 5 πόλεων · τής επαρχίας Μοισίας, τής 
δποίας ήτο μητρόπολις.

Σώζονται νομίσματα αυτής αποικιακά τών 
Ρωμαϊκών χρόνων από τοδ Γορδιανοδ Γ' μέ
χρι τοδ Γαλλιηνοδ, τασσόμενα από τοδ 240 
μέχρι τοδ 255 μ. X. Σήμερον τήν θέαιν αυτής

έπέχει ή πόλις Κόστολατς έν τή Β. Α. Νο- 
■χιοολαυΐφ, όπου σώζονται τά ερείπια αυτής.

Ο Γ Α Π ΙΑ .— ’Ονομασία τή ς  Ά γ χ ιά λ ο υ ,  περί 
τά ς  ά ρχά ς  τοδ δευτέρου μ. X. αίώνος, πρός 
τιμήν τοδ αϋτοκράτορος τής  Ρ ώ μ η ς  Τ ρ α ϊα 
νού (93-117 μ. X.)

ΟΓΑΠΙΑ. — Έτέρα ονομασία τής Φιλιπ- 
πουπόλεως, ώς τειχισθείσης δπό τοδ αΰτο- 
κράτορος Τραϊανού (98-117 μ. X.).

ΟΓΛΠΙΑΝΗ ή ΟΓΛΠΙΑΝΟΝ. — Πόλις τής 
"Ανω Μοισίας έν Δαρδανίφ, πρός νότον τοδ 
όρους Σκάρδου Β. Α. τών Σκούπων (Σκόπια) 
είς 6όρ. πλάτ. 42°,40 καί άνατ. μήκ. 48°, 
30' κατά τόν Πτολεμαίον (Γεωγρ. Γ. 9, 4). 
‘Ο 'Ιεροκλής ονομάζει αυτήν «τά Ούλπιανά» 
δ δέ Προκόπιος Ούλπιάναν.

Άνακαινισθεϊσα δπό τοδ αΰτοκράτορος Ιου
στινιανού (527-565), ώνομάσθη ’ϊουατινιανή 
Δευτέρα (Justiniana Secunda). Κατά τινας 
εκειτο παρά τό Κιοστενδήλ τής Βουλγαρίας 
κατά τήν Ιπικρατεστέραν όμως γνώμην παρά 
τό Lipljan μεταξύ Πριστίνας πρός Β. καί 
Σκοπιών πρός Ν. είς τά νότια τής Σερβίας.

ΟΓΝΝΩΝ (φρούριον). — Παλαιόν φρούριον 
τής Θράκης έπί τής δεξιάς όχθης τοδ Δου
νάβεως, τό όποιον άνακαινίσας δ αυτοκρά- 
τωρ ’Ιουστινιανός (527-565) μετ’ άλλων γει
τονικών φρουρίων «τάς τών βαρβάρων έπι- 
δρομάς άνεχαίτισεν» (Προκοπ. Περί Κτισμ. 
V, 6, 34-35).

ΟΓΟΛΟΓΑΙΣΟΣ ή ΒΟΑΟΓΕΖΟΣ.— ΙΙρωθίε- 
ρεύς τοδ έπί τής Ροδόπης Μαντείου τοδ Διο
νύσου (Ήροδ. VII, 111) καί αρχηγός τών 
Βεασών ή Βέσσων είς τόν κατά τοδ Ροιμη- 
τάλκους Α' (11 π. X.—12 μ. X.) βασιλέως 
τών Θρακών καί φίλου τών Ρωμαίων αγώνα 
(Δίων. Κασσ. XLIX, 34).

* ΟΓΠ1Σ (ή).—Έτέρα ονομασία τής Θρα- 
κικής θεότητος Βενδΐδος, τής Άρχέμιδος τών 
Ελλήνων, έλθούσης μετά τής "Αργής εις τήν 
νήσον Δήλον, ϊνα προοφ.έρη θυσίαν πρόν τι
μήν τής Εΐλειθίας. Ούπιγγος δέ ό πρός τιμήν 
τής Άρτέμιδος ύμνος. (Έροδ. Δ. 35,—Τζε- 
τζης, είς Κασσάνδρας Αυκόφρονος, στιχ. 936).

ΟΓΡΑΝΟΠΟΛΙΣ (ή).-Πόλις τής Χαλκιδι
κής Χερσονήσου ίδρυθεϊσα περί τό 316 π.Χ. 
δπό τοδ Άλεξάρχου, υίοδ τοδ ’Αντιπάτρου 
καί αδελφού τοδ Κασσάνδρου, έπί τών έρει,-
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πίων xvjs αρχαίας Ζώνης (βλ. λέξ.).
Πότε ακριβώς καί υπό τίνων κατεστράφη 

δεν είναι γνωστόν. ’Επί των ερειπίων αύτής 
κεΐται σήμερον χό κελλίον του Προφήτου Ή- 
λία. Σώζονται αργυρά καί χαλκά νομίσματα 
αυτής μετά τής επιγραφής ΟΓΡΑΝΙΩΝ, ΟΓ- 
ΡΑΝΙΔΩΝ ΠΟΑΕΩΣ καί ΟΓΡΛΝΙΑΣ ΠΟ
Α ΕΩΣ.

ΟΓΡΒΙΚΙΟΓ (τά).—Οίκος καί συνοικία εν 
Κωνσταντινουπόλει άπό τού επί Μεγάλου 
Κωνσταντίνου (324-337) συγκλητικού Ούρβι- 
κίου, άπό του όποιου, καθώς αναφέρει ό 
Γεώργιος Κωδινός ιστορικός του ΙΕ' αίώνος, 
ιόνομάσθη «ή εκεΐσε όρωμένη άψίς, πρότε- 
ρον χερσαία του Βύζαντος». Βραδύτερο·/ οί 
συνοικία αυτή ώνομάοδη «τα Πρωτασίου», 
άπό του όμιυνύμου μαγίστρου.

ΟΓΡΒΙΚΪΟΣ.—Εις των Ρωμαίων συγκλη
τικών, τούς οποίους διά τεχνάσματος έγκατέ- 
στησεν εν Κωνσταντινουπόλει δ Μεγας Κων
σταντίνος (324-337) πρός ταχύτερον συνοικι
σμόν τής νέας πρωτευούσης. Λαβών δηλαδή 
τούς δακτυλίους αυτών ό αϋτοκράτωρ, έστει
λε·/ αυτούς εις τάς εν Ρώμη συζύγους των, 
εις- Ινδειξεν προοκλήσεως, καί εξαπατήσάς 
οδτω'τάς συζύγους καί τά τέκνα αυτών με- 
τώκισε μετά τής ακολουθίας έκαστου εις Κων
σταντινούπολή, όπου έγκατέστησεν αΰτάς είς 
μεγάλα οικοδομήματα ύπ’ αύτοϋ κατασκευα- 
σθέντα καί όμοια πρός τά. έν Ρώμη έκάστου 
ουγκλητικοΟ. Έ κ των ονομάτων των συγκλη
τικών τούτων έλαβον τό όνομά τό πλεΐστον 
των έν Κωνσταντινουπόλει συνοικιών ώς λ.χ. 
«τά Ανθεμίου», «τά Άρματίου», «τά Στου- 
δίου», «τά Ούρβικίου» κτλ.

ΟΓΡΔΑΟΓΣ (φρούριο·/). —"Εν των πολλών 
φρουρίων τής Θράκης, τά όποια έκτισε·/, 
κατά τον Προκόπιον (περί Κτιομ. IV, 11) ό 
αϋτοκράτωρ ’Ιουστινιανός (527-565).

ΟΓΣΔΙΚΗΣΙΚΗ.—Χώρα τής Θράκης, έκτει- 
νομένη περί τά 18 μίλλια Β.Α. τής Άδρια- 
νουπόλεως, άποτελέσασα επί ρωμαιοκρατίας 
μίαν των 14 στρατηγιών (praefecturae) της 
Θράκης (ΙΙτολ. Γεωργρ. Γ, Π , 6).

ΟΓΣΙΑΝΑ (φρούριον, τά).—Φρούριον τής 
Δαρδανίας έν τή Άνοσ Μοισίφ άνακαινισΟέν 
ύπό τού αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού. (ΙΙροκ. 
Περί- Κτισμ, IV, 4).· , .·■·.· $

* ΟΓΣΚΟΓΔΑΜΑ.—Άρχαϊον θρακικόν ό
νομα τής Όρεστιάδος .ή Άδριανουπόλεως. 
Είναι δέ σύνθετον εκ τού Ουσκου, ονόματος 
καθαρώς Θρακικοΰ, όπως καταφαίνεται έκ τού 
ποταμού Οδσκου ή Οίσκου καί τής ομωνύμου 
πόλεως έν τή Κάτω Μοισίφ :(6λ. λέξ.) καί 
δάμα, τό όποιον σημαίνει: οίκον (πρβλ. τό 
σανσκριτικόν damas, τό ζενδικόν dema), έλ- 
ληνιαχί δόμος, λατινιστί domus, διατηρηθέν 
είς τήν γλώσσαν τών άγροτών τής Θράκης, 
μέ μικράν παραλλαγήν dam (ντάμια).

Κατά ταύτα ή λέξις Ούσκουδάμα, σημαίνει 
πόλιν ή φρούριον τού Ούσκου, αρχαιότατου 
χινός βασιλέως ή ήρωος τής Θράκης.

Ί'πό τών βυζαντινών συγγραφέων ή Οΰ- 
σκουδάμα φέρεται ύπό τόν τύπον: Ούσκούδά- 
μος, τύπον, τόν όποιον οί μετά τόν Ηρόδο
τον Ιστορικοί καί γεωγράφοι έδιδον είς την 
θρακικήν καί δωρικήν κατάληξιν -α, ώς λ.χ. 
Τόπειρα - Τόπειρος, Δένιζα - Δένιζος, Τυρό- 
διζα - Τυρόδιζος, Ούστούδιζα - Ούατοϋδιζος καί 
άλλα.Ή Ούσκουδάμα μετά τής Βιζύης καί τών 
Κυψελών ήχο μία τών πρωτευουσών τού βα
σιλείου τών Όδρυσών, οί όποιοι ήσαν τό μάλ
λον πολιτισμένο·/ θρακικόν φύλον.

Πρώτος όστις έπεχείρησε πόλεμον κατά τών 
Όδρυσών καί Βέσσων, ήχο ό Λούκουλλος, όστις 
^κστρατεύσας κατ’ αύτών τό 72 μ. X. έκυ- 
ρίευσε πλήν καί άλλων τήν πρωτεύουσαν αύ
τών τήν Οΰσκουδάμαν, έκδιώξας αυτούς πέ
ραν τού Αίμου. (Εύτρόπιος VI, 10).

Μέχρι τών χρόνων τού Άδριανοϋ, ή Οΰ- 
σκουδάμα ήτο μικρά καί άσημος πολίχνη. Τό 
127 μ X, έπισκεφθείς τά μέρη ταύτα ό Ά- 
δριανός, άνήγειρεν αυτήν εκ βάθρων μετονο- 
μάσας αυτήν εκ τού όνόματός του Άδριανού- 
πολιν καί Αίλίαν. Μάλιστα πάσχων έκ δυσθε- 
ραπεύτου νόσου λέγεται ότι έλούσθη καί ού- 
τος είς τήν συμβολήν τών παρ’ αυτήν τριών 
ποταμών "Εβρου, Τόνζου καί Άρδα, κατά τό 
παράδειγμα τού Όρέστου καί έθεραπεύθη. Έ- 
κτοτε άρχεται ή ακμή τής πόλευσς τής όποιας 
ή Ιστορία είναι στενώτατα συνδεδεμένη μέ 
τήν καθόλου Ιστορίαν τού ’Ελληνισμού (βλ. 
λέξ. Άδριανούπολις).

ΟΓΣΤΟΓΔΙΖΟΣ. — Πόλις τής Θράκης κει- 
μένη 26 χιλμ. πρός Α. τής Άδριανουπόλεως 
επί τής άπό ταύτης. είς. Κωνσταντινούπολι·/
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δδοΰ. Φέρεται δέ δπό διαφόρους παραλαγάς: 
’Όστιζος, Όατιδιζός, Όατοδιζός, ’Οστουδίζος 
καί Ούστουδιζός. Είναι καθαρώς θρακικόν Ο
νομα, ή δέ κατάληξις—-διζος ή δίζα είναι 
θρακική αημαίνουσα: φρούριον ή οχυρόν.

Κατά τέν Jirecek, έκειτο δπου τό σημε
ρινόν ΙΙύθιον (πρώην Κούλελι), κατά δέ τόν 
Ααμπουσιάδην, καταστραφεϊσα δπό των βαρ
βάρων, άντικατεστάθη κατά τόν εκτον αιώνα 
υπό της πόλεως Τζυειδών (βλ. λες.) Κατα- 
στραφεΐσα καί πάλιν κατά τόν XI αιώνα υπό 
των Βουλγάρων δέν άνέλαβεν έκτοτε. ’Επί 
τής θέσεως αυτής εκτίσθη τό 1560 ή κωμό- 
τίολις Χαυαά δπό τοΰ Σόκολη Μεχμέτ Πασά, 
μεγάλου βεζύρου, ή κατ’ άλλους δπό τού 
Χαός Μαχμοόχ Πασά, όπόθεν καί ή ονομασία 
Χαυσά. ’Επί τής ’Ελληνικής κατοχής τής Ν. 
Θράκης ώνομάοθη Νίκη καί ήτο έδρα δμω- 
νΰμου δποδιοικήσεως του Νομοϋ "Εβρου, αριθ
μούσα 1,416 κατοίκους.

ΙΙΑΙΤΑΙΟΝ.—"Ορος τής Μακεδονίας, γνω- 
στότατον από των αρχαιότατων χρόνων διά 
τά πλούσια αδτοΰ μεταλλεία χρυαοΰ καί αρ
γύρου, τά όποια κατά τήν μυθολογίαν πρώ
τος άνεκάλυψεν ό Κάδμος. ’Εκτείνεται δέ 
κατά μήκος των ορίων τής Θράκης δεσπό- 
ζον του Στρυμονικοΰ κόλπου προς τ« Ν. Α. 
τής Άμφιπόλεως. Κατά τόν V καί IV π.χ. 
αιώνα οί ’Αθηναίοι διεφιλονίκησαν τήν κατο
χήν του προς τούς Θασίους. Φίλιππος ό Μα- 
κεδών εποφθαλμιών τήν περί τό Παγγαϊον 
χώραν, ευχαρίστως προαήλθεν εις βοήθειαν 
των Κρηνίδων, έπαπειλουμένων υπό των συ
χνών επιδρομών των Θρακικών φύλων. ’Έκτοτε 
έγένετο κύριος τής χώρας, ή οποία του πα- 
ρέσχε τά χρηματικά μέσα εις τάς επιτυχείς 
αύτου επιχειρήσεις, ποριζόμενος κατ’ έτος 
περί τά χίλια τάλαντα, ήτοι περί τάς 600.000 
χρυσών δραχμών. Σήμερον τά μεταλλεία του 
ΙΙαγγαίου είναι εξηντλημένα, ουδαμοδ δέ ά- 
νευρέθη ίχνος μεταλλευτικών εργασιών. Τό 
όρος Παγγαϊον έλαβε τό όνομα άπό του ΙΙαγ- 
γαίου, υίοΟ του 'Άρεως καί τής Κριτοβούλης, 
όστις συνευρεθείς έν άγνοίφ μετά τής θυγα- 
τρός του, ηύτοκτόνήσε έπ’ αύτοΰ, τό οποίον

* ΟΓΣΤΡΑ. — Μεσαιωνικόν φρούριον τής 
Θράκης πρός βορράν τής Ροδόπης, φυλάσσον 
πάσαν τήν άπό μεσημβρίας εισβολήν, πιθανώς 
κατά τόν Jirecek, οπού τό σημερινόν βουλ
γαρικόν χωρίον Ουστριτζε, πρός Ν, τής μο
νής Μπατσκόβου. Καταληφθέν μετά του Στε- 
νιμάχου, Περπεράκου καί άλλιυν φρουρίων 
δπό τοΰ ήγεμόνος των Βουλγάρων Μιχαήλ τό 
1255, άνεκατελήφθη τό επόμενον έτος μεθ’ 
όλης τής χώρας δπό Θεοδώρου Β' τοΰ Αα- 
σκάρεως (1255—1259).

* ΟΓΤΑΣΠΙΟΣ.—’Όνομα Θρακικόν επισή
μου τινός Θρακός, ήρωοποιηθέντος μετά θά
νατον, ή δευτερεύοντός τίνος τυπικού Θρακι- 
κοΰ Θεοΰ («θρακικόν Άρχείον», τόμ. VI, 
σελ. 14).

* ΟΦΕΛΕΣΤΗΣ.—Εις των εϋγενών Παιό- 
νων, φίλος καί σύμμαχος τοΰ Πριάμου, φο
νευθείς υπό τοΰ Άχιλλεως κατά τόν Τρωικόν 
πόλεμον (Ίλιάδ. Φ, 2.10).

Π
άπό τοΰ θανάτου αύτοΰ έλαβε τό όνομά του. 
’Επί τοΰ Παγγα ίου  υπήρχε  τό  περίφημον μ α ν 
τείαν τοΰ Αιονόσου, δπηρετούμενον υπό Σα- 
τρών ιερέων, οϊτ ινες έθυον λευκούς ίππους  εις 
άνάμνησιν τω ν  λευκών ίππω ν  τοΰ μυθολογικού 
ήρωος Ρήσου (βλ. λεξ.) ,  Τπά των Τούρκων 
κ α λ ε ίτ α ι  Πουρνάρ - ν τά γ ,  εκτε ίνετα ι  δέ άπό 
Β.Α. πρός Ν.Δ. περί τά  40 χ ιλμ .  εις πλά τος  
δέ περί τά  20 .

* ΠΑΓΓΑΙΟΣ.—ΓΕός τοΰ "Αρεως καί τής 
νύμφης Κριτοβούλης, άπό τοΰ όποιου έλαβε 
τό όμώνυμον όρος.

ΙΙΑΔΙΣΑΡΑ.—*Εν τών φρουρίων τής Θρά
κης εν τή Κάτω Μοισίφ, τά οποία έπεσκεύα- 
σεν ό Αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός δ Α' (527— 
565), παρά Iipcxoniqj (Περί Κτισμ. IV, 4).

ΙΙΑΙΟΝΕΣ.—Ααός Θρακικός, κατά πάσαν 
πιθανότητα, εγκατασταθείς έν Μακεδονίφ εις 
άρχαιοτάτους χρόνους καί κατοίκων κατά τόν 
άνω ροΰν τοΰ Στρυμόνος καί 'Αξιού καί τήν 
κοιλάδα τοΰ Έριγόνος, παραποτάμου τοΰ Ά 
ξιου. Ώννμάαθησαν δέ Παίονες, κατά τινα 
παράδοσιν, άναφερομένην δπό τοΰ Ηαυσανίου 
(V, I, 4 καί 5) άπό τοΰ Παίονος, υίοΰ τοΰ 
Ένδυμίωνος, όστις φεύγων έξ "Ηλιδος ήλθεν
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«ώς πορρωτάτω καί χήν ύπέρ Άξιου ποταμού 
χώραν».

Ή έξάπλωσις των Παιόνων επί των γειτο
νικών λαών υπήρξε μεγάλη. Τοσαύτη δέ ήτο 
ή ακμή αυτών καί 6 πλούτος, ώστε εύρέθη- 
οαν παιονικά νομίσματα εις τά περί τόν Ευ
φράτην καί Τίγρητα καί Όρόνταν χώρας. 
Κατά τόν Τρωικόν πόλεμον οί ΙΙαίονες ήλθον 
ώς σύμμαχοι τών Τρώων. Έπί δέ τών Περ- 
σικών πολέμων αί άνατολικώς τοϋ Στρυμόνος 
κατοικοΰσαι ΙΙαιονικαί φυλαί ύπετάγησαν εις 
τούς Πέρσας τό 513 π.Χ, καί μετετοπίσθησαν, 
κατά διαταγήν του Δαρείου εις τήν ’Ασίαν. 
Οί άλλοι συνεξεστράτευσαν ολίγον βραδύτερον 
μετά τοΰ Ξέρξου κατά τής 'Ελλάδος. ’Επί 
τών Μακεδονικών χρόνων οί ΓΙαίονες συνεμά- 
χησαν μετά τών Αθηναίων κατά τοΰ Φιλίπ
που τοϋ Β\ άλλ’ δ Φίλιππος καί ’Αλέξαν
δρος, χορηγήσαντες εις αυτούς τό προνόμιον 
νά έχουν ίδικούς των βασιλείς, έπεβλήθησαν 
βαθμηδόν, ώστε τό 284 π. X. ή χώρα των ά
πετέλεσε μέρος τοΰ Μακεδονικού Βασιλείου.

ΠΑΓΟΝΙΑ. — ’Αρχαία χώρα τής Μακεδονίας, 
δριζομένη πρός βορράν ύπό τοΰ Σκομίου δρους, 
πρός άνατολάς ύπό τής Θράκης, πρός νότον 
ύπό τής Μακεδονίας, καί πρός δυσμάς ύπό 
τοΰ Σκάρδου. Διαρρεομένη, ύπό τοΰ Άξιοδ 
καί τοΰ Στρυμόνος, κατφκεΐτο ύπό τών Παιό
νων (βλ. λέξ.) διηρημένων εις πολλάς φυ
λάς. Κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους καί 
προ τής μακεδονικής ήγεμονίας, ή Παιονία 
έξετείνετο επί τοΰ περισσοτέρου μέρους τής 
Μακεδονίας, βραδύτερον όμως περιωρίσθη εις 
τάς κατά τόν μέσον ροδν τοΰ Άξιοΰ ποτα
μού χώρας, (τήν Άμφαξίτιδα λεγομένην Παιο- 
νίαν) καί τοΰ Στρυμόνος (Βαιονίαν τήν έπί 
Σρυμόνα). Έπί Φιλίππου δε καί ’Αλεξάνδρου 
άπετέλεσε μέρος τοΰ Μακεδονικού βασιλείου.

Μετά τούς μακεδονικούς χρόνους, δτε οί 
Ρωμαίοι κατέλαβον τήν Μακεδονίαν, μετά 
τήν εν Πύδνφ ήτταν του Περσέως, τελευταίου 
βασιλέως αυτής τό 168 π.Χ. ή Παιονία άπε
τέλεσε μέρος τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 
Καί ή μέν πρός Άν. τοΰ Άξιοΰ Παιονία συμ- 
περιελήφθη είς τήν Δευτέραν ’Επαρχίαν Μα
κεδονίας, ή δέ βορράν είς τήν Τρίτην. Κατά 
δέ τόν τέταρτον αιώνα, κατά τήν διαίρεσιν 
τής αυτοκρατορίας, μετά τών πλησιοχώρων
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χωρών άπετέλεσε τήν Δευτέραν επαρχίαν Μα
κεδονίας. Πόλεις αυτής άναφέρονται: οι Στό- 
6οι, ή Βυλάζωρος, ή Άμυδών, τό Αίστραΐον, 
ή Δόβηρος ή Ταυριάνα καί ή σπουδαιοτέρα 
δλων ή Σΐρις.

ΠΑΙΟΠΛΑΙ (οί).—Παιονικός λαός, κατσι
κών έπί τοΰ Παγγαίου ορούς μεταξύ Μακε
δονίας καί Θράκης. Άντισταθέντες μετά τών 
Παιόνων κατά τοΰ Μεγαβάζου, στρατηγοΰ 
τοΰ Δαρείου, ένικήθησαν, αί πόλεις των κα- 
τεστράφησαν, οί δέ έπιζήσαντες έξετοπίσθη- 
σαν είς τήν Ασίαν ('Ηροδ. V, 16),

ΠΑΙΡΙΣΑΔΗΣ, ΙΙΑΡΙΣΑΔΗΣ καί ΠΑΡΓ- 
ΣΑΔΗΣ.—Σκύθης βασιλεύς τοΰ Κιμμερίου 
Βοσπόρου διαδεχθείς τόν πατέρα του Σάτυρον 
τόν Α' (349-310 π.Χ.). Κατά Διόδωρον τόν 
Σικελιώτην (XX. 24) ύπήρξεν ό μόνος έκ τών 
αδελφών του, δστις διαφυγών τήν ύπό τοΰ 
Εύμήλου σφαγήν, διεσώθη έν νεαρωτάτη ήλι- 
κίφ είς τήν αυλήν τοΰ βασιλέως τών 2κυθών 
Άγάρου. Έκυβέρνησε πατρίκιος, ύπό δέ τοΰ 
λαοΰ του έτιμάτο ώς Θεός. Υπήρξε φίλος καί 
σύμμαχος τών Αθηναίων, έπιτρέψας έλευθέ- 
ραν τήν εξαγωγήν τοΰ σίτου, ώς αναφέρει 0 
Δημοσθένης (Πρός Φορμ. 35-36). Τοΰ Παιρι- 
σάδου σώζονται χρυσοί στατήρες, βαρβάρου 
οπωσδήποτε τεχνοτροπίας μετά τής επιγραφής 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΙΡΙΣΑΔΟΓ. (H ead-Σβορώ- 
νου, Ίστορ. τών Νομισμ. τόμ. Β', σελ. 13).

ΠΑΙΣΟΓΛΗΝΟΣ ^ΖΕΓΣ).— ’Επίθετον τοΰ 
Διός έκ τοΰ Θρακικοΰ τοπωνυμίου Παισοΰλα, 
άπαντών διά πρώτην φοράν είς επιγραφήν 
εύρεθείσαν παρά τήν Κομοτινήν καί άναγο- 
μένην είς τούς Ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς 
χρόνους. («Θρακικά», τόμ. VI (1935) σελ. 
316 καί έξής, καί 1937. σελ. 32).

ΠΑΙΤΟΙ. — Μικρός λαός τής μεσημβρινής 
Θράκης, κατοικών τήν απ’ αυτών κληθεΐσαν 
Παιτικήν, περί τόν κάτω ροΰν τοΰ Έβρου 
ποταμού. Έποταχθέντες ύπό τοΰ Εέρξου, συνε
ξεστράτευσαν κατά τής Ελλάδος (Έροδ. VII, 
110), άργότερον δέ ύπετάγησαν ύπό τοϋ Μεγ. 
’Αλεξάνδρου, δτε ουτος έξεστράτευσε τό 334 
π.Χ. κατα τών Περσών (Άρριανοΰ Άνάβ.
Α, 11, 4).

ΠΑΙΩΝ (δ) (ό ΓΙαίων).—*0 κάτοικος τής 
αρχαίας Παιωνίας (βλ. λέξ).

* ΠΑΙΩΝ (Πα(ων).—Πόλις τής θρακικής
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Χερσονήσου παρά χήν Καρδίαν, άναφερομένη 
υπό Σκύλακος χοϋ Καρυανδεως (Περίπλ. 67). 
Ταυτότης άγνιοστος.

ΠΑΙΩΝΙΟΣ δ ΜΕΝΔΑΙΟΣ.— Περίφημο; ά· 
γαλματοποιός έκ τής Θρακικής πόλεως Μέν- 
δης (βλ. λεξ.), άκμάσας κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ V π,Χ. αΐώνος. Κατέστη διάσημος 
διά τοΰ αγάλματος τής Νίκης, άφιερωθείαης 
υπό τών Μεσσηνίων τής Ναυπάκτου εις τήν 
’Ολυμπίαν κατόπιν τής νίκης αυτών καί των 
'Αθηναίων κατά των Σπαρτιατών εν Σφακτη
ρία (Παυσ. Α, 17, 8). Τό άγαλμα τούτο εύ- 
ρεθέν κατά τάς άνασκαφάς τής ’Ολυμπίας, 
κοσμεί σήμερον τό Μουσεΐον αυτής.

Κατά τόν Παυσανίαν δ Παιώνιος εγλυψε 
καί τό ανατολικόν αέτωμα (τά γλυπτά) τού 
ναού τοΰ Διός. Άλλ’ ή πληροφορία αδτη, 
φαίνεται ανακριβής, διότι δ Παιώνιος θά ήτο 
πολύ νέος, δτε κατεσκευάσθη τούτο, διά νά 
άνατεθή εις αυτόν τόσον σπουδαΐον εργον, 
έξ άλλου δέ καί δ ϊδιος θά εμνημόνευε τό 
εργον τούτο έν τή επιγραφή τής βάσεως τού 
αγάλματος τής Νίκης, αφού έμνημόνευσε Ιργα 
πολύ μικροτέρας αξίας, όπως είναι τά ακρω
τήρια τού ναού. Ή τέχνη τού Π*ιων£ου έξή- 
σκησε μεγάλην έπίδρασιν εις τούς μεταγε
νεστέρους καλλιτέχνας, καθώς φαίνεται έκ 
τής παραβολής των γλυπτών των έν Ξάνθω 
τής Λυκίας μνημείου των Νηρηίδιον.

11ΑΚΤΓΗ.—Πόλις τής θρακικής Χερσονή
σου επί τής Προποντίδας, ίδρυθεΐσα κατά τόν 
Σκύμνον (Περιήγ. 711-712) υπό του Μιλτιάδου. 
Έθεωρεΐτο ώς τό δριον τής Χερσονήσου, άπ’ 
αυτής δέ ήρχιζε τό οχυρόν τείχος, τό δποΐον 
κατέληγεν εις τήν επί τού Μελανός κόλπου 
Καρδίαν. Τό τείχος τούτο έκτισεν δ Μιλτιά
δης τό 560 π.Χ. Ενα προστατεύση τήν Χερσό- 
νγ,σον από τών επιδρομών τών θρακικών λαών, 
ιδίως δέ τών γειτόνων αυτής Άψυνθίων (Ή- 
ροδ. VI, 36). Τά μήκος του ήτο 30 στα
δίων, κατά δέ τόν Στράβωνα (VII, 331, 54) 
40. ’Ενταύθα παρέμεινεν δ ’Αλκιβιάδης τό 
408 π.Χ. όταν οί ’Αθηναίοι τού άφήρεααν έκ 
νέου τήν αρχηγίαν, άναθέσαντες αυτήν εις 
τόν Κόνωνα. Όχυρώσας δέ τρία φρούρια: τόν 
Όρνον, Βισάνθην καί Νέον Τείχος, άνεχώρη- 
σεν εις τό εσωτερικόν τής Θράκης άποκτή- 
σας μεγάλα πλούτη καί συνδεθείς διά μεγά

λης φιλίας μετά τών βασιλέων τής Θράκης 
Μηδόκου καί Σεύθου (Πρβλ. Ξενοφ. Έλλην. 
A, V, 17). Κατεστράφη τό 309 π.Χ. μετά 
τής Καρδίας ,ύπό τού Λυσιμάχου, βασιλέως 
τής Θράκης, πρός άνάδειξιν τής υπ’ αύτού 
ίδρυθείσης Λυσιμαχείας.

Κατά τόν Μελέτιον (Γεωγρ. Τόμ, Γ') τά ε- 
ρείπεια αυτής έπί τής έποχής του (τέλος XVIII 
αΐώνος) εκαλούντο ΙΙαλαιά Πάτινο, ήτο δέ 
παλαιότερον Ιδρα επισκόπου υπό τόν μητρο
πολίτην Τραϊανουπόλεως καί κατόπιν μητρο
πολίτου.

*ΠΑΛΑΔΕΙΗΝθΣ.—Τοπωνυμικόν έπίθετον 
τού "Ηρωος Θρακός, μεγάλως έκτιμωμένου υπό 
τού θρακικοΰ λαού, ιδίως δέ τής υπαίθρου 
χώρας, («θρακικόν Άρχεΐον», Τόμ. VI, 
σελ. 14),

*Ι1ΑΛΑ1.—Ή Ivastra Rubra τών Ρω
μαίων, δπου τό σημερινόν Σεϊμενλή, κείμενη 
έπί τής παλαιάς Ρωμαϊκής δδού Τραϊανής - 
λύγούστης (Βερόης) - Άδριανουπόλεως.

1ΙΑΑΑΙΣΤΙΝΟΣ.—Μυθικός βασιλεύς τής 
Θράκης, υιός τού Ποσειδώνος καί πατήρ τού 
Άλιάκμονος. Μαθών δτι δ υίός του έφονεύθη 
έν τινι μάχη, Ιπεσεν εις τόν ποταμόν Κόνο- 
ζον καί έπνίγη, δστις έκτοτε μετωνομάσθη 
Ιίαλαιστινος καί κατόπιν Στρυμών.

ΠΑΛΑ1ΩΡΙΟΝ (τό). — "Ορμος καί πόλις τής 
δυτικής παραλίας τής χερσονήσου 'Ακτής ή 
’Άθωνος (νύν "Αγιον’Όρος), άναφερόμενος ύπό 
τοΰ Πλινίου μόνον, (Nab. Hist. IV, 10, 37). 
Είναι δ σύγχρονος Άρσανας Κασταμονίτου 
περί τά 12 μίλλια Β.Δ. τού ακρωτηρίου Πίνες.

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ.—Ήγεμών τής Αίνου, "Ιμ
βρου καί Σαμοθράκης περί τάς άρχάς τοΰ ΙΕ' 
αΐώνος, καταγόμενος έκ τού έκ Γενούης οίκου 
τών Κατελούζων (Gateluzzi), έκ τοΰ κλάδου 
τού Νικολάου αδελφού ή θείου τού Ίωάννου 
Κατελούζου, ήγεμόνος τής Αέσβου, δστις ε
πωφελούμενος τόν μεταξύ Βενετίας καί Γε
νούης έκραγέντα πενταετή πόλεμον (1376— 
1381), κατέλαβε τήν Αίνον καί έγένετο ιδρυ
τής ανεξαρτήτου ήγεμονίας έπεκταθείσης σύν 
τψ χρόνφ έπί τής "Ιμβρου καί Σαμοθράκης. 
Πολυτίμους πληροφορίας περί Παλαμήδους 
κατέλιπεν ήμΐν Κυριάκός δ έξ Άγκώνος, έ- 
πισκεφθείς αυτόν έν Αΐνφ κατά τό εις ’Ανα
τολήν ταξείδιόν του. Περί τό 1446 έγένετο
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φόρου δποχελής εις τούς Τούρκους, περί δέ 
τό 1455 κατελύθη τό κράτος αύτοΰ υπό τού
των. Οί νόθοι υιοί του Νικόλαος καί Αουκϊνος 
ώδηγήθησαν εις Κωναταντινούπολιν καί έρρί- 
φθησαν εις τάς φύλακας, δπου, ϊνα άπαλλα- 
γώσι των βασάνων, ήρνήθησαν τήν χριστιανι
κήν πίστιν καί ήσπάαθηααν τόν μωαμεθανι
σμόν. Μετ’ ολίγον όμως, τή έπεμβάσει τού 
Μεχμέτ Πασά, τοΰ κατακτητοΰ τής Λέσβου 
έρρίφθησαν καί πάλιν εϊς τάς φύλακας, δπου 
άπηγχονίσθηααν μετά τινας ήμέρας.

ΠΑΛΛΙΙΝΗ (χερσόνησος).—Ή δυτικωτέρα 
των τριών χερσονήσων τής Χαλκιδικής. Εις 
παλαιοτερους χρόνους εκαλείτο Φλέγρα ( ‘Η- 
ροδ. VII, 123), κατά δέ τόν Στράβωνα (VII. 
330, 27 καί VIL, 30, 25) είλκον έκ των μυ
θικών Γιγάντων, έθνους βαρβάρου καί ασε
βούς, τό όποιον κατέστρεψεν ό Ηρακλής. 
«"Οτι ή ΙΙαλλήνη χερσόνησος... Φλέγρα τό 
πριν εκαλείτο’ ωκουν δ’ αυτήν οϊ μυθευόμε- 
νοι Γίγαντες, έθνος ασεβές καί άνομον, οϋς 
'Ηρακλής διέφθειρεν». Κατόπιν ώνομάσθη ΙΙελ- 
λήνη εκ τής Παλλήνης, θυγατρός τού μυθικού 
βασιλέως τής Θράκης Σίθωνος. ’Επί των Μα
κεδονικών χρόνων έλαβε τό όνομα Κασσάνδρα, 
τό όποιον καί σήμερον φέρει, από τής επί 
τού ισθμού αυτής κτισθείσης δπό τού Κασσάν- 
δρου γραμβρού τού Φιλίππου, πόλεως Κασσάν
δρας, τό 316 π. X.

Τό μήκος αυτής, κατά τόν Στράβωνα (VII, 
330, 25) είναι 100 σταδίων τό δέ μέγιστον 
πλάτος 60, ό δέ περίπλους 570. Χωρίζει δέ 
τόν Θερμαϊκόν κόλπον από τού Τορωναίου 
(νύν κόλπου τής Κασσάνδρας) καί καταλήγει 
είς δύο ακρωτήρια; τό ΙΙοσείδιον (κοινώς Πο- 
σεϊδt ή Κασσάνδρα) προς δυσμάς, καί τό Κα- 
ναστραϊον (κοινώς Παλιούρι) πρός τά Ν. Α. 
‘Ως εκ τής γεωλογικής συνθέαεως αυτής εί
ναι εύφορωτέρα τών δύο άλλων τής Σιθωνίας 
καί τής ’Ακτής, καί έπιτηδειοτάτη πρός εμ
πορίαν. Ώς έκ τούτου ένωρίτατα προσείλκυσε 
τήν προσοχήν τών 'Ελλήνων, οί όποιοι 'ίδρυ
σαν άρκετάς αποικίας. ΤΗτο δέ πυκνότατα 
κατοικημένη καί περιελάμβανε 9 πόλεις: τήν 
Ποτίδαιαν, τήν έπιαημοτεραν δλων, τάς Σκί- 
θας, τήν Σάνην, τήν Μένδην, τήν Σκιώνην, 
τήν θέραμβον, τήν Αΐγήν, τήν Νεάπολιν καί 
τήν "Αφυτιν.

*ΠΑΛΛΗΝΗ (ή).—’Αρχαία πόλις τής Θρά
κης, άναφερομένη υπό Στεφάνου τού Βυζαν ■ 
τίου, λαβούσα τά όνομα άπό τής Παλλήνης 
θυγατρός τού Σίθωνος συζύγου τού Κλείτου. 
«’Εκαλείτο δέ Φλέγρα τό παλαιόν, καί ώ· 
κεΐτο 6πό γιγάντων. Καί ή τών θεών καί Γι
γάντων μάχη ένταϋθα μυθεύεται γενέαθαι...».-

ΠΑΛΜΑΤΙΣ.—Φρούριον τής Μοισίας παρά 
τήν δεξιάν όχθην τού Αουνάβεως καί τήν. 
πόλιν Συκίδαβα, τό όποιον, κατα τόν.Προ
κόπιον (Περί Κτισμ. IV, 4) έπεξέτειν.εν ό αύ- 
τοκράτωρ ’Ιουστινιανός ό ·Α' (527—565).

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΙ (Μονή).-τ-Γυναικεία μο 
νή εν Κωνσταντινουπόλει, έγερθεΐσα κατά τόν 
ΙΒ'αιώνα υπό τού Μιχαήλ Αούκα πρωτοστά- 
τορος καί τής συζύγου αυτού Μαρίας, αδελ
φής τού ’Αλεξίου Α' Κομνηνού, καί τιμώμενη,, 
επ’ όνόματι τής Θεοτόκου. Μετά τήν άλωσιν. 
τής Κωνσταντινουπόλεως δπό τών Τούρκων 
(1453) έστεγάσθη εν αύτή τό Πατριαρχείου, 
ές ού καί ή λαμπρότης τής Μονής. Έν αυτή’ 
δπήρχον οί τάφοι: ’Αλεξίου τού Κομνηνού, 
τής ’Άννης Κομνηνής καί τού Ίωάννου Πά- 
λαιολόγου: τά λείψανα τής 'Αγίας Εΰφημίαςς 
τής ‘Αγίας Σολομονής, μητρός τών Μακκά- 
βαίων, τής .Αγίας Θεοφανούς, πρώτης συζύ-i 
γου Δέοντος τού Σοφού, αί εικόνες τών κτι- 
τόρων τής ίεράς μονήςί

Μετά τήν έν αυτή εγκατάστασιν τού 11α ·. 
τριαρχείου, αί παραμείνασαι όλίγαι μοναχαί'. 
μετεφέρθησαν είς τήν εκεί πλησίον εκκλη
σίαν τού Άγιου Ίωάννου τοΰ Βαπτιστού. τού 
έν τφ Τρούλλω. Τού λοιπού δέ οί παχριάρχαι 
ένεταφιάζοντο έν τή έκκλησίφ τής Μονής, καί. 
τφ περιβόλφ αυτής. Ή Μονή παρέμεινεν εί,ς,ί 
χεϊρας τών χριστιανών, μέχρι τού 1591,. ο
πότε περιήλθεν εις χεϊρας τών Τούρκων, μεί. 
ταβληθεΐσα εις τζαμίον, τό σημερινόν Φετι- 
χιέ - τζαμί. Τά ίερά λείψανα μετακομίσθη- 
σαν εις τό νέον Πατριαρχεΐον. Έκ τών τά
φων όμως τών αύτοκρατόρων καί τών πά- 
τριαρχών παν ίχνος άπουλέσθη.

ΠΑΜΦΙΛΟΣ.—Έλλην ζωγράφος έξ Άμ- 
φιπόλεως, μαθητής τού Μελανθίου, τού Παυ- 
σίου καί άλλων, γενόμενος περί τό 360 π.χ. 
ιδρυτής ζωγραφικής σχολής έν Σικυώνι. ’Α
ποβλέπουν κατά τάς δποδείξεις τού Πολυκλεί
του είς τήν ακρίβειαν τών αναλογιών, άπήτsi
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ΐϊαρά τών μαθητών του τήν σπουδήν τής γεω
μετρίας. Πρώτος έπέτυχε την εισαγωγήν τής 
ζωγραφικής εις τά σχολεία τής Σικυώνος, 
θεομον γενικευθέντα βαθμηδόν καθ’ δλην την 
Ελλάδα."Ινα δε ή ζωγραφική καύση νά εί
ναι βιοποριστικόν επάγγελμα, άπηγόρευαε τήν 
έκμάθηαιν αυτής είς τούς δούλους. ’Έγραψε 
«Περί ζωγράφων» καί «Περί ζωγραφικής». Ώς 
ώραιότερον εργον του έθεωρεΐιο τό παριστά- 
νον τούς Έρακλειδας. Ό  δέ Πλίνιος (XXXV, 
36, 8) μνημονεύει δύο πίνακας αυτού: τήν εν 
Φλιοδντι νίκην χών 'Αθηναίων (πρώτον έτος 
τής 101 Όλυμπιάδος) καί τόν Όδυσσέα επί 
σχεδίας.

ΠΑΜΦΓΛΟΝ καί ΠΑΜΦΙΛΟΝ.—Πόλις τής 
’Αν. Θράκης, κείμενη έν τή περιφερείς Χα- 
ριουπόλεως. ’Ενταύθα οί στρατηγοί ’Αλεξίου 
Α' τού Κομνηνού, Νικόλαος Μαυροκατακαλών 
καί Βεμπετζιώτης, έπί κεφαλής 8.000 άνδρών, 
ουγκρουσθέντες κατά τό έαρ τού 1086, μετά 
τών επιδραμόντων τήν Θράκην 80.000 Σκυ- 
θών καί Σαυροματών, υπό τόν ήγεμόνα αυτών 
Τζεγλού, έτρεψαν αυτούς εις φυγήν, φονεύ- 
οαντες πλείστους, μεταξύ τών όποιων καί τόν 
Τζεγλού. ’Ελάχιστοι περισωθέντες επανήλθον 
είς τάς πέραν τού Δουνάβεως χώρας των. 
("Αννα Κομνηνή, VII, 1). *

’Από εκκλησιαστικής άπόψεως ήχο έδρα 
έπισκοπής άπό τού ένάτου ήδη αίώνος, δια· 
λυθεΐσα πιθανώς κατά τόν δέκατον τέταρτον 
αιώνα. Κατά τούς νεωτέρους χρόνους διασώ
ζεται ψιλωνύμως (Ράλλη καί Ποτλή. τόμ. Ε', 
σελ. 476.—Μητροπ. Σάρδεων Γερμανού, ’Ε
πισκοπικοί κατάλογοι κτλ. καί «θρακικά», 
1935, σελ. 110).

ΠΑΝΑΓΙΑ ή ΣΚΑΛΩΤΗ. —Μεγαλοπρεπής 
Βυζαντινή μονή τής Θεοτόκου, έν τή ’Ανα
τολική Θράκη, 2 ώρας περίπου προς Άν. τής 
Αίνου καί 3)4 πρός Βορ, τού χωρίου ’Αμυγ
δαλιά, κειμένη επί τίνος βραχώδους λόφου, 
δεσπόζοντος τών πέριξ. Ίδρύθη τά 1140 υπό 
τού Ίωάννου Κομνηνού τού ’Αλεξίου. Σήμε
ρον είναι τελείως κατεστραμμένη, σωζομένων 
μόνον τών πελωρίων αυτής τειχών. Τής μο
νής ταύτης έσώζετο μέχρι τών τελευταίων ε
τών όρειχάλκινος σταυρός ενεπίγραφος μετά 
τής χρονολογίας 1172.

ΠΑΝΑίΟΙ.— ’Αρχαίος θρακικός λαός, κα
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τσικών κατά τόν θουκυδίδην (II, 101) τά πε
δινά μέρη «πέραν τού Στρυμόνος πρός βο- 
ρέαν». Κατά τά πρώτα έτη τού Πελοποννη- 
σιακού πολέμου άναφέρονται μετά τών Όδο- 
μάντων καί Δερσαίων ώς αυτόνομοι Θράκες 
καί σύμμαχοι τού Σιτάλκους, βασιλέως τών 
Όδρυσών, εις τόν κατά τού Περδίκκα αγώνα.

*ΠΑΝΑΣΑ (Πανασά).—Βυζαντινή πόλις τής 
Θράκης, μνημονευομένη υπό τού Θεοφυλάκτου 
(Ίστορ. σελ. 18) κυριευθεΐσα ύπό τών Αβα
ρών τό 584 μετά πολλών άλλων: τού Δορο
στόλου, Μαρκιανουπόλεως, Τροπαίου καί λοι
πών. ’Άγνωστος ή ταυτότης αύτής.

ΠΛΝΑΧΡΑΝΓΟΓ (ΜΟΝΙΙ).—Ιερά μονή έν 
Κωνοταντινουπόλει έν τή συνοικίφ τών Κων· 
σταντινιανών, ίδρυθεΐσα, πιθανώς, κατά τόν 
Ινδέκατον αιώνα, άλλ’ άγνωστον παρά τίνος. 
Μετά τήν ύπό τών Σταυροφόρων άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως τό 1204 μετετράπη εις 
Λατινικήν, παρέμεινε δέ ώς τοιαύτη μέχρι 
τής υπό τών Ελλήνων άνακτήσεως τής πό- 
λεως τά 1261. Μετά τήν τουρκικήν κατά* 
κτησιν μετετράπη εις τζαμίον ύπό τού καδή 
τής ΙΙρούσης Φεναρή-Ίσά, τού οποίου έκτοτε 
φέρει τό δνομα. ’Ονομάζεται έπίσης καί Κλισέ 
τζαμί. Καταστραφεΐσα τό 1917 ύπό πυρκαίας, 
ή δποία άπετέφρωσεν δλόκληρον τήν συνοι
κίαν, περιήλθεν είς τό Μουσεΐον τής Κων
σταντινουπόλεως, τό όποιον κατά τά τελευ
ταία έτη έπεμελήθη περί τού καθαρισμού 
αύτής.

ΗΑΝΔΙΔΑΚ ΤΗΡΙΟΝ.—’Ανώτατον έκπαιδευ- 
τήριον έν Κωνοταντινουπόλει, ίδρυθέν τό 425 
ύπό τού Θεοδοσίου Β' τού Μικρού. Τό πανδι- 
δακτήριον τούτο μεταρρυθμισθέν υπό τού Καί- 
σαρος Βάρδα τό 850, αδελφού τής Θεοδώρας, 
έστεγάσθη είς τό περίπτερον τής Μαγναύρας 
εν τψ Μεγάλψ Παλατίφ. "Αλλαι βελτιώσεις 
έγένοντο επίσης επί Κωνσταντίνου τού Πορ- 
φυρογεννήτου τό 945, βραδύτερου δέ, περί τά 
μέσα τού ΙΑ' αίώνος επί Κωνσταντίνου τού 
Μονομάχου (1050) αί βυζαντιναί σπουδαί άνα- 
διωργανώθησαν γενικώς υπό τήν ήγεοίαν τού 
Μιχαήΐ Φελλού, ούτως ώστε ήνθησαν πλή
ρως επί τών Κομνηνών καί τών ΙΙαλαιολόγων.

ΠΑΝΔΙΩΝ.—Πός τού Φ.νέως, μυθικού βα- 
σιλέως έν Σαλμυόησσοΰ τής Θράκης, έκ τής 
πρώτης αύτοΰ συζύγου Κλεοπάτρας, τυφλω
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θείς μετά του αδελφού του Πληξίππου ύπό 
του πατρός των, πιστεύσαντος εις τάς διαβο- 
λάς τής μητρυιάς των Ίδαίας. (’Απολλοδ. 
Γ , 15, 3).

ΠΑΝΗΓΓΡΑΚίΟΝ.—Βυζαντινή κωμόπολις 
παρά τόν Αίμον,κτισθεϊσα επί αρχαίου συνοι
κισμού. Σήμερον καλείται ύπό τών Βουλγά
ρων Παναγιούριστε, όπου κατά τούς τελευ
ταίους χρόνους εύρέθη όρειχάλκινον ξίφος τό
που καί τέχνης Μυκηναϊκής. («Θρακικά» τόμ. 
XVI (1941) σελ. 7).

IIAΝ1 ΟΝ (τό).—Άκρωτήριον τής Ευρωπαϊ
κής παραλίας' του Βοσπόρου, ευθύς μετά τήν 
Δωτίνην Πέτραν (Παπάζ - μπουρνοΰ). αποτε
λούν τό Β. Δ. άκρον τού προς τόν Εύξεινον 
Πόντον στομίου αυτού. (Διονυσ. Βυζαντ. Α 
νάπλους Βοσπόρου). Είναι τό σύγχρονον Φα- 
ναράκιον.

Π ΑΝΙΟΝ ή ΠΑΝΙΔΟΝ.—Πόλις τής Θράκης 
κειμένη επί τής Προποντίδος, μίαν ώραν πε
ρίπου προς Ν. τής Ραιδεστού. Άναφέρεται 
επί τών χρόνων των βασιλέων τής Περγάμου 
Εύμένους τού Β' καί ’Αττάλου τού Β', τών 
Φιλαδέλφων (197—138 π. Ν.), επί δε των 
ρωμαϊκών χρόνων οί Ρωμαίοι παρεμειναν επί 
αρκετόν. ’Επί των βυζαντινών χρόνων ήτο πό
λις οχυρά, άναφέρεται δέ υπό τού Ίεροκλέ- 
ους κατά τόν VI αιώνα υπό τό όνομα Πανό- 
νιον ώς μία τών 14 πόλεων τής επαρχίας Ευ
ρώπης, καθώς καί κατά τόν X αιώνα ύπό 
Κωνστ. τού Πορφυρογέννητου ύπό τό όνομα 
Ιίάνιον. ’Επί Λέοντσς του Ίααύρου (717—744), 
6 ήγεμών τών Βουλγάρων Κροΰμος, έπο- 
λιόρκησεν αυτήν, άλλ’ άνεπιτυχώς, χάρις εις 
τά οχυρά αύτής τείχη. ’Επί Μιχαήλ τού Β' 
(8*20 — 829) συνετάχθη μετά τής ΙΙερίνθου (Η 
ράκλειας) υπέρ του αποστάτου στρατηγού 
Θωμά. Τέλος έκυριεύθη ένεκα τού ύπό σει
σμού καταρρεύσαντος τείχους αυτής. Κατα- 
ατραφεΐαα ύπό μεγάλου σεισμού τό 1063 κα- 
τεσκάφη τό 1205 ύπό τού ήγεμόνος τών 
Βουλγάρων Ίωάννου τού Σκυλοϊωάννου, οί δέ 
διασωθέντες κάτοικοί της μεττυκίσθησαν είς 
τήν Παραδουνάβιον Βουλγαρίαν. ’Από ’Εκ
κλησιαστικής άπόψεως, ενωρίτατα άνεδείχθη 
ώς Ιδρα επισκόπου. Κατά τήν έ ν ’Εφέσψ Οι
κουμενικήν Σύνοδον τό 431 άναφέρεται ώς 
έχουσα μετά τής Έρακλείας ενα καί τόν αύ ψ

τόν επίσκοπον. Κατά δέ τήν τρίτην έν Κων- 
σταντινουπόλει Σύνοδον τού 680 μνημονεύε
ται επίσκοπος μόνον Πανίου, ύπό τό όνομα 
Ρηγΐνος. Κατά δέ τόν ύπό Λέοντας τού Σο
φού (886—912) καταρτισθέντα πίνακα τής 
κλίμακος τού Πατριαρχικού θρόνου, άναφέρε- 
ται ώς έδρα ’Επισκόπου ύπό τόν Μητροπολί
την Ήρακλείας (Ράλλη καί Ποτλή. τόμ. \ί ,  
σελ. 476). Τού Πανίου σώζονται άρκεταί int- 
γραφαί άνευρεθεϊσαι επί τόπου, ιδίως δέ έηί 
τίνος λόφου, δεσπόζοντος τής πόλεως. Τό 
άρχαιότερον μνημεΐον Ιπί τού όποιου άναγι- 
νώσκεται τό όνομα τού Πανίου, είναι βάρος 
τι τού πρώτου π, X. αίώνος φέρον τήν επι
γραφήν ΙΙΑΙΝ προς τά άνω, καί Δ πρός τά 
κάτω έν άναγλύφψ ήτοι : ΠΑΝ(ΙΤΩΝ) ή 
ΠΑΝ(ΙΟΝ) Δ[ΗΜΟΣΙΟΝ|. ’Επίσης σώζεται 
σήκωμα (είδος σταθμού) φέρον τήν Ιπιγραφήν: 
[ΕΠΙ Α ΓΟΡ] ΑΝΟΜΟΓ ΦΑΙΝΙΠΠΟΓ, σπου- 
δαιότατον ύπό πάσαν έποψιν (Dumont-Ho- 
molle, σελ. 417 καί 495). Υπήρξε ή πατρίς 
τού ιστορικού Π ρίσκου, τού καλουμένου Πα- 
νίτου ή Τίανιέως. Σήμερον καλείται Πάνιδος.

*ΙΪΑΝΙΤΗΣ ή 11ΑΝ1ΕΓΣ.—*0 κάτοικος τής 
πόλεως Πανίου (βλ. λ.).

*ΠΑΝΟΝΙΟΝ (τό).—Πόλις τής Θράκης έπί 
τής Προποντίδος, κατά τόν "Ιεροκλέα (Συ- 
νέκδ. 632), ή άλλως Ιίάνιον (βλ. λ.).

ΠΑΝΟΡΜΟΣ.—Πολίχνη τής θρακικής χερ
σονήσου, άναφερομένη ύπό τού Πλινίου (Nat. 
Hist, IV, 2, 28), πιθανώς ναύλοχος τις εμ
πορίας χάριν καί καταφύγιον πλοίων έν καιρφ 
τρικυμίας.

ΠΑΝΟΡΜΟΣ.—Λιμήν καί πόλις τής ’Ανα
τολικής Χαλκιδικής Χερσονήσου, άναφερομένη 
ύπό τού Πτολεμαίου (Γεωγρ. Γ, 12, 5) με
ταξύ Σταγείρων καί ’Άθωνος. Άναμφιβόλως 
είναι ή μέν πόλις ή “Ακανθος, ό δέ λιμήν δ 
Άκανθίων λιμήν τού Στράβωνος (VII, 5, 8), 
6 σύγχρονος λιμήν τής Περισσού καί ή κω- 
μόπολίς του. (Πρβλ. Leake, τόμ. Γ, σελ. 147).

ΠΑΝΤΑΛΙΑ ή ΙΙ4ΝΤΑΛΕΙΑ ή ΠΑΠΆ· 
ΑΙΑ. — Πόλ’-; ίής Θράκης, κειμένη, κατά τόν 
Πτολεμαίον (Γεωγρ Γ, 11, 7), παρά τά με
θόρια τής Δαρδανίας, δεξιά τού άνω ροϋ τού 
Στρυμόνος ποταμού, άπέχουσα Ν.Δ, τής Σαρ- 
δικής (νΰν Σόφιας) περί τά 85 χλμ. Κατά τόν 
VI αιώνα άναφέρεται ύπό τού Ίεροκλέους
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(Συνέκδ. 654), ώς μία των 5 πόλεων της ε
παρχίας Δακίας Μεσογαίου (Dacia Mediter- 
ranea), της οποίας τά τείχη, από πολλοδ 
κατεστραμμένα, άνήγειρεν ό αΰτοκράτωρ 'Ι 
ουστινιανός (527—565) «ξύν τφ άσφαλεΐ ά- 
μαχα τοϋς πολεμίοις διαπραξάμενος». (Προκ, 
Περί Κτισμ. IV, 1, 31). "Επί τών Βουλγά
ρων ηγεμόνων έφερε τό σλαυϊκόν όνομα Β$- 
λεβούσόιον, σωζόμενον καί μέχρι σήμερον έν 
τινι συνοικίφ τής πόλεως Βέλπους. Μετά τήν 
δπό των Τούρκων κατάκτησιν τής χώρας ε- 
κλήθη Κιουστενδήλ, από του ονόματος των 
αυτόθι θερμών πηγών «πηγαί του Κωνσταν- 
σταντίνου», τό όποιον καί φέρει μέχρι σήμε
ρον. Σώζονται νομίσματα αυτής τών αΰτοχρα- 
τορικών ρωμαϊκών χρόνων, άπό τοΰ Άδρια- 
νοδ μέχρι τοΰ Ήλιογαβάλου, μετά τής επι
γραφής ΠΑΓΤΑΛΙΩΤΩΝ ή ΟΓΛΠΙΑΣ ΠΑΓ- 
ΤΑΛΙΑΣ, καί διαφόρων τύπων, ώς λ. χ. δ 
ποταμός Στρυμών περικυκλούμενος δπό τεσ
σάρων παίδων φερόντων τά ονόματα: ΒΟΤΡΓΣ, 
ΣΤΑΧΓΣ, ΧΡΓΣΟΣ καί ΑΓΓΓΡΟΣ, σημαινόν
των τήν ευφορίαν τοΰ εδάφους καί τόν με
ταλλικόν πλούτον τής χώρας. Είναι ή σημε
ρινή πόλις τής Βουλγαρίας Κιουστενδήλ.

ΠΑΝΤΕΠΟΠΤΟΓ (Μονή).—'Ιερά μονή έν 
Κωνσταντινουπόλει, κτισθεΐσα κατά τόν ΙΑ' 
αιώνα δπό τής "Αννας Δούκαινας, μητρός τοΰ 
'Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοδ (1.081 —1118). Μετά 
τήν δπό τών Σταυροφόρων άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως τό 1204, μετετράπη εις Λα
τινικήν, παραμείνασα ώς τοιαύτη μέχρι τής 
άνακτήσεως τής πόλεως δπό τών Ελλήνων. 
Άλλ* έν τφ μεταξύ οί Λατίνοι μοναχοί ήρ- 
πασαν καί άπέστειλαν εις Ένετίαν τά πολυ- 
τιμώτερα εν αύτή ιερά κειμήλια (ένα ήλον 
καί τεμάχιον τοδ άκανθίνου στεφάνου εκ τής 
σταυρώσεως του ΊησοΟ Χριστοδ καί άλλα). 
Μετά τήν δπό τών Τούρκων κατάκτησιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως τό 1453 έχρησιμοποιήθη 
ώς τουρκικόν πτωχοτροφεΐον (Ίμαρέτ) καί 
μετά τινα έτη μετετράπη εΐς -τζάμίον, τό ό
ποιον εκτοτε φέρει τό όνομα «Έσκή Ίμαρέτ 
τζαμί», κεΐται δέ έν τή συνοικίφ Οδν - καπάν.

ΒΑΝΓΣΟΣ.—Ποταμός τής Θράκης έν τή 
Κάτψ Μοισίφ έκβάλλων, κατά τόν Πτολεμαίον 
(Γεωγρ. Γ, 10, 3), εις τόν Εδξ εινον Πόντον, 
προς νότον τής Όδησσοδ (νυν Βάρνα), Κατφ

τον Αύγουσταΐον Πίνακα έκειτο §π’ αύτοΰ καί 
ομώνυμος σταθμός (statio), άπέχων 12 μίλ- 
λια άπό τής Μαρκιανουπόλεως (νΰν ποταμός 
Δέβνα), έπί τής άπό Όδησσοδ εις Άγχίαλον 
όδοδ. Είναι δ σημερινός Καμτσίκ έν Βουλγα- 
ρίφ, έκβάλλων μεταξύ Άγχιάλου καί Μεσημ
βρίας.

* ΠΑΠΙΚΙΟΝ ("Ορος).— 'Γψηλότατον όρος 
τής Δυτικής Θράκης, άναφερόμενον κατά τόν 
δωδέκατον καί δεκατον τρίτον αιώνα δπό τών 
βυζαντινών συγγραφέων, χωρίς όμως νά κα
θορίζεται ή θέσις αΰτοΰ. Πρώτη μνεία αΰτοΰ 
γίνεται δπό τοδ Ζωναρά, διηγουμένου τήν 
κατά τών Παυλιανιτών τό 1113 εκστρατείαν 
τοδ Αλεξίου Κομνηνοδ, όστις καταληφθείς 
δπό βαρυτάτου χειμώνος, ήναγκάσθη νά δια- 
χειμάαη μετά τής βασιλίσσης καί τής ακολου
θίας του εις τούς πρόποδας τοδ όρους Παπι- 
κίου, όπου δπήρχον μοναί, κελλία καί φρον
τιστήρια. Διελθών εκεί τόν χειμώνα ό αΰτο
κράτωρ, άπήλθεν έκεΐθεν άρχομένου τοδ 1α- 
ρος εις Φιλιππούπολιν (Γ, σελ. 753 καί ές. 
"Εκδ. Βόννης). Μετά τόν Ζωναραν, δ Νική
τας Χωνιάτης, αναφέρει, ότι ό αΰτοκράτωρ 
Μανουήλ, διατριβών εις Σαρόικήν (νΰν Σό
φιαν), συλλαβών περί τό 1168 τόν πρωτοστά- 
τορα ’Αλέξιον Άξούθ, έπί δπονοίφ συνωμο
σίας κατ’ αΰτοδ, άφοδ τόν έκειρε μοναχόν, 
τόν περιώρισεν εϊς τι τών έπί τοδ Παπικίου 
όρους φροντιστηρίων (σελ. 187, έκδ Βόννης). 
Ό Ιίίνναμσς (σελ. 265, έκδ. Βόννης) έπίσης 
έξιστορών τό γεγονός τοΰτο, αναφέρει το Πα- 
πίκιον όρος, άλλ* άορίστως όπως καί ό Ζω- 
ναράς... «Αλέξιος (ό πρωτοστάτωρ), έπί τών 
όρεστέρων άπήχθη σεμνείων, άπερ έπί Στρυ- 
μόνος έν όρει Παπικίφ ΐδρυνται πλεΐστα». *0 
Χωνιάτης έπίσης αναφέρει αλλαχού (σελ, 557 
καί 559) ότι δ αΰτοκράτωρ Ίσαάκιος ό Β' 
συλλαβών κατά τό 1191 τόν ’Αλέξιον, νόθον 
υιόν τοδ Μανουήλ καί τής Θεοδώρας, έπί δ- 
πονοίφ συνωμοσίας καί τούτου κατ' αΰτοδ, 
διάγοντα έν Δράμφ, άπέστειλεν Οπό συνοδείαν 
εις τό Παπίκιον όρος, άφοδ προηγουμένως ε- 
κειρεν αΰτόν μοναχόν. Έπί τών ανωτέρω 
πληροφοριών βασιζόμενας ό Άντ. Μηλιαρά- 
κης, θεωρεί τό Παπίκιον όρος ώ; τό σημερι
νόν όρος τής Ρίλας,κείμενον εις τό Ν. Δ. ά- 
κρον τής Βουλγαρίας καί συνεχόμενον μετά.



τής .Ροδόπης. (*Α. Μηλιαράκη, Ό καθορι
σμός της θέαεως τού ΙΙαπικίου ορούς, έν Θρα- 
κική Έπετηρίδι 1897, σ. 70 καί έξ.). Μετα- 
γενέστεραι όμως μελέται, βάσει των ιδίων 
συγγραφέων, άποδεικνύουν ότι τό Παπίκιον 
όρος έκειτο έν τη Δυτική Θράκη πρός βορράν 
της Μοαυνουπόλεως, μεταξύ των σημερινών 
χωρίων Σουσούρκιοϊ καί Ναρλίκιοϊ. (Πλειό- 
τερα βλ. «Τό Παπίκιον όρος» έν «Άθηνα», 
Τόμ. XXXV, (1924) σελ. 219-225).

* —ΠΑΡΑ, -  ΠΑΡΟΣ ή —ΠΑΡΟΝ.—Θρα- 
κική κατάληξις άπαντώσα εις κύρια ονόματα 
ώς επί τό πλείστον πόλεων, δπως λ. χ. Βέ- 
παοα, Βησαπάρα, Βηλαιδίπαρα, Βηοίπαρα, 
Βόσποοα, Βοίπαρα, Δαρδαπάρα, Δρουζιπάρα, 
Σκαρίπορα, Ποισκούπεοα, Μουζίπαρα, Σπινό- 
παρα καί άλλαι. Κατά τούς γλωσσολόγους 
σημαίνει έχθοόν, πόλιν, αγοράν, διανομήν, πό
ρον, στενόν πέρασμα. Έξ όλων τούτων των 
σημασιών πιθανωτέρα μαίνεται ή έννοια του 
πόοου, τού στενού πεοάσματος, ώς άποδει- 
κνύεται εκ τής τοποθεσίας των πόλεων τού
των. Πράγματι δε, ώς θέλομεν ιδεί, όλαι αί 
πόλεις αδται κεΐνται σχεδόν παρά τό πέοα- 
σμα ποταμού τίνος ή θαλάσσης.'Η Βησαπάρα 
ή Βεσοΰπαοον (παρά Ποοκοπίω, Περί Κτιαμ. 
IV, 11) πόλις των ΒΙσσων, Θρακικού λαού, 
τό σημερινόν Τατάρ-Παζαρτζίκ έν Βσυλγαρίφ, 
έκειτο Β. Δ. τής Φίλιππου πόλ εως παρά τό 
πέρασμα τού ποταμού "Εβρου. Ή Δοουζιπάρα 
(βλ. λ.), περίιοηπος διά τό μαρτύριον τού 
Έργίνου, παραποτάμου τού “Εβρου, οπού τά 
τουρκικά χωρία Καριστιράν καί Καριστάν.
Ή Βηλαιδίπαρα (βλ. λ.), έκειτο παοά τόν άνω 
ρούν τού “Εβρου ποταμού. Ή Σν.απτοπάρα, 
παρά την συμβολήν τού Στρυμόνος καί του 
παραποτάμου αυτού Βιστρίτσα, όπου κεΐται 
τό σημερινόν χωρίον Graniadi έν Βουλγα- 
ρίφ. Ή Σπινοπάρα, τό σημερινόν Κονίαβο έν 
Βουλγαρίφ, έκειτο παρά την Παυταλίαν (νύν 
Κιουστενδήλ) καί ήτο τό πέρασμα τής άπό 
Σαρδικής (νυν Σόφιας) εις Παυταλίαν λευιφό
ρου, παρά την συμβολήν τού Στρυμόνος μετά 
τού παραποτάμου αύτού Sobolchtitia. Καί 
σήμερον ακόμη ή σιδηροδρομική γραμμή Ρα- 
δομίρ—Κιουστενδήλ, διέρχεται διά τού στενού 
τούτου. Έκ των ολίγων τούτων παραδειγμά
των, βλέπομεν ότι αί πόλεις αυται εκειντρ

Λεξικόν γεωγραφικόν καί

πλησίον στενού ή περάσματος ποταμού τίνος.
*• ·* * -*>

Εις τάς ανωτέρω πόλεις πρέπει νά προσ- 
θεσωμεν καί τό όνομα Βόσπορος, Σκυθο - Θρα· 
κικής ή Θρακικής καταγωγής, τό όποιον συ- 
ναντάται δύο φοράς επί τής παραλίας τού 
Εύξείνου Πόντου : ήτοι τόν θρακικόν Βόσπο
ρον καί τόν Κιμμέριον Βόσπορον, τόν σημε
ρινόν πορθμόν τού Κέρτς, όστις ενώνει την 
Μαιώτιδα λίμνην τών αρχαίων (νύν Άζοφική 
θάλασσα) μέ τόν ΕΟζεινον Πόντον, σημαίνει 
δέ καί εις τάς δύο περιστάσεις : πορθμόν, στε
νόν, πέρασμα.

Σημειοΰμεν επίσης ότι καί ό Ελλήσπον
τος εκαλείτο, σπανιώτατα Βόσπορος, όπως 
παρ’ Αίσχύλφ (Πέρσαι, 728 καί 746). Περί 
τής καταγωγής τής λέξεως καί τής έτυμολο- 
γϊας αυτής ύπάρχουν διάφοροι γνώμαι. Κατά 
τήν κοινωτέραν είναι σύνθετος άπό τάς λέ
ξεις : βούς καί πόρος, συμφωνούν δέ μέ τήν 
μυθολογίαν, καθ* ήν ή Ίώς. Ουγάτηρ τού ’Ι
νάχου, βασιλέως τού "Αργους, φεύγουσα τήν 
μήνιν τής ςηλοχύπου “Ηρας, καί μεταμορφω- 
θεΐσα ύπ* αυτής εις δάμαλιν, διέβη κολυμβώσα 
το στενόν τού Βοσπόρου, άπό τού Βυζαντίου 
εις Χρυσούπολιν (νύν Σκουτάρι). Κατ’ άλλην 
παράδοσιν άναφερομένην υπό τού ιστορικού 
Γεωργίου Κωδινού, ζήσαντος κατά τούς μετά 
τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως χρόνους, 
διότι έκτου Βοσπορίου (τού νυν Σεράϊ - Μπουρ- 
νού), οθεν διενεργείτο μέχρι των χρόνων τού 
Κωνσταντίνου Ε' τού Κοπρωνύμου (741—775), 
έμπόριον βοών, καταληφθεϊσά ποτέ υπό οί
στρου δάμαλίς τις διεπέρασε τό στενόν τούτο. 
Τό ότι δπήρχεν έν Βοσπορίφ άγορά βοών 
(Forum bovis), τούτο είναι γνωστόν, καθ’ 
όσών άναφερεται ότι ύπήρχεν έν αΰτφ καί 
Ιδρυμένον ομοίωμα βοός, δπό δέ τού Γάλλου 
περιηγητού Τουρνεφόρτ (1656—1708) καλεί
ται «Βοός φόρος», ήτοι άγορά βοών. Τό όχι 
όμως ήδυνήθη ποτέ βούς νά. διαπεράση τόν 
Βόσπορον κολυμβώσα μεταξύ Βυζαντίου καί 
Χρυσουπόλεως, όπου ούτε πλοΐον δόναται νά 
διέλθη κατ’ ευθείαν γραμμήν, ένεκα τής ορ
μής τού ρεύματος (μέση ταχύτης 3—4 χιλμ· 
τήν ώραν, μεγίστης δέ 9—10), είναι όλως ά- 
πίθανον. Καί όσον μέν άφορφ τόν Θρακικόν 
Βόαπορρν. ή ετυμολογία τής λέξεως συμφω-
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νεϊ μέ τήν μυθολογίαν καί τήν παράδοαιν. 
Προκειμένου δμως περί του Κιμμερίου Βοσπό- 
ρου, δέν εξηγείται ποσώς. ’Άλλοι διετάθησαν, 
δλως άβασίμως, δτι κάθε στενός πορθμός ε
καλείτο Βόσπορος, διά τό ευκολον της δια· 
πλεύσεως αύτοϋ, καί άλλοι δτι οί αρχαίοι 
Θράκες διέπλεον αυτόν επί σχεδίων εκ βοείιυν 
ασκών. Άλλ’ ή λέξις βοΰς, ώς πρώτον συν
θετικόν ούδέποτε μεταβάλλεται εις βός. Κατ’ 
άλλους πάλιν τό πρώτον συνθετικόν βός είναι 
άρχαίόν τι προθετικόν μόριον της Άριας γλώσ- 
σης, ϊσοδυναμοΰν μέ τήν πρόθεσιν «παρά», καί 
σημαίνει; «παρά τόν πόρον», διά του δποίου 
έγένοντο αί έκ της Ασίας εις τήν Ευρώπην 
μεταναστεύσεις των Άρίων φυλών, όπόθεν διε- 
ακορπίαθησαν εις τήν Θράκην, Μακεδονίαν καί 
έκεΐθεν εις τήν λοιπήν Ελλάδα. Κατά ταΰτα, 
Βόσπορος σημαίνει, όπως καί έν αρχή εϊπο- 
μεν, στενόν ή πέρασμα ή κάτι άνάλογον, δ· 
πως παρετήρησαν οί γλωσσολόγοι, προκει- 
μένου δέ διά τόν Θρακικόν Βόσπορον «Μέγα 
στενόν». Άλλ’ έχουν άδικον οί θελοντες νά 
αναγνωρίσουν εις τήν λέξιν «Βόσπορος» ελ
ληνικήν καταγωγήν, παράγοντες αυτήν έκ του 
βοός καί πόρος, δπου τό πρώτον συνθετικόν 
σημαίνει δχι τόν βουν, αλλά τό μέγα.

* *
Κατά τάς νεωτέρας μελέτας, ή λέξις «Βό

σπορος» είναι καθαρώς Θρακική, δπου ή κα- 
τάληξις—«παοα» μετεσχηματίσθη εις—«πό
ρος», αί δέ δύο αΰται καταλήξεις—«πόρος» 
(έλληνική) καί—«πάρα» (θρακική), προέρχον
ται έκ τής αύτής ρίζης, σημαίνουσα έν καί 
τό αυτό πράγμα. Τής λέξεως «Βόσπορος», έ- 
χομεν δύο θρακικάς παραλλαγάς: Βόσπαρα
(φρούριον έν Θράκη) καί Βουσί - παρα (γνω
στόν έξ επιγραφής), μιας καί τής αύτής το
πωνυμίας, παρά τήν Βησαπάραν. έν τή χώρφ 
τών Βέσσων. Τό πρώτον συνθετικόν Βοσ - φαί
νεται σημαίνον τό μέγα καί τούτο χωρίς νά 
είναι ανάγκη·νά καταφύγωμεν εις τήν ελλη
νικήν λέξιν «βοΰς». Παράδειγμα έστω τό Βωο- 
αγύρα (τό έθνικόν Βωσαγυρηνός) τό όποιον 
αναμφιβόλους σημαίνει δχι «Βοός - αγοράν», 
αλλά «Μεγάλην—άγοράν». Ή κατάληξις — 
«πάρα» συναντάται επίσης καί «παρο» ή—«πά- 
ρον», ώς λ.χ. Βρίπαρο, Βρίπαρον, Βηρίπαρα, 
Σκαρίπαρα. ’Επίσης καί πόρα ή πόρις, δπως

Σκάπορα, Κετρίπορις, Ραισκούπορις, έξ ου καί 
ή πιθανή συνταύτισις τών εις—πάρα καί—πό
ρος ή—πόρις ληγουσών λέξεων, δπως λ. χ. 
Λρυζίπαρα καί Δρυζίπαρος, Βόσπορος καί Βέσ- 
παρα καί άλλα. Άλλως τε παρετηρήθη καί 
ή πιθανή ταύτότης τών κυρ(ο)ν όνομάτο>ν Πό
ρις και Πάρις.

:«*■* *
’Αλλά καί τής λέξεως «Βυζάντιον», κατά 

τόν καθηγητήν ΙΙαΰλον Καρολίδην, τό πρώ
τον συνθετικόν προέρχεται έκ τίνος θρακικής 
λέξεως; Βούζ, Βόζ ή Βύζ, ή όποια σημαίνει 
«στενόν» καί ή όποια απαντάται εις τήν έ- 
ξελληνιοθεϊσαν λέξιν Βόσπορος. Άλλ’ είτε 
βούζ, βόζ ή βύζ είναι τό πρώτον συνθετικόν, 
είτε βός, δπως εϊπομεν ανωτέρω, τό βέβαιον 
είναι δτι αί δύο αυτοα λέξεις είναι θρακικής 
καταγωγής καί σημαίνουν τό «στενόν πέρα
σμα», πράγμα τό όποιον συμφωνεί μέ τήν 
γεωγραφικήν θέσιν τόσων θρακικών πόλεων 
καί τοπωνυμιών, αί όποϊαι έκειντο παρά τό 
πέρασμα ποταμού τίνος ή θαλάσσης. Οδτω ή 
λέξις Βόσπορος είναι καθαρός θρακική καί 
σημαίνει «Μέγα στενόν», δπως πράγματι είναι 
6 θρακικός Βόσπόρος. (Albert Dumont, 
αυτόθι σελ. 500.—Georges Seure, Archeo- 
logie Thrace, 2me serie, lere partie, σελ. 
140.—Παύλου Καρολίδου, Εισαγωγή εις τήν 
Ιστορίαν τού Ελληνικού "Εθνους τού Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου,’Έκδ.Έλευθερουδάκη. Τόμ. Α, 
σελ. μθ. 'Επίσης τού αύτού: Ή πόλις τών Βυ
ζαντινών έν τοις Χρονικοϊς τού βασιλέως Ά- 
ατρακαδδών, (έν τή Επιστημονική Έπετηρίδι 
τού’Εθνικού Πανεπιστημίου, 1902 — 1903, σελ. 
263-272).

ΠΑΡΑΒΟΛΟΣ.— "Ορμος τής Εύρωπαϊκής 
παραλίας τού Βοσπόρου, μεταξύ τών ακρω
τηρίων ; Κλειδιού (νΰν Ντεφντερδάρμπουρνού) 
καί τής ‘Εστίας (Άρναούτ - κιοϊ). Είναι ό 
σύγχρονος όρμος τού Κουρού · τοεαμέ (Ξηράς 
Κρήνης ή Ξηροκρήνης).

ΠΑΡΑΣΚΕϊΉ (Όσια) Ή έπιλεγομένη Έ- 
πιβατινή (βλ. λεξ. Έπιβάται).

* UAPEION (τό).— "Εδρα αρχιεπισκοπής, 
έν Θράκη μνημονευόμενη εις τά ’Εκκλησια
στικά χρονικά. Άναφέρονται ’Αρχιεπίσκοποι 
αύτής μεταξύ τών οποίων ό ’Ιγνάτιος τό 1285 
ύπογράφεται κατά τήν έν Βλαχέρναίς Σύνο··
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δον «δ ταπεινός μητροπολίτης Πηγών καί 11α- 
ρίοο, ύπέρτιμος ’Ιγνάτιος, όρίσας υπέγραψα. 
(Σταμούλη, Συμβολή εις τήν 'Ιστορίαν των 
Εκκλησιών τής Θράκης, σελ. 31. 42, 54, 156).

* ΠαΡΑΔΗΜΗ.— Βυζαντινόν φρΟόριον, κεί
μενον είς τά πέρι£ των Κομαυτζηνών (νΰν 
Κομοτινής), Άναφερεται ώς προσχώρησαν το 
1343 είς τον αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου 
Ίωάννην Καντακουζηνόν (1341- 1354) μετά 
τριών άλλων παρακειμένων φρουρίων : Άσω- 
μάτου, Κρανοβουνίου καί Στυλαρίου.

ΠΑΡΑΙΒίΟΣ.— θεράπων τοΰ Φινέως. μυ
θικού βασιλέως τής εν Θράκη Σαλμυδησσοϋ. 
Ούτος κόφας ποτέ ίεράν δρϋν, αφιερωμένη·/ 
είς τήν νύμφην Άμαδριάδα, προστάτιδα αυ
τής, κατεδικάσθη ύπ’ αυτής είς βουλιμίαν, 
μέχρις ού, κατά συμβουλήν τοΰ Φινευυς εςι- 
λέωσε τήν νύμφην, ίδρύσας βωμόν πρός τιμήν 
της, (Άπολλ. Ροδ. Β, 468).

* ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ.— Έμπορεΐον των Ρωμαϊ
κών χρόνων κείμενον έν τή Βορ. Θράκη B.A. 
τής Φιλιππουπόλεως είς τό μέσον περίπου 
τής άπά ταύτης είς Ιίαράσθυρα όδοΰ, ού μα
κράν τής άριστεράς όχθης τοΰ ποταμού ‘Έ 
βρου. («Θρακικά» τόμ. VI (1.935) σελ. 162).

* ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ (τό).— ίίερί τής πόλεως 
ταύτης, Στέφανος ό Βυζάντιος, αναφέρει τά 
έςής : «ΙΙόλις τής Εύβοιας. ”Εστι καί Θράκης. 
Τό εθνικόν ΙΙαρθΙνιος καί Παρθενιού;», "Α
γνωστος ή ταυτότης αυτής.

* ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ.— «Τόπος καί ά
κρα πρό τής χερσονήσου πόλεως Βοσπόρου. 
Στράβων (VII, 308). "Εστι δέ δαίμονός τί
νος επώνυμον ή άκρα καί νέος καί τό §όα- 
νον Παρθένιον εχον σταδίους έκατάν* (Στεφ. 
Βυζάντιος).

* 1ΙΑΡΘΕΝΟΠΟΛΙΣ.— Πόλις τής Θράκης 
εν τή Κάτω Μοισίφ, άναφερομένη υπό τοΰ 
Πλινίου (Nat. ITist. IV, 18). "Εκειτο δε, 
κατά τον ίδιαν συγγραφέα, έν περιοχή κατε- 
χομένη υπό Σκυθών, τών καλούμενων *Αρο- 
τήρων, οπού κατώκει τό γένος τών Πυγμαίων. 
Οί Άροτήρες ουτοι Σκύθαι κατφκουν τήν 
Σκυθικήν λεγομένην Θράκην, ώς άποκαλεϊ δ 
Ζώσιμος τήν Κάτω Μοισίαν. Κατά τόν δέκα
του αιώνα μνημονεύεται δπό Κωνσταντίνου 
τοΰ ΙΙορφυρογεννήτου, ώς υπαγόμενη είς τό

Θέμα τής ’Επαρχίας Ροδόπης (Περί Θεμά
των, βιβλ. Β.).

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΛΙΣ.— Πόλις τής Χερσονή
σου Σιθωνίας (νΰν Λόγγου) πρός νότον τής 
Φυσκέλλης όνομααθεϊσα ούτως από τών θυ
γατέρων τοΰ Γράστου, υίοΰ τοΰ Μύγδονος 
«διά τό αγροίκον αυτών τής διαίτης, καί τό 
άμικτον». (Στ. Βυζάντιος). *0 πολίτης Παρ
θενοπολίτης. ν Εκεί το δέ παρά τό χωρίον 
«Παρθενώνα», διατήρησαν τά άρχαϊον δνομα, 
υπό μικράν παραλλαγήν. (Πρβλ. Δήμιτσα, Έ 
Μακεδονία, σελ. 615).

* ΠΑΡΘΙΚΟΙΙΟΑΙΣ.—Πόλις τής Σιντικής, 
κείμενη, κατά πάσαν πιθανότητα Β. Δ. τής 
Ήρακλείας τής Σιντικής (ΙΙτολ. Ρεωγρ. Γ, 
12, 27). Κατά τόν Ικτον αιώνα μνημονεύε
ται υπό τοΰ Ίεροκλέους (Συνεκδ. 638) ώς 
μία τών 32 πόλεων τής επαρχίας τής Μακε
δονίας, κατά δέ τόν δέκατον υπό τοΰ Κ. Πορ· 
φυρογεννήτου (Περί Θεμ. Β. 47) ώς μία τών 
7 πόλεων τής επαρχίας τής Ροδόπης. Τπό 
τίνος έκτίσθη, καί πότε κατεστράφη, καθώς 
καί ή ακριβής τοποθεσία αυτής είναι άγνω
στόν.

* ΠΑΡΟΡ1Α (τά).—’Ονομασία τών Μηλεώ- 
νων (βλ. λέξ.) κατά το δεύτερόν βααίλειον 
τών Βουλγάρων.

* ΠΑΤΑΡΟΣ.— ‘Πγεμών τις τών Θρακών 
υπό τήν ήγεσίαν τοΰ όποιου οί Θράκες δια- 
βάντες εκ τής Ευρώπης «δτε οί Κιμμέριοι 
τήν ’Ασίαν κατέτρεχον, έκβαλόντες αυτούς 
εκ Βιθυνίας ωκησαν αυτοί.,..» (Εύσταθ. είς 
Διονυσ. 140).

* ΠΑΣίίΑΡΑΣ.— Βυζαντινή κώμη τής Ν. 
Α. Θράκης, πρός δυσμάς τής Κωνσταντινου
πόλεως, παρά τούς Έπιβάτας, άλλ’ άγνω
στον ποΰ ακριβώς κειμένη. ’Επί τής Πατριαρ
χεία; τοΰ Θεοφίλου (1364 1376) άναφερεται 
μετά τοΰ Οίκονομείου ώς κτήμα τής Μεγάλης 
’Εκκλησίας, δωρηθεΐσα υπό «νος τών αύτο- 
κρατόρων τοΰ Βυζαντίου, άλλ’ άγνωστον πότε,

* ΠΑΣΣΑ (ή). — Πόλις τής Θράκης, άνα
φερομένη υπό Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, άλλ’ 
άγνωστον ποΰ κειμένη. Τό εθνικόν Πασσαΐος.

* ΠΑΤΜΟΝ (Κάστρον). — Φρούριον τή; 
Θράκης επί τής Ροδόπης, τό όποιον μετά 
τήν υπό τοΰ Θεοδώρου Β' τοΰ Λασκάρεως 
αύτοκράτορος τής Νικαίας (1253-1259), άνά-
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κχησιν τω ν  δπά των Βουλγάρων κατεχομένω ν 
πόλεων καί φρουρίων, ευκόλως κατέλαβεν  ό 
’Αλέξιος Δούκας ό Φ ιλανθρωπηνός το 1256 
μετά  τή ς  Τ ζεπα ίνη ς  (βλ. λέξ ,) .  Ά γ ν ω σ τ ο ς  i) 
ακριβής τοποθεσία  αΰτοϋ.

* ΠΑΤΡΑΟΣ.—Βασιλεύς τής Παιονίας περί 
τά 340—315 π. X. Τού ΙΙατράου σώζονται 
αργυρά τετρώβολα καί δραχμαί (H ead-Σβο- 
ρώνου, 'Ιστορ. τών Νομισμ. Τόμ. Λ', σελ. 
305, πίναξ XIII).

ΠΑΓΤΑΑΙΑ.—Βλέπε λέξιν Πανταλία.
ΠΑΓΛΙΚΙΑΝΟΙ.—Θρησκευτική αϊρεσις άνα* 

πτυχθεϊσα υπό τόν αρχηγόν αυτών Κωνσταν
τίνον, έπικληθέντα Σιλουϊανόν εις τά Κίβυσσα 
τής ’Αρμενίας. Οί ΙΙαυλικιανοί διεσπάαθη- 
σαν επί Λέοντος τοϋ Ίσαύρου (717-741), 
πολλοί δέ έξ αυτών κατέφυγον εις τούς Σα- 
ρακηνούς τό 745, άλλά διωχθέντες έπεςετά- 
θησαν εις χήν Μ. ’Ασίαν, όπόθεν πολλούς έξ 
αυτών μετώκισεν Κωνσταντίνος Ε' ό Κοπρώ- 
νυμος (741 - 775) εις τήν Ευρώπην. 'Η διά- 
σπασις καί διαίρεσις τών Ιίαυλικιανών έπανε- 
λήφθη καί μετά ταΰτα, άλλά συγκροτηθέν- 
τες υπό τοΰ αρχηγού αυτών Τυχικοϋ μετά ζή
λου διέδιδον τήν αϊρεσιν, μέχρις ού Λέων ό 
’Αρμένιος (813 - 820) κατεδίωξεν αυτούς. 11ολ- 
λοί τούτων κατέφυγον τότε εις τήν Μελιτη- 
νήν καί βοηθούμενοι υπό τών Σαρακηνών 
διωργάνουν στρατιωτικά σώματα κατά τοΰ 
Βυζαντίου, προελάσαντες μέχρις ’Εφέσου. 
Άλλά κατετροπώθησαν υπό Βασιλείου τοΰ 
Μακεδόνος κατά τά έτη 870 καί 871, όστις 
εκυρίευσε καί τήν έδραν αυτών Τεφρικήν; 
Μετά εκατόν περίπου έτη ό Ιωάννης 'Γσιμι- 
σκής μετφκισε πολλούς έξ αυτών εϊς τήν Θρά
κην (970) παρά τήν Φιλιππούπολιν. ’Αλλά 
καί εν Θράκη δεν έπαυσαν πολέμοϋντες τήν 
’Ορθοδοξίαν, μέχρις ου ό ’Αλέξιος ΙΙομνηνός 
τό 1118 πολλούς έξ αυτών μετέστρεψεν εις 
τήν ορθοδοξίαν, κτίσας δι’ αυτούς καί τήν πό- 
λιν Άλεξιούπολιν. Έν τόύτόις παρ’ δλας τάς 
καταπιέσεις καί διωγμούς δέν έπαυσαν υφι
στάμενοι μέχρι σήμερον προσελθόντες εις τήν 
παπικήν έκκλησίαν.

ΠΑ1ΛΙΜΑΝΔΡΑ.— Φρούριον τής Θράκης 
εν τή Κάτω Μοισίφ άνακαινιαθέν κατά τόν 
Προκόπιον (Περί Κτισμ. IV. 11), Οπό τοϋ 
αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού τοΰ Α' (527-^-565).
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Κατά πάσαν πιθανότητα |έκειτο εν τή σημε
ρινή Δοβρουτσά.

* ΠΑΓΓΑΛΕΩΤΗΣ.—Τοπωνυμικόν έπίθετ'ον 
τοΰ Άακληπιοΰ, λατρευομένου έν Παυταλείφ 
ή Πανταλείφ (βλ. λέξ.), γνωστόν έξ έπιγρα- 
φών («θρακικά» Τόμ. XII, σελ. 239).

11ΑΦΛΑΓΩΝ.— ϊ’ίός τοΰ Φινεως, μυθικού 
βααιλέως τής έν Θράκη Σαλμυδησσοΰ, από 
τοΰ οποίου έλαβε τό όνομα ή έν Μικρφ Ά- 
σίφ ΙΙαφλαγονία.

* ΙΙΕΔΙΛΑ (τά). — 'Η λέξις «πέδιλα» τήν ό
ποιαν μεταχειρίζονται οί περί τήν γλώσσαν άρ- 
χαΐζοντες βυζαντινοί συγγραφείς, έλέγοντο 5πά 
τών βυζαντινών κοινώς «τζαγγία», λέξις πε- 
ρισωθεΐσα εις τόν «τζαγγάρην», τόν κατα
σκευαστήν υποδημάτων (πρβλ. Μαυροφρύδου, 
’Εκλογή μνημ. τής νεωτ. 'Ελλ. γλώσσης, σελ. 
534).

ΙΙΕΙΡΟΟΣ ή ΠΕ1ΡΩΣ.—Πός τοΰ Ίμβράσου 
έξ Αίνου τής Θράκης, έλθών μετά τοΰ ’Ακά- 
μαντος, υίοΰ τοΰ Εύσώρου, ώς επίκουρος τών 
Τρώων επί κεφαλής τών Θρακών 
όσσους 'Ελλήσποντος άγάρους εντός έεργει 

(Ίλιάδ. 13, 845), 
φονευθείς υπό τοΰ Θόαντος (Ίλιαδ. ί ,  484). 
Πός αΰτοΰ ήτο δ Ρίγμος, φονευθείς καί ού- 
τος κατά τόν Τρωικόν πόλεμον υπό τοΰ 
Άχιλλέως.

ΠΕΛΑΓΙΑΣ (Ναός τής Αγίας).— Ναός έν 
Κωνσταντινουπόλει, τόν όποιον κατέλυαεν ό 
αΰτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Κοπρώνυμος 
(741 - 775) κατά τόν ιστορικόν Θεοφάνην 
«καί τάφον καταδίκων ποιήσας τά Πελάγιου 
εκάλεσε». *

ΠΕΛΑΣΓΟΙ.— Άρχαιότατον έθνος, τό ό
ποιον κατοικούν έν Ίταλίφ καί Έλλάδι, διε- 
σπάρη εις τήν Μ. ’Ασίαν καί τάς νήσους τοΰ 
Αιγαίου πέλαγους, πρός δοσμάς εις τάς μεγά- 
λας νήσους τής Μεσογείου μέχρι καί αυτής 
τής Ισπανίας. Κατά τόν Ηρόδοτον, οί Πε
λασγοί κατφκησαν δλην τήν χώραν, ήτις επί 
τής εποχής του εκαλείτο 'Ελλάς, πριν δέ 
Πελασγία. Ήσαν γεωργοί καί κτηνοτρόφοι, 
καλλιεργοΰντες τήν άμπελον καί τήν ελαίαν. 
Κατά δέ τήν μυθολογίαν, πρώτος ό Πελασγός 
έζύμωσε καί εψησεν άρτον παρασκευασθέντα 
έξ αλεύρου. Τοιοΰτοι δντες οί Πελασγοί, διά 
νά προφυλάσαωνται άπό τών επιδρομών τών
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ορεινών κατοίκων, έκτισαν πόλεις όχυράς καί 
εντεύθεν τά πελασγικά τείχη, άπαντώμεν α
πανταχού της Ευρώπης καί της ‘Ασίας όπου 
κατφκησαν ούτοι. Τά πελώρια αυτών τείχη 
κατεσκευάζοντο δι’ ύπερμεγέθων λίθων, οί 
όποιοι υπερκείμενοι^άλλήλων συνεκρατοΰντο 
διά τού βάρους αυτών. Ταύτα οί "Ελληνες 
Βαυμάζονιες άπέδυυκαν εις υπεράνθρωπα όντα: 
τούς Γίγαντας, τούς Κύκλωπας καί τούς Θεούς. 
Τοιαΰτα σώζονται εις πλεϊστα μέρη, ιδίως δε 
έν Άργολίδι καί Έτρουρίφ της ’Ιταλίας. Τά 
μάλλον όμως αξιόλογα είναι τά υπόγεια οι
κοδομήματα των Μυκηνών καί της Όρχομε- 
νοϋ. Οί Πελασγοί ήσαν καί θαλασσοπόροι με- 
ταναστεύοντες άπό της 'Ελλάδος εις τήν Μ. 
’Ασίαν, Κρήτην, ’Ιταλίαν καί άλλαχοΰ. 'Ησαν 
δέ τά πλοία αυτών πεντηκόντοροι, δηλαδή 
τά μέγιστα τών τότε γνωστών πλοίων.

Ή θρησκεία τών Πελασγών, δέν διαφέρει 
πολύ της τών Ελλήνων, διότι ούτοι τά πλεΐ- 
στα παρέλαβον παρ’ εκείνων. Καί κατ’ άρχάς, 
όπως αναφέρει ό Ηρόδοτος (Β, 52) έλάτρευον 
τούς θεούς άνωνύμως, διαστέλλων τάς παρά 
τών Αΐγυπτίυυν παραληφθείσας παρά τών Πε
λασγών θεότητας αυτών, τάς οποίας αυτοί 
ούτοι ώνόμασαν. Έσαν δε αυται: ή "Ηρα ή 
Εστία, ή Θέμις, αί Χάριτες, αΐ Νηρηϊδες 
καί οί Διόσκουροι. Αί δέ πρώται θεότητες 
Ύ|3αν 6 Ζεύς, ή ’Αθήνα, ή Δημήτηρ, ή "Ισις 
τών Αιγυπτίων, ή ’Άρτεμις καί ό "Ηλιος μετά 
της Λητούς, τού "Αρεως, τού Έρμου καί τού 
‘Ηρακλέους, τον όποιον ό 'Ηρόδοτος διαστελ- 
λει από τού γνωστού Θηβαίου ηρωος, καί 
όστις ήχο είς τών δώδεκα θεών, Ιχων Μαν 
τεϊον εν Αιγύπτιο, καί άλλο εν Βούρφ της 
Άχαΐας, ητις θεωρείται ώς μία τών άρχαιο- 
τάτων κατοικιών τών Πελασγών.

Αί μάλλον τιμώμεναι θεότητες, τάς όποιας 
παρέλαβον οί Πελασγοί παρά τών Αιγυπτίων 
ήσαν ό Πελασγικός Ζεύς, τού όποιου υπηρχεν 
επισημότατον Μαντεϊον έν Δοδώνη, ή Πελα
σγική "Ηρα, τιμωμένη ιδίως έν Άρκαδίφ καί 
εν ’Άργει, ή Πελασγή Δημήτηρ, της όποιας 
όπηρχε περίφημον ίερόν εν Λυκοσούρφ, τό 
όποιον ήτο συνάμα άσυλον τών διωκωμένυυν, 
καί ναός έν ’Ελευσΐνι καί ’’Αργεί, όστις φαί
νεται ότι είχεν άλλην μορφήν παρά τοίς 
Πελασγοί;, καί ήτο συνδεδεμένος μετά τών

m

μυστηρίων τών Κάβειρων.
ΙΙλήν τούτων έτιμάτο ύπό τών ΙΙελασγών 

της ’Αρκαδίας καί ’Ιταλίας δ Κρόνος, εις τον 
όποιον προσεφερον ανθρωπίνους θυσίας καί 
έτέλουν αίματηράς έορτάς. ’Όχι δε μόνον 
παρά τών Αιγυπτίων παρέλαβον θεότητας οί 
Πελασγοί, αλλά καί παρ’ άλλων εθνών ώς 
λ. χ. παρά τών Αιβύων τήν λατρείαν τού 
ΙΙοσειδώνσς, καί παρά τών Φοινίκων τού Διο
νύσου καί τού Φαλλού. ’Επί πλέον φαίνεται 
ότι καί ή λατρεία τού ΙΙανός είναι Αιγυπτια
κής προελεύσεως. Οί Πελασγοί κατοικούντες 
εύφορα μέρη Υ|ύξησαν καί έκραταιώθησαν, 
ώστε προ τών Τρωικών έτι χρόνων έφημί- 
ζοντο διά τόν πλούτον καί τήν εύημερίαν των.

ΠΕΜΠΤΟΠΑΖΑΡΟΝ (τό). — Συνοικία τής 
Κωνσταντινουπόλεως επί τών Βυζαντινών χρό
νων, καί τών μετέπειτα αριστοκρατών τού 
Σταυροδρομιού. Ήνομάσθη δέ ούτως έκ τής 
εν αυτή καθ’ έκάστην Πέμπτην τελούμενης 
εμποροπανηγύρεως, ή όποία δεν έπαυσε νά 
τελήται καί μέχρι σήμερον.

* ΠΕΛΤΗ (ή).—Λέξις θρακική, σημαίνουσα 
μικράν καί έλαφράν μηνοειδή ασπίδα, συνή
θως πλεγμένην άπό κλώνους ιτέας, άνωθεν 
δέ καλυπτομένην διά δέρματος τεντωμένου. 
Παρά τών θρακόυν παρέλαβον ταύτην οί "Ελ
ληνες, πρώτος δ* αυτής εισηγητής είς τήν ‘Ελ
λάδα ύπήρξεν ό στρατηγός Ίφικράτης. (ΙΙρβλ. 
Κ. Μυρτ.Άποστολίδου «Θρακ.» 1932, ο. 233).

* ΠΕΝΘΙΑΟΣ. — Γίός τού Όρέστου, θεω
ρούμενος 6πό πολλών ώς ίδρυτής τής “Ορε- 
στιάδος (βλ. λέξ. ’Αδριανούπολις).

ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ (ΘΡΑΚΙΚΙ1).— Ούτως ώνο- 
μάζετο ή ομοσπονδία πέντε έλληνικών πόλεων 
τών ανατολικών παραλίων τής Θράκης, ίδρυ- 
θεϊσα μετά τόν θάνατον τού Λυσιμάχου βα- 
αιλέως τής Θράκης τό 281 π. X. κατά τής 
όσημεραι αυξανόμενης επιρροής τών Ρωμαίων. 
”Ησαν δέ αυται: ή Καλλατία, οί Τόμοι, ή 
’Οδησσός (Βάρνα), ή Διονυσόπολις καί δ "Ι
ατρός. ’Αργότερον διά τής προσλήψεως τής 
Μαρκιανουπόλεως, έγένετο 'Εξάπολις. Διω- 
κεΐτο δέ ή ομοσπονδία αδτη υπό ενός καλού
μενου «ΙΙεντάργου» καί ένός «Συμβούλου», 
οίτινες άπετέλουν τό καλούμενου «Κοινόν τής 
Πενταπόλεως». Ένεκα όμως τής ασυμφωνίας 
μεταξύ των, ιδίως δε ένεκα τής μεταξύ Καλ-

1§
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λατ ίας  καί Τόμων, συμμάχων των ’Αθηναίων 
α ντ ιζη λ ία ς ,  ή δμοσπονδία αυτή διελύθη ολίγον 
μετά ταΰτα .  (Ο. Tafrali, La Cite Ponti- 
gue de Deonysopolis, σελ. 67—68).

* ΠΕΝΤΑΠ ΟΡΟ Σ.— Μεσόγειος πόλις  τής  
Ά ν .  Θράκης έν τη  χώρφ των ’Αστών τρε ις  
ώρας περίπου Β. Δ. τη ς  Βιζύης, ίδρυθεΐσα 
&πό Φ ιλ ίππου  του Μεκεδόνος, μετά  τήν υπο
τα γή ν  τοϋ βααιλέως τή ς  Θράκης Κερσοβλέ- 
πτου τό 342 π ,Χ .  Τ ά  ερείπια  των τε ιχώ ν  
της  μόλις διακρίνονται σήμερον, π α ρ '  αυτήν 
δέ καί άρχα ϊον  χ αλκορυ χε ΐον ,  καλοϋμενον 
υπό των περίοικων «Μ αρμαροκοπιό» ( ΓΓρβλ. 
Σ. Αακίδου, σελ. 45). Είναι τό σημερινόν χω·  
ρίον Σ α ρακ ίνα  (βλ. λ.).

ΙΙΕΝΤΑΠΓΡΓΙΟΝ.—Οϋτως εκαλείτο τό ύπό 
του αΰτοκράτορος Ηρακλείου κατά τό 624 
—626 κτιαθέν δεύτερον τείχος, κατά τήν Β. Δ. 
άκραν τής Κωνσταντινουπόλεως, ίνα περιλη- 
φθή καί προφυλαχθή έν αύχφ ή μεγάλη συ
νοικία των Βλαχερνών καί τό «"Εβδομον» 
από των επιδρομών των Σκυθών, ’Αβχρων 
καί Ούγγρων. Είχε δέ πέντε πύργους, των 
όποιων δ εις ώνομάζετο «πύργος τοϋ Ά· 
νεμά», διότι έφυλακίσθη εις αυτόν δ κατά 
’Αλεξίου τοϋ Κομνηνοΰ συνωμοτήσας Μιχαήλ 
Άνεμάς. Άπά τοϋ όνόματος δέ τούτου καί 
οί άλλοι πύργοι ώνομάζοντο «Άνεμάδες».

ΠΕΝΤΖΑ.—’Όνομα φρουρίου τής Δαρδανίας 
παρά Προκοπίφ (Περί Κτισμ, IV, 4) άνακαι- 
νισθέν ύπό τοϋ αΰτοκράτορος Ιουστινιανού 
τοϋ Α' (527—565).

Π Ε ΡΑ Ν  (τό).— Μέγα καί πολυάνθρωπον 
τμήμα  τής  Κ ωνσταντινουπόλεως κείμενον έπί 
τοϋ πρός βορράν τοϋ Γ α λ α τά  υψώ ματος ,  υπέρ 
τά 110 μέτρα  άπό τή ς  επ ιφάνειας τή ς  θαλάσ
σης. Ε ίνα ι τό ά λ λ ω ς  λεγόμενον Σταυροδρό- 
μιον καί τουρκιστί Μπέογλου. Σήμερον α π ο 
τ ε λ ε ί  ιδιαιτέραν υποδιοίκησιν τοϋ Νομοΰ Κ ω ν 
σταντινουπόλεως αριθμεί δέ (κ α τά  τήν  άπο- 
γραφήν τοϋ 1927) 286.970 κατοίκους.

Ή  ονομασία «Πέραν» χ ρονολογε ίτα ι  άπό 
των Βυζαντινών χρόνω ν, δτε δ ύπέρ τον Γα- 
λατάν λόφος,  τότε π λ ή ρ η ς  ά μπελώ νω ν ,  ε κ α 
λ ε ίτο  Οϋτως, ώς κείμενος εις τήν άντ ιπέραν 
όχθην τοϋ Κερατίου κόλπου. Ή  ονομασία 
αϋτη εξηκολούθησε καί μετά  τήν  υπό των 
Τούρκων άλωσιν  τή ς  Κωνσταντινουπόλεως

H i

(1453) ότε εγκατεστάθησαν εκεί αί ξέναι 
πρεσβείαι. ώνομάσθη δέ Μπέηογλου, ύπό τών 
Τούρκων, κατά τινας, άπό τής εκεί διαμονής 
τοϋ βχσιλόπαιδος ’Αλεξίου, υίοϋ τοϋ προτε
λευταίου αΰτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου Ίωάν- 
νου τοϋ Κομνηνοΰ, έγκατασταθέντος προσω- 
ρινώς έκεΐ μετά τήν άλωσιν τής Τραπεζοϋν- 
τος τό 1461 υπό Μωάμεθ τοϋ Β'. Κατ’ άλ
λους δέ τό Μπέηογλου είναι παραφθορά τής 
λέξεως Μπέη - γιολοϋ (=6δός τοϋ μπέη ή 
τών μπέηδων, δηλαδή τών πριγκήπων) όνο- 
μασθέν ούτως άπό τής κυριωτέρας δδοΰ τοϋ 
Πέραν, παρά τήν όποιαν κατψκουν οί εις 
Κωνσταντινούπολή ερχόμενοι ξένοι περιηγη- 
ταί καί πρέσβεις, τούς όποιους οί Τούρκοι 
έθεώρουν πριγκηπικής καταγωγής. Σταυρο- 
δρόμιον δέ ώνομάσθη, διότι εις τήν αρχήν 
τοϋ λόφου διεσταυροΰτο ή κυριωτέρα οδός 
τοϋ Πέραν μετά τοϋ 6πό τών Μνηματακίων 
εις Τοπχανέ άγοντος δρόμου. Εύρυνθεισα ή 
κυριωτέρα δδός τοϋ Πέραν έπί σουλτάν Ά- 
βδούλ—Μετζίτ (1839 - 1861) μετωνομάσθη 
Μετζιτιε, γνωστοτέρα όμως ήχο ώς Μεγάλη 
δδός τοϋ Πέραν. ’Από τής εισόδου όμως τών 
Κεμαλικών στρατευμάτων (κατά Νοέμβριον
1922) μετωνομάσθη εις «Ίστικλάλ—Δζάν- 
τσεσή (=Αεουφόρος ’Ανεξαρτησίας).Μέχρι τής 
εποχής εκείνης ήτο ή έδρα τών έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ξένων πρεσβειών, άλλ’ άπό τής 
μεταφοράς τής πρωτευούσης τής Τουρκικής 
δημοκρατίας εις ’Άγκυραν (13 ’Οκτωβρίου
1923) Εύρωπχϊκαί χινες δυνάμεις μετέφεραν 
τήν έδραν των εις νΑγκυραν. ’Από τότε τό 
Πέραν Ιχασε πολύ εκ τής προτέρας σπουδαιό- 
τητός του. 'Η ‘Ελληνική δμυυς Κοινότης τοϋ 
Πέραν εξακολουθεί διατηρούσα τά εκπαιδευ
τικά της καταστήματα, άν καί ένεκα τής 
έλαττώσεως του πληθυσμού της μετά δυσκο
λίας συντηρεί ταΰτα. Τό Πέραν άλλοτε είχε 
ξυλίνας οικίας, δποκείμενον εις συχνάς πυρ- 
καϊάς τών όποιων καταστρεπτικωτέρα υπήρ- 
ξεν ή τής 24 Μαΐου 1870, κατά τήν όποιαν 
άπετεφρώθησαν περί τάς 5.000 οίκίαι εκάη- 
ααν δέ περί τούς 1.000 άνθρωποι. Μετά τήν 
πυρκαϊάν ταύτην άνωκοδομήθη διά λίθων, 
κατά δέ τά τελευταία έτη έκτίσθησαν πολλαί 
καί μεγάλαι πολυώροφοι πολυκατοικίαι.

* ΠΕΡΓΑΜΟ! (’Επισκοπή).—Κατά τόν Με
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λέτιον (Γεωγρ. Γ', σελ. 104) «Πέργαμος πό
λις τοτέ τής Θράκης, με θρόνον επισκόπου 
ύπό τον Τραϊανουπόλεως Μητροπολίτην», 
άλλ* αγνώστου ταυτότητος.

* ΠΕΡΒΕΡΟΓ (Επισκοπή).— Ιίόλις τής 
Θράκης, άναφερομένη εις τά Εκκλησιαστικά 
Χρονικά, άλλ5 άγνωστόν που κείμενη. ‘Επί
σκοπος αυτής μνημονεύεται Βασίλειός τις τό 
όνομα κατά την Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον τό 
787 ύπό τον τίτλον; ΙΙερβέρεως, ΙΙερβεραίου 
(Σταμούλη, Συμβολή εις τήν 'Ιστορίαν των 
‘Εκκλησιών τής Θράκης, οελ. 15̂ 8).

ΠΕΡΓΑΜΟΣ.— Φρούριον των ΙΙιέρων εν 
Ήδωνίδι, παρά τον Στρυμονικόν κόλπον, χνα- 
φερόμενον ήδη ύπό τοδ Ηροδότου (VII 112). 
νΕκειτο δέ κατά πάσαν πιθανότητα πρός Ν. 
των Φιλίππων πρός Δ. τής Νεαπόλεως (Κα- 
βάλλας), όπου ή σημερινή κωμόπολις Ιίρά- 
βιον, όπου εύρέθηααν αρχαία ερείπιά και έπι- 
γρχφαί. Κατά τον Μελέτιον, (Γεωγρ. Τόμ Γ', 
αελ, 104) ήτο έδρα επισκόπου ύπό τον μη
τροπολίτην Τραϊανουπόλεως. 'Ο Πτολεμαίος 
(Γεωγρ. Γ. 11, 7) ονομάζει αυτήν Πέργαμον 
ουδετέρους καί τοποθετεί αυτήν εις βόρ. πλ. 
42°,80' καί άνατ. μήκος 52, πιθανώς όπου 
τό σημερινόν τουρκικόν χωρίον Bergliaman 
καί περί τά 10 μίλια Β. Δ. τής Κομοτινής.

ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ· (ΜΟΝΗ).—Μία των επιση
μότερων μονών τής Κωνσταντινουπόλεως, ίδρυ- 
θείσα επ’ όνόματι τής 'Γπέραγίας Θεοτόκου 
ύπό του αΰτοκράτορος Ρωμανού τού Αεκαπη- 
νοδ (920-944) δστις καί έτάφη έν αυτή. ’Εν 

* αυτή εφυλάσσοντο πλεϊατα άγια λείψανα, 
διαρπαγέντα ύπό τών Σταυροφόρων τό 1204.

Είς τήν Μονήν ταύτην παρέμεινεν επί τινα 
χρόνον μετά τήν εκ τοΰ θρόνου παραίτησίν 
του ό ’Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1282- 
1328). έν αυτή δέ έκάρη μοναχός ό παραι
τηθείς του θρόνου τό 1333 ’Ιωάννης ΣΤ' ό 
Καντακουζηνός. Μετά τήν Τουρκικήν κατά- 
κτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως παρεχωρήθη 
είς τούς ’Αρμενίους. Καταστραφεΐσα ύπό με
γάλης πυρκαϊάς τά 1782, καί άνοικοδομη- 
θεϊσα βραδύτερον, κατεστράφη καί πάλιν ύπό 
πυρκαϊάς τό 1875. Σήμερον ϊχνη τινά αυτής 
σώζονται.

Ι1ΕΡ1Β01Α (ή).—"Η πρεσβυτέρα τών θυγα
τέρων του Άκεσσαμενοδ, (βλ. λέξ.) μυθικού

βασιλέως τής Θράκης, σύζυγος τοδ ποταμίου 
θεού ’Αξιού καί μήτηρ τοΰ Πηλεγόνος, ήγε- 
μόνων τών Παιόνων, λαοϋ θρακικοδ.

ΠΕΡΙΘΕΩΡ1Α (ή).— Περιοχή τής Σόφιας 
έν τή Βορείφ Θράκη, δνομασθείσα ούτω ύπό 
τών κατοίκων τού παρά τό Άίγαϊον φρουρίου 
Περιθεωρίου, οϊτινες μετφκισαν εκεί.

ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΝ.— Μεσαιωνική πόλις τών 
παραλίων τής μεσημβρινής Θράκης, παρά τά 
βορειοδυτικά άκρα τής λίμνης Μπουρου τής 
Βιστονίδος τών αρχαίων, ή αϋτή μέ τήν Ά· 
ναστασιούπολιν (βλ, λέξ.) μετονσμασθεΐσα Πε- 
ριθεώριον ύπό ’Ανδρονίκου Β' του ΙΙαλαιολόγου 
(1282-1328), όνομα τό οποίον έφερε καί επί 
τουρκοκρατίας. (ΙΙρβλ. Στίλπ. Κυριακίδόυ, 
“Ημερολόγιου Μεγ. Ελλάδος, 1931, σελ. 195 
καί έξης). Εις τά σλαυϊκά κείμενα άπαντφ 
ύπό τά όνομα Peritor. Είναι γνωστή κυρίως 
Ικ τής μάχης ή δποία συνεκροτήθη εν αυτή 
μεταξύ τοδ Μομτζίλου, αρχηγού τών Νότιο- 
σλαύών, δστις άφοΰ κατέστρεψε μέγα' μέρος 
τής Θράκης καί Μακεδονίας, έπήρχετο καί 
κατά τοδ Περιθεωρίου, καί τού αΰτοκράτορος 
Ίωάννου τοδ Καντακουζηνοδ, όατις βοηθούμε- 
νος ύπό τών Τούρκων συμμάχων του, ένίκησε 
τόν Μομτζίλον καί εφόνευσεν αυτόν πρό τών 
πυλών τής πόλεως.

*.* *
Κατά τον δέκατον αιώνα μνημονεύεται ώς 

έδρα επισκοπής ύπό τόν Μητροπολίτην Τραϊα- 
νουπόλεως. Βραδύτερου δέ ένεκα παρακμής 
αυνηνώθη μετά τής ολιγανθρώπου' τότε Εάν- 
θης, άποτελέσααα από τών μέσων τούλάχι- 
στον τοδ XVI αίώνος τήν ήνωμένην επαρ
χίαν Ξάνθης. (Ράλλη καί Ποτλή, τ. Ε'> σ. 
483.—Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Ε 
πισκοπικοί κατάλογοι κτλ. είς «Θρακικά», 
1935, σελ. 111).

ΠΕΡΙΝΘΟΣ,—Έπιόαύριός τις εταίρος τοΰ 
Όρέοτου, είς τόν όποιον αποδίδεται ή κτίσις 
τής ομωνύμου θρακικής πόλεως επί τής Προ- 
ποντίδος, ή άλλους 'Ηράκλεια (Στέφ. Βυζάν
τιος). Λ·»' ·

Ι1ΕΡΙΝΘΟΣ.—’Αρχαιότατη πόλις τής Θρά
κης έπί τής ΙΙροποντίδος, άπέχουσα πρός §υ- 
ομάς του Βυζαντίου, κατά τόν Στράβωνα (VII, 
331, 57) (>80 στάδια. ’Έκειτο δέ κατά τόν 
Πτολεμαίον (Γεωγρ. Γ, 11, 4) είς βόρ. πλάτ,
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42#,20' καί άνατ. μήκ. 54*,50\ Τό παλαιό- 
τερον όνομα τής Περίνθου, ήτο, φαίνεται, 
Μυγδονία (Τζέτζη. χιλ. Γ', 812) άπό τοϋ 
Μύγδονος, Ινός τών άρχαίοτέρων αύτής ιδρυ
τών. Μετά ταυτα, ώς «κτίστης» αύτήρ άνα- 
φέρεται δ 'Ηρακλής (Amm. Marsell. XXII,
8) ,  πράγμα μαρτυρούμενον ύπό πολλών νομι
σμάτων έής Περίνθου, είς τά δποΐα, περί τήν 
κεφαλήν τοϋ 'Ηρακλέους άναγινώσκεται : Η* 
PA KARS'I ΣΤΗ. Μετωνομάσθη δέ Πέρινθος 
άπδ Περίνθου τινός Έπιδαυοίου, Ιταίρου του 
Όρέστου, δστις κατά τόν Στέφανον Βυζάν
τιον, ώδήγησεν έκεΐ νέουρ άποίκους. Ποστών 
Μηδικών πολέμων, «οί άπό Στόυμόνος Παίο- 
νες», κατά τινα χρησμόν, έξεοτράτευσαν κατά 
τών Περινθίων, έπιτεθέντες δέ αίφνης κατ’ 
αϋτών, «καί πολλόν τε έκοάτησαν καί έλιπον 
σφέων όλίγους» ('Ηοοδ. V, ΙΙ .’Επί τών Περ
σικών πολέμων, μολονότι, ώρ αναφέρει δ Η 
ρόδοτος (V, 1—2) οί ΠερίνΟιοι «άνίρες αγα
θοί περί τής ελευθερίηρ έγένοντο», Ιπειδή 
ήααν έ.Εηοθενημένοι Ικ τής επιδρομής τών 
Παιόνων, ύπέκυψαν τέλος είς τόν Μεγάβαζον, 
στρατηγόν τοϋ Δαρείου. Ή καταστροφή τής 
Περίνθου διηυκόλυνε τόν Μεγάβαζον είς τήν 
ύποδοόλωσιν ολοκλήρου τής Θράκης τό 490 
π. X. Οδτω οί Πεοίνθιοι, δποταγθέντες είς 
τούς Πέρσας, ήναγκάσθησαν νά συνεκστρα- 
τεϋσουν μετ’ αυτών είς τόν κατά τής 'Ελλά- 
δορ πόλεμον. ’Ολίγον βραδύτερου, πεοΐ τό 480 
π. X. ή ΓΤέρινθορ κατεστοάφη πυρποληθεΓαα 
ύπό τών Φοινίκων κατά διαταγήν του Μεγά
λου Βασιλέωρ ί'Μροδ. VI, 33). Άλλ* ή Πέ- 
ρινθος. δέν έβράδυνε, δπως καί αί άλλαι Έλ· 
ληνίδες πόλεις τής Προποντίδας, νά άνεγερ- 
θοϋν άκμαιότεραι καί άνθοϋσάι. Κατά τόν 
ΙΙελοποννησιακόν πόλεμον, ή Πέρινθος ήτο 
σύμμαγος τών ’Αθηναίων, παρέγουσα εΐρ αυ
τούς χρήματα, σίτον καί άνδρας, τό δέ 406 
π. X. έδέγετο είς τά τείχη της τόν στρατόν 
τοϋ Άλκιβιάδου (Ξενοφ. Έλλην. A, I. 21), 
■Μετά τήν καταστροφήν τής ναυτικής δυνά- 
μεως τών ’Αθηναίων (404 π. X.) ή Πέρινθος 
άνεγνώοισε τήν κυριαρχίαν τών Λακεδαιμο
νίων (Ξενοφ. Κύρ.Άνάβ. VII, 2, 8, 9) έξαρ- 
τωμένη άπό τόν έν Βυζαντίω αρμοστήν τών 
Λακεδαιμονίων. Άλλ’ ή αύξάνουσα ευημερία 
γής Περίνθου. διεκϋβευαε τήν ελευθερίαν της

9Τβ

Φίλιππος δ Μακεδών, άποβλέπων , είς τήν 
σπουδαιότητα τής πόλεως καί θέλων νά κα- 
ταστρέψη τήν δύναμιν τών ’Αθηναίων έπο- 
λιόρκησε αύτήν τό 341 π. X. Ήναγκάσθη 5- 
μως νά λύση τήν πολιορκίαν, ευρεθείς πρό με
γάλης συγκεντρώσεως Έλληνίδων πόλεων 
κατ’ αΰτοδ καί νά συνάψη είρήνην τό 339 π, 
X. Εύγνωμονοδντες τότε οί Περίνθιοι τούς ’Α
θηναίους καί Βυζαντίους, οί οποίοι έσπευσαν 
είς βοήθειαν των, εξέδωκε τό γνωστόν έκεΐνο 
παρά Δημοσθένει ψήφισμα, διά τοδ δποίουπα- 
ρεχωρουντο πολλαί ποονομίαι είς τούρ Άθγ]« 
ναίους. (Δημοσθ. περί στεφάνου XVIII. Άρ. 
Άνάβ. ’Αλεξάνδρου, Β, 14, 5, Διόδ. Σικελ. 
XVI, 72—76, Πλουτ. Βίος Φωκίωνος 14). 

***
Κατά τήν Μακεδονικήν εποχήν τόσον ήκ- 

μαζεν ή Πέρινθος, ώστε Σέλευκος δ Νικάνωρ 
(306 280 π. X.) έκτισε πόλιν έν Συριφ, όνο- 
μάοας αυτήν Πέρινθον (Άππιαν. Συριακ. 57). 
'Ο δέ μέγαρ κωμικός ποιητής Μένανδρος δ 
’Αθηναίος (342-29t π. X.) συνέγραψεν τήν 
«Περινθίαν», έν τή' δποίφ έξιατορεΐτο, πιθα
νώς δ βίος Ιταίρας τίνος Περινθίας, έκ τής 
οποίας πολλά έδανείσθη δ Τερέντιος, γράφων 
τήν «Άνδρίαν». ’Επί τών Διαδόχων τοδ Με
γάλου ’Αλεξάνδρου ή Πέρινθος. καθώς καί 
αί λοιπαί παράλια· πόλεις, ύπετάσσετο είς 
αυτού', διετήρει όμως πάντοτε τήν ανεξαρ
τησίαν της. Το 196 π. X. βλέπομεν τήν Πέ
ρινθον διεκδικουμένην ενώπιον τοδ Ρωμαίου 
σιοατηγοΰ Τίτου Κοΐντου Φλαμινίνου ύπό τών 
Ροδίων, άπαιτούντων δπως δ βασιλεύς τής 
Μακεδονίας Φίλιππος δ Ε' καί «Περινθίους 
είς τήν Βυζαντίων συμπολιτείαν» (Πολυδ. Ί - 
στορ. XVII, 2). Έκ τούτου συμπεραίνομεν 
δτι άπό τοδ 339 π. X. ή καί πρίν ακόμη 
διετηρείτο «συμπολιτεία» ΙΙερινθίων καί Βυ
ζαντίων, μέχρι του 179 π. X. Έξεδόθη λοι
πόν τό 196 π. X. διάταγμα τής Ρωμαϊκής 
Συγκλήτου, διατάααον τόν Φίλιππον νά άπο- 
σύρη έκ τής Περίνθου τήν φρουράν του καί νά 
άνακηρύξη αύτήν «πόλιν έλευθέραν». Άλλ’ ό 
Φίλιππος, μόλις τό 183 π. X. δπως λέγει ό 
Πολύβιος «βαρυνόμενος καί στένων άπέβη 
τών επί Θράκης 'Ελληνίδων πόλεων».

* *
Ένταΰθρι υπάρχει χάθ|ΐα εις τούς ιστορώ
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κούς, ο! δποΐοι δέν αναφέρουν περί τής τύχης 
τής Περίνθου,5 Αλλ’ άναγινώσκοντες τήν Ιστο
ρίαν τής Θράκης από Κότυος του Β', μέχρι 
Κότυος τοΰ Ε' (από τοΰ 71 π. X. μέχρι τοΰ 
7 μ. X.) καί βλέποντες τούς συνεχείς των 
Όδρυαών, Βέσσων, Σαππαίων καί λοιπών 
Θρακών πολέμους, ε'ίτε αναμεταξύ των, είτε 
πρός τούς Ρωμαίους, συμπεραίνομεν, δτι οί 
Γϊερίνθιοι δέν ήτο δυνατέν νά παραμένουν ά
πλοι θεαταί, άλλ’ δτι κατά τήν φοράν των 
πραγμάτων, θά προαεταιρίζοντο πότε τήν μίαν 
καί πότε τήν άλλην μερίδα."Οπως δέ ιό Βυ
ζάντιον έχορήγει επικουρίαν είς τούς Ρωμαίους 
κατά τοΰ Άντιόχου τής Συρίας, τοΰ ΙΙερσέως 
τής Μακεδονίας, των πειρατών καί άλλων 
(Τακίτου Χρονικά XII, 62), τό αυτό θά συ- 
νέβαινε πιθανώς καί διά τήν Πέρινθον, πο- 
λιορκηθεϊσαν μάλιστα, άλλά ματαίως υπό τοΰ 
Μιθριδάτου τό 8 π. X. (Μέμνων, είς Graec. 
“Εκδ. Didot, Paris 1846—51, τ. Γ* σ. 546). 

** *
Τήν Πέρινθον καί τό Βυζάντιον, «αρχαίας 

καί διάσημου πόλεως», δ πως τάς άποκαλεϊ ό 
Τάκιτος (χρονικά Β, 54), έπεσκέπτοντο άν- 
δρες τά πρώτα φεροντες εν Ρώμη, οπούς 6 
Γερμανικός τό 18 μ. Χ."Οταν δέ ή Θράκη υ- 
πετάγη είς τούς Ρωμαίους τό 26 μ. X. καί 
έγένετο ακολούθως Ρωμαϊκή επαρχία, κατά 
πίνας μέν επί Κλαυδίου τό 46 μ. X. κατ’ άλ
λους δέ έπί Βεσπααιανοΰ τό 72 μ. X. καί ή 
Ιϊέρινθος άνεγνώρισε τήν κυριαρχίαν των Ρω
μαίων, τών δποίων σώζονται αύτοκρατορικά 
νομίσματα άπό Άοδ αΰτοκράτορος Κλαυδίου 
(Σουητων. Βεσπασιανός, 8). Άνεκτίοθη δέ ή 
μάλλον άνεκαινίσθη δπό τοΰ Βεσπααιανοΰ (69- 
79 μ Χ·), δ όποιος άνέδειξεν αύτήν Μητρό- 
πολιν τής Ευρώπης (ήτοι μέρους τής Θρά
κης), διορίσας είς αυτήν άρχοντα, Τοιούτων Αρ
χόντων όνόματα, ήτοι πρεσβευτών καί αντι
στράτηγων, άναγινώσκονται ’ επ' τών επιγρα
φών καί τών νομισμάτων αυτής, ’άπό τοΰ 
Τραϊανού μέχρι τοΰ Μάρκου Αύρηλίου (98— 
180 μ. X.). "Αξιόν δέ^παρατηρήσεως είναι, 
δτι επί τοΰ ’Αντωνίου (188—161 μ. X,) ή Πέ- 
ρινθος είχεν ήγεμόνα (praesidem) καί δχί 
πρεσβευτήν (legatus Caeraris), δπως έπί 
τών προκατόχουν'Άαί διαδόχων αύτοΰ. Καίτοι 
δέ ή Πέρινθος δπέκειτο ε(ς πρεσβευτήν τρδ

Καίσαρος, δπως έπί Τραϊανοΰ, πιθανώς είς 
ιόν τής ’Επαρχίας Μοιοίας, είς τόν όποιον 
καί τό Βυζάντιον, άλλοτε δέ είς τον τής Βι
θυνίας, είς τόν δποιον ύπήγοντο καί τά λοιπά 
τής ΙΤροποντίδος παράλια, (Στράβ.ΧνΐΙ,25), 
οΰχ ήτιον διετήρησε τήν Ιδίαν αυτονομίαν 
της. Άπό τοΰ Αΰτοκράτορος ΑΰγούστΟυ καί 
έξη; είχε Λήαο/, Συνέδρους ήτοι βουλευτάς, 
Βουλήν, decuriones ήτοι συγκλητικούς. 
Άλλά καί νόμους ίδίους είχεν ή Ιϊέρινθος, 
δπως λ.χ. έκεΐνον διά τοΰ όποιου άπηγο- 
ρεϋετο τό θάπτειν είς ξένον μνημεΐον, επί 
χρηματική τιμωρίφ.— «Εί δέ τις τολμήσει 
έτερόν τινα καταθίσθαι, δώσει τή πόλει 500 
—2.500 δηνάρια». (Περί τινων ένεκδότων 
έπιγραφών τής ΓΙερίνθου, υπό Σ. Άριστάρχη, 
είς Έλλην. Φιλολ. Σύλλογον Κων/πόλεως,
έτος Α* (1863) σελ. 256 καί εξής).

** -Μ
Ό αΰτοκράτωρ Άδριανός (117—138 μ.Χ.) 

έπισκεφθείς τήν Θράκην καί διελθών διά τής 
ΓΙερίνθου φαίνεται δτι εΰηργέτησε τήν πόλιν, 
διότι οί ΙΙερίνθιοι εΰγνωμονοΰντες άνήγειραν 
μνημεΐον είς αυτόν καί τήν αΰτοκράτειραν τό 
125 μ.Χ. "Αλλο μνημεΐον άνηγέρθη έν αυτή 
είς ’Ανχωνϊνον τόν Ευσεβή δστις, άν καί δέν 
άπεμακρύνθη τής ’Ιταλίας, μεγάλως εΰηργέ
τησε τάς επαρχίας. (Ιίαυσ. ’Αρκαδικά 43). 
Άλλ’ εκείνος δστις υπέρ πάντας ηΰξησε τάς 
προνομίας τής Περίνθου, ήτο δ Σεπτίμιος 
Σεδήρος. Ουτος, μαχόμενος περί τής ανώτα
της αρχής έπί τριετίαν δλόκληρον (193—196 
μ.Χ.) πρός τόν Νίγρον, έπολιόρκησε τό Βυ
ζάντιον, ταχθέν υπέρ τοΰ αντιπάλου του, καί 
κυριεύσας αυτό ΰπεδούλωσεν ώς κώμην είς 
τήν Πέρινθον, ήτις συνταχθεΐσα δπέρ τοΰ νι- 
κητοΰ, είχεν ήδη ανοίξει είς αΰτόν τάς πύ- 
λας της ήδη άπό τοΰ 193 μ.Χ. (Ήρωδιανοΰ 
Γ, 6, 9). Τότε άφηρέθη άπό τό Βυζάντιον τό 
δικαίωμα του κόπτειν νομίσματα, ενφ πολλά 
νομίσματα τής Περίνθου ανάγονται είς τήν 
εποχήν ταύτην. Τότε άπενεμήθη υπό τής Ρω
μαϊκής Συγκλήτου είς τήν Πέρινθον δ τίτλος 
«Νεωκόρος», είτε διότι άνήγειρεν ίσους ναόν 
είς τιμήν τοΰ Σεβήρου, είτε διότι συνέστησε 
νέους αγώνας. «Σεβήρεια πρώτα», «Έπιδή- 
μεια Β' Σεβήρεια», Φιλαδέλφεια», «'Ηρά
κλεια* καί άνενέωσε άρχαιοτέρους, όπως; τά
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«“Ακτια καί τά Πύθια*. ’Απέναντι τόσων με
γάλων εΟεργεαιών, «‘Η Βουλή καί δ Δήμος 
τών Νεωκόρων Περινθίων άνήγειραν» άν* 
δριάντα εις τόν Σεβήρον περί τό 198 μ. X' 
οπότε δ Ρωμαίος αύτοκράτωρ έλαβε τόν τί
τλον «Παρθικός».

+**
*0 Δίων αναφέρει, ότι οί Περίνθιοι Ιφάνη- 

σαν σκληροί προς τούς Βυζαντίους. 'Η πλη
ροφορία αυτή τοϋ Δίωνος, δέν έπιβεβαιοΰται 
υπό άλλων ιστορικών. Φαίνεται όμως ότι οί 
Βυζάντιοι, άν καί μετά ταΰτα, πάλιν επί Σε- 
βήρου, άνεκτηοάν τινας τών άπωλεσθεισών 
ελευθεριών, εν τοϋτόις παρέμειναν υπό τούς 
Περινθίους μέχρι Κωνσταντίνου τού Μεγάλου. 
Ή έορτή τών «Φιλαδελφειών» δέν έπανηγυ- 
ρίαθη πλέον έν ΙΙερίνθψ, καί δικαίως μετά 
τήν άδελφοκτονίαν του Γέτα (212 μ. X.) 
Τουλάχιστον επί τών νομισμάτων τοϋ Καρα- 
κάλα, δεν άπαντώνται παρά μόνον τά «”Ακ- 
τια» καί τά Πύθια». *0 Ήλιογάβαλος έπι- 
σκεφθείς πιθανώς τήν Πέρινθον τό (218 μ.Χ.) 
άπενειμεν είς αύτήν τόν τίτλον «Δίς Νεωκό- 
ρος», ήτοι διπλάσιους Νεωκόρος, διατηργγ- 
θέντα μέχρι τοϋ Γαλιηνοδ περί τό 268 μ. X. 
Έπί Ήλιογαβάλου, ή ναυτιλία τών Περινθίων 
έξηκολούθει άκμάζουσα. Έπί δέ του ’Αλε
ξάνδρου Σεβήρου (222-235 μ. X.) έπανηγυρί- 
σθησαν εν αυτή δημόσιοι αγώνες τά «’Άκτια». 
Ή επί δε του Γορδιανου ίδρυθεΐσα «'Ομόνοια 
Περινθίων καί Έφεσίων» άπέβλεπε φαίνεται, 
όχι μόνον είς τήν κοινήν λατρείαν τής Έφε- 
σίας "Αρτέμιδος, αλλά καί εις αγώνας από 
κοινού πρός τιμήν τοϋ αύτοκράτορος* Τό αύτό 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν καί περί τής «'Ομόνοιας 
ΙΙερινθίων καί Σμυρναίων», ή όποια ‘έγινε 
γνυυστή έκ τών νομισμάτων τοϋ αύτοΰ αύτο· 
κράτορος, όστις διερχόμενος διά τής Θράκης 
τό 242 μ. X. παρέμεινεν ίσως έν ΙΙερίνθφ. 

** *
"Οταν οί Σκύθοι διαβάντες τό 250 μ.Χ. τόν 

Τάναϊν έληΐζονιο άπασαν μεν τήν Θράκην, 
κατείχαν δέ καί αυτήν τήν Φιλιππούπολιν 
(Ζωσίμου Ίστορ. Α, Δέκιος), τότε έσπευόεν 
δ Δέκιος τό 151 μ.Χ. καί διέαωσεν εκ προ
φανούς κινδύνου πολλάς πόλεις, τών όποιων 
μία ή ΙΙέρινθος άνήγειρεν εις αυτόν πιθανώς 
ανδριάντα κατά τήν σωζομένην επιγραφήν

(Σ. Άρίστάρχη, αύτόθι). Έκτότε, αί έπιδρο- 
μαί τών Σκυθών καί άλλων δαρβαρίκών στι
φών είς τήν Θράκην, ήααν αδιάκοποι, καθώς 
καί οί εμφύλιοι τών Ρωμαίων αύιοκρατόρων 
πόλεμοι, κατά τούς οποίους έκαστη τών θρα- 
κικών πόλεων προαεταιρίζετο χήν μίαν ή τήν 
άλλην μερίδα. Οϋτω, τό Βυζάντιον, ταχθέν 
ϋπέρ τοϋ Μακρίνου, κατεατράφη τό 263 μ.Χ. 
υπό τοϋ Γαλιηνοϋ. Έπιστρέφων ό Αύρηλιανός 
έκ τών κατά τής Ζηνοβίας, βασιλίσσης τής 
ΙΙαλμύρας νικών του καί διατριβών έν Πε- 
ρίνθφ, προΰκάλεσεν ένεκα τής αύστηρότηχός 
του συνωμοσίαν κατά τής ζωής του, αποτέ
λεσμα τής όποιας ύπήρξεν ή δολοφονία του 
πρά τοϋ KatvoB Φρουρίου περί' τά 35: χλμ: 
πρός βορράν τής ΙΙερίνθου, τό 275 μ.Χ. όπου 
και έτάφη ένω μειέδαινεν είς τό Βυζάντιον. 
(Εΰτροπίου, Αΰτοκρ. Αύρηλιανός.)Έν ΙΙερινθιρ 
έδολοφονήθη ύπό τού φιλοδόξου πενθεροϋ του 
καί ό αυτοκράτωρ Νουμεριανός κατά Σεπτέμ
βριον τοϋ 281 μ.Χ. Έν Ηερίνθφ διέμεινε έπί 
πολλά κατά σειράν έτη ό Διοκλητιανός, χά· 
ριν έαρινής διαμονής, όπόθεν εξεδόθησαν πλεί- 
οτα αΰτοκραχορικά διατάγματα ύπό αύτοϋ 
καί τοϋ συμβασιλεύοντας Μαξιμιανοϋ. Κατά 
τήν μεταξύ τοϋ Ηαξιμίνου καί Λικινίου πάλην, 
ή Πέρινθος εκυριεύθη ύπό τοϋ πρώτου, μέ- 
χρις ου δ δεύτερος κατετρόπωσε τόν Μαξιμΐ- 
νον τό 313 μ.Χ. πρό αυτής τής ΙΙερίνθου* 
Έκτοτε ό Αικίνιος ήρχε μόνος τής Θράκης, 
μέχρις οδ καί αύτός ένικήθη κατά κράτος 
τό 325 μ.Χ. ύπό τοϋ Κωνσταντίνου παρά τήν 
’Αδριανούπολιν. όστις κατέατρεψε τήν ύπό του 
Σεβήρου είς τήν Πέρινθον δοθεΐσαν υπεροχήν 
έπί τών παραλίων τής Θράκης μέχρι καί αύ
τοΰ τοϋ Βυζαντίου.

* *
Έ  Πέρινθος φημίζεται διά τήν έν αυτή 

έξάσκησιν τής ιατρικής ύπό τοϋ 'Ιπποκράτους 
όστις έκ τοϋ ύπ’ αύτοϋ· άναφερομένου σεισμού 
καί τής έμφανίαεως κομήτου, φαίνεται δτι 
εύρίσκετο εκεί κατά τό -125 π. X. Ό Ίππο- 
κράτνις περιγράφει λεπτομερώς δύο επιδημίας 
τής Περίνθου: καΰαον ή πυρετόν καί βήχα, 
τών οποίων συνέπεια ήσανι νυκταλωπία, πε
ριπνευμονία, κυνάγχη, παραπληγία, καί άλλα 
νοσήματα.

Τό γόνιμον τής χώρας τών Περινθίων, εξε1,-
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κονίζετο έπί τών π. X. νομισμάτων αύτών 
διά τής λατρείας τής Δήμητρος καί τοΰ Βάκ
χου, τό έμπόριον αυτών διά τοΰ Έρμοΰ, ή 
δέ υαυτιλία αυτών διά τών συμβόλων τοϋ Πο- 
σειδώνος. Διό καί ή πόλις αυτών επί τών 
αύτοκρατόριον παρίστατο ώς γυνή ίσταμένη 
έμπροσθεν βωμοϋ καίοντος καί κρατούσα, εις 
μέν τήν δεξιάν φιάλην οίνου, εις δε τήν άρι- 
στεράν κέρας Άμαλθείας.

:ί:* *
Έν Περίνθψ έλατρεύοντο πλήν τών θεοτή

των τοΰ Ελληνικού Πανθέου, καϊ πολλαί Αί- 
γυπτιακαί θεότητες, δπως: ή Ησις, δ Άπις, 
ό "Ανουβις, δ Άρποκράτης, δ Σέραπις, είτε 
διότι καί δ 'Ηρακλής, τόν δποΐον ιδιαιτέρως 
έλάτρευον οί Περίνθιοι ήτο αιγυπτιακής κα
ταγωγής ('Ηροδ. Β', 43), είτε διότι παρέλα- 
βον τήν λατρείαν τών Αιγυπτίων @εών· μετα
γενεστέρους επί τών διαδόχων τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, δπως καί τήν λατρείαν τοΰ Σε- 
ράπιδος, θεότητος μεγάλους τιμώμενης εις τά 
παράλια τής Προποντίδος καί τοΰ Εΰξείνου 
Πόντου.

** *
Έπί τών Βυζαντινών χρόνουν έλαβε τό 

δνομα 'Ηράκλεια, κατά δέ τόν έκτον καί δέ- 
κατον αιώνα άναφέρεται ώς μία τών 14 πό
λεων τής επαρχίας Θράκης υπό κονσουλάριον, 
(Ίεροκλ. Συνεκδ. 632,— Κ. Πορφυρογέννη
του, Περί Θ»μ. Β, 47). Τά 5πό τοΰ χρόνου 
κατηρειπωμένα τείχη της άνφκοόόμηαεν δ 
αϋτοκράτωρ 'Ιουστινιανός (527—565 μ.Χ.) 
καί τήν πόλιν ΰδρευσεν: «"Γδασί τε αυτήν
ποτίμοις καί διειδέσιν έπέκλησεν» καί εν γέ· 
νει επεμελήθη αυτής «οΰ παρέργως, αλλά 
βασιλικώς μάλιστα» (Προκοπ. Περί Κτιαμ.
IV, 9). Εις τήν Πέρινθον—Ήράκλειαν πρωϊ- 
μοότατα είσήχθη ό Χριστιανισμός, συνεστήθη 
δε υπό τοΰ αποστόλου "Ανδρέου επισκοπή, 
προαχθεϊσα άργότερον εις έδραν Μητροπολί
του, έχουσα 6π’ αυτήν πολλάς έπισκοπάς, με
ταξύ τών δποίων καί τήν τοΰ Βυζαντίου. Έπί 
Λέοντος τοΰ Σοφοΰ (886—912) είχε υπ’ αυ
τήν 17 έπισκοπάς. (Ράλλη καί Ποτλή, τάμ.
V, σελ. 476). Γνωστόν δέ τό προνόμιον καθ’ 
δ δ "Αγιος Ήρακλείας εγχειρίζει τήν ποιμαν· 
ορικήν ράβδον εις τόν Ικάστατε άναγορευό- 
μενον Οικουμενικόν Πατριάρχην. «ώ δή καί

προνόμιόν έατι έκ παλαιού δικαιομένψ έτ{ 
Βυζαντίου ώς ανέκαθεν τελοΰντος ύπό τήν 
Ήράκλειαν τόν πατριάρχη χειροτονεϊν», δπως 
αναφέρει ό Παχυμέρης (IV, 24).—(Πλειότερα 
περί τοΰ προνομίου τούτου, βλέπε: ’Εκκλη
σιαστική ’Αλήθεια, έτος 14ον σελ. 395 καί 
403 καί έξής).

***
Έκ τών σωζομένων λειψάνων αυτής δυ· 

νάμεθα νά σεμπεράνωμεν πόσον λαμπρά μνη
μεία ΰπήρχον τό πάλαι έν Περίνθψ. Τοιοΰτον 
ήτο τό Ήρώον της άνεγερθέν ίσως πρός τι
μήν τοΰ Ήρακλεους, τά άμφιθέατρόν της με- 
γαλοπρεπέστατον, θεωρούμενον ώς εν τών 
θαυμάτων τοΰ κόσμου. Σώζονται έπίσης καί 
πλεΐσται δσαι έπιγραφαί τών ελληνικών καί 
ρωμαϊκών χρόνων, σπουδαιότατα', διά τήν 
ιστορίαν τής πόλεως. (Dumont · Homolle, 
σελ. 378—379,— Σ.Άριστάρχη, αυτόθι). Τε
λευταίως ευρέθη έν Περίνθψ—Ήρακλείφ θαυ- 
μασία κεφαλή έκ Χαλκοΰ, άποτελοΰσα μέρος 
τής συλλογής Σταμούλη. Περιγραφήν ταύτης 
καί εικόνας, βλέπε εις Bulletin de Cores- 
pondance Hellenigue, έτος 48 ύπό τοΰ 
Γάλλου αρχαιολόγου De la Coste Messiliere 
μετάφρασιν δέ αυτής εις τά «θρακικά». τομ, 
Β', σελ. 261, καί έξής. 'Γπό τών Τούρκων 
καλείται Μπουγιούκ Έρεγλί, ήρίθμε; Εέ έπί 
τής ελληνικής κατοχής τής ’Ανατολικής Θρά
κης καί μέχρι τής άνταλαγής τών πληθυσμών 
(1923) περί τάς 2.000 κατοίκους.

***
Τής Περίνθου—Ήρακλείας σώζονται νομί

σματα τών χρόνων τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
καί τοΰ Λυσιμάχου. Έπίσης καί αυτόνομα 
χαλκά νομίσματα—τής αυτής εποχής, φέ· 
ροντα έμπροσθεν κεφαλήν τής Άθηνάς, δπι- 
αθεν δέ τήν έπιγραφήν ΠΕΡΙΝΘΙΩΝ καί δύο 
προτομάς ίππων, Έπί τών νομισμάτων τών 
αΰτοκρατορικών χρόνων απεικονίζονται έμ
προσθεν μέν ή κεφαλή τοΰ Ήρακλέους, ώς 
οικιστοΰ ή κτίστου τής πόλεως μετά τής επι
γραφής ΙΩΝΩΝ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΗΝ, έξοΰ κατα
φαίνεται ή Ιωνική καταγωγή τής αποικίας, 
όπισθεν δέ οί διάφοροι άθλοι τοΰ ήρωος. 
(Head — Σβορώνου, Ίστορ. τών Νομισμ. Τόμ. 
Α', σελ. 341—342).

ΠΕΡ1ΣΤΑΣΙΣ,—Κωρόπολις τής Άν. θρά
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κης έπί τής ΙΙροποντίδος 60 περίπου μίλια 
β.Α. xvje Καλλιπόλεως όπου σώζονται τά 
έρείπια τής αρχαίας ΊΤριστάσεως Ιβλ. λέξ.).

* ΠΕΡΙΣΤ1ΤΖΑ.— Όχυρωτάχη βυζαντινή 
πόλις κείμενη εις τά πρός χήν Βουλγαρίαν 
μεθόρια τής Θράκη;, παραχωρηθεΐσα το 1344 
μεχ’ άλλων όκχώ οχυρών πόλεων εις χόν βα
σιλέα χών Βουλγάρων ’Αλέξανδρον, δπό χης 
βασιλίσαης χοΰ Βυζαντίου Άννης χης Σαβοϊα- 
νης, έπιτροπευούσης χόν ανήλικον υίόν χης 
Ίωάννην χόν ίίαλαιολόγον, ύπό χόν όρον νά 
τύχη στρατιωτικής βοηθείας παρ’ αϋχοΰ κατά 
χοΰ Κανχακουζηνοΰ, δσχις έκήρυξεν εαυτόν 
βασιλέα τή βοηθείφ των Τούρκων. Καί βοή
θεια μέν ούδεμία παρεσχέθη 6πό διαφόρους 
προφάσεις, αί πόλεις δμως αύχαι περιήλθον 
εις τούς Βουλγάρους μετά των έν αΰχαΐς 
στρατιωτών, οί όποιοι, όπως αναφέρει δ Καν- 
χακουζηνός (III, 66) «όλίγφ πλείους χιλίων 
ήσαν πάνχες μαχιμώχαχοι καί ούδενων άλλων 
των παρά Ρωμαίοι; σχρατευομενων λειπόμε- 
νοι είς ευψυχίαν».

* ΙΙΕΡΚΗ.—Παλαιόχερον όνομα τής Θρά
κης, όνομαοθεΐσα Θράκη από τίνος δμωνύμου 
νύμφης. «Ό δ’ αυτός Άρριανός καί Θράκην 
χινά ιστορεί νύμφην άμφί, επφδάς χε και 
φάρμακα καί οϊαν τά μεν έλκύααι χών παθη
μάτων φαρμάκοις τά όέ έργάσααθαι...καί από 
χαύτης τής Θράκης δοκεί ώνομάσθαι ή χώρα, 
ΙΙέρκη ποτέ καλούμενη». (Ευστάθιος έπί Αιον. 
140).

ΠΕΡΝΗ.—ΙΙόλις τής μεσημβρινής Θράκης 
αντίκρυ τής Θάσου, πιθανώταχα ή σημερινή 
Κεραμωτή. Τό εθνικόν ΓΙερναΐος (Στ. Βυζάν
τιος).

ΠΕΡΝΙΚΟΝ.— Βυζαντινόν φρούριον τής Θρά
κης, κείμενον εντός χαράδρας χοΰ Στρυμόνος, 
περίφημον διά τούς μεταξύ χοΰ αύτοκράτ. Βα
σιλείου Β' χοΰ Βουλγαροκτόνου (976—1025) 
καί τών Βουλγάρων πολέμους, κατεχόμενον 
6πό τών τελευταίων τό 1002. Παρ’ αυτό κεΕ- 
χαι σήμερον ή βουλγαρική κωμόπολις ΙΤέρνικ 
έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής Σόφιας—Ρο- 
δαμίρ πλησίον τών ανθρακωρυχείων. ’Αριθμεί 
σήμερον, κατά χήν άπογραφήν χοΰ 1925, περί 
τούς 8.000

L1EPONTIKON (χό).—ΙΙόλις τής Θράκης, 
κβιμένη, κατά χ#ν Πτολεμαίον (Γεωγρ. Γ,

11, 3) έν τή χώρφ τών Αστών έπί τής πα
ραλίας τοϋ Εύξείνου Πόντου, μεταξύ τής Θυ- 
νιάδος άκρας (νυν άκρωχήριον Ινουρί) πρός 
Β. καί τής Σαλμυδησσοϋ (νυν Μήδεια) πρός 
Ν. Ή θεσις της αντιστοιχεί πρός τό σημερι
νόν άγκυροβόλιον Στέφανος.

* ΙΙΕΡΙΙΕΡΑΚΟΝ. — Μεσαιωνικόν φρούριον 
τής Θράκης έν τή περιφερείφ Φιλιππουπό- 
λεως, καχαληφθεν μετά τοΰ Στενιμάχου χαϊ 
ΙΙριστίτζας καί άλλων φρουρίων ύπό τοϋ ήγ=" 
μόνος τών Βουλγάρων Μιχαήλ τό 1255. Ά· 
νεκατελήφθη όμως τά έπόμενον έτος ύπό τοΰ 
Θεοδώρου Β' τού Λασκάρεως, μεθ’ όλης τής 
περί αυτό χώρας.

ΓΙΕΡΣΗ Ι'Σ (ή). — ΙΙόλις τής Θράκης Ιν 
Ιίαιονίφ, κείμενη πρός Α. τών Στόβων (νΰν 
Σίρκοβο). "Ιδρυθεΐσα ύπό τοΰ βασιλεως τής 
Μακεδονίας Φιλίππου τοϋ Ε' τό 183 π. X. 
ώνομάσθη ουτω πρός τιμήν τοΰ υίοΰ του Περ- 
σέως. Κατεστράφη όμως μετ’ ολίγα ετη ύπό 
τών Ρωμαίων τό 167 π. X. ί'να μή ύπενθυ- 
μίζη τό όνομα χοΰ τελευταίου βασιλεως τής 
Μακεδονίας."Αγνωστος ή ακριβής θέσις χης·

ΓΙΕΤΡΑ. — ΙΙόλις τής Θράκης έν χή χώρφ 
χών Μαίδων ή Μαιδική, κείμενη ολίγον προ 
τής συμβολής χοΰ Πόντου (Σχρούμνιχσα) μετά 
τοϋ Στρυμόνος. 'ίίς έκ τής όχυράς αΰχής θέ- 
σεως μετά μεγάλης δυσκολίας καχώρθωσε νά' 
κυριεύαη αυτήν δ βασιλεύς Φίλιππος δ Ε' τής 
Μακεδονίας τό 181 π. X. Είναι ή σημερινή 
βουλγαρική κωμόπολις ΙΙετρίτσιον παρά τά 
ελληνικά σύνορα, επί τών υπωρειών τοΰ ό
ρους Μπελες Β. Δ. τοΰ Σιδηροκάστρου, δια- 
χηρήσασα χό άρχαίον αύχής όνομα.

ΠΕΤΡΑ.—Κωμόπολις μεσαιωνική τής Άν. 
Θράκης, κείμενη 2 1)2 ώρας Β. Δ. χών Σα
ράντα ’Εκκλησιών έπί εδάφους πετρώδους, ό· 
πόθεν πιθανώς έλαβε καί τό όνομα. Παρ’ αυ
τήν σώζονται αρχαία φρούρια Μν τών δποίων, 
τό Καστρόπλο, απέχει ώραν περίπου πρός Α. 
καί είναι Ικχισμένον άπ’ αμφοτέρων τών 
οχθών τοΰ Τεκέ-ντερέ, τό δέ καλούμενον Πα· 
ληά Πέτρα μίαν ώραν περίπου πρός Β. Ήμί- 
σειαν ώραν πρός Άν. αυτής καί έν τή θέ. 
σει «Μπογάδα» εύρέθησαν αρχαία νομίσματα, 
πλίνθοι, κέραμοι κλπ. Υπάγεται είς τόν κα· 
ζάν Σαράντα ’Εκκλησιών, μέχρι δέ τής αν
ταλλαγής τών πληθυσμών (1923) ήρίβμει περί
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τούς 2.000 "Ελληνας κατοίκους, διατηροΰντας 
αστικήν σχολήν καί νηπιαγωγείον καί εκκλη
σίαν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, έκκλη- 
αιαστικώς δέ ύπήγετο εις τήν μητρόπολιν τής 
Άδριανουπόλεως. (Πρβλ. Σ. Λακίδου).

ΙΙΕΤΡΙΖΗΝ (Πετρίζην).—"Ονομα φρουρίου 
τής Δαρδανίας (Παρά Προκοπίφ Περί Κτισμ. 
IV 4) έπισκευασθέν υπό του αύτοκράτορος 
’Ιουστινιανού (527—565).

* ΠΕΤΡΑΣ (επισκοπή).—Κατά τόν Μελέ
τιον (Γεωγρ. Τόμ. Γ', σελ. 105) «ποτέ επι
σκοπή ύπό τον Άδριανουπόλεως».

ΠΕΤΡΙΝ. — 3ενών έν Κωνσταντινουπόλει 
κτιαθείς ύπό 'Ελένης θυγατρός Ρωμανού Α' 
τοϋ Λεκαπηνοΰ (919—944), συζύγου του αύ- 
τοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρο- 
γεννήτου (912—959), έν τή δμωνύμφ συνοι- 
κίφ : Πετρίν ή ΙΙετρίον, κείμενη έπί τής Ν. 
ακτής του Κερατίου κόλπου.

ΠΕΤΡΙΟΝ ή ΠΕΤΡΙΝ.—Συνοικία τής Κων
σταντινουπόλεως, δεξιά του άναπλέοντος τόν 
Κεράτιον κόλπον, αμέσως πρό τοΰ Φαναριού. 
Ώνομάζετο επίσης καί Πέτρα ένεκα τοΰ πε
τρώδους των ύπωρειών τοΰ λόφου, αί όποϊάι 
έκτεινόμεναι xcplv κτισθή ή συνοικία πρός τήν 
θάλασσαν, έσχημάτιζον βράχους καί υφάλους 
πέτρας, συγχωνευθέντας κατόπιν. Πολύ πιθα
νόν, εις τήν φυσικήν ταύτην αιτίαν έκ τής 
όποιας τό όνομα τής συνοικίας, νά συνετέλεσε 
καί τό γεγονός δτι πατρίκιός τις έκ Συρίας 
Πέτρος ό καί Βαρσομιανός ή Βαρσαμιανός 
καλούμενος έκτισε παλάτιον. Ή συνοικία διη
θείτο εις τό Παλαιόν καί εις τό Νέον Πετρίν 
έξ ου καί τό ονομα «Πετρία». Εις τό Πα
λαιόν Πετρίν, τό όποιον έλέγετο καί Παλαιά 
Πέτρα ή Παλαιός Πέτρος, εκειτο τό άνάκτο- 
ρον τοΰ Πέτρου Βαρσσμιανοΰ, τό όποιον κα- 
τέληξεν εις βασιλικήν γυναικείαν Μονήν, τι- 
μωμένην επ’ όνόματι Προδρόμου, καί γνωστήν 
έν τή βυζαντινή ίστορίφ, διότι εις αυτήν 
έκλείοντο αί έκπίπτουσαι βασίλισσαι. Τήν 
Μονήν ταύτην άνωκοδόμησεν έκ βάθρων Βα
σίλειος ό Μακεδών (866 886), όπου έλέγετο 
ότι έφυλάσαοντο: δ κάλαμος, ό σπόγγος καί 
ή λόγχη τής σταυρώσεως καθώς καί ή κάρα 
καί ή δεξιά χειρ τοΰ Προδρόμου, 'Γπό των 
Τούρκων καλείται: Ηετρί-Καπουσού (=Πύλη 
τοΰ Πετριού).

ΠΕΤΡΙΤΣΟΝΙΤΙΣΣΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΑΣ) ΜΟΝΗ.
—Μονή των βυζαντινών χρόνων, ίδρυθεΐσα 
τό 1084„ύπό τοΰ έξ Ίβηρίας καταγομένου 
Γρηγορίου Πακουριανοΰ στενού φίλου τοΰ αύ· 
τοκράτορος Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ. Κεϊ- 
ται δέ Ν. Δ. τοϋ Στενιμάχου, εις άπόστααιν 
2 περίπου χλμ. από τής Ροδόπης, καλου- 
μένη σήμερον Μονή τοΰ Μπατσκόβου, έκ τής 
παρακειμένης δμωνύμου κώμης. Κατά τήν 
τρίτην Σταυροφορίαν (1189-1192), οί σταυ
ροφόροι προελάσαντες εκ Φιλιππουπόλεως 
μέχρι τής μονής έπυρπόλησαν αύτήν, τόν δέ 
ήγούμενόν της άπήγαγον δέσμιον εις τόν έν 
Φιλιππουπόλει διατρίβοντα τότε αρχηγόν των 
Φρειδερίκον Βαρβαρόσσαν. Τό 1344, ότε πα- 
ρεδόθησαν διά συνθήκης ΰπό τοΰ Βυζαντίου 
τά έως τής Ροδόπης όχυρώματα εις τούς 
Βουλγάρους, περιήλθε καί ή μονή εις τούς 
Βουλγάρους. "Οταν δέ κατελήφθη ή Θράκη 
υπό των Τούρκων, έπαυσαν πλέον προερχό
μενοι μοναχοί έξ Ίβηρίας, πρός πρόληψιν δέ 
τής έρημώσεώς της, αντικατέστησαν αυτούς 
"Ελληνες μοναχοί ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
Πατριαρχείου, δυνάμει προνομιών τάς οποίας 
παρεχώρησε Μωάμεθ ό κατακτητής.

Ί2ς πατριαρχική ή Μονή παρέμεινεν εις 
τάς χεΐρας των Ελλήνων. Οί Βούλγαροι 
όμως οί όποιοι έπωφθαλμίων αύτήν διά τόν 
πλοΰτόν της, κατέλαβον αύτήν τό 1894, διά 
δήθεν καταχρήσεις τοΰ ήγουμένου αύτής. Έ - 
κτοτε δέ, παρ’ όλας τάς διαμαρτυρίας καί 
ένεργείας καί τοΰ μητροπολίτου Φιλιππουπό- 
λεως καί τοΰ Πατριαρχείου, παραμένει εις 
χείράς των. 'Η περιουσία τής Μονής κατά 
μετριωτέρους υπολογισμούς άνήρχετο εις 500 
000 καί πλέον φράγκων χρυσών Τό Διαιτη
τικόν δικαστήριον τής Χάχης, τό όποϊον έπε- 
λήφθη τής έκδικάαεως τών ύπό τής Βουλγα
ρίας προβαλλομένων απαιτήσεων, άνεγνώρισε 
τήν επί τής Μονής καί τών κτημάτων αύτής 
έλληνικήν κυριότητα,,καί ύπεχρέωσε τήν Βουλ
γαρίαν νά πληρώση τήν αξίαν αυτών κατά 
τήν κρίσιν τών πραγματογνωμόνων.

*Η μονή περικλείει τρεις ναούς, τών όποιων 
ό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου άνακτισθέίς 
τό 1604 έπί τοΰ παλαιοτέρου ναοΰ καί μετο- 
νομαοθείς τής 'Αγίας Τριάδος, είναι πλήρης 
τοιχογραφιών, καθώς καί δ νάρθηξ αυτού,
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δοτις έζωγραφήθη τό 1643 δαπάνη του Κων- 
σταντινοπολίτου άρχοντος Γεωργίου, μονά- 
σαντος έν τη μονή μετά τοΰ νεαροΰ υίοΰ του 
Κωνσταντίνου. (Πρόλ. Κ. Μυρτ. Άποστολί- 
δου, Μεγ. Έλλην.'Εγκυκλοπαίδεια έν άρθρψ: 
Πετριτσονιτίσσης Μονή, καί «θρακικά» 1936 
σελίς 51 καί έξης).

* ΠΕΤΡΙΤΣΟΣ,—Φρούριον τής Θράκης κεί
μενον 1)2 ώραν περίπου πρός νότον του Στε- 
νιμάχου (βλ. λεξ.) ύψους 130 μέτρα .ύπέρ 
αυτόν. Έκτίσθη δέ κατά πάσαν πιθανότητα 
ύπό Αλεξίου του Κομνηνοΰ (1081—1118).

ΠΕΤΡΟΓ (τό) ή Πετρί (τό).—ΙΙαλάτιον Ιν 
Κωναταντινουπόλει επί τής Ν. ακτής του Κε
ρατίου κόλπου, κτισθέν δπό τοΰ αύτοκράτο- 
ρος ’Ιουστινιανού (526—565) δπό του πατρι
κίου Πέτρου, άπό τοΰ όποιου έπωνομάσθη 
καί ή συνοικία τό Πέτρου, ή Πετρί.

ΠΕΓΚΗ.—Μεγάλη νήσος τής Κάτω Μοι- 
σίας έπί τοΰ Δουνάβεως, σχηματιζσμένη δπό 
των δυο νοτιωτέρων έκ των Ιπτά στομίων 
αύτοΰ (Στράβ. VII, 305,—Πτολεμαίου, Γεωγρ. 
Γ, 10, 2), τό νοτιώτατοντών όποίων, τό καί 
'Ιερόν καλούμενον, εκαλείτο κατά Στράβωνα 
ΙΙεύκη, «δΓ ου σταδίων ανάπλους έπί τήν 
Πεύκην έκατόν είκοσι». Κατά τό κάτω τμήμα 
αύτής, ό Δαρεΐος κατεσκεύασε γέφυραν τό 
515 π. χ. δτε έξεστράτευσεν κατά των Σκυ- 
θών. Τήν νήσον ΙΙεΰκην, καταλαβόντες κατά 
τήν αρχαιότητα οί εκ τής χώρας των μετα- 
ναστεύσαντες Βαστάρναι «Πεύκινοι προαηγο- 
ρεύθησαν» (Στράβ. VII, 305). Παρ’ δλην τήν 
μεταβολήν τήν όποιαν δπέστησαν έκτοτε τά 
στόμια του "Ιατρού (Δουνάβεως) φαίνεται δτι 
ή μέν νήσος Πεύκη είναι ή σημερινή Dra- 
noua, τό δέ 'Ιερόν οτόμιον ή Πεύκη, τό τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου.

ΠΕΓΚΙΝΟΙ, (Πευκηνοί ή Πεΰκοι).—Λαός 
τής Άν. Μοισίας, κατοικώ; κατά τόν Πτο
λεμαίον (Γεωγρ. Γ, 10, 4) τήν μεταξύ των 
νοτιωτάτων δύο στομίων τοΰ Δουνάβεως πο
ταμού χώραν, άπό τοΰ νοτιωτάτου (νΰν "Α
γιος Γεώργιος) μέχρι, τοΰ βορειοτέρου (νΰν 
Κίλια).('0 Στράβων VII, 305) θεωρεί αυτούς 
Βασταρνικής φυλής, οί όποιοι μεταναστέυσαν* 
τες έκ τής χώρας αυτών καί καταλαβόντες 
τήν παρά τάς εκβολάς τοΰ Δουνάβεως μεγά- 
λην νήσον Πεύκην, «ΓΙευκϊνοι προσηγορεύθη-

σαν»,Ό δέ Τάκιτος (Γερμ. 46, 1), παραδέχε
ται αυτούς ώς γερμανικής καταγωγής, έχον
τας τά αύτά ήθη καί έθιμα καί τήν ιδίαν 
γλώσσαν καί χαρακτηρίζει αυτούς ώς ακαθάρ
τους.

ΠΕΓΚΟΙ (οί). — Λαός τής ’Ανατολικής 
Κάτω Μοισίας, ό αυτός μέ τούς ΙΙευκίνους 
(βλ. λέξ.)

1ΙΗΓΑΙ (αί).—Τοποθεσία έν Βυζαντίφ, άπέ- 
χουσα περί τά 165 μέτρα άπό τής πρός τήν 
Σηλυβρίαν πύλης των Χερσαίων τειχών τήν 
οποίαν δ ιστορικός Προκόπιος (Περί Κτισμ. Α, 
3, 6) περιγράφει ώς εξής: . «Ένταΰθά έστι 
δάσος κυπαρίσσων άμφιλαφές, λειμών έν ά* 
παλαΐς ταϊς άρούραις τεθηλώς άνθεσι, πα
ράδεισος εΰφορών τά ώραία, πηγή άψοφητί 
βλύζουσα γαληνόν τό ύδωρ καί πότιμον, ιε
ροπρεπή επιεικώς πάντα». Έν τή τοποθεσίφ 
ταύτη έκειτο τό περίφημον άγιασμα τής ορ
θοδόξου Εκκλησίας, τό άλλως καλούμενον 
Ζωοδόχος ΙΙηγή ή Μπαλουκλή.

ΠΙΙΓΑΙ.—Ίαματικαί πηγαί τής ’Αν. Θρά
κης, άπέχουσαι κατά τόν Ηρόδοτον άπό τής 
έπί τοΰ Εύξείνου Πόντου ’Απολλωνίας (νΰν 
Σωζουπόλεως) καί τοΰ έπί τής Προποντίδος 
παρά τήν Πέρινθον Ηραίου Τείχους δύο ή- 
μερών περίπου δρόμον. Ήσαν δέ «δυών δέου- 
σαι τεσσαράκοντα έκ πέτρης τής αύτής ρεου- 
σαι», άπό τών όποίων πηγάζει ό ποταμός 
Τέαρος, έκβάλλων εις τόν Κοντάδεσδον (νΰν 
Ιίαραγάτσ-ντερέ) παραπόταμον τοΰ ’Αγριάνή.' 
Έξ αύτών άλλαι μέν ήσαν ψυχραί, άλλαι δέ 
θερμαί «άριστοι τά τε άλλα έν άκεσιν φέ- 
ρουσαι καί δή καί άνδράσι καί ϊπποισι ψώρην 
άκέσασθαι» (Ήροδ, IV, 90). Διερχόμενος 
εντεύθεν ό Δαρεΐος δτε έξεατράτευε κατά τών 
Σκυθών τό 515 π. X. τόσον ηύχαριατήθη έκ 
τής τοποθεσίας καί τών υδάτων έν γένει, 
ώστε παρέμεινεν αύτόθι έπί τρεις ημέρας, 
άναχωρών δε έστησε μαρμαρίνην αναθηματι
κήν στήλην, έν τή όποίφ έξύμνει τόν ποτα
μόν ώς «άριστόν τε καί κάλλιστον πάντων».

Κατά τινας αί 38 αυται πηγαί τοΰ 'Γεάρου 
έκειντο παρά τάς Σαράντα ’Εκκλησίας, ένεκα 
δέ γεωλογικών λόγων εξέλιπον αύται. Κατ’ 
άλλους έκειντο δπου ή νΰν κωμόπολις Γέννα, 
ένθα υπάρχουν καί σήμερον ακόμη 14 μέν 
πηγαί εντός αύτής, δύο δέ εις δεκάλ?πτ<?γ
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άπόατασιν, Κατ' άλλους τέλος, δπου ή νύν 
κωμόπολις Μπουνάρ-Χισσάρ.’Εκ των γνωμών 
τούτων πιθανοτέρα φαίνεται ή τελευταία, καθ’ 
δσον καί σήμερον ακόμη άναβλύζουν έν τψ 
μέσφ αΰτής αφθονα γλυκέα ύδατα, επί πλέον 
δέ ό εξ αύτών πηγάζων ποταμός διέσωσε τό 
άρχαΐον όνομά του, καλούμενος ύπό των Τούρ
κων Τέαρα-σουΐ, ήχοι ύδατα του Τεάρου. 
Έπί των Βυζαντινών χρόνων μνημονεύεται 
επί τής θέσεως αΰτής ή κώμη Βρύσις, προ
φανώς λαβοΰσα τό όνομα υπό των πηγών, 
προ δ* αυτής και φρούριον Βρυσόκαστρον κα
λούμενου ή Φρούριον των Πηγών, τού όποιου 
σώζονται ερείπια μετά τριών πύργων. Κεί
μενη έπί τής μεγάλης λεωφόρου από Σαράντα 
Εκκλησιών εις Κωνσταντινούπολή, ήτο μία 
τών άκμαιοτέρων κωμοπόλεων τής περιφε- 
ρείας ταύτης, κατά δέ τόν ένατον αιώνα μνη
μονεύεται ώς έδρα επισκόπου τής επαρχίας 
Αΐμιμόντου υπό τόν μητροπολίτην Άδριανου- 
πόλεως. Ή Βρύσις έκυριεύθη μετά τών Σα
ράντα Εκκλησιών τό 1371 υπ’ αυτού τού 
σουλτάνου Μουράτ τού Α' Ικτοτε δέ μετω- 
νομάαθη Μπουρνάρ-Χιασάρ, κατά μετάφρασιν 
τού Βρυσοκάστρου. Έπί τής 'Ελληνικής κα
τοχής τής Άν. Θράκης (1920—1922) ήτο 
έδρα υποδιοικήσεως τού νομού Σαράντα ’Εκ
κλησιών, έχουσα 6π’ αυτήν 20 χωρία, τών 
όποιων οί κάτοικοι άνήρχοντο κατά την άπο- 
γραφήν τού 1920 εις 14919 κατοίκους, επι
διδόμενους εις τήν γεωργίαν καί τό έμπόριον 
τών σιτηρών. Ή κωμόπολις μέχρι τής έκκε- 
νώσεως τής ’Αν. Θράκης ήρίθμει 3.300 κα
τοίκους, διατηροΰντας αστικήν σχολήν καί 
παρθεναγωγείου καί δύο εκκλησίας.

* ΠΙΙΓΩΝ (Αρχιεπισκοπή).—“Εδρα άρχιε- 
πισκοπής, μνημονευόμενη εις τά ’Εκκλησια
στικά Χρονικά. Μεταξύ τών επισκόπων αΰτής 
μνημονεύεται δ ’Ιγνάτιος τό 1285 ύπογραφό- 
μένος κατά τήν έν Βλαχέρναις Σύνοδον τό 
1285: «Ό ταπεινός μητροπολίτης Πηγών καί 
ΙΙαρίου ύπέρτιμος ’Ιγνάτιος, όρίσας δπέγραψα». 
(Σταμούλη, συμβολή εις τήν ‘Ιστορίαν τών 
εκκλησιών τής Θράκης, σελ. 156).

ΙΙΗΛΑΓΟΝΕΣ.—Οί κάτοικοι τής έν Μακε
δονία- Πελαγονίας, λαβόντες τό όνομα από 
τού Πηλεγόνος, υιού τού ’Αξιού. Ήααν πε
λασγικής φυλής καί κατ’ άρχάς κατφκουν

m

τήν κοιλάδα τού ’Αξιού. Έξεδιώχθηααν όμως 
έκεϊθεν κατά τούς προϊστορικούς χρόνους ύπό 
τών Παιάνων, καί ή μεν χώρα αΰτών ώνομά- 
σθη Παιονία, ούτοι δέ καταλαβόντες τό πράς 
δυσμάς τού Έριγώνος ποταμού λεκανοπέδιών, 
έξεδίωξαν τούς κατέχοντας αυτό Όρέστας 
πράς νότον. "Εκτοτε ή χώρα αΰτών έκλήθη 
Πελαγονία. ’Εκαλούντο έπίσης καί Τιτάνες.

Κατά τήν κατάκτησιν τής χώρας υπό τών 
Ρωμαίων (167 π. X.) καί τήν διαίρεσιν αΰτής 
εις 4 τμήματα, ή Πελαγονία άπετέλεσεν εν 
τών τμημάτων τούτων μέ πρωτεύουσαν τήν 
Πελαγονίαν πρότερον Ήράκλειαν.

ΠΗΛΕΓΩΝ.—Γίός τού Άξιου καί τής Πε- 
ριβοίας, πατήρ τού Άατεροπαίου, λαβών μέ
ρος κατά τόν Τρωικόν πόλεμον ώς σύμμαχος 
τού Πριάμου, έλθών έκ «Παιονίκης τής έρι- 
βώλου. (Ίλιάδ. Φ, 140). Έφονεύθη ύπό τού 
Άχιλλέως (αυτόθι, 159).

ΠΙΑΡΗΝΣΙ01,—Λαός Θρακικός κατοικών 
κατά τόν Πτολεμαίον (Γεωγρ. Γ', 10, 4), τά 
ανατολικά τής Κάτω Μοισίας (Βουλγαρία) 
πρός βορράν τών Ιίραβύζων παρά τόν Δούνα- 
βιν εν τή περιφερείς τής σημερινής πόλεως 
Ρουχτσούκ.

ΠΙΓΡΗΣ.—Νεανίας τις έκ Παιονίας τής 
Θράκης, δστις, έλπίζων δτι θά ήδύνατο διά 
τής ύποστηρίξεως τού Δαρείου, -ν’ άναδειχθή 
τύραννος τής ίδιας πατρίδος του, ήλθε μετά 
τού άδελφού του Μαντείου εις Σάρδεις, πρός 
συνάντησιν αυτού, άγων μεθ’ έαυτοΰ καί τήν 
άδελφήν των «μεγάλην τε καί εΰειδέα». Ό 
Δαρεϊος εΰχαριστηθείς τότε έκ τής γνωριμίας 
αΰτών διέταξε τόν έν Θράκη διατρίβοντα στρα
τηγόν του Μεγάβαζον όπως μετοικήση δλους 
τούς Παίονας σΰν γυναιξί καί τέκνοις έξ Εΰρώ- 
πης εις ’Ασίαν, πράγματά όποϊον καί έγένετο 
(Ήροδ. V, 12-14).

ΠΙΕΡΙΚΟΣ (κόλπος).— Κόλπος τής Με
σημβρινής Θράκης, λαβών τό όνομα υπό τών 
Πιέρων (βλ. λέξ.) «οί ύστερον ύπό τό Παγ- 
γαϊον πέραν Στρυμόνος φκησαν Φάγρητα καί 
άλλα χωρία». (Θουκυδ. Β, 99).

ΠΙΕΡΕΣ.—Λαός θρακικός, δστις έκδιωχθείς 
περί τά 750 π. X. ύπό τών Τημενιδών, βα
σιλέων τής Μακεδονίας, άπό τής παρά τόν 
“Ολυμπον Πιερίας, αρχικής αύτών διαμο
νής, μετηνάστευσαν είς τήν πρός Α. τού
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Στρυμόνος καί τών ύπωρειών τοϋ Παγγα(ου 
δρους υπό τών Ήδωνών κατεχομένην χώραν, 
τούς δποίους εκτοπίσαντες έγενοντο κύριοι 
ουτοι (θουκ. II, 99). Ά π’ αύτών ή χώρα 
έκλήθη Πιερία, καθώς καί δ κόλπος Πιερικός. 
Έκαλλιέργησαν τήν μουσικήν καί τήν ποίη- 
σιν, γνωστόν δέ δτι αί Μοΰσαι, από του 'Η
ροδότου ήδη, έκαλοΰντο ΙΙιερίδες. Κατά τήν 
διάβασιν τοϋ Ξέρξου, έπερχομένου κατά τής 
'Ελλάδος, δπετάγησαν εις αυτόν καί παρεχώ- 
ρησαν στρατόν καί πλοία εις τόν παραπλέοντα 
τά θρακικά παράλια περσικόν στόλον (Ήροδ. 
VII, 185). Πόλεις αυτών μνημονεύονται ύπό 
του'Ηροδότου, δ Φάγρης καί ή Πέργαμος, τά 
Πιέρια καλούμενα τείχη, μετά δέ των Όδο- 
μάντων καί Σαιρέων έξεμεταλλεύοντο τά πλού
σια μεταλλεία τοΰ Παγγαίου (‘Ηροδ. VII, 112).

ΠΙΕΡΙΑ ή ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑ.—Χώρα τής με
σημβρινής Θράκης, κληθεΐσα ούτως από των 
Πιερων (βλ. λέξ.) οί δποΐοι έκδιώξαντες τούς 
κατοίκους αυτής ’Ήδωνας περί το 750 π. X. 
ίγκατεστάθησαν εν αυτή έξετείνετο δέ πρός 
νότον τοϋ Παγγαίου δρους μέχρι τής παρα
λίας. (Πτολεμ. Γεωγρ. Γ', 12, 7).

ΙΙΙΕΡΙΔΕΣ (ΜΟΓΣΑΙ).—Ούτως εκαλούντο 
ύπό των αρχαίων ποιητών αί Μοΰσαι διότι έ* 
πιστεύετο δτι εγεννήθησαν καί διέμενον έν 
Πιερία, δπου καί έλατρεύοντο. Έν Π'-spiqi ε· 
λατρεύετο επίσης καί δ Διόνυσος, κατά δέ 
τήν μυθολογίαν εγεννήθη καί δ Όρφεύς.

ΠΙΕΡΙΔΕΣ (αί).—Αί εννέα θνηταί θυγατέ
ρες τοϋ Πιέρου, βασιλέως τής Πιερίας. Αυται 
έπαιρόμεναι διά τήν μουσικήν τέχνην αύτών, 
ήλθον είς τόν Έλικώνα διά νά άνταγωνισθοϋν 
πρός τάς Μούσας. Μόλις δμως ήρχισαν νά $* 
δουν, σκότος βαθύ έκάλυψε τήν χώραν, ενώ 
άντιθέτως άμα ήρχισαν τό φσμα των αί Μοϋ- 
σαι, έπέλαμψε τό φώς τοϋ 'Ηλίου, καί ή φύ- 
σις δλη έγαλήνευσε, ώς νά ήκροάτο τό γλυκύ 
α.σμα αύτών, δ δέ Έλικών ύψοϋτο πρός τόν 
ούρανόν. Τότε αί νικηθεΐσαι θυγατέρες τοΰ 
Πιέρου, μετεμορφώθηααν εξ οίκτου ύπό των 
θεών εις πτηνά.

ΠΙΕΡΙΣ (ή).—Ή άλλως καλουμένη Πιερία 
(βλ. λεξ.).

ΠΙΕΡΟΣ.—Πατήρ των 9 Μουσών, πρώτος 
εΐσαγαγών είς τάς Θεσπιάς τής Βοιωτίας τήν 
λατρείαν των Μουσών.

ΠΙΕΡΟΣ.—Αύτόχθων βασιλεύς τής ’Ημα
θίας εν Μακεδονία τοΰ οποίου αί 9 θυγατέ
ρες έρίσαααι περί μουσικής πρός τάς Μούσας, 
καί ήττηθεΐσαι μετεμορφώθηααν ύπό των θεών 
είς πτηνά.

ΠΙΕΡΟΣ.—Γίός τοΰ Μάγνητος έκ Θράκης, 
δστις αγαπηθείς υπό τής μούσης Κλειοϋς 
«κατά μήνιν τής ’Αφροδίτης», διότι ώνείδιζεν 
αύτήν διά τόν πρός τόν Άδωνιν ερωτά της, 
εγέννησεν έξ αύτής τόν Τάκινθον (Άπολλοδ. 
Α, 3, 3).

ΠΙΖΟΣ (PIZUS).—Πόλις τής βορείου Θρά
κης εν τή χώρφ τών Όδρυσών, κειμένη αρι
στερά τοϋ μέσου ροϋ τοϋ "Εβρου ποταμού. 
'Ιδρυθεΐσα επί τών Ρωμαϊκών χρόνων (202 
μ. X.) άπέβη σπουδαΐον έμπορικόν κέντρον. 
'Γπό τοϋ «'Οδοιπορικού» τοϋ Άντωνίνου κα
λείται Όπίξα, ύπό δε τοΰ ίστορικοϋ Προκο
πίου (Περί Κτισμ. IV, 11) Πίνζος, τής δποίας 
τά τείχη έπεσκεύασεν δ αύτοκράτωρ ’Ιουστι
νιανός (527—565). Ταύτίζεται πρός τό ση
μερινόν χωρίον τής Βουλγαρίας Τσακαρλάρ. 
(«Θρακικά» τ. VI, (1935), σελ. 156 καί Ιξ·).

ΙΙΙΘΗΚΟΓ Λ1ΜΗΝ.—Λιμενίσκος τής Εύρω- 
παϊκής παραλίας τοΰ Βοσπόρου παρά τήν 
θερμημερίαν (νΰν Κιουμπασή - μουρνού) όνο- 
μασθείς ούτως από τίνος άρχηγοΰ τών έκεΐ 
βαρβάρων, δστις, ώς λέγεται ώδήγησεν αύτούς 
είς τήν Άοίαν.

ΠΙΚΡΙΔΙΟΝ ή ΠΙΚΡΙΔΙΟΓ ΠΕΡΑΙΑ.—Συ
νοικία τής Κωνσταντινουπόλεως επί τών Βυ
ζαντινών χρόνων, δνομασθεΐσα ο'ύτως από τοϋ 
εν αύτή οίκοδομηθέντος παλατιού τοϋ παρα
κοιμωμένου Πικριδίου, περί τά τέλη τοΰ VIII 
αίώνος, επί τής αύτοκρατείρας Ειρήνης τής 
’Αθηναίας. ’Εκαλείτο επίσης καί Άρεοβίνθου 
πιθανώς ύπό τοϋ δμωνύμου πατρικίου, γαμ
βρού άπ’ άνεψιφ τοΰ αύτοκράτορος Ίουστινια- 
νοΰ. Έν τή αύτή συνοικίφ έκτισε καί φερώ- 
νυμον μονήν. Έκειτο δέ επί τής Β. Δ, ακ
τής τοΰ Κερατίου κόλπου, απέναντι τών 
Βλαχερνών. Μετά τήν ύπό τών Τούρκων ά· 
λωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως έπωνομάσθη 
'Αγία Παρασκευή από τής δμωνύμου εκκλη
σίας, σήμερον δέ Χάσκιοϊ καί είναι τό πο- 
λυανθρωπότερον μετά τό πέραν προάστειον 
τής Κωνσταντινουπόλεως.

ΠΙΚΡΙΔΙΟΓ (τά).—Παλάτιον έν Κωνσταν-
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τινουπόλει, κτισθέν rcspl τά τέλη τοΰ VIII 
αίώνος έπί τής αΰτοκρατείρας Ειρήνης τής 
'Αθηναίας, ύπό τοΰ παρακοιμωμένου Πικριδίου, 
από του όποιου έπωνομάσθη καί ολόκληρος 
ή συνοικία.

* ΠΙΑΙΝΖΗΝΟΙ.—ΟΕ κάτοικοι αρχαίας θρα- 
κικής κώμης κατ’ αναμνηστικήν έπιγραφήν 
επί μαρμάρινης στήλης τοΰ τρίτου μ. X. αΐώ- 
νος των χρόνων τοΰ ’Αλεξάνδρου Σεβήρου 
(222-235), εύρεθεΐσαν εις τό χωρίον Άράπο- 
βον παρά τήν Στενίμαχον. («Θρακικά», Τόμ, 
VI, (1935) σελίς 159).

ΠΙΑΩΡΟΣ (ή). — Πόλις τής χερσονήσου Σι- 
θωνίας (νυν Λόγγου), άναφερομένη υπό τοΰ 
Ηροδότου. Τό εθνικόν Πιλωρίτης. Μέχρι των 
Περσικών πολέμων παρεμεινεν έλευθέρα, ό- 
πότε όποταγεΐσα εις τους Πέρσας, έχορήγησε 
στρατόν καί πλοία εις τόν παραπλέοντα τά 
Χαλκιδικά παράλια στόλον τοΰ Ξίέρξου. (Ή- 
ροδ. VII, 122). Μετά τήν άναχώρηαιν των 
Περσών καί τήν Νικίειον ειρήνην τό 421 π. 
X. άναφέρεται ώς σύμμαχος καί φόρου ύπο- 
τελής των ’Αθηναίων. Στέφανος δ Βυζάντιος 
άναφέρων τήν Πίλωρον σφάλλεται τοποθετών 
αυτήν έπί τής χερσονήσου ’Ακτής ("Αγιον 
"Ορος). «Πίλωρος καί Σάρτη περί τόν νΑθω... 
ώς Έκαταΐος ισχυρίζεται». Κατά τόν L,eake 
(Τόμ, Γ \ 153), έκειτο παρά τό σημερινόν 
άγκυροβόλιον Πόρτο-Βουρβούρι ή Βουρβουροΰ.

ΠΙΜΙΙΛΑ ή ΙΙΙΜΠΑΕΙΑ (ή). — Πόλις τής 
Περσίας κείμενη έπί των Β. Α. ύπωρειών 
τοΰ Όλυμπου παρά τό Δίον (νυν Μαλαθριά), 
«ένθα Όρφεύζ διέτριβε» (Στράβ. VII, 330, 
17 18). Έθεωρεΐτο ώς έδρα τής λατρείας 
τών Μουσών, αί δποϊαι έξ αυτής καί Πιμ- 
πλη'ίδες ή Πιμπληϊάδες εκαλούντο.

ΠΙΜΠΑΑ ή 11ΙΜ1ΙΑΕΙΑ (ή).— Κρήνη καί 
όρος, αφιερωμένα εις τάς Μούσας, δπου έ- 
ζησεν δ Όρφεύς καί δπου έγέννησεν αυτόν 
ή Μούσα Καλλιόπη έπί τίνος βράχου καλου- 
μένου «Σκοπιά Πιμπλη'ίδος». Κατά τούς με
ταγενεστέρους χρόνους ταΰτα μετετοπίσθησαν 
πρός τόν Έλικώνα τής Βοιωτίας, έξ οΰ ή 
ονομασία αύτοΰ «Πιμπλείας κοπή».

Π1ΜΠΛΗ ΓΔΕΣ ή ΙΙΙΜΠΛΒΓΑΔΕΣ (αί). 
—Έπίθετον τών Μουσών άπό τής έν Πιερίφ 
πόλεοις ΙΙιμπλείας (βλ. λές.).

ΠΙΝΑΚΑΣ (δ).— Έπίθετον διδόμενον υπό

τών Βυζαντινών εις τόν μητροπολίτην τής έν 
Θράκη Έρακλείας, «φ δή προνόμιόν έστιν 
έκ παλαιού δικαιωμένα) έν Βυζαντίψ, ώς α
νέκαθεν τελοϋντος ύπό τήν Ήράκλειαν τόν 
πατριάρχην χειροτονεϊν». (Παχωμ. IV, 24).

Τό προνόμιον τοΰτο χρονολογείται ήδη πρό 
τής πρώτης Οικουμενικής Συνόδόυ (325), καθ’ 
ο παραδίδων δ μητροπολίτης Έρακλείας εις 
τόν νέον πατριάρχην τήν ποψαντορικήν ρά
βδον, άσπάζεται τήν δεξιάν αΰτοΰ, καθώς 
έπίσης καί δ πατριάρχης τήν τοΰ μητροπο
λίτου.

ΠΙΝΖΟΣ. — ΙΙόλις τής Βορείου Θράκης έν 
τή χώρφ τών Όδρυσών παρά Προκοπίω (Περί 
Κτίσμ. IV, 11) ή άλλους υπό τών ’Οδοιπο
ρικών καλουμένη Πίζος ή Όπιζα (βλ. λέξ. 
Πίζος).

ΠΙΣΤΓΡΟΣ.—Πόλις τής μεσημβρινής πα
ραλίας τής Θράκης έν Ήγωνίδι, κειμένη έπί 
τής δμωνόμου λίμνης, πρός δυσμάς τών έκβο- 
λών τοΰ Νέστου ποταμού, άπέναναντι τής 
Θάσου. Κατά πάσαν πιθανότητα ίδρύθη ύπό 
του Κλαζομενίου Τιμησίου, μετά τήν ϊδρυσιν 
τών Άβδήρων τό 656 π. X. οπότε διωχθείς 
υπό τών ’Αβδηριτών έκτισε πόλεις τινάς, με
ταξύ τών όποιων καί ή Πίστυρος. Τήύ θέσιν 
αυτής έπέχει ή νυν πολίχνη Κεραμωτή, παρά 
τήν δποίαν υπάρχουν πλούσια ιχθυοτροφεία.

ΠΙΣΤΓΡΟΣ (Λίμνη).—Λίμνη τής μεσημβρι
νής παραλίας τής Θράκης έν Ήδωνίδι, περί 
τά 4 μίλια πρός Δ. τών έκβολών τοΰ Νέστου, 
απέναντι τής Θάσου, έχουσα κατά τόν Ηρό
δοτον (VII, 109) περιφέρειαν 30 σταδίων 
«ίχθυώδης τε καί κάρτα αλμυρή».

Σήμερον άποτελεΐται έκ μικρών ελωδών λιμ
νών, πλουσιωτάτων έπίσης εις ίχθΰς καί κα
λείται Οπό μέν τών Ελλήνων Κεραμωτή, ύπό 
τών Ευρωπαίων Καλαμωτή, υπό δέ τών Τούρ- 
κων Κερεμιδλή.

ΠΛΑΓΚΤΑΙ (αί).—’Άλλη ονομασία τών 
Κυανέων νήσων ή Συμπληγάδιυν Πετρών, ά- 
παντώαα διά πρώτην φοράν εις τήν Μήδειαν 
τοΰ Εύριπίδου (στίχ. 2).

ΠΛΑΚΙΛΛΙΑΝΩΝ ή ΦΛ ΑΚΙΛΛΙΑΝΩΝ (πα
λάτια).—Παλάτια έν Κωνσταντινουπόλει κτι- 
σθέντα ύπό τής ΙΙλακίλλας, πρώτης συζύγου 
Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου (379—395). ’Εν αΰ- 
τοΐς έφυλάσσοντο τά βασιλικά εμβλήματα, τά
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δτίοία άρπάσαντες οί στασιασταί κατά τήν 
στάσιν τοΰ Νίκα (13 Ίανουαρίου 523) έστε- 
φάνωσαν τόν ύπ’ αύτών άναγορευθέντα αύτο- 
κράτορα Τπάτιον, ανεψιόν’Αναστασίου τοΰ Α'.

* ΠΛΑΚΩΤΗ (λεωφόρος).—Μεγάλη στρα
τιωτική λεωφόρος μεταξύ τής Χρυσής Πύλης 
καί τοΰ Ρηγίου, όνομασθεΐσα ούτως από του 
Ιουστινιανού (527—565) δστις από τελμα
τώδη καί άδιάβατον, «λίθοις αυτήν καταστρώ- 
σας άμαξιαίοις εΰπετή τε κατεστήσατο καί ά- 
πονον 6-λως... ευρύνεται δέ τοσοΰτον, ές δσον 
άμάξας ού στενοχωρεΐν δύο απ’ εναντίας άλ- 
λήλαις ίούσας. Τραχείς οί λίθοι διαφερόντως' 
είκάσαις άν μυλίτας είναι. Εύμεγέθεις τέ εΐσί 
μάλιστα.,.» (Προκ. Περί Ιντισμ. IV, 8, 5—8). 
Διά τής λεωφόρου ταύτης, είσήρχετο ό αϋτο- 
κράτωρ εις τήν πρωτεύουσαν μετά τήν εν τώ 
Έβδόμφ άναγόρευσίν του, ή οσάκις έπέστρε- 
φεν από εκστρατείαν.

ΠΛΕΙΣΤΩΡΟΣ (ό).— ’Επιχώριος θεός των 
’Αψινθίων Θρακών, εις τόν όποιον έθυσίασαν 
ούτοι τόν παρ’ αύτοϊς καταφυγόντα Οίόβαζον, 
Πέρσην ύπαρχον τού Ξέρξου εν Καρδίφ τής 
Θρακικής Χερσονήσου μετά τήν εν Πλαταιαίς 
μάχην τό 479 π. X. (Ήροδ. IX, 119).

ΠΛΙΙ3ΙΠΠ0Σ.—Γίός τού Φινέως, μυθικού 
βασιλέως τής Σαλμυδησσού έν Θράκη, έκτής 
πρώτης αυτού συζύγου Κλεοπάτρας, φονευθείς 
μετά τού αδελφού του Πανδίονος υπό τού πα- 
τρός του, πιστεύσαντος εις τάς διαβολάς τής 
μητρυιάς των Ίδαίης. (Άπολλοδ. Γ\ 15, 3).

ΠΛΙΣΚΟΒΑ.—’Οχυρά πόλις τής Κάτω Μοι- 
σίας, κειμένη επί τοΰ ποταμού Ταβάν, δστις 
ρέων πρός τό Δορύστολον (νύν Σιλίστριαν), 
εκβάλλει εις τόν Δούναβιν. Ταύτην κατέλα- 
βεν δ ’Ιωάννης Τσιμισκής κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 
971, δτε μετά τήν άλωσιν τής Πρεσθλαύας 
έπήρχετο κατά τοΰ Δορυστόλου, δπου είχεν 
όχυρωθή δ Σβιατοσλαΰος, ήγεμόνν των Ρώσ- 
σων, επί κεφαλής 60.000 άνδρών. Επίσης κα- 
τέλαβεν αυτήν άργότερον δ ’Αλέξιος Α' δ 
Κομνηνός τό 1088, δτε εξεστράτευσε κατά 
τών Ιίουμάνων (’Άννα Κομν. VII, 3).

ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΙΣ ή ΠΛΩΤΙΝΟΙ’ΠΟΛΙΣ.— 
Μεσόγειος πόλις τής Θράκης έν τή χώρα τών 
ΒΙννων, έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ ποταμού 
“Εβρου, Ιδρυθεΐσα υπό τοΰ αύτοκράτορος Τραϊ
ανού (98—117 μ. X.) πρός τιμήν τής συζύ

γου αυτού Πλωτίνης. Τά τείχη αυτής έπε- 
σκεύασεν δ αΰτοκράτωρ ’Ιουστινιανός (527 — 
565). Κατά τόν Τεροκλέα (Συνέκδ. 635) καί 
τόν Κωνστ. IIορφυρογέννητον (Περί Θεμ. Β, 
47) ήτο μία τών 5 πόλεων τής επαρχίας Αϊμι- 
μόντου, εις δε τά ’Εκκλησιαστικά Χρονικά 
άναφέρεται ως έδρα επισκόπου τής αυτής ε
παρχίας υπό τόν μητροπολίτην Άδριανουπό- 
λεως (Ράλλη καί Ποτλή, τόμ. V, σελ. 394 
καί 463). Μολονότι ή πόλις άναφέρεται υπό 
τόσων συγγραφέων, ή τοποθεσία αυτής δεν 
έχει έξακριβωθή, μεγάλη δέ διαφωνία υπάρ
χει μεταξύ τών αρχαιολόγων καί ιστορικών. 
Κατά τήν Tabula Peutiiigeriana, απείχε 
24 μίλια πρός Ν. τής Άδριανουπόλεως, κατ’ 
άλλους δέ πρός βορράν τοΰ Διδυμοτείχου. Ό 
Μελέτιος (Γεωγρ. Γ, σελ. 102) τοποθετεί αυ
τήν, άλλ’ άορίστως, μεταξύ Άδριανουπόλεως 
καί 'Γραϊανουπόλεως, προσθέτων δτι κοινώς 
ονομάζεται ΙΙλουοδίν. Οί χάρται τού Κεΐπερτ 
τοποθετούν αυτήν πρός νότον τού Διδυμοτεί
χου. “Αλλοι πρός βορράν τοΰ Διδυμοτείχου 
δπου τό σημερινόν Πύθιον (πρώην Κούλελι - 
Μπουργάζ), δπου σώζονται έρείπεια αρχαίας 
πόλεως, καί άλλοι τέλος έπί τής Βέννας ή 
Βείνας, ή δπου τό νύν Διδυμότειχον (ΙΙρβλ. 
Άρχιμανδρ. Ν. Βαφείδου. Ή έν Διδυμοτείχω 
άνευρεθείσα αναθηματική επιγραφή τών Πλω- 
τινοπολιτών, εις Θρακικά, 1!)37, σελ. 196 καί 
έξής). Πότε καί 6πό τίνος κατεστράφη δέν 
είναι γνωστόν, πάντως δμιυς θά ϋφίστατο 
κατά τόν XII αιώνα, καθ’ δσον μνημονεύε
ται ώς έδρα επισκόπου, δπου μετετέθη δ ίε·
ροφύλαξ τής έν Φρυγίφ Τραπεζουπόλεως.

** *
Τής Πλωτινοπόλεως σώζονται νομίσματα 

τών αύτοκρατορικών χρόνων, από Άντωνίνου 
τού Ευσεβούς, μέχρι τοΰ Καρακάλλα μετά 
τής επιγραφής ΠΛΩΤΕΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ συνή
θως δέ άνευ τού ονόματος τού αύτοκράτορος 
καί διαφόρων τύπων, μεταξύ τών δποίων α
ξιοσημείωτος δ παριστών τόν ποτάμιον θεόν 
"Εβρον, κατακείμενον καί έχοντα τόν ένα 
πόδα έπί αγγείου ανεστραμμένου (Head - Σβο- 
ρώνου, Τστορ. τών Νομισμ, Τόμ. Α', σ. 361).

ΙΙΟΔΑΡΓΟΙ.—’Έθνος Θρακικόν, άναφερόμε- 
νον ύπό Στεφάνου τού Βυζαντίου. Κατά τινας 
,έπιγραφάς εύρεθείσας έν Περίνθφ (Ηράκλεια),
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ένθα άναφέρονται ονόματα Ποδαργών Θρα
κών, κατψκουν καρά τήν Προποντίδα, έν τή 
περιφερείς τής πόλεως ταύτης, (Dumont - 
Homolle, σελ. 383).

* ΠΟΔΑΡΚΗΣ (δ).—"Ονομα ένός τών 4 άν- 
θρωποφάγων ίππων του Διομήδους, μυθικού 
βασιλέως τών Βισχόνων εν Θράκη τούς δποί- 
ους, ώς γνωστόν, διετάχθη ό 'Ηρακλής ύπό 
τού Εύρυσθέως νά μεταφέρη εις Μυκήνας.

* ΙΙΟ Α ΕΜ Ο Κ Ρ Α Τ ΕΙΑ .— Έ λ λ η ν ί ς ,  σύζυγος 
τού Σ αδάλα,  βασιλέως τής  Θράκης,  κ α τ ’ I- 
π ιγραφήν εδρεθεΐσαν έν Βιζύη:

Βασιλεύς Κόχυς βασιλέα Σα δάλω ν  
καί βασίλισσαν Πολεμοκράτειαν ,  
τούς εαυτού γονε ίς ,
Θεοΐς πατρφ ο ις .

(Dumont-Homolle, σελ. 365).
* ΠΟΛΕΜΩΝ.—Γίός τού Κότυος τού Σαπ- 

παίου βασιλέως τής Θράκης καί τής ’Αντω
νίας Τρύφαινας, μετά ταύτα βασιλέως τοΰ 
Πόντου (37—63 μ. X.).

ΙΙΟΑΙΧΝΙΟΝ.—Βυζαντινόν φρούριον τής ευ
ρωπαϊκής παραλίας τού Βοσπόρου, κείμενον 
έπί λόφου πρός Β. τοΰ ‘Ιερού τών Βυζαντίων 
(νΰν Ρούμελη Καβάκ). Έπί τής θέσεως αυ
τού άνήγειρε πιθανώς φρούριον τά 1628 ό 
Σουλτάν Μουράτ δ Δ', έρειπωθέν εκτοτε. 
ι ΠΟΛΛΗΣ.—Βασιλεύς τών Όδομάντων, θρα- 
κικοΰ λαού παρά τον Στρυμόνα ποταμόν, σύμ
μαχος τών ’Αθηναίων έπί τοΰ Πελοποννησια- 
κού πολέμου (θουκυδ. V, 19).

ΠΟΛΤΓΟΒΡΙΑ ή ΠΟΑΤΓΜΒΡΙΑ. — Παλαιό- 
τερον όνομα τής θρακικής πόλεως Αϊνου όνο* 
μαζομένης ούτως από τοΰ βασιλέως αυτής 
Ηόλτυος «τής πόλεως βρίας καλούμενης θρα* 
κιστί» (Στράβ. VII, 319).

ΠΟΛΤΓΣ.—Γίός τοΰ Ποσειδώνος καί αδελ
φός τού Σαρπηδόνος, βασιλέως τής άπ’ αύ- 
τοΰ κληθείσης Πολτυοβρίας, φιλοξενήσας τόν 
Ήρακλέα έπιστρέφοντα έκ Τροίας {Άπολλοδ. 
Β, 5, 9).

ΠΟΛΓΒΟΤΟΝ. — Βυζαντινή πόλις τής με
σημβρινής Θράκης, εν τή περιφερείς τής ση
μερινής Κεσάνης. Ενταύθα έστρατοπέδευαεν 
ό ’Αλέξιος Α' ό Κομνηνός έπιστρέφιυν τό 
1092 εκ τοΰ κατά τών Τούρκων πειρατών α
γώνας, έτοιμαζόμενος νά έκστρατεύση κατά 
■ϊών ι ί&υθδν, ρί όποιοι έτμδραμόντες τήν Θρά

κην είχον φθάσει μέχρι ΐής Χαρίουπόλεως- 
("Αννα Κομν. VII, 9). Κατά τό 1332 ή περί 
τό Πολύβοτον, Κισσόν (Κεσάνην) καί Άκω* 
νίτην χώρα κατεστράφη κατά τινα επιδρομήν 
τών Τούρκων (Χάμμερ. 'Ιστορ. τής Όθωμ. 
Αυτοκρατορίας, σελ. 171).

ΠΟΛΓΓΝΩΤΟΣ δ ΘΑΣΙΟΣ. — Ό μέγιστος 
τών ζωγράφων τοΰ αρχαίου ελληνικού κόσμου 
άκμάσας μεταξύ τών ετών 480—445 π. X. 
Κατήγετο εκ Θάσου, ή οποία ήτο σπουδαΐον 
κέντρον ιωνικής τέχνης. *0 πατήρ του Ά· 
γλαοφών, ήτο καί αυτός ζωγράφος, παρ’ αΰ- 
τοΰ δέ έλαβε καί τά πρώτα μαθήματα τής 
τέχνης. ’Εγκατασταθείς εις τάς Αθήνας καί 
έργασθείς έπί πολύ, έτιμήθη υπό τών ’Αθη
ναίων διά τής απονομής τών δικαιωμάτων τοΰ 
’Αθηναίου πολίτου.Ήσχολήθη κυρίως εις τήν 
μεγάλην λεγομένην ζωγραφικήν, άντικείμενον 
τής οποίας ήτο ή διακόαμησις διά μεγάλων 
ζωγραφιών τού εσωτερικού τών ναών καί άλ
λων δημοσίων κτιρίων. Εις τό είδος τοΰτο 
διέπρεψεν δ Πολύγνωτος, υπέρ πάντα άλλον. 
Δυστυχώς ούόέν τών έργων του περιεσώθη με* 
χρις ημών, έν τούτοις από τάς κρίσεις τών 
αρχαίων συγγραφέων, ιδίως δέ τοΰ Παυσα- 
νίου, γνωρίζομεν δλην σχεδόν τήν καλλιτε
χνικήν του δράσιν. Τά σπουδαιότερα τών έρ
γων του ήσαν: α') 'Η «Μνηστροφονία», ήτοι 
δ φόνος τών μνηστήρων ύπό τοΰ Όδυσσέως 
έν τφ ναώ τής Άθηνάς Άρείας έν Πλα- 
χαιαίς. β') Ό «Γάμος τών θυγατέρων τοΰ Λευ
κίππου», εν τφ Άνακείο) τών ’Αθηνών, γ') 
'Η «Άμαζονομαχία» καί «Κενταυρομαχία» έν 
τφ Θησείφ ’Αθηνών..δ') «’Ιλίου Πέρσις», έν τή 
Ποικίλη Στοφ τών ’Αθηνών. ε') ’Επίσης «’Ι
λίου Πέρσις», «’Απόπλους Ελλήνων» καί «Νέ- 
κυια», ήτοι ή κατάβασις τοΰ Όδυσσέους εις 
τόν "Αδην, έν τή Λέσχη τών Κνιδίων έν Δελ- 
φοΐς, μέγα έργον, τού οποίου λαμπράν περι
γραφήν μάς διέσωσεν δ Παυσανίας, Πλήν τών 
άνωτέρο) έργων τοΰ Πολυγνώτου, άναφέρον- 
ται επίσης; δ «Άχιλλεύς έν Σκύρο)», ή «Ναυ- 
σικά» καί ή «θυσία Πολυξένης» έπί ξύλινων 
πινακίδων άναρτηθεισών κατόπιν έν τή Πινα
κοθήκη τών Προπυλαίων. Τόν Πολύγνωτον έ- 
μιμήθησαν οί άγγειογράφοι καί οί γλύπται, 
πλεΐστα δέ τοιαΰτα έργα περιεσώθησαν μέ- 
χρις ήμών. .κατοιδεικ·ι|ύρνΐα τήν έπίδρασιν τήξ
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τέχ ν η ς  του Πολυγνώτου εις τήν άνάπτυξιν τών 
δύο συγγενών τή ς  ζω γρ α φ ικ ή ς  τ ε χ ν ώ ν .Ή  κυ- 
ριωτέρα αρετή  τών έργων του ήτο ή έκφρα- 
σις τών προσώπων του, ό ατομικός χ α ρ α κτή ρ ,  
τό  «ήθος», διό καί δ ’Αριστοτέλης τον άπο- 
κ α λ ε ι  «αγαθόν ήθογράφον».

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ.—Ό νεώτερος υιός του Πριά
μου καί τής Εκάβης, τόν όποιον οί γονείς 
του άπέστειλαν κρυφίως μετά πολλών θησαυ
ρών εις τόν βασιλέα τής Θράκης Πολυμήστορα 
ή Πολυμνήστορα (βλ. λ.) γαμβρόν επί θυγα- 
τρί, ϊνα, άν ποτέ άνδρωθή έκδικηθή τήν κα
ταστροφήν τής πατρίδος του. Τά κατά τόν 
θάνατόν του (βλ. ΙΙολυμήατωρ) εμαθεν δ Αι
νείας κατά θαυμαστόν τρόπον. Άποβιβασθείς 
εις τήν θρακικήν παραλίαν, ένφ προσέφερε θυ
σίαν, εϊδεν έκπληκτος νά ρέη αίμα έκ τινΟς 
άποσπασθέντος κλάδου μυρσίνης, ένψ συνάμα 
έμφανιαθεϊσα ή σκιά τοΰ Πολυδώρου διηγήθη 
τόν άδικον θάνατόν του καί συνεβούλευσε τόν 
Αινείαν νά φύγη από τήν άξενον εκείνην πα
ραλίαν (Βιργιλ. Αΐνιάδ. Γ, 49 καί εξής).

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ ή ΠΟΛΓΜΝΗΣΤΩΡ.—Βασι
λεύς τής Θράκης, σύζυγος τής Ίλιόνης, θυ- 
γατρός τοΰ Πριάμου καί τής 'Εκάβης. Κατά 
τινα παράδοαιν, δ Πρίαμος προαισθανόμενος 
τήν πτώσιν τής Τροίας, έστειλεν εις αυτόν τόν 
νεώτατον υιόν του Πολύδωρον μετά πολλών 
θησαυρών, ϊνα άν ποτέ άνδρωθή, έκδικηθή 
τήν καταστροφήν τής πατρίδος του. Άλλ’ ό 
Πολυμήστωρ μαθών τήν άλωαιν τής Τροίας, 
έφόνευσεν αυτόν ϊνα σφετερισθή τούς θησαυ
ρούς του, τό δέ πτώμά του έρριψεν εις τήν 
θάλασσαν. Άνευροΰαα αύτό ή Εκάβη, έςεδι- 
κήθη τόν φονέα φονεύσασα τά δύο τέκνα του 
καί αυτόν τόν ίδιον (Εύρ. Εκάβη). Κατ’ άλ
λην παράδοσιν, ιδίως παρά Ρωμαίοις, ή Ί- 
λιόνη άνέθρεφε τόν εις αυτήν άποαταλέντα 
αδελφόν της ως τόν υιόν της Δηΐπολον ή Δηΐ- 
φιλον, τούτον δέ ώς Πολύδωρον. Οί “Ελληνες 
μαθόντες τούτο καί έπιζητοϋντες νά έξολο- 
θρεύσουν τό γένος του Πριάμου, έπεισαν τόν 
Πολυμήστορα νά φονεύαη τόν Πολύδωρον, ύ- 
ποσχεθέντες εις αυτόν τούς θησαυρούς του καί 
τήν Ήλέκτραν ώς σύζυγον. Σαγηνευθείς εκ 
τών προτάσεων τούτων δ Πολυμήστωρ έφό
νευσεν Ιν άγνοίφ του τόν ίδιον υίόν του, νο- 
μίζων δτι φονεύει τόν Ιίολύδωρον, Μαθούσα

τούτο ή Ίλιόνη καί εκδικούμενη τόν θάνατον 
τού υίού της τόν έφόνευσε, αφού προηγουμέ
νως τόν έτύφλωοε.

* 1ΙΟΑΓΣ.—’Όνομα θρακικόν κύριον κατ’ 
έπιτάφιον επιγραφήν έπί μαρμάρινης στήλης 
μετ’ αναγλύφου τού θρακός ίππέως τού δευ
τέρου ή τρίτου μ. X. αΐώνος, εύρεθεΐσαν εις 
Βοδενά παρά τήν Στενίμαχον. («Θρακικά», 
τόμ. VI, (1935) σελ. 1G9).

1ΙΟΑΥΣΤΥΛΟΝ.—Βυζαντινή πόλις τής με
σημβρινής παραλίας φής Θράκης έπέχουσα 
τήν θέαιν τών αρχαίων Άβδήρων. Πρό τοΰ 
X111 αΐώνος ύπήγετο εις τό Θέμα τής Μα
κεδονίας, εις δέ τά Εκκλησιαστικά Χρονικά 
άναφέρεται ώς έδρα επισκοπής ύπό τόν μη
τροπολίτην Φιλίππων. Πότε καί ύπό τίνος κα- 
τεστράφη είναι άγνωστον. Τό όνομά της ό
μως διετηρήθη μέ μικράν παραλαγήν εις τό 
σημερινόν χωρίον Μπουλούστρα, τής επαρχίας 
Ξάνθης τού νομού Ροδόπης, παρά τά ερείπια 
τών αρχαίων Άβδήρων, αριθμούν 574 κατοί
κους (1928).

* ΠΟΝΗΡΟΥΠΟΛΙΣ. — Πόλις τής Βορείου 
Θράκης, κτισθεΐσα ύπό Φιλίππου τού Μακε- 
δόνος, έγκαταατήσαντος έκεϊ «τούς έπί πονη- 
ρϊφ διαβαλλομέυους, συκοφάντας καί ψευδο
μάρτυρας καί τούς συνηγόρους καί τούς άλ
λους πονηρούς» (Θεοπόμπου Άπόοπ. 121), ή 
δπως λέγει δ Πλούταρχος (’Ηθικά) «ώσπερ ή 
πόλις, ήν έκ τών κακίστων καί άναγωγοτά- 
των κτίσας ό Φίλιππος Ηονηρόπολιν προοη- 
γόρευε». Είναι ή αυτή μέ τήν Φιλιππούπολιν.

* ΠΟΝ'ΓΑΡΧΗΣ. — Ό διο ικητής  τή ς  Θρα- 
κικής έπί τού Εύξείνου Ι Ιεντα πόλεω ς  (βλ.λ .) ,  
όστις μεθ’ ένός «Συμβούλου», ά πετέλε ι  τό κα* 
λούμενον «Κοινόν τή ς  Ι Ιεντα πόλεω ς» .

ΠΟΝΤΕΣ. — Βυζαντινόν φρούριον τής Δα- 
κίας έπί τού Δουνάβεως, Ιγερθέν επί τής θέ- 
σεως οπού δ αύτοκράτωρ Τραϊανός κατεσκεύ- 
ασε τήν ομώνυμον γέφυραν (Pons Trajani), 
παρά τήν συμβολήν τού Μάργου (νύν Μορά- 
βας) κατά τήν κατά τών Δακών εκστρατείαν 
αυτού (104—105). Τά τείχη αυτού κατεστραμ
μένα άπό πολλού, άνεκαίνισεν ό αύτοκράτωρ 
Ιουστινιανός (Προκ. Περί Κτιαμ.). ‘Η θέσις 
αύτοΰ αναγνωρίζεται παρά τό νύν Τοΰρνο-Σε- 
βερΐνο τής Ρουμανίας.

(Συνέχεια εις τόν 1Β’ τόμον)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ *) (ιατρός καί Ιστοριογράφος)

Στα τέσσερα χρόνια της δουλείας χάσαμε μέ τή σειρά τρεις πνευμα
τικούς Θράκες : Τό Μυρτίλο Άποστολίδη, τον Άχιλ. Σαμοθράκη και τοόρα 
τελευταία στις 22 Νοεμβρίου 1944 τον Κ. Κουρτίδη.

Ό  Κ. Κουρτίδης πέθανε στη «Σωτηρία».Εκεί βρήκε υστερνό άσυλο 
δ μακαρίτης και κει παρέδωκε την υστερνή πνοή, νοσταλγός τής Θράκης, τού 
σπιτιού του καί των αγαθών του. Ή  Θράκη μέ τον θάνατό του χάνει ένα 
πνευματικό τύπο, πού θυσίασε τή ζωή του, τήν ευμάρειά του, τά πάντα για 
τήν εξυπηρέτηση τής θρακικής ιδέας. Και πρώτα τήν εξυπηρέτησε ώς λαο· 
γράιρος. Καί λαογράφος άνεδείχθηκε δεινός. Στις λαογραφικές του συλλογές 
άναδείχνεται λαμπρός συλλογεΰς, ’Ήξαιρε νά μαζεύει τό υλικό μέ όλους τούς 
νόμους καί τούς κανόνες. Άλλ’ ήξαιρε καί νά επεξεργάζεται θέματα αυτού
σια καί νά δημιουργή κρίσεις καί συμπεράσματα λαογραφικά χρήσιμα. Οί 
εργασίες του βρίσκονται καταθεμένες στο Λεξικογραφικό ’Αρχείο Ακαδη
μίας, δπως καί πολλών άλλων Θρακών. Δεύτερο δ μακαρίτης σχεδίασε κέ- 
φερε στή δημοσιότητα τήν ιστορία τής Θράκης τών μυθικών χρόνων καί τών 
ιστορικών μέχρι τού 46 μ. X. Καταπιάστηκε θέματα ιστορικά δύσκολα και 
δέ δίστασε νά έκφέρη γνώμη καί σέ δισεπίλυτα προβλήματα έρεύνης, δπως 
ό δακτύλιος του Έζέροβο, πού γ ι’ αυτόν μίλησαν πολλοί ξένοι καί δικοί 
μας. Ή  ιστορία του επιβάλλεται μέ τό πολύ υλικό της, πού μέ τόση προσ
πάθεια μάζεψε, ξεκαθάρισε, παρέπεμψε. Δέ μπόρεσε νά φτάση τον Άποστο
λίδη, γιατί αυτός είχε άλλον επιστημονικό καταρτισμό, πολυγνωσία καί τέλος 
ιστορική καί ερευνητική διάθεση. ’Έπειτα είχε κείνος καί άλλες αφορμές νά 
έργασθή, πού τις εκθέσαμε στο μνημόσυνό του (τόμ. Η ' Άρχ. Θρακ. Θησ.).

Ή  προσπάθεια τού Κουρτίδου απλώθηκε καί σάλλα θέματα: Τά αρ
χαία Ελληνικά μυστήρια, δπου αγωνίστηκε νά μάς δώση μιάν εικόνα τής 
αρχαίας θρησκείας καί τών μυστηρίων της."Οσο κι’ άν αυτό τό βιβλίο του καί 
έργο του φαίνεται ντιλετάντικο, δμως προσφέρει κιαύτό υλικό πλούσιο καί 
αποτελεί ανάγνωσμα ευχάριστο καί επαγωγό. Ό  Κ. Κουρτίδης μέ λίγα λό
για αποτελεί μιά πνευματική προσωπικότητα, πού στή ζωή του δλη δέν 
έπαυσε νά εργάζεται καί νά ερευνά γιά νά μάς δώση χρήσιμες εργασίες στο 
πρόβλημα τής έρευνας τής ιστορίας τής Θράκης.

Νά τί μού'γραψε δ ίδιος προ ένα χρόνο στο κρεββάτι τού πόνου μέσα 
στή «Σωτηρία», δταν τον παρεκάλεσα νά μού δώση ένα αύτόγραφο σημείωμα 
τής ζωής του :

1) Βλ. Π . ΠαπαχριστοΛούλου νεκρολογία Ν. Εστία έτος 1945 τεΟχ. 421—426.
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eH  βιογραφία μου
«Τό 1870 έγεννήθην εις την Άδριανούπολιν εκ πατρός Καρυώτου 

(χωρίον Δογάνοβο)και μητρός εξ αρχοντικής και παλαιάς οικογένειας Άδρια- 
νουπολιτών. Άνετράφην εύσεβώς και έπιμελώς- Έτελείωσα τό Γυμνάσιον 
τής πατρίδος μου τό έτος 1888. Διωρίσθην αμέσως δημοδιδάσκαλος εις τό 
εν τώ προαστείω Ίλδιριμίω δημοτικόν σχολεΐον. Παραιτηθείς μετά εν έτος 
έφοίτησα εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Εθνικού Πανεπιστημίου επί δυο 
έτη, Κατόπιν διωρίσθην σχολάρχης Σουφλίου, ένθα παρέμεινα διδάσκων 
επί πέντε ετη. ’Ακολούθως εγγραφείς εις την ’Ιατρικήν Σχολήν του Εθνικού 
Πανεπιστημίου άνηγορεύθην διδάκτωρ αριστούχος τό 1899. 'Ως ιατρός ήρ- 
χισα τό στάδιόν μου από τήν Αίγυπτον, ένθα υπηρέτησα επί τρία έτη (1901 
—1904) ώς ύγιεινομικός ιατρός εις τό Λοιμοκαθαρτήριον Τόρ (Σινα). Αι 
εργασίαι μου' περί χολέρας έτυχον ιδιαιτέρου βραβείου καί επαίνου του Ύ- 
γιεινομικου Διεθνούς Συμβουλίου. Άργότερον κατά τούς Βαλ,κανικούς πο
λέμους υπηρέτησα ως στρατιωτικός ιατρός εις τήν πολιορκημένην στρατιάν 
Άδριανουπόλεως, εχρημάτισα μέλος τής τετραμελοΰς ανώτατης Στρατιωτι
κής ύγιεινομικής ’Επιτροπής καί διευθυντής τού χολερικού τμήματος. Συλ- 
ληφθείς όμηρος τό 1916 καί άπαχθείς εις τήν Δοβρουτσάν υπηρέτησα επί 
τρία έτη ώς επαρχιακός ιατρός Τοΰτρακαν καί διευθυντής τού Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου (Κλημεντίνης βασιλίσσης). Τό 1918 μού έδόθη καί ή ά'δεια 
έξασκήσεως από τήν Ρουμανικήν Κυβέρνησιν καί ούτως ώς ιατρός ειχον 
πέντε άδειας, Ελλάδος, Τουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας καί Αίγυπτου. 
Εις τήν Ελλάδα υπηρέτησα 'Υγιεινομικός ιατρός των λιμένων Θεσσαλονίκης 
καί Καβάλλας επί δύο έτη 1914 καί 1915.

Γλώσσας γνωρίζω, Τουρκικήν,’Αραβικήν, Γαλλικήν, Βουλγαρικήν καί 
Σερβικήν.Τήν φιλολογικήν καί λογοτεχνικήν μου δράσιν ήρχισα μόλις έτελείωσα 
τό Γυμνάσιον. Κατά πρώτον έπεδόθην εις τήν Λαογραφίαν. Ε πτά  συλλογαί 
ζώντων μνημείων τής γλώσσης έβραβεύθησαν εις τό Ζωγράφειον διαγώνι
σμα τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων)πόλεως, εύρίσκονται δε αύ- 
ται κατατεθημέναι εις τό Λαογραφικύν Άρχείον ’Ακαδημίας.

Διά τήν Θράκην είμαι ό πρώτος λαογράφος. ’Ακολούθως από τό 1900 
συνεχώς έγραφον εις τό ημερήσιον τύπον, ’Αλεξάνδρειάς, ’Αθηνών, Κων)πό- 
λεως, Θεσσαλονίκης, ’Αδριανουπόλεως. ’Επίσης εις περιοδικά καί ημερολό
για, (Θεσσαλονίκης, Κων)πόλεως, Σάμου Σβορώνου), είμαι ο πατήρ τού 
χρονογραφήματος καί διηγήματος εις τήν Τουρκίαν καί Βορ. Ελλάδα. ('Όρα 
Άρίστου Χασηρτζιόγλου: Τό χρονογράφημα εν Θεσσαλονίκη). Πλειστα εκ 
τών χρονογραφημάτων, ευθυμογραφημάτων καί διηγημάτων μου έξεδόθη- 
σαν έν Θεσσαλονίκη (1910 καί 1912) εις δύο μικρούς τόμους υπό τον τίτλον: 
Ια « Απαντα» τού έν Σουφλίω ιατρού Κ. Κουρτίδου. ’Από τό 1912 καί 
εντεύθεν, επί είκοσι συναπτά έτη, μέχρι τού 1932 έπεξειργάσθην τήν ύλην
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διά την ιστορίαν τής Θράκης και τδ 1932 έξεδόθη δ πρώτος τόμος τής ιστο
ρίας άπδ των αρχαιότατων μέχρι του 46 μ. Μ. Ή  ιστορία μου έβραβεύθη 
υπό τής εν ΓΙαρισίοις Εταιρείας προς ένίσχυσιν των Ελληνικών Σπουδών 
εν Γαλλία διά μιας τιμητικωτάτης μνείας. Το 1934 έξεδόθη τό εργον μου : 
«Τά αρχαία Ελληνικά Μυστήρια», δπερ υπό διακεκριμένων καθηγητών Πα
νεπιστημίων έκρίθη ώς σπουδαία συμβολή εις την μελέτην τών αρχαίων ’Α
νατολικών Θρησκευμάτων. Έ ν  τφ μεταξύ, οί τόμοι τών «Θρακικών» τοϋ 
Θρακικοΰ Κέντρου και τό «Άρχεΐον» τοΰ Πολυδοόρου Παπαχριστοδοΰλου 
φιλοξενούν πολλάς μελετάς καί μικράς πραγματείας μου επί ιστορικών ζητη
μάτων τής Θράκης, αρχαίας καί νέας, μίαν δε ή «3Αθήνα», τό περιοδικόν 
τής ένΆθήναις Επιστημονικής Εταιρίας (ής τυγχάνω καί τακτικόν μέλος), 
δημοσιευθεΐσαν υπό τον τίτλον: «Ποΰ έκειτο ή Πλωτινουπολις»; Έ ξ  αφορμής 
τής άνευρέσεοος μιας ανάγλυφου πλακός εις την Κορνοφωλιάν Σουφλίου με 
επιγραφήν ΚΥΡΙΩ ΕΒΡΩ, καί μεταφερθείσης καί εύρισκομένης εις τό 
Εθνικόν Μουσεΐον».

Κ. Γ  κ
Ό  Κουρτίδης αποτελεί γιά τή Θράκη μεγάλο κεφάλαιο πνευματικό. 

Εΰχόμεθα νά εύημερήση ή πατρίδα μας, γιά νά τοΰ στήση στήν Άδριανού- 
πολη, τή γενέτειρά του έ'να μνημείο εμφανές, πού θά θυμίζη τον άνδρα, 
Οΐ Θράκες είναι εΰγνώμονες καί δέ θά λησμονήσουν τό χρέος τους, δταν 
επιστή δ καιρός καί άποκατασταθή δ Ελληνισμός απερίσπαστος από πολέ
μους καί καταστροφές στήν ησυχία τής δουλειάς, πού επιτρέπει σκέψεις ανώ
τερες καί σκέψεις πνευματικές.

Π ολύδ. Παπαχριστοδούλου

Κατάλογος άπδ εργασίες Κωνσταντίνου Κουρτίδου  
δημοσιευμένες στά Θρακικά περιοδικά

I Θρακικά.—Βυζαντιναί αρχαιότητες εν Άδρ)πόλει τόμ. Α' σ. 38—42. 
—Έλληνικαί αρχαιότητες έν Άδρ)πόλει τόμ. Α' σ. 312—317. — Ή  επι
γραφή τοΰ χρυσοΰ δακτυλίου τοΰ χωρίου Έζέροβο τόμ. Γ' σ. 72—83.—'Η 
αυτονομία τής Γκιουμουλτζίνας τω 1913 τόμ. Γ' σ. 56—58.—Ό  Άδρ)πό- 
λεως Μανουήλ τόμ. Λ' σ. 68—70.—Ή  έν Διδυμοτείχφ αναθηματική στήλη 
Πλωτεινοπολιτών τόμ. Η 7 σ. 190 —195. — Μονή Λαδιάς τόμ. Ζ' σ. 29—34. 
—Ό  νεομάρτυ; άγιος Μαυρουδής καί δ τάφος του έν Άδρ)πόλει τόμ. ΙΒ ' 
400 — 402.—Κορνοφωλιά καί ή μονή Κορνοφωλιάς τόμ. ΙΓ ' σ. 217—229. 
—Τά γράμματα εις τό Διδυμότειχον τον ΙΘ' αιώνα τόμ. ΙΓ ' σ. 223—227. 
—Οί ηγούμενοι τής μονής Λαδιάς τόμ. ΙΖ' σ. 291. — Καί πάλιν περί τής μο
νής Λαδιάς τόμ. ΙΘ' σ. 306—·309. Α αογραφικά—Γλωσσικά. — ’Άσματα 
Άδρ)πόλεως Α' τόμ. σ. 438—442. — Γλωσσοδότες, ευχές, κατάρες Άδρ)πό- 
λεως Α'  τόμ. σ. 460—461. Β ιβλ ιο γρα φ ία ι.—Εφημερίδες τής Άν. Θράκης



τόμ. Η '  σ. 438.—Σπύρος Συμ. Κουβατζής τόμ. ΙΣ ’Γ' σ. 419-—420.
II Ά ρ χ ε ΐο ν  Θρακ. Θησ. Δημώδεις δοξασίες της Άδρ)πόλεως και 

των πέριξ τόμ. Α' σ. 5 —21. — Τραγούδια της Άδρ)πόλεως και περιχώρων 
τόμ. Δ' σ. 143—147. — Παραμύθια Θράκης τόμ. Δ' σ. 154— 161. — 'Η 
Γκίμπερνα τόμ. Δ' σ. 49—51.—Τά γράμματα εις την Άδρ)πολιν επί Τουρ
κοκρατίας τόμ. ΣΤ' σ. 113—134.—Τ ά ’Αναστενάρια και ή Σκυλουδευτέρα η 
Διονυσιακές παραδόσεις είς την Θράκην τόμ. F/ σ. 90—95 —’Έθιμα αρρα
βώναν επαρχίας Διδυμοτείχου τόμ. Ε' σ. 270.—ΙΙερι καταγωγής Σουφλιω- 
τών τόμ. Γ σ. 221—224.

Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ
Ό  Ν. Ποριώτης γεννήθηκε στην Καλλίπολ,η στα 1870 και πέθανε 

τον Ιούλιο 1945. ’Ηρθε στην ’Αθήνα πολύ νέος κι’ απροστάτευτος μέ μόνα 
του εφόδια τή λατρεία στα ελληνικά ιδανικά. Στα 1890 κατατάχτηκε και 
υπηρέτησε στον ελληνικό στόλο ως οίκονομικός αξιωματικός, μά άπεχώρησε 
μετά τον άτυχή πόλεμο τού 1897. Στα 1912 μ’ ενθουσιασμό ξαναμπήκε στο 
ναυτικό, και μάλιστα πήρε εμπιστευτική θέση σά γραμματικός τού ναύαρχου 
Κουντουριώτη. Ή  γλωσσομάθειά του και ή δλη του ποικίλη ικανότητα τον 
άνάδειξαν και πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες ώς τά 1925. Φεύγοντας από 
τό ναυτικό ξαναγύρισε στα βιβλία του καί τά χαρτιά του. Ό  Ν. Ποριώτης 
είναι αΰτοδημιούργημα στην επιστήμη καί στά γράμματα. ’Έγινε σοφός 
γραμματολόγος κι’ εγκυκλοπαιδικός. Τό δείχνει ή δούλεψή του στο ’Εγκυκλο
παιδικό Λεξικό Έλευθερουδάκη. Έπενόησε ένα ευφυέστατο σύστημα κρυ
πτογραφίας σέ τρεις γλώσσες πού περιέχεται στά πρωτότυπα καί κρυπτογρα
φικά άβάκια (1925). Είχε στις πνευματικές του εργασίες μνήμη εξαιρε
τική καί μια μεθοδολογία καί άναλυτικότητα πνευματική. “Έτσι βαθειά ευ
χαριστημένος από την πολύχρονη δούλεψή του αγωνίστηκε γιά την επικρά
τηση τής δημοτικής γλώσσας, πού τόσο την καλλιέργησε.'Ο Ποριώτης έγραψε 
πολλά ως δημιουργικός καί στρατευόμενος δημοτικιστής κι’ αρχίζοντας από 
συνεργάτης τού Νουμά, έφτασε νάναι μια προσωπικότητα στά γράμματα σάν 
ποιητής, δραματογράφος, θεατρικός συγγραφεύς καί στυλίστας εξαίρετος. Τό 
έργο του θά κρίνουν άλλοι.Εμείς πενθούμε τό θάνατό του καί μακαρίζουμε 
τή μνήμη του. Ή  Θράκη τον τοποθετεί στο Πάνθεο των πνευματικών της 
ηγετών.

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΩΤΤΑ
Τήν ΙΟην ’Ιουλίου άπέθανεν είς τήν ακμήν τής ηλικίας της ή Βενε

τία Κώττα, έπιμελήτρια τού Βυζαντινού Μουσείου καί συγγραφεύς αξιολο
γούν έργων καί μελετών, άναφερομένων εις τήν βυζαντινήν φιλολογίαν καί 
τέχνην. Ή  Βενετία Κώττα έγεννήθη τό 1897 εις Άμισόν τού Πόντου εκ 
γονέων καταγομένων: τού μεν πατρός εκ Θράκης, τής δε μητρός έκ Καππα
δοκίας τής Μ. ’Ασίας. Τά γυμνασιακά μαθήματα διήκουσεν εις τό Χάρκο-
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βον τής Ρωσίας, κατόπιν δ’ έφοίτησεν εις τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών κα'ι 
Παρισίων, παρακολουθήσασα τάς παραδόσεις των διάσημων καθηγητών Ch. 
Dielil. Pernot τής Focillon, εις την Σορβόνην και του κορυφαίου βυζαν- 
τινολόγου G. Millet εις την Ecole des Hautes Etudes. To έτος 1929 
άνεδείχίΐη Docteur es Lettres διά τοϋ σπουδαίου έργου της: 1 /  influense, 
du drame «Christos Paschon» sur Part chretien d’Orient, Paris 1931 
τον πρόλογον του οποίου έγραψεν ό Ch. Diehl. Συγχρόνους έξέδωκε και δεύ
τερον περισπουδαστον έργον υπό τον τίτλον Le Theatre a Byzance, Paris, 
1931. Άμφότερα εκίνησαν μεγάλους το ενδιαφέρον τών περί την βυζαντινήν 
φιλολογίαν και τέχνην άσχολουμένων και πολλα'ι κριτικά! έγράφησαν εις επι
στημονικά περιοδικά ήμέτερα και ξένα. Πλήν τών ανωτέρω ή Βενετία Κώττα 
συνέγραψε και τάς εξής μελέτας: Ή  έξέλιξις τής εικονογραφικής παραστά- 
σεως του Έλκομένου (Χρίστου) εν τή χριστιανική τέχνη (Byz. Neugr. Jahrb. 
14, 245, 267). Περί σπανίας παραστάσεως τής Θεοτόκου έπ'ι εικόνος τοΰ 
Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών (Άρχ. Έφημ. 1937, Τόμος εκατονταετηρί- 
δος, II, σελ. 673—686). Τελευταίως δ’ έλαβε μέρος είς τό 5ον Διεθνές Βυ- 
ζαντινολογικόν Συνέδριον τής Ρώμης, άνακοινώσασα την μελέτην της Con
tribution a Ρ etude de quelques tissus liturgiques, δημοσιευθεΐσαν έν 
Atti del V Congr. Intern, di Studi Bizantini, Roma 1940, II, σ. 87 κ. έ.

Εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ή Βενετία Κώττα ειργάσΟη μετ’ ευσυ
νειδησίας υπέρ την δεκαετίαν, καταρτίσασα μέγα μέρος τών ευρετηρίων τοΰ 
Μουσείου. Ό  θάνατος έπληξε την Βενετίαν Κώττα είς την ακμήν τής επιστη
μονικής της ωριμότητος, ήτις συνδυαζομένη μέ άξιοζήλευτον φιλοπονίαν ύπέ“ 
σχετο, οτι θά επλουτιζε τήν έρευναν περί τήν βυζαντινήν τέχνην μέ ενδια
φέρουσας παρατηρήσεις και μελέτας. "Ο,τι διέκρινε τήν εκλεκτήν επιστήμονα 
ήτο ό υπέρμετρος προς τήν επιστήμην ζήλος της και ή ακαταπόνητος φιλο- 
πονία της, τό δε μειλίχιον τοΰ χαρακτήρος της και ή πολιτισμένη συμπερι
φορά της καθίστων αυτήν είς πάντας αγαπητήν.

Μ. Γ. Σωτηρίου
Τό Ά ρ χ ε ΐο ν  τον Θρ. Θησ. εκφράζει τήν βαθυτάτην θλίψιν του διά 

τον θάνατον τής Θρακοελληνίδος Βενετίας Κοόττα, ήτις έξεδήλωσε τόσην 
αγάπην διά τήν ιδιαιτέραν της πατρίδα τελευταίως, ΰποσχεθεΐσα νά εργασθή 
διά τάς Βυζαντινός της αρχαιότητας και τήν τοποθετεί μέσα εις τό Πάνθεον 
τών πνευματικών αξιών τής δύσμοιρου Θράκης. Αίωνία ή μνήμη της.

'Η  διεύΰ'υνοις
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΟΙΝΟΣ

Έγεννήθη εν Άρτάκιοί Δυτ. Θράκης εν έτει 1880 ένθα έλαβε τήν 
στοιχειώδη εκπαίδευσιν, μεθ’ 8 μετέβη είς Άδρ)πολιν, ένθα έκαμε τάς γυ
μνασιακός σπουδάς του. Βραδΰτερον διωρίσθη είς τήν πατρίδα του οός δ ι 
δάσκαλος και ιεροψάλτης, ήσχολήθη δε και μέ^λαογραφικάς μελέτας, γράψας
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ενδιαφέροντα άρθρα διά τά ήθη και έθιμα του Όρτάκιοϊ κα'ι τής περιφέ
ρειας τής οικείας Μητροπόλεως (Αιτίτσης). Συνέλεξε κα'ι διάφορα άσματα 
άδόμενα εις τό 'Ορτάχιοϊ τάς έορτάς των Χριστουγέννων, το Ν. ’Έτος, των 
Φώτσ)ν κτλ.Έν έτει 1914 μεταναστεΰσας μετά των συμπατριωτών του εις την 
Θεσσαλονίκην έξηκολούθησε τάς λαογραφικάς μελέτας του, δημοσιεΰσας ταΰ- 
τας εις τά «Θραχιχά». Άπεβίωσε προ εξαμήνου εν Θεσσαλονίκη.

Γ. Τσελίκας

ΑΘ- ΧΡ· ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Καταγόμενος από τάς Σαρ. Εκκλησίας υπήρξε διδάσκαλος επί πολλά 

έτη ώς διδασκαλιστής απόφοιτος χών Ζαριφείων Διδασκαλείων Φιλ)πόλεως. 
Ή  Θράκη τον ευγνωμονεί γιά τό διδασκαλικό του έργο.Ύστερ' από τη μα- 
κρά του αυτή προσφορά στην πνευματική ποδηγέτηση του ελληνισμού σπου- 
δάσας νομικά, επεδόθη στην εξυπηρέτηση του ελληνισμού με την δικηγο
ρική. Εγκαταστάθηκε γι’ αυτό στην Κομοτινή, δπου έξασκοϋσε τό επάγ
γελμα τοΰτο, παλλόμενος από εθνικό παλμό και φιλοπατρία. Είχεν έκμάθει τή 
βουλγαρική γλώσσα, δσον ήξαιρε και τήν τουρκική. Στήν τελευταία δουλεία 
μας εστάλη δμηρος στή Σόφια κι* από κεϊ σ’ ένα χωριό, δπου μιά μέρα του- 
φεκίστηκε από Βουλγάρους έθνιστάς μέσα σέ μιά τυχαία πάλη με κομμουνι- 
στάς, δπως μάς επληροφόρησαν. Είναι μεγάλη ή Ουσία αυτή, γιατί ό Θεο- 
διορίδης εϊταν χρησιμώτατος άνθρωπος γιά τήν αναγέννηση τής Θράκης και 
τών Θρακών με τον μειλίχιον χαρακτήρα του, τήν εργατικότητα του καί φι- 
λοπονία του. Ή  Θράκη κάποτε θά άναγράψη τό όνομά του στή στήλη τών 
μαρτύρων καί ηρώων τής θρακικής ελευθερίας και θά τίμηση τή μνήμη του 
δπως πρέπει σ’ έναν παρόμοιον άνδρα. Π. Π. X .

Α ' ’Ανέκδοτες έργασίες ’Ανδρονίκης Κουκκίδου
’Εργασίες τής f  Ανδρονίκης Κ. Κουκκίδου, παιδαγωγόν, αριστούχου 

Άρσακειάδος, διπλωματούχου τού ’Ινστιτούτου ψυχολογίας τής Σορβόννης, 
διπλωματούχου τον Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ρυυσσώ τού Πανεπιστημίου 
τής Γενεύης, που τδ μνημόσυνό της δημοσιεύτηκε στον έκτο τόμο τού ’Αρ
χείου Θρακ. Θησ. (σελ. 306).

1— Τό παιχνίδι του παιδιού (γαλλικά). Διατριβή που υποβλήθηκε 
στο Παιδαγωγικό ’Ινστιτούτο Ρουσσώ τοΰ Πανεπιστημίου Γενεύης γιά τό 
δίπλωμά της.

2— Παρατηρήσεις πάνω στον ψυχικό κόσμο του παιδιού :
Οΐ παρατηρήσεις αυτές έγιναν κυρίως πάνω στήν κόρη της, σχεδόν 

από τή γέννησή της έως τήν ηλικία τών 10 ετών.
Οί παρατηρήσεις αυτές έκτιμήθηκαν πολύ από τούς ειδικούς, τον κι 

Η. Wallon, συγγραφέα καί καθηγητή τοΰ Κολλεγίου τής Γαλλίας στήν έδρα 
τής ψυχολογίας τοΰ παιδιού καί τύν κ. J. Piaget, συγγραφέα, διευθυντή
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του Διεθνούς Γραφείου Έκπαιδεύσεως και καθηγητή ατό "Ινστιτούτο Ρουσώ, 
διότι μπορούν νά δεόσουν αφορμή σε πολλά παιδαγωγικά βιβλία.

3—« Ή  προσωπικότης του Παιδ ιοΰ» ήταν διατριβή πού ετοίμιαζε για 
τό διδακτορικό δίπλωμα τής Σορβόννης. Ό  θάνατος της δεν τήν επέτρεψε 
νά τήν άποτελειώση.

Β' Τυπωμένες έργααίες

—'Η Παιδαγεογική "Έκθεσις Γενεύης (εφ. «Εστία», 6 Σεπτ. 1929). 
—Ή  παρατήρηση ως βοηθητικό μέσο στήν αγωγή του παιδιού, (περιοδ. «Τό 
Παιδί», "Απρίλιος—Μάϊος 1933). — Κριτική των ακόλουθων γαλλικών παι- 
δαγωγικών βιβλίων: « Ή  μόρφωσις των συνηθειών» τού Ρ. Guillaume, «'Η 
αγωγή στον παιδικό κήπο» τής δ«ς V. Neyrink, «Τό αίσθημα τής κατωτε- 
ρότητος στο παιδί», τού Ed. Claparede, (περιοδ. «Τό Παιδί», Σεπτ.—Δε- 
κέμ. 1936).—Ή  προσχολική αγωγή (περιοδ.«Τό Παιδί», Μάιος—Αύγ. 1937). 
—Διά νά θεραπεύσωμεν τά νεύρα μας, (εφ. «Εστία», 25 Σεπτ. 1938).— 
Τά παιδιά σ’ όλον τον κόσμο. "Επιστολή από τήν Ελλάδα, (περιγραφή τής 
ελληνικής παιδικής ζωής) (γαλλικά) (περιοδ. Les Lectures de la jeunesse, 
Όκτ. 1938).—Ό  νευροψυχικός τόνος τού "Ελληνος (περιοδ. «Τό Παιδί», 
Φεβρ. 1939).—Ή  κοινωνική αγωγή τού Παιδιού (περιοδ. «Τό Παιδί», "Α
πρίλιος 1939).—Ή  ανάπτυξες τών ενδιαφερόντων τού παιδιού, μετάφρ. άρ
θρων τής καθηγητρίας Charlotte Biihler (περιοδ. «Τό Παιδί», Μάρτ.). 
—Ή  προσχολική αγωγή τών παιδιών, ή γενίκευσις τών νηπιαγιογείιον, (εφ. 
«’Ελεύθερον Βήμα», 5 "Ιουνίου 1939).—«'Η Γέννησις τής νοήσεως τού 
Παιδιού» τό τελευταίο έργον τού παιδαγωγού Ζάν Πιαζέ (Ίούν. 1939).— 
Πώς τό ωραίο καθίσταται αισθητό στο παιδί, διάλεξη τού καθηγητού τής 
Σορβόννης V. Bascli. (περιοδ. «Τό Παιδί», Ίοΰλ. 1939). — Ποία πρέπει νά 
είναι ή σύγχρονη αγωγή: άρθρο τής Μ. Μοντεσσόρι (μετάφρ.) (περιοδ. «Τό 
Παιδ ί», Σεπτ. 1939).—Τά παιδιά τής προσχολικής ηλικίας κα'ι ή ψυχολο
γία τους. "Από τό βιβλίο: ή Ψυχολογία τού Παιδιού (περιοδ. «Τό Παιδί», 
Όκτ. 1939).—Ή  ψυχολογία τού παιδιού από τή γέννησή του ώς τήν ηλικία 
τών 7 ετών (περιοδ. «Τό παιδί», Νοέμβριος 1939).—Ή  ψυχολογία τού παι
διού ηλικίας από 7— 14 ετών (περιοδ. «Τό Παιδί», Δεκ. 1939).— Η προ
σχολική ηλικία (έφ. «Εστία» 17 Μαρτ. 1940).
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μαχαίρι 15
μεγάλο Μοναστήρι ΒΑ. Θράκης 40
μεγdάvι 12
μέθεξη 1
Μελέαγρος 73
Μεμνάρδης Κροΐσος 74
μετασχηματισμός 141
μετζί 171
μετόχιον Παναγίου Τάφου 146 
Μιχαηλίδης—Νουάρος 201 
μοίρα 33 
μοίρες μοίρες 34
μονοτρεχούλα (δίτροχος άμαξα) 91 
M uller W. 193 
Μούρτσοβο 7
μουσική αναστενάρηδων 49 
μουχτάρς 211 
Μπάμπα 98, 99 
Μπάμπω 83
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Μπάμπω—Νούν 11 
μπαμπούτοας 190 
μπάμπως μέρα 101 
μπαμπαριά 65 
Μπάνα καί Ναίμονα 32 
μπάτα 177 
μπέης 92 
Μπιβάδος 133 
μπικάδια 34
Μπιμπουαάρια τής Σιάτιστας 106 
Μπουλγκάρι 7 
μπουμποΰνες 65 
μπουμπουρόνες 65 
μπουμποΟτσι 100 
μπουρμπούτσελος 89, 100 
μδθος Μπάμπως 101 
Μύτικα 123 
Μωμόγεροι 99
Μωμό(γ)εροι του Πόντου 105
Ναζίρ—αγά 153
ναός άγιου Λουδοβίκου 155
Νασχενάρια 7, 8
νεκύσια 117
νεσιενάρκι’ 8
νεστενάρια 12, 15
νεστενάρηδες 16
Νικ. Κωνσταντόπουλος 163
Nordlingen 145
N ubet—tepe (Μουσαίος) 148
Νικήτα Χωνιάτη 24
Νικ. Δεληγιάννης 104
Nilsson 43, 123
νταχούμα 93
ντέφι 178
ντοδζκο 177
Νυκτέλια 47, 48
ξετσαπράν (κόβουν) 124
Ξηρόμερο 123
ξιβοΰμ’ 212
ξόανο τ̂οδ ’Απόλλωνα 23 
ξυλοφωτιά 63, 67 
ό αθέλητος φόνος ταύρου 43 
6 αναστενάρης 31 
δ άντρας τής φωτιάς 65 
ό άράπης 28
δ'άρχιαναστενάρης άπό τό Κωστή 31 
δ αύτοκράτορας Κωνσταντίνος 28 
Όβρεός καί Όβριά 106

δ γεμενετζής Καρατζάς 167 
δ γυρισμός 173 
δ διθύραμβος 42 
δ "Ηλιος 29
δ ’Ιωσήφ δ Γεμενετζής 178
οί γεμενετζήδες 167
οί dumopireti 75
ol έκτομίαι 62
οί καβάφηδες 169
οί κάλτσες τής Άβράμη 18
οικονομικός βίος έν Φιλιππουπόλει 156
οί κουντουράδες 168
οί Ιΐροδρομίτες 106
οί στάρτζοι 102
οί Ντερβίσηδες τής ’Ανατολής 50 
οί Μπαμπόγεροι 106 
οί Σούφι τής ΙΙερσίας 50 
οί Ρουγκατσιάροι 107 
ot Sliamanen τής Σιβηρίας 50 
οί Cristi τής Ρωσίας 50, 52 
δ καθαρός άνθρωπος 50 
δ Κουτσός δ Δημητρός 178 
δλισβος 104 
"Ολυμπος 49 
'Ομηρικοί πίνακες 135 
οργιαστικό χορό 7 
όρνιθας μελεαγρίδας 73 
Όρτάκιοΐ 92 
δρυζα 145, 149 
Όρφέας 49
δ Σωτήρης δ Κουτσαντριγιάς 178
Οΰζείν Άλής 105
Oulou djami 149
Οδστρελος 66
Ο&φανό (Άρτσίστα) 67
δ χορός 44
παιγνίδι του Ζαφείρη 106 
Palilia 77
ΙΙαλιόκαστρο τής Καρδίτσας 107 
Παναγύρι τής Πέτρας 165 
Παναγύρια κιάγιάσματα 163 
Παν. Δανιηλοπούλου 15 
Παναγιώ Χρίτη 18 
παντρειά τής φωτιάς 63, 67 
Πανοτεύς 70
πάντρεμα τζακιού (Μάλγαρα) 66 
πανσπερμία ή παγκαρπία 94 
Παπαγιαννάκος Δ. 216



Παπαδάκη" Ν. 71,
Παπαδόπουλος Φώτης 211 
Παπαχριστοδούλου Πολύδ. 4, 5, 95 
παπαΰδες 12, 16, 17 
παππούδων 25, 45
παραμύθια—ανέκδοτα—τραγούδια 171 
παράσταση Μαυρολεύκης 45 
παραστεκάμενος 92 
ΙΙαργηνά Ρουσάλια 112 
παροιμίες Άδριανουπόλεως 183, 184, 185, 

186,*187, 188, 189
παροιμίες Σαράντα 'Εκκλησιών 189, 190, 

191
Paulini (Παυλικιάνοι) 151
Paul Taffernern 151
πάτσανα'τό'καράβ’ 212
Παυλικιάνικα 155
Πεθερά 108
πελανός'31
Πενθέα 19
Πενθεύςηδ
ΙΙερασία 76
Πέρινθος—'Ηράκλεια, 132
περισκυλακισμός 122
Πέτρα κοντά στά Γιάνενα 40
Πετρόπουλος Δ. 5
πιάνει ό άγιος 10, 50
Πίνακα 7
πινάκιο 61
Πιχεράδες 97
πλατεία 'Γζουμαγιά 221
πλουτοδόται 'Ησίοδου 41
Πλουτώνιον 62
Πολίτης Ν. Γ. 14, 5. 26, 69, 78, 80, 100, 

105, 112, 126, 195, 196, 200, 201 
πολιτικά τοΰ ’Αριστοτέλη 79 
πομπή 93 
Πονηρόπολις 150 
Pope A. Μ, 138 
Ποριώτης Ν. 292 
Πορταριά τοΰ Βόλου 106 
Πορφύριος 39 
πράσο 95 
Ιίρεσθλάβα 25 
πρόβοδος 135 
Προντίγο 7
πρόσφυγες τής Μελίκης 7 
Προφήτη Ήλία 7

Ευρετήριον

πρωτόγερος 84 
Πυθαγόρειοι 34 
πυρά τοΰ Ήρακλέους 71 
πυραίθους 75 
Πυργόπλο 7
πυρείου τοΰ θεοφράστου 68 
πυροβασία 79 
πυροβάδισμα 26
πυρολατρικοί μΰθοι Διονύσου 79
πυρολατρική τελετή 63, 69
πυρός μένος 67
ρακί—κεφί 177, 178
Ρέσβι 7
Ριγανάς 124
Ρογκάταια 107
Ροδόοινος Ν. 81, 92, 93, 95, 293, 294 
Riccaut 152
Rosalia Ρωμαίων 107, 108
Rosalia καί Violaria 122
Ρουμανία (Θράκη)) 133
Ρουμ—Ιλί 147
Ρουσάλια 120, 125
Ρωμαίος Κ, 81
ρωμαϊκά L,upercalia 122
ρωμαϊκά Rosalia 123
S aat—tepe (ωρολογίου) 148
Σαβάζιος (=θρακ. Διόνυσος) 29, 74
σαγιάκια 149
αάζι 178
ααλάτσια 177
Sanders D. Η. 193
Σαμάκοβο 97
Σαμαρίνα 107
Sara'i—tepe (Εύμολπιάδος) 148 
Σαρδανάπαλος 74 
σαρκιά 178
σαρκοφάγος άγ. Τριάδος 42 
Σάρρος Δ. 81 
Saturnalia 126 
Σβορώνος Ν. Γ. 5 
Σεβήρος αύχοκρ, 133 
Σηϊμένηδες 97 
Schehabedin—πασά 149 
Σηλυβρία 133 
S. Baud—Bovy 197 
Schischmanov Ivan 197 
Sieuv des Hayes 133 
Σικυωνα 55

' 30ί
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Σιληνοί ή Σάτυροι 115 
αινίκι 93 
σκόροδα 121 
σκουτιά 123
Σκυλοδηυτέρα (Άδρ]πολη) 122 
Σκυλοδευτέρα 95 
Σκυλόμπεης 102
Σκυλόμπεης (Κιοπέκ—Μπέης) 95, 96 
Σκϋρος 109
Σμερδάκι ή Γούστρελον 16
Σοργάς 7
σούρβικα 14
Σπυριδάκης Γ. Κ. 193
Σταμάτιος Φ'άλτης 99, 128
Σταμ. Σταμ(ατίου) 5, 12, 14, 58
Στελ. Κυριακίδης'40
Στά Βουφόνια 43
Στά Μ αζα ίϊκα  110
Στάρτσιοι Στενιμάχου 106, 128
Σταχτοχώρι 104, 110
στό κονάκι τοϋ άρχιαναστενάρι 47
συβασμίνο 212
Συμεών Στυλίτη 40
σύστημα (adit) 32
Σωτήριος Άντωνιάδης 138
Σωτηρίου Γ. 31
Τά έανάφια 116
Τά ά,γιάσματα 30
Τ’ άγιαννιοϋ τά λάμπαντα 64
Τ’ άγηγιαννιοϋ τά λάμπαντα 79
Τά γειτόνια 169
Τά δέρματα 168
τά κόκκινα σταφύλια 64
τάματα 32
ταμεϊον τής ’Ορθοδοξίας 19, 33
Τανάγρας, 5, 79
τά Λάφρια στην Πάτρα 79
τά νυχτέρια 171
τά νείρατα 173, 175, 176
Ταρσό Κιλικίας 73
Ταυρική θεά 76
Tachta-Kale 149
τά προεόρτια 8
τά «σχήματα» 104
Τελετή τής Τυρινής Δευτέρας 112
τελετουργικό 93
τελεστικός Βάκχος 70
τέμενος Κερχανέ 221

τζαμάλες 100 
'Γζομπάρης Τ. 163 
τήν ήμέρα του άγίου 13 
Τιθορέα 73
τό δέσιμο τοϋ γαμπρού 161
τό δρώμενον 79
τό κόκκινο νερό 105
τό Μαϊόπουλο 106
Τόντζος 178
Τοπόλνιτσα 151
τοπωνύμια Σκεπαστιανά 162
τοτέμ Αυστραλίας 41, 42, 51, 117
τοτεμική εποχή 79
τό τίμιο ξύλο 28
τοϋ Ρουσαλιοϋ τό Σάββατο 121
τό χατζηλίκι 172
τρίαινα τοϋ Ποσειδώνα 3
τριπόρι 31
Τρισαλιοϋ 121
Tsclianly-tepe (Νυμφαίος) 148
τσεκοϋρ 15
τσερβούλια 14
τσίπουρο 177
τσότρα 179
Τυρινής Δευτέρας 3
τυφλή επαρχία (Κιόρ Ιίαζά 7)
Φακίρης Kuda Bax 59 
φαλλόμορφο ραβδί 82 
Φανός ή Άφανός 69, 70 
φαναί Βακχίου 70 
Φανοτεύς 70
Feralia ή Pareutalia 120 
Φερωνία 76 
Φιλιππούπολις 145
Philippopoli, Phillippe, Philippis 145
Φιλιππούπολις (Filibbe) 147
Philboz-sachracy 148
Φιλοστόργιος 78
φόλακας (φάλαγγας) 92
Forel A. 60, 61, 79
Fauriel 193
Φράγκα 121
φράγματα 12, 31
Φραγκίσκος Πέτρος Τούσλας 154
φούγιαξέ doυς 12
Φρυγική καί Θρακική μουσική 50
φύλλα κισσοΰ 121
φωτιές τ&γηγιάννη 63



Εύρετήριον

Φώτιος 119 
Χαλδία 105 
χαλκά 161 
χανεντέ 178 
Χάρες 8 
χάρη 22
Χατζηπαρασκευάς 179 
χειμερινά Διονύσια 128 
Heinrich Rantzoven 146 
χέρι της ΙΙαναγίας 158 
χερσόννησος 127 
hirpi Sorani 77, 79 
Χόες 119
χορός τής "Αρτεμης 135 
χορός κυκλικός 85

χορεύουσες εικόνες 7 
Χούχουχος ή Κούκηρος 90 
Χουρμουζιάδης Α. 5, 31 
Χουρμουζιάδης Χουρμ. 81 
Χρηστός Καροϋζος 34 
Χουρμουζιάδης 78 
Χρονική Σύνοψη 24, 25 
Χωματιανός 128 
Χωνιάτης 27 
ψαθάκια Γυθείου 121 
ψευδοαριστοτέλης 75 
Φ'υχάρης 194, 195 
ψυχοσάββατα 120 
Ώμηατής ή ’ΰμάδιος 42 
Ώμσφαγία 79
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α )  Κατά συγγραφείς

’Αηοστολίδον Κ. Μ . 'Η Φιλιππούπολις επί χουρκοκραχίας καχά χόν 17ον αιώνα σελ. 
145—156.—Σημειώμαχα α. 225—209.

Δεληγιάννη Β . Οί γύφχοι οχή Θράκη σ. 157—163.
Καψωμένου Σ. Άχιλλ. Σαμοθράκης σ. 214—217.
Κουκίδου Ά νδρονίκης, Παροιμίες Άδριανουπόλεως σ. 183—189.
Παπαχριστοδούλου Πολ. Περιηγήσεις σ, 131—136.—Μεχασχημαχιαμός κυρίων δνόμάχων 
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Γλωσσικά. (Παπαχρισχοδούλου Π.) Μεχασχημαχισμός κυρίων δνόμάχων σ. 141—144. 
‘Ιστορικά. (*Αποσχολίδου Μ.) Ή Φιλιππούπολις επί χουρκοκραχίας καχά χόν 17ον αιώνα 

σ. 145-156.
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Λ εξικογραφικά. (Σαμοθράκη Άχιλλ.) Ίσχορικόν καί γεωγραφικόν λεξικόν Θράκης σ. 
225-288.

Μνημόσυνά. (Παπαχρισχοδούλου Πολ.) Κουρχίδης Κωνσχ., Ποριώχης Ν. (Μ. Σωχηρίου) 
Βενεχία Κώχχα. (Γ. Τσελίκα) Ν. Ροδόοινος. (Παπαχρισχοδούλου Πολ.) Θεοδωρίδης 
Άθ. σ. 289 - 293.

Περιηγήσεις. (Παπαχρισχοδούλου Πολ.) σ. 131 — 136.
Σημειώματα. (Παπαχρισχοδούλου Πολ,) Έχαιρεία θρακικών Μελεχών.—Δύο έγγραφα χοΰ 

δήμου Φιλιππουπόλεως 1882—1885 έλληνισχί σ. 220—224.



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΩΝΣΤ. ΑΘ. ΡΩΜΑΙΟΥ. Λαϊκές λατρείες τής Θράκης Σελ. 1—131
ΠΟΑ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Περιηγήσεις . . . .  » 132—136
Γρ. ΜΑΡΑΣΛΗ. ΈπιστολαΙ Γρηγ. Μαρασλή - . . . » 137—141
ΠΟΛ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Μετασχηματισμός κυ·

ρΐων όνομάτων άνδρών καί γυναικών . . . . · > 141 — 144
+ Κ. Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ. *Η Φιλιππούπολις έηί Τουρ

κοκρατίας κατά τόν 17ον α ι ώ ν α ........................ » 145—156
Β. ΔΕΛΗΓ1ΑΝΝΗ. Οί Γύφτοι τής Θράκης..............  > 157—163
ΠΟΛ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Παναγύρια καί αγιά

σματα, έσνάφια, γειτονιά, χατζιλίκι, νείρατα, ρακί
κεφί ............................................................................  » 163—179

t  ΚΑΛΛ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΤΑΔΗ. Παροιμίες επαρχίας Με-
τρών καί Ά θ ύ ρ ω ν ...............................................  » 179—181

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Παροιμίες Σαράντα Ε κ 
κλησιών, άνέκδοτα ..................................................... » 189—192

Γ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ. Ή  προέλευσις του φάρματος τοΟ νε
κρού αδελφού........................................................  » 193—208

ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Παραμύθι............................ .· > 209—214
Σ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ. Κριτικό σημείωμα'Άχ. Σαμοθράκης » 214—217
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ............................................................... » 220—224
t  ΑΧΙΛΛ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. Λεξικόν Γεωγραφικόν καί'Ι

στορικόν τής Θ ρ ά κ η ς ................... ι ....................... » 225—288
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ .    » 289-295
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ . . ‘ ...............................................  > 296-304

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ ΙΣ  I 
Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Υ  ί

ΠΟΛΥΔ. ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔ0ΥΛ0Υ ( Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ '  
ΟΔΟ Σ ΛΕ Υ Κ Α Δ Ο Σ -3 2  Κ Υ Ψ Ε Λ Η  (Α Θ Η Ν Α Ι 8)

1 1ι


