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1ΤΡ0Σ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ ΕΤΟΣ

Ελπίζαμε πώς με τή λήξη του πολέμου τό έργο τής έκτυ- 
πώσεως τοϋ ’Αρχείου Θράκης θάποκτοϋσε ευκολίες περισσότερες 
παρά στον καιρό τοϋ πολέμου. Δυστυχώς οί δυσκολίες πολλαπλά- 
σιάζονται. Πρώτη δυσκολία είναι ή παντελής έλλειψη χαρτιού. 
Ή  μαύρη αγορά έχει πολύ χαρτί, αλλά τό Άρχεΐον Θάρκης δεν 
έχει ταμεΐον ανάλογο. Δεύτερη τά εργατικά, πού τόσο αυξήθηκαν 
και ή αστάθεια τής δραχμής τάκαμε νά αύξάνωνται μέρα μέ την 
ημέρα ακόμα περισσότερο, καί τόσο εκνευρίζει όλους, πού θάλεγε 
κανείς νά παύσει την εργασία, όσο κι’ άν είναι χρήσιμη εθνικά.

"Ομως δε θά παήσουμε μέχρι τέλους τής ψυχικής καί 
πνευματικής μας αντοχής. Θά δουλέψουμε μέ τό δίσκο τής επαι
τείας ακόμα καί γιά τον δωδέκατο τόμο. Θά τον τυπώσουμε σε 
χαρτί παρακατεινό, μέ δυσχέρειες οικονομικές ανυπέρβλητες, αλλά 
θά τον τυπώσουμε. Κι’ αυτό τον πρόλογο δέ θά τον προτάσαμε 
άν δέν εΐταν ανάγκη γιά την ιστορία τοϋ έργου μας. Πρέπει οί με
ταγενέστεροι νά γνωρίζουν ότι τό έργο μας έστοίχισε τή ζωή όλη.

Ή  επεξεργασία τοϋ ύλικοϋ, ή εύρεση των υλικών μέσων καί 
τοϋ χαρτιού, ή εκτύπωση τών 22 τυπογραφικών κάθε χρόνο, είναι 
δουλειά μεγάλη μέ τέτοιους ανώμαλους καιρούς. Πρέπει νά μάθουν 
οί μεταγενέστεροι πώς κανείς δέν συγκινιέται μέ τέτοια έργα. Εί
ναι δοσμένοι όλοι στήν ύλη καί τις απολαύσεις. Καμμιά πνευμα
τική δουλειά δέν έχει πέραση. Ό  Κοραής μιά φορά ζητιάνευε λε
φτά γιά νά τυπώνει τά έργα του, πού μαύτά διεφώτιζε τήν κοινή 
γνώμη τώνλαών καί τή γνώμη τών συμπατριωτών του, καί οί πλού
σιοι τοϋδιναν λεφτά. Καί τότε τό ’Έθνος εΐταν σέ δύσκολες ώρες 
μά οί "Ελληνες δουλεύοντας σέ μέγάλα κέντρα, φλογισμένοι άπό 
πατριωτισμό καί πίστη στήν εθνική μας αποκατάσταση, πλήρωναν 
μέ τον ίδρωτά τους τά έξοδα τής μεγάλης προσπάθειας τοΰ μεγά
λου Κοραή. Τώρα τά εθνικά έργα δέ βρίσκουν έλεος. Χτυπούμε—■



καί εΐναι κι’ άλλοι αάν καί, μένα— πόρτες πλούσιες πολυτάλαντων 
Ελλήνων, μά πληρωνόμαστε μέ τήν περιφρόνηση καί τή σιωπή. 
Άλλα καί τό κράτος φέρνεται χειρότερα. Τίποτε δεν προσφέρει καί 
δεν συγκινιέται στις εκκλήσεις μας. Αυτά άς τά ξέρουν οί μεταγε
νέστεροι. Κι’ άν τό έργο μας θά κατέχει, δπως είμαι βέβαιος, θέση 
αξιόλογη στις ιστορικές καί λαογραφικές έρευνες, άς εκτιμήσουν τή 
θυσία αυτή, πού μάς στοιχίζει τή ζωή.

Ή  Θράκη είναι τώρα άπό Ελληνικής άπόψεως αρκετά ιστο
ρημένη καί λαογραφημένη. Λέν είναι όπιος προ είκοσι χρόνια. Οί 
Βούργαροι τόχουν κάμει προ πολλοϋ αυτό, σύμφωνα μέ τό πολι
τικό τους συμφέρον. Τώρα χρειάζεται ό ιστορικός καί ό λαο- 
γράφος καί ή επιστήμη πού θά καρπωθοΰν τό απέραντο υλικό 
γιά νά γράψουν εργασίες άνάλογες μέ τήν επίδραση τοΰ Ελλη
νισμού επί τής χώρας αυτής άπό ιστορικής καί λαογραψικής 
άπόψεως. Δέ γνωρίζω άν Θά μπορέσω νά συνεχίσω τό έργο μου, 
άλλα παραδίνοντας τούς δώδεκα τόμους τοΰ Άρχείον στις μέλ- 
λουσες γενεές, εκφράζω τήν ευτυχία μου δτι καί γώ συνεισέφερα 
στο θεμελίωμα τής Θρακικής έρευνας, πού ώς τώρα εΐταν ανάξια 
λόγου.

Ή  Θράκη άπό Ελληνικής άπόψεως υπάρχει περίλαμπρη 
μέσα στούς τόμους τοΰ Άρχείον Θράκης. Ά ς  τήν άναδείξουν οί 
νεώτεροι λαμπρότερη καί φωτεινότερη. Καί εκτυπώνοντας τον 
τόμο τούτο μέ τις ανείπωτες δυσκολίες πού εμφανίζονται, δίνουμε 
τό λόγο μας πώς θά συνεχίσουμε τό έργο μέχρι τέλους άν βελτιω
θούν οί δροι —  γιατί τό υλικό μας είναι πλουσιώτατο — ώς που 
θά έπιτευχθή ό αρχικός μας σκοπός, δηλαδή ή τέλεια περισυλλογή 
τού ύπάρχοντος ιστορικού, λαογραφικοϋ καί γλωσσικού ύλικοϋ, πού 
θ ’ άποτελέσει τή βάση τής συγγραφής μιας πολύτομης ιστορίας τού 
Θρακικοΰ Ελληνισμού άπό τής έξελληνίσεως καί άφομοιώσεως τής 
Θράκης έως σήμερα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ



ί  κ. Μ. ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΟΥ δ. ςρ·

Η ΦΙΛΙΤΤΤΓΟΥΤΤΟΛΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ ΑΙΩΝΑ *)

§ 1) Άρχομένου τούτου τοΰ αιώνος, ήτοι φθίνοντος Μα'ίου τοϋ έτους 
1707 διήλθε της Φιλιππουπόλεως δ Γάλλος ιατρός Paul Lucas. Παρατιθέ
μεθα ενταύθα τά κυριώτέρα τών ύπ’ αυτού περί της πόλεως γεγραμμένων ')· 
«Έκεΐθεν (έκ της κώμης Βαβά) έπορεύθημεν εις την Φιλιππούπολιν (Phitip- 
popolis), δπου έφθάσαμεν περί την τρίτην μ.μ. ώραν (τής 27 Μαΐου). Κα- 
τελυσαμεν πάντες έν τφ αυτφ μέρει ώς συνήθως, άλλα διασπαρείσης αμέσως 
τής φήμης δτι ήμην Ιατρός προσεκλήθην υπό τοΰ Μουφτή (ίεροδικαστοϋ), 
καί τοϋ Βέϋ (τοΰ διοικητοΰ τής επαρχίας πιθανώς τοΰ ναζίρου). Έπεσκε- 
ψάμην αυτούς' άμφότεροι εζήτησαν παρ’ έμοΰ φάρμακα διά τούς ασθενείς 
των, άπερ δρθέντα ενήργησαν αυθωρεί θαυμασίως, ιδίως ή εμετική τρύξ, 
ής τάποτελέσματα έν ούδεμιδ άλλη πόλει ώς έν ταύτη έξεδηλώθησαν τοσούτον 
δραστήρια. Ούτως εν βραχεί χρόνφ έξελήφθην ώς δ μέγιστος τοΰ κόσμου 
ιατρός. Τη 30η τοΰ μηνός περιεπάτησα περί την Φιλιππούπολιν. Ή  πόλις, 
στερείται τειχών, άλλ’ είναι Ικτισμένη επί τριών μικρών όρέων ( =  λόφων), 
πλησίον σχεδόν άλλήλοις καί επί τής αυτής γραμμής κειμένων °). Ώ ς φαί
νεται επί τών κορυφών τούτων ήσαν άλλοτε τά οχυρώματα αυτής. Προς δυ- 
σμάς ρέει ή Μαρίτσα (Marise), ήτις περιβρέχει τά κράσπεδα τής πόλεως. Ό  
ποταμός έχει πάντοτε πλοία, δά ών κομίζονται τά πλεϊστα τών προς ζωάρ- 
κειαν αναγκαίων. Πέραν τοΰ ποταμού υπάρχει ίκανώς μέγα προάστειον, δπερ 
συνδέεται μετά τής πόλεως δΤ ώραίας ξύλινης γεφύρας. Έ ν  τή πόλει ύπάρ- 
χουσι περί τάς εκατόν είκοσι οικίας Ιουδαίων. Έ ν γένει δμως οΐ αστοί 
αυτής είναι σχεδόν άπαντες χριστιανοί * 2 3). Ύπάρχουσιν έν' αυτή περί τάς έξ 
εκκλησίας καί είναι αυτή ή μόνη τής Τουρκίας πόλις, Ιν ή ειδον κώδωνα ση-

*) ’Από τήν ανέκδοτον Ιστορίαν τής Φιλιππουπόλεως κατά ιδιόγραφον πα· 
ραχώρησιν τοΰ ίδιου.

§ 1) V oyage du sieur Paul Lucas, fait par ordre du R oy dans la Grece, 
l ’Asie mineure, la Macedoine, et 1’  Afrique, Paris, 1712 τ. I, σελ". 188 καί εξής.

2) Είναι οί λόφοι Κρηνίς, ό τοϋ 'Ωρολογίου και οί τρεις τής άκροπόλεως 
(Μουσαίος, Σχοινοβατών καί Εύμολπιάς) εκλαμβανόμενοι ώς εις καί ό αυτός λό
φος, τρικόρυμβος. ’Εκ τούτου φαίνεται δτι επί τοϋ αιώνος τούτου αΐ βόρειαι καί 
δυτικαί πλευραί τής Κρηνΐδος καί άπασαι πλήν τής νοτίας τοϋ ωρολογίου έκαλύ- 
πτοντο ήδη υπό οικιών, Τουρκικών ώς γνωστόν.

3) Περιέργως κατά τόν συγγραφέα οί πολΐται είναι σχεδόν πάντες χρι
στιανοί, ένφ είναι γνωστόν δτι ή πλειονοψηφία αύτών ήτο Τουρκική. Εικάζεται 
δτι έσχημάτισε τήν γνώμην ταύτην έκ τής αγοράς, ήν κατείχον οί χριστιανοί.



t  R. Μυρτίλου Άποστολίδου

μαίνοντα τάς ώρας τής ήμέρας Τουρκιστί, άνηρτημένον επί πύργου εκτισμέ- 
νου επί ενός των προμνημονευθέντων λόφων.»

Είχα ακολουθεί ή περιγραφή θεραπείας εύγενούς Έλληνίδος παρ
θένου, ?ν ή αξιοσημείωτος ή οικογενειακή <ριλιχτιος>γία καί τό ακμαίου θρη
σκευτικόν συναίσθημα παρά τοΐς "Ελλησι Φιλιππουπολίταις.

«Επειδή εθεωρούμην ίκανός ιατρός, προσήλθον δύο "Ελληνες, ο«ι- 
νες μέ καθικετέυσαν νά ΐδω την αδελιρήν των κινδυνεύουσαν νάποθάνη.Άπο- 
φασίσας όμως νάναχωρήσω εδήλωσα αύτοΐ,ς firι τοΰτο ήτο αδύνατον, διότι 
επρεπε νά εξακολουθήσω τό ταξείόιόν μου. Αυτή ή απάντησις εδιπλα- 
θίασε τάς επιμόνους παρακλήσεις αυτών. Τοσοΰτον με καθικετέυσαν καί 
μετά τοιούτου καλού τρόπου, αιστε δεν ήδυνήθην ναρνηθώ καί μετέ- 
βην μάλιστα μετ’ αυτών προς έπίσκεψιν τού ασθενούς. Αύτη ήτο κατα- 
κεκλιμένη επί στρώματος, τ. έ. επί τής κλίνης τού θανάτου καί εν κατα- 
στάσει ικανή νά Ιξεγείρη τον οικίαν. "Ελλην Ικρε.ΰς παρευρίσκετο εν τή 
οικίςι, δπως συμβουλεύση τήν μελλοθάνατον νάπέλθη εις τον άλλον κό
σμον ως καλή χριστιανή, ήτοίμαζον δ* ήδη τά πρός ταφήν αναγκαία. Ίδών 
ταύτην εν τοίαύτη καταστάσει συνεκινήθην τοσοΰτον, ιυστε δεν ήδυνήιθην νά 
εγκαταλίπω αυτήν. Παρά τήν Ισχνότητα, καί τήν ωχρότητα, συντρόφους 
αείποτε ίσχυρας νόσου, ή παρθένος έξέφαινεν εν τοΐς χαρακτηριστικούς το- 
σοϋτον καταπληκτικόν κάλλος, ώστε καί ή μάλιστα άτεγκτος ψυχή θά κατε- 
θέλγετο. 'Όθέν ούδαμώς δυνατοί, τις νά μ1 έλέγξη επί αναισθησίφ, τή το 
σοϋτον συνήθει τοΐς Άσκληπιάδαις. Έ ν  τούτοις ίνήργησα μεθ’ όλης τής σο- 
βαρότητος' έπλησίασα τήν ασθενή καί σφυγμυμετρήσας αυτήν έζήτησα πλη
ροφορίας περί τού παρελθόντος της' πεισθείς δε ότι υπάρχει ακόμη φάρμα
κου κατά τής νόσου άνέλαβον τήν θεραπείαν της. ’Έμαθαν δτι ή νοσούσα 
δεν Ικοιμήθη πλείονας των δεκαπέντε ήμερων. Είπαν εις τήν άπέλπιδα μη
τέρα της, οτι επρεπε νά ήσυχάση, διότι, ει καί ό κίνδυνος ήτο αληθώς μέ
γιστος, τή βοήθεια τού Θεού θά ήδυνάμην ν’ αποσοβήσω αυτόν προς τούτο 
θά έδιδον τή νοσούση φάρμακου, δπερ πραΰνον τους χυμούς καί παρέχον 
ησυχίαν αυτή εμελλε ν’ άποκαταστήση μέρος τών δυνάμεών της, καί νά μοί 
έπιτρέψη, όπως ακολούθως έργασθώ εύκολώτεήον προς σωτηρίαν αυτής...». 
Πράγματι δε 6 ιατρός διά τής συστηματικής του θεραπείας, άπέδωκε τήν 
υγείαν εις τήν νοσούσαν βαρέως νεάνιδα, ήτις εξέπληξε τον σωτήρά της διά 
τού θαυμάσιου κάλλους καί εύχαρίστησεν αύτφ θερμώς διά τούς κόπους του, 
δεχθέντι μόνον ολίγα χρήματα εκ τών πολλών, ά’περ προσέφερον αύτφ οί 
αδελφοί τής νεάνιδος. ’ Εκ τής Φιλιππουπόλεως 6 Lucas μετέβη εις τον Στε- 
νίμαχον οδηγούμενος εξ ευγνωμοσύνης υπό τού ετέρου τών αδελφών τής 
νεάνιδος.’ Εν Φιλιππουπόλει ό Lucas αντέγραψε τρεις αρχαίας Έλληνικάς 
επιγραφάς ελλιπώς καί κακώς, ώς καταχωρίζει Ιν τφ τελεί τού οδοιπορικού
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τοϋ ύπ’ άριθ. 434) 445) και 456)αί'τινες καί μετά ενα αιώνα ήσαν έντετοιχι- 
σμέναι, αί μεν πρώται εις τόν επί τοΰ βράχου ναόν τής Ζωοδόχου πηγής, ή 
δέ τρίτη εις τόν επι τής Εύμολπιάδος τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου κατά τόν 
Κ. Οικονόμου. Συγχύζει δμως καί οΰτος την πόλιν προς τούς Φιλίππους 
τής Μακεδονίας, περί δέ τοϋ ποταμού προσθέτει δτι είναι δ περίφημος παρά 
τοϊς ποιηταΐς “Εβρος.

§  2) Έ ν έτει 1718 ή Φιλιππούπολις εμαστίσθη υπό πανώλους δεινώς 
καί άπεκλείσθη από πόσης επικοινωνίας προς εντοπισμόν τής νόσου" δθεν καί 
ή Αυστριακή αύτοκρατορική πρεσβεία μετά τής πολυπληθούς ακολουθίας 
της, ήτις μεταβαίνουσα από τοϋ Βελιγραδιού εις την Κωνσταντινούπολή 
διά τής γνωστής ήμΐν στρατιωτικής δδοϋ τής διερχομένης παρά τή Φιλιπ- 
πουπόλει, *) δεν είσήλθεν εις αυτήν. Περί τούτου άνακοινοΐ ήμΐν δ Gerardus 
Cornelius Drieschius γράφων τάδε: «Τή 9η ’ Ιουλίου τοϋ 1718 ή πρε
σβεία διήλθεν έξω τής Φιλιππουπόλεως, διότι την πόλιν έλυμαίνετο ή πα- 
νώλης. Κατά την παρά τφ νεκροταφείο» !) διάβασιν αυτής τοσοΰτοι τό πλή
θος πρόσφατοι τάφοι έφαίνοντο, ώστε οΰδεμία αμφιβολία κατελείπετο περί 
τής ΐσχυρας καί επικινδύνου επιδημίας, ήτις έσπειρεν τόν θάνατον, δσον δεν 
ήδύνατό τις νά φαντασθή. “Οθεν άπηγορεύθη νά εϊσέλθη τις εκ τής συνο
δείας ημών είς την πόλιν ή νά λάβη τι έξ αυτής. Ό  ε’ιθισμένος διά τηλεβό
λων χαιρετισμός τής συνοδείας δεν εγένετο ενταύθα ελλείψει πυροβολικού. 
Μόνον ή στρατιωτική τής πόλεως φρουρά εξήλθε προς προϋπάντησιν τής 
πρεσβείας καί συνώδευσεν αυτήν μακρόθεν μέχρις άποστάσεώς τίνος. "Απασα 
ή περί τήν πόλιν πεδιάς ήτο κατεσπαρμένη δι’ δρύζης καί προς άρδευσιν 
τών ορυζώνων ήτο συνηθροισμένον ύδωρ πολλαχοΰ εν έσκαμμένοις χάνδαξι

4) ”Ιδε τήν επιγραφήν άνωτέρω αυτόθι, κεφ. VII § 3, δ. ’Αναθηματική Φι- 
λίσκου Κλαυδίου Έρμοδώρου.

5) Ή  επιγραφή κεκομμένη, έχει : [’Αγαθή) τύχη [Ήγεμονεύοντος Μ(άρ- 
κου) Ποντ]ίου τοΰ ΰπατικοΰ τόν [έαυτής ευεργέτην καί πάτρω]να φυλή Κενδρι- 
σεΐς.» ”Ιδε, Μ ν ρ τ .  Ά η ο α τ ο λ ί δ ο ν  Συλλ. έπιγρ. Φιλ)πόλεως άρ. 28, ενθ. άνωτ- 
Ά π ό  τοΰ 161— 169.

6) «[’ Αγαθή Τύχη. Έκδι[ κο[ΰντος] Άλφίου [Πο]σειδωνίου Ά κτιος Μαξί- 
μου τούς [Π]λυντήρας κατεσκ[εύασεν σύν τοΐς ύποθέ]μασιν εκ τών ιδίων φυλή. 
Άρτεμεισιάδι αντί [τής πολιτείας έπ^μελητεύοντος Φλαουσίου Εύδαίμο[νος τοΰ καί 
Φλαυιανοΰ». Αυτόθι, άρ. 15. ’Από τών αυτών χρόνων.

§ 2 1 ) ”Ιδε κεφ. I  § 1 .
2) Τό άνατολικώς τής πόλεως κείμενον άπέραντον Μωαμεθανικόν νεκροτα

φείων έν τή πεδιάδι, δπερ άρχόμενον άπό τών δχθών σχεδόν τοΰ "Εβρου έξετεί- 
νετο πρός νότον μέχρι τής είς Κων)πολιν άγούσης όδοΰ. Σήμερον τούτου περιορι- 
σθέντος έν ελάχιστη» χώρφ έφυτεύθη μέρος καί άπετέλεσε κήπον παρά τφ ποταμφ 
μέρος δέ οίκοδομείται γενομένου ολοκλήρου συνοικισμού, δίκην προαστείου, τό δέ 
πρός νότον πρό πολλοΰ ήδη περιελήφθη έν τφ σχεδιαγράμματι τής πόλεως καί 
έκτίσθη πληρωθέν δι’ οικιών,

Ή  Φιλιππούπολις επί τουρκοκρατίας κατά τόν 18ον αιώνα
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καί εν έ'λεσι. Τό έσπαρμένον τής όρύζης εν τούτη τή πεδιάδι ήδύνατο ου 
μόνον άπασαν την Τουρκίαν νά διαθρέψη, αλλά καί νά περισσεύση 3 4 5).

Ή  εν Πελοποννήσφ τή ύποκινήσει τής Ρωσσίας γενομένη τφ 1769 
έπανάστασις των Ελλήνων κατά τής 'Υψηλής IΙόλης καί άποτυχοΰσα ένεκα 
τής μή επαρκούς των Ρώσων βοήθειας έξήγΐ'ίρε το μίσος των Τούρκων κατά 
των Ελλήνων ως συμπραττόντων τοΐς Ρώσοις κατ’ αυτών καί έπήνεγ- 
κεν απερίγραπτα δεινά είς τδ Ελληνικόν γένος. Τότε καί οί Φιλιππουπολΐ- 
ται "Ελληνες, καίπερ ούδαμώς άναμειχθέντες εις την έπανάστασιν, ύπέστη- 
σαν τά πάνδεινα υπό των έκμανέντων Μωαμεθανών. Συνελήφθησαν οί πρό
κριτοι αυτών ώς ένοχοι, έρρίφθησαν είς τάς φυλοκάς καί έρραβδίσθησαν, 
τά υπάρχοντα αυτών διηρπάγησαν καί αί οϊκίαι έπυρπολήθησαν καί τινες 
τών πολιτών έφονεύθησαν άνά τάς οδούς τής τρομοκρατίας διαρκεσάσης επί 
πολλάς ημέρας *).

Μετ’ ολίγον όμως χρόνον ό χριστιανικός τής πόλεως πληθυσμός ήρ- 
ξοΐτο πάλιν άναλαμβάνων καί αυξανόμενος διά τοϋ αδιάλειπτου είς αυτήν 
εποικισμού ένεκα τής εμπορίας έκ διαφόρων 'Ελληνικών καθαρώς πόλεων 
καί δη έκ τής Μοσχοπόλεως μετά την καταστροφήν της καί εκ τής Ηπείρου, 
προς δέ καί έκ τοϋ παρακειμένου Στενιμαχου. Τότε ήρξαντο έγκαθιστάμεναι 
καί Βουλγαρικοί οίκογένειαι εμπόρων μέν έκ τών προς βορραν παρά τφ Αιμφ 
κειμένων κωμοπόλεων Κοπρίβστιτσα (τουρκιστί Άβράδαλα) καί Καρλόβου, 
γεωργών δέ εκ τών πέριξ κωμών, μετακομιζομένων υπό τών Τούρκων μεγα- 
λοκτηματιών βέϊδων προς καλλιέργειαν τών έν τη πεδιάδι άπεράντων γαιών 
των. Τών Βουλγάρων τούτων οί μέν πρώτοι εγκαθίσταντο έν αυτή τή πόλει 
παρά τοΐς Έλλησι καί έξηλληνίζοντο, οί δέ δεύτεροι εν τοΐς προαστείοις αυ
τής Μαρασίφ καί Πέραν (Καρσί— άκά). Οϋτω φθίνοντος τοϋ αίώνος τούτου 
οί χριστιανοί τής πόλεως κάτοικοι εξισάιθησαν κατ’ αριθμόν προς τοτός Τούρ
κους, οΐτινες, ώς φαίνεται, ειχον έλαττωθή πολύ έκ τών διηνεκών πολέμων 
καί τών επιδημιών.

Ό  ’Άγγλος περιηγητής Saviour Euzignan διελθών τής Φιλιππου- 
πόλεως έν έτει 1786 περιγράφει αυτήν ωδε : «Τή 17η ’ Ιουλίου έψθάσαμεν 
είς ταύτην τήν πόλιν, ήτις λίαν εύάρεστον θέσιν κατέχει. Νομίζει τις ότι ή 
φύσις, όπως δείξη τήν δύναμίν της, συνεσώρευσεν ενταύθα πάντας τούς βρά
χους έκ τοϋ ανατολικού καί τοϋ δυτικού τής πεδιάδος μέρους, διότι από τών 
προμνημονευθέντων όρέων (Ροδόπης) μέχρις αυτής ουδέ τό έλάχιστον λίθων 
ή βράχων ίχνος παρετηρήσαμεν». Ή  πόλις είχε κατ’ αυτόν 26,000 οικίας'),

3) G. Cornel. Drieschii, historia magnae legationis Caesareae quarti... 
suscepit... Damianus H ugo Virm ondtius, Viennae, 1721.

4) Κ .  Κ ο ν μ α ,  Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη τόμ. X , σελ. 
384, ετ. 1 8 3 1 .- ”Γδε § 4.

5) Ό  αριθμός τών οικιών προφανώς είναι λίαν έξωγκωμένος. ’Εάν δ’ ΰπο-
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ών αί 12.500 'Ελλήνων αί δέ λοιπαί Τούρκων και ’ Αρμενίων. Οϊ Βούλγα
ροι και οι ’ Αρμένιοι έζων Ιν τοίς προαστείοις 6 7). Ναοί υπήρχον πέντε ή εξ, 
πάντες Ελληνικοί. ΙΙρός δυσμάς τής πόλεως υπήρχε δασΰλλιον ’ ), εν φ πε- 
ριεπάτουν οι Φιλιππουπολΐται. Ή  εμπορία ήνθει καί εύωνία μεγάλη έπε- 
κράτει. Ή  περί την πόλιν πεδιάς ήτο κατάφυτος εξ αγρών καί λειμώνων. Τά 
δ’ Ιν αυτή διεσπαρμένα χώματα, δμοια προς κεφαλάς ζακχάρεως, ελέγετο δτι 
Ιχώσθησαν τή διαταγή διαφόρων βεζυρών, δπως στηθή επ’ αυτών ή τοΰ 
Προφήτου σημαία 8 9)». 'Ωσαύτως καί δ οδοιπόρος Γάλλος κόμης Ferrieres 
Sauveboef διελθών διά τής Φιλιπουπόλεως τφ 1788 εΰρεν εν τή πόλει ικα
νόν Ελληνικόν καί Βουλγαρικόν πληθυσμόν, άσχολοΰμενον περί την εμπο
ρίαν καί εξάγοντα εις την Αυστρίαν ιδίως μέταξαν, έρια καί βάμβακα *).

§  3) Μετακομίζοντες οί Φιλιππουπολΐται τά εμπορευματά των εις την 
Ευρώπην καί την ’ Ανατολήν, ιδίως οί καραμπατζήδες '), έμποροι άμπάδων 
(=μαλλίνων υφασμάτων, ενδυμάτων ετοίμων εξ αυτών, γαϊτανίων κλπ,) αυ
τοπροσώπως προς ασφάλειαν εγνώρισαν ξένας χώρας πολλάς, δθεν ήρξαντο 
καί άθρόοι νά μεταναστεΰωσι καταλείποντες την γενέτειραν είτε προς καιρόν 
εΐτε διά παντός. Τό προκαλοΰν δε τάς μεταναστεύσεις ταύτας αίτιον από τοΰ 
τελευταίου ήμίσεος τοΰ αίώνος τουτου δεν ήτο μόνον ή χρησιμοθηρία τ. έ. 
ή άνάπτυξις τής εμπορίας καί ή δημιουργία τύχης εν Ιδάφει γονιμωτέρφ 
πρός κέρδη, αλλά καί ή προς ελευθερώτερον βίον τάσις καί ή από τοΰ άφο- 
ρήτου τουρκικού ζυγοϋ απαλλαγή. Ουτω πλήν τής βασιλευοΰσης, τής Σμύρ
νης, τής Συρίας καί τής ’ Ανατολής Ιν γένει, δπου ικανοί μετφκησαν καί 
ίδρυσαν εμπορικά καταστήματα, τινές Ιγκατέστησαν καί εις την Μολδοβλα
χίαν, την Αυστροουγγαρίαν καί την Ρωσίαν, δπου ηυδοκίμησαν ώς έμποροι 
καί Ιπιχειρηματίαι. Τούτων μνημονευτέοι εν μέν τή Όδησσφ δ Γρηγόριος

τεθή δτι έτέθησαν οίκίαι αντί κάτοικοι, ό  αριθμός τοιν Τούρκων είναι λίαν ήλατ- 
τωμένος λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής μετά μίαν γενεάν μαρτυρίας τοΰ ίερέως Κων- 
σταντίου.

6) Οί μνημονευόμενοι Βούλγαροι είναι οί έν τοΐς προαστείοις γεωργοί καί 
κηπουροί.’ Αρμένιοι δμως ουδέποτε κατφκησαν έν τοΐς προαστείοις. Ό θ ε ν  φαίνεται 
μοι δτι ό συγγραφείς τούς οίκοΰντας εκτός τής κυρίας πόλεως καθολικούς πλέον , 
πρώην Παυλικιάνους, καλεΐ Αρμενίους άποβλέπων είς την αρχικήν αύτών προέ- 
λευσιν έξ Αρμενίας καί Συρίας. Οΰτω είς τήν συνοικίαν πρός νότον τής πόλεως 
τά Παυλικιάνικα, έξέλαβεν ώς προάστειον.

7) Ή  μεταξύ των λόφων Νυμφαίου καί Κρηνϊδος κατάφυτος άλλοτε κοι- 
λάς, καλουμένη Σεράϊ ,  εν  ή όντως οί Φιλιππουπολΐται επί τουρκοκρατίας περιε" 
πάτουν.

8) A series of Lettres addressed to Sir Willian Fordyce containing a 
voyage and journey from England to Sm yrna etc. Translated the originals 
into English by the Ardher S. L . (Saviour Lusignan), σελ. 52 καί εξής,

9) Jirecek— Argyrow, 'Οδοιπορικόν, σελ- 145-
§  3 1) ”Ιδε κεφ, X X II, § 7.
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Ίωάννου Μαρασλής, πατήρ τοΰ μεγαλώνυμου και ομώνυμου αΰτφ μεγάλου 
εθνικού ευεργέτου a), έν δέ τή Μόσκβφ δ Άντιόνιος Παναγιώτου Κομιζό- 
πουλος δ φιλικός s), άμφότεροι μέλη τής μεγάλης έν Φιλιππουπόλει οικογέ
νειας των μεγαλεμπόρων καραμπατζήδων Κοϊμτζόγλου.

Τινές των άποδημοΰντων Φιλιππουπολιτών κπεκτείνοντες τάς έμπορι- 
κάς των επιχειρήσεις μέχρι των ’ Ανατολικών ’Ινδιών μετενάστευαν εις αΰτάς 
οΐκογενειακώς. 'Γούτο ήρξατο κυρίως από τοΰ 1700. Κατά την άναδίφησιν 
των κυβερνητικών εν Καλκουττη αρχείων ύπδ τοΰ οίκου τών αυτόθι μεγα
λεμπόρων Ράλλη, καθ’ α άνεκοίνωσεν ήμΐν δ έν Μουσοΰρη πρώην ανώτε
ρος υπάλληλος αυτοΰ Φιλιππουπολίτης Κλεών Λ. Άργυριάδης, δ πρώτος εις 
’ Ινδίας έγκαταστάς Φιλιππουπολίτης ήτο δ ΆλέΕιος Χαιζή ’ Αργυρίου κατα- 
πλεΰσας περί το 1750 εις Καλκουττάν μετά δεινήν τρικυμίαν. Οΰτος φέρε
ται εν τοΐς κυβερνητικοΐς άρχείοις καί ώς πρώτος ιδρυτής τής εκεί εκκλησίας. 
« Ό  Έλλην X ”  ’ Αργυρίου διερμηνεύς εις την ίιπηρεσίαν τής ’Αγγλικής κυ- 
βερνήσεως διατελών καί υπηρετών επί πολεμικού αγγλικού πλοίου κατά την 
Έρυθράν, τον Περσικόν κόλπον καί την θάλασσαν τής Βεγγάλης, έδοκιμά- 
σθη μεγάλως έκ τρικυμίας καί έκινδΰνευσεν, έταξε δέ, αν σωθή τό πλοΐον, 
να ίδρυση εκκλησίαν εν Καλκουττη». "Ελληνες δμοίως προϋπήρχον έν Ίν- 
δίαις από τοΰ ΙΤ ' αίώνος έμπορευόμενοι, οϊτινες πρώτοι έσχημάτισαν βαθ* 
μηδόν “εταιρείαν, δηλ. κοινότητα Ελλήνων πραγματευτών τής Βεγγαλίας’ 
έπηξαν ευκτήριον οίκον καί έκάλεσαν έκ τοΰ Σινά κληρικόν κατ’ επιστολήν 
από 7ης Μαρτίου 1933 τοΰ Ά θαν. Ν. ’ Αλεξίου αρχιμανδρίτου, έφημερίου 
τής έν Καλκουττη ελληνικής έκκλησίας, προς τον μνημονευθέντα Κλέωνα Δ· 
Άργυριάδην. Κατ’ άλλην δ’ επιστολήν τοΰ αυτοΰ από 5 Φεβρουάριου 1932 
δ Χατζή ’ Αργυρίου ήτο εις έκ τών συνδραμόντων εις τον ιερόν ναόν, πιθα
νώς έκ τών πρωτεργατών, οΰχί δμως ό ιδρυτής αυτοΰ.

'Ο ’Αλέξιος τοΰ Χατζή ’ Αργυρίου υιός άνηγορευθη μαΐστωρ άμπα- 
τζής υπό τοΰ έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τών άμπατζήδων τή 1 Αΰγ. τοΰ 
1733 4). Έ ν  έτει 1782 οί έν Καλκουττη Φιλιππουπολΐται μετά τών άλλοθεν 
Ελλήνων κατ’ άλλην μαρτυρίαν τοΰ Ήλία Τανταλίδου συμποσωθέντες εΐς 
120 ψυχάς ίδρυσαν καί έκκλησίαν έπ’ όνόματι τής μεταμορφώσεως τοΰ Σω- 
τήρος, ήν ΰπήγαγον εΐς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ ό'ρους Σινά έπισκοπεύοντος 
αυτοΰ τοΰ Κυρίλλου. ’ Επισημότατος δέ τών άποικησάντων ήτο δ Παναγιώ
της ’ Αλεξίου Χατζή ’ Αργυρίου μετακληθείς υπό τοΰ πατρός του, δστις άνη- 
γορεύθη μαΐστωρ άμπατζής τή 19η Αΰγ. 1766 ι). Οΰτος «φκησε μεταναστάς 2 3 4 5

2) Ίδ ε  κεφ. X X X V I.
3) Αυτόθι.
4) Μ νρτ .  Ά π ο ο τ ο λ ίδ ο ν ,  Archiw des abadjis a Plovdiv, (1675— 1772). 

Annuaire de la bibliotheque nat. a Plovdiv, έτ. 1931, μελ. 30.
5) Αυτόθι, σελ. 54.
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’ καί γυναικός, άνήρ περινοίφ καί αρετή, προ 
jtuivuuv ut tuot|jti,μ xt kxu φιλογενείμ διαπρεπών, μέγοι τε όφελος τοΐς εκεί 
πράγμασι γενόμενος καί μέγας ά'χρι καί νΰν (1852) υπό των πολλών αΰτοΰ 
κλεϊζόμενος, οίονεί πρώτον αυτόν τής αποικίας πατέρα καί κάθιδρυτήν έπι- 
γινωσκόντων 6 7)».

“Εν τινι προς τάς διοικητικός τής Καλκοΰττας άρχάς τών Ελλήνων αι
τήσει δυσδιαγνώστου χρονολογίας, πάντως όμως μετά τό 1780 έκ τών 68 
υπογεγραμμένων, ών τά ονοματεπώνυμα εν πολλοϊς είναι παραμεμορφωμένα 
ένεκα τής ’Αγγλικής των προφοράς, οί 23 φέρονται ώς Φιλιππουπολΐται ’ ), 
εν οις καί οί τέσσαρες υιοί τοϋ Παναγιώτου ’ Αλεξίου, δ Γεώργιος, δ ’ Ανα
στάσιος, δ ’Ιωάννης καί 6 ’Αλέξανδρος. Τούτων οί δυο πρώτοι είναι ήμΐν 
καί αλλοάεν γνωστοί, διότι προς αυτούς αλληλογραφεί δ από τοΰ 1812 εφη
μέριος τών εν Δάκμ καί Νάρινγγεντζίφ παροικοΰντων Ελλήνων ιερομόνα* 
χος Γρηγόριος δ Σίφνιος8). Κατά τον Κουμαν ή εν Καλκούττη ελληνική κοι- 
νότης (αδελφότης) καί ή εκκλησία ίδρΰθη περί τά 1762 : «οί Φιλιππουπολι- 
ται έτόλμησαν νά ξενητευθώσι καί εις την ’ Ινδικήν. Εις την Καλκοΰτταν προ 
70 περίπου ενιαυτών 9) κατέστησαν αδελφότητα, έκτισαν εκκλησίαν ίερουρ-

6) Τ ανταλίδον  Ή λ .  ’ Ινδική αλληλογραφία, ήτοι Γρηγορίου ίερομονάχου τοϋ 
Σιφνίου έπιστολαί πρός τινας έν Ίνδίφ μετά τινιον απαντήσεων.Έν Κων)πόλει, έτ. 
1852, σελ. Γ. Κατά τον Τανταλίδην ό Παναγιώτης ώρμητο έξ Άδριανουπόλεως.

7) Τά ονόματα αυτών είναι : Άγγελής Δημ. Δελίου, Χριστόδουλος Μαυ-
ρουδή, Αλέξανδρος Παναγιώτου, ’ Αναστάσιος Παναγιώτου, ’ Ιωάννης Παναγιώτου, 
Γεώργιος Καρύδας, Σωτήρις Αντωνίου, Γεώργιος ’Αθανασίου, Κωνσταντίνος 
Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος Σαχίνης, Δημήτριος Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Κυριά
κου, Βασίλειος Χατζή Κωνσταντίνου, Γεώργιος Άγγελή, ’ Αναστάσιος Κωνσταντί
νου, Σωτήρις Στόγιου, ’Αθανάσιος Δημητρίου, Ή λίας Δημητρίου, Γεώργιος ’ Αγ
γέλου, καί Βόϊος. Έ κ τούτων ό Γεώργιος Καρύδα κατά τά αρχεία τοϋ ρουφετίου 
τών άμπατζήδων (ένθ. άνωτ. σελ- 40) άνηγορεύθη μαΐστωρ άμπατζής τή 5 Ίουλ. 
τοΰ 1749 καί ό Ήλίας Δημητρίου τή 18 Ίουλ. τοϋ 1750 (αυτόθι, σελ. 41). Κατά 
δέ τόν Κυρίλλειον I κώδικα τής Ιερός μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (1781— 1845) 
ό Γεώργιος X "  Κωνσταντίνου Καρύδογλου άποθανών έν Καλκούττη τφ 1792 έκλη- 
ροδότησε διά διαθήκης τήν περιουσίαν του εις εμπορεύματα, χρήματα καί κτήμά 
τι συνισταμένην, εις τήν έν Φιλιππουπόλει σύζυγόν του Ευγενίαν, τούς έξ αδελ
φής άνει|ιιούς του Κωνσταντίνον X "  Σωτήριον, Έλενίτσαν, Ζωίτσαν καί Ευφρο
σύνην καί τήν ανήλικόν του θυγατέραν Άννίτσαν κηδεμονευομένην υπό τής μάμ- 
μης της άρχοντίσσης Σμαραγδίτσηε Ίωάν. Χατζή Νίκογλου. Παραληφθείσης υπό 
τών κληρονόμων τής περιουσίας, παρά τών ’Επιτρόπων τοϋ μακαρίτου έπανελθόν- 
των εις Φιλιππούπολιν Μαυρουδή Χατζή Κυριάκού καί Μιχάλη Άνδρέα έγένετο 
έν τή μητροπόλει τό σχετικόν πρωτόκολλον, δπερ κατεστρώθη έν τφ κώδικι (σελ. 
28 ή Κ) κατ’ ’ Ιούνιον τοΰ 1793, κυρωθέν ΰπό τοΰ μητροπολίτου Κυρίλλου.

8) Τανταλίδον  Ή λ.  Αυτόθι, επιστολή 24 σελ. 24, έπιστ· 29 σελ. 27, έπιστ. 
30, σελ. 28.

9) Ό  Κούμας γράφει ταΰτα περί τό 1831.
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γημένην πάντοτε από έ'να Σιναίτην ιερομόναχον καί δι’  έμπορικών των οϊ- 
χων καθιδρυθένχων εις Κωνσταντινούπολή εκ της μεταφοράς τών πολυτίμων 
προϊόντων της χώρας εκείνης έσύναξαν πολλοί ικανόν πλούτον ‘ °)». Έ κ  τού
του δέον νά είκασθή δτι κατά τούς πρώτους χρόνους τής έν Καλκούττη έγ- 
καταστάσεως τών Φιλιππουπολιτών και άλλων Ελλήνων ΐδρύθη πρόχειρός 
τις ευκτήριος ναός, οΰτινος μάλιστα ή ϊδρυσις υπό τινων απεδόθη εϊς αυτόν 
τον ’ Αλέξιον Χατζή ’Αργυρίου (περί τό 1750), βραδύτερον δέ δτι 6 ναός ού- 
τος άνφκοδομήθη συμπαγείσης τής Κοινότητος.

Παρατιθέμεθα ενταύθα τα εις την ΐδρυσιν τού ναού άφορώντα κατά 
τον Ή λ. Τανταλίδην. «ΓΙλειόνων δ ’ έπι τών Ελληνικών αποικήσεων γινο
μένων, έπληθύνετο τών Όρθοδοξούντων τό σύστημα'— ήν τε όχλος, φησίν, 
ονομάτων εις τό αυτό ως εκατόν είκοσι' — ώστε δεήσαι και ναόν ιερόν άνε- 
γερθήναι είς λατρείαν τού Θεού κατά τ£ πάτρια δ προς τή ψυχική σώτηρία 
καί τά κράτιστα τών έν βίω προμνηστεύεται αγαθών, οίκειότητος δν πάσης 
συνεκτικώτατον και τού οικείου χαρακτήρος και τού πατρώου φρονήματος 
σωστικιότατον, εΐγε μή μέλλοιμεν άφρήτορες καί ανέστιοι καί αυτοί έ,αυτοϊς 
άξύμφιλοι έν τφ κόσμφ άλασθαι, πάντας μέν ύποτρέχοντες, παντί δ’ άνέμφ 
διδασκαλίας κλυδωνιζόμενοι.... Και τοίνυν εύσεβεία τε καί ζήλιρ τών εν Καλ- 
κούττη αδελφών, πρώτη αύτη μετά Θωμάν και Βαρθολομαίον και Πάνται- 
νον καί Φρουμέντιον έν Ίνδοΐς καθίδρυται εκκλησία, καθολική καί ορθόδο
ξος, εν έτει σωτηρίφ αψπβ (1782), έπ’ δνόματι τιμωμένη τής τού Σω- 
τήρος ήμών μεταμορφώσεως. Τούς δ’ ιερείς τέως λαμβάνοντες έκ τής μονής 
τού ιθεοβαδίστου όρους Σινά, ύστερον δ’ άτασθάλφ τινι τούτων περιπεσόντες 
απεσπάμενοι την τών Σιναϊτών προστασίαν επί την μεγάλην προσέδράμον 
την έν Κωνσταντινουπόλει εκκλησίαν καί επί την 'Ιεροσολύμων τό έσχατον “ )». 
Έ ν  Καλκούττη μετακληθεΐς υπό τού Παναγιώτου ’ Αλεξίου διετέλεσεν οικο
διδάσκαλος τών τέκνων του, πιθανώς καί άλλων, έπί εξαετίαν από τού 1786 
καί ό περιώνυμος ’Αθηναίος Δημήτριος Γαλανός, δστις ειτα άποχωρήσας είς 
την ίεράν πόλιν Βενάρες καί μετά τών Βραχμάνων συζών έμυήθη είς πάντα * 11

, 10) Κ ούμ α  Κ.  Ιστορία τών ανθρωπίνων πράξεων, τόμ. X II, σελ. 550,
Βιέννη έτος 1832.

11) Τανΐαλ ίδου  Ή λ . ,  αυτόθι, σελ. ι\ Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ αύτοΰ ’Αρχι
μανδρίτου έν τφ κώδικι τής εκκλησίας Καλκούττας μνημονεύονται οι Φιλιππουπο- 
λΐται X "  ’ Αλέξιος, Μαυρουδής Μπαϊρσκτάρογλου καί ’Αθανάσιος Μήτσου. Τούτων 
ό Μπαϊρακτάρογλου ήτο ευεργέτης τής εκκλησίας, διότι διά διαθήκης του από τοΰ 
1778 έκληροδότησεν ικανόν ποσόν ρουπιών, όπως δι’ αυτών άγορασθώσιν οΐκίαι 
ών τά εισοδήματα νά καρπώται ή εκκλησία διά τάς δαπάνας της. Ό  εκτελεστής 
τής διαθήκης ανεψιός τοΰ μακαρίτου Χριστόδουλος Μαυρουδής δέν ήθέλησε νά εκ
πλήρωσή την ύστάτην τοΰ θείου του θέλησιν. Έ ν  τή έσχατη όμως τοΰ βίου του 
στιγμή μετανοήσας έπέστρεψεν είς τήν εκκλησίαν τρ κληροδότημα τοΰ θ?ίου τοη.
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τά Ινδικά μ υ σ τή ρ ια Ά ρ χ ο μ έν ο υ  τοΰ Γ Ικάτου ένατου αίώνος ή εν Καλ- 
κουττί] παροικία των Φιλιππουπολιτών ήρ.θμει περί τάς τριάκοντα οίκογε- 
νείας : «και περί τάς τριάκοντα οικίας Έλληνορωμαΐοι Φιλιππουπολΐται εΰ- 
τυχοΰντες εις εμπορικήν και θρησκευτικήν ελευθερίαν μέ εκκλησίαν κα'ι Ιε
ρείς προχειριζομένους από τοΰ Σιναίου αρχιεπισκόπου 12 13 14)».

Ή  εις ’ Ινδίας των Ελλήνων Φιλιππουπολιτών μετανάστευσις Ιξη- 
κολοΰθησεν, άραιώς δμως πλέον, μέχρι των μέσων τοΰ δέκατου ενάτου αιώ- 
νος. Πολλοί εν τφ μεταξύ επανήλθον εις τήν γενέτειραν Ικ νοσταλγίας, άλλα 
μετά διαμονήν έν αυτή έπ! τινα χρόνον πάλιν έφυγον έκεΐσε διά παντός Ι4). 
Τινές τούτων διετήρουν αλληλογραφίαν διά των έν Κων)πόλει ίδρυθέντων 
εμπορικών των οϊκων προς τους έν τή πατρίδι συγγενείς των, εις ους άπέ- 
στελλον μετά χρηματικών βοηθημάτων και διάφορα δώρα, εξ ών ήφθόνουν 
τά Ινδικά σάλια καί λαχούρια καί οΐ περσικοί τάπητες εν ταΐς Έλληνικαις 
οικογενείαις, απαραίτητα αντικείμενα εκάστης προικός, ως μαρτυρεΐται, εκ 
των προικοχαρτίων. Έλέγετο δέ δτι τινές επλουτίσθησαν έν Ίνδίαις διά τής 
δραστηριότητός των, έξ ών μνημονευτέοι ό Κωνσταντίνος Χατζή Γεωργίου 
Μανδρατζόγλου, 15 16 17) έγγονος πιθανώς τοΰ εν Φιλιππουπόλει άποθανόντος 
Μαυρουδή Μανδρατζόγλου, ευεργέτου τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδοτν τφ 
1755 1β) και δ έξ αδελφής τής περιώνυμου αγαθοεργού Ροξάνδρας, ανεψιός 
του Μανόλις Χατζή Γεωργίου Ποζατζόγλου, ου δ πατήρ Χατζή Γεώργιος 
Ποζατζόγλου άνηγορεΰθη τφ 1775 μα'ίστωρ άμπατζής ” ) .Ό  Μανώλις Ποζα
τζόγλου άποθανών έν Μινέτ των ’ Ινδιών τφ 1838 έκληροδότησεν εις τήν μη

12) Ί δ ε  Σάϋ·α Κ .  Νεοελληνική φιλολογία, Ά θή να ι, έτος 1868, σελ. 672. 
— Κατά τόν ’Αρχιμανδρίτην Ά θαν. Ν. ’Αλεξίου ό Γαλανός προσεκλήθη υπό τοΰ 
πλουσίου "Ελληνος Ήπειρώτου ΙΤανταζή έν Δάκφ τής Βεγγάλης ώς διδάσκαλος τών 
τέκνων του καί ουδέποτε μετέβη εις Καλκοΰτταν. Μετήλθε δέ καί έμπορικάς επι
χειρήσεις καί επιτυχών έν αΰταΐς έξησφάλισε τήν υλικήν του αυτοτέλειαν, ώστε 
κατόπιν ν ’ άφιερωθή εις σπουδάς περί τήν Σανσκριτικήν γλώσσαν, (έξ έπιστολής).

13) Παπαδοποΰλου Νικ. ’ Ερμής ό κερδώος, τόμ. II, σελ. 329, Βενετία, έτ. 
1827. Πρβλ. καί Κ. Ο ίκονόμ ον ,  αυτόθι σελ. 29. — Ί δ ε  καί Μ υρτ,  Ά τ το σ τ ο λ ίδ ο υ ,  
τά αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών άμπατζήδων, έν τφ Άρχείφ τοΰ 
Θρακικοΰ λαογραφ. καί γλωσσικού θησαυρού, έτ. Γ ’ 1936—37, σελ. 183— 185.

14) Γ. Τσουκάλα,  ιστοριογραφική περιγραφή Φιλιππουπόλεως, σελ. 42, σημ. 
λς·'.— "Ιδε καί Κ . Π απα ρρη γοπούλου ,  Ιστορία τοΰ Έλλην. "Εθνους, τόμ. Ε' σελ. 
499, εκδ. Β ' έτ. 1892.

15) Ή λ. Τανταλίδου,  αυτόθι έπιστολ. 40. σελ. 43.— Τάναγραφέντα άρχομέ- 
νου τοΰ αίώνος περί μυθώδους ποσοΰ, κληροδοτηθέντος εις συγγενείς του, ε’ίς τι- 
νας δήθεν άγγλικάς τής Καλκούττας έφημερίδας, δέν ήσαν αληθή. Ίσ ον  τής δια
θήκης αύτοΰ υπάρχει καταγεγραμμένον έν τφ I Κύριλλείφ κώδικι, σελ. 157 ή ρμθ'· 
άπό έτ. 1830, V III, 27. Ί δ ε , ή ιερά τής Φιλι]πόλεως μητρόπολις κλπ. Άρχεΐον  
Θρακ. Λαογρ. καί γλωσσ. θησαυρού, τόμ. ς ' . άρ. 23 καί 24 σελ. 37— 41.

16) Μ υρτ. Ά π ο σ τ ο λ ίδ ο υ ,  Archiv des abadjis κτλ. αύτόθι, σελ. 46.
17) Αυτόθι, σελ. 69.
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τέρα του Ροξάνδραν, κόρην τοΰ Χατζή Γεωργίου Μανδρατζόγλου, 3.000 
ισπανικά δίστηλα, άτινα ή Ροξάνδρα έσχατόγηρως ήδη μή προφθάσασα εν 
τή ζωή της νά παραλαβή ένεκα τής άποστάσεως και τών πολλών έν Κων)πό- 
λει διατυπώσεων άφήκεν άπαντα διά διαθήκης εις τα σχολεία, τό νοσοκο
μείου, τάς εκκλησίας καί τους πτωχούς τής Ελληνικής κοινότητας Φιλιπου- 
πόλεως γενομένη μεγάλη εύεργέτις αυτής Ι8).

Λήγοντος τοΰ αίώνος τούτου κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ’Αναστασίου 
Γεωργιάδου Λευκίου, ιατρού Φιλιππουπολίτου, και καθηγητοΰ τοΰ έν Ά θή- 
ναις Όθωνείου πανεπιστημίου 18 19) 6 πληθυσμός τής Φιλιππουπόλεως άνήρ- 
χετο εις εξήκοντα χιλιάδας ψυχών, ών τάς δέκα χιλιάδας διώλεσεν ή εν έ'τει 
1795 επισκήψασα πάλιν τό τρίτον εντός δεκαετίας (1784— 1793 πρότερον) 
τρομερά πανώλης. «Ούτος ήν ό δριμύτατος πάντων, ών Ιν τή πατρίδι ειδον 
λοιμών. Μυρίους δ’ έ'λεγον τών κατοίκων τότε κατεργασθήναι τό έκτημόριον 
δηλονότι τών πάντων' υπό γάρ εξ περίπου μυριάδων ή Φιλίππου οικεΐται20 21)». 
Ό  αυτός δέ περιγράφει έν πάση λεπτομερείς καί τον λοιμόν, δστις προσέ
βαλε καί αυτόν καί ετερα τής οικογένειας του μέλη, ών τινα καί άπέθανον ” ).

Κατά τον αιώνα τούτον, εί καί ή πόλις δεινώς έδοκιμάσθη υπό τής 
πανώλους (1718 — 19, 177*1, 1784, 1793, 1795), υπό σεισμών (1750) καί 
υπό πυρκαϊών (1770 καί 1788) τό χριστιανικόν ορθόδοξον εν αυτή στοιχεΐον 
(Ελληνικόν) δλονέν προήγετο ένισχυόμενον διά μεταναστών άθρόων εξ Η π εί
ρου, Μακεδονίας καί άλλων νοτίων Ελληνικών πόλεων, ώς καί έκ τοΰ πλη
σίον Στενιμάχου καί ανέπτυξε τήν βιοτεχνίαν καί τά επαγγέλματα διοργα- 
νώσαν τάς συντεχνίας καί προήγαγε τό έξαγωγικόν καί εισαγωγικόν τής τε 
πόλεως καί τής επαρχίας έν γένει έμπόριον.

§ 4) Περί τών έν Φιλιππουπόλει κατά τον αίώνα τούτον συμβάντων

18) Αί αύτόγραφοι προς τήν Ροξάνδραν έπιστολαί τής νύμφης της 'Ελισά
βετ ’Εμμανουήλ Ποζατζόγλου καί τοΰ δισέγγονου της ’ Εμμανουήλ Ίησοΰ Ποζα- 
τζόγλου, δι’ ών άγγέλεται αυτή ό θάνατος τοΰ υίοΰ της καί τό πρός αυτόν κληρο
δότημα αΰτοϋ, αντίγραφα τών πληρεξουσίων τής Ροξάνδρας εγγράφων, πιστοποιη
τικά, αποδείξεις καί ή διαθήκη, πάντα κεκυρωμένα ύπό τής ίερδς μητροπόλεως 
Φιλιππουπόλεως, διασώζονται νΰν έν τή Βουλγαρική μητροπόλει τής Πλόβδηφ, 
άφαιρεθέντα καί ταΰτα μετά τών παλαιών κωδίκων έκ τής Ελληνικής μητροπό
λεως τφ 1861. Άνέγνων πάντα ταΰτα παραχωρηθέντα μοι υπό τοΰ φίλου συμπο
λίτου δικηγόρου κ. ’ Αλεξάνδρου Πέεφ, λαβόντος αυτά έπί επιστροφή. 'Η  πρώτη 
διαθήκη τής μακαρίτιδος είναι καταγεγραμμένη έν τφ κώδικι (1781— 1845) τής ίε
ρδς μητροπόλεως έν σελ. 173 (ρξε') υπό ημερομηνίαν 20 Μαΐου 1833 καί κεκυρω- 
μένη ύπό τοΰ Μητροπολίτου Νικηφόρου.

19) ”Ιδε Μ υρ τίλ ου  Ά π ο σ τ ο λ ίδ ο υ .  Λόγιοι Θράκες, Ά ναστ. Γεωργιάδης Λευ- 
κίας, Θρακικά ’Αθηνών, Παράρτ. III τόμ. έτ. 1931, σελ. 120 κ. έξ.

20) Ά ν .  Γ εω ργ ιά δου  Λ ευ κ ίο υ ,  Λοιμοΰ άφορισμοί. έν Παρισίοις, έτ. 1832, 
σελ. 393, παράρτ.

21) Αυτόθι, παράρτημα, σελ. 381— 396.
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παρατιθέμεθα καί τά ακόλουθα χειρόγραφοί σημειώματα ίερέως τίνος Νικο
λάου σταχυολογηθέντα υπό τοϋ Βλ. Σκορδέλη εξ εντύπου παλαιού βιβλίου 
τής βιβλιοθήκης τής Ελληνικής κεντρικής σχολής ‘ ).

«1712. Έπέρασεν ό Σουλτάν Άχμέτης από την Φιλιππούπολιν καί 
πάγει εις τό Ντουσπάτι ’ )».

«1770. Φεβρουάριου 12, ξημερώνοντας Σαββάτου πάσχισαν νά πα
τήσουν οί γιανίτσαροι τούς κάτω μαχαλάδες καί έρριψαν καμπόσα τουφέκια 
οΐ Ρωμαίοι διά νά φυλαχθούν, καί τό πουρνό λιάνισαν εΐς τού Χασάν αγά 
τό κονάκι τρεις όνομάτους Ρωμαίους καί έναν κρέμασαν λέγοντες (δτι) οι 
Ρωμαίοι σήκωσαν κεφάλι* 2 3 4)».

«1770. Μαρτίου 4, ξημερώνοντας την Πέφτην έγινε γιαγκίνι *) εις την 
Φιλιππούπολιν μεγάλο καί κάγηκαν μέ σπίτια, μέ άργαστήρια, χάνια, μαγα- 
ζειά; τζαμιά ολα 500.. Εΐκοσιν ονόματα ήταν, οπού τά άναψαν».

«1771. Μαΐου 16, ήλθεν δ Έλτζής τοϋ Μόσκοβου 5 6 7) οπού ήτον στά 
Δυμότειχα κλεισμένος καί διά νά περάση από Νεμτζίας τόν τόπου νά πηγαίνη 
εΐς την Μοσκοβίαν».

«1771.’ Ιουνίου 5, έγινε θανατικός μεγάλος') στην Φιλιππούπολιν καί 
έφυγαν δ κόσμος εΐς τές χώρες' πήγα καί εγώ δ παπά Νικόλαος εΐς την Κό- 
κληνη Τ) καί εκάθησα τρεις ήμισυ μήνες εΐς τά Τούρκικα καί ήλθα εΐς την Φι- 
λιππούπολιν Σεπτεμβρίου 19».

«1772, ’ Ιανουάριου 10, ημέρα Τρίτη κοντά τοϋ ΐκεντί8) φώναξεν δ 
τελάλης 9) διά νά σφαλίσουν τά τσαρσιά καί νά δρίσουν οί Τούρκοι εΐς τό

§ 4) 1) Βλ. Σκορδέλη,  Χρονικά σημειώματα, Δελτίου τής Ίστορ. καί Έ θν ο- 
λογ. Έ ταιρ. ‘Αθηνών, τόμ. Η . σελ. 288— 90.

2) Τό Δεσποτόβινον, ή δυτική Ροδόπη, ΐδε Θρακ. μελετήμ. X , 7.
3) Πρόκειται περί τών προμνημονευθεισών καταδιώξεων τών Ελλήνων τών 

γενομένων υπό τών Τούρκων ενεκα τής έν Πελοποννήσφ έπαναστάσεως τοϋ 1769 
(ΐδε άνωτ. § 2), αΐτινες έξηκολούθησαν διαλειπόντως μέχρι τοΰ 1772, οπότε έτερ- 
ματίσθησαν υπό τοΰ άποσταλέντος έκ τής πρωτευούσης αστυνομικού. Κάτω μαχα
λάδες είναι ή ύπό τήν άκρόπολιν πόλις.

4) Ή  λ. Τουρκική=πυρκαϊά. *0 εμπρησμός ήτο έργον τών γενιτσάρων καί 
καί τών κακοποιών έξακολουθούναων τάς κατά τών Ελλήνων βιοπραγίας.

5) Ή  λ. τουρκική' πιθανώς πρόκειται περί τοϋ επιτετραμμένου ή απεσταλ
μένου τής Ρωσία; έπιστρέφοντας διά Γερμανίας είς τήν Ρωσίαν ένεκα τής διακο
πής τών μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσίας σχέσεων,

6) Πανώλης, ήτις ήτο ενδημική φθίνοντος τοΰ αίώνος τούτου έν τή πόλει. 
”Ιδε ανωτέρω αυτόθι § 3.

7) Ί δ ε  Μυρτ. Άποστολίδου περί Κουκλένης κτλ. έν τφ Άρχείφ  τοΰ Θρακ. 
λαογρ. καί γλωσσ. θησαυρού τόμ. Β\ έτ. 1935— 36 σ. 1— 16.

8) Ή  λ. τουρκική=δείλη.
9) *Η λ. τουρκική=κήρυξ. Διαταγή τοΰ διοικητοΰ έκηρύχθη, όπως κλει- 

σθείσης τής αγοράς οί μέν Τούρκοι συναθροιοθώσιν είς τό δικαστήριον— διοικη-



16; + Κ. Μυρτίλου ’ Αποστολίδου

Μεχκεμέ καί οί Ρωμαίοι είς τά σπίτια τους καί έκαμαν κάμποσον ζάπι καί 
δ κόσμος θάρρεψε, (πώς) θά μάς κόψουν καί εγινεν αλαλαγμός».

«1772, Φεβρουάριου 22, ηλθεν Ι'νας Κιουτζουκ— τζαούσης άπδ την 
Πόλιν καί καθώς ήλθεν άρχίνισε νά πνίγη νά κρεμνάζη Ρωμαίους, Τούρ
κους, Κατσίβελους, Άρμένους, και κάθισε (καί) δβαλε καί έκαμαν κατάστιχα 
τά ρουφέτια, οί άρχοντες, τά χωριά καί βγήκαν αυτά, όπου έδωσαν τούς για- 
γιτζάρους, πουγγιά. Περπατούσε καθ’ ημέραν μέ τεπτίλι λογιών τής λογής
καί δεν άπόμεινεν ούτε ένας γιανίτσαρος, τούς έβαλε καί.....  κεφίλιδες ένα
τοϋ άλλου, τούς έδεσε»...* 10 11 12 *)

«1788. ’ Οκτωβρίου 17, ξημερώνοντας Τρίτη έγεινε πυρκαϊά καί κά- 
γηκαν έως τρεις χιλιάδες άργαστήρια, χάνια, τζαμιά, όσπίτια, μαγαζειά- άρ- 
γαστήρι δεν άπόμεινεν».

'Ωσαύτως εν χειρογράφιρ τής αυτής βιβλιοθήκης περιέχοντι τούς 
κανόνας των οικουμενικών καί τοπικών συνόδων εύρηνται καί τά ακόλουθα 
σημειώματα το'ϋ ίερέως Μαργαρίτου, γεννηθέντος τφ 1687 κατ’ άνακοίνω- 
σιν ωσαύτως τοϋ αύτοϋ Βλ. Σκορδέλη.

«1719, έγεινε θανατικός πολύς».
«1720, ηλθεν ό Χρύσανθος, ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων» ” ).
«1750, ήμέρςι δευτέρρι, 6 ώρα τής ήμέρας έγινε μέγας σεισμός" δλα 

τά τζαμιά14) έπεσαν καί μερικά σπίτια».

τήριον, οί δέ χριστιανοί περιορισθώσιν είς τάς οικίας των, δπερ έδωκεν ΰπονοίας 
περί σφαγής τών Χριστιανών. Τ6 μέτρον άπέβλεπεν είς σΰλληψιν κακοποιών τινων.

10) Ό  νέος αστυνομικός διά τών αυστηρών του μέτρων έκαθάρισε τήν πό
λιν άπό τών κακοποιών στοιχείων περιερχόμενος ό ίδιος αύτήν μετεμφιεσμένος 
πολυειδώς καθ’ ημέραν.

11) Έ ν  Φιλιππουπόλει υπήρχε μετόχιον τοΰ Παναγίου Τάφου, έν φ διέμε- 
νον άποστελλόμενοι υπό τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πρός συλλογήν εράνων 
άπό τε τής πόλεως καί τής επαρχίας. (Ί δ ε  ανωτέρω X V I  §  1). Πρός τον σκοπόν 
τοΰτον πλήν τοΰ μνημονευόμενου ενταύθα Χρυσάνθου έπεσκέψατο τήν πόλιν καί ό 
προκάτοχος αΰτοΰ Δοσίθεος τφ 1661. ("Ιδε Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο Ι ί δ ο υ , περί τής μονής 
τής Πετριπονιτίσσης, Θρακικά, τόμ. V II, 1936, σελ. 64, Θ '.). Ή  μητρόπολις Φι- 
λιππουπόλεως κατά τούς κώδικάς της πολλάκις συνέδραμε τον Πανάγιον Τάφον 
διενεργούσα εκάστοτε εράνους υπέρ αΰτοΰ έν ταΐς Έκκλησίαις τής τε πόλεως καί 
τής επαρχίας. "Ιδε Άρχεϊον Θρακ. λαογρ. καί γλωσσ. θησαυρού τόμ: Ε '. σελ. 9 
§ M S'.

12) ’Εννοούνται οί μιναρέδες, ο'ίτινες κατέπεσον οΰχί όμως έκ βάθρων, ώς
συνέβη καί κατά τόν καταστρεπτικόν τοΰ 1928 σεισμόν. Οί μιναρέδες τών τζα
μιών Τζουμαγιά καί Ίμαρέτ, οΐτινες καί νΰν διασώζονται, είναι οί αρχικοί έγερ-
θέντες μετά τών τζαμιών άμα κατά τόν 15ον αιώνα.
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ΔΕΚΑΤΩΝ ΕΝΝΑΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

§ 1) Ή  Φιλιππούπολις και κατά τον τελευταίον επί τουρκοκρατίας 
αιώνα, τον δέκατον ένατον, έξηκολούθει προαγομένη από άπόψεως πολιτι
σμού έ'νεκα τής εμπορικής καί πλουτοφόρου τοποθεσίας της, καίπερ πολλά 
κατά τον αιώνα τοΰτον ΰποστδσα δεινά υπό ληστρικών επιδρομών, επιδη
μιών, σεισμών καί μεγάλων τοϋ ποταμού πλημμυρών, άπερ συνετέλεσαν είς 
την έλάττωσιν τοΰ πληθυσμού της, ιδίως τού μωαμεθανικού. Έ ν  ετει 1814, 
μόλις έκόπασεν ή κατά τό έτος 1813 αΰθις έπισκήψασα πανώλης ( ‘), εις 
ισχυρός καί συνεχής σεισμός πολλά τών κτιρίων τής πόλεως κατέρριψε καί 
πολλούς υπό τά ερείπια αύτοίν κατέθαψε. ΙΙρίν ή δε συνέλθω,σιν Ικ τής κα
ταστροφής ταύτης οί Φιλιππουπολΐται, προσεβλήθησαν υπό τής χολέρας, 
ήτις πεντάκις ένέσκυψεν είς την πόλιν των, ήτοι τφ 181G, 1828, 1831, 1837 
καί 1848, σχούσα μυριάδα καί πλέον θυμάτων-.

Προ τών θεομηνιών τούτων έν έτει 1810 ληστρικοί δρδαΐ τών επί 
τής Ροδόπης παρά τφ Χασκόβιρ καί τφ ποταμφ ’Ά ρδα οίκοΰντων πολεμο
χαρών Κυρτζαλήδων, Σλαυοφώνων Μωαμεθανών, έπαναλαβόντων τάς κατά 
την λήξιν τοΰ παρελθόντος αίώνος (1792-1802) ληστρικάς των είς τήν Θρά
κην καί τήν Βουλγαρίαν έπιδρομάς (* 2 3 4 * * *), εϊσέβαλον είς τήν επαρχίαν Φίλιπ
που πόλεως καί έδήωσαν, επυρπόλησαν καί διήρπασαν πάσας σχεδόν τάς ανυ
περάσπιστους κώμας καί πόλεις, οπότε καί ή Φιλιππούπολις διέτρεξε μέγαν 
κίνδυνον (8). Έ σώθη δ'μως από τής καταστροφής τού 1807 διά τής παρο
χής γενναίων λουτρών υπό τών χριστιανών είς τόν αρχηγόν τών ληστρικών 
ορδών Έμίν άγα, συλλεγέντων υπό τοΰ μητροπολίτου Ίωαννίνων από τε 
τών ρουφετίων καί τών ιδιωτών (*). Εννοείται οτι ε'νεκα τών επιδρομών 
τούτων καί τών δηώσεων από τήν επαρχίαν πάσα εμπορική κίνησις καί ερ
γασία επί τινα χρόνον έπαθε, πολλοί δέ έκ τών πυρποληθεισών περικειμέ
νων κωμών, οίον Στενιμάχου, Άβραδάλων, Τσιρπάν καί άλλων κατέφυγον

§ 1) 1) Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Γεω ργιάδου  Λ ευ κ ίο υ ,  αυτόθι, σελ. 393.
2) Β. Detschezv, N ovi istoritsclieski svedenija za H aitite— K yrdjh alite, 

1793 — 1832 (=Ν έαι Ιστορικοί μαρτυρίαι περί τών ληστών Κυρτζαλήδων), έφημ. 
Σοφίας «Μιρ» 1 Ά πριλ. και έξης τοΰ έτους 1929, εκ τοΰ συγγράμματος Minaloto  
na Tschepelare (τό παρελθόν τοΰ Τσεπελαρίου).

3) Κ. Ο ικονόμ ου ,  αύτόβ-i, σελ. 28.
4) Έ κ  τών σωζομένων αρχείων τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδων δηλοΰται

ότι τοΰτο παρέδωκε τφ  μητροπολίτη έκ τοΰ ταμιείου του τη 15 Ιανουάριου τοΰ
1807 γρ. 252 πρός τόν σκοπόν τοΰτον. Archives des abadjis κτλ. έν τφ Annu-
aire de la biblioth. a Plovdiv, ετ. 1931, σελ. 109.
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προς ασφάλειαν εις την Φιλιπποΰπολιν, οπού παρέμειναν οί πλεΐστοι δρι- 
στικώς.Έκραγείσης τής Ελληνικής επαναστάσεως χοΰ 1821, οί επισημόιε- 
ροι χών Ελλήνων Φιλιππουπολιχών, εί καί κατ’ άρχάς διά χης συνεχής 
χοΰ χόχε μηχροπολίχου Παϊσίου πολιχικής περινοίας καί ένεργείας παρά χοΐς 
άρχουσι πας κίνδυνος άπεσοβήθη ('), από χοΰ 1822 ήρξαντο καχαδιωκόμενοι 
ως μέλη χής Φιλικής εταιρείας ή καί ύποπτευθένχες υπό χών καχυπόπτων 
Μωαμεθανών ως χοιαϋχα. *Ησαν δε τώ ό'νχι χινες χών μεγαλεμπόρων εις 
εταιρείαν μεμυημένοι υπό χοΰ εν Μόσχα συμπολίχου χων ’Αντωνίου Πανα- 
γιώχου Κομιζοποΰλλου, ενός των όκχώ πρώτων μελών χών ίθυνόνχων χά χής 
εταιρείας 5 6 7), εν οίς καί 6 Χατζή-Γιοβαννής Χρήστου Κο’ίμχζόγλου, έξάδελ- 
φος χοΰ Κομιζοποΰλλου, πολλάκις άποδημήσας εις Αυστρίαν καί Ρωσίαν 
δι° εμπορικάς υποθέσεις, ό Χαχζή-Σκάρλος Ίωάννου Μαρασλής ’ ), αδελ
φός χοΰ εν Ό δησσφ εγκατασχάντος εμπόρου Γ ρηγορίουΊ. Μαρασλή καί 
παχρός χοΰ μεγάλου εθνικού ευεργέτου Γρηγορίου Μαρασλή, φονευθείς υπό 
χών Τούρκων και δ μητροπολίτης Σαμουήλ, άνακληθείς εις χήν πρωτεύου
σαν m i άπολέσας χήν αρχιεπισκοπήν του. 8). 'Ωσαύτως Ίν χώ πίνακτ χών 
εταίρων τφ καχακεχωρισμένφ υπό χοΰ Ί . Φιλήμονος έν τφ «δοκιμίφ περί 
τής φιλικής εταιρείας» μνημονεύονται ως εταίροι καχηχηθένχες οί Φιλιπ- 
πουπολΐχαι ’Αθανάσιος Θεοδώρου (άρ. 7) καί ανώνυμός τις (άρ. 29) εν 
Βουκουρεσχίφ, καί Νικόλαος Ίωάν. ΓΤαππά έμπορος (άριθ. 412) καχηχη- 
θένχες εν Ρενίφ 9 10). Μέλος χής φιλικής εταιρείας ήτο καί δ Φιλιππουπολί- 
χης ζάπλουτος Νικόλαος X ” Σχάνογλου, εν Άδριανουπόλει δέ εγκατεστημέ
νος, δστις δημογέρων ών μετά χών άλλων εκεί προκρίτων καθείρχθη ως 
επαναστάτης καί άπεκεφαλίσθη υπό χών γενιτσάρων προ χής οικίας του 
αυτής κατά χάς σφαγάς χοΰ 1821 ’ °).

Κατά χόν πόλεμον Ρωσίας καί Τουρκίας χοΰ 1829 διήλθον χής πό-

5) Ί δ ε , Μ υρ τ .  Ά π ο ο τ ο λ ίδ ο ν ,  6 άπό Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως μητροπο
λίτης Παίσιος, Θρακικά ’Αθηνών, τόμ. III έτ. 1933, σελ. 27 § 6 .

6) Ίδ ε  τ ο ν  α ν τ ο ν , ’ Αντώνιος ό Κομιζόπουλλος ό φιλικός, έν τφ έκτάκτφ πα- 
ραρτήματι των Θρακικών Α θη νώ ν, τόμ. Ill έτ. 1931 σελ. 128— 139, καί κατωτέρω 
κεφ. X X X V I .

7) Μεταξύ των ύπογραψάντων τήν εγγυητικήν κοινήν επιστολήν προς τόν 
πατριάρχην Γρηγόριον ξΕ' προκρίτων καί μαϊστόρων Φιλιππουπολιτών περί πί- 
στεως εις τόν Σουλτάνον άμα τή εκρήξει τής ελληνικής έπαναστάσεως, ώς αντι
πρόσωπος τοϋ ρουφετίου των καυταντζήδων άπαντςί καί ό X ' Σκάρλος Ίωάννου 
(Κώδιξ μητροπόλ. Φιλιππουπόλεως 1781— 1845 σελ. ο' γ). Ίδ ε  καί δ μητροπ. Παΐ- 
σιος, ένθα ανωτέρω §7—8), έν πρακτική) δέ τοϋ αΰτοΰ κωδικός, σελ. ξζ ' έτ. 1820j 
ό αύτός υπογράφεται πλήρης : X ' Σκάρλος Μ αρασλής ,

8) Ί δ ε  κατωτέρω αυτόθι, κεφ. X IX  § 2 σημ, 30.— Καί ό μητροπολίτης Παί- 
σιος, ένθα ανωτέρω, § 8.

9) Ίδ ε  καί Θρακικά ’Αθηνών, παράρτ. III τόμ 1931, σελίς 16.
10) Ν. Παρασχίδου,  αί σφαγαί τής Άδριανουπόλεως, αύτόθι σελ. 249-252.

■f K. Μυρτίλου Άποστολίδου



Ή  Φιλυιπσόπολις επί τουρκοκρατίας κατά τόν 19ον αιώνα 19

λεως πολλά των ’ Αλβανών άτακτα στίφη [ΐεταβαίνοντα εις τάς Παραδουνά
βιους επαρχίας καί έλεηλάτησαν αυτήν προβάντα καί εις μερικάς των χρι
στιανών σφαγάς. Ή  τών Ρώσων δμως είΐ την Θράκην κάθοδος καί ή έπι- 
γενομένη μετ’ ολίγον ε’ιρήνη τής Άδριανουπόλεως Ιξησφάλισεν επί τέλους 
καί την ησυχίαν τών χριστιανών Φιλιπποοπολιτών.

Φιλιππουπολΐται ωσαύτως κατελθόντες εις την Ελλάδα μετέσχον τοϋ 
υπέρ τής ανεξαρτησίας μεγάλου άγώνος. ’ Αγνωστος τυγχάνει ήμΐν δ αριθ
μός τούτων. Πιθανώς οι πλείονες τούτων συγκατελέγοντο έν τφ τάγματι τών 
άτάκτων εκ Βουλγαρίας λεγομένων ιππέων, ών ηγείτο κατά τά τελευταία 
τής έπαναστάσεως έτη δ γενναίος όπλαργηγος καί εΐτα υπερασπιστής τής 
πρώτης βασιλίσσης τής Ελλάδος Άμαλίαζ Χάτζή-Χρήστος.

Πάντες οΰτοι μετά τήν σύστασιν τοΰ Ελληνικού βασιλείου έγκατε- 
στάθησαν εν Έλλάδι.’ Εκ σημειώσεως τού καθηγητοϋ τοϋ εν Αθήναις Π α
νεπιστημίου Στεφάνου Κουμανούδη, οίκι^τοϋ τοϋ έν ’ Αθήναις, δπου νϋν τό 
'Υπουργεΐον τών Στρατιωτικών, συνοικισμού τών Θρακοβουλγάρων καί 
Σέρβων αγωνιστών, μανθάνομεν ότι μέλη της υπό τον προμνημονευθέντα 
δπλαρχηγόν προεδρευομένης επιτροπείας τών οικιστών ήσαν οί Φιλιππουπο- 
λΐται Ίσχόμαχος δικηγόρος, ου δ υιός καταταχθείς εις τόν στρατόν άπε- 
στρατεύθη μετά τοϋ βαθμού τοΰ συνταγματάρχου τοΰ ίππικοΰ, δ ένωματάρ- 
χης τής χωροφυλακής Βαλσαμής Κοκκινίδη?· καί δ υποστράτηγος τής φά- 
λαγγος Γεώργιος Χρυσοβέργης, ου παραιΐηθέντος δ κλήρος παρεχωρήθη τφ 
Κουμανούδη (“ ). Ή  διώροφος ιδιόρρυθμος οικία τοΰ Χρυσοβέργη έσω- 
ζετο έν ’Αθήναις μέχρι τοΰ 1892 έν τή διασταυρώσει τών δδών Πανεπι
στημίου καί Πατησίων περί τήν πλατείαν «Όμονοίας».

’ Αλλά καί ύστερον οί Έλληνες Φιλιππουπολΐται μέχρι τής έγκατα- 
λείψεως τής γεννετείρας των δεν έπαύοντΟ κατ’ εθνικήν παράδοσιν θητεύον- 
τες έν τφ Έλληνικφ στρατφ όπως κτήρωνται τήν Ελληνικήν ’ιθαγένειαν 
καί προσερχόμενοι προθύμως ως εθελοντή κατά πάσαν τής πατρίδος ανάγ
κην χάριν τής πραγματώσεως τής Ιλληνικήζ ιδέας. Ούτως ικανοί αύτών με
τέσχον τών Κρητικών επαναστάσεων τοΰ 1866 καί 1896, πολλοί δέ τής έπι- 
στρατεύσεως τοΰ 1886, τοΰ πολέμου τοΰ 1897, τοΰ μακεδονικού άγώνος 
1903— 10, τών βαίικανικών πολέμων τοΰ 1912 — 13 καί τοΰ μικρασιατικού 
άγώνος. Τούτων μνημονευτέοι οί άλήστου μνήμης τελειόφοιτοι τών Ζαρι- 
φείων διδασκαλείων Γ. Παπαλάμπρου, λοχαγός τοΰ πεζικού, υιός τοΰ αίδ. 
εφημερίου τοΰ ίεροΰ τοΰ άγ. Κωνσταντίνου ναοΰ έν Φιλιππουπόλει, πατρός 
Λάμπρου Καλλία, πεσών ήρωικώς έν τή μάχη τών Καϊλαρίων καί δ Δ. Ά θ . 
Θωμά, άντισυνταγματάρχης τοΰ πεζικούι συγγενής τών ευπατριδών Γκιο- 
σμουσγκερδάνη, ύποκύψας έκ τών κακουχιών έν τφ μικρασιατικφ μετώπιρ, 11

11) ”Ιδε, Έγγραφα επίσημα Θρακοόν, Θρακικά Άφηνων, παράρτ. I l l  τόμ. 
§τος 1931, σελίς 227 καί σημ. 3, σελ. 228.
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άμφότεροι πρώην αξιωματικοί τοϋ βουλγαρικοί στρατοί, ον κατέλιπονι 
όπως ύπηρετήσωσιν εις την πατρίδα των. 'Ωσαύτως και οί πεσόντες εν τη 
μάχη τοί Κιλκίς (1913) ως άπλοι στρατιώται άλκιμοι νεανίαι, Γ.Ένυάλης, 
Γ. Δασκαλόπουλλος, Κ. Σαμουήλ, έν Μακεδονία δε κατά τον διεθνή πόλε
μον ό Γ. Ίγγλέσης και οι αεροπόροι εν Λήμνφ Κ. Νάτσης και εν τή Μι
κρά Άσίςι Γρ. Κωνσταντινίδης.

§ 2) Κατά τό πρώτον τεταρτήμόριον τοΰτου τοί αιώνος οι κάτοικοι 
τής Φιλιππουπόλεως ήσαν Τούρκοι, 'Έλληνες, ’ Αρμένιοι, Παυλικιανοι και 
Εβραίοι, λαλοΐντες έκαστοι, την ιδίαν αύταιν γλώσσαν. Τά ένδεκα δέκατα 
πέμπτα τών κατοίκων ήσαν Τούρκοι, τά τρία 'Έλληνες και τό υπόλοιπον έν 
’ Αρμένιοι, Παυλικιανοι και Εβραίοι : «Οί έγκάτοικοι ταυτης τής πόλεώς 
εισι πέντε γένη, Τούρκοι, χριστιανοί τού ανατολικοί δόγματος, οΐτινες καί 
Ρωμαίοι καλούνται,’ Αρμένιοι, Μ ανιχαϊοι, ήγουν οί κοινώς λεγόμενοι Π αυ- 
λικι&νοι από Παύλου καί Ίωάννόυ τιϋν υιών τής Καλλίνικης καί 'Ε βραίοι' 
οί); πάντα; εΐτις εις δεκαπέντε διέλοι μέρη, τά μέν ένδεκά είσι Τούρκοι* 
τρία δέ ανατολικοί Χριστιανοί, ήγουν Ρωμαίοι, καί τό λοιπόν έν συμπλη- 
ροίσι τά λοιπά τρία ^γένη, οί ’ Αρμένιοι, λέγω, οί Παυλικιανοι καί οί 
Εβραίοι, ώ ν έκαστος τήν Ιδίαν προφέρει διάλεκτον' οίον, οί μέν Τούρ
κοι την Τουρκικήν, οί Ρωμαίοι την άπλήν 'Ελληνικήν, οί Εβραίοι την 
Εβραϊκήν, οί δέ Παυλικιανοι την Σλαβονικήν, ήτοι την Βουλγαρικήν· ούκ 
ολίγοι δ’ εξ αυτιών είσιν ειδήμονες τής ’Ιταλικής διαλέκτου" τών δ’ ’Αρμε
νίων πάνυ ολίγοι είσιν ειδήμονες τής ιδίας αυτών γλώσσης, οί δέ πλείονες 
την Τουρκικήν προφέρουσιν, ήτις καί επικρατεί υπέρ πάσας τάς άλλα; εν τε 
τή πόλει καί έν άπάση τή επαρχία» ‘). 'Ώστε κατά ταύτα, Ιάν ύποθέσωμεν 
orι ή πόλις εΐχεν δλιγώιερον πληθυσμόν τού παρελθόντος αιώνος, ένεκα τής 
γενομένης φθοράς εκ τών επελθουσών συμφορών άρχομένου τού αιώνος, 
τ. έ. περί τάς τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας ψυχών, Τούρκοι μέν ήσαν 33 χι
λιάδες, Ρωμαίοι 9 χιλ. καί Παυλικιανοι, ’Αρμένιοι καί Εβραίοι 3 χιλιάδες.

’ Επειδή δέ δ αμερόληπτος ίερεύς Κ. Οικονόμος, δ παρέχων ήμίν τάς 
πολυτίμους ταύτας περί τα>ν Φιλιππουπολιτών ειδήσεις, ούδένα λόγον ποιεί
ται περί Βουλγάρων, ους πάντως δέν θά παρέλειπε ν’ άπαριθμήση υπάρχον
τας ως γένος λαλούν τήν ιδίαν του γλώσσαν, ώς ποιεί αλλαχού τής ιστορίας 
του περιγράφων τάς κώμας τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, οιον: «Τσιρπάνη.. 
έως χιλίων οικιών, ών τό έν τρίτον μόλις είσί χριστιανοί, οΐτινες τήν άπλήν 
Σλαβονικήν ήγουν τήν Βουλγαρικήν γλώσσαν προφέρουσιν, οί δέ λοιποί 
Τούρκοι» a) καί «Έκτος τής Φιλιππουπόλεως καί τινων χωρίων εις τούς 
πρόποδας τού ό'ρους Ροδόπης κειμένων.... εις πάντα λοιπά μέρη τής επαρ
χίας ή Βουλγαρική  ώς επί τό πλεΐστον συνηθίζεται... σπανίως δέ ή απλή

§ 2) 1) Κ. Οικονόμου αυτόθι σελ. 27-28.
2) Αυτόθι, σελ. 32 § κ.
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ελληνική συνεθμζεται εν ταϊς πόλεσι και εν τισι κώμαις και χώραις» ’ ), έ'πε- 
ται άναντιρρήτως δτι οί από δυο σχεδόν αιώνων σποράδην και οι από τοΰ 
τέλους τοΰ παρελθόντος αίώνος και ιδία από των αρχών τοΰ παρόντος καθ’ 
ομάδας εκ των επί τοΰ Αίμου κωμοπόλεων εις την πόλιν εγκαθιστάμενοι 
Βούλγαροι έξηλληνίζοντο ταχέως και έλάλουν την ελληνικήν γλώσσαν, έπο 
μένως δεν άπετέλουν ιδίαν εθνότητα (γένος) κα'ι ύπελαμβάνοντο ως Ρωμαίοι 
('Έλληνες). Τοΰτο δέ διαπιστοϋται τρανώς και εκ τοΰ έν έτει 1805 συντεταγμέ
νου συμφωνητικοΰ (κανονισμοΰ) τής έν Φιλιππουπόλει συντεχνίας (ρουφε- 
τίου) τών Άμπατζήδων, μιας τών μεγαλυτέρων καί συναλλασομένης τό πλεΐ- 
στον προς Βουλγάρους, διότι προεμηθεΰοντο συνήθως τούς άμπάδες καί τά 
έκ τών παρά τφ Αΐμφ βουλγαρικών κωμοπόλεων Καρλόβου, Καλοφερίου, 
Άβραδάλων, Βετρένων καί λοιπών. Πάσαι αί έν αύτφύπογραφαί τών συνυ- 
πογραψάντων 130 μαϊστόρων, μελών απάντων τής συντεχνίας, είναι Ελλη
νικοί καί ούδεμία Βουλγαρική. Εί καί δέ υπέρ τούς τριάκοντα τών μαϊστό- 
ρων φέρουσι κύρια ή πατρωνυμικά ονόματα Βουλγαρικά, οιον Στογιάννης, 
Ζέλκος, Μήντζος, Νένος, Νενδέλτσος, Στόϊτσος, Βέλιος, Σφέτκος καί άλλα, 
ήσαν έξηλληνισμένοι καί ο'ί τε αυτοί οΰτοι έθεώρουν εαυτούς “Ελληνας καί 
υπό τών Ελλήνων τοιοΰτοι ένομίζοντο, διότι άλλως ήτο αδύνατον νά ήσαν 
μαΐστορες εν Φιλιππουπόλει καί μέλη τής συντεχνίας, τοΰ τρίτου άρθρου 
τοΰ συμφωνητικού ρητώς άπαγορεύοντος τήν άνακήρυξιν μαΐστορος άμπατζή 
εν τή πόλει έξ άλλου έθνους : «Ετερογενής δέ ήτοι από άλλην φυλήν μαΐ- 
στωρ νά μή γίνεται ποτέ1)».

Ενδέχεται δμως πολλοί τών φερόντων γνήσια Βουλγαρικά ονόματα, 
άτινα ήσαν εύχρηστα παρά τοΐς “Ελλησι Φιλιππουπολίταις μέχρις εσχάτων 
(Βοΰλκοι, Τώντσοι, Στοΐλας, Σλαύης, Στογιάνης, Γιόντσος, ΓΙέτκος), νά 
ήσαν Ελληνικής καταγωγής καί ούχί Βουλγαρικής. 'Οπωσδήποτε τό κύριον 
δνομα δέν είναι ασφαλές κριτήριον τής εθνικότητος τοΰ φέροντος αυτό, άλλ’ 
ή εθνική συνείδησις. 'Ως δέ καί βραδύτερον έτι γνήσιοι Βούλγαροι έφερον 
ελληνικά ονόματα, ούτω καί 'Έλληνες έφερον βουλγαρικά. Τοΰτο δ’ ευεξή
γητου. Επικρατεί παρ’ ήμϊν τοΐς 'Έλλησιν ή άρχαιοτάτη συνήθεια ό πρω
τότοκος παΐς νά λαμβάνη αείποτε τό δνομα τοΰ προς πατρός πάππου, ή δέ 
πρωτότοκος θυγάτηρ τό δνομα τής προς μητρός μάμμης, τά δέ ύστερότερα 
τέκνα νά λαμβάνωσιν ονόματα διαφόρων συνήθως συγγενών ή καί ονόματα 
τιθέμενα αύτοΐς υπό τών αναδοχών άνευ προς τούς γονείς προσυνεννοή- 
σεως. “Ενεκα τής τότε ύπαρχούσης εμπορικής συναλλαγής καί τών φιλικών 3 4

3) Αυτόθι, σελ. 32 σημ·
4) ”Ιδε συμςρωνητικόν, Μ υ ρ τ .  ‘ Α η ο σ τ ο λ ί δ ο υ . Δυο έγγραφα έκ Φιλιππουπό- 

λεως, Θρακικά ’Αθηνών, τόμ. II, έτος 1929, σελ. 329 κσί εξής, § 2 .— Ωσαύτως 
τ ο ν  α υ τ ό ν , Τά αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών άμπατζήδων, Άρχεΐον 
Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, τόμ. Γ '. σελ. 143-19§.
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σχέσεων των Ελλήνων Φιλιππουπολιτών εμπόρων καί βιομηχάνων προς 
τούς περίοικους και από τοΰ παρελθόντος αιώνος συνοίκους Βουλγάρους 
συνέβαινεν, όπως οΐ δεσμοί αυτών καθίστανται άρρηκτότεροι, νά συνδέων- 
ται προς άλλήλους και διά πνευματικής πολλάκις συγγένειας, τής κουμπα
ριάς. Ούτω πολλοί των Ελλήνων εποίουν κουμπάρους Βουλγάρους και πολ
λοί των Βουλγάρων "Ελληνας. Επομένως εύλογον ήτο των αναδοχών τινές 
όνοματοθετοΰνιες κατ’ αρέσκειαν εις τά ύστερότερα τέκνα μετά την έξάντλη- 
σιν των ονομάτων των συγγενών νά δίδουν οί μεν "Ελληνες ενίοτε είς τούς, 
Βουλγάρους γνήσια Ελληνικά ιστορικά ονόματα (Χαρίλαος, Κίμων, Περί" 
κλής, Ηρακλής), οί δε Βούλγαροι είς τούς "Ελληνας γνήσια Βουλγαρικά 
προσφιλή καί δημοφιλή αΰτοΐς (Βοΰλκος, Στόϊτσος, Γιόντσος κτλ.).

Συνήθως όμως εν Φιλιππουπόλει ήσαν εν χρήσει Βουλγαρικά ονό
ματα παρ’ οίς ή μέν μήτηρ ήτο Έλληνίς, ό δέ πατήρ Βούλγαρος, εξηλληνι- 
σμένος όμως κατά τε την γλώσσαν καί τά ήθη, ένεκα τοΰ ελληνικού περιβάλ
λοντος, έν φ έζη5), προς δέ καί παρά γνησίοις Έλλησι συγγενευσασι διά 
τούτων τών επιγαμιών προς τοιούτους. Τούτου ένεκα καί απόγονοι ' Ελλή" 
νων μέν μαϊστόρων άμπατζήδων από τοΰ δεκάτου ογδόου αιώνος έχουσι 
Βουλγαρικά ονόματα, Βουλγάρων δ’ έξηλληνισμένων άναμφιβόλως γνήσια 
■Ελληνικά κατά τά αυτά αρχεία. Αί επιγαμίαι δ’ αυται ηΰλογοΰντο υπό τής 
’ Εκκλησίας, άτε μεταξύ δμοδόξων γινόμεναι, ένφ άπηγορεύοντο αί προς 
τούς συμπολίτας Παυλτκιάνους καί τούς ’Αρμενίους ως ετεροδόξους Χριστια
νούς. ΤΗσαν δ ’ αυται ούχί σπάνιαι. Μαθητεύοντες παρ’ "Ελλησι μαΐστορσιν 
επί έτη προς έκμάθησιν τέχνης τινός, οί εκ τών περιχώρων νεήλυδες Βούλ
γαροι έφηβοι καί εξελληνιζόμενοι ευκόλως ως ζώντες έν ταΐς οϊκογενείαις 
τών μαϊστόρων των προσείλκυον διά τής τιμιότητος καί τής φιλοπονίας των 
την αγάπην καί την εμπιστοσύνην τών προϊσταμένοον των ότε δέ άνηγο- 
ρεύοντο μαΐστορες καί εγκαθίσταντο όριστικώς έν τή πόλει, ού μόνον ύπε- 
στηρίζοντο υπό τών τέως προϊσταμένων των, αλλά καί συνηταιρίζοντο πολ
λάκις μετ’ αυτών προτιμώμενοι καί ως γαμβροί διά τάς θυγατέρας καί τούς 
συγγενείς αυτών. Οί βουλγαρώνυμοι τούτων απόγονοι παρέμειναν ακραιφνείς 
"Ελληνες καί μετά την άφύπνισιν τής Βουλγαρικής συνειδήσεως καί διεσώ 
ζοντο μέχρις εσχάτων ή καί διασώζονται καί νυν ακόμη έν τή πόλει ή αλλα
χού, οίον αί οΐκογένειαι Ά θαν. Γιουβάντσογλου κτηματίου, Μιχ. Δόβρογλου 
εμπόρου, Πάντσογλου μεγαλεμπόρου, Στοϊλάδου εμπόρου, Πετκίδου σιτεμ
πόρου, Στογιανοπούλλου άρχιτέκτονος, Σλαύη Σλαυίδου όδοντοϊάτρου, 
Άργυρ. Δάνη βιομηχάνου, Βελιάδου, Τόντσογλου, Γκέγκογλου καί άλλων.

’Αλλά καί βραδύτερον μέχρι τών αρχών τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 
αιώνος τούτου, Βούλγαροι μετ’ έθνικής συνειδήσεως καί γλώσσης δέν φαί

5) Αύτόθι. σελ. 343.— Ί δ ε  ωσαύτως τά αρχεία τοΰ Ιν Φιλ]λει έσναφίου τών 
άμπατζήδων, ένθα άνωτ, σελ. 172 179. § 2 σημ. 12,
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νονται εν τή πολει, καθ δσον πάντες εγραίκιζον καίπερ πληθυνόμενοι. Ό  
Λαμαρτΐνος διελθών τής πόλεως τφ 18,33 λέγει ρητώς δτι αυτή κατφκεΐτο 
υπό Τούρκων, Ελλήνων και ’ Αρμενίων, <<la ville est peuplee sur moitie 
de Grecs, d Armeniens et de Turcs*,, φν Ιδέξατο και δίπέδωκε τάς επι
σκέψεις, «a recevoir et rendre les visites des Turcs, des Grecs et des 
Armeniens» 6). Αρα οί τότε περιωνυμοι Βουλγαρικής καταγωγής ζάπλου
τοι μεγαλεμποροι καί τον τίτλον τσορμ^ατζτ/όες έ'χοντες παρουσιάζοντο ώς 
Ελληνες και ως τοιοϋτοι προετοιμώντο {,πδ τής κοινότητας ως δημογέρον

τες, περ'ι τον "Ελληνα αρχιεπίσκοπον, ο^ως διευθΰνωσιν αυτήν καί’Έφοροι 
των Ε,λληνικών σχολείων. Ουτω οί τρε ς̂ των πέντε εφόρων τής ελληνι
κής κεντρικής σχολής διευθΰνοντος τοϋ Ζακυνθίου Γ. Τσουκαλά 1832 1835 
ησαν βουλγαρικής μεν καταγωγής, αλλ’ ακραιφνών τότε ελληνικών αισθη
μάτων οντες υπέρ τής προόδου τής σχοήής μέγιστα εμερίμνων, ώς φαίνεται 
εκ τής άφιερώσεως τής έν ετει 1833 σηνταχθείσης ύπ’ αυτού και τφ 1835 
Ικτυπωθείσης γραμματικής τής Ελληνικές γλώσσης, εν τφ προοιμίιο ής πλέ
κεται to Ιγκώμιον αυτών δια την φιλομ0τισίαν και κοινωφέλειαν. *Ησαν δε 
ουτοι.: Βοϋλκος καί Στογιαννος Θεοδωροβιτς, 6 ’Αντώνιος Στογιάννοβιτς, 
δ ’Αθανάσιος Γκιουμουσγερδάνης και δ Λάμπρος Παπασαοΰλ 7). 'Ωσαύτως 
εκ τών εξ εφόρων τής αυτής σχολής τφν συνυπογραψάντων ώς μαρτύρων 
την ομολογίαν τής κοινότητος Άβραδάλων δανεισθείσης 15 χιλ. γροσίων 
επί τόκφ, δωρεάς τοϋ μητροπολίτου Νικηφόρου προς την αυτήν σχολήν, οί 
τρεις ήσαν βουλγαρικής καταγωγής, ήτοι δ Στογιαννος Θεοδωροβιτς, δ Στο- 
γιάννος Κοΰρτοβιτς κα'ι ό Σταντσιος Ιωάννου 8). Βουλγαρικής καταγωγής 
ήτο και δ μικρός Βοϋλκος-Ί ζοομπατζής, Κοΰρτοβιτς Τσάλογλου, δστις ίδρυσε 
και έπροικοδότησε τφ 1834 την αλληλοδιδακτικήν σχολήν τής αγίας Τριά- 
δος εν τή συνοικίςι τής αγίας Κυριακής ύ/τέρ τών ενδεών μαθητών 9). Τον 
εξελληνισμόν δέ τών Βουλγάρων Φιλιπ7Ι0υπ0λιΤό)ν δμολογεΐ καί αυτός δ Κ. 
Φωτείνωφ (δ ώς ελλην διδάσκαλος έν Σμύρνη διατελέσας υπό τό δνομα 
Κωνσταντίνος Φωτιάδης) εν τή γενική ι;ου γεωγραφίιχ, έκδοθείση βουλγαρι- 
στί τφ 1848 εν Σμύρνη λέγων ότι οι Ορθόδοξοι Φιλιππουπολΐται, καίπερ 
πάντες βουλγαρικής καταγωγής (;) διτχτ^ροΰσιν Ελληνικά σχολεία, οΰδέν δέ 
Σλαυοβουλγαρικόν καί έν ταίς επτά εκκλησίες των λειτουργοϋνται εν τή ελ
ληνική γλώσση 10).

6) Alf. de Lamartine , V oyage en Orient, 1831-1832 Paris, έτος 1881 
τόμος II, σελίς 250.

7) Γ. ΤαονΗαΙαι  Γραμματική τής άι,χα£ας ελληνικής γλώσσης έτος 1855, έν
Κωνσταντινουπόλει. 8) ’Ίδε κατωτέρω αήτόθι.

9) νΙδε M v q γ . Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Θρακικ(̂  “Αθηνών, τόμ. II , έτ. 1929, σελ. 99 
καί ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολιο Άρχείον, Θρακ. Λαογρ. Θησ. τόμ. ΣΤ, 
έγγραφον 30 καί 31, σελίς 50-57.

10) Κ· Photinou) Obschto zemleojjisauie, Smyrna, έτ. 1843, σελ· 91-92-
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Έκ των υπό τοΰ Κ. Οικονόμου είρημένων φαίνεται δτι άρχομένου 
τοϋ δέκατου ενάτου αΐώνος ή Φιλιππούπολις ήτο μάλλον τουρκική πόλις, 
οικουμένη κατά τά δυο τρίτα υπό Τούρκων, λαλουμένης δμως εν τή αγορά 
πλήν τής επισήμου τουρκικής και τής ελληνικής. Πάντες δε οί Φιλιππουπο- 
λΐται ήσαν βιοτέχναι και φιλέμποροι μηδέ των τουρκων Ιξαιρουμένων, οϊ- 
τινες ήσαν καί επιεικείς καί ήμεροι προς τά άλλα συνοικοϋντα έθνη καί 
πλεΐστοι αυτών ήσαν πεπαιδευμένοι, είτε σχολεία έχοντες καλούμενα μεκτέ- 
η ια ’ «άλλ’ εκ πάντων φιλεμπορώτεροί εισιν οί τοϋ ανατολικού δόγματος 
χριστιανοί, ήτοι οί Ρωμαίοι, οΐτινες εμπορεύονται εις πολλά μέρη τής 
Ευρώπης καί τό πλεΐστον εις την ’Ασίαν πάσαν ούκ ολίγοι δε καί εις τάς 
’ Ινδίας απέρχονται πραγματευόμενοι, δπου καί αποικία τανϋν ευάριθμός 
Ιστι Φιλιππουπολιτών (‘ Ο®·

’Από των αρχών τούτου τοΰ·αίώνος ήρξαντο άνακτιζόμεναι άμφιθεα- 
τρικώς καί συνοικιζόμεναι υπό ορθοδόξων Χριστιανών καί πάσαι αί ανατο
λικοί κατωφέρειαι τής άκροπόλεαίς, έρημοι οικιών, παθοΰσαι εκ τών προ- 
γενομένων πυρκαϊών, δηλ. τό μεταξύ τοϋ κρημνισθέντος τής άκροπόλεως 
περιβόλου καί τής ύποκειμένης πόλεως επικλινές μέρος πλήν τών άκρων, 
οπού οί λόφοι είναι απότομοι.

§ 3) Κατά τό έτος 1833 διήλθε τής Φιλιππουπόλεως ό Γάλλος ποιη
τής Άλφόνσος Λαμαρτΐνος επανακάμπτων εις τήν Γαλλίαν διά ξηράς από 
τοϋ εις τούς αγίους τόπους ταξείδιόν του. Παρατιθέμεθα Ινταϋθα τήν ύπ’ 
αύτοΰ ποιητικήν τής πόλεως περιγραφήν καί τά εγκώμια τής παροιμιώδους 
Ελληνικής φιλοξενείας, ής έτυχεν επί τριήμερον παρά τοΰ εΰγενοΰς 'Έλλη- 
νος μεγαλεμπόρου Γεωργίου Μαυρίδου, απογόνου παλαιάς Βυζαντιακής οι
κογένειας, ής μέλος ό άρχων Κωνσταντίνος Λογοθέτης Μαυρουδόγλου φέ 
ρεται πρωτομαΐστωρ τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδων (1730— 1733)’ ). 
«Έξεκίνησα εξ Άδριανουπόλεως διά τήν Φιλιπποΰπολιν (Philippople)... 
Πορεία τριών ημερών... Τήν εσπέραν τρεις λεύγας μακράν τής Φιλιππου- 
πόλεως παρατηρώ εν τή πεδιάδι πληθύν ιππέων Τούρκων, ’ Αρμενίων καί 
Ελλήνων, καλπαζόντων προς ημάς. 'Ωραίος νεανίας ίππεύων ύπερήφανον 
ίππον, φθάνει πρώτος καί άπτεται διά τοϋ δακτύλου του τοΰ Ινδύματός μου 
καί μοΐ εξηγείται δτι επειδή αυτός πρώτος ήγγισέ με, ύποχρεοΰμαι νά φιλο
ξενηθώ εν τφ οΐκφ του, οίαιδήποτε καί αν είναι αί τών άλλων ιππέων εν
στάσεις, δπως μέ όδηγήσωσιν άλλαχοΰ. ’Ακολούθως έρχεται δ τοϋ διοικη- 
τοϋ τής Φιλιππουπόλεως αντιπρόσωπος, δστις μέ προσαγορεύει !ξ ονόμα
τος τοϋ αύθέντου του καί μοΐ λέγει δτι ό διοικητής προητοίμασέ μοι ευρύ
χωρου καί κατάλληλον οίκημα καί δεΐπνον καί επιθυμεί νά μέ κρατήση επί

11) Κ. Ο ίκ ονόμ ον ,  Αυτόθι, σελ. 29 § ιε '.— "Ίδε ανωτέρω καί κεφ. X V II  § 3.
§ 3) 1) “Ιδε Θρακικά ’Αθηνών, τόμος II, έτος 1929, σελ'ίς 351. — Ατςίιίν 

des Abadjis κτλ. σελίς 29, .
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τινας ημέρας έν τή πόλει' άλλ’ έγώ επιμένω, όπως δεχθώ την φιλοξενίαν 
χοϋ νεανίου Έλληνος Μαυρίδου έν τφ ο’ίκιρ του. Είσερχόμεθα εις την πά
λιν περί τους 60—80 Ιππείς' ό λαός από τών παραθύρων των οίκιών καί 
από τών οδών θεάται την συνοδείαν ημών.

«Έ ν  τη οίκίμ δεξιοϋνται ημάς ή αδελφή καί αί θεΐαι τοϋ κ. Μαυρί- 
δου. Ή  οικία ήτο ευρύχωρος καί χαρίεσσα' ωραία αίθουσα Ιν αυτή υπήρχε 
μετά δεκατεσσάρων παραθύρων καί ηϋτρεπισμένη κατά ευρωπαϊκόν τρόπον, 
δπου δ διοικητής καί οί προϊστάμενοι τών διαφόρων εθνικοτήτων προσέρ
χονται προς χαιρετισμόν ημών καί λαμβάνουσιν άναψυκτικά. Τρεις ημέρας 
διέμεινα εν τή φιλιππουπόλει άπολαΰων τής αξιοθαύμαστου φιλοξενίας τοϋ 
κ. Μαυρίδου: «a jouir de Γ admirable hospitalite de M. Mavrides»,
διατρέχων τά περίχωρα καί δεχόμενος καί άποδίδων τάς επισκέψεις τών
Τούρκων, τών 'Ελλήνων καί τών ’ Α ρμενίω ν . Ή  Φιλιπποόπολις είναι 
πόλις τριάκοντα χιλιάδων κατοίκων, άπέχουσα τέσσαρας ημέρας τής Άδρια- 
νουπόλεως καί κείμενη παρά τφ ποταμφ επί βραχώδους λόφου άπομεμονω- 
μένου εν τφ μέσφ εϋρείας καί γονίμου πεδιάδος. Ή  φυσική τής πόλεως 
τοποθεσία είναι έκ τών ώραιοτέρων, ας δϋναταί τις νά φαντασθή. 'Ο λόφος 
είναι μηνοειδής μετά δυο κορυφών, έπεστεμμένων ομοίως δΤ οικιών καί 
κήπων, αι δέ οδοί κατέρχονται ελικοειδεϊς άνά τάς δμαλάς κΰκλωθεν κατω
φέρειας μέχρι τής όχθης τοϋ ποταμοϋ, δστις ρέει πλησίον τής πόλεως" περι- 
κυκλοϋται δέ ή πόλις διά «χφρου πλήρους ρέοντος ϋδατος 2 3). Ή  θέα τών
γεφυρών, τών κήπων, τών οίκιών, τών ύψικορϋφων επί τών οχθών τοϋ
ποταμοϋ δένδρων, διά δασώδους κοιλάδος, ήν χωρίζει δ ποταμός από τών 
δρέών τής Μακεδονίας *), αΰτόον τών όρέων, ών αι δφρϋς διασχίζονται υπό 
χειμάρρων, διακρινομένου τοϋ λευκοϋ των άφροϋ καί είναι διεσπαρμένοι 
υπό κωμών ή ’ μεγάλων Ελληνικών μοναστηρίων, από τοϋ κήπου 4) τοϋ κ. 
Μαυρίδου παρουσιάζεται μία τών άξιοθαυμάστων τοϋ κόσμου απόψεων. 
Ή  πόλις κατοικεϊται έξ ήμιοείας νπο  ' Ελλήνων, ’Αρμενίων «at Τούρ
κων. Οί "Ελληνες είναι έν γένει πεπαιδευμένοι «at έμποριποί' οί έπ ί-

2) ”Ιδε κατωτέρω αυτόθι § 4. Αΰτη ή νεωτέρα τάφρος ούδεμίαν σχέσιν έχει 
πρός τήν άρχαίαν τήν περιβάλλουσάν ποτέ κατά τάς μαρτυρίας των συγγραφέων 
τόν περίβολον τών τειχών της ύποκειμένης πόλεως. Πιθανώς όμως έν τισι ση- 
μείοις ήκολοΰθει τά ϊχνη εκείνης, άφοΰ καί αΰτη έλάμβανε τό ρέον ΰδωρ έκ τοΰ 
ποταμού, ώσπερ ή αρχαία.

3) Τό όρος Ροδόπη καί τό τής Ρήλας.
4) Lapsus memoriae τοΰ ποιητοΰ αντί από τής οικίας  ή α π ό  τ ο ν  λ όφ ου .  

Διότι κατά τά λεγάμενα ΰπό τής οικογένειας Μαυρίδου ό κοιτών τοΰ ποιητοΰ έκειτο 
έν τή νοτιανατολική γωνίφ τοΰ άνω ορόφου τής οικίας, όπόθεν φαίνονται όντως 
όσα ό ποιητής περιγράφει. Πολλάκις όμως ό ποιητής συνοδευόμενος ΰπό τών δυο 
θειων τοΰ κ. Μαυρίδου, λίαν εΰγενών κυριών, άνήρχετο είς τήν κορυφήν τοΰ λό" 
φου καί έθεατο έκεΐθ?ν επί ώρας τά περί τήν πόλιν,
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αημοι τούτω ν έκηαιδεύονοι τά τέκνα τω ν έν Α υστρία · Ό  τών Τούρ 
κων ζυγός φαίνεται αΰτοΐς ό επαχθέστερος' στενάζουσι μετά την άπελευθέ 
ρωσιν και ανεξαρτησίαν τών αδελφών των εν τη Πελοποννήσφ. Έγνώρισα 
έν τη Φιλιππουπόλει τρεις νεανίας 'Έλληνας ερασμίους και άξιους άλλης 
τύχης και άλλης πατρίδος διάτα αισθήματα καί το ευφυές πνεύμά των. 
Άφήκα την Φιλιπποΰπολιν και έφθασα....εί,ς Τατάρ-Παζαρτζίκιον.... Την 
Ιπομένην άρχόμεθα καθορώντες προ ήμών τον Αίμον" το ωραΐον τούτο 
όρος, δασώδες και κατάσπαρτου υπό μεγάλων και πλουσίων αγρών, κατοι- 
κεΐται νη ό  Βουλγάρων 5) » . '

Σωζομένης ευτυχώς μέχρι σήμερον τής επί τού λόφου τών Σχοινο
βατών τριώροφου και περίοπτου από τού ανατολικού τής πεδιάδος μέρους 
οικίας τού κ. Μαυρίδου, έν ή έφιλοξενήθη ό ποιητής, ή Alliance Fran- 
gaise έστησε επ’ αυτής τφ 1923 μαρμαρίνην πλάκα προς άνάμνησιν τής 
έκ τής Φιλιππουπόλεως διαβάσεως και διαμονής εν αυτή τού ποιητοΰ, εφ’ 
ής έχάραξε χρυσοίς γράμμασι: «Dans cette maison le poete Lamartine 
a regu Thospitalite au cours de son «voyage en Orient» Juillet 1883».

§ 4) Μετά τάς ληστρικός τών Κυρτζαλήδων έπιδρομάς, αϊτινες έλη
ξαν κατά το τέλος τής πρώτης δεκαετηρίδος τού αιώνος, ή κυρίως πόλις 
περιεφράχθη προς ασφάλειαν διά τάφρου, λαμβανοΰσης τό ύδωρ από τού 
ποταμού, ής μνημονεύει και 6 Λαμαρτίνος’ ) καί δ Τσουκαλάς* 2). Ή  διεύ- 
θυνσις ταύτης δεν είναι νΰν καθωρισμένη ως πληρωθείσης ήδη, πάντως 
όμως δεν περιέκλειε την τών Παυλικιάνων συνοικίαν θεωρουμένην ως προά- 
στειον τής πόλεαις. Περιγραφήν τής πόλεως κατά τάς άρχάς τής πέμπτης δε
καετηρίδος τού αιώνος τούτου έχομεν τού προμνημονευθέντος Βουλγάρου 
Κωνσταντίνου Φωτείνωφ, έκ μητρός Έλληνίδος Φιλιππουπολίτιδος, έκ πα 
τρός δέ έξηλληνισμένου Βουλγάρου από Σαμοκοβίου έπί τού Αίμου, έκπαι- 
δευθέντος Ιν τή Ελληνική σχολή τής πόλεως καί εΐτα Ιν τή Ευαγγελική τής 
Σμύρνης, ή τφ Γυμνασίφ Κυδωνιών, δστις έκλαμβάνων την πόλιν δλως 
Βουλγαρικήν Ελληνόφωνον καλεΐ αυτήν λίαν έμπορικήν, «διότι οΐ Φιλιπ- 
πουπολΐται έκτείνουσι τήν εμπορίαν των εις δλην τήν μικράν ’ Ασίαν, τήν 
Συρίαν, δλην τήν Βουλγαρίαν, τήν Θράκην, τήν Μακεδονίαν καί ενίοτε μέ
χρι τής Βοσνίας καί μάλιστα άνά τάς Γερμανικός χώρας" δθεν τό πλείστον 
έν ξέναις χιοραις διέρχονται τήν ζωήν των έπιλήσμονες τής χώρας των. Έν 
τή έμπορία είναι ακριβόλογοι, τίμιοι, ικανοί καί λίαν ’ιδιοφυείς, άλλ’ ε’ις

5) Alf. de Lamartines αυτόθι, σελ. 250—252. Ή  αλληλογραφία τοΰ ποιητοΰ 
μετά τοΰ ξενίσαντος αυτόν κ. Γ. Μαυρίδου έδημοσιεύθη έν τφ Άρχείιρ τοΰ Θρα- 
κικοϋ Λαογρ. Θησαυροί, τόμ. I, έτ. 1934— 35, σελ. 163— 188 υπό Πολυδ. Παπα- 
χριστοδούλου.

§ 4) 1) “Ιδε άνωτ. αυτόθι § 3.
2) Τσουκάλα Γ. αυτόθι, σελ. 28 §  37.
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την παιδείαν και ιήν μάθησιν δχι όσον έπρεπεν επιρρεπείς. Διατηροϋσι δέ 
εν γένει μίαν Ελληνικήν σχολήν και δυο αλληλοδιδακτικός Ελληνικός, ουδέ· 
μίαν δέ Σλαυοβουλγαρικήν. Γενικώς από εθνικής καταγωγής είναι πάντες 
Βούλγαροι (!) και από Βουλγαρικών χωρών προέρχονται (!). Εκκλησίας 
έχουσιν επτά, εν αΐς έν τή Ελληνική γλώσση συλλειτουργοΰνται και τόν Θεόν 
λατρεΰουσιν, έν δέ τή γλώσση των ουδέ τό Κύριε έλέηαον (Gospodi po- 
miloui nas) λέγουσιν, ώσεί 6 Θεός μη γινώσκων Βουλγαρικά άπαξιοΐ ν’ 
άκοΰση την προσευχήν κα'ι τήν θείαν λειτουργίαν αυτών 1ν τή Βουλγαρική 
γλώσση. Προϊόντα ταυτης τής Βουλγαρικής γής είναι ή δρυζα, ή μέταξα, έξ 
ών κατασκευάζονται περίφημα μεταξωτά υφάσματα, τά καλούμενα τουρκιστί 
άμπάδες, έξ ών προέρχεται ή εκτεταμένη τών Φιλιππουπολιτών εμπορία3)».

Κατά πόσον ή περί τής έθνικότητος τών Φιλιππουπολιτών γνώμη 
τοϋ Φωτείνοκρ συμβιβάζεται τή αλήθεια, καταφαίνεται έξ αυτών τούτων τών 
ύπ1 αυτού λεγομένων, ότι οί Φιλιππουπολΐται, Βούλγαροι δντες, διετήρουν 
Ελληνικά σχολεία, έλάλουν ελληνιστί, συνηλλάσσοντο ελληνιστί καί έλάτρευον 
τόν Θεόν εν ταίς επτά έκκλησίαις των εν τή ελληνική γλώσση καί ου μόνον 
ουδέ έν Βουλγαρικόν σχολεΐον εΐχον τότε, αλλά καί τό Κ ύριε Έλέηαον 
απέστεργον νά εκφωνήσωσι Βουλγαριστί. ’Αλλά τί πλέον τούτων απαιτείται 
δπως εΐναί τις "Ελλην ; "Οσον δ’ αφόρα εις τήν παιδείαν τών Φιλιππουπο- 
λιτών ή γνώμη τού γεωγράφου γραμματοδιδασκάλου είναι πεπλανημένη καί 
πιθανώς προήλθεν έκ τής περί τοΰ πατρός του καί άλλων Βουλγάρων άρτι 
έγκαταστάντων έν τή πόλει καί τών κατωτέρων λαϊκών στρωμάτων κρίσεως’ 
διότι οί "Ελληνες Φιλιππουπολΐται ου μόνον από χρόνων εΐχον Ελληνικόν 
γυμνάσιον, δπερ, τφ 1780 έστεγάσθη εις κοινοτικόν κτίριον καί τφ 1881 με
τακληθείς διωργάνωσεν ό τελειοδίδακτος τής θεολογίας τής Ίονίου ακαδη
μίας Γ. Τσουκαλάς καί έμορφοϋντο εν αΰτφ ίκανώς διά τούς τότε χρόνους 
τής σκοτίας οί περισσότεροι τών εμπόρων, αλλά καί πλεΐστοι αυτών έξεπαι- 
δεύοντο καί έν τή Αυστρία, ώς μαρτυρεί καί δ Λαμαρτΐνος καί ήσαν κάτο
χοι πλήν τής μητρικής των Ελληνικής γλώσσης καί τής Τουρκικής καί τής 
Βουλγαρικής, ούκ ολίγοι δέ καί τής Γερμανικής, τής ’Ιταλικής καί τής Γαλ
λικής. Αυτός δ Λαμαρτΐνος πάλιν, δστις έπεκοινώνησε προς τό άνθος τών 
Φιλιππουπολιτών προ δωδεκαετίας κατά τήν τριήμερον διαμονήν του έν τή 
πόλει γράφει: «Οί "Ελληνες είναι γενικώς πεπαιδευμένοι καί εμπορικοί», 
Έθαύμασε δέ τήν ευφυΐαν καί τά αισθήματα τριών νεανιών Ελλήνων, ούς 
εγνώρισε καί οΐτινες άναμφιβόλως δέν ήσαν οί μόνοι έν τή πόλει."Αλλως τε 
αύ*τονόητον είναι δτι αύταί αί προς τήν Γερμανίαν, τήν Κωνσταντινούπολή 
καί αλλαχού εμπορικαί των συναλλαγαί καί αί τακτικαί των περιοδεΐαι είς 
ξένας χώρας άπήτουν όπωσοϋν παιδείαν τινά καί μόρφωσιν, ήν καί στερού·

3) Fotinozv, αυτόθι, σελ. 91,
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μενοι έκτώντο συν τφ χρόνφ, διότι ό περιοδεύων πολλά μανθάνει και δι
δάσκεται κατά τον ποιητήν καθ’ όσον «πολλών ανθρώπων ΐδεν οίστεα κα'ι 
νόον έγνω». Ή  φιλομάθεια δέ τών Φιλιππουπολιτών μαρτυρεΐται και εκ 
τής ύπάρξεως κατά τούς χρόνους εκείνους εν έκάστφ πλουσίφ οΐκφ βιβλίο 
θήκης, συγκροτούμενης ου μόνον εΕ Ελληνικών εκδόσεων, αλλά και Γερ
μανικών κα'ι Γαλλικών (λ.χ. εν τοίς οΐκοις Φιλιππίδου, Μήτσορα, Μαυρί- 
δου, Νέμτσογλου, Γκιουμουσγερδάνη, Χατζή Κωστάκι Κοϊμτζόγλου, Άργυ- 
ριάδου και άλλων). Τό εγγράμματον δέ τών Ελλήνων εμπόρων έκφαίνεται 
και εκ τών αρχείων τοΰ έσναφίόυ τών άμπατζήδων, ών ή γλώσσα από τοϋ 
1797 τείνει μάλλον προς την καθαρεύουσαν προφανώς ένεκα τής σχολικής 

,επιδράσεως.
Ή  δέ γενική τών Φιλιππουπολιτών σλαυοβουλγαροποίησις άποδοτέα 

έίς τό νεωτερικόν πνεύμα τών τότε πνευματικώς άναγεννωμένων Βουλγάρων, 
πετρωμένων τά πάντα νά σλαυοβουλγαροποιήσωσιν, ουπερ δεν ήτο δυνατόν 
νά δ.ιατελέση ξένος καί δ τέως έλληνογραμματοδιδάσκαλος έν Σμύρνη Φω· 
τιάδης. Διότι ούτος καί έν άλλοις άρθροις του διϊσχυρίζεται ότι πάντα σχε 
δον τά τε αρχαία καί νεώτερα έθνη είναι καθαρώ: σλαυικά 4 5) καί οτι οί ίε 
ραπόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος ήσαν Σλαυική: καταγωγής: «έκαστος 
δύναται νά πεισθή δτι οί εθνικοί ούτοι απόστολοι ήσαν Σλαυοβούλγαροι 
εχιον ύπ’ δψιν τον νΰν βίον τών κατοίκων τών προηρημένων χωρών διότι 
ούτοι γενικώς καλούνται Γραικοί, οσοι δηλ. ζώσιν έν τή Άδριανουπόλει, 
τή Φιλιππουπόλει καί τή Θεσσαλονίκη (Solonn), πάντες δμως σχεδόν προέρ
χονται έκ σλαυοβουλγαρικών χωρών, ως φαίνεται, εάν άναδράμη τις εις 
τούς παππούς, προπάππους αυτών κτλ. s).

§ 5) Έ ν έτει 1846 κατά μήνα ’ Ιανουάριον 26 προς τήν 27 έξερ- 
ράγη πολυήμερος πυρκαϊά, ήτις άπετέφρωσε τό έν τρίτον καί πλέον τής 
πόλεως μετά τής αγοράς δμοϋ. Τότε πυρποληθείσης καί τής παλαιάς ελλη
νικής σχολής, τής έν τφ κέντρφ τής άκροπόλεως κειμένης, κατεκάη και ή 
παλαιά αυτής βιβλιοθήκη, έχουσα πλείστας αρχαίων συγγραφέων καί εκκλη
σιαστικών Πατέρων εκδόσεις καί χειρόγραφα ‘ )· Συναπετεφρώθησαν δέ καί

4) Schtschm anow , Κ . Fotinow, Sbornik, τόμ. X I , έτ. 1894, σελ. 715.
5) Κ. F otin ow , Iju boslovie (=φιλόλογος). Σμύρνη, έτ. 1846, σ. 157 καί 173.

§ 5) 1) Έ ν  τφ κώδικι τής Ιεράς μητροπόλεως 1794— 1847) σελ. 368— 377
φέρεται ό κατάλογος τών βιβλίων τής Έλλ. σχολής κατ’ αλφαβητικήν τάξιν ύπό 
ημερομηνίαν 6 Ίανουαρίου 1830. Κατ’ αυτόν ήσαν τότε τόμ. 421, πρός δέ 99 με
γάλα βιβλία καί 28 χειρόγραφα Τφ 1837 έπλουτίσθη διά πλούσιας δωρεάς τών βι
βλίων τοΰ σχολάρχου Σαράντη Άρχιγένους μεταβάντος είς Παρισίους πρός σπου
δήν τής Ιατρικής Θρακικά τόμ. I, ετ. 1928, σελ. 484. *0 Τσουκαλάς έν τφ προ" 
Ιόγφ (VI) τής ίστοριογεωγραφικής περιγραφής τής Φιλιππουπόλεως (1850) καλεΐ 
αυτήν μεγάλην  «ή μεγάλη βιβλιοθήκη τής Έ λλ. σχολής τής πόλεως τούτης έγινε 
τροφή τοΰ πυρός»,
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αί μέχρι των χρόνων εκείνων ύπάρχουσαι έπΐ τής άκροπόλεως δέκα τουρκι- 
καί περί τόν Μεβλυ-χανέ οίκίαι 2), λείψανα τοΰ πρώτου από αλώσεως τής 
πόλεως συνοικισμού των κατακτητών. Μετά την δεινήν πυρκαϊάν ή πόλις, 
ήπς από τών αρχών ήδη τοΰ αίώνος ήρξατο άνακαινιζομένη δΤ οικοδομών 
πολυτελεστέραιν καί εΰρυχωροτέρων υπό τών εύπορούντων χριστιανών, γε- 
νομένου τοΰ βίου αυτών ήττον επαχθούς υπό τόν Τουρκικόν ζυγόν διά τής 
εν Κιουτσοΰκ-Καΐναρτζί συνθήκης (1774) μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσίας, 
άρξάμένης νά μεριμνά περί τής τύχης τών εν τή Τουρκίςι δμοδόξων της, 
άνεκτίσθη αυθις έν σπουδή. Ουτω δέ απέβαλε την παλαιόν της φυσιογνω
μίαν, διότι αντί τών έν τοΐς παλαιοτέροις όδοιπορικοΐς μνημονευομένων 
οικοδομών, έ.κτίσθησαν νέαι καί ωραιότεραι μετακληθέντων εκ τής Κων
σταντινουπόλεως αρχιτεκτόνων (καλφάδων) καί τορευτών.

Τότε έμορφώθη καί αρχιτεκτονικός τις οικιών τύπος, έπιχωριάζων 
έν τή πόλει καί μεταφυτεϋθεΐς έξ αυτής εις άλλας περί αυτήν κωμοπόλεις. 
Κατά τούτον έκτίζοντο συνήθως τριώροφοι οίκίαι, ών δ πρώτος ό'ροφος ήτο 
λιθόκτιστος καί κατά τό ήμισυ εντός τής γής, έπ’ αυτού δέ κατεσκευάζετο δ 
σκελετός τής κυρίας οικίας άντισεισμικώς διά ξύλων, τοιχιζομένης διά πλήν- 
θων οπτών ή μή. Ή  ό'ψις τής οικίας ήτο αείποτε έστραμμένη προς τήν 
περιτοιχισμένην πλακόστρωτον αυλήν, άφ” ής δεν έλλειπε ή υπόγεια κτιστή 
στέρνα (αεΙοπια=δεξαμενή υδατος) διά τά δ'μβρια ύδατα, μετοχετευόμενα 
εις αυτήν από τής στέγης τής οικίας διά μετάλλινων υδραγωγών σωλήνων 
καί είχε στοάν εκ τεσσάρων συνήθως κυλινδροειδών ξύλινων κιόνων, οΐτινες 
υπεβάσταζον έν μέρει τόν άνω ό'ροφον. Έ κ  τής μαρμαροστρώτου στοάς 
άνήρχετό τις διά διπλής εκατέρωθεν λίθινης κλίμακος εις τόν δεύτερον όρο 
φον, εις ου τό βάθος ήτο ή προς τόν τρίτον όροφον ξύλινη κλϊμαξ. Ό  τε 
δεύτερος καί τρίτος όροφος ήσαν δμοιόμορφοι καί συνέκειντο εκάτερος εκ 
μιας μεγάλης αιθούσης επιμήκους ή Ιλλειψοειδοϋς, ής εκατέρωθεν ήσαν 
δωμάτια, τέσσαρα ή έξ τόν αριθμόν. Αι άλλαι τής οικίας πλευραΐ εΐχον 
τούς έστεγασμένους έξώστας (τσικμάδες), ϊδίςι αί πρός τήν οδόν, προς τετρα
γωνισμόν τής οικίας εις έξοικονόμησιν χώρου καί πολλά παράθυρα. Τό μα- 
γειρεϊον καί τό πλυντήριον έκτίζετο έκτος τής οίκοδομίας έν τή αυλή, δ δέ 
πρώτος όροφος έχρησίμευεν ως αποθήκη καί κατοικία τών υπηρετών. ’Έν 
τισι τών τοιούτων οικιών κειμέναις παρά τφ χείλει τών λόφων ή στοά κει- 
μένη ολίγον τι ύψηλότερ.ον τής αυλής άνεΐγεν εις τόν άνω όροφον αμέσως, 
υπό δεν τήν στοάν υπήρχε κλϊμαξ κατάγουσα εις τόν πρώτον όροφον, όστις 
έκ τής αυλής ώς υπόγειος δεν έφαίνετο καί είχε τάς τρεις άλλας πλευράς του 
έπί τοΰ χείλους τοΰ λόφου. Πλεΐσται τών οικιών τούτων δεν έστεροϋντο καί 
τοΰ τουρκικού λουτρού. Ίδιας όμως προσοχής αξία ήτο ή διακόσμησις τών

2) Γ. ΤαουΗαλα, αυτόθι, σελ. 44 § 61.



1" K. Μυρτίλου Άποστολίδου

δωματίων, των ερμαρίων (δουλαπίων) καί τών μουσανδρών διά ξυλογλυφη- 
μάτων και άλλων τορευμάτων, δπερ δ Chicbcow αύταπατώμενος υπολαμ
βάνει ως έργα τής βουλγαρικής εν τή πόλει ξυλογλυφίας παρέχων ήμΐν άμα 
φωτογραφικά δείγματα3), εκ χοΰ νϋν πτωχοκομείου τής πόλεως, πριρην οικίας 
τοϋ εξ Άγραφων δρμωμένου "Ελληνος μεγαλεμπόρου προ αΐώνος Γεωρ- 
γιάδου, ένός τών τριών ανεψιών έπ3 αδελφή τοϋ μεγαλεμπόρου ωσαύτως 
Ίωάννου Νέμτσογλου. Δυστυχώς ή ξυλογλυφία εκείνη καί ή τορευιική ήσαν 
επείσακτοι, δθεν και συνεξέλιπεν μετά τών τεχνιτών προ τοϋ Ρωσοτουρκι- 
κοΰ πολέμου 4 5).

Πολλαί τοΰτων τών ωραίων ο’ικιών άπετεφρώθησαν υπό πυρκαϊών 
ή κατερρίφθησαν ή άνεκαινίσθησαν, αλλά και ίκαναι ακόμη διασώζονται 
μεταλλάξασαι τούς ιδιοκτήτας6).

§ 6) Έ ν έτει 1847 δ Γάλλος γεωγράφος A. Viquesnel επισκεπτό- 
μενος την Φιλιπποΰπολιν γράφει περί αυτής τάδε : «Philippopoli, ή Filibe 
τών Τούρκων, πρωτεύουσα επαρχίας τής τοπαρχίας Άδριανουπόλεως, οφεί
λει τό άρχαϊον αυτής δνομα Trimontium εις τρεις κορυφάς λόφων εκ συε- 
νίτου λίθου, διακρινομένας άπωθεν καί παρακειμένας,... Σειρά βράχων κα- 
τερχομένη από τών λόφων άπλοΰται μέχρι τοϋ “Εβρου. Ή  πόλις περικλείε
ται μεταξύ τοϋ ποταμού καί τούτων τών φυσικών οχυρωμάτων. “Εν αυτής 
προάστειον εκτείνεται προς άνατολάς έκτος τοϋ περιβόλου της1), πέραν δέ 
τής έπ'ι τοϋ "Εβρου ξύλινης γεφύρας προς βορράν κεΐταί ετερον, δπερ καλεί
ται Kiutjouk^— jaka (=μικρά δχθη), τό επί τών χαρτών σημειούμενον 
Karsi—-jaka (= ή  πέραν δχθη, Πέραν). Ή  πόλις περιέχει 8000 οικίας, τ·ζ.

3) Ί δ ε  Chichcow, αΰτό&ι, σελ. 101, 105, 113, 119.
4) Ίδ ε  Θρακικά μελετήμ. κεφ. X V II  § 5.
5) Αΰται είναι πρός τή μνημονευθείση τοΰ Γεωργιάδου επί τής Εύμολπιά- 

δος ή τοϋ Χατζηβασιλείου, ή τοϋ Σαρή Σταύρου Κοσμά επί τοΰ λόφου τών σχοι
νοβατών, αί τοϋ Νέμτσογλου καί τοϋ Θωμίδου, ών ή στοά άγει εις τόν άνω δρο- 
φον, ή τοϋ Άργυρ. Κοϊμτζόγλου μεγαλεμπόρου επί τοΰ Μουσαίου παρά τή πόλη 
τοϋ φρουρίου, ών ή στοά άγει εις τόν άνω όροφον. Έκτος δέ τής Άκροπόλεως, έν 
μέν τφ άνατολικφ μέρει τής πόλεως ή τοϋ Κατσίγρα, τοΰ X "  Κωστάκη Κοϊμτζό- 
γλου, ής δυστυχώς κατερρίφθη ό άνω όροφος καί έπί τοΰ λουτροϋ ής κειμένου έν 
τή αυλή υπάρχει έπί πλακός ό δικέφαλος αετός ανάγλυφος εντός κύκλου περιβαλ
λόμενου υπό άκτίνων άνωθεν τής θύρας μετά τής κεφαλαίοις καλλιγραφικοΐς γράμ- 
μασιν επιγραφής : »Τό μέν ίδρυμα ήδε βαλανεΐον X "  Κωνσταντίνου, X "  Ίωάννου 
Κοϊμτζόγλου, τφ 1857, Σεπτεμβρίου, τοϋ Παυλίτου, τοΰ Σωτηριάδου, τοΰ Πάντο- 
βιτς, τοϋ Νέτκοβιτς.Εννοείται ότι ένταΰθα αί οίκίαι μνημονεύονται μετά τών ονο
μάτων τών κτιστών των. Ώραΐαι δ’ οίκίαι ήσαν καί αί πυρποληθεΐσαι τών Ελλή
νων έπί μέν τής Εύμολπιάδος Μήτσορα, Θεοδωράκι, Μ. Νέμτσογλου, έπί δέ τοϋ 
λόφου τών Σχοινοβατών Παπαδάτη, Γ . Γεωργιάδου, Άχλανλή καί Άργύρογλου. 
Ί δ ε  Μ υ ρ τ .Ά π ο ο τ ο λ ίδ ο ν ,  τά αρχεία τοΰ έν Φιλι)πόλει έσναφίου τών τεκτόνων, Ά ρ - 
χεΐον Θρακ. Λαογρ. Θησαυροϋ τόμ. Α ' σελ. 105— 107, § 2.

§ 6) 1) Ή  τών Παυλικιάνων συνοικία, ή λεγομένη μέχρι νϋν Παυλιπιάνικα^

Μ
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3000 Τουρκικός, 2000 Ελληνικός, 1400 Βουλγαρικός, 700—800 ’Αρμένι
κός, 200—300 καθολικός και 500 ’ Ιουδαϊκός. 'Ο παρασχών ήμιν καθολικός 
ίερεύς ταύτας τάς πληροφορίας βέβαιοί δτι τό Ιν Φιλιππουπόλει καί έν ταΐς 
πλησιοχώροις κώμαις πνευματικόν του ποίμνιον ανέρχεται εις 6000 χριστια
νούς. Αυτή ή πόλις, ώσπερ κα'ι αί σπουδαιότατοι τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας 
άφθονεϊ πόντων των έν τφ τόπώ προϊόντων. Ή  πόλις έν τφ ύψηλφ της 
μέρει κεΐται 15— 20 μέτρα άνω τής επιφάνειας τοϋ ποταμού- τό δέ από τής 
θαλάσσης ύψος της είναι 222 μέτρων2 3)».

Έν έτει 1851 οι κάτοικοι τής Φιλιππουπόλεως ήσαν Τούρκοι, Χρι
στιανοί ορθόδοξοι ("Ελληνες και Βούλγαροι), Χριστιανοί καθολικοί (οί 
πρώην Παυλικιάνοι), ’ Αρμένιοι κα'ι Ε βρα ίο ι8). Συνεποσοΰντο δέ εις εξή
κοντα περίπου χιλιάδας ψυχών, ών 25 περίπου Χριστιανοί, ισάριθμοι τού- 
τοις Τούρκοι κα'ι οί λοιποί τά έτερα έθνη- τινές ύπελόγιζον τούς Τούρκους 
δλιγαριθμοτέρους αύξόνοντες ούτω τόν αριθμόν των Χριστιανών4). Κατά 
την ενδεκάτην Σεπτεμβρίου τού 1858 φοβερά τού "Εβρου πλημμύρα, τό 
μεγάλο νερό όνομαζομένη, καλύψασα διά τών έκχειλισθέντων τοϋ ποταμού 
ύδότων πάσαν την παρ’ αύτφ ταπεινήν πεδιάδα κατέστρεψε καί συμπαρέ
συρε τάς επί τών οχθών τού ποταμού συνοικίας, ήτοι την Τουρκικήν καί τά 
δύο προόστεια Μαρόσιον καί ΚαρσΙ-άκά. Αί ζημίαι τής πόλεως ήσαν με- 
γόλαι μετ’ ανθρωπίνων θυμάτων.

«1858, Αύγούστου 30, ήμέρφ Κυριακή, ώρα από 6 τής ημέρας ήρχισε 
νά πλημμυρή δ ποταμός τής πόλεώς μας ή Μαρίτσα καί εις διάστημα 12 
ωρών, ήτοι εις τάς έξ τής νυκτός προς τό έξημέρωμα τής Δευτέρας έπλημ- 
μύρισε τόσον, ώστε κατεσκέπασε τό Μαράσι καί τό Πέραν τού ποταμού, ήτοι 
τό Καρσι—άκά καί κατεκρήμνισεν δλα τά όσπίτια καί λοιπά κτίρια5 *)», καί 
«'Υπόμνημα : Γή 31 Αύγούστου 1858 εσπέρα περί τό μεσονύκτιον έκατέβη 
δ "Εβρος ποταμός (Μαρίτζα) καί έπλημμύρησε- τό ύδωρ έφθασεν εις τήν 
αγοράν μέχρι τού Καβατσ χάνι, περιεκύκλωσε τό Καρσί-γιακά καί Μαράσι 
δλοτελώς. ’Από τάς τελευταίας οικίας τού Καρσί-γιακά εξείχε τό ύδωρ μα
κράν έν τέταρτον τής ώρας μέχρι τού Γιαρίκ-τεπέ, ωσαύτως καί τού Μαρα- 
σίου έως τόν τεπέ τού Μπουναρτζικίου. Μέ τά πλοιάρια έξέβαλλον τούς

2) Λ. Viquesnel, V oyage dans la Turquie d ’ Europe. Paris, ετ. 1863 τόμ. 
II, σελ. 183.

3) Τ οονχα λα ,  αυτόθι, σελ. 42 § 59.
4) Αυτόθι, σελ. 69, σημ. νζ' καί Βλ. Σκορδέλη ,  ή διοίκησις (σαντσάκ) Φι- 

λιππουπόλεως, Πανδώρα, τόμ. ΙΔ ', St. 1860, σελ. 218. Ή  Φιλιππούπολις ήτο πρω
τεύουσα τοϋ σαντζακιού υποδιαιρούμενου εις 8 υποδιοικήσεις (καζάδες) καί περιέ- 
χοντος περί τάς 500 χιλ. κατοίκων. Ύπήγετο δέ τό σαντζάκιον είς τήν επαρχίαν 
τής Άδριανουπόλεως.

5) ”Ιδε Λ ά μ π ρ ο υ  Έ ν ν ά Ι η ,  Διηγήματα, Ά θή ναι, ετ. 1868, σελ. 209 κ. έξ,
Κώδιζ τής Ά γ . Παρασκευής (1837 — 1859) τή τελευταίρ σελίδι.
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κατοίκους την πρωίαν, αλλά οι κάτοικοι άμφοτέρων τών συνοικιών ,ως 
απελπισμένοι άλλοι έστεκον εις τά ΰδατα μέχρι των μαστών έχοντες εις τούς 
ώμους και τά τέκνα των, εις τά κεραμίδια, άλλοι εις δένδρα άνέβαινον διά 
νά σωθώσι και άπαντες κραυγάζοντες έζήτουν σωτηρίαν, άλλ’ ούδείς ήδύ- 
νατο νά πλησιάση ώς έκ των βαθέων ύδάτων, εΐ μη μόνον τό πλήθος τής 
Φιλιππουπόλεως άναβαν εΙς τον Νεπέττεπέν και Μπουναρτζϊκ τεπέ έθεώ- 
ρει μακρόθεν την καταστροφήν τών συνοικιών καί την πτώσιν τών οικοδο
μών καί μόνον εις Καρσί γιακά κατεστράφησαν 703 οίκίαι καί 388 εις 
Μαράσιον καί άλλαι 200 εις τούς δρόμους τής πόλεως αί παραποτάμιοι' ή 
ζημία δέ άναβαίνει είς τέσσαρα έκατομμύρια. Εις τάς δυο συνοικίας εύρέ- 
θησαν καί μέχρι τών είκοσι πνιγμένοι καί φονευμένοι άνθρωποι, Ό  ποτα
μός δέ κατεβίβαζε ζώα διάφορα, ξυλά διάφορα, βαρέλια διάφορα, ασκούς, 
στάχειας απείρους καί δσα άλλα έτύγχανον καθ’ οδόν, προς τούτοις καί 
ανθρώπους τινάς. Εις δέ τό ΙΙαζαρτζίκι καί έκει επίσης έγεινε καταστροφή 
μεγίστη' τό κεντρικώτατον μέρος τής πόλεως κατεστράφη μέχρι τών1 χιλίων 
περίπου οικοδομών μετά τών έν αύταΐς διαφόρων πραγμάτων. Τό Στενίμα- 
χον ωσαύτως ύπέφερεν ού μικράν καταστροφήν- υπέρ τάς πεντήκοντα οικίας, 
μαγαζεϊα λιθόκτιστα έξωμάλυνε καί τήν νέαν λιθόκτιστου γέφυραν, έν ή 
έδαπανήθησαν υπέρ τάς διακοσίας χιλιάδας. Τό δέ γεφύριον τοΰ μοναστη
ριού Βατσκόβου τό προ αίώνος λιθοκτισθέν, υψηλόν μέ μίαν καμπυλόγραμ- 
μον τεχνητόν καί σχεδόν μοναδικόν, κατεστράφη καί τούτο. Κατά τήν επο
χήν ταύτην έφάνη καί κομίτης έχων κόμην αρκετήν' ήδη πρώτην φοράν 
λέγουσιν δτι έφάνη. Ταϋτα ήκολούθησαν άρχιερατεύοντος τοΰ αγίου Φιλιπ- 
πουπόλεως κυρίου Παϊσίου τού εξ Ίωαννίνων, 1858 Σεπτεμβρίου 19, δ 
γραμματεύς τής μητροπόλεως Κωνσταντίνος ΓΙατερικός εκ Στενιμάχου έγρα
ψα» *). 'Η  ζωηρά περιγραφή είναι αύτόπτου μάρτυρος.

Έ ν έτει δέ 1859 δ αριθμός τών κατοίκων ήτο 50 χιλιάδες κατά τον 
Πολυζωίδην: «Φιλιππούπολις (πρφην Πονηρούπολις) έμπορικωτάτη, κειμένη 
επί δύο υψηλών λόφων παρά τον 'Έβρον έν τφ> μέσφ άμπελοφύτου καί όρυ- 
ζοφύτου πεδιάδος καί πολλά αρχαίων μνημείων λείψανα περιέχουσα. Έκ 
τών 50 χιλ. κατοίκων της οί πλεΐστοί είσι Βούλγαροι καί 'Έλληνες 6 7)».

§ 7) Ά π ό  τοΰ δευτέρου τεταρτημόριου τούτου τοΰ αίώνος έμορφώθη 
μεταξύ τών Ελλήνων Φιλιππουπολιτών καί τών έγκαταστάντων Βουλγάρων, 
γραικιζόντων τότε, τάξις τις αριστοκρατική, παρομοία προς τήν τών πατρι 
κίων έν τή άρχαίφ Ρώμη καί τή Κωνσταντινουπόλει ύστερον περιλαβοϋσα 
καί τούς έκ τών προτέρων χρόνων θεωρουμένους εύγενεϊς, οΐτινες διηύθυνον 
τήν μητρόπολιν. Αύτη άπετελεΐτο έξ ικανών πολυμελών οικογενειών μεγα-

6) Κώδιξ μητρ. Νικηφόρου 1850. Θρακικά ΓΓ' σελ. 49.
7) Α. ΠοΧυξωί&ου,  Γεωγραφικά, τόμ. II , ετ. 1859, Άθ-ήναι, σελ. 130.
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λεμπόρων και βεγλικτσίδων '), συνδεομένων προς άλλήλας δΓ επιγαμιών, 
δπερ έξηκολούθησε καί μετά χήν εθνικήν χών Βουλγάρων άφύπνισιν και χδν 
άποσχισμόν αυτών από τής Ελληνικής κοινότητος, ως καί χά φυλετικά μίση 
εΐχον κορυφωθή ένεκα χών έκκλησιαστικών Ιρίδων μεταξύ Ελλήνων καί Βουλ
γάρων, Αύχαι αί εύγενεϊς αΐκογένειαι, πλούσιαι είς χρήματα καί κτήματα 
αστικά τε καί αγροτικά, εΐχον τούς οπαδούς καί πελάτας των μεταξύ τών 
λαϊκών στρωμάτων. Οί τών πλουσιωτέρων τούτων αρχηγοί προσαγορευόμε- 
ν-οι ταορματατξήδες τουρκιστί (— αύΐίένται), πολύγλωσσοι καί πολύπειροι 
ένεκα τής άνωτέρας των δπαισοΰν μορφιόσεως καί τών είς την αλλοδαπήν 
συχνών αποδημιών, ιδίως at τής δευτέρας καί τής τρίτης γενεάς, καί ισχυ
ροί παρά ταϊς έκάστοτε τοπικαΐς άρχαϊς δι’ ών διετίθεντο μέσων, ήσαν ού 
μόνον οί προϊστάμενοι τών κοινοτικών πραγμάτων, είς α ήρχοντο καί αρω
γοί ύλικώς, καί οΐ σύμβουλοι τών έκάστοτε μητροπολιτών, αλλά καί, κυβερ
νητικός θέσεις καταλαμβάνοντες καί τών τοπικών συμβουλίων υπό την προε
δρίαν τού Τούρκου διοικητοΰ μετέχοντες μετά την υπό τής υψηλής Πύλης 
παραχώρησιν προνομιών τινων τοϊς Χριστιανοΐς (Hatischerif από τοΰ 1889 
καί Hatihoumajum από τοΰ 1856) καί είς τά δικαστήρια παριστάμενοι, ώς 
προστάται τοΰ καταδυναστευομένου Χριστιανικού λαού. Τά ύψηρεφή καί 
ευρύχωρα αυτών μέγαρα, τ ’ Αρχοντικά λεγάμενα οπίτια επί τής άκροπό- 
λεως καί ύπ’ αυτήν ’ ), ηύτρεπισμένα κατά τόν Ευρωπαϊκόν τρόπον καί βρί- 
θοντα παντός αγαθού ήσαν προσιτά παντί τφ αιτοΰντι προστασίαν καί βοή
θειαν ή συμβουλήν, περιώνυμα διά τάς είς αυτά κοσμικός συγκεντρώσεις, 
τάς εσπερίδας, τούς χώρους καί τήν παροιμιώδη φιλοξενίαν. Έ ν  ένί τούτων 
τών μεγάρων, τφ τοΰ “ Ελληνος μεγαλεμπόρου Γ. Μαυρίδου, έφιλοξενήθη, 
ως προερρήθη ήδη *), πλουσιοπαρόχως καί ό Γάλλος ποιητής Λαμαρτΐνος 
τφ 1833, εν δέ τφ τού Μιχαήλ-Βέη Γκιουμουσγκερδάνη δ ποιητής Αλέ
ξανδρος Σοΰτσος.

Τά φιλόξενα όμως καί γενναία άνευ ιδιοτέλειας αισθήματα τών Ε λ 
λήνων Φιλιππουπολιτών ό Γάλλος ποιητής έξετίμησε δεόντως κατά τήν άσθέ- 
νειάν του επί τού Αίμου έν τή βουλγαρική κώμη Γενΐ-κιοϊ (Βέτρενα), δπου 
καταληφθείς υπό σφοδρού πυρετού διετέλεσε κλινήρης επί ψάθης επί είκοσι 
ημέρας κινδυνεύσας καί δπου έδραμε προς βοήθειαν του δ ξενίσας αυτόν εν 
τή Φιλιππουπόλει ευπατρίδης Γ. Μαυρίδης. Άλλ ’ επί τούτου ας άφώμεν * 2 3

§ 7 1 ) Έ κ  τϊ|ς Τουρκικής λέξεως bejjlik, ήτις έσήμαινε φόρον επί τών ποι
μνίων τών νεμομένων άνά τόν Λιμόν καί έν γένει τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν. Οί 
μισθούμενοι δέ τούτου παρά τής υψηλής Πύλης (βεγλικτσήδες) ού μόνον έπλουτί- 
ζοντο, άλλα καί έπεβάλλονιο έπί τούς Τούρκους·

2) “Ιδε ανωτέρω 8 ό.
3) Αυτόθι § 3. Περί τΛν έν τοΐς άρ χονζ ικ ο ΐς  εσπερίδων (βιγκερών) ϊδε 

Δ. Βογαζλή,  Θρακικά, τόμ. XI, St. 1931), σελ. 291 λαογραφικά τόμ. Γ '.
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νά λαλήση αυτός ό ποιητής και 6 αναγνώστης μόνος ας ποίηση τάς κρίσεις 
και τά συμπεράσματα του.

«Την έκτην τθΰ πυρετοΰ ημέραν παρελθόντος τοϋ κίνδυνου ήκούσα·· 
μεν θόρυβον ’ίππων ναι κλαγγήν οπλών έν τη αυλή' πλεΐστοι ιππείς κατέρ
χονται τών ίππων' ιδού ό νεανίας και αξιέραστος "Ελλην Φιλιππουπολίτης 
Μαυρίδης συνοδευόμενος υπό νεαρού Μακεδόνος ιατρού καί πολλών υπη
ρετών, οΐτινες κατεβίβαζον από τών ίππων προμήθειας, έπιπλα, φάρμακα. 
Τάταρός τις διελθών τόν Αίμον προς μετάβασιν ε ϊ ς ’ Αδριανούπολιν έστάθ- 
μευσεν έν τινι τής Φιλιππουπόλεως πανδοχείφ καί διέδωκεν ότι Γάλλος τις 
ταξειδιώτης ήσθένησε καί κινδυνεύει ν’ άποθάνη εν τφ Γενί-κιοϊ. Τήν εΐ 
δησιν έμαθεν 6 Μαυρίδης κατά τήν δεκάτην τής νυκτός ώραν καί είκάσας 
δτι ό ασθενών είναι ό ξένος του παρέλαβε τόν φίλον του ιατρόν καί τούς 
ύπηρέτας, έφόρτωσεν επί τούς ίππους ό,τι ή εύσπλαγχνός πρόνοιά του έκρι- 
νεν άναγκαΐον εις ασθενή, εκκινεί έν τφ μέσφ τής νυκτός, πορεύεται ούδα; 
μοϋ σταθμεύων καί φθάνει μετά δύο ημερονυκτίων πορείαν κομίζων βοή' 
θειαν, φάρμακα καί παραμυθίαν εις ένα άγνωστον, ον δεν θά Ιπανίδη πλέον. 
Ιδού  αισθήματα άναψύχοντα τήν ψυχήν καί δηλοϋντα τήν γένναίαν τού 
ανθρώπου φύσιν έν παντί τόπφ καί κλίματι. Ό  Μαυρίδης μ’ εΰρε σχεδόν 
άναρρωννύοντα' επειδή δέ αί έργασίαι άπήτουν τήν παρουσίαν του εν Φι 
λιππουπόλει, αναχωρεί αυθημερόν καταλιπών παρ’ έμοί τόν νεαρόν Μακε- 
δόνα ’ιατρόν *). Οΰτος ήτο άνήρ πεπαιδευμένος καί ευφυής σπουδάσας έν τφ 
Σεμλίνφ τής Ουγγαρίας καί ώμίλει λατινιστί. Ή  έπιστήμη αυτού ούδαμώς 
μοί εχρησίμευσε, διότι ή τρυφερότης, ή πνευματική έτοιμότης καί ή άποφα' 
σιστική τής συζύγου μου ένέργεια είχε προλάβει τό παν' άλλ’ ή συντροφιά 
αυτού υπήρξεν ήμΐ,ν γίΛ'Λϊ,ΐο. w i i i  τας -evaocw ημέρας τής διαμονής ημών Ιν 
τφ Γενί-κιόϊ, αναγκαίας ίνα παρέλθη ή νόσος καί άναλάβω δυνάμεις, δυνηθώ' 
δέ νά επιβώ τού ίππου 5)» . ’ Εν τή κώμη ταύτη έγνώρισεν δ ποιητής τό πρώτον 
τούς Βουλγάρους καί έσπούδασε τά ήθη αυτών, άπερ καί περιγράφει β). 
Καθ’ δλην τήν διά τής Θράκης διέλευσίν του ούδεμίαν μνείαν ποιείται αυτών.

Τφ» 1862 διήλθε τής Φιλιππουπόλεως καί ό Γερμανός περιηγητής

4) Είναι ό έκ Βελβενδού τής Θεσσαλίας, έν Οΰγγαρίφ δέ σπουδάσας καί έν
Χάλλη αναγορευτείς διδάκτωρ τής ιατρικής τφ 1830 καί αμέσως έγκαταστάς εις 
τήν Φιλιππούπολιν "Ελλην ιατρός Δημήτριος I. Μπάρδας (1800-1855), πατήρ τής 
κυρίας Θεοφανοΰς Ζήση Ί . Νέμτσογλου. Ή  οικία αΰτοΰ διασώζεται μέχρι νΰν κει- 
μένη παρά τή θέσει, δπου άλλοτε ήτο ή δυτική τής άκροπόλεως πύλη κατά τήν είσο
δον εις τήν Άρμενικήν λεγομένην συνοικίαν. Τά δυτικά τής οικίας θεμέλια 
στηρίζονται επί τοΰ τείχους, δπερ άποτελεΐται ενταύθα έξ άμαξιαίων τετραπλεύ, 
ρων Ισοδομικών λίθων. *Τδε τήν βιογραφίαν τοΰ ιατρού : Μ υρτ.  Ά π ο σ τ ο Ι ί δ ο ν
Παράρτημα θρακικών ’Αθηνών, έτ. 1931, σελ. 139.

5) Atf. de Lamartine, αυτόθι, σελ. 253, τόμ. II.
6) Αυτόθι, σελ, 364-—255.
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Η. Barth, δστις περιγράφει αιηήν υπερβάλλουν πολύ ιόν πληθυσμόν της. 
Ούτος είδε τήν έπΐ της κορυφής τής Κρηνϊδυς κεχαραγμένην έπι τοϋ βράχου 
επιγραφήν καί 8κ τού ίν αυτή άναγινωσκομένου ονόματος τότε Ηρακλής  
ονομάζει τόν λόφον λόφον %οΰ Ήρακλέους  *).

tj 8) Ήν firm 18($Γ>—0(5 περιοδεύουν άνά τήν Βουλγαρίαν ό νεαρός 
λόγιος Βούλγαρος Boyorow, ό μετέπειτα συντάκτης τοΰ πρώτου Βουλγαρο- 
γαλλικοΰ λεξικού, Ρπεσκέψιιτο καί τήν Φιλιππούπολιν, ήν καλεΐ Plovdiv ή 
Filil)6. "Οπως παράσχη δύ δείγμα μικρόν τής εν τή πόλει λαλουμένης Βουλ
γαρικής γλώσσης άρχειαι τοϋ περί Φιλιππουπόλεως κεφαλαίου εν τφ οδοι
πορική) του διά τοΰ ακολούθου διαλόγου, ον λέγει δτι ήκουσε διαμειβόμενον 
μεταξύ κυρίας άπό τοΰ παραθύρου οικίας τινός και υπηρέτριας έν τη δδή>. 
«Maris chihascliodta Kaile Iioilisoli tdlko vreme po mahalata;— Koko- 
nam, perem dues, ta pois k;ili osclite edn<> koreto ou kokona Stoika», 
τ. έ. κατά τό Ελληνικόν Ιδίωμα τών Φιλιππουπολιΐών : «Μαρή ι) σιχα- 
σάρα ’ ) πού γυρνάς τόσον καιρό ατό μαχαλά “·); — Κοκκώνα μ= *), έχουμ’ 
πλύσ’ σήμιρα κΐ γύριψα ακόμα fivct σκαψίδ άπ’ τήν κοκκώνα Στόϊκα». δ). 
Άναμφισβητήτως έκ τής βουλγαρικής γλιυσσης φαίνεται δτι ή διαλεγομένή 
οικοδέσποινα ήτο Έλληνίς καί άπετείνειο βουλγαριστι προς τήν νεήλυδα 
ύπηρέτριάν της, ήτις ακόμη δέν είχεν έκμάίίει τήν Ελληνικήν, διότι τότε 
αί ελληνικά! οίκογένειαι είχον άνεξαιρέτιυς ύπηρέτας και υπηρέτριας εκ τών 
πλησιοχώρων βουλγαρικών κωμών μισθουμένους, οΰς σύν τφ χρόνορ εξηλ- 
λήνιζον και άποκαθίστων.

Αί έκ τής πόλεως εντυπώσεις τοΰ λογίου Βουλγάρου είναι αξιοση
μείωτοι, διότι αί άναφερόμεναι εϊς τόν βίον και τήν δίαιταν τών χριστια
νών άφορώσι κυρίως εις τούς όμοιρύλους του, οΐτινες άποσχισθέντες τότε

7) Barth A.  Reise (larch das inneie der Europaischen Tiirkei 1862, 
Berlin 1864 σελ. 62 καί έξ.

§ 8) 1 ) μαρή  άντΐ μωρή,  άμσ. μιαρέ, ΰθ·εν τό μωρέ,  κλητική τοΰ μ ω ρός ,  
προσφώνησις προς υποδεεστέρους Xiuv εύχρηστος.

2) σιχααάρα, σιχαοάριασα,  καί σιχαοαροϋ, έπίΟ·. τό άρσεν. αιχασάρης,  καί 
to ούδ. αίχααάρικο,  έκ χινΟ μήμ. σικχαίνομαι=βδελυρό;, άηδής. Πμοσφώνησις 
εξευτελιστική, λίαν συνήθης παμι'» ταΐς γυναιξί. Ωσαύτως καί ή μετοχή αιχαμένος  
Ιπί τής αυτής σημασίας.

3) μαχαλάς, 6 λ. Τουρκική=ό8ός, συνοικία.
4) Κ ο υ χ ώ ν α  μ ’ αντί τοΰ.π ο κ χ ώ να  μ ο υ .  Προσωνυμία τών εδγενών κυριών=! 

κυρία, κυρά. Ηοχχωνίιαα ,  Οωπευτικώς έπί τών δεσποινίδων.
5) Ή  βουλγαρώνυμος κοκκώνα Ετύϊκα πάντως ήτο έξηλληνισμένη τις 

Βουλγαρίς, πρώην {ιπηρί.τρια παρ’ ελληνική τινι οίκογενείφ συζευχθεϊσα οίκοκύριν 
τινά Βούλγαρον μαίοτορα ή καί Βουλγαρίς ευκατάστατος έκ τών άποικησασών κατά 
τούς χρόνους εκείνους εις τήν πόλιν (Ηΐρόιον έκ τών πέριξ κωμοπόλεων Βουλγαρι
κών οικογενειών, α'ίτινκς μετά τήν δανικήν των άφύπνισιν (1852) άπετέλεσαν τήν 
Βουλγαρικήν κοινοτικήν όμάδιτ.
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ένεκα των εκκλησιαστικών ερίδων καί'τής άφυπνισθείσης εθνικής των συ 
νειδήσεως των Ελλήνων άπετέλεσαν ιδίαν κοινοτικήν ομάδα μετά βουλγαρι
κών σχολείων καί εκκλησιών. Έκ τών γραφομένων του δμως φαίνεται δτι 
ούτε την παροιμιώδη τών Ελλήνων φιλοξενίαν έγνώρισεν, οΐτινες πρόφρονες 
εξένιζον τούς ξένους μή καταδεχόμενοι νά ενοικιάσωσι δωμάτιον ούτε προς 
τούς πλουσίους καί επισήμους Βουλγάρους έπεκοινώνησεν, άλλα περιωρίσθη 
μόνον εις τάς έν τή αγορά μετά έπιχγγελμιχτιών καί βιοτεχνών σχέσεις του 
καταλύων εν πανδοχείφ (χάνι), δπου ύπέφερεν εκ κορέων καί μυιών. Ού 
δένα λόγον ποιούμενος περί τής καταστάσεαις τής επί τής άκροπόλεως βουλ
γαρικής σχολής συμβουλεύει την επί το πριχκτικώτερον καί έμπορικώτερον 
μεταρρύθμισιν αυτής διά τής μετακλήσεως ξένων καθηγητών καί παρερχό- 
μενος το εκκλησιαστικόν ζήτημα, όπερ έν τή πόλει, ώς λέγει, άρξάμενον 
διετέλει, τότε έν όξεΐ σημείφ κακίζει τούς έκμεταλλευομένους αύτο ώς 
καί τά έκκληβιαστικά καί μοναστηριακά κτήματα δμοεϋ-νεΐς του πρός 
ϊδιον πλουτισμόν "). Καλεΐ την πόλιν λιμένα τής ξηράς, διότι οί έμποροι 
διά τοΰ ποταμού επί σχεδιών (σάλια) έξάγουσιν άποστέλλοντες εις την Αίνον 
τά προϊόντα τής χώρας, σιτηρά, όρυξαν καί ξυλείαν καί διαιρεί τούς κατοί
κους κατ’ εθνικότητας, εις Τούρκους, χριστιανούς ορθοδόξους ήτοι Βουλ
γάρους καί "Ελληνας, χριστιανούς καθολικούς, ήτοι Βουλγάρους καθολικούς, 
τούς πρώην Παυλικιάνους, ’ Αρμενίους, 'Εβραίους καί ευαρίθμους ’ Αθιγ
γάνους. Τούτων οϊ Τούρκοι είναι βυρσοδέψαι καί σκυτοτόμοι, σανδαλοποιοί, 
έφιππιοποιοί, σχοινοποιοί, λεπτουργοί καί κουρεΐς' οί Βούλγαροι καί οΐ 
“ Ελληνες άμπαδοποιοί, διφθερουργοί, μεταλλουργοί, βαφείς, ύφασματοπώ- 
λαι, παντοπώλαι, χαλκεΐς, ποικιλοπώλαι, καί άλευροπώλαΓ οί Παυλικιάνοι 
σιδηρουργοί καί ψιλοπώλαι, ο ί ’Αρμένιοι ράπται, οί Εβραίοι ποικιλοπώλαι, 
καί κολλυβισταί, καί οί ’ Αθίγγανοι ϊπποφορβοί, όργανοπαΐκται καί σιδη
ρουργοί. Οί μεγαλέμποροι εν λιθοκτίστοις τής αγοράς κτιρίοις Ιπώλουν 
χονδρικώς βιομηχανικά τής Συρίας, ’Αγγλίας καί Βιέννης προϊόντα καί 
αποικιακά. Μή ύπάρχοντος εμπορικού επιμελητηρίου καί τραπεζών ή εύ- 
ρεσις προχείρων δανείων είναι δυσχερής καί δ τόκος τών χρημάτων μέγας, 
εξ οΰ δεν είναι δυνατόν ν’ άναπτυχθή ή τε εμπορία καί γεωργία. Ή  κυρία 
τροφή τών..Τούρκων είναι ή όρυξα (πιλάφιον), τών ορθοδόξων χριστιανών 
δ τυρός καί δ άρτος, τών Εβραίων τά βραστά ωά, τών Παυλικιάνων αί

6 ) Ή  τοιαύτη ανίερος πραξις ένίων Βουλγάρων πατριωτών, οΐτινες έν τφ 
άγώνί των πρός χειραφέτησιν από τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημιουργίαν 
αυτοκέφαλου εθνικής εκκλησίας εύρον πόρον ζωής καί μέσα πλουτισμού έκ τών 
γενομένων γενικών υπό τοΰ Βουλγαρικού έθνους εράνων έξήγειρε και τόν χόλον 
τοΰ συγγραφέως καί ποιητοΰ Λιούμπιν Καραβέλωφ, όστις δεικτικώτατα έσατΰρι- 
σεν αυτούς έν στίχοις, οΐτινες δέν αναδημοσιεύονται πλέον έν ταΐς έκδόσεσι τών έρ
γων του ώς έθνικοΰ συννοαφέως δι’ εύνοήτους λόγους.
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χελώναι και τών ’Αθιγγάνων τι* έντάσι'ίια ιών βοών και προβάτων 7 8 9 10 11).
Παρά τιιΐς γιιναιξ) ιιαραινιρεΤται ακατάσχετος ροπή προς τεκνοποίη- 

σιν οσον το δυνατήν πλί'ΐόνιον τέκνων, Λτινα ίΥυοκόλως ενίοτε δύνανται νά 
περιθάλψωοι, παρά δέ τυΐς ανδράσι πράς το κερδαίνειν χρήματα, εί καί δεν 
γνωριζουσι τήν χρήσιν αύτών, διάτι τινές καίπερ πλουτισίίέντες ζώσιν ως 
πένητες "). Έκ των ήρΟοδάΕων Βούλγαροι είναι οΐ άποσκιρτήσαντες τοΰ 
ΙΊατριαρχείοο Κωναταντινουπόλεως "), 'Έλληνες δέ οί άναγνωρίζοντες τον 
πατριάρχην ώς πνευματικόν άρχηγάν. "Εκ τούτου ουμβαίνει ενίοτε εκ δυο 
αδελφών ο μι-ν νά είναι "Κλλην, Λ δέ Βούλγαρος Οΐ τε Βούλγαροι καί 
"Ελληνες λαλούσι τήν Ελληνικήν καί ιήν Βουλγαρικήν, άλλ’ εν τή πόλει " )  
ύπάρχουαι Ελληνικοί οίκοι, οί'τινες ΰποατηρίζουσι τούς Γραικομανεΐς Βουλ
γάρους. Τον βίον τών Φιλιππουπολιτών, δν δεν εγνώρισεν, ως φαίνεται, 
καλώς, διότι κρίνει ?,κ τοΰ τών έργατών καί βιοτεχνών καί δη τών Βουλγά
ρων, ούς έπλησίασε περιγράφει ώς ί’Εής : Εγείρονται τήν πρωίαν, πίνουσιν 
ή οΰ το πρωινόν των αφέψημα, μεταβαίνουσιν εις τήν εργασίαν, εργάζονται 
και1} ’ όλην τήν ήμέραν γευματίζοντες τήν μεσημβρίαν δι’ ολίγου τυρού καί 
άρτου, τήν έσπέραν Ρ.πιστρέφουσιν οϊκαδε, πίνουσι ποτήριον οινοπνεύματος, 
δειπνοϋσιν, όπως άν τύχη, καί κατακλίνονται. Κατά δέ τάς έορτάς στερού
μενοι κέντρων διασκεδάσειος, καί περιπάτων οίκουροΰσι καί παραδίδονται

7) Τοΰτο δηλοϊ ότι οΐ σφαξόμενοι βόες καί πρόβατα κατηναλίσκοντο ΰπό 
τών άλλων. "Ώστε τροφή αυτών δέν ή το μόνον ή σημειουμένη, δηλ. άρτος, τυρός, 
δρυζα καί ώά.

8) Τοΰτο άποκλειοτι,κώς άναψέρεται είς τούς Βουλγάρους, ο'ίτινες διά τής 
γονιμότητάς των καί τής είς τήν πόλιν μετοικήσεως εντός βραχέος διαστήματος 
ηύξήθησαν σπουδαίως, οί δέ πλουτιοθέντες τούτων διά τής φειδοΰς καί άοκνου 
εργασίας ούδαμώς μετέβαλον τόν πριμην έν ταϊς κο'ιμαΐζ των βίον, ζώντες ώς πέ
νητες, ενώ οί "Ελληνες μή τεκνοποιοϋντες δαον έπρεπε καί άποδημοΰντες έφθι- 
νον βαθμηδόν, έζων δέ πολυτελώς δαπανώντε; πολλά πλείονα τών ετησίων των 
εσόδων, έξ οΰ προήρχετο καί ή διά πωλήσεως πολλών αστικών καί αγροτικών 
κτημάτων αυτών μεταβιβαοις είς Βουλγάρους.

9) ’ Από τοΰ έτους 1861, Λπότε Λ βουλγαρίζων μητροπολίτης Φιλιππουπό- 
λεως Παίσιος λειτουργών δέν ^μνημόνευσε τόν Πατριάρχην κατά τήν εορτήν τής 
ορθοδοξίας. Καί οΰιος μέν καθηρέθη καί έξωρίσθη είς τό άγιον δρος, άλλ’ οί 
Βούλγαροι τής Φιλιππουπόλεως καί τής επαρχίας της έκήρυξαν έκτοτε τόν χωρι
σμόν των άπό τής μεγάλης Εκκλησίας.

10) Τοΰτο, διότι προήρχοντο έκ τής αυτής μέν μητρός Έλληνίδος, έκ δύο 
δέ πατέρων, τοΰ πρώτου Ελληνας καί τοΰ δετιτέρου Βουλγάρου, καθ’ δσον άπαοαι 
σχεδόν αί χηρεύουσαι ’ Κλληνίδες ένυμφεύοντο Βουλγάρους, ών πολλοί ήσαν τέως 
υπάλληλοί των.

11) Οί μεγάλοι τών 'Ελλήνων εμπορικοί οίκοι εισαγωγής καί εξαγωγής. 
(Γκιουμουσγερδάνη, Μήιοορα, Μαυρί,δου, Άργυριάδου, Κλεάνθους, Κοσμόγλου, 
Σαρή—Σταύρου, ΙΙαπαδάτη, Σεβαστίδου, Πολίτου, Παπάζογλου, Κατσίγρα, Νέμ- 
τρογλου, Άργύρογλου κτλ.).
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εις τον ύπνον. Αί οικίαι είναι μεγάλαι καί ξύλινοι, διώροφοι, ών πολλών δ 
δίνω δ δςιοφος είναι ακατοίκητος, κτιζόμενοι οτίτω προς επιβολήν και ένδει- 
ξιν ευπορίας, λάμπουσιν δμως εκ καθαριότητος. Χειμερινών δωματίων στε
ρούνται, διότι κτιζόμενων εν θέρει λησμονεΐται υπό των κτιστών ότι υπάρ
χει καί χειμών. 'Η έν αύταΐς έπίπλαισις καί εϋπρεπισμός έν γένει είναι κατά 
τον Ευρωπαϊκόν καί Τουρκικόν τρόπον' ή δέ αρχιτεκτονική αυτών ιδιόρ
ρυθμος διά τους εξέχοντας άνωθεν τιϋν οδών έστεγασμένους έξώστας (τσικ- 
μάδες). Ή  ένοικίασις περισσευόνταιν δωματίων υπολαμβάνεται δνειδος, ή 
δέ περί τον αμφιεσμόν πολυτέλεια σημεΐον προκοπής καί πλοΰτου. 'Γά παν
δοχεία (χάνια) είναι εν γένει ακάθαρτα, επικρατεί δ’ έν τή πόλει ένεκα τής 
δρυζοφυτείας δ έλογενής πυρετός. Ή  βομβυκοτροφία καλλιεργείται παρ’ 
άπάσαις σχεδόν ταΐς οϊκογενείαις άνταλλασσομένων τών γινομένων βομβΰκων 
(κουκουλίων) υπό τών έμπορων δΤ ένδυμάτων χάριν τόόν οίκοδεσποινών.Ή 
εμπορία περιστρέφεται συνήθως περί τήν έξαγατγήν αυτών, άτινα είναι σι
τηρά, βάμβαξ, έρια, λινόν, ξυλεία, μέταξα καί άλλα. Ή  γυνή είναι περιω- 
ρισμένη καί στερείται τής παρ’ Εθρωπαίοις ελευθερίας. Τελευτών συμβου
λεύει τους Φιλιππουπολίτας νά έπιτρέψωσιν εις τάς γυναίκας νά ζώσιν a la 
Franga, διότι sans amour la vie est eteinte 1S).

§9 "Οπως καταδειχθή ή περί πάντων ανεξαιρέτως τών χριστιανών Φι- 
λιππουπολιτών εσφαλμένη άντίληψις καί κρίσις τοϋ Bogorow άναγράφομεν 
τά περί τών Ελλήνων ιδίςι λεγάμενα υπό τοϋ συγχρόνου αϋτοΰ Γ. Τσουκαλά, 
τοϋ δλον σχεδόν τόν βίον του διανυσαντος έν τή Φιλιππουπόλει καί κατά 
βάθος μελετήσαντος τόν βίον, τά ήθη καί τά έθιμα τών Φιλιππουπολιτών. 
Ουτος έν έτει 1858 γράφει τά ακόλουθα περί αυτών : « Ή  μεγαλόπολις Φι- 
λιπποΰπολις υπό τήν κραταιάν ’ Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν έν ήσυχίςι καί 
αρμονία διατελοΰσα καί ήδη υπό τό άήττητον σκήπρον τοϋ φιλολάου καί 
φ.ιλανθρωποτάτου άνακτος σουλτάν Άπδούλ Μετζίτου Χάν διαπρέπονσα  
καί εϋημεροϋσα έπέχει τήν πρώτην ΌΊαιν κατά τό έμπόριον  «αί τόν 
πλουτισμόν μεταξύ τών πόλεων τής Θράκης καί τής κάτω Μοισίας καί τά 
δευτερεϊα μετά τήν Κωνσταντινούπολή.  Οί Φιλιππουπολΐται κάτοικοι 
χριστιανοί διέπηρήσαντες τήν άρχαίαν αυτών καταγωγήν, γλώσσαν, θρη
σκείαν, καί έθιμα άπαράτρεπτα, σεβασθέντα υπό τόσων ήδη αιώνων, χαρα
κτηρίζονται ώς απλοϊκοί μέν, αλλά φιλήσυχοι καί ειρηνικοί πολΐται. Διά- 
γουσι δέ πάντοτε έν άρμονίμ προς άλλήλους καί προς άλλα διάφορα έν αυτή 
έθνη, πιστοί καί ευπειθείς υπήκοοι τής κραταιάς ’Οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας καί άφωσιωμένοι φυλακές τών ιερών πολιτικών καθεστώτων καί θερ
μοί ύπέρμαχοι καί λάτρεις τής ίεράς αυτών ανατολικής έκκλησίας. Είσίν 
εΰάγωγοι, πρόθυμοι καί συντελεστικοί εις Ικτέλεσιν κοινωφελών έργαιν καί 12 *

12) B ogorow , Nekolco dena rashodka po Bulgariskite mesta. (Περιοδεία
|πί ημέρας τινάς άνά τάς Βουλγαρικός χώρας), Bukurest, ετ· 1861, σελ. 23 κέ|ής.
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μάλιστα δτε τυγχάνοντες φρονίμου και καλού οδηγού ποδηγετούνται άγα- 
θώς. Διακρίνονιαι δέ Ιδίως ώ ; φίλεργοι, έργοδιώκται και επιδεικτικοί εις 
τό εμπόριον, πρός έπαόξησιν καί πρόοδον τού οποίου διέρχονται πάσαν χώ
ραν και πόλιν τών ήπείρων καί διαπλέουσι πάσαν θάλασσαν καί ωκεανόν 
καί πανταχού ευρίσκονται Αποκαταστημένοι. Οι Φιλιππουπολΐται εξ άμνη- 
μονεΰτων χρόνων ί-ταξίδευον καί είς αύτάς τάς ’ Ινδίας εμπορευόμενοι ένθα 
πολλοί καιφκησαν καί υΐκΐας έσυστησαν καί έτεκνοποίησαν καί έκκλη 
σίαν έκτισαν είς Καλκούταν υπό) τήν προστασίαν τοΰ όρους Σινά * 2 3). Όθεν 
καί πολλαί οίκογένειαι πλουτοΰσιν ί-ξ "Ινδικών προϊόντων, από τα όποια 
βρίθει ή Φιλιπποόπολις παρά πάσαν πόλιν τής Θράκης."Ανθεί καί ακμάζει 
ή Φιλιπποόπολις κατά τό) έμπόριον καί όσημέραι είς τοΰτο έπεκτείνεται. 
'Όθεν καί πλουτεΐ καί εύημι ρεί καί όσημέραι. καλλωπίζεται καί καθωραΐζεται 
δι" ιδιωτικών οικοδομών, ευκτήριων ναών καί σχολείων...Ή Φιλιπποόπολις 
λαβοϋσα ανέκαθεν έξ αύιών τιϊιν "Λποστολικάιν χρόνων τον χριστιανισμόν καί 
τιμηθεΐσα είς θρόνον μητροπολίτου ηύτόχησεν κατά καιρούς ΐνα λάβη έπ’ 
αρετή καί παιδείμ διαπρέ,ποντας άξιους αρχιερείς....» 3).

"Από τοΰ 1Η7Η ή Φιλιπποόπολις ήνώθη σιδηροδρομικώς μετά της 
Άδριανουπόλεως καί Κωνσταντινουπόλεως. Ή  σιδηροδρομική γραμμή, ήν 
κατεσκευασε καί έξεμεταλλεόθη ή έταιρεία τιον ανατολικών σιδηροδρόμων 
Θράκης τοΰ βαρώνου 11 irscli μέχρι τής υπό τοΰ συστάντος νέου βουλγαρικού 
κράτους εξαγοράς τού περιελίίόντος αυτά) τμήματος αυτής διέσχιζεν ά'πασαν 
την Θράκην, από τού νοτιοανατολικού μέχρι τού βορειοδυτικού, ήτοι από 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τού Σαράμ βέϋ, ού μακράν τών διόδων τών 
Succi s), ένφ από Άδριανουπόλεως διακλάδωσις αυτής έξήγεν εις τό Αί- 
γαΐον Πέλαγος παρά τό Λεδέ "Λγ<ίtc, (Άλεξανδρουπόλεως) πλησίον τής Αί
νου. Διά ταότης τής γραμμής ή επικοινωνία τής πόλεως καί τών περιχώρων 
διηυκολυνθη τα μέγιστα προς την Κωνσταντινοόπολιν καί τον Ευρωπαϊκόν 
κόσμον καί διηνοίχθησαν νέοι οδοί εις τε τό έξαγωγικόν καί εισαγωγικόν 
εμπόριον, δπερ άνεζωπυρήθη. "Αλλά τά έπακολουθήσαντα αμέσως πολιτικά 
καί στρατιωτικά γεγονότα έπήνεγκον γενικήν άναστάτωσιν εις τό καθεστώς 
καί ριζικήν μεταβολήν είς πάντα.

§ 9) 1) "Ιδε ανωτέρω αύτόθι κεφ. X V II §  3.
2) Γ. Τσουκαλά. Ή  Μουλγαροσλιχυική συμμορία καί ή τριανδρία αυτής, 

|ν Κωνσταντινουπόλει, έτ. 185!), σκλ. 10 κέξής.
3) ”Ιδε, Θρακ. μελεη'|μ<χτα xe<f. X § 4.



ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ I. ΓΕΩΡΓΑΚΑ

Ε ί ΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

1. άνοιατινά (ιίσ .

Λέγεται στη Χρονική Συνοψι (Κ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη
7. 371) «πολλούς συναθροίσαντες δαιμονολήπτους, οΰς Ασθενάρια τινές δνο- 
μάζουσιν...» (13ος αϊ,.). Σωστά κρίνοντας δ κ. Κ. Ρωμαίος (’Αρχείο Θρά
κης’ 11, 25) παρατηρεί’ «...άσθινάί>ια, πού είναι Αδύνατο νά μην είναι το 
ίδιο μέ τά Αναστενάρια τών χρόνων μας» καί (25-26) «άπο το Χωνιάτη μα
θαίνομε, ίίτι οί δαιμονιακοί αύιοί... είχαν ίζωτιιρικό Αρρωστιάρικο... απο
κτημένο μέ τον καιρό άπιΥ τΙς συνηθισμένες έξάψκις, τούς ενθουσιασμούς καί 
τις επιληπτικές κινήσεις. Μέ αύιά λοιπι'ιν συμφωνούν πολύ καλά τά άσθενά- 
ρια τοΰ άνισνιιμου χρονικογράφοι) τοΰ 13ου αιώνα, οί άατενειάρηδες, δπως 
θά λέγαμε σήμερα...» *() κ. Ρωμαίος υποθέτει δτι άστενάρις (Καππαδοκία, 
ΙΙόντος) θά λεγάτον τι> 13ο αίώνα στή Θράκη κι, άλλου καί δτι δ χρονικο
γράφος τά άστενάρια μόνο θά μετάγραψε στή λόγια γλώσσα του άσΰ'ενάρια. 
Κ’ έτσι θά είναι, *).

Μορφολογικά καί ή λέξη ψνχάρια  (Νικήτας Χωνιάτης I 238 κώδ. Β: 
καί εν ιχύτφ πολλούς δαιμονολήπτους, άτινα καί ψυχάρια όνομάζουσι...) θά 
μπορούσε νά είναι, δπως και τό ούσ. άσΰ’ενάρια — μέτίς δυο λέξεις υβριστικά 
(ονομάστηκαν οί «δαιμονιζόμενοι» τοΰ αιρετικού θιάσου από τούς ορθοδό
ξους—ουδέτερο επιθέτου πληθυντικού αριθμού, δηλ. άστενάρις— άστεναρέα 
— Αστενάριν μέ ούδ. πληθ. άστενάρια καί ψυχάρις—ψυχαρέα— ψυχάριν μέ 
ούδ. πληθ. ψυχάρια. Προτού έγιναν ουσιαστικά, πρέπει νά ένοείτο βέβαια 1 2

1) Τό σημείωμα τοΰτο έγράφη απ’ αφορμή τήν πυκνή καί τετραγωνική με
λέτη τοΰ σεβαστού καίΐηγητοΰ τής αρχαιολογίας καί Ακαδημαϊκού κ. Κ ω ν α τ .  Ρ ω 
μαίου ,  Λαϊκές Λατρείες τής Θράκης : ’ Αρχείο Γλωσσικού καί Λαογραφ. ©ρακικοΰ 
Θησαυροΰ 11 (1944— 1945) 1 — 130.

2) Τό σύμπλεγμα συμφώνων ο& είχε γίνει οι στις ρηματικές καταλήξεις
στις αρχαίες διαλέκτους καί ως γενικό φαινόμενο παρουσιάζεται στην ελληνιστική 
κοινή (στους παπύρους), φυσικά καί στή μεσαιωνική καί ν ε ό τ ε ρ η  -γλώσσα τοΰ  λαοΟ, 
δηλ. ό αρχικός φθόγγος ϋ· ( = τ ’ ή til) άπό θ  ( — άγγλ. th στή λέξη thing) έγινε 
r.— Βλ. Ed- S chw yzer, Griech. Gramm. 205. Γ. Χ α τζ ιδ ά * ι, ΜΝΕ 1. 163. Άκαδη- 
μεικά αναγνώσματα 1 (1924) 495. Έπιστημον. Έπετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής Θεσσα- 
λον. 1 (1927) 3 (έδώ ό Χατζιδάκις υποστηρίζει ότι τό σύμπλεγμα στ’ έγινε στ). 
Ρ . Kretschm er, Die Entstehung der Koine 13. A . Jannaris, A Greek historical 
Grammar § 177. K. D ieterich, Untersuchungen zur Gesch. d. griech. Sprache 
100. Edw. M ayser, Gramm, d. griech. Papyri 1 (Ϊ906) 179. B lass— Debrunner
Gram m, d. neutestamentl. Griechisch 6 21. Π β. St. P saltes, Gramm, d. hyz- 
Chroniken § 194, σ. 97,
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κάποιο ουσιαστικά, όπως ΰντα  (η δαιμόνια). Τό ψυχάρις είναι φανερό πα
ραγωγό από to οΰσ. ψυχή  και σώζεται τό άρσεν. ως επών. Ψυχάρις καί τό 
θηλ. ψυχαριά ώς έπίθ. «καλόβολη, συμπονετική» (Άγιάσο Λέσβου) και 
ψ’ χαρέα ώς οΰσ. «θετή κόρη» στην ’Ήπειρο. 'Υπάρχει όμως καί ουδ. οΰσ. 
ψυχάρι (τό) «πεταλούδα», «έντομο σίτου» (Ρόδος) καί μάς αναγκάζει να 
ΰπολογίσωμε την παραγωγή ψυχή: ύποκορ. ψυχάρι (=ψυχίτσα,ψυχούλα) καί 
για τα βυζαντινά ψυχάρια, ήτοι «τά αργυρώνητα ανδράποδα» ώς ευτελείς 
ψυχάς (βλ. Γ. Χατζιδάκι, Γλωσσολογ, μελ. 125).’ Ενδιαφέρον έχει πάντως δ 
σχηματισμός τού Ρπιθέ.του άστενάρις (έτσι λέγεται στα Φερτάκαιν» τής 
Καππαδοκ.) μέ θηλυκό άστεναριά (Σινασσός Καππαδ.) καί μέ ουδ. άστε- 
νάρ* (Καππαδ.)' τό επίθετο αυτό μέ σημ. «ασθενής, άρρωστος» δεν παρά- 
γεται κατά τη γνώμη μου από τό ουσ. άαϋ'ένεια (τούτο γίνεται δεκτό στο 
Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλην. 3.223 β), διότι τότε θά είχαμε, όπως καί έχομε, 
μόνο παράγωγο Αατενειάρις (Ίστορ. Λεξ. όπου παραπάνω σ. 224 α). Νο
μίζω ότι τό επίθετο άστενάρις σχηματίστηκε από τό επίσης συνηθισμένο 
καί ταυτόσημο ουσ. Αατενής (δ) «δ άρρωστος», τό δποΐο τελευταίο αρχικά 
είναι κι αυτό επίθετο (δ καί ή ασθενής, τό ασθενές)' άστενάρις λοιπόν 
έγινε από τό άα&ενής άατενής μ’ επέκταση μέ την παραγωγική επιθετική 
κατάληξη -άρις αρέα-άριν, όπαις άαϋ·ενικδς-ή-όν έγινε μέ τήν κατάληξη 
-ικδς ική-ικόν. Βέβαιο γίνεται, μοΰ φαίνεται, τό πράγμα μέ άλλο παράλ
ληλο: Έ νφ  από τό οΰσ. Αρρώστια παράγεται επίθετο άρρωστιάρις «ασθε
νής, ασθενικός» (Ίστορ. Λεξ. 3.118 β), όπως άστένεια - άατενειάρις, παρά- 
γεται από τό Άρρωστος τό επίθετο άρρωστάρις - άρρωσταριά (Ίστορ. Λεξ. 
ό. π. 117 β κ. έπ.), όπως άσιενής-άστενάρις.— “Οταν πάλι ή λέξη δ νε- 
ατενάρις (καί ή νεστενάρισσα, τό νεστενάρι-τά νεστενάρια) είχε γίνει ου
σιαστικό, σχηματίστηκε άπ’ αυτό μέ κατάληξη ικος ( η ο) τό επίθετο νεατε- 
νάρικοςη-ο  (αθησαύριστο στό Ίστορ. Λεξ.)’ παράλληλο είναι τό επίθετο 
άρρωστάρικος «ασθενής» (Κρήτη) από τό άρρωστάρις (— αριά).

Τό άστενάρις δύσκολα θά μπορούσε νά δώση σχίνθετο άναστενάρις 
μέ πρώτο συνθετικό τήν πρόθεση άνά (αν καί τούτο γίνεται δεκτό στό 
Ίστορ. Λεξ. 2. 141 β στή λ. Αναστενάρια)' μια τέτοια σύνθεση θά ήταν 
βέβαια νεώτερη τού 13ου αιών. Δέν υπάρχει κ’ ένα παράλληλο *άναρ- 
ρωστάρια (τά). 'Ομαλά τό Αστενάρις έγινε άναστενάρις σά μέ νέο στερη
τικό άν-, όπως υπέδειξε δ κ. Στ. Καψωμένος (Ρωμαίος, ό. π. 26 σημ. 1), 
ώστε άν-\-ά- έδωκε τή μορφή άνα-, όπως καί άβροχος— άνάβροχος (καί 
άναβροχιά), άγλυκος— Ανάγλυκος, άγνωστος — άνάγνωστος , άνάλαδος, 
άνάλουατος, άνάμελος (Έρυιφίλη Β 379 καί νεώτερο), άνέγνωρος, άνέ- 
γραφος,Ανέμυαλος,Ανεπρόκοπος,άνέτολμος,Ανάκαρδα,Ανέφοβα κ.Ά. π. ’ ). 1

1. Πρότυπα 'ήταν κανονικά επίθετα μ’ ένα στερητικό, π. χ. άναγάπ ητος ,  άνα ' 
μάρτητος ,  ανέκκλητος, Ανήκουστος  κ.τ·λ· Βλ. Γ . Χατζιδάκι,  ΜΝΕ J. 139, 2. 100
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Οι τύποι μέ -e- (&)νεαζενάρι, νεαζενάρικο κλπ. (Ρωμαίος σ. 8) 
δέν εξηγούνται, νομίζω, άναμφισβήτητα μέ αφομοίωση τοΰ α σέ ε, όπως 
δέχεται ό κ. Ρωμαίος, άλλα καλύτερα μέ είσοδο τοΰ άνε- ώς τόπου τοΰ στε
ρητικού, δπως «βάσταγος— άνεβάαταγος, άγραφος— άνέγραφος, άτολμος— 
άνέζολμος, άφταστος—άνέφτααεος, άνέβλαβος, άνέβολος, άνεηρόφτα- 
σζος, άνέσωζος, άνέφζαιχζος '), η μέ παρετυμολογική υποκατάσταση τοΰ 
τόπου άνε- τής προίΙέσεως άνα-, ό οποίος τόπος προέρχεται από τούς ιστο
ρικούς χρόνους τοΰ ρήματος πού έχουν μέσ’ από την πρόθεση καί τή συλ
λαβική αύξηση, όπως Ανεβάζω, Ανεβαίνω κλπ. * 1 2). ’Έτσι εξηγείται κι ό τό
πος &ηε-, π. χ. πεθαίνω, πεϋ·νμ&, 'ηελυώ κλπ., ό τόπος άνζε-, π. χ. άν-  
ζεαηκώνω  κτλ. Δικαιολογείται έτσι σωστά και ή ύστερώτερη σύνδεση, μόνο 
παρετυμολογική, μέ ρήμα άναοζενάζω  ή άναατένομαι (σύμφωνα μέ πα
ραδόσεις, βλ. Ροιμαΐο 2(5 μέ σημ. 2, 4(5, 78)' τά ρήματα αυτά λέγονται στη 
Θράκη ’ νεαζενάζω  (Σαράντα Ίίκκλησ ) και άνιατινάζου  (Αίνος) (βλ. 
Ίστορ. Λεξ. 2. 141α), άνεαζένοο καί ’ νεατήναο (Σωζόπολη) 3). Ό  βουλ
γαρικός τόπος nestinarki είναι πληθυντικού άοιθμοϋ (— αναστενάρια) δηλ. 
(> πληθυντικός τού ελληνικού επιθέτου 'νεατενάρ’κος (άνεστενάρικος) ούσια- 
στικοποιημένου.

2 .

Ό  κ. Ρωμαίος σ. 12 καί σημ. 1 ετυμολογεί τό δικάδι «ταύρος» 
από τό ταυτόσημο τουρκ. βιΐγμ. Φωνητικά δέν είναι εύκολη ή εξήγηση, διότι 
τό ι τής προπαραλήγουσας δέν εξηγείται άπό τό u, τό κ πάλι δέν εξηγείται 
από τό γ. Μάλλον *bovyASi θά είχαμε στα ελληνικά, πού ό'μως δέν υπάρ
χει. Λέγεται μόνο ύποκ. bovyadl «μικρός ταύρος» (Σύρο) καί τό πρωτότυπο

— 110' Λεξικογρ.Άρχ. 3 (1918) 22. Ά νϋ · .  Π α π α δ ο π ο ύ λ α ν , Παρατηρήσεις έπί τινων 
μετά τοΰ στερητικού α συνθέτων : ’ Αφιέρωμα ε’ις Γ. Χατζιδάκιν 122— 124. Πβ. 
καί Φ . Κ ουκ α υλέν , Ά θη νά  43 (1931) 77— 78.

1) Βλ. *Ανΰ·. Π απαδοπούλα ,  όπου παραπ.
2) Έ τσ ι δέχεται κι ό κ. Παπαδόπσυλος σ. 122 γιά τό α ν έ β ρ α χ το ς .
3) Τό όνομα άναατενάρες  θά μπορούσε νά είναι παραγωγό άπό τό ρήμα 

άναατένω  μέ την παραγωγική επιθετική κατάληξη— άρες (βλ. "Ιστορ. Λεξ. 3. 63 β 
λ .— άρει),  μέ τήν οποία καί άπό ρήματα παράγονται ουσιαστικά, πού φανερώνουν 
εκείνον πού ενεργεί κάτι, π. χ. αρμεγάρις,  «α τεχάρις  κτλ. Τότε θά εσήμαινε άνα- 
οζενάρες  «αυτός πού άναστένεται, πηδά». "Ως ουδέτερο άναοτενάρε  (τό) δέν θά είχε 
ύποκοριστ. κατάληξη— άρε, άλλά τό — άρε ώς κατάληξη τοΰ ουδετέρου τής έπιθετι- 
τικής καταλήξεως — άρες (βλ. καί Ίστορ. Λεξ. 3. 60 β λ. — άρε II). "Ομως τέτοια 
παραγωγή δέν θά  βοηθούσε διόλου γιά τή σύναψη τής λ. άναστενάρεα  μέ τό πα- 
ραδιδόμενο μεσαιωνικό άαύλενάρεα. — ’Ά ν  πάλι δεχτούμε ότι τό ρήμα ήταν (όχι 
άναατένω  άλλά) άναατένω  (τύπος τού αναστενάζω),  άπό τό όποιο θά σχηματιζό
ταν άναατενάρις,  βλέπομε ότι ό τύπος άναατένω  μαρτυρεϊται μόνο  γιά  τή ν  Κ α π 
παδοκία ,  ενώ στή Θράκη (Σαρ. Έκκλησ.) λέγεται ’ ν εο τ ενά ζω .  Τέλος καί ή σημασίμ 
τού άναατενάρες τάχα «ό άνυστενάζων» δέν Ικανοποιεί,
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μηόυγ&ς (ό). To ούδέτερο γένη; καί ή κατάληξη -άδι (σύγκρινε συνών. άγε- 
λάδι «βοϋς μη υποβληθείς ακόμη είς ζυγήν ώς άροτήρ» [Τστορ. Λεξ. 1,90 α], 
οπού τδ θέμα είναι άγκλάά ) δείχνουν πράγματι δχι ιό Βικάδι «ταϋρος όχι 
μουνουχισμένος» (Μακεδονία, Θράκη) είναι παραγωγό άλλου ουσιαστικού. 
Πραγματικά τδ πρωτότυπο είναι, δ Βίκος καί Βίκας στη Μακεδονία: ού Βί
κους στδ Μπλάτσι (Βλάστη) τής Λυτ. Μακεδονίας «παχύ αρσενικό μοσκάρι» 
(κατά τδ χειρόγραφο τού συναδέλφου κ, Μιχ. Καλιντέρη), Βίκας στη 
Να'ουσα και στά Ριζώματα τής Βέροιας κι άλλου «ταϋρος δχεύς» (βλ. 
Έφημερ. Φιλομαθών 1 β, 1(127 και ΙΙανδιόρα 17,222). Είναι φανερό ότι 
άπ’ αυτό θά είναι και τδ ί.πώνυμο Μηίκας στήν Αιτωλία καί στδ Ζαγόρι 
τής Ηπείρου, όπως παράλληλα υπάρχει Μπουγ&ς παρατσοτίκλτ στη Συκιά 
τής Κορινθίας και στήν Πάνορμο καί έπιυνυμο στην Τσακωνιά. Ή  σύνδεση 
τού Βίκας (Πανδώρα, όπ. παραπ.) μέ τδ παλαιοσλαβ. Byk από τδν G. 
Meyer, Neugriecli. Stud. 2.44, είναι βέβαια σωστή, αφού σερβοκροατικδ 
Bik καί μάλιστα βουλγαρικό Bik Κδωκαν χωρίς ιχλλο στήν ελληνική Βίκος 
καί Βίκας. Γιά τις σλαβικές λέξεις κοίτα καί Hr. Berneker, Slav, etymo- 
log. Worterbuch, Heidelberg 1924, 122.

3. κ ο υ κ ο υ ^ ό γ κ ρ ο ς - κ ο υ κ ο ύ γ α ρ ο ς -κ ο ύ κ ε ρ ο ς
Τδ δνομα κούκερος συνηθισμένο στή Θράκη (Γέννα, Εύκαριού, 

Κωστή, Σαράντα Έκκλησιές), από τδ έιποΐδ προέρχεται καί τδ βουλγαρικό 
kuker, έγινε κατά τδν κ. Ρωμαίο ο. 99 από τδ κούκουρος «μέ τήν ευκο
λονόητη άνομοίωση». Πραγματικά κούκουρος καί κούκερος πάντως έχουν 
σχέση μεταξύ τους, αφού λέγεται επίθετο κούκουρος «κυφός» στδν Πόντο 
(Άμισό, Κερασοΰντα, Κοτύωρα, Σάντα, Τραπεζοϋντα), π.χ. γέρως κούκου
ρος, καί κουκούγερος (Κρήτη, Μύκονο) καί κουκούγερας (Κέρκυρα, Κε
φαλληνία, Μύκονο, Πελοπόννησο [Μαζαίικα Καλαβρύτων, Μαντίνεια, Τρί
καλα Κορινθίας], Τήνο) : «προσωπιδοιρόρος, μεταμφιεσμένος» (Κέρκυρα, 
Κρήτη, Μύκονο, Τήνο), «δ έχων γεροντικόν σώμα ή γεροντικά ήθη» (Κεφαλ
ληνία), «ό ανόητος άνθρωπος» (Κέρκυρα), «σωρός λίθων εις κορυφήν λό
φου, ορούς» (συνών. κούκουρος) (Μαζαίικα Καλαβρ., Τρίκαλα Κορινθ ), 
«είδος^παιδιάς» (Μαντίνεια) ').

Γό δτι οί ίδιοι λέγονται μωμόεροι (δηλ. μωμοΐ γέροι) στδν Πόντο 
καί καλόγεροι στή Βίζα τής Θράκης, δεν άφίνει αμφιβολία, δτι καί τού συν
ώνυμου κούκερος τδ δεύτερο συνθετικό είναι γέρως. ΓΓ αυτό δεν δέχομαι 1

1) ΓΙβ. χ ο υ χ ο ν γ ίρ α  (ή) «είδος μύκητας σέ όμπρελλλωτό σχήμα» Πελοπόν
νησο (Κλουτσινοχώρια, ~υυΰενά), τά ΜΟνηουγέρι μέ τήν ίδια σημασία (Κλουτσινο- 
χώρια) καί «πέτρα σέ χωράφι, γι,ά σημιίδι δτι τό χωράφι φυλάγεται» (Κερπινή Κα
λαβρύτων), «κυκλικό περίφραγμα άπό πέτρες» (Κέρκυρα), «κουκούλα τής κάπας» 
(Καρδαμύλη Λακωνίας), «προσωπίδα μέ τήν όποία σκεπάζεται τό προς τά μέσα 
μμτι τον άλογου, ποΰ γυρίζει τό λιθάρι τού λιοτριβειοΰ» (Άργυροίδες Κέρκυρας)·
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την παραπάνω εξήγηση, on χούχουρος  ’ ) έγινε χούχερος. 'Ένα σύνθετο 
*χουχουρόγερως (από απλή συνεκφορά χούχουρος γέρως) μπορούσε μέ 
απλολογία στον πληθυντικό οΐ χονκουρογέροι των χουχουρογέρων  νά 
γίνη χονχονγέροι - χουχουγέρων■ τότε εύκολα θά γινόταν αναλογικά δ 
ενικός χονχούγερος  - χουχούγερας.

Τέλος δ θρακκότικος τόπος χούχερος  ϊσως μπορεί νά έξηγήθή από 
τό χονχούγερος σύμφωνα μέ κάποιο τοπικό φωνητικό χαρακτηριστικό. Και 
πραγματικά σύμφωνα μέ τό φθογγολογικό νόμο τής αποβολής των άτονων 
φωνηέντων στά ήμιβόρεια Ιδιώματα δ χονχούγερος  θά γινόταν *χ’κούγερος 
κι απλοποιημένο *χούγερος ’ ). °Αλλ’ δ τελευταίος αυτός τόπος δεν είναι 
φανταστικός' στη Μέσα Μάνη υπάρχει παρωνύμιο Κούγερας  (και Κονγερά- 
χος) κατά πληροφορία τοΰ φίλου κ. Λ. Βαγιακάκου.'Ο τόπος αυτός προήλθε 
λοιπόν μέ απλολογία δηλ. άνομοκοτική έκπτωση όλης τής πρώτης συλ?ατβής 
χον-  ήτοι χονχούγερος  έγινε κούγερας ' και έτσι ίσως προήλθε ό ανάλογος 
υποθετικός τύπος χούγερος στή Θράκη. 'Ο τύπος χονχούγερος  έγινε *χου· 
χούχερος ή δ τόπος χούγερος έγινε χούχερος μέ αφομοίωση κ —(—j Κ-|— κj .
’Από τό χούχερος έπήραν οί Βούλγαροι kuker.\

4. M opl— Κ ο υ ρ ί  (και κούρος— κουρι)

Kuria ώς χιοριό τής περιφέρειας Σαράντα Εκκλησιών αναφέρει δ
1) Τό χ ο ύ χ ουρ ος  έγινε κατά τόν κ. Ρωμαίο σ. 99 άπό τό ‘ Ιταλικό cuculla

(μάλλον θά ήταν τό λατ. cuculla). "Αλλά ενα επίθετο *χούχουλλος  δεν είναι κα
νονικό παραγωγό τοΰ ούσ. χουχούλλα  (υπάρχει στήν Κυπριακή ούσ. 6 χ ού χ χ ο υ λ λ ο ς  
«λοφίο κόττας» καί «φυσαλίδα ποϋ σχηματίζεται στό βρασμό νεροΰ») ούτε θά  έδινε 
κανονικά τόν ποντιακό τύπο χ ο ύ χ ο υ ρ ο ς  «κυρτωμένος».— Τό ούσ. τό  π ου  κ ούρο  αε 
πολλά μέρη ( χ ο ύ χ χ ο υ ρ ο  στή Ρόδο) σημαίνει «κρανίο» (Λάστα Γορτυνίας), «κουκκού- 
τσι» (Κεφαλληνία) καί «άλμδος Ιερός λιόκαρπος» (Ρόδο), «είδος σύκων» (Κύθνος), 
«σκληρό σταφύλι μέ πολλά κουκκούτσια» (Θήρα), «κέλυφος περιέχον τούς σπόρους 
των ραφανίδων» (Κεφιιλληνίσ), «ρόπτρον θύρας» (Σαρ. Έκκλησιές) κ. ά. καί είναι 
άπό τό μεσαίων, χ ο ύ χ ο υ ρ ο ν ,  λατ. cucuram  «φαρέτρα». Βλ. G. M eyer , Neugriech. 
Stud. 3 34· A. Thumb, German. Blemente : Germanist. Abhandlungen H . Paul 
237. M . Triandaphyllidis, Die Lehnworter der mittelgriech. Vulgarliteratur, 
Strassburg 1909, 68, 130, 170.Ά π ό  τή σημασία «σκληρό αντικείμενο» εννοείται καί 
ή σημασία τοΰ επιθέτου χ ο ύ χ ο υ ρ ο ς  «πολυφουρνισμένος» (Πάρος), π. χ. χ ο ύ χ ο υ ρ α  
οΰχ α ,  καί χ ο ύ χ χ ο υ ρ ο ς  «κατάξηρος» (Κύπρος) κι άπ’ αυτό ρήμα χουχκουρώνοο  «καίω- 
ξεραίνω» (Κύπρος), πού βέβαια δέν είναι αντί κακαρώνω, δπως δεχόταν ό μακαρίτης 
Στυλ. Δεινάκις (Ά θη ν ά  49 [1930] 221).Ά π ό  τή σημασία «κυρτός» βγαίνει ή σημασία 
«προεξοχή» : χ ο ύ χ ο υ ρ ο ς  (ό) στή Σέριφο καί χού κου ρους  Θράκη (Σουφλί), Στερεά 
Έλλ. 1) προεξοχή λόφου, σωροΰ κτλ. (Σουφλί)' απ' αύτή τή σημασία (πβ. καί 
χουχουρώνοο  «φουσκώνω, άνεβαίνω» για τό ζυμωτό στή Θήρα) προήλθε καί τό το
πωνύμιο τό Κ ο ύ χ ο υ ρ ο  στήν Προποντίδα, δπου άπαντά καί ΰποκοριστικό τό χ ο υ -  
χουρ'ί «κορυφή λόφου»- 2) σωρός λίθων, ταμπούρι (Σέριφο, Στερεά Έ λλ.) : Φρ.
Ε ίνα ι  χ ο ύ χ ο υ ρ ο ς  (δηλ. δέν είναι δυνατόν ν ’ άπατηθβ) Σέριφο.

2) Διαφορετική λέξη είναι χούγελο ,  χούγιαΧο, χ ο ύ γ ια β λ ο .

Δημητρίου Γεωργακά
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βοΰλγαρος λόγιος Kazarof (Archiv fur Religionswissenschaft' 1908, 
407-9). To δνομα κατά τον κ. Ρωμαίο (σ. 111 σημ. 1) φαίνεται ελληνικό και 
ρωτώντας τό μεταγράφει τά Κονριά, Καί πράγματι έτσι είναι.

Θα ήθελα νά ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει επώνυμο Κουρης  (’Αθήνα, 
Δημητσάνα, Φωκίδα), που ’ίσως προήλθε άπό τό Κονρΐνος  (καί τούτο από 
Κουερίνης—Ιταλ. (Juerini, βλ. Π. καί R. Kaliane, Italien. Ortsnamen, 
’ Αθήνα 1940, ill4), ίΐτι άπ’ αυτό έχομε και τοπωνυμία τρία στη Ρόδο, δ 
Κουρης, τού Κονρί) καί τό ΚονρίJ, ίπίσης Κονρη  στην Κρήτη (Ν. Κα- 
λυμενοπουλου, Κρητικά, Αθήναν 1894, 177)’ άλλα τά νησιωτικά, δπως 
και τό παρακάτω Κουράς  (Μέσα Μάνη), είναι άσχετα από τό θρακικό κι 
άλλα τής Βορείου Ελλάδος.

ΚουρΙ άναφέρεται ώς παραθαλάσσιο χωριό τής Βιθυνίας (Σκ. Βυ
ζαντίου, Λεξικόν τής καθ ήμάς ελληνικής διαλέκτου, στη λ.), ως συνοικισμός 
τοΰ δήμου Σαπαίων τής ΰποδιοικ. Νέστου τοΰ νομοϋ Δράμας (Λεξικόν τών 
δήμων, κοινοτήτων καί συνοικισμών τής 'Ελλάδος, Άθήναι 1923, σελ. 57 
στήλ. α), ως δνομα βουνοΰ τής Σιιίτιστας στη Λυτ. Μακεδονία (Ν. Σχινά, 
'Οδοιπορ. σημειώσεις, Άθήναι 188(1, 17), ’ς τού  Μύουρ/ώτ’κον τού  
ΚουρΙ Δυτ. Μακεδονία, ’ς τού ΚουρΙ ’π τούν "Αϊ Δ ’μήιρ3 σιο ίδιο μέρος, 
κονρί κατάφυτη θέση από δάσος πριναριών στη Ζίτσα τής ’ Ηπείρου, και Κ ’ρί 
στο Ζαγόρι, Κονρί Τζανναίων, στην Ήπει.ρο(ΒΔ από τά Γιάννενα), ’ς τ 'Α γ ά  
τού Κονρί  δάσος (ΒΔ από τά Γιάννενα), Κονρί  στο Αυδήμι τής Θράκης 
(Εΰστρ. Ζήσης, Θρακικά 5 [1934] 348). Τόν πληθυντικό τΰπο τά Κονριά  
έχομε ως δνομα δάσους στην Αιτωλία (Γκιρτοβό) και βουνοΰ στην ’Ήπειρο 
(ΒΔ από τά Γιάννενα) καί τά Κουρία  (Έσραήλ, Χειρόγρ. 198 Α, σ. 211).

Τι είναι ή λέξις κονρί, Κονριά ;
Βέβαια δεν είναι από τό ούσ. κονρί (τό) «πετεινάρι» καί χαϊδευτικά 

γι’ αγόρι (Μάνη), κονρί «πουλαράκι» (Καππαδοκία, ’ Ικόνιο) καί κονρίν  
«κορίτσι» (Λιβυσσι Λυκίας). Τοΰτο είναι υποκοριστικό τοΰ ουσ. δ κούρος,
1) πετεινός Θράκη (Λίνος), ΓΙελοπόνν. (Λακωνία, Μάνη), 2) αρσενικό παιδί, 
αγόρι, Μάνη" μέ τήν τελευταία σημασία άπαντά καί στό Σαχλίκη στ. 312 
(Wagner) : κι εϋριι γέρων πελελόν, κάμνει τόν κούρον νέον  *).Ό κού
ρος είναι δάνειο από τό σλαβικό kur «πετεινός» (G. Meyer, Neugriech. 
Stud. 2. 37, για τή σλαβική λέξη βλέπε Berneker, δπ. παραπ. 758).

Στη μέσα Μάνη υπάρχει, δπως μέ πληροφορεί ό κ. Βαγιακάκος, βα- 
φτιστικό δνομα Κουρ-ής καί προϋποτίθεται άνδρωνυμικό δνομα *Κονρϊνα  
άπότό εκεί λεγόμενο τοπωνύμιο Κονρΐνα  (καί πληθ. Κουρϊνες)’ υπάρχει επί- 1

1) ’Από κούρος  (ο) <νόυς» τό σύνθετο ά π όκ ουρ ο  (τό) «παΐς δχι καθ’ όλα 
άρτιος, μικρόσωμος, ασθενικός, όχι (δπως στό ‘ Ιστορ. Λεξ. 2.499 στη λ.) άπό τό 
θΰσ. ή κουρά.



Δημητρίου Γεωργακά

σης ακόμη επώνυμο Κουράχος. Αυτά προήλθαν από to ουσ. χουρί  «αγόρι» 
(Μάνη).

Τό παραπάνω χουρί «δάσος» εΐναι άλλο ουσιαστικό : χουρϊν  «τε- 
μάχιον κεκομμένου κορμοϋ, κούτσουρο» (Κοτυωρα Πόντου), χουρί μέ την 
ιδία σημασία (Σιρέντζι Θράκης, Κορινθία και Καλάβρυτα Πελοπόννησου), 
χουρϊν  «τεμάχιον» (Κόπρος), χουρί «δάσος» (Βιθυνία, "Ηπειρο, Θεσαλία, 
Θράκη, (Αίνος, Σαράντα Εκκλησίες, Σκοπός]), Μπλάτσι Δυτ. Μακεδονίας, 
Πελοπόννησος [Σουδενά Καλαβρύτων, Τρίκαλα Κορινθίας]), «νεαρό δάσος» 
(Δαδιά Θράκης και Στερ. Ελλάδα [Αιτωλία, Ευρυτανία: * ’ρί], 'Ο αμετά
βλητος τόπος της λέξεως είναι κορί ποτι σημαίνει «δάσος» (’Ήπειρο) και 
«τεμάχιο κορμού δέντρου»”) (Μάνη). Οί έννοιες «ξύλο» καί «δάσος» συνυ
πάρχουν, όπως στο γερμανικό Holz και τό αγγλικό wood «ξύλο' δάσος», 
διότι ό άνθρωπος ξυλευεται στο δάσος.

Ή  αρχή της λέξεως εΐναι, (ραίνεται, τουρκική: τό τουρκικό ουσιαστ. 
koru , ποΐ) μπήκε στην ελληνική, την αλβανική (korie) καί την άρωμουνική 
(curie)' βλ. G. Murnu, Rumanische Lehnworter im Neugriechischen, 
Miinchen 1920, 30.Ό  ελληνικός τόπος hoqI σε -t αντί τοΰ τουρκικοί koru 
(σέ ού) εΐναι εύκολο νά έξηγηθή αναλογικά κατά τά ουδέτερα σέ -ι καί μά 
λίστα σύμφωνα μέ ένα από τά συνώνυμα ρουμάνι , λόγγι (ή λογγάρι), 
πολλοδέντρι, ηευχοδάσι ή ρειχοδάσι, ηευχοτόηι  κτό. 2

2) Πβ: καί σύνθετο ά η οχούρ *  «υπόλειμμα κεκαυμένου χονδρού |ύλου* 
(Ά μισός Πόντου), 2) «ξύλον εκ τού ύπογείου κορμού ή Ικ' των ριζών τού δένδρου 
άποκοπτόμενον» (Σάντα Πόντου)· βλ. Ίστορ. Λεξ. 2.499 λ. ά π ο κ ο ύ ρ ιν I.
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Bergulis, Βεργονλη, Βεργονλιον, Βεργονλαι, ’Αρκαδιούπολις, 
Τοατάλβουργας, Λουλέβουργας, Πονργάζι, Burgaz.  Μέ τό δνομα Ber
gulis άναφέρεται εις τούς πρώτους χρόνους ιοϋ χριστιανισμού σταθμός επάνω 
εις τον παλαιόν στρατιωτικόν δρόμον Κωνσταντινουπόλεως— Άδριανουπό- 
λεως— Σιγγιδόνος. ’ Απείχε κατά τους τότε γεωγράφους 17 η 18 μίλια από 
την Βουρτουδιζόν, 7 από τον άγνωστόν μας σταθμόν Urisio και 16 από 
την Δρυζιπάραν. Έκεΐ υπήρχε πόλις Βεργούλη πού άριθμεΐται ύ^ό τοϋ 
γεωγράφου Κλαυδίου Πτολεμαίου μεταξύ των μεσογείων πόλεων τής Θρά
κης, οί δέ βυζαντινοί χρονογράφοι βεβαιοϋν δτι ή Άρκαδιούπολις ωνομά- 
ζετο προηγουμένως Βεργουλη ή Βεργούλιον ή Βεργοΰλαι. Την Άρκαδιού- 
πολιν κατ’ αυτούς έκτισαν και ώχύρωσαν οί αύτοκράτορες Θεοδόσιος καί 
Άρκάδιος, πατέρας καί υιός, μετά τήν καταστροφήν πού έπαθε ή Βεργούλη 
τό 378 μ.Χ. από τούς Γότθους. Καί τό 1361 όμοίαν έρήμωσιν είδε δταν, 
έρημος κατοίκων κατελήφθη υπό τοΰ όθωμανοΰ Όρνόζ καί μαζύ μέ τήν 
κυριαρχίαν ήλλαξε καί δνομα, ωνομάσθη δέ Τσατάλβουργας επειδή έκειθεν 
ήρχιζε ή διακλάδωσις τής μεγάλης όδοΰ Κων)πόλεως— Μαρκιανουπόλεως 
— Πολωνίας, Τό σημερινόν δνομα Λουλέβουργας ίπεκράτησεν άφότου έγενι- 
κεύθη ή χρήσις τοϋ καπνού εις τό οθωμανικόν Κράτος καί μέ τό ειδικό 
χώμα τοϋ τόπου κατεσκευάζοντο οί περίφημες καπνοσύριγγες, οί χρυσωμένοι 
λουλάδες, διά τούς οποίους γράφει στάς οδοιπορικός αναμνήσεις του 6 Να- 
ζιανζοΰ ’Ιγνάτιος τό 1767 καί δ Άδριανουπόλεως Κύριλλος Σερμπεττσόγλους 
δ έπειτα 1813— 1818 Πατριάρχης Κ)πόλεως, άδριανουπολΐται καί οί δύο. 
Μέ τό δνομα Άρκαδιούπολις μνημονεύει τήν κωμόπολιν στάς άρχάς τοϋ 18 
αΐώνος δ ’ Αθηνών Μελέτιος, σημειώνοντας δτι ονομάζεται κοινώς Πουρ- 
γάζι. Άρκαδιούπολις ωνομάσθη έπισήμως μετά τήν συνθήκην τών Σεβρών 
έως τήν ανακωχήν τών Μουδανιών —  ’ Ιούνιος 1919 έως ’Οκτώβριος 1922.

Βλέμμα στήν 'Ιοτορία. Τά ονόματα Βεργούλη Άρκαδιούπολις Λου
λέβουργας είναι ίστορικώς ήνωμένα μέ τάς περιπετείας, επειδή ύπέστη πολ· 
λάς Ιπιθέσεις καί, καταστροφάς ενεκα τής στρατηγικής τοποθεσίας και τοΰ 
γεωργικού πλούτου. 'Η τύχη της. ήτο συνδεδεμένη μέ τήν Μεγάλην Πόλιν 
τής όποιας εξωτερικά αμυντικά έργα σπαρμένα στή θρακική πεδιάδα έκτί* 
ζοντο τά μικρά τοπικά φρούρια, διά νά εξαντλούν τον εχθρόν πού διευθύ- 
νετο εναντίον τών τειχών τοΰ Βυζαντίου μεσογείως. ΔΓ αυτό ύπέστη επα
νειλημμένος καταστροφάς καί επειδή εύρίσκετο επάνω εΐς τον στρατιωτικόν 
δρόμον Άδριανουπόλεως— Κωνσταντινουπόλεως συνέβησαν εκεί σημαντικά 
στρατιωτικά γεγονότα άφότου ή Πόλις τοϋ Κωνσταντίνου έγινε πρωτεύουσα 
τού ανατολικού ρωμαϊκού Κράτους. ’ Ιδού έν συντόμφ μερικά, τά κυριώτερα.

Τό 376 μ. X. οί Βισιγότθοι υπήκοοι τού Βυζαντίου έπανεστάτησαν



και έλεηλάτησαν Θράκην και Μακεδονίαν, όταν ό αύτοκράτωρ ήτο άπησχο- 
λημένος εις την εκστρατείαν τών Περσών. Ό  Οΰάλης έπιστρέψας κατήρτισε 
στρατιωτικάς δυνάμεις και μέσον Βεργοΰλης έφθασεν εις Άδριανούπολιν, 
δπου συνήψε μάχην δλεθρίαν δι’ αυτόν, διότι πληγωμένος έκάη μέσα εις τα 
πυρποληθέντα χωράφια τής πεδιάδος Χαλκίδος (Χαδίμαα).Έθεωρεϊτο όΟύά- 
λης οπαδός τοϋ Άρείου και είς την Α' οικουμενικήν άνεγνώσθη ή περικοπή 
«Βάλης μέν έν Θράκη Γότθοις συμβαλών ύπ’ αυτών είς Χαλκίδα πυρίκαυ
στος εν άχυρώνι γενόμενος προς τό αιώνιον πΰρ έξεδήμησεν». Ά χ υ ρ ώ ν ι  καί 
αΙώνιον πϋρ αποπνέουν φανατισμόν εποχής, που δεν συνήθιζε νά όμιλή μέ 
σεβασμόν προς τους μάρτυρας τής πατρίδος εν γένει.

'Ο Μ.. Θεοδόσιος διεδέχθη τον Βάλην και πρώτη φροντίς του ήτο νά 
διωρθώση καί τά κατεστραμμένα τής γοτθικής επιδρομής. Πολλός πόλεις 
άνήγειρε μεταξύ τών οποίων καί τήν Βεργούλην ή οποία δμως μετά 17 έτη 
έπαθε νέαν καταστροφήν, γοτθικήν επίσης, ό'ταν τό 375 έβασίλευσε ό ένδε- 
καετης υιός τον Άρκάδιος και οί Γότθοι άνεκήρυξαν ανεξάρτητον βασιλέα 
τον Άλάριχον. Μή έχοντας οί βάρβαροι διοικητικήν δργάνωσιν, παρέλυσαν 
δταν ετελείωσαν τά λάφυρα καί από τά έξω τών τειχών τής πρωτευούσης 
έπέστρεψαν είς τά ΐδιαπέριξ τοϋ Δουνάβεως.Έπ'ΓΑρκαδίου τότε έκ βάθρων 
τό 403 άνεκτίσθη ή κατεστραμμένη Βεργούλη καί ωχυρώθη. μέ τείχη καί 
πύργους καί έγεμίσθη μέ νέους κατοίκους, έδέχθη τό βάπτισμα τής νέας 
ιστορικής περιόδου της καί ωνομάσθη Άρκαδιούπολις.

Τό 442 ή Θράκη έλεηλατήθη από τον ’ Αττίλα δ όποιος εστοχάζετο 
τήν ΓΤόλιν, αλλά μόνον τά προπύργιά της έκυρίευσε, εβδομήνταθρακικά πο- 
λίσματα μεταξύ τών όποιων καί ή νεοτείχιστη Άρκαδιούπολις. Τό 559 οί 
θύννοι τοϋ Ζαβεργάν έφθασαν μέχρι τών τειχών τής Πόλεως, δπόθεν νικη
μένοι ύπεχώρησαν διωκόμενοι άπό τόν Βελισάριον καί εστρατοπέδευσαν 
μεταξύ Ήρακλείας καί Άρκαδιουπόλεως τών όποιων τά φρούρια μέ πείσμα 
ματαίως έπολιόρκησαν.Άπό τό 580 έως τό 610 Σκλαβήνοι καί θύννοι τρις 
έπέδραμον καί έσπειραν όλεθρο καί καταστροφή στις θρακικές πεδιάδες.

Τό 813 επί Λέοντος ’ Αρμενίου εισέβαλε είς τήν Θράκην ό Κροϋμος 
καί ερείπια εκάπνιζαν μεταξύ Αίμου καί Προποντίδος. Ή  πλούσια και πο
λυάνθρωπη Άρκαδιούπολις έκυριεύθη, διηρπάγη, έξηνδραποδίσθη. Ήναγ- 
κάσθη δέ ό βάρβαρος νά μείνη εκεί επί 15 ημέρας ένεκα τής πλημμύρας 
τών ποταμών καί εκεί άπέθανε άπό τάς πληγάς του ό Κροϋμος, 14 ’ Απρι
λίου 814, δταν είχε εισβάλει διά νά εκδικηθή τόν νικητή του Λέοντα. Τό 
970 επί Τσιμισκή είς τήν πεδιάδα τής Άρκαδιουπόλεως Βάρδας δ Σκληρός 
ένίκησε τούς εμπειροτάτους είς μαχητικά τεχνάσματα πατσινάκας ίππ.εΐς τοϋ 
Βαράγγου, πού έπροχώρει μέ πολύ καί πολυσύνθετο στράτευμα. Οί χρονο
γράφοι Λέων διάκονος καί Σκυλίτσης γράφουν πολλά διά τάς στρατηγικός

("Επεται συνέχεια)

48 ’Αγαθάγγελου Παπαθεοδώρου



Στ ιλ τ τ ω ν ο ς  κ υ ρ ια κ ιδ ο υ
Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ Μ

’ Από τινων ετών και εν Άθήναις και εν Θεσσαλονίκη οί εκ ιών διατ 
φόρων τού Ελληνισμού επαρχιών καταγόμενοι ήρχισαν νά συμπηγνΰωσι διά- 
φορα σωματεία και συλλόγους, όνομαζομένους από τοΰ τόπου της καταγω
γής τών άποτελουντων αυτά, οϊον Ήπειρωτών, Θεσσαλών, Μικρασιατών, 
Κρητών, Κυκλαδιτών, Μακεδονίαν κτλ. Τό γεγονός τούτο δεν θά έπρεπε νά 
χαιρετισθίί ευχαρίστως, αν ό χαρακτήρ τών σωματείων αυτών ήτο καθαρώς 
τοπικιστικός, αν δηλονότι σκοπός αυτών ήτο μόνον ή άλληλοϋποστήριξις τών 
άποτελοτίντων αυτά καί ή πολιτική εκμετάλλευσις τής δυνάμεως, την οποίαν 
παρέχει ή ένότης, προς επιτυχίαν, σκοπών ατενώς τοπικιστικών εις βάρος τής 
αρμονίας τοϋ συνόλου ή και πολλάκις ίδιοτελών. Ευτυχώς όμως τοιοΰτόν τι 
δεν συμβαίνει. Οι σύλλογοι ούτοι κατά τό πλεΐστον έθεσαν εις εαυτούς σκο
πούς περιωρισμένους μέν τοπικώς, άλλ’ οχι καί τοπικιστικοΰς, μεταξύ δέ τού
των την προηην θέσιν κατέχουν οί καθαρώς πνευματικοί, ό'πως είναι ή 
έρευνα καί ή γνώσις από πάσης άπόψεως καί ιδία ιστορικής καί λαογραφι- 
κής τής ιδιαιτέρας τών άποτελουντων αυτούς πατρίδος. Άπόδειξις τά έκδι- 
δόμενα περιοδικά, Ηπειρωτικά, Θρακικά, Άρχείον τοΰ Θρακικοϋ Λαογρα- 
φικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, Κρητικά, Θεσσαλικά, Κυκλαδικά κτλ.'Υπό 
την μορφήν ταΰτην τό γεγονός είναι πολύ εύχάριστον και εϋοίωνον, διότι 
μαρτυρεί όσημέραι αϋξουσαν αγάπην καί προσήλωσιν προς τήν πάτριον γήν 
καί τό πάτριον έθνος, μαρτυρεί αϋξουσαν ωριμότητα εθνικής σκέψεως, ή 
οποία διά τής μελέτης τής τοπικής ιστορίας καί τής τοπικής λαογραφίας επι
ζητεί καί προσπαθεί νά επιτυχή τό «γνώθι σαυτόν», νά άποβή «ενσυνείδη
τος», όχι διά νά χωρισθή από τοϋ συνόλου, άλλα διά νά κατθορίση άκριβέ- 
στερον τήν θέσιν αυτής εν αύτω καί γνωρίση βαθύτερον τούς προς αυτό δε 
σμούς καί νά τούς σφυρηλατήση στενωτέρους καί άρρηκτους, προοιωνίζεται 
δέ οϋτω τήν αϋξουσαν τόνωσιν καί κραταίωσιν τής εθνικής ιδέας καί τοΰ 
εθνικού φρονήματος, ως καί τήν πρόοδον προς ένα πολιτισμόν, πηγάζοντα 
έκ τής ιστορίας καί τών μυχίων τής ψυχής' τοΰ συγχρόνου ελληνικού λαού, 
πολιτισμόν αληθώς εθνικόν, αληθώς ελληνικόν. Διά τον λόγον τούτον πάσα 
προσπάθεια τών περί ών ό λόγο; συλλόγων είναι άξια πολλής συμπάθειας 
καί ύποστηρίξεως, καθήκον δέ τών δυναμένων είναι νά ύποβοηθώσι καί νά 
συμβάλωσι τό κατά δύναμιν εις τήν επιτυχίαν αυτής. Εις τούτο άποβλέπων 
καί εγώ άπεδέχθην ευχαρίστως τήν παράκλ/ησιν τής εν Θεσσαλονίκη Παν

ί) 'Η  ομιλία αΰτη έγένετο τη 30ή Μαρτίου 1940 έν τή αιθούση τοΰ ’ Εμπο
ρικού Έπμμελητηρίου Θεσσαλονίκης χάριν των Θρακών.
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θρακικής Λέσχης νά ομιλήσω προς το φιλομαθές κοινόν της πόλεως και 
ιδιαιτέρως προς τους Θράκας συμπατριώτας και άκροατάς μου.

Τό θέμα τής ομιλίας μου θά είναι ή Θράκη κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους, θέμα κυρίως μέν γεωγραφικόν, έν μέρει δέ και ιστορικόν, διότι ή 
πολιτική γεωγραφία είναι άρρήκτως πάντοτε συνδεδεμένη προς την ιστορίαν. 
Διά νά γίνωσιν όμως σαφέστερα ίστορικώς δσα θά σάς εΐπω, είναι ανάγκη 
νά κάμω μίαν σύντομον αναδρομήν εις τό άπόίτερον παρελθόν, τοϋ οποίου 
περαιτέρω συνέχεια είναι κα'ι τό Βυζάντιον.

Οΐ Θράκες, ως γνωστόν, είναι λαός ΐνδοευρωπαϊκός, ανήκει δηλ. εις 
τήν ιδίαν γλωσσικήν ομοφυλίαν, εις τήν οποίαν ανήκουν και οι Έλληνες. 
Κατά τούς ιστορικούς έκ των τριών λαών, οΐ όποιοι κατά τήν αρχαιότητα 
εμφανίζονται εις τήν Βαλκανικήν χερσόνησον, πρώτοι κατήλθον περί τά τέλη 
τής 8ης π. X. χιλιετηρίδος οι “Ελληνες, οΐ όποιοι και έπροχώρησαν μέχρι 
τών νοτιωτάτων άκρων τής χερσονήσου καί τών νήσων, καταλαβόντες ολό
κληρον τήν χώραν, τήν άπ’ αυτών κληθεΐσαν κατόπιν Ελλάδα. Δεύτεροι 
ήκολούθησαν οΐ Θράκες, οΐ όποιοι έξηπλώδησαν από τοΰ Άδρία μέχρι τοϋ 
Ελλησπόντου και τής Μ. ’Ασίας, εΐσδύσαντες και εις τήν Ελλάδα παροδι- 
κώς μέχρι τής Δαυλίδος και τής Εύβοιας και τής Έλευσΐνος. Τρίτοι έρχον
ται και οΐ Ίλλυριοί περί τον 13ον π. X. αιώνα, οΐτινες άφ ’ ενός μέν εξώ
θησαν τούς εν Ήπείρφ 'Έλληνας, δηλ. τούς Δωριείς προς τά νοτιώτερα, 
άφ’ ετέρου δ’ έξετόπισαν τούς Θράκας προς τά άνατολικώτερα. Δέν γνωρίζω 
κατά πόσον ή γνοόμη αύτη πρέπει νά θεωρηθή οριστική. 'Η  παρουσία ιθρα- 
κικών τοπωνυμίων πολύ νοτιώτερον καί οΐ αρχαίοι μύθοι, οΐ όποιοι ομι
λούν περί Θρακών έν Θεσσαλίφ καί έτι νοτιώτερον, δπόθεν έξεβλήθησαν υπό 
τών Ελλήνων, καθώς καί περί άνωτέρου αυτών πολιτισμού, έκ τοΰ οποίου 
ώφελήθησαν οΐ'Έλληνες, ώδήγησάν τινας τών έρευνητών, μεταξύ τών οποίων 
καί τον διαπρεπή Θράκα αρχαιολόγον αείμνηστον Χρ. Τσούνταν, εις τήν 
ταύτισιν τών παλαιοτέρων τούτων Θρακών προς τούς Πελασγούς.Ή γνώμη 
δέν έγινε δεκτή, δέν θά ήτο δμως έντελώς άπίθανον προς άρσιν τών δυσκο
λιών νά ύποτεθή δτι ή μετανάστευσις τών Θρακών υπήρξε παλαιοτέρα τής 
ελληνικής. Πάντως τό προϊστορικόν τούτο ζήτημα δέν δύναται νά θεωρηθή 
ώς λυθέν.

Ά φ ’ δτου αρχίζουν αί γραπταί πηγαί, άρχαιοτάτη δέ πηγή είναι, ως 
γνωστόν, ό “Ομηρος, τούς Θράκας εύρίσκομεν έγκατεστημένους εις τήν άνα- 
τολικώς τοϋ ’ Αξιού χώραν μέχρι τής Προποντίδος καί τοϋ Ελλησπόντου καί 
έν τισι καί πέραν αυτού. “Οταν ή “Ηρα φεύγη άπό τον ’Όλυμπον διά νά 
μεταβή εις τήν Τροίαν προς συνάντησιν τοϋ Δ ιός επί τής ’Ίδης, διέρχεται 
πρώτον τήν Πιερίαν, έπειτα τήν ’ Ημαθίαν, έπειτα τά χιονοσκεπή ό'ρη τών 
Θρακών, έπειτα φθάνει εις τον Ά θ ω ν ,  όπόθεν ύπεράνω τής θαλάσσης πλέον 
ίπταμένη φθάνει εις τήν Λήμνον καί εκεΐθεν εις τήν ’Ίδην. Έκ τοϋ τάξει-
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δίου τούτου είναι προφανές δτι δ 'Όμηρος λέγων «ιπποπόλων Θρακών δρη 
νιφόεντα» εννοεί τά δρη κυρίως της Χαλκιδικής, ή οποία κατά ταΰτα κατεί- 
χετο υπό τών Βρακών. Τά βόρεια δρια τής Θράκης δεν καθορίζονται. Μό 
νον έν τή κεντρική Μακεδονία βορειότερου αυτών τοποθετεί δ “Ομηρος τούς 
ΙΊαίονας. Έάν δέ ληφθή ύπ’ δψιν δτι τά ομηρικά έπη περί τά τέλη τοϋ Θ' 
αίώνος έλαβον την τελειωτικήν τιον μορφήν, είναι προφανές δτι κατά τούς 
χρόνους τούτους οΐ Θράκες έφθανον τουλάχιστον μέχρι τοΰ Άξιου. 'Υπό τί- 
νων κατφκεΐτο ή Ήμαθίη και ή Πιερίη δεν μάς τό λέγει 6 "Ομηρος. "Αν 
όμως λάβωμεν ύπ’ δψιν την πιθανήν πληροφορίαν τοΰ Θουκυδίδου δτι οι 
Μακεδόνες έξέβαλον τούς Πίερας έκ τής Πιερίας, οι όποιοι έκτοτε έγκατε- 
στάθησαν εις την νοτίως τοϋ ΓΙαγγαίου χώραν, ασφαλώς καί ή Πιερία κατά 
τον Θ' τουλάχιστον αιώνα κατιρκεΐτο υπό τών Θρακών. Ή  αυτή κατάστασις 
έξηκολούθησε καί κατά τον Η' καί τον Ζ' ακόμη αιώνα, ή δέ πρώτοι έγκα- 
τασταθέντες εις τήν Χαλκιδικήν 'Έλληνες Χαλκιδεΐς εύρον έν αυτή Θράκας,
δθεν καί αΐ άποικίαι αυτών έλαβον τό συνολικόν δνομα «τά επί Θράκης» τό 
όποιον εύρίσκομεν έν χρήσει βραδύτερον μέχρι τοΰ Ε' καί τοΰ Δ' αιώνος 
παρά τοίς συγγραφεΰσι καί μάλιστα παρά τφ Θουκυδίδη.

Ή  έγκατάστασις αΰτη τών Ελλήνων εις τά παράλια συνετέλεσεν, ως 
ήτο φυσικόν, εις τήν άπώθησιν τών Θρακών προς τά μεσόγεια καί τά ορει
νότερα."Οσοι τυχόν παρέμειναν άφωμοιώθησαν υπό τών Ελλήνων. Α ξ ιο 
σημείωτος ως προς τοΰτο είναι ή εΐδηοις τοΰ παλαιοτάτου λογογράφου καί 
γεωγράφου Έκαταίου περί τό 500 π. X., δστις γράφων περί τών έν τφ Θερ- 
μαϊκφ κόλπφ πόλεων λέγει τά εξής : «Έ ν  δ ’ αύτφ  Θέρμη πόλις Ε λλή
νων Θρηΐχων , έν δέ Χαλάατρη πόλις Θρηΐχων», Συμφώνως προς τήν 
διάκρισιν ταύτην ή Θέρμη πρέπει νά κατφκεϊτο υπό Ελλήνων εγκατεστημέ
νων έν Θράκη ή έξηλληνισμένων Θρακών, ένφ ή ολίγον δυτικώτερον κείμενη 
περί τον Αξιόν Χαλάστρα υπό Θρακών, μή έξελληνισθέντων. Τό αυτό έγινε 
καί ε’ις τά άλλα τής Θράκης παράλια. Χαρακτηριστικόν διά τήν έξελλήνισιν 
ταύτην τών παραλίων είναι καί τό πολύ βραδύτερον άναφερόμενον υπό τοΰ 
Λιβίου γεγονός κατά τό έτος 188 π. X. Ό  Ρωμαίος στρατηγός Γναΐος 
Μάνλιος έπιστρέφων έκ τής ’ Ασίας καί όδεύων διά τής Θράκης ύπέστη έπα- 
νειλημμένας υπό τών Θρακών έπιθέσεις είς τάς παρά τά Κύψελα καί τά στενά 
τών Κορπίλων, δηλ. παρά τήν σημερινήν Μάκρην, δασώδεις καί δρεινάς δια
βάσεις, ένφ εις τά πεδινά, τά προφανώς κατεχόμενα υπό τών Ελλήνων κα
τοίκων τής Αίνου καί τής Μαρωνείας, ό'χι μόνον διήλθεν ήσύχως, άλλ’ ήδυ- 
νήθη καί νά άναπαυθή καί άνεφοδιασθή έπαρκώς διά τροφίμων. Έκ τής 
άφηγήσεως ακριβώς τοΰ Λιβίου (38, 41) έξάγεται δτι τό Βριαντικόν πεδίον, 
τό όποιον είναι ή πεδιάς τής σημερινής Κομοτινής, κατείχετο καί έκαλλιερ- 
γεΐτο υπό τών Μαρωνιτών. Έκεΐθεν μέχρι τής Νεαπόλεως, τής σημερινής 
δηλ. Καβάλλας, κατά τούς λόγους τοΰ Λιβίου ωδευσεν επίσης είρηνικώς διά



των ελληνικών αποικιών, (hoc otiliie per Graecorum colonias pacatum 
iter fuit).’ Εννοείται δτι ή εγκατάστασις αυτή των 'Ελλήνων είς τά παράλια 
και ή κατάληψις τών γειτονικών προς τάς πόλεις αυτών πεδιάδων δεν έγινε 
άνευ αγώνων, τών οποίων τάς λεπτομέρειας δεν γνωρίζομεν, ιδέαν δμως τινά 
δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν εκ τών ποιημάτων τοΰ παλαιού ποιητοϋ ’ Αρχι
λόχου, δστις είς τά Άβδηρα άπώλεσε καί την ασπίδα, μαχόμενος κατά τών 
Σαπαίων. Ούτως από τοϋ 7'  αίώνος και εφεξής οι Θράκες άπωθοΰνται υπό 
τών Ελλήνων από τά παράλια. Ταυτοχρόνως δμως άπωθοΰνται καί από τά 
δυτικά των δρια.

Οί Μακεδόνες βασιλείς όρμώμενοι από τών Αιγών, δηλ. τής Έδεα 
σης, κατέρχονται προς την πεδιάδα, εκβάλλοντες ή ύποτάσσοντες τά κατέχοντα 
αυτήν θρακικά μεν νοτιώτερον, παιονικά δέ βορειότερον περί τον ’ Αξιόν 
φΰλα. Λεπτομερείας τών αγώνων αυτών τών Μακεδόνων προς τους Θράκας, 
πλήν τής εκτοπίσεως τών Πιέρων από τής Πιερίας, δεν γνωρίζομεν. Έ κ τής 
άφηγήσεως δμως τοΰ Ηροδότου πληροφορούμενα περί τής καταστάσεως, ~εϊς 
ήν ειχον καταλήξει τά πράγματα κατά τάς άρχάς τοΰ Ε' αίώνος. Κατ’ αύτάς 
τά δ'ρια τής Μακεδονίας είχαν επεκταθή μέχρι τοΰ ορούς Δυσώρου, τό όποιον 
είναι προφανώς ό ορεινός ό'γκος τοΰ Ααχανά. Ταυτοχρόνως και οι Παίονες, 
πιεζόμενοι υπό τών Μακεδόνων, έξετοπίσθησαν από τοΰ Άξιου καί κατέλα- 
βον την πέραν τοϋ Στρυμόνος, περί τάς Σέρρας καί την Δράμαν χώραν. 
Δεν έπαυσαν δμως νά ΰφίστανται καί εγκατεσπαρμένα θρακικά φΰλα εις τάς 
παλαιάς αυτών κοιτίδας, δπως π. χ,. ο! Κρηστωναΐοι καί οί Βισάλται καί 
εϊ τινες άλλοι. Κατά ταΰτα κατά τον Ε' αιώνα συμφώνως προς τάς πληρο
φορίας τοΰ Ηροδότου, τά δρια τής Θράκης εκτείνονται από τοϋ ’Ίστρου μέ
χρι τοΰ Αιγαίου καί από τοΰ Εΰξείνου καί τοΰ Ελλησπόντου μέχρι τής Ρο
δόπης καί τοΰ Νέστου, χωρίς νά παυσουν υφιστάμενα θρακικά φΰλα μέχρι 
τοΰ Στρυμόνος καί τοΰ Δυσώρου. Βραδύτερου κατά την ακμήν τών Μακε
δονίαν δριον μεταξύ Θράκης καί Μακεδονίας αποβαίνει ό Νέστος, χωρίς δμως 
πάλιν νά εξαφανισθοΰν τά σποραδικώς υφιστάμενα καί πέραν αΰτοΰ, ίδίφ 
εις τά ορεινότερα τής χώρας, φΰλα.

Ή  αυτή κατάστασις παρέμεινε καί δταν ή Θράκη ύπετάγη εις τούς 
Ρωμαίους. Όριον μεταξύ τών δύο μεγάλων επαρχιών τής Μακεδονίας καί 
τής Θράκης εξακολουθεί νά παραμένη ό Νέστος καί ή Ροδόπη. Σημαντική 
διά τούς μετέπειτα βυζαντινούς χρόνους είναι ή περί τά τέλη τοϋ Γ' μ. X. 
αίώνος έγκατασταθεισα διοικητική διαίρεσις τοΰ Διοκλητιανοΰ. Κατ’ αυτήν 
ολόκληρον τό κράτος διηρέθη εις μεγάλος διοικήσεις καί αύται είς επαρχίας. 
Μίαν τών διοικήσεων τούτων άπετέλεσε καί ή Θράκη, ή οποία διετήρηΟε τήν 
παλαιόν της έκτασιν από τοΰ ’Ίστρου μέχρι τοΰ Αιγαίου καί από τοΰ Εύξεί- 
νου καί τοΰ Ελλησπόντου μέχρι τοΰ Νέστου καί τής Ροδόπης. Ή  μεγάλη 
αΰτη διοίκησις διηρέθη είς εξ επαρχίας. 1) Τής Ευρώπης, 2) τής Ροδόπης,
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3) τής Θράκης, 4) τοΰ Αίμιμόντου, 5) τής Σκυθίας και 6) τής κατωτέρας 
Μυσίας. Έκ τούτων ή πρώτη περιελάμβανε την περί το Βυζάντιον και την 
Προποντίδα χώραν μέχρι περίπου των σημερινών Μαλγάρων, ή δεύτερα έξε- 
τείνετο κατά μήκος τών παραλίων τοΰ Αιγαίου από των Μαλγάρων μέχρι 
τοΰ Νέστου, περιελάμβανε δέ τάς πόλεις Αίνον, Μαρώνειαν, Μαξιμιανουπο- 
λιν καί "Αβδηρα, ή τρίτη τής Θράκης μέ κέντρον την Φιλιππουπολιν περιε- 
λάμβανε περίπου την από τής Βερολινείου συνθήκης γνωστήν υπό τό δ'νομα 
τής ’ Ανατολικής Ρωμυλίας περιοχήν, ή τέταρτη τοΰ Αίμιμόντου περιελάμ- 
βανε την περιοχήν τής Άδριανουπόλεως μέχρι καί τής εις τα παράλια τοΰ 
Εύξείνου εύρισκομένης Άγχιάλου, ή πέμπτη ή τής Μυσίας περιελάμβανεν 
ολόκληρον τήν σημερινήν Βουλγαρίαν καί ή έκτη τέλος ή τής Σκυθίας, τήν 
σημερινήν Δοβρουτσάν.

Ή  διαίρεσις αυτή τοΰ Διοκλητιανοϋ έκράτησεν επί πολλούς αιώνας 
επαναλαμβάνεται δέ καί κατά τούς χρόνους τοΰ ’ Ιουστινιανού. 'Ο έκ τών 
χρόνων τοΰ βασιλέως αυτού προερχόμενος Συνέκδημος τοΰ 'Ιεροκλέους, δ 
όποιος αποτελεί την πολιτικήν, όντως ειπεΐν, γεωγραφίαν τών χρόνων τον 
’ Ιουστινιανού, άλλα καί αί πληροφορία! τοΰ Προκοπίου επαναλαμβάνουν τα 
’ίδια μέ τήν προσθήκην περισσοτέρων ονομάτων πόλεων, έκ τών οποίων κα
θορίζονται άκριβέστερον τά δρια τών επαρχιών. ’ Αξιοσημείωτος είναι ή 
μνεία.τής Άρκαδιουπόλεως, ήτοι τού σημερινοΰ Μπαμπά Έσκί εν τή επαρ
χία Ευρώπης, ή οποία μάς δίδει τά δυτικά δρια τής επαρχίας ταυτης. Άνα- 
λόγως προς τάς πολιτικός ταυτας επαρχίας καθώρισε καί ή Εκκλησία τάς 
εκκλησιαστικά; της επαρχίας, αΐτινες εξηκολουθησαν καί μέχρι τών ημερών 
ημών νά φέρωσι τά ίδια ονόματα, αν καί τά πράγματα έχουν παυσει από 
αιώνων νά ύφίστανται. "

Μεταβολή εις τήν διοικητικήν τούτην κατάστασιν τής Θράκης, άλλά 
καί ολοκλήρου τοΰ κράτους έπήλθεν από τών χρόνων τοΰ Ηρακλείου καί 
εφεξής, από τοΰ οποίου αρχίζει ή νέα τοΰ κράτους διοικητική δργάνωσις, 
τής οποίας μονάς είναι τό θέμα, διαίρεσις κατ’ εξοχήν στρατιωτική, έν τή 
οποίοι ή τε πολιτική καί ή στρατιωτική διοίκησις συνεκεντροΰτο εις τάς χεί- 
ρας ενός, τοΰ στρατηγού. Ό  λόγος τής τοιαύτης συγκεντρώσεως, άλλά καί 
τής δλης όργανώσεους, ήσαν οί δύσκολοι καιροί, τούς οποίους διήρχετο τό 
κράτος ένεκα τών συνεχών επιδρομών τών γειτόνων, ιδίως τής ’ Ασίας, τών 
Ιίερσών πρώτον καί ακολούθους τών ’Αράβων. Διά νά άντιμετωπισθοΰν αί 
έπιδρομαί αύται, αί γνωστοί υπό τό όνομα κούρσα, λόγτρ τοΰ αιφνιδιαστι
κού αυτών χαρακτήρος, ύπήρχεν ανάγκη δργανώσεως επιτόπιων κατ’ επαρ
χίας στρατευμάτων, ετοίμων εις έκάστην στιγμήν νά σπεύσωσι προς άμυναν 
καί καταδίωξιν τών επιδρομέων. Έδόθη λοιπόν γή εις τούς στρατιώτας, εκ 
τής οποίας νά τρέφωνται μέ τήν ύποχρέωσιν νά διατηρούν τούς ίππους των 
«αί τά δπλα των πάντοτε έτοιμοι νά σπ^υσουν εις τήν πρώτην τοΰ στ<χπη-
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γοΰ πρόσκλησιν. Είσήχθη δηλ. είδος τι φεουδαρχικοΰ συστήματος, τό όποιον 
όμως λόγιρ τής Ισχύος τής κεντρικής διοικήσεως ουδέποτε έλαβεν εις τό Βυ
ζάντιον τον χαρακτήρα τής φεουδαρχίας τής Δυσεως. Αϊ πληροφορίαι, διά 
τά πρώτα έτη τής εφαρμογής τοϋ θεματικού συστήματος δεν είναι πλήρεις 
ούτε σαφείς. "Οπως δμως και αν έχη τό πράγμα, είναι δυνατόν έκ τών σπο
ραδικών πληροφοριών νά παρακολουθήσωμεν την έξέλιξιν αυτού και μάλιστα 
εις την Θράκην, ή οποία καί αποτελεί τό υποκείμενον τής ομιλίας μας.

Ή  Θράκη κατά τάς πληροφορίας, τάς οποίας μάς δίδει ό Κωνσταν
τίνος ό Πορφυρογέννητος εις τό περί θεμάτων βιβλίον του προ τής όργανώ- 
σεως αυτής εις θέμα δεν είχε στρατηγόν, διότι υπήκουε άπ’ ευθείας εις τον 
βασιλέα’ τά εν αυτή δηλονότι στρατεύματα άπετέλουν μέρος τού όψιπίου 
τοϋ βασιλέως, δηλαδή τών στρατευμάτων, τά όποια άπετέλουν την ιδιαιτέ
ραν αυτού συνοδείαν, έχρησιμοποιοϋντο δέ καί διά την άμυναν τής Κωνσταν
τινουπόλεως. 'Ο κόμης τού Όψικίου καί υποστράτηγος Θράκης κατελέγετο 
μεταξύ τών άνωτάτων αρχόντων τού Παλατιού, ύπογράφων ευθύς μετά τον 
μάγιστρον τών όφψικίων, δστις ήτο ειδός τι αρχηγού τού στρατιωτικού οΐ 
κου τοϋ βασιλέως.

Ή  κατάστασις αϋτη διήρκεσε μέχρι τών χρόνων τής έγκαταστάσεως 
εις την Μυσίαν, την μεταξύ δηλ. τοϋ Αίμου καί τοϋ "Ιστρου χώραν, τών 
Βουλγάρων. Ά φ ’ οδ δέ, λέγει ό Πορφυρογέννητος, τό ϋ·εο μισητόν τών  
Βουλγάρων έ'δ'νος έπεραιώϋη είς χόν 'Ιατρόν ποταμόν, τότε καί αύ· 
τός βασιλεύς ήναγκάσϋ·η διά τάς έπιδρομάς τών Σκυϋ·ών καί αύτών  
τών Βουλγ ;ρων είς ϋ'έματος τάξιν άγαγέϊν αύτό καί στρατηγόν έν αντφ  
χειροτον^σαι. Έ γένετο  δέ ή τών βαρβάρων περαίωσις έπΐ τον “I  
στρον ποταμόν είς τά τέλη τής βασιλείας Κ ωνσταντίνον τοϋ Π ωγωνά-  
τον .»  Τά τέλη ταϋτα είναι τό έτος 679. "Ωστε ή όργάνωσις τής Θράκης είς 
θέμα πρέπει νά τεθή μετά τό έτος τούτο. Πράγματι δ ’ έκ τοϋ συνδυασμού 
διαφόρων πληροφοριών πειθόμεθα δτι ή ϊδρυσις τοϋ θέματος τής Θράκης, 
πρέπει νά έγινεν ή είς τό έτος 687 ή, αν δχι ακριβώς είς αυτό, πάντως είς 
τό μεταξύ 680 καί 687 διάστημα.

Τό πρώτον τούτο θρακικόν θέμα έξετείνετο από τού Νέστου μέχρι 
τής περιοχής τής Κωνταντινουπόλεως, τοϋ τείχους δηλ. τοϋ Αναστασίου 
περί την σημερινήν Τσατάλτζαν, καί από τών παραλίων τοϋ Αιγαίου μέχρι 
τών κορυφογραμμών τοϋ Αίμου. Ποία ήτο ακριβώς ή πρωτεΰουσά του δεν 
γνωρίζομεν. Πάντως θά ήτο μία τών δυο σημαντικών καί στρατιωτικώς επι 
καίριος κειμένων θρακικών πόλεων, είτε ή ’ Αδριανουπολις είτε ή Άρκαδιού 
πόλις πιθανώτερον ίσως ή πρώτη.

Ή  κατάστασις αϋτη διήρκεσεν επί ένα περίπου αιώνα, κατά τον 
όποιον αΐ έπιδρομαί τών Βουλγάρων άπέβαινον επί μάλλον καί μάλλον ένο 
)(λητικώτεραι. Ό  ηρωικός αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ε', ό υπό τών εΐκο
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νοφίλων χρονογράφων άποκληθείς Κοπρώνυμος, συντρίβει έπανειλημμένως 
τούς Βουλγάρους, άλλ’ ολίγον μετά ταύτα επαναλαμβάνονται τά ίδια. Έ ν  
έπει μάλιστα 789 επί τής βασιλείας τού Κωνσταντίνου τοϋ Τ '  καί τής μη- 
τρός του Ε’ιρήνης ό στρατηγός τής Θράκης Φιλητός εκστρατεύσεις κατά των 
Βουλγάρων, οί όποιοι είχον εισβάλει εϊς την περιοχήν τοϋ Στρυμόνος, και 
άφυλάκτως στρατοπεδεΰσας ύφίσταται αιφνιδιαστικήν προσβολήν, κατά τήν 
οποίαν και έφονεύθη. Τό γεγονός τούτο εν συνδυασμφ πιθανώτατα καί προς 
τάς νίκας τής Ειρήνης κατά των Σλαβηνών συνετέλεσεν εις νέαν θεματικήν 
διαίρεσιν έν Ευρώπη, ήτίς πιθανώτατα έγένετο είτε υπό τής Ειρήνης είτε έν 
μέρει μέν ύπ’ αυτής, έν μέρει δ’ υπό τού διαδόχου αυτής Νικηφόρου τοϋ Α\ 
τοϋ οποίου δυστυχώς οί κατά τών Βουλγάρων αγώνες, κατ’ άρχάς τόσον εύτυ 
χεΐς, άπέληξεν εις τό γνωστόν τραγικόν τέλος. Κατά τήν διαίρεσιν ταΰτην ιδρύε
ται τό θέμα τής Θεσσαλονίκης, ή οποία έως τότε έξηκολούθει νά έχη τον πα
λαιόν της "Υπαρχον τοϋ 'Ιλλυρικού, δυτικώτερον μεταξύ Στρυμόνος και Νέστου 

πν,ΰ Σ,-τρυμάνυς, νύ ',νέ'ί'Λ θν'.νΛ Τ,ν,ς Θφάχν,ς '/swwiwi’i.-
ται εις δυο, έξ ών τό μέν άνατολικώτερον μέ πρωτεύουσαν τήν Άρκαδιοΰπολιν 
λαμβάνει τό όνομα τής Θράκης, τό δέ δυτικώτερον μέ πρωτεύουσαν τήν Άδρια- 
νούπολιν λαμβάνει τό όνομα τής Μακεδονίας, ιό όποιον και διετήρησεν έπι 
αιώνας. Ή  μετατόπισις αϋτη τοϋ ονόματος τής Μακεδονίας άνατολικώ
τερον έν συνδυασμφ προς τό πρώτον συνθετικόν τοϋ ονόματος τής Θεσσαλο
νίκης συνετέλεσεν εις τήν μετατόπισιν καί τοϋ ονόματος τής Θεσσαλίας βο 
ρειότερον καί άνατολικώτερον, εις τήν περιοχήν δηλονότι τής Θεσσαλονίκης. 
"Ωστε εχομεν πλήρη τών ονομάτων μετακίνησιν, τήν οποίαν πρέπει νά έχουν 
ύπ’ όψιν οί άναγινώσκοντες τήν Βυζαντινήν ιστορίαν καί μάλιστα έκ τών 
πηγών. Κατά ταΰτα ή ένδοξος καί μικρά δυναστεία, ή αριθμούσα μεταξύ 
τών μελών αυτής τον Βασίλειον τον Λ' τον Μακεδόνα καί τον Βασίλειον 
τον Β' τον Βουλγαροκτόνον καί γνωστή έν τή ίστορίφ τος Μακεδονική δυ
ναστεία ούδεμίαν έχει σχέσιν προς τήν άρχαίαν καί τήν σημερινήν Μακεδο
νίαν, άλλα προς τό βυζαντινόν θέμα τής Μακεδονίας καί τήν πρωτεύουσαν 
αυτού, τήν Άδριανούπολιν, έκ τίνος χοορίου τής οποίας κατήγετο ό ιδρυτής 
αυτής Βασίλειος ό Α'. Είναι δηλ. μέ τήν άρχαίαν καί τήν σημερινήν τών 
γεωγραφικών ονομάτων σημασίαν δυναστεία θρακική καί όχι μακεδονική.

Τις ό λόγος τής διαιρέσεως τού αρχικού θέματος τής Θράκης εις τά 
δύο μνημονευθέντα θέματα δέν είναι δύσκολον νά έννοήσωμεν, εάν λάβωμεν 
ύπ’ όψιν τάς στρατιωτικός άνάγκας τών χρόνων έκείνων, καθώς και τήν 
γεωγραφίαν τής Θράκης. Εΐπομεν ότι ή θεματική διαίρεσις σκοπόν είχε τήν 
δημιουργίαν ευκινήτων τοπικών μονάδων, αί όποιαι εις έκάστην στιγμήν νά 
είναι έτοιμαι προς άπόκρουσιν τών επιδρομέων. Αί μονάδες αΰται, λαμβα- 
νομένης μάλιστα ύπ’ όψιν τής επί τή βάσει τοϋ γεωργικού πληθυσμού συγ- 
κοοτήσεως αυτών, αλλά καί τοϋ σχετικώς περιωρισμένου πλήθους τών έπι*
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δρομέων, οΰτε ήδύναντο, άλλ’ ούτε καί ήτο ανάγκη νά είναι πολυάνθρωποι. 
Και 10.000 άνδρες κατά θέμα ήσαν αρκετοί διά ιήν προστασίαν αύτοΰ από 
την επιδρομέων. Διά τοϋτο καί παρατηρεΐται γενικώς εις τό Βυζάντιον ή 
βαθμιαία κατάτμησις των μεγαλύτερων εις μικρότερα, σύμμετρα προς τάς 
άνάγκας, θέματα. Τό θέμα της Θράκης ήτο πολύ μέγα καί δυσκίνητον καί 
έπρεπε νά κατατμηθή. Ή  δέ κατάτμησις αύτοΰ (ραίνεται μέν ότι ήκολούθησε 
την παλαιάν διαίρεσιν μεταξύ Ευρώπης καί Αίμιμόντου καί Ροδόπης, πράγ
ματι δμως έγινεν επί τη βάσει τών γεωγραφικών δρων, καθ’ δσον ή μέν 
Άδριανούπολις επροστάτευε τάς κεντρικάς καί δυτικωτέρας τοϋ Αίμου 
διαβάσεις, ή δέ Άρκαδιούπολις τάς άνατολικωτέρας. Καί ιό μέν θέμα της 
Θράκης μέ πρωτεύουσαν την Άρκαδιούπολιν περιελάμβανε την προς τον 
Εύξεινον χώραν καί μέρος μόνον τής.Προποντίδος, τό δέ θέμα τής Μακεδο
νίας μέ πρωτεύουσαν την Άδριανούπολιν περιελάμβανεν ολόκληρον την ’ Α
νατολικήν Ρωμυλίαν πλήν τής παραλίας καί τό παρά τόν 'Έβρον καί τον 
Ελλήσποντον μέρος τής Θράκης μέχρι τών στενών τής Μάκρης. Ή  δυτικώς 
τής πολίχνης ταύτης χώρα, ή περιοχή δηλ. τής Κομοτινής καί Ξάνθης, υπό 
τό όνομα Βολερόν προσετέθη εις τό θέμα τοϋ Στρυμόνος, τό οποίον περιωρί- 
ζετο βορείως μέν υπό τών διακλαδώσεων τής Ροδόπης, νοτίως υ ιό τής θα 
λάσσης καί δυτικώς υπό τοΰ Στρυμόνος.

Μετά τήν διαίρεσιν ταύτην καί ένεκα τών διηνεκών καί σκληρών 
προς τούς Βουλγάρους αγώνων ή Άδριανούπολις αποβαίνει σπουδαιότατον 
στρατιωτικόν κέντρον καί προπύςνγιον τοΰ Ελληνισμού. Ή  δ’  εξ αυτής κα
ταγωγή τής Μακεδονικής δυναστείας συνετέλεσεν όπως ήτο επόμενον εις τήν 
έπαύξησιν τοϋ γοήτρου τής πόλεως καί τόν πολλαπλασιασμόν τών στρατιω
τικών αυτής οικογενειών, αί όποΐαι λαμβάνουν ένεργότατον μέρος εις τήν 
διοίκησιν τοΰ Βυζαντίου, σχηματίσασαι ιδίαν, ούτως ειπεΐν, στρατιωτικήν 
αριστοκρατίαν, αντίστοιχον προς τήν τών Άρμενιάκων καί Καππαδοκών, ή 
οποία μετά τό τέλος τής μακεδονικής δυναστείας έπανειλημμένως διεξεδίκησε 
τόν θρόνον. Είναι χαρακτηριστικά όσα λέγει περί αυτής ό Μιχαήλ ό Ψελ- 
λός αφηγούμενος τά τής έπιχειρήσεως τοΰ 'Γορνικίου προς άφαίρεσιν τής αρ
χής από τών χειρών τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου. Ό  Ψελλός όμιλε! 
ρητώς περί μακεδονικής μερίδος. Οί άποτελοΰντες αυτήν αγέρωχοι καί με- 
γάλαυχοι στρατιωτικοί, τήν Άδριανούπολιν κατά τό πλεΐστον άρχαιόθεν οί- 
κοΰντες, Άνδρες ώς λέγει επί λέξει, δεινοί τάς γνώμας καί τήν γλώτταν άν- 
τίοτροφον ταϊς ίνϋ'υμήσεσιν %χοντες, βονλεύοαοϋ·αί τι τών άτόπων  
έτοιμότατοι καί καταπράξεσΰ’αι δραστικότατοι κρύψαι τε λογισμούς 
Ακριβέστατοι καί ιάς προς άλλήλονς ομολογίας πιστότατοι δι' όργης 
εΐχον, τόν αντοκράτορα καί εδνσχέραινον τήν προεδρίαν αύτοΰ βουλό- 
μενοι στρατιώτην ίδεΐν αύτοκράτορα, οφών τε προκινδυνεύοντα καί τάς 
$πιδρρμάς τών βαρβάρων άπείργοντα». Διά τούτο καί προθυμότατα προήλ-
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θον προς τον Τορνίκιον, δεικνύοντα ήθους στερρόιητα και μακεδονικήν και 
αυτόν μεγαλαυχίαν ερυγγάνυντα. Τοιαΰτα στρατιωτικά μακεδονικά γένη, πολ
λά; παρασχόντα εις τούς αγώνας τού Βυζαντίου υπηρεσίας, αναφέρει πολλά 
ή ιστορία ως λ. χ. τούς Βρυεννίους, τούς Βραναδες, τούς Ταρχανειώτας και 
πλεϊστα άλλα, προς τά όποια οί έν Κωνσιαντινουπόλει δυναστεΰοντες πολλά- 
κις συνήπτων επιγαμίας, ϊνα εχωσι τήν ΰποστήριξίν των και μή ένοχλώνται 
ΰπ’ αυτών. Οΰτω π χ. ό ’ Αλέξιος ύ Κομνηνός, τοϋ οποίου και αύτοϋ ή απώ
τερα καταγωγή ήτο εξ Άδριανουπόλεως, έ,νύμφευσε τήν θυγατέρα αύτοΰ, τήν 
γνωστήν Ιστοριογράφον ’Άνναν τήν Κομνηνήν προς τον απόγονόν των Βρυεν- 
νίων, τον όποιον και «νεβίβασεν είς το αξίωμα τοϋ καίσαρος.

Κατά τούς μάκρους τοϋ Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου κατά των 
Βουλγάρων αγώνας ή Άδριανοιίπολις μετά τής Φιλιππουπόλεως, τής Μοσι- 
νουπόλεως καί τής Θεσσαλονίκης υπήρξαν τά ορμητήρια αυτού, μετά δέ το 
ευτυχές πέρας αυτών ό νικητής βασιλεύς εις τήν Άδριανοΰπολιν έδέχθη εις 
υποταγήν τούς τεταπεινωμένους τοπάρχας τοϋ Σαμουήλ. Κατόπιν τής απαλ
λαγής από τοΰ βουλγαρικού κινδύνου τών παλαιών επαρχιών καί τής προ
σθήκης πολλών νέων χωρών, πιθανώτατα ό ’ίδιος ό Βουλγαροκτόνος έπεχεί- 
ρησε νέαν τών θεμάτων κατανομήν, ή οποία καί έκράτησε μέχρι τών χρόνων 
τοΰ Αλεξίου τού Α ' τού Κομνηνοϋ. Κατ’ αυτήν άποκόπτονται από τού θέ
ματος τής Μακεδονίας όλη ή περί τήν Φιλιππούπολιν χώρα, ή οποία καί 
αποτελεί νέον θέμα, το θέμα, Φιλιππουπόλεως, Βερόης, Μόρας καί Άχρι- 
δώς, επειδή δέ το υπόλοιπον ήτο πολύ μικρόν διά νά άποτελέση ίδιον θέμα, 
ένοϋται είς εν μετά τοΰ θέματος τής Θράκης καί αποτελεί το θέμα Θράκης 
καί Μακεδονίας, ενώ ταυτοχρόνως το Βολερόν, το όποιον ήτο συνηνωμένον 
πρότερον μετά τού θέματος τοϋ Στρυμόνος, ένοϋται τώρα καί μέ τό θέμα 
Θεσσαλονίκης καί άποτελεΐται οΰτω τό θέμα Βολεροϋ Στρυμόνος καί Θεσ
σαλονίκης.

Ή  διαίρεσις αυτή έκράτησε μέχρι τών χρόνων τοϋ ’Αλεξίου τοϋ Α'. 
όστις ήναγκάσθη έκ τών πραγμάτων τά μεταβάλη αύτήν' ποια δέ ήσαν τά 
πράγματα ταΰτα γνωρίζομεν εκ τής Ιστορίας. Αιά τών νικών τοϋ Βουλγαρο
κτόνου είχον απαλλαγή βεβαίως οί "Ελληνες από τοϋ βουλγαρικού κινδύνου, 
άλλ’ όλίγας δεκαετηρίδας μετά τύν θάνατον τοϋ σιδηρού αΰτοκράτορος νέοι 
εχθροί περιέζωσαν τό Βυζάντιον. Είς τήν ’Ανατολήν οί Σελτζοϋκοι Τούρκοι 
εγκαθίστανται είς τήν Μ. ’ Ασίαν καί ιδρύουν τό Κράτος τοΰ Ίκονίου, κα- 
ταλαβόντες δ’ έν τελεί καί τήν Νίκαιαν απειλοΰσιν ολόκληρον τό ασιατικόν 
κράτος τοΰ Βυζαντίου' εις τήν Ευρώπην οί Κόμανοι καί οί Πατζινάκαι είς 
απειράριθμα πλήθη λεηλατοϋσι ψρικωδώς τάς θρακικάς επαρχίας καί φθά
νουν είς τα πρόθυρα σχεδόν τής Κωνσταντινουπόλεως, ενφ εις τήν Δΰσίν 
.νέος εχθρός, οί σιδηρόφρακτοι Νορμανδοί, κατακλύζουν τάς δυτικάς επαρ
χίας τοϋ Κράτους, ΓΙισάται 'δέ καί Γενουαται λυμαίνονται πειρατικών ΐά
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παράλια τοΰ Αιγαίου καί τής Προποντίδος. Ό  ήρωϊκός καί ακούραστος αυ- 
τοκράτωρ τρέχει παντού καί αγωνίζεται αυτοπροσώπως, πολλάκις προκινδυ- 
νεΰων εις την πρώτην γραμμήν καί ιδιοχείρως φονενων τους πολεμίους, δπως 
σώση τό κράτος του, καί έν τελεί υπερισχύει. 'Η δφρύς των Νορμαδών τα· 
πεινοΰται, οί Τούρκοι τή βοηθείοι καί τών σταυροφόρων αποκρούονται, οΐ 
Πατζινάκαι καί ο! Κόμανοι, κατακερματίζονται. Κατά τον πείσμονιχ καί
άκρως δραματικόν καί επικίνδυνον αγώνα κατά τών τελευταίων τούτων ή 
Άδριανούπολις μέ την στρατιωτικήν της παράδοσιν ’καί την στρατιωτικήν 
της αριστοκρατίαν άναδείχθη καί πάλιν προπΰργιον τής Θράκης καί τού Βυ 
ζαντίου κατά τών ορδών τών βαρβάρων.

Έ ν έτει 1112 ευρίσκομεν τον Αλέξιον έν Καλλιπόλει δργανοΰντα 
την άμυναν τού Κράτους κατά τών Τούρκων τής Σμύρνης καί τών Γενουα
τών καί Πισατών. Κατά την διαμβνήν ταύτην, ώς προκύπτει εκ τινων εν
δείξεων τών συγγραφέων, ήσχολήθη καί μέ την νέαν τού κράτους θεματικήν 
διαίρεσιν, ήτις έπρεπε νά προσαρμοσθή προς την νέαν τών πραγμάτων κα- 
τάστασιν. Ούτω τό μέγα όπωσοϋν θέμα τής Θράκης καί Μακεδονίας κατα 
τέμνεται εις τέσσερα, τό μικρόν θέμα τού Ελλησπόντου, τού οποίου προορα- 
νώς σκοπός ήτο ή άγρυπνος φρούρησις τών στενών, προς βορράν τό μικρόν 
επίσης θέμα τής Άγχιάλου, τό οποίον έφρούρει την παραλίαν δίάβασιν τού 
Αίμου, τό θέμα τής Θράκης καί Μακεδονίας, τό όποιον μέ την Άρκαδιού- 
πολιν πρωτεύουσαν εκτείνεται από τών ορίων τού θέματος τής Άγχιάλου, 
μέχρι τού Αιγαίου καί από τού ποταμού περίπου Έργίνου μέχρι τής ΙΤρο- 
ποντίδος, τού τείχους τού Αναστασίου καί τού Εύξείνου, καί τό θέμα τής 
Άδριανουπόλεως Διδυμοτείχου, τό όποιον εκτείνεται κατά μήκος τοΰ "Εβρου 
καί τού Τούντζα από τών παραλίων τού Αιγαίου μέχρι τού Αίμου. Ό  λό
γος τής τελευταίας ταύτης διχοτομήσεως τού θέματος καί ό περιορισμός τής 
Άδριανουπόλεως εις την στενήν ταύτην λωρίδα, ενφ τό θέμα τής Φιλιπ 
πουπόλεως ουδόλως εθίγη, δεν είναι προφανής. Πιθανώτατα δεν οφείλεται 
εις λόγους στρατιωτικούς, αλλά πολιτικούς. Ό  Αλέξιος, όστις καί πείραν 
είχε τής δυνάμεως τών ισχυρών στρατιωτών τής Άδριανουπόλεως καί τάς 
αξιώσεις αυτών επί τού θρόνου έγνώριζε ώς καί τήν κατ’ αυτού δυσμένειαν ’ ), 
δεν ήρκέσθη μόνον εις τό νά συνδεθή αυγγενικώς προς τους Βρυεννίους, 
άλλα θέλαιν νά περικόψη τήν δύναμιν αυτών, ήτις έπεξετείνετο καθ’ δλον τό 
μέγα καί εις τά πρόθυρα τής Κωνσταντινουπόλεως ευρισκόμενον θέμα τής 
Θράκης καί Μακεδονίας, κατέτεμεν αυτό ούτως, ώστε νά άπομονωθή σχε
δόν ή Άδριανούπολις έν τφ μέσιρ.

Ή  επί τοΰ Αλεξίου δημιουργηθεΐσα κατάστασις παρετάθη μέχρι τής 
πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως εις χεΐρας τών Φράγκων σταυροφόρων εν 1

1) Ά ν ν α  Βόννης &. H 0 ,
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έτει 1204. Τοϋτο γνωρίζομεν Ακριβώς έκ τοΰ χρυσοβούλλου τοϋ 1119, έν τψ 
όποίφ αναγράφονται λεπτομερώς δλα σχεδόν τά θέματα τοΰ κράτους, κοινώς 
και εκ τής μεταξύ Βενετών καί Σταυροφόρων συνθήκης διά την διανομήν 
τοϋ εις χεΐρας αυτών περιπεσάντος κράτους.

“Ή πτώσι,ς τής Κωνσταντινουπόλεως έπέφερε την δίάλυσιν τοΰ κρά
τους σχεδόν άνευ Αντιστάσεως των επαρχιών. Λϋται, αν εξαιρέσωμεν βέβαια 
την Νίκαιαν, δπου είχε καταψυγει ό Θεόδωρος ό Λάσκαρης, ό ιδρυτής τοϋ 
κράτους τής Νίκαιας, ώς και την "Ηπειρον, ή μία μετά την άλλην ύπεδέ- 
χοντο τούς κατιχκτητάς άνευ σχεδόν διαμαρτυρίας, Κατά τάς θλιβερός ταύ- 
τας διά τό έθνος στιγμάς μόνον ή Θράκη έιρύλαττεν άκμαίον ακόμη τό πα
λαιόν στρατιωτικόν καί ελεύθερον φρόνημα καί έξηκολοΰθησε τον άπελπιν 
υπέρ τής ελευθερίας αγώνα διασώζουσα την τιμήν τών ελληνικών Οπλων 
καί τής ελληνικής ανδρείας, πράγμα ιό όποιον κάμνει τον ιστορικόν Χωνιά- 
την ν’ αναφώνηση. *’ Αλλ' οΐ μλν Λατίνοι τής ’ Ασίας άναχωρήοαντες τήν 
Θράκην Ηκοπτον, μόνην άναρριποϋααν τόν ύπέρ έλεν&ερίας Ρωμαίων  
κίνδυνον. ΟΙ δέ ήμέτεροι στρατηγοί τοϋ έκ αφών κτνδύνον παρά δό
ξαν άνεϋ’έντες οΰδέν ήσαν ονδαμοϋ, οϋτε μήν σωτήριόν τι καί φυλα-  
κτήριον έαυτοϊς  καί τοΐς φυλέταις μετήλθοσαν». Οι Θράκες πολεμισται 
κατ’ αρχάς μη έ'χοντες πού νά στραφώσι, διά νά πολεμήσωσι τούς Φράγκους 
κατακτητάς, άπέβλεψαν προς ώρας εύμενώς πρός τόν Βούλγαρον τσάρον 
Ίωάννην, τόν όποιον καί έβοήθησαν συντελέσανιες σπουδαίως εις τήν παρά 
την Άδριανούπολιν νίκην αυτόν κατά τών Φράγκων. Μετ’ ολίγον δμως 
βλέποντες άνατέλλον τό κράτος τής Νίκαιας έστράφησαν πρός αυτό έγκατα- 
λείψαντες τόν Ίωάννην, όστις λυσσών διά τήν έγκατάλειψιν προέβη εις φρι- 
κώδεις καταστροφάς καί άνατροπάς πόλεων φιλοδοξών νά λάβη τό έπώνυμον 
τοϋ Ρωμαιοκτόνου, δθεν καί δικαίως έπωνομάσθη υπό τών έλλήνων Σκυλ- 
λοϊωάννης, δστις έπιχειρήσας μετ' ολίγον νά πολιορκήση ΐήν Θεσσαλονίκην 
άπέτυχε καί άπέθανε, οί δέ Λατίνοι δεν ηδονήθησαν νά έδραιιόσουν καί κρα
τήσουν επί μακρόν τό θνησιγενές κράτος των. Οί "Ελληνες όρμώμενοι, οί 
μέν από τής Νίκαιας, οί δέ, από τής Ηπείρου, άπέσπασαν βαθμηδόν καί 
απελευθέρωσαν μπάσας τάς ασιατικός και ευρωπαϊκά; επαρχίας, έν τελεί δ’ 
δ Μιχαήλ ό ΙΙαλαιολόγος κατέλαβε καί τήν Κωνσταντινούπολή καί άνέστησε 
ιό κράτος τοϋ Βυζαντίου. Κατά τήν περιπετειώδη ταΰτην περίοδον βεβαίως 
δέν δύναται νά γίνη λόγος περί διοικητικών διαιρέσεων. Τά πράγματά εύρί- 
σκοντο έν διηνεκεΐ ροή, αί πόλεις καί at έπαρχίαι ή μία μετά τήν άλλην 
κατελαμβάνοντο ή έχάνοντο, τά δέ τυχόν ιδρυόμενα θέματα είχαν εντελώς 
προσωρινόν χαρακτήρα. Τάξι,ς όπωσοΰν άποκατεστάθη μόλις μετά τήν άνά- 
κτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, θέματα καθωρίσθησαν, άλλ’ ή παλαιά 
στρατιωτική καί διοικητική οργάνωσις, εις τήν οποίαν ώφειλε τό Βυζάντιον 
τήν γρανιτώδη αμυντικήν του δυναμιν, έν τή ούσίςι αυτής δέν επανήλθε,



60 Στίλπωνος Κιιριακίδου

άλλα και δεν ήτο δυνατόν να έπανέλθη. Πληροφορίας ρητάς περ'ι γενικωτέ- 
ρας τίνος διοικητικής οργανωτικής ενεργείας υπό τίνος τών Παλαιολόγων 
βασιλέων δεν έχομεν εις τάς πηγάς, έκ σποραδικών όμως ειδήσεων, έκ των 
άγιορειτικών εγγράφων, καθώς κα'ι εκ τών μολυβδοβούλλων των αρχόντων, 
δυνάμεθα να λάβωμεν αρκετά σαφή και ακριβή ιδέαν τής διοικητικής κατα 
στάσεως. Ή  κατά τα θέματα διαίρεσις και διοίκησις συνεχίζεται μέν, άλλ’ 
ή συνέχεια αΰτη είναι Ιντελώς επιφανειακή. Οί συνεχείς πόλεμοι, τών 
οποίων έίέατρον είναι ή Θράκη, ή αυξουσα έπειτα δύναμις τών μεγάλων 
στρατιωτικών οίκων, οί όποιοι εξηφάνισαν τούς μικρούς στρατιώτας, άπερ- 
ρόφησαν τά,τόπιά των κα'ι συνεκέντρωσαν εις χεΐρας αυτών την γήν και όλον 
αυτής τόν πλούτον καί τέλος ή άντίδρασις τού ενδυναμωθέντος αστικού στοι
χείου, το όποιον πολλαχοϋ εξεγείρεται κατά τής στρατιωτικής αριστοκρατίας, 
μετέβαλεν ούσιωδώς την κατάστασιν. ’ Αποτέλεσμα πάντων τούτων υπήρξε 
τούτο μέν ή δημιουργία ιδίων αρχόντων τών πόλεων, τούτο δέ ή κατάτμη 
σις τών παλαιών θεμάτων είς έτι μικρότερα. Ούτως εν Θράκη έχομεν κατά 
τούς χρόνους τών Παλαιολόγων τά ακόλουθα θέματα 1) το τής Θράκης κάΐ 
Μακεδονίας μέ πρωτεύουσαν το■ Πάμφιλόν, διότι ή Άρκαδιούπολις είχε 
πλέον καταστροφή, 2) το τής Χερσονήσου, 3) το τής Μεσημβρίας το όποιον 
αντικατέστησε το τής Άγχιάλου, 4) το τής Άδριανουπόλεως καί Διδυμοτεί
χου, 5) τό τής Στενιμάχου καί Τζεπαίνης, εις τό όποιον περιλαμβάνεται 
καί ή Φιλιππούπολις, 7) τό θέμα τής Άχριδώς καί 8) τό θέμα τής Μόρας. 
Τά δύο τελευταία ήσαν ορεινά θέματα εν τή Ροδόπη. Τόν Βολερόν εξακο
λουθεί νά παραμένη ήνωμένον μέ τόν Στρυμόνα. Μόνον κατά τάς μεταξύ 
τού ’Ανδρονίκου τού Γ ' καί Ίωάννου τού Καντακουζηνοϋ διαμάχας εμφα
νίζεται δούξ αυτού ιδιαίτερος, ό φίλος τού Καντακουζηνοϋ Ιωάννης ό Ά -  
πελμενέ. Παρά ταϋτα δέν είναι άσύνηθες τό φαινόμενον τής έτι περαιτέρω 
διασπάσεως τής εξουσίας κατά πόλεις, τάς οποίας οί αύτοκράτορες παρεχώ- 
ρουν είς ίδιους συγγενείς, όπως συνέβη μέ την Αίνον καί την Βιζύην, εκ 
τών οποίων ή μέν πρώτη παρεχωρήθη είς τόν γαμβρόν τού Καντακουζηνοϋ 
Νικηφόρον, ή δέ δεύτερα εις τόν γυναικάδελφον αϋτοΰ δεσπότην Μανουήλ 
τόν Άσάνην. ’Αρκετοί δέ καί άλλοι άρχοντες κατά πόλεις καί φρούρια άνα- 
φέρονται, πράγαα τό όποιον μαρτυρεί την κατά τούς εσχάτους τούτους χρό
νους έξάρθρωσιν τής διοικήσεως, ένεκα κυρίως τής δυνάμεως τών αριστο
κρατικών γενών καί τών επανειλημμένων εμφυλίων πολέμων διά την κατά- 
ληψιν τής βασιλείας. Αυτή ήτο ή διοικητική κατάστασις έν Θράκη, οποία 
ήτο καί εις τάς άλλας τοϋ κράτους επαρχίας.

Ή  Θράκη ύπέφερε κατά τούς χρόνους τών Παλαιολόγων τά πάνδεινα. 
Καί τούς μέν παλαιούς Ιχθροΰς, τούς βορείους γείτονας, κατώρθωνον οί 
"Ελληνες έκάστοτε νά δαμάζουν, ενέσκηψαν όμως κατά τούς χρόνους τούτους 
νέα δεινά, ή ληστρική πρώτον εταιρεία τών Καταλάνων, οί Τούρκοι έπειτα
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και τελευταΐον οι ιιειραταΐ χ«7>ν ΐταλικιίιν πόλεων, τής Βενετίας και τής Γε- 
νοΰης, τής ΓΙίσης και ε’ί τίνος «λλης. ΚΙ ναι Ανεκδιήγητοι αί ερημώσεις καί 
αί καταστροφαί, τάς όποιας ύπέστη ή Θράκη εκ τής παραμονής εν αυτή τών 
Καταλάνων, οϊ όποιοι άπό συμμάχων μετεβλήθησαν εις ολετήρας. Κατά 
τάς πληροφορίας τ<7>ν συγχρόνων Ιστορικών μόνον ή τελεία τής χώρας 
έζάντλησις και ό φόρος τής πείνης ήνάγκασαν αυτούς νά έγκαταλείψούν την 
Θράκην και νά αναζητήσουν ιίίλλας χιυρας πρός λαφυραγωγίαν και ερήμω- 
σιν. Οι Τούρκοι, όχι μόνον οι "Οσμάνοι, αλλά και οί τής Σμύρνης, διά συ
νεχών επιδρομών όχι μόνον την 'χώραν ήρήμωναν, αλλά και τούς ανθρώπους 
απήγον εις αιχμαλωσίαν. ’Όχι όλιγώτερα δεινά ύφίσταντο οί παρ'άλιοι πλη
θυσμοί εκ μέρους τών πειρατών τών Ιταλικών πόλεων. Το κακόν είχε φθά- 
σει εις τοιοΰτον σημεΐον, ώστε ήνάγκασε τον Ανδρόνικον τον Β' νά διατάξη 
την έγκατάλειψιν τών παραλίων και τον εποικισμόν τιϋν κατοίκων εις τά με- 
σογειότερα. Τέλος οί έμφύλιοι πόλεμοι εκορύφωσαν τά δεινά καί τάς κατα- 
στροφάς. Παρ’ δλα ταΰτα τό στρατιωτικόν καί πολεμικόν φρόνημα τών Θρα
κών δεν έσβυσε ουδέ κατά τούς δεινούς τούτους χρόνους. Κατ’ αυτούς τούς 
έσχατους χρόνους τού Καντακουζηνοΰ Uv μόνον μικρόν θέμα, τό θέμα Στε- 
νιμάχου καί Τζεπαίνης παρεΐχεν είσέτι «Ιππείς χιλίων ούκ έλάσσους μα- 
χιμωτάτους καί πλήφος πεζών». ΚΙς τό φρόνημα δ’ ακριβώς τούτο οφεί
λεται καί ή περί ενα σχεδόν αιώνα ακατάβλητος αντοχή είς τούς συνεχείς πο
λέμους καί τά δεινά. Τίτο δέ τό φρόνημα αυτό όχι απλώς στρατιωτικόν, 
αλλά καί εθνικόν, φρόνημα ελληνικόν, «διάφορον αν τό όνομα Έλλην, δεν 
είχε είσέτι άναζήση, δεν είχεν ύποκαταστήσ'η τό όνομα τού Ρωμαίου. Τό 
λέγω τούτο, διότι πολλοί τών Εένων Ιστορικών θέλοντες νά αμαυρώσουν την 
ελληνικότητα τού Βυζαντίου ισχυρίζονται ότι χριστιανικόν μέν καί κρατικόν 
πνεύμα ύπήρχεν είς τό Βυζάντιον, όχι όμως και εθνικόν. Τούς τοιούτους 
ισχυρισμούς διαψεύδουν αυτοί οί Θράκες πολεμισταί καί πρόμαχοι τού 'Ελ
ληνικού κατά τούς δεινούς τούτους χρόνους. Οί πρόμαχοι τού Μελενίκου δια
κηρύττουν ότι ούδεμίαν θέλουν νά έχουν σχέσιν προς τούς Βουλγάρους δυνά- 
στας, διότι είναι καθαροί τό γένος Ρωμαίοι έκ Φιλιππουπόλεως όρμώμενοι. 
’ Ιδού οί λόγοι αυτών κατά τον Άκροπολίτην. «"Ο τε γάρ ήμέτερος χώρος  
xfj τών Ρωμαίων προοήκει Λρχη— πλεονεκτικώτερον γ&ρ οί Βούλγαροι 
τοΐς πράγμααι χρηοάμενοι καί τοϋ Μελενίκου γεγένηνται έγκρατεΐς— 
ημείς δέ πάντες καί έκ Φιλιππουπόλεως όρμώμεϋ'α καθαροί τό γένος 
Ρωμαίοι». Πόσα λέγει ή μακρά αυτή φράσις, καθαροί τό γένος Ρ ω 
μαίοι. Πόσην εθνικήν υπερηφάνειαν κρύπτει ! Αλλά δεν είναι μόνον οί εκ 
Φιλιππουπόλεως ουτοι Μελενίκιοι, οί οποίοι ιίχουσι πλήρη συνείδησιν τής 
εθνικής των καταγωγής καί ύπερηφανεύονται δι’ αυτήν. Καί οί κάτοικοι 
τών περί την Μεσημβρίαν βορειοθρακικοιν πόλεων άρνοΰνται νά δεχθώσι 
την παραχώρησιν τών1 πόλεων των είς τούς Βουλγάρους καί παρέχουν ούτω
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δικαίαν πρόφαοιν είς τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγον ν’ αθέτηση τήν ύπόσχι- 
σιν «ύτοΰ προς τούς Βουλγάρους. «Γ ά  δέ περί τάς πόλεις (ό βασιλεύς) 
άνεβάλλετο, %αϊς μέν άλη&είαις είδώς έντεύβεν παραιρεβηαομένην τήν 
Ρωμαΐδα  *ά κράτιστα, ιφ  δέ Κ ω νστα ντίνφ  προφάσεις έπλάτιετο πι· 
βανάς,&λλας τε και ιό μή 8χειν εύ&έας δούναι, μή των έποίκων κατα- 
δεχομένων τών π όλεω ν  Ρωμανίας γάρ είναι μέρος έκείνας καί Ρωμαί
ους αύτούς, μή είναι δ ’ εύλογον Ρωμαίους ύπδ Βουλγάρφ τελεϊν».

Τοιαΰτη ύπήρξεν η Θράκη κατά τών Μεσαίωνα, πλήρης πνεύματος 
στρατιωτικού καί εθνικού μέχρι καί τών εσχάτων χρόνων, προπύργιον της 
Κωσταντινουπόλεως καί τού Ελληνισμού κατά τών από βορρά κατερχομέ. 
νων ποικιλώνυμων βαρβάρων. Διά τούτο καί ό Ελληνικός λαός ένα περίπου 
αιώνα προ της αποφράδος ημέρας της πτώσεως τής βασιλίδος τών πόλεων 
έκλαυσε τάς τύχας τής ηρωικής πρωτευούσης τής Άδριανουπόλεως.

Τ ’ αηδόνια τής ’ Ανατολής καί τά πουλιά τής Δύσης 
κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν τό μεσημέρι, 
κλαίγουν την Άντριανόπολη την πολυκρουσεμένη, 
οπού τηνε κρουσέψανε τϊς τρεις γιορτές τού χρόνου, 
τού Χριστουγέννου για κερί, καί τού Βαγιού για βάγια 
καί τής Λαμπρής την Κυριακή για χό Χριστός άνέστη.
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Ή  Άγχίαλος άνεδείχθη Εδρα Επισκόπου από τών πρώτων είσέτι 
χρόνων τοϋ Χριστιανισμού, ιος Εξάγομεν Εκ τΓ|ς ακολούθου υποσημειώσεως 
εις την προς Καρικόν και Ποντικόν Επιστολήν τοϋ Άρχιεπισκόου ’Αντιό
χειας Σεραπίωνος. «Αΐλιος ΙΙοιιπλιος ’ Ιούλιος άπό Λεβελτού κολωνείας της 
Θράκης επίσκοπος. Ζή ό Θεός ό Εν τοΐς οίιρανοΐς, ότι Σιοτάς ό μακάριος ό 
εν Άγχιάλω, ήθέλησε ιόν Λαίμονα τής Πρισκίλλης εκβαλεΐν καί οί ύποκρι- 
ταί ούκ άφήκαν» άναψερομένην ίιπό Ευσεβίου τοϋ Παμφίλου. Πρόκειται 
περί τής ενΆγχιάλφ κατά το 2ον ήιιισυ τής 1Γ εκατονταετηρίδας συγκροτη 
θείσης κατά τής αίρέσεως τοϋ Μοντανοϋ, Επαρχιακής Συνόδου υπό τοϋ επι
σκόπου αυτής Σωιιϊ κα) Ετέρων 13 Επισκόπων άποκηρυξάσης τον σκυτέα 
Θεόδοτον, Μοντανόν, Μαξιμίλλην καί I Ιριοκίλλην. "Οτι και έφ’ Εξής ή Ά γ- 
χίαλος διετέλεσε επισκοπή, καί,ιοι ούδεί; Επίσκοπος αυτής υπάρχει υπογεγραμ
μένος εις τους κανόνας τών 318 πατέρων τής εν Νικαίφ Λ' Οικουμενικής 
Συνόδου (325), έν τή Επιστολή τής Εν Σαρδική Συνόδου προς τούς ήμια- 
ρειανιζοντας υπογράφεται ό Επίσκοπος αυτής Τιμόθεος, εις δέ τον κατάλο
γον τών Πατέρων τής Εν Κων)πόλε:ι IV ΟΙκουμενικής Συνόδου τό (381) 
άναγινώσκεται τό όνομα τοϋ Σεβαστιανού, καί Εν τή Επιστολή τοϋ ΙΙατριάρ- 
χου Γεναδίου κατά σιμωνιακών (459) τό τοϋ Σαββάτου. Μεταγενέστερα λοι
πόν προσθήκη είναι. Εν τή περί ΙΙρωτεκκλησιών εκθέσει τοϋ ’Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου Έπιφανίου Εν τή όποίφ ή Άγχίαλος σημειοΰται αρχιεπισκοπή αυτο
κέφαλος ιη' τήν τάξιν, Επαρχίας Ροδόπης, διότι και εις εφ’ εξής συγκληθεί- 
σας συνόδους βλέπομεν Επισκόπους αυτής υπό τήν ’ιδιότητα ταύτην παρευ- 
ρεθέντας και ύπογραφέντας, ιός π. χ. τον ΓΙαΰλον εις τήν κατά τοϋ Θεοδώ
ρου Μοψουεοιίας πράξιν τής εν Κων)πόλει Ε' Οικουμενικής Συνόδου (553) 
καί τον Νικόλεων είς τά πρακτικά τής Επί Φωτίου τφ 879 εν 'Αγία Σοφίφ 
Συνόδου καίτοι, Εν τή διατυπώσει Λέοντος τοϋ Σοφού (883) ούδεμία τής 
Άγχιάλου γίνεται μνεία.

’Αλλά τόψ πώς Εν τή προγενεστέρςι τής διατυπώσεως θεωρουμένη 
εκθέσει, τοϋ Συραρμενίου ΙΙασιλείου, ή Άγχίαλος σημειοΰται αρχιεπισκοπή 
αυτοκέφαλος viV τάξιν ; ΟϋδΕ Εν τοΤς Νέοις Τακτικοϊς Κ ωνσταντίνον Hog- 
φυρογεννήτου  υπάρχει τό όνομα τής Άγχιάλου, εν τή υπό τοϋ Geiger 
όμως εκδοθείση Εκκλησιαστική χωρογραφία, ν')τις κατ’ αυτόν εχρησίμευσεν 
ώς βάσις τής υπό τοϋ Νείλου τοϋ Λοξαπατρή συνταγείσης (τφ 1163) στατι
στικής καί Ιστορίας τών ΙΙατριαχικίΰν καί μητροπολιτικών θρόνων, ή Ά γ 
χίαλος σημειοΰται Αρχιεπισκοπή αυτοκέφαλος μδ' τήν τάξιν. Πράγματι είς 1

1) Άπόσπιωμα άπό χιι έν τή ‘Εθνική Ηφλιοθήκη χειρόγραφα τοΰ Μαργα
ρίτη ΚιονσχανχινΙδη.
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την πραξιν τοϋ Πατριάρχου Λουκά Χρυσοβέργη Κ«τά τοΰ Δημητρίου Δαμε- 
σηνοϋ τφ 1166 υπογράφεται δ αρχιεπίσκοπος αυτής Στέφανος.

Έ ν  δέ τή εκθέσει τοϋ αϋτοκράτορος ’ Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοϋ 
Πρεσβυτέρου (1 2 8 2 — 1320). υπάρχει παρασημείφσις περί τής Άγχιάλου, 
δτι πρότερον μέν ήν ηνωμένη τή αρχιεπισκοπή Μεσημβρίας, ταϋτης δέ τι- 
μηθείσης εΐς μητρόπολιν, εγένετο και ή Άγχίαλος αρχιεπισκοπή. ’Αλλά και 
ή παρασημείωσις αυτή φαίνεται προσθήκη μετοίγενεστέρα, διότι τφ 1357 
ως πρόεδρον τής Άγχιάλου βλέπομεν τόν μητροπολίτην Μεσημβρίας Α ν 
τώνιον. “Ομως τφ 1380 άπαντώμεν άνωνϋμως άναφερόμενον αρχιεπίσκοπον 
αυτής εις την πραξιν τής προαγωγής τής Κερήτζης εις μητρόπολιν, ’ Ιωσήφ 
πάντως, δνόματι, διότι μετά εν έτος εύρίσκομεν αυτόν ϋπογεγραμμένον εις 
την πραξιν τής καθαιρέσεως τοΰ μητροπολίτου Περιθεωρίου Δωροθέου.

Εις μητρόπολιν προήχθη ή Άγχίαλος ίσως κατά τάς άρχάς τής ιε'. 
εκατονταετηρίδας, τοΰ μητροπολίτου αυτής Σωφρονίου παρευρεθέντος εις 
τ,χγι ν.ν Φίροάρα. mV Φλωρεντία Σύναδον (1439) ν.α.1 εξαναγν,ασθέντας νά. 
ϋπογράψϊ) τόν ορον τής ενώσεως των εκκλησιών, ως τοιαϋτη δέ διατελεΐ έκ 
τότε μέχρι σήμερον. Κατά τό ήδη υφιστάμενον Συνταγμάτων'είναι μ' την 
τάξιν. Προ τής καταστροφής αυτής υπό των Βουλγάρων τφ 1906 την έκ 
κλησιαστικήν αυτής περιφέρειαν ίκανώς εΰρείαν προ τοϋ Βουλγαρικοϋ σχί 
σματος, άπήρτιζον ή πόλις Πύργος μετά 1000 οικογενειών περίπου και τά 
εξής Ελληνικά χωρία:

Νταοντλη  οΐκογένειαι 120 άποικισθεΐσα εκ Καβακλή μετά τόν
πόλεμον τοϋ 1878.

'Ιερά Κάρυά 
Ά κρανιά  
ΕύαταΌ·οχώριον 
Τάς Τεπε
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80 Άποικισθεΐσα εκ Βογιαλικίου. 

150 Αρχαίος συνοικισμός.
60 μετά τόν πόλεμον τοϋ 1878.

"Απαντα μετ’ εκκλησίας καί σχολής.
t  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΓΑΝΤίΝΙΔΗΣ



AH ΜΗΤΡΙΟΥ IQ. ΠΟΡΓΑΚΑ

TTBPI TON ΣΑΡΑΚΑΤΣ ΑΝΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Of Βλάχοι t) (Χλλω; Άρωμούνοι διεσπάρησαν, ώς γνωστόν, i:?c ολό
κληρον την Βαλκανικήν χερσόνησον, ιός δέ τήν Ελλάδα εύρίσκονται σέμιε- 
ρον μονόν εις όιριομένα τμήματα. Άνιιθέτως οί Σαρακατσαναΐοι, σκηνΐ,ται 
νομάδες εποχής (lioumilfs ilr siiison, Saisonnomadeni, εύρίσκονται είς 
ολόκληρον τήν Ελλάδα διεακαρμένοι, πλήν τής Κόπρου, τιϊιν Νοτίων Σπο
ραδών, των νήσων καρό τήν Λυτ. παραλίαν τής Μικρός ’ Ασίας '), τής Κρή 
της, των Κυκλάδων, ιών Βορείων Σποράδων και των Ίονίων Νήσων. Είς 
δλα τά υπόλοιπα διαμερίσματα τής Ελληνικής περιοχής ζούν ακόμη ή έζων 
μέχρι προ ετών Σαρακαιοαναΐοι, δηλ, είς τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεόν 
Ελλάδα, τήν Εύβοιαν, τήν Θεσσαλίαν, τήν ’Ήπειρον, τήν Μακεδονίαν καί 
τήν Θράκην *). ΙΙρος άλας τάς κατευθύνσεις διεσπάρησαν πιθανώς προ αιώ
νων έκ τίνος κεντρικού σημείου.

Αί παραμεθόριοι έλληνικαί ίπαρχίαι διέθετον χειμερινός βοσκός, 
ουτω καί ή Λυτ. Θράκη περίπου 400.000 στρέμματα, «ιστέ άκόμη καί οί 
Πομάκοι ποιμένες τής βουλγαρικής Αστικής Θράκης όιεχεΐμαζον, μέχρι του
λάχιστον τού 1022, είς τός πεδινός περιφέρειας τής Ξάνθης και τής Κομο
τηνής"). Λί ΐδιαι έπαρχίαι όντιθέτως διαθέτουν έλαχίστας θερινός βοσκός*) 
καί διό τούτο κατα τήν τουρκικήν κυριαρχίαν έν Μακεδονίςι καί Θριίκη τα 
νομαδικό ποίμνια έξήρχοντο κατα τήν όνοιξιν είς τό όμορα κράτη, κυρίως 
προς τήν Βουλγαρίαν, πρός τό παρά τήν μεθόριον δρη °). Μετά τούς βαλ
κανικούς πολέμους όμως καί κυρίως άπί) τού πρώτου μεγάλου πολέμου άπη- 
γορευθη ή διάβααις ποιμνίων έκατέρωθεν των συνόρων. ’ Επί τή βάσει δέ 
συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος καί Βουλγαρίας εξήρχοντο ποίμνια έξ όλης τής 
Θράκης, ’Ανατολικής καί Λυτικής, μεταξύ των ετών 1920 καί 1922' κατά το 
τελευταιον τούτο έτος έπαυσεν ίσχυουσα ή συμφωνία καί οίπηγορευθη τότε 
ή έξοδος ποιμνίων h  Μακεδονίας καί Θράκης “). "Ενεκα τούτου πολλά ποί- 1 2 * * * 6

1) ΚΙς τήν Μικράν 'Ασίαν «ίιρίακοντο Σαρακατσαναΐοι μόνον είς τήν περι
φέρειαν τής Βριυίσπης.

2) Ι!|) Δ. Συράχη, ΊΙ νομαδική κτηνοτροφία ίν Ίίλλάδι : Δελτίον Ελληνι
κής Γεωργική; Ίίταιρίας 12 (1925) 772—7, όπου αναγράφονται (διά τήν χειμερι
νήν περίοδον 1022 211) καί αί Απί μέρους περιφέρειαι λεπτομερώς.

9) Σ υ ρ ά χ η ρ ,  ffvt)·’ Λν. 751
1) ΊΙ ίκταοις τών θερινών (Ιοσκών άνήρχετο είς 950.000 στρεμμάτων. Ίδ. 

Σνράκην, AvO' Λν. 7ΛΗ.
5,) Λ'ΛτόΟι 0(11.
6) ΑύτόΟι 750,



μνια μετά το 1922 άναγκαστικώς παρεθέριζον εις τάς χειμερινός βοσκάς και 
ύπέστησαν φθοράν ')·

Μετά την από τοϋ 1922 έγκατάστασιν προσφυγών ως αγροτών εν 
Μακεδονίφ και Δ. Θράκη είς εκτάσεις, χρησίμους έως τότε ως βοσκοτόπια 
νομαδικών ποιμνίων, έχασεν ή νομαδική κτηνοτροφία και τάς χειμερινός βο
σκάς και εμειώθη διό τοϋτο σημαντικώς 2).

Εις την Β. Ελλάδα οί Σαρακατσαναΐοι τής Μακεδονίας ενομάδιζον 
προς την σημερινήν Ν. Σερβίαν, προς την Βουλγαρίαν καί προς την Θρά
κην. Προφανώς έξ όμοιων παλαιοτέρων μετακινήσεων προέρχονται καί οί 
Σαρακατσαναΐοι τής Θράκης, ’ Ανατολικής καί Δυτικής. Είς την ’ Ανατολικήν 
Θράκην, πιθανώς διότι τά έκεΐ λιβάδια ήσαν απέραντα καί ευθηνά s), μπήρ 
χον ανέκαθεν καί μέχρι τοϋ 19^2 Σαράκατσάνοι 4), όπως ανέκαθεν υπήρχον 
είς τήν ’Ήπειρον καί τήν Μακεδονίαν.

Είς τήν Δυτ. Θράκην, όπου εκ τών νομάδων μόνον Σαρακατσάνοι 
ευρίσκονται, υπήρχον κατά τήν χειμερινήν περίοδον 1922J23 699 οίκογέ- 
νειαι με 157.000 ποίμνια (μεταξύ τοΰτων μόνον 1180 αίγες) έναντι 2198 
οικογενειών είς τήν Μακεδονίαν μέ πολύ περισσότερα ποίμνια. Αί θερινοί 
βοσκοί τών Σαρακατσάνων τής Δυτ. Θράκης είναι έν μέρει τά παραμεθό
ρια τής Δράμας, κατά τό μέγιστον μέρος ή μεθόριος τής Θράκης προς τήν 
Βουλγαρίαν κσί κατά μέγά μέρος αυτά τά χειμερινά λιβάδια 5).

Περί τών κέντρων τών Σαρακατσαναίων τής Θράκης γνωρίζομεν τά 
εξής. Είς τήν Δυτικήν Θράκην : Είς τήν περιοχήν τής Όρεστιάδος τοϋ Δι 
δυμοτείχου καί τάς πεδινάς περιοχάς Κομοτηνής καί Ξάνθης ήσαν τό 1923 
άνά 222 οϊκογένειαι Σαρακατσαναίων καί μέ ποίμνια άνά 50 000, είς τήν 
περιοχήν τής Άλεξανδρουπόλεως 165 οϊκογένειαι μέ 39.000 ποίμνια καί εις 
τήν περιοχήν τοϋ Σουφλίου 90 οϊκογένειαι μέ 18.900 ποίμνια 6). Κέντρον 
τών Σαρακατσαναίων τής Θράκης είναι τά βουνά τής Ροδόπης, ίσως καί ή 
επαρχία τής Ραιδεστοϋ πλησίον τών Μαλγάρων, τής Χάριουπόλεως καί τών 
Κυψέλων (’Ύψαλα) 1 2 3 4 5 6 7). Κατά τινα παράδοσιν εΐχον Ιποικισθή Σαρακατσάνοι 
είς τό Σουφλί τής Δυτ. Θράκης 8), πράγμα τό όποιον δέν στηρίζεται μόνον

66 Δημητρίου Ίω. Γεοιργακά

1) Αυτόθι 747, 749.
2) Αυτόθι 754, 761—2.
3) Αυτόθι 677.
4) Αυτόθι 659. Πβ Κ. Φαλιάιτς,  Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. 7 (1929) 417α.
5) Ή  στατιστική αΰτη κατά Σ νρ ά κ η ν ,  ένθ’ άν. 772—3.
6) Αυτόθι.

*" 7) Ή  πληροφορία αΰτη προερχόμενη έξ ενός προσώπου άναφέρεται υπό
τοΰ C. H oeg, Les Saracatsans, Copenhague 1925—6, 1, 66.

8) Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ κ. Στίλπ. Κυριακίδου, ίδ. Γ.  ’ Α ν α γ ν ω α τό π ο υ λ ο ν , 
Ά θη να  36 (1924) 98.
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διά γλωσσικών τεκμηρίων '), αλλά καί διά τής εγκύρου στατιστικής *). Καί 
εις την ’ Αν. Θράκην μετηνάστευσαν εξ Ηπείρου Σαρακατσαναΐοι κατά την 
εποχήν τοϋ Άλή πασά 1 2 3). "Εκ τινων (μή εξηκριβωμένων) πληροφοριών συ
νάγει δ Hoeg τό συμπέρασμα, δτι οί Σαρακατσαναΐοι τής Θράκης υπέστη- 
σαν αρκετά ίσχυράν επίδρασιν εκ μέρους τών Σλάβων 4 5 6 7).

Είναι φυσικόν δτι οί Σαρακατσαναΐοι διέτρεχον άλλοτε, π. χ. κατά 
την τουρκικήν κυριαρχίαν, τήν νότιόν Βαλκανικήν προς εύρεσιν θερινών 
βοσκών διά τά ποίμνιά'των. Κατ’ αυτόν τον τρόπον εξηγείται, δτι ζοΰν Σα- 
ρακατσαναΐοι καί είς τήν κεντρικήν Σερβίαν (εις τά περίχωρα Pirot, Sur- 
delitsa, Uskub, Leskovats', Prokupia, Krusevats'), κυρίως δέ είς τήν 
Βουλγαρίαν, δπου άλλως δ νομαδικός βίος είναι ελάχιστος *). Οί Σαρακα- 
τσαναΐοι τής Βουλγαρίας άνερχόμενοι είς 4690 κατά τήν άπογραφήν τοϋ 
1910 ®) ευρίσκονται νοτίως τοϋ Dolni Lom, πλησίον τοϋ Belogradzik, 
είς τά περίχωρα τοϋ Kiistendil καί τοϋ Sam okov καί επί τοϋ ορούς Ts'a- 
dir tepe είς τήν περιοχήν τής Ροδόπης ’ ). Προς τήν Βουλγαρίαν λοιπόν 
επεκοινώνουν παλαιότερον οί Σαρακατσαναΐοι τής Μακεδονίας καί τής Θρά
κης. “Από τής άπελευθερώσεως δμως τής Μακεδονίας καί τής Θράκης οί 
πλεΐστοι τών έν Σερβία καί Βουλγαρία Σαρακατσαναίων κατήλθον είς Μ α
κεδονίαν καί Θράκην, δπου έξηκολούθουν τό έργον των μέχρι τουλάχιστον 
προ ετών 8), παρ’ ολον δτι, ως ελέχθη ανωτέρω, ή νομαδική κτηνοτροφία 
ύπέστη μεγάλην φθοράν ενεκα τής έγκαταστάσεως προσφύγων αγροτών είς 
τάς εκτάσεις τών ελληνικών τούτων περιοχών.

1) Είναι οί ρηματικοί τύποι— e«ό μ ι — ειοόσι— ειόβτι κτλ. Ί 8. 'Avayvmaxi-  
η ο ν λ ο ν ,  ενθ’ άν., καί H oeg, ένθ’ άν. 1, 67.

2) Βλ. άνωτ. σημ. 1.
3) Κατά τινα λαϊκήν παράδοσιν (άνακοίνωσις τοΰ κ.’Αλ. Λιβαδέως πρός εμέ).
4) H oeg, ένθ’ άν. 1,62.
5) Ί δ . Κ. Καραβίδαν,  ’ Αγροτικά, ’ Αθήναι 1930, 44 .— Σλάβοι νομάδες δέν 

ύπάρχουν πλέον είς τήν Βαλκανικήν, αλλά φΰλα σέρβικά καί βουλγαρικά ήμινομα- 
δικά, χωρικοί νομάδες, υπάρχουν, έχοντα δηλ. σταθερός κατοικίας διά τό θέρος ή 
διά τόν χειμώνα. Ίδ . J. C v i j i c  , La Peninsule Balkanique, Paris 1918,178 κ.έξ. 
Dedijer , La transhumance dans les pays dinariques : Annales de Geographie 
25 (1916) 347 κ έξξ. Βλ. καί C. Hoeg.  ενθ’ άν. 1, 93 σημ. 1.

6) A. Ischirkoff ,  Bulgarien, Land und Leute, Leipzig 1916— 17 , 1 ,33. -
7) G. Weigand, Jahresbericht des Instituts fiir rumanische Sprache zu 

Leipzig 13 (1908) 51, 53 (καί φωτογραφία Θρακός Σαρακατσάνου, πίναξ X ) .— 
Περί τών Σαρακατσάνων τής περιοχής τοΰ Sam okov έγραψε 6 Βούλγαρος λόγιος 
Ρ. Ts'ilef, Bulletin du musee ethnographique de Sophia 1 (1924) 49— 55.

8) Βλ. Σόράπην,  ενθ’ άν. 659.



!ΐΕΡ>Ι ΤΗ Σ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΪί ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

1.

Μετά την δημοσίευσιν τοϋ θεμελιώδους έργου τού Δανοϋ γλωσσολό
γου C. Hoeg περ'ι των Σαρακατσαναίων τής Ηπείρου— έργου πολλοϋ λόγου 
άξιου, αποτελέσματος εργασίας γενομένης μετ’ επιμονής ως προς την συλλο
γήν τοϋ ύλικοΰ καί μετ’ ευσυνειδησίας επιστημονικής και επιτυχίας εν τφ 
συνόλφ — ήλθον εις φως σχετικαί τινες εργασίαι και ιδίφ βιβλιοκρισίαι περ'ι 
τοΰ βιβλίου τούτου τοΰ H oeg μικρότεροι ή εκτενέστεροι, εις τάς οποίας 
(πλήν τής κρίσεως σημείων τινών αυτού) έπεχειρήδησαν καί νέαι άπόπειραι 
προς λΰσιν τών δυο σπουδαιοτέρων προβλημάτων: 1) τις ή καταγωγή των 
Σαρακατσαναίων και 2) τ'ις ή έομηνεία τοΰ δ ’ όματος τής αυτής φυλής.

Τούς Σαρακατσαναίους άλλωστε αγνοεί μέχρι σήμερον ή ελληνική 
ιστορία τών νεωτέρων χρόνων, βεβαίως διότι έλειπον ειδήσεις παντός είδους 
άναφερόμεναι εις αύτοΰς. Είναι διά τούτο σπουδαία ή συμβολή τοΰ κ. Hoeg 
δχι μόνον γλωσσικώς, άλλα καί ίστορικώς. Διότι έδωκε τήν άρχήν ε’ις άπο- 
κάλυψιν τρόπον τινά τής ιδιαιτέρας ιστορικής ύπάρξεως τών ήμιμονάδων 
τούτων, δπως καί εις τήν επιστημονικήν έρευναν τής γλώσσης, τής τέχνης 
καί καθόλου τοϋ βίου αυτών.

Μετά τήν εργασίαν τοΰ Hoeg ύπελείπετο κατά τήν γνώμην μου ως 
προς τό πριϋτον ζήτημα νά διευκρινηθή τούτο μόνον: αν οί Σαρακατσαναΐοι 
είναι πράγματι κατ’ εύδεΐαν άπόγονοι άρχαίας νομαδικής φυλής—ως νομίζει 
ό H oeg— ή είναι νέοι "Ελληνες κατ” ούδέν διαφέροντες τών άλλων Έλλή 
νων. "Αντί τούτου δμως ή πραγματικότης, δτι οί Σαρακατσαναΐοι είναι "Ελ
ληνες, κατεπολεμήθη υπό πολλών ξένων, οί οποίοι άνενέωσαν ούτω παλαιο- 
τέραν θεωρίαν ή προέτειναν άλλας, μή συμβαλλούσας είς τήν γνώσιν τής επι
στημονικής άληθείας. Όμοίως τά μέχρι τοΰδε γραφέντα περί τοϋ ονόματος 
τών νομάδων τούτων δεν ώδήγησαν ακόμη είς τήν λύσιν καί τοΰ ζητήμα
τος τούτου. Διά τοΰτο πραγματεύομαι περί άμφοτέρων τών ζητημάτων τού
των, τά όποια άλλως είναι συναφή.

Είς τήν έν τέλει σχετικήν βιβλιογραφίαν περιλαμβάνονται καί τινες 
μελέται, τάς οποίας δεν είχεν ύπ’ όψιν ό C. H oeg, καί άλλαι έκδοθεΐσαι



μετά τά έτη 1925— 1926 μέχρι σήμερον, αι όποΐαι δεν είχον ληφθή ύπ* 
δψιν υπό ιών παρ’ ήμΐν ή τών εν τή αλλοδαπή εσχάτως πραγματευθέντων 
(τινές αυτών ίσως και διότι είναι γλωσσικώς δυσπρόσιτοι, π.χ. ή πραγματεία 
τοΰ Ρ. Ts'ilef έχει γραφή βουλγαριστί, ή τοΰ Ρ. Skok σεοβιστί και τρεις 
άλλαι ρουμανιστι ήτοι των Ρ. Papahagi, Th. Capidan και Τ . Papahagi).

2 .

Ή  παρούσα εργασία κατανέμεται εις πέντε κεφάλαια και συνοδεύε
ται υπό παραρτημάτων. Είς τό πρώτον κα'ι μεγαλύτερον κεφάλαιον επι- 
χειρεΐται άνασκόπησις και έλεγχος τών μέχρι σήμερον γραφέντων περί τής 
εθνικότητος τών Σαρακατσαναίων, ιδιαιτέρως δέ τών μετά την Ιργασίαν 
τοΰ C. H oeg διατυπωθεισών γνωμών, αι όποΐαι παρουσιάζουν τους Σαρα- 
κατσάνους Άρωμούνους την καταγωγήν. Κα'ι δι’ εκείνους μεν δσοι γνωρίζουν 
τον βίον, την γλώσσαν και την εθνικήν σννείδησιν τών Σαρακατσαναίων, εξ 
άλλου δέ τον βίον καί την γλώσσαν τών λοιπών Ελλήνων καί οΐ όποιοι ήλ- 
θον είς επαφήν προς τούς ίδιου: Σαρακατσαναίους καί άνέγνωσαν τό βιβλίον 
τοΰ H oeg, ζήτημα περί τής εθνικότητος τών Σαρακατσαναίων δεν ύφίσταται, 
δσον ακριβώς δεν ύφίσταται ζήτημα περί τής καταγωγής τών άλλων Ελλή
νων ποιμένων. Ή  επιστημονική δμως έρευνα μετά τά τελευταία δημοσιεύ
ματα έχει σήμερον νά απόδειξη και τοΰτο, δτι οί Σαρακατσαναΐοι είναι 
αληθώς “Έλληνες καί δχι αλλογενείς. Προς τοΰτο δέ επιχειρεΐται βάσανος 
τών μέχρι τοΰδε εξενεχθεισών σπουδαιοτέρων γνωμών επί τού ζητήματος 
τούτου.“Η έξέτασις τών επιχειρημάτων, τά όποια έτέθησαν προς επιστημο
νικήν άπόδέιξιν τής άρωμουνικής καταγωγής τών Σαρακατσ., γίνεται μόνον, 
διά νά βασανισθοΰν καί εκτιμηίίή ή αξία αυτών. “Η δέ άπόδειξις τοΰ δτι οί 
Σαρακατσ. είναι παρά τά γεγραμμένα "Ελληνες επιτυγχάνεται διά τής είς 
άτοπον απαγωγής.

Εις άλλο κεφάλαιον εξετάζεται τό πρόβλημα, αν οί Σαρακατσαναΐοι 
διάγουν ώς νομάδες από τής άρχαιότητος, είναι λοιπόν απόγονοι αρχαίας 
νομαδικής φυλής, ή είναι νέοι "Ελληνες καταστάντες νομάδες κατά νεωτέρους 
χρόνους.

Είς τρίτον κεφάλαιον αναλύεται τό πρόβλημα τοΰ προσδιορισμού 
τής αρχικής κοιτίδος τών Σαρακατσαναίων καί επιχειρεΐται πορισμός συμπε
ρασμάτων τινών έκ τών παραδόσεων τών ιδίων ποιμένων.

Εις τέταρτον κεφάλαιον παρατίθενται καί ελέγχονται αί είς εμέ γνω
στοί ετυμολογίαι τοΰ εθνικού ονόματος Σαρακατσάΐ'ος.

Είς δέ τότελευταΐον προτείνεται καί υποστηρίζεται ερμηνεία τοΰ ίδιου 
δνόματος.

’ Εν τέλει παρατίθεται ή βιβλιογραφία καί σειρά παραρτημάτων πέίρί 
μεμονωμένων λέξεων ή περί σειρών λέξεων, τών οποίων υποστηρίζεται ή

Περ'ι τών Σαρακατσαναίων 6$
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ορθή ετυμολογία' πρόκειται κυρίως περί λέξεων, εκ τών όποιων Ρουμάνοι 
η Κουτσόβλαχοι επιστήμονες συνάγουν συμπεράσματα περί τής άρωμουνικής 
καταγωγής τώγ Σαρακατσαναίων.

I. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

Η ' ·  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ- ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

1. Ό  Γάλλος Pouqueville έταΰτιζε τους Σαρακατσάνους μέ τούς’Αρ 
βανιτοβλάχους, ήτοι τους ’ Αλβανούς Κουτσοβλάχους. Μη ευρών το σχετικόν 
χωρίον παρά τάς έρευνας μου, άφοΰ κα'ι ό άναφέρων τά ανωτέρω Άραβαντι- 
νός ') δεν παραπέμπει, δεν γνωρίζω πώς ό Pouqueville δικαιολογεί την γνώ 
μην του. Πάντως είναι, φαίνεται, ή πρώτη γνώμη περί των Σαρακατσα 
ναίων ώς Άρωμοΰνων εξ ’ Αλβανίας, την οποίαν υποστηρίζουν εσχάτως οι 
Ρουμάνοι κα'ι την οποίαν θά συζητήσωμεν κατωτέρω.

2. "Ετερος όμως Γάλλος βραδυτερον, ό L. Heuzey a), τονίζει ότι οί 
εν Άκαρνανίφ Σαρακατσάνοι είναι ελληνικός πληθυσμός, σμιλών μόνον 
έλλληνιστΐ (ένφ οί Καραγκοΰνηδες είναι τρίγλωσσοι, όμιλοΰντες άρωμου- 
νιστί, ελληνιστί καί άλβανιστί), κα'ι ότι οί Σαρακατσάνοι δεν πρέπει νά συγ- 
χέωνται προς άλλους νομάδας, οί όποιοι επίσης διαχειμάζουν έν Άκαρνανίφ.

3. Ό  Π. Άραβαντινός s) δέχεται ότι οί Σ. είναι "Ελληνες, λείψανα 
τών αρχαίων Άκαρνάνων καί Ήπειρωτών.

4. Κατά τον Ίωάνν. Ααμπρίδην *) είναι "Ελληνες χωρικοί, εις τούς 
οποίους θά προσετέθησαν καί Άρωμοΰνοι έκ Σιρόκου.

5. Ό  Const. Jirec'ek 5) ονομάζει τούς Καρακατσάνους (Karakac'ani) 
εξηλληνισμένους Βλάχους καί αναφέρει ότι Κουτσόβλαχοι καί Καρακατσάνοι 
μισούν άλλήλους καί ουδέποτε έρχονται εις επιγαμίαν μεταξύ των, ότι δε οί 
Καρακατσάνοι έχουν σχέσεις προς τούς Βλάχους τής Pes'tere (προφανώς εν
νοούνται οί Σαρακατσάνοι τού όρου; Περιστέρι). Κατά τον Jirec'ek, είς όν 
παραπέμπει, επαναλαμβάνει βραδυτερον ό Ε. von Thalloczy 6) ότι οί Κα 
ρακατσάνοι είναι την καταγωγήν Βλάχοι όμιλοΰντες ελληνιστί. Τούς ίσχυρι 1 2 3 4 5 6

1) Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, Ά θή ναι 1905, σ. 38 σημ. 1.
2) Le Mont O lym pe et PAcarnanie, Paris 1860, σ. 200 Πβ. καί T h . Kind, 

A . Petermanns Mitteilungen 1861, a. 115 u.
3) “Έ ν θ ’ άν.
4) Ηπειρωτικά μελετήματα 4 (1904) 50 κ. έξ.
5) Cesty po Bulbarsky (Ταξίδια έν Βουλγαρία), Praze 1888, σ. 320 (τσεχι- 

στί) καί Das Furstentum Bulgarien 1891, σ. 118.
6) Beitrage sur Siedlungsgesckichte der Balkanhalbinsel: Illyrisch— 

Albanisclie Forscbungen, I, Miincben 1916, σ· 60.
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σμούς όμως του jirec'ek , δτι οΐ Σ . είναι Άρωμοΰνοι έξηλληνισμένοι και 
δτι έν Βουλγαρία και Σερβία υποκρίνονται τούς "Ελληνας, κρίνει απαρά
δεκτους ό Βούλγαρος Ρ. T s 'i le f1).

6. Ό  G. W eigand ’ ), ό όποιος έμελέτησε τούς Άρωμούνους καί δχι 
τούς Σαρακατσάνους, μας πληροφορεί τα εξής: Τινές Άρωμοΰνοι πιστεύουν 
δτι οί Σ. είναι άροτμουνικής καταγωγής (φέρουν ένδυμα δμοιον προς τό των 
Φαρσερωτών και ό αρχηγός τής φατρίας λέγεται τσέλιγκας, δπως καί ο των 
Άρωιιούνων), επιγαμία μεταξύ Σαρακατσαναίων καί Άρωμούνων δεν πα- 
ρατηρεΐται, οϊ Σαρακατσαναΐοι διάκεινται εχθρικούς προς τούς Άρωμούνους 
καί τούς Αλβανούς, οί μέν Άρωμοΰνοι έκτιμοΰν τούς Σαρακατσαναίους, οί 
δέ Σ περιφρονοΰν τούς άρωμουνικής καταγωγής Κοπατσάρους. Τά επιχει
ρήματα ταΰτα τοΰ W eigand είναι σημαντικά υπέρ τής έλληνικότητος τής 
φυλής, ό ίδιος δέ στηριζόμενος— λέγει— εις τον τρόπον τοΰ βίου των Σαρα
κατσαναίων θεωρεί αυτούς γνησίους “Ελληνας.

Επανερχόμενος ό W eigand s) λέγει δτι είδος Άρωμούνων είναι οί 
έκ τής οροσειράς τοΰ Γράμμου (Β. Πίνδου) καταγόμενοι νομάδες, οί όποιοι 
καλούν εαυτούς Grainusteani καί υπό των Βουλγάρων καλούνται Καρα- 
κατσάνοι ή Σαρακατσάνοι' υπό τό όνομα δμως τοΰτο—λέγει—νοούνται καί 
"Ελληνες καί Άρωμοΰνοι νομάδες, δπως υπό τό όνομα Βλάχοι φέρονται όχι 
μόνον Άρωμοΰνοι, αλλά και “Ελληνες, δτι δμως τοΰτο τό Βλάχοι σημαίνει 
τούς ποιμένας, όχι εθνικότητα (καί παραβάλλει Jiiruken=aoip6v^, Z inzar=  
κτίσται έν Σερβία, Πη1ίαπ=πετροκόπος έν Βουλγαρία, Rumin =  χωρικός 
έν Ρουμανία)· Περαιτέρω 4) λέγει δτι τό όνομα Σαρακαισ'άνοι μεταχειρί
ζονται οί Άρωμοΰνοι μόνον δΓ "Ελληνας νομάδας, τό δ’ ένδυμα των Γραμ- 
μοστηνών καί των Σαρακατσάνων ομοιάζει μέν, αλλ’ δμως είναι εύκολον να 
διακρίνη τις την διαφοράν.

Καί πάλιν επανερχόμενος ό G. W eigand 5) λέγει μέν δτι οί Σαρα- 
κατσαναΐοι έχουν τον αυτόν τρόπον τοΰ βίου, τον όποιον καί οί Άρωμοΰνοι 
ποιμένες, άλλα τονίζει δτι ένεκα τούτου οί Σαρακατσαναΐοι συγχέονται προς 
τούς Άρωμούνους συχνά. Περιέργως δέ διακρίνει ό W eigand τούς “Ελλη
νας Σαρακατσαναίους από των έν Βουλγαρίφ Καρακατσάνατν, θεωρεί δηλ. 
τούς μέν λεγομένους Σαρακατσάνους "Ελληνας, τούς δέ λεγομένους Καρακα- 
τσ'άνους Άρωμούνους.

Ή  διαφορά ως προς την διατύπωσιν τής γνώμης τοΰ W eigand κατά 
τάς τρεις αύτάς έποχάς (1894, 1907, 1924) δεικνύει ότι ό W eigand δέν είχε 1 2 3 4 5

1) Bulletin du musee ethnogr. de Sophia 1 (1921) 50.
2) Die Aromunen 1(1894) 277.
3) Rumanen und Aromunen in Bulgarien, Leipzig 1907, σ. 51.
4) ΈνΘ·’ dv. σ. 52.
5) Ethnographic von Makedonien, Leipzig 1924, σ. 45.
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μελετήσει τον ποΐμενικόν βίον των Σαρακατσάνων, ως άλλως και ό ίδιος 
ομολογεί ’ ), και εν μέρει αυτοσχεδιάζει.

7. Οί Σαρακατσάνοι κατά τον Ν. Γιαννόπουλον *) φυλή νομαδική, 
«ίδιον βίον ζώσα και ουδεμίαν ομοιότητα προς τούς Βλάχους ε'χουσα, μάλ
λον δέ προσεγγίζουσα πρός την ελληνικήν και την ελληνικήν γλώσσαν λαλοϋ- 
σα» «είναι κάθαρώς ελληνική» καί «έ'νεκεν των πολλών ένσκηψασών καται
γίδων κατά τον μεσαίωνα εκ τών βαρβαρικών ορδών και τελευτάΐον ένεκα 
τής τουρκικής δυναστείας άπεχώρησεν εις τά δρη και έτράπη εις τον ποιμε- 
νικόν βίον».

8. Ό  Alfred Philippson 9) παρατηρεί δτι οί Σαρακατσαναΐοι όμι- 
λοϋντες ελληνιστί διακρίνουν εαυτούς ως ιδίαν φυλήν, ή οποία άξ.ζει νά 
τύχη λεπτομερούς επιστημονικής έρεύνης.

9. Κατά τον Karl Oestreich'1). οί Σαρακατσάνοι είναι παραλλαγή 
τών Βλάχων (Eine Abart dieser Walachen sind die griechisch redenden 
«Karakats'ani»), λέγει δέ οΰτος δτι διδάσκαλός τις τών Σαρακατσαναίων, ό 
όποιος και τοϋ έδωκε πληροφορίας τινάς, «natiirlich von der walachi- 
schen Herkunft dieser griechisch redenden Karakac'ani nichts wissen 
wollte. Doch liessen sie sich imraer «Vlah» nennen, und galten mei- 
nen Lenten trotz der Sprache als W lachen» s).

Ό  Oestreich φρονεί δτι είναι Άρωμοΰνοι οί Σ., διότι οί άγωγιά- 
ταί του τούς ώνόμάζον Βλάχους. Άλλ’ οί χωρικοί Βλάχους άποκαλοϋν δλους 
τούς ποιμένας καί δέν φροντίζουν νά εξακριβώσουν τήν καταγωγήν αυτών. 
Περί τοϋ όρου Βλάχος θά γίνη κατωτέρω λόγος, διότι τό ανύπαρκτον τοΰτο 
επιχείρημα έπανελήφθη πολλάκις μέχρι σήμερον.

10. ’ Ακόμη καί "Ελληνες λόγιοι έξέλαβον τούς Σαρακατσαναίους Ά ρ ω  
μούνους έξηλληνισμένους άπομαθόντας δήθεν τό βλαχικόν “) ιδίωμα, διότι οί 1 2 3 4 5 6

1) Ό τ ι  δέν είδε καν Σαρακατσάνους ομολογεί ό ίδιος λέγων «so horte 
ich von Sarakac'ani auf dem Gebirge siidlich von Dobni Lorn bei Belogra- 
dz'ik und ich hatte schon die Absicht sie dort aufzusuchen, als ich zufal- 
lig erfuhr, dass es Griechen waren» (Rumanen und Aromunen σ. 51). ’Επειδή 
δηλ. έμαθεν δτι ήσάν "Ελληνες, δέν τούς έπεσκέφθη.

2) Τά Φθιωτικά, Ά&ήναι 1891, 8.
3) Thessalien und Epirus, Berlin 1897, σ· 391·
4) Die Bevolkerung von M akedonien: Geographische Zeitschrift (L ei

pzig) 11 (1905) a. 287.
5) “Ε νδ. άν. σ· 288.
6) Ά ν τ .  Σ π η λ ιω το η ο ν λ ο υ  Οί Βλαχόφωνοι "Ελληνες και ή ρωμουνική προ

παγάνδα, Ά θή ναι 1905, σ. 21, 25 καί ίδίρ σ. 129 σημ, Καί κατά τόν Κ ω να τ .  Νι~ 
Ηολαΐδην, Ετυμολογικόν Λεξικόν τής κουτσοβλαχικής γλώσσης, Ά θ ή ν ό ι 1909, σ. 
μδ'., οί Σαρακατσαναΐοι είναι Βλάχοι ελληνόφωνοι, οδτω δέ διακρίνει ό Νικολαΐ- 
δης Κουτσοβλάχους, Βλάχους Σαρακατσαναίους καί Άρβανιτοβλάχους (Καραγκοΰ- 
νηδες). Ό  δέ Ά & α ν .  Μ π οντον^ α ς ,  Ein Kapitel der historischen Gratnmatik der
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λόγιοι οΰτοι προφανώς δεν εΐχον μελετήσει τά άφορώντα εις αυτούς.
11. Ό  Ant. Baldacci ') λέγει ότι οι Σαρακατσάνοι, λατινική φυλή 

(vetusti monumenti della stirpe latina), εγκατελείφθησαν υπό τής Ρουμα 
νιας και τής ’Ιταλίας εις τήν ελληνικήν προπαγάνδαν κα'ι ότι πολύ ταχέως 
οί Σ. θά έχουν άπολέσει και τήν γλώσσαν' διαπιστώνει μετά λύπης ότι ή 
’ Ιταλία κα'ι Ρουμανία έγκατέλειψαν τό ίδιον αίμα νά διασκορπισθή επί των 
αλβανικών καί μακεδονικών όρέων, ένφ οί "Ελληνες από ήμίσεος αίώνος 
κάμνουν διά τής προπαγάνδας ό,τι δεν είχον κάμει κατά τήν μακράν κυριαρ 
χίαν των οί Σλάβοι κα'ι οί Τούρκοι. Επίσης λέγει δ Baldacci ότι οί έξελ- 
ληνισθέντες ούτοι Φαρσεριώται είναι μετά φανατισμού υπέρ τής 'Ελλάδος, 
ώστε φαίνεται ότι έλησμόνησαν τήν λατινικήν καταγωγήν των (Torigine la
tina), ότι δέ και {'περηφανεύονται τινες, διότι έλησμόνησαν τήν μητρικήν 
των γλώσσαν, δηλ. κατά Baldacci τήν λατινικήν !

"Οπως τόσοι άλλοι, ούτω καί δ Baldacci, δεν κάμνει διάκρισιν με
ταξύ τών λεγομένων Άρωμούνων καί τών Σαρακατσαναίων, κατ’ αυτόν 
υπάρχουν Βλάχοι όμιλούντες λατινικόν ιδίωμα (οί Κουτσόβλαχοι), Βλάχοι 
Τοαρακαισάνοι όμιλούντες ελληνιστί καί Βλάχοι όμιλούντες τήν αλβανικήν. 
Ή  ιθεωρία ότι οί Σαρακατσάνοι είναι Άρωμυύνοι (Κουτσόβλαχοι) είναι 
άπότοκος τής γενικεΰσεως τής ιδέας ότι πάντες οί έν Έλλάδι ποιμένες είναι 
λατινική φυλή, καταπίπτει δέ δ.ι’ όσων αυτός ό Baldacci λέγει : ότι δηλ. 
οί Σαρακατσάνοι {'περηφανεύονται ότι ομιλούν τήν ελληνικήν γλώσσαν, 
περιφρονούντες τό κουτσοβλαχικόν ιδίωμα καί τούς Κουτσοβλάχους' τούτο 
μαρτυρεί ότι οί Σ . είναι Έλληνες, όχι ότι είναι υπερήφανοι, διότι δήθεν— 
ώς λέγει ό Baldacci * 1 2 *)— έλησμόνησαν τήν μητρικήν των γλώσσαν (δηλ. τήν 
λατινικήν!) καί ότι οί Σ. είναι φιλέλληνες (!).

12. "Ελληνας θεωρεί τούς έν Βουλγαρίφ Σαρακαχσάνους καί διακρί
νει από τών Κουτσοβλάχων ό A. Ischirkoff s), παρέχει δέ καί τήν πληροφο
ρίαν ότι τφ 1900 έζων έν Βουλγαρία 69.020 "Ελληνες, τφ δέ 1910 47.935 
"Ελληνες, έξ ών 4690 Σαρακατσάνοι 4 5).

13. Τούς Σαρακατσάνους δέν μνημονεύει καν ό J. G 'vijic' *)', φαίνεται

griechischen Sprache, Leipzig 1910, σ. 89, δέν κάμνει διάκρισιν μεταξύ Κουτσο
βλάχων, Καραγκούνηδων καί Καρακατσαναίων (Σαρακατσαναίων), πάντες δέ ούτοι 
έδέχθησαν κατά τόν Μπούτουραν όλίγας έν τή γλωσση ελληνικός επιδράσεις.Ό Γ. 
Βλαχογιάννης (Λαϊκή απαγωγή : «Πρωία» 6 Αύγ. 1933, σ- 2), λέγει δτι ή απαγωγή 
είναι συνήθης «στους σκηνίτες ε λ λ η ν ό φ ω ν ο υ ς  Σαρακατσάνους καί στους 
άλλους τούς βλαχόφωνους».

1) Itinerari Albanesi, Rom e 1917, σ. 246. 2) ’ Κνθ’ άν. σ. 106..
3) Bulgarien, Land und Leute, Leipzig 1916—17, II , σ. 31 καί 49.
4) Παρατηρητέον ότι αντί του άριθμοΰ 4690 ό Ρ. Ts'ilef δίδει τόν αριθμόν

3159.
5) La Peninsule Balkanique, Geographie bumaine, Paris 1918, σ. 177.



δε 3π υπάγει αυτούς νπο τούς Άρωμούνους, περί των οποίων κάμνει λόγον, 
εντεύθεν δ= εξηγείται πώς δ C'vijic" καί άλλοι ισχυρίζονται οτι αληθινοί νο
μάδες είς την βαλκανικήν χεροόνησον είναι μόνον ή όμάς των Άρωμούνων.

14. Ό  Ρ. Ts'ilef >) τονίζει δτι οί Σαρακατσαναΐοι, των οποίων 
οϊκογένειαι (κατά την ομολογίαν τών Ιδίων άνερχόμεναι είς 2 000, ένφ κατά 
την έν Βουλγαρία άπογραφήν τού 1910 ήσαν 3.159 κατανεμημένοι είς δέκα 
διάφορα σημεία της Βουλγαρίας) διαχειμάζουν εκεί, έχουν όλως διάφορον 
γλώσσαν καί διάφορον εθνικόν ένδυμα καί δεν έρχονται είς επιγαμίαν προς 
τούς Βλάχους Άρωμούνους, υποθέτει όμως δτι είναι άπομεμακρνσμένοι 
απόγονοι τοΰ παλαιού ρωμανίζοντος πληθυσμού της Πίνδου.

Ο συγγραφεύς τονίζει την διαφοράν τού ενδύματος τών Σαρακατσα- 
ναίων από τού ενδύματος τών °Αρωμούνων, παραθέτων πλήρη κατάλογον 
τών τμημάτων τής τε ανδρικής καί τής γυναικείας ενδυμασίας. Την διαφο
ράν ταύτην είπεν, ως εΐδομεν ανωτέρω, καί δ G. W eigand, γνωρίζουν δέ 
καλώς καί αυτοί οί Σαρακατσαναΐοι (βλ. κατιοτέραι), καί μόνον οί Ρουμάνοι 
λόγιοι δεν αναγνωρίζουν.

Την πρώτην θέσιν εις τά τραγούδια τών Σαρακατσάνων κατέχουν— 
λέγει δ T s'ilef—τά έχοντα περιεχόμενον τούς άγωνιστάς τού 1821, ως τον 
Καφαϊσκάκην, τον Κατσαντώνην, τον Κίτσον κ.λ.π., τούτο δέ άποδεικνύει, 
νομίζω, σαφώς δτι οί Σ. έχουν ελληνικήν εθνικήν συνείδησιν. ”0  Ts'ilef 
παρασταθείς είς γάμον σαρακατσαναίικον περιγράφει δ,τι είδε καί παραθέτει 
δσα μσματα φδόμενα προς χορόν ήκουσε, λέγει δέ και δτι Βλάχο; καί Βλά- 
χιοοα άπαντώντα εις φσματα τών Σ. δηλοϋν τον ποιμένα 1 2). Επίσης κάμνει 
λόγον περί άερικών, τριών μοιρών, μοιρολογιών καί μύ&ων, τά δποΐα δέν 
είναι άλλο είμή ελληνικά.

Οί Σ. είναι, λέγει ό T s '., φίλοι τής μονώσεως καί αποφεύγουν πάσαν 
επαφήν προς τον πέριξ πληθυσμόν, διό καί ούδεμία έπίδρασις τού νεωτέρου 
πολιτισμού ήσκήθη επ’ αυτούς.

Αί παρατηρήσεις αΰται τού Ts'ilef είναι, νομίζω, σημαντικοί, διότι 
δεικνύουν δτι δ πληθυσμός τόσον πολύ άποφεύγων τήν επαφήν του προς τον 
άλλον κόσμον έχει έκ παραδόσεως τήν ιδιότητα ταύτην. Πώς λοιπόν ήτο δυ
νατή τόσον τεραστία έπίδρασις τών Ελλήνων επί τήν ξένην ταύτην φυλήν, 
εάν βεβαίως ήτο άρωμουνική, ώστε νά έζελληνισθή αυτή τελείως καί ελλη
νιστί νά δμιλή καί ελληνικά φσματα νά αδή καί νά μάχεται μετά τών Ε λ 
λήνων υπέρ τής ελληνικής ύποθέσεως καί νά αισθάνεται, ως δλοι οί “Ελ
ληνες ; Τοιούτο θαύμα (ήτοι θεμελιώδης αλλαγή τού χαρακτήρας ενός λαού 
έξελληνισθέντος) δέν είναι δυνατόν, άποδεικνύεται δέ τό αδύνατον καί διά

1) “Ενθ·' άν. ο. 51 κ. έξ.
2) "Ε νθ' άν. σ· 51 κ .έξ .— Παραθέτω τά τοΰ Ts' , διότι παρέχει άξιολόγους 

ειδήσεις, αί όποΐαι δέν είχον ληφθή ΰπ’ δψιν υπό τοΰ H oeg.
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τούτου, δτι οί αλβανόφωνοι πληθυσμοί ύπάρχουν είς διάφορα σημεία τής 
χώρας μέχρι σήμερον. "Η πρέπει νά δεχθώμεν ότι πρότερον μέν δεν εΐχον 
οϊ Σ. την ιδιότητα τής μονώσεως και τής Αποφυγής τού πέριξ κόσμου, Απέ
κτησαν δέ την Ιδιότητα ταύτην, ευθύς ώς έξηλληνίσθησαν ; Τό πράγμα θά 
ήτο παράδοξον.

Κατά ταΰτα και τό συμπέρασμα, εις τό όποιον καταλήγει ό T s '., ότι 
δηλ. οί ΣαρακατσαναΤοι είναι συγγενείς τών Κουτσοβλάχων (ή Τζιντζάρων) 
κα'ι ότι ό έξελληνισμός των εγένετο ενωρίς, πριν εγκαταλείπουν τό Σιρόκο, 
τό συμπέρασμα τοϋτο δεν έϊναι σύμφωνον πρός την αλήθειαν. Τοΰτο όμως 
ισχυρίζεται ό Ts'. καλή τή πίστει και τρόπον τινά, διά ν’ άποκρούση την 
κρατούσαν, ως λέγει, ψευδή γνώμην ότι οί ΣαρακατσαναΤοι εξηλληνίσθησαν 
κατά τον 19ον αιώνα έν Βουλγαρίρ.

Ό  T s'. παραθέτει καί ολίγον γλωσσικόν υλικόν, ως κύρια ονόματα, 
τών μηνών (τά όποια καί προσπαθεί νά ερμηνεύση), άλλ’ όχι κατά τό άμι 
γες ιδίωμα τών Σαρακατσαναίων, ύπαγορευθέντα, φαίνεται, υπό λογίου ή 
άποκατασταθέντα ύπ’ αυτού κατά την κοινήν νέαν ελληνικήν. Λιά τάς ερ
μηνείας του παρατηρώ ότι ευρίσκει σλαβικήν έπίδρασιν εις τά; καταλήξεις 
τών κυρίων ονομάτων τών Σαρακατσαναίων, π.χ. Χυΐοιος, Μήτρος, Βαγγέ
λης κ λ.π. ή Μαρία, Βααίλιο, Έλένω, ’ Αγόρια (τούτο ερμηνεύει έκ τού 
Βουλγαρ. Gora, ενφ είναι εκ τού έλλην. προσηγορικού ή άγόρω), Marfo 
(γραπτέον πιθανώς Μόρφω) κλπ., ένφ τοιαύτη έπίδρασις είναι ανύπαρκτος. 
Κατά τά άλλα τό άρθρον τού Ts'. είναι εύσυνείδητον καί άξιόπιστον.

15. Κατά τον Δημ. Συράκην ’ ), εις τον όποιον περιοδεύσαντα τά κτη- 
νοτροφικά διαμερίσματα τής χώρας (Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, ’Ήπειρον, 
Στερεάν Ελλάδα) όφείλομεν πολλάς είδήσεις περί τών Σαρακατσαναίων, ο! 
Σαρακατσάνοι «είναι ακραιφνούς Ελληνικής καταγοιγής όμιλούντες τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν» *). ’Απορρίπτει δέ τήν γνώμην ότι είναι Κουτσόβλαχοι 
έξηλληνισμένοι καταγόμενοι έκ Σιρόκου, οπερ «κατοικεΐται ανέκαθεν υπό 
Κουτσοβλάχων ευθύς έξ αρχής από τής άποικίσεώς των εις τάς Έλληνικάς 
χώρας» (όπερ τελευταΐον όμως μένει αναπόδεικτον). ”Αν ήσαν οί Σαρακα- 
τσαναΐοι πράγματι έξηλληνισμένοι Κουτσόβλαχοι—λέγει ό συγγραφεύς— «πάν
τως θά διετήρουν έστω καί δλίγας κουτσοβλαχικάς λέξεις, ένφ αληθές είναι 
ότι αυτοί ουδόλως μεταχειρίζονται ξένας τοιαύτας έκτος τών ολίγων λέξεων 
χρησιμοποιουμένων άλλωστε παρ’ όλου τού ποιμενίκού κόσμου τής Ελλάδος, 
άί όποΐαι άλλως τε δέν είναι βλαχικής προέλεύσεως, αλλά μάλλον σλαβικής 1 2

1) Δελτίον τής ‘Ελληνικής Γεωργικής 'Εταιρίας 12 (1925) 656.
2) Οί Σαρακατσαναΐοι κατέφυγον κατά τήν τουρκοκρατίαν είς τά δρη καί 

ούτως άπέφευγον τάς πιέσεις τών έχθ-ρών έκ τών Σαρακατσαναίων δέ κυρίως 
έστρατολογοΰντρ οί αρματολοί καί κλέφτες τής εποχής πρό-τής έπαναστάσεως τού 
1821, Βλ Συράκην,'^αελ.  660.
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διαδοθεΐσαι διά τών Κουτσοβλάχων’ )».
16. 'Ο C. H oeg a), ό όποιος έμελέτήσε πλήρως τούς Σαρακατσάνους 

τής Ηπείρου, στηρίζει την γνώμην του δτι οί Σ . είναι "Ελληνες και οχι 
Άρωμοΰνοι, διά των εξής επιχειρημάταιν.

I. Οί ίδιοι οί Σ. θεωρούν εαυτούς γνησίους 'Έλληνας και αγνοούν 
τελείως την ιδέαν δτι ήτο δυνατόν νά είναι άρωμουνικής καταγωγής.

II. Έ άν οί Σ. ήραν αληθώς συγγενείς τών Άρωμοΰνων, θά άνέμενέ 
τις νά εύρη εις την διάλεκτον αυτών ίχνη τής γλώσσης, την οποίαν ύποτί 
θεται δτιωμίλουν αλέστε και άπέμαθον, ώς συμβαίνει μέ τούς Κοπατσάρους, 
θά ήσαν δέ γλωσσολογικά τεκμήρια τής συγγένειας μεταξύ Σαρακατσάνων 
και Άρωμοΰνων φωνητικά.} Ιδιορρυίλμίαι και φαινόμενα γραμματικά κοινά 
εϊς την άρωμοννικην διάλεκτον και την διάλεκτον τών Σαρακατοαναίων. 
Τοιαΰτα φαινόμενα δεν υπάρχουν.*Αί δέ λέξεις κατοννα, στάνη, τσέλιγκας 
καί καλύβι, ως και άλλαι, είναι λέξεις πολιτισμού άπαντώσαι είς δλας τάς 
βαλκανικός γλώσσας (δπερ παρετήρησεν, ως εΐδομεν ανωτέρω, καί ό Δημ. 
Συράκης), διότι ό πολιτισμός, είς τον οποίον άναφέρονται αί λέξεις, είναι1 ό 
αυτός πανταχοϋ τής Βαλκανικής. 'Ομοίως κατά τον H oeg δεν ενέχει σημα
σίαν ό δανεισμός όρωνπινών συγγένειας, ως τάτας (— πατήρ) καί λαλά ( =  
μήτηρ) κ.λ.π. έκ τής άρωμουνικής, διότι συχνά καταφεύγουν οί λαλοΰντες 
εις τάς ξένας γλώσσας προς άνανέωσιν τών λέξεων τρυφερότητος. (Περί τών 
λέξεων τάτας, λαλά k.t.L βλ. κατωτέρω καί σχετικόν παράρτημα).

III. Ό  τρόπος τού βίου τών Σαρακατσαναίων καί τών Άρωμοΰνων 
είναι δλως διάφορος καί δ η :

α) Αί καλΰβαι τών Άρωμοΰνων διαφέρουν τών καλυβών τών Σ· (πα
ραθέτει μαρτυρίας τού L Heuzey καί τού Haberlandt), τών οποίων τά λε' 
γόμενα «κρεββάτια» δεν έχουν οί Άρωμοΰνοι.

β) Ή  τελευταία νυμφευθείσα γυνή τίθεται επί κεφαλής τού καραβα
νιού τών Σ. κατά τήν μετακίνησιν τών δΰο εποχών, ενφ» παρά τοΐς Ά ρ ω - 
μοΰνοις ή τιμητική αυτή θέσις επιφυλάσσεται είς γέροντα.

γ) Αί γαμήλιοι τελεταί τών Σαρακατσαναίων διαφέρουν ούσιωδώς 
από τών άρωμουνικών.

Αί αποδείξεις τού H oeg είναι σημαντικά! καί πειστικαί, έν τοΰτοις δεν 
έπεισαν πάντας, ώς άποδεικνΰει σειρά ξένων, ειδικών καί μή, επιστημόνων.

17. Κατά τον διαπρεπή γλωσσολόγον A. Meillet *) οί Σαρακατσα- 
ναϊοι δεν φαίνεται δτι είναι "Ελληνες, άλλ’ αλλογενής πληθυσμός έξηλληνι- 
σμένος, μέμφεται δέ τρόπον τινά τήν εξέτασιν τού προβλήματος τής καταγω
γής αυτών εντοπιζόμενων είς τήν Βόρειον Ελλάδα. Ό  αοίδιμος Ιπιστήμων 1 * 3

1) "Ε ν θ ’ άν. 657.
. · ·. 2) Ees Saraeatsans I 77 κ, εξ.

3) Bulletin de la Societe de Linguistique 26 (1925) 92,
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άπέρριψε τήν γνώμην ταυτην, χωρίς όμως και νά προτείνη τι το θετικόν, 
ώστε νομίζω δτι μή γνωρίσας ό ίδιος την φυλήν ταύτην δεν ήδύνατο νά δια
τύπωση σαφή γνώμην.

18. Ό  A. van Gennep ‘ ) αναφέρει δτι «άλλοι σοφοί έθεώρησαν τους 
Σ. συγγενείς των Ρουμάνων, επί τή βάσει τεχνολογικών αναλογιών». Κατ’ 
αυτόν τό ζήτημα τής καταγωγής τών Σ. θά ήδΰνατο νά λυθή μόνον υπό τής 
ανθρωπολογίας και «ώρισμένος χαρακτήρ δολιχοκεςραλίας θά άπεδείκνυεν 
ίσως, υπό τον δρον δτι θά συναιδεύετο ΰπ’ άλλων δεδομένων, δτι δ πληθυ
σμός οΰτος είναι υπόλειμμα έποίκων τουρκικής καταγωγής». Τήν γνώμην 
ταυτην τοΰ Gennep αποκρούει (χάριν τής ίδικής του) ό Ρουμάνος Τ. Pa
pahagi a). ’ Αποκρούω δέ και εγώ, διότι παραμένει μετέωρος, έφ’ δσον δεν 
άποδεικνύεται.

Ό  H oeg— λέγει ό van Gennep— διετύπωσε τήν ευχήν νά μελετη
θούν επί τόπου υπό εθνογράφου τίνος οί όροι τοΰ βίου, ών αυτός έδωκε τήν 
επιφανειακήν άποψιν (Vaspect superiiciel). Τήν ευχήν ταυτην επαναλαμβά
νει καί δ Gennep καί, επειδή δεν μας εδόθη έν τφ μεταξύ συμβολή τις υπό 
εθνολόγου, επαναλαμβάνω καί εγώ.

Ό  van Gennep παρατηρεί τέλος δτι τοπικαί τινες μορφαί τοΰ νομα
δικού βίου τών Σ . είναι δμοιαι προς τάς τοΰ νομαδικού βίου τών ’Άλπεων, 
όπου υπάρχει βίος χωρίου κατά τών χειμώνα καί βίος καλΰβης κατά τό θέ
ρος (μέ κατανομήν τών ενεργειών διά γεωγραφικούς λόγους). Ή  διαφορά εί
ναι κατά τον G. δτι οί Σ . ιδρύουν δίς τοΰ έτους οικίας καί δεν τάς ανι
δρύουν εις τάς αυτάς θέσεις, δπερ γεγονός είναι ενδιαφέρον, ακριβώς δέ πα
ράλληλον προς αυτά δεν φαίνονται νά παρέχουν τά κλασσικά κείμενα.

Τήν γνώμην δτι οί Σαρακατσαναΐοι είναι Άρωμοΰνοι διατυπώ
νει καί ό Άρωμοΰνος Per. Papahagi s) καί επαναλαμβάνουν καί υποστηρί
ζουν βραδύτερον οί επίσης Άρωμοΰνοι καθηγηταί Th. Capidan καί Τ . 
Papahagi.

19. Ό  δέ Ρουμάνος ιστορικός Ν. Jorga έπίστευε πρότερον δτι οί 
Σαρακατσαναΐοι είναι Βλάχοι εξηλληνισμένοι 4), έπ’ εύκαιρίμ δέ τής κρίσεως 
τοΰ βιβλίου τοΰ H oeg λέγει Ε) δτι οί Σ«ρ· είναι οί ελληνόγλωσσοι Βλάχοι 
(les «Vlaques» de langage grec), οί όποιοι είναι ιλλυρικής καταγωγής 
συν τφ χρόνφ εξελληνισθέντες, ή ζωή των κατ’ ουδέν διαφέρει τής τών Ρου
μάνων ποιμένων (εποχή μεταναστεύσεως, καλύβαι, στάνη, στρούγκα, τσοπά- 1

1) Mercure de France 184 (1925) 211-
2) Grai s'i suflet 2 (1 92 5 -26 ) 411 καί 3 (1 9 2 7 -2 8 ) 260.
3) Numiri etnice la Aromani, 1925, σ.14 κ. έ|
4) H istoire des Roumains de la Petiinsule des Balcans (Albanie, Mace

doine, Epire, Thessalie etc.). Bucarest 1919, σ. 36.
5) Revue Historique du Sud-est Europeen 3 (1926) 243—245.



νης, τσέλιγκας.κ.τ.λ.), τά έθιμα τού γάμου και τά μοιρολόγια είναι ταύτά, 
υπάρχουν δε λεπτομερειακοί τινες διαφοραί είς τα ενδύματα.

Νομίζει περαιτέρω ό Jorga ‘ ) δ'τι τά φωνητικά φαινόμενα τά παρα 
τηρούμενα έν τή γλφσση τών Σ  , οίον τροπή τών φωνηέντων e και Ο, άπο 
βολή τοϋ ί, άφαίρεσις κ.λπ., «nous paraissent avoir un caractere d ’abre 
viation, de resserrement illyrique que le roumain, avec ses voyelles 
ombragees a.et ά, montre aussi» καί πιστεύει δτι ό τύπος φaμbL·ά αντί 
φαμίλια, αντιστοιχεί προς τό ρρυμ. Isdraelit αντί Israelit,

Άλλ’ ό ιστορικός Jorga εισέρχεται είς γλωσσικός παρατηρήσεις, αί 
όποΐαι δεν είναι όρθαί. Τά φωνητικά φαινόμενά τής γλώσσης τών Σαρακα 
τσαναίων πάντα είναι γνωστά έν τή νέα ελληνική διαλεκτολογία και ούδεμίαν 
επιδέχονται ερμηνείαν ξενικής έπιδράσεως. ’ Επί τοΰ προκειμένου δέ ό τύ 
πος φαμάλίό ερμηνεύεται έν τή έλλη'νική (πβ. χαμδίάς αντί χαμηλός, μδλάρ 
αντί μουλάρι κλπ.), τό δέ φαινόμενον τής άναπτύξεως d έν τφ Isdraelit εί
ναι κοινόν τής παλαιοσλαβικής, τής γερμανικής καί λιθουανικής καί δχι τής 
ρουμανικής.

Όμοιας παρατηρήσεις κάμνει καί περί τών λαογραφικών στοιχείων" 
δχαν κάτι παρόμοιον ύπάρχη έν τή ρουμανική γλώσση, τοϋτο είναι κατ’ αύ 
τον σιοιχεΐον ρουμανικόν (π. χ. δ τρόπος τής διηγήσεως είναι, νομίζει, ό αύ 
τός), μόνον τά ’δημώδη άσματα ευρίσκει ελληνικά, είς τά όποια δεν άπαντά 
τό γλυκύ τοΰ έρωτος άσμα τών Ρουμάνων. Άλλ’ άνευ επαρκούς γνάισεως 
τών Ιλληνικών μύθων, ασμάτων καί παραδόσεων πώς δύναται νά γίνεται 
τοιαύτη σύγκρισις τών σαρακατσαναίικων προς τά ρουμανικά; Τά λαογρα- 
φικά στοιχεία τών Σαρακατσαναίων είναι ελληνικά, δσον καί τών Θρακών, 
τών Μακεδόνων, τών Θεσσαλών καί τών άλλων Ελλήνων, Προ τοΰ παραλ
ληλισμού των προς τά ρουμανικά πρέπει νά έξετάζωνται συγκριτικώς προς 
τά ελληνικά, αφού δεν αμφισβητείται τουλάχιστον τούτο δτι όί Σαρακατσα- 
ναΐοι ομιλούν τήν ελληνικήν. Είναι δέ λυπηρόν δτι ό Jorga έδωκε τό σύν
θημα, τό όποιον ήκολούθησαν κατόπιν μεθ’ ύπερβάλλοντος ζήλου ό Th. Ca 
pidan καί ό Τ . Papahagi.

Κατά τον Jorga διά τήν άπόδειξιν τής ελληνικής καταγωγής τών 
Σαρακατσαναίων δεν έχει πολλήν αξίαν τό εθνικόν αίσθημα αυτών καί ευρί
σκει είς τούτο άντικειμένην μνείαν τινά παρεχομένην υπό τού H oeg (I, 81 
σημ.) περί τών ποιμένων τοΰ Μετζιτιέ, οί όποιοι λέγονται πρόγονοι τών Σα
ρακατσαναίων καί ομιλούν κυρίως τήν κουτσοβλαχικήν. Άλλ ’ ό Jorga πα- 
ρενόησε τό χωρίον, έν τφ όποίφ λέγεται δτι οί κάτοικοι τού χωρίου Μετζι- 
τιέ οΰδεμίαν συγγένειαν έχουν προς τούς Κουτσοβλάχους, «προς τούς Βλά 
χους τής Ρουμανίας», άλλ’ είναι ομόφυλοι προς τούς Σαρακατσάνους. Ό  1
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Περί, των Χαρακατσαναίιον

H oeg κατέληξεν είς to πιθανόν συμπέρασμα οτι δυνατόν Σαρακατσαναϊοϊ 
να ήλθον είς επιγαμίαν προς άρωμουνικόν τι φΰλον.

Ό  J o rg a  νομίζει δτι τό πρόβλημα τής κ ιταγωγής των Σ. «δεν είναι 
ικανή νά λύση μόνη ή φιλολογία».

Είς τό συμπέρασμα δε τοΰ H oeg, δτι οΐ Σ· υπήρξαν ανέκαθεν 'Έλ
ληνες, αντιπροτείνει δ Jorga τά εξής ‘ )· «Τό παλαιόν ιλλυρικόν έδαφος έδοοκε 
ταυτοχρόνους τον τύπον τής παραγωγής, είς τον οποίον ή ρουμανική είναι τό 
δευτερεΰον στοιχεΐον' άλλον τύπον, είς τόν όποιον ή ρουμανική κυριαρχεί: εί
ναι οί Ρουμάνοι τής Πίνδου' τρίτον τύπον, εις τόν όποιον ύποκατεστάθη ή 
ελληνική, των εθίμων και συνηθειών των οργάνων τοΰ λόγου διατηρηθέν- 
των είναι οί Σαρακατσάνοι, οίονδήποτε είναι τό δνομα, νέας αρχής, τό όποιον 
φέρουν».

Τήν ύπόθεσιν τοΰ Jorga δεν δύναμαι νά δεχθώ. Έ άν οί Σ. είναι 
λαός ελληνικός ή δχι, δύναται ν’ άποδειχθή εύθύτερον παρά διά συστήματος 
υποθέσεων, τάς οποίας ό σοφός σχεδιάζει είς τό γραφεϊόν του. Περί λαοΰ έκ- 
λιπόντος, αίπερί τοΰ οποίου ιστορικά! πληροφορίαι είναι ελλιπείς, κατ’ ανάγ
κην δύναται ή επιστήμη νά κάμη ύποθέσεις, δπως είναι ήναγκασμένη νά 
πράττη ή προϊστορία. ’ Αλλά περί λαοΰ συγχρόνου τοιαΰται υποθέσεις απο
κλείονται Οί Σαρακατσαναΐοι δεν είναι λαός έκλιπών, αλλά ζή εν Έλλάδι, 
αίσιθάνεται και όμιλεΐ ελληνιστί. Διατί δεν είναι ελληνικός πληθυσμός και 
ποιον σοβαρόν επιχείρημα δίδει αφορμήν εις τοιαύτας υποθέσεις ; Ή  προσ 
πάθεια νά άποδειχθή ή φυλή αύτη ιλλυρικής καταγωγής δεν θά ήτο διάφο
ρος οίασδήποτε άλλης παιγνιώδους, π. χ. τής προσπάθειας ν’ άποδέιχθοΰν 
οί Ρουμάνοι σλαβικής καταγωγής.

20. Κατά τόν Άρωμοΰνον καθηγητήν Th. Capidan 1 2) ή καταγωγή 
τών Σαρακατσάνων πρέπει νά άναχθή είς Ρουμάνους ποιμένας, διότι υπέρ 
αυτοΰ ομιλούν ομοιότητες έ& ΐ'ογρ α φ ιχ α ί  (πλήρης όμοιότης τής κατοικίας τών 
Σαρακατσάνων καί τών Ρουμάνων Φαρσερωτών, όμοιότης τής οικονομικής 
δργάνάισεως, όμοιότης τής ενδυμασίας και τών εθίμων) και γ λ ω σ σ ο λ ο γ  ικαϊ  
(ρουμανικαί τινες λέξεις άναφερόμεναι εις τούς οικείους, σειρά ρημάτων.' σ ' ο ν -  
ρ ά ο ν ,  φ λ ο ν τ ο ν ρ ά ο ν ,  μ τ τ ο υ ο ’ Ί ά ο υ  κλπ., μέγας αριθμός ρουμανικών λέξεων, αί 
όποΐαι δεν είναι δάνεια, ώ ς  νομίζει ό H oeg, αλλά κατά τόν Capidan άπό 
δειξις τής καταγωγής τών Σ .).

Θά παρακολουθήσωμεν κατά σειράν τούς ’ισχυρισμούς τοΰ Ρουμάνου 
καθηγητοΰ και θά βασανίσωμεν αυτούς.

Κατά τόν Cap 923 ήμφεσβητήθη ή άρωμουνική καταγωγή τών Σα-

1) νΕ νθ’ άν. σ. 245.
2) Saracacianii: Dacoromatiia 4 (1927) 923. κ .ίξ  Τό συμπέρασμά τον έν σ. 

958. Α1 παραπομπα! είς αυτόν γίνονται μέ την λ. Cap. και ακολουθεί ή σελίς τοΰ 
περιοδικού, ομοίως P a p .= T . Papaliagi.

η
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ρακατσαναίων, χωρ̂ ίς νά Ίξηγηθή, αλλά τώρα επί tfj βάσει τής εργασίας τού 
H oeg δΰναται ούτος μετ’ ασφαλείας νά όμιλήση περί τής καταγωγής των εκ 
των Άρωμοήνων νομάδων. Είς την εργασίαν του περί τών νομάδων Ρου
μάνων δεν τον άπησχόλησαν, λέγει, οί Σαρακατσαναΐοι, διότι είναι εξηλληνι- 
σμένοι Ρουμάνοι καί άρα κατά την γλώσσαν οχι πλέον Ρουμάνοι. Παρατη
ρεί δε 924 οτι ό Hoeg δεν έμελέτησε τούς ποιμενικούς πληθυσμούς της Βαλ
κανικής καί δη καί πρώτους τούς Άρωμούνους, εϊ καί έπεβάλλετο «ιδιαιτέ
ρως, διότι ή ρουμανική καταγωγή (τών Σαρακατσάνων) είχεν εξαρθή υπό 
πλειοτέρων ιστοριογράφων καί εθνογράφων, ως δ Jirec'ek, δ Jorga.o Thal- 
loczy καί άλλοι». Επίσης παρατηρεί δτι ό H oeg δεν συσχετίζει ιούς Σ. 
προς άλλους λαούς τής Βαλκανικής.

Ή  παρατήρησις δτι είχεν εξαρθή ρουμανική καταγωγή τών Σ. δεν 
είναι ορθή. Ύπήρχον δυο γνώμαι περί τής καταγο)γής των, άλλ’ ή παλαιό 
τέρα καί υπό πλειοτέρων ιστορικών ή εθνογράιρων εξαρθεισα είναι ή γνώμη 
περί τής ελληνικής καταγωγής των. ’ Αναφέρω μόνον ονόματα όχι Ελλή
νων, αλλά ξένων επιστημόνων : L. Heuzey, G. Weigand, A. Philippson, 
A. Ischirkoff κλπ.. Άντιθέτως δέ έκ τών συγγραφέων, τούς οποίους ανα
φέρει δ Cap., ό μέν Jorga ήλλαξε γνώμην καί θεωρεί ήδη. τούς Σαρακα 
τσάνους Ίλλυριοΰς, δ δέ Thalloczy αντιγράφει τον jirec 'ek .Ό  ισχυρισμός 
λοιπόν τοΰ Cap. δτι ή ρουμανική καταγωγή τών Σ είναι φυσικόν πράγμα, 
διότι δήθεν είχον γραφή πολλά υπέρ αυτής, δεν αληθεύει.

Είς τήν παρατήρησιν τοΰ Cap. ότι δ H oeg δεν έμελέτησε τούς βαλ
κανικούς ποιμενικούς πληθυσμούς, άντιπαρατηρώ) δτι, ϊνα μελετηθή φυλή τις, 
ποιμενική ή μή, επιβάλλεται πρώτον νά μελετηθή κατά βάθος αυτή ή ιδία, 
ιρυλή καί δή καί ή ιστορία της, ή γλώσσα της, αί παραδόσεις της, δ βίος καί 
ή τέχνη, τά ήθη καί έθιμα κ. τ. λ. καί οΰτω νά προσδιορισθή έξ ιδίων ή 
εθνολογική καί ιστορική αυτής ύπόστασις, μόνον δ ’ Ιπικουρικώς πρέπει νά 
εξετασθή ή σχέσις καί ή αμοιβαία έπίδρασις τής φυλής τούτης καί ά'λλων. 
Άμφότεοα ταΰτα έπραξεν ό H oeg μελετήσας τούς Σαρακατσαναίους καί τάς 
σχέσεις αυτών προς τούς."Ελληνας, οί όποιοι είναι επίσης βαλκανικός λαός" 
δ H oeg γνωρίζων τήν νέαν ελληνικήν γλώσσαν καί φιλολογίαν καί μελετήσας 
τήν γλώσσαν καί τον βίον τών Σαρακατσαναίων τής ’Ηπείρου μάς παρέσχε 
πλήρες κάτοπτρον αυτών, δρθώς δέ ευρίσκει δτι είναι “Ελληνες. Άντιθέτως 
κατά Cap., διά νά άποδειχθή δτι οί σύγχρονοι’Έλληνες είναι πράγματι "Ελ/· 
Υηνες, θά έπρεπε νά μελετήσωμεν τούς γειτονικούς λαούς'καί, εάν κατά τήν 
σύγκρισιν προς τήν ελληνικήν γλώσσαν εΰρωμεν δτι αυτή περιέχει λέξεις τι- 
νάς τουρκικάς, σλαβικάς, άλβανικάς, ίταλικάς κ,τ.λ., νά συμπεράνωμεν δτι 
οί σύγχρονοι “Ελληνες δεν είναι ’Έλληνες ! Τούτο δέ πράττει πράγματι δ 
Cap., ως θά ίδωμεν κατωτέρω.

Κατά τον Cap. 925 ή είς τά ό'ρη άνοδος καί ή έξ αυτών εις τά πεδινά



Περί των Σαρακατσαναίων si

κάθοδος των Σαρακατσάνων γίνεται, δπως καί ή των Άρωμούνων. Άλλ’ 
ομοίως γίνεται καί εν Πελοποννήστυ ή κάθοδος άλλων 'Ελλήνων ποιμένων, 
μή Σαρακατσάνων.

Κατά τον Cap. 926 πολλά των χωρίων, παρά τά όποια ζοΰν Σαρα- 
κατσαναΐοι, κατοικοϋνται κατά μέγιστον μέρος υπό Ρουμάνων, π. χ. επί τοΰ 
ορούς Περιστέρι καί είς τάς περιφερείας Τζουμέρκων καί Άσπροποτάμου 
κλπ. 'Αληθές όμως είναι δτι

1) Σαρακατσαναΐοι εύρίσκονται καίδπουδέν υπάρχουν Κουτσόβλαχοι’
2) Πλησίον των κουτσοβλαχικών πληθυσμών κατοικούν πλήν των 

Σαρακατσαναίων καί άλλος ελληνικός πληθυσμός (είναι καί οΰτοι Ά ρ ω - 
μοΰνοι ;)' καί

3) Οΐ Κουτσόβλαχοι καί οί Σαρακατσάνοι είναι ποιμένες ζώντες υπό 
τάς αύτάς κλιματολογικάς συνθήκας. Πβ την παρατήρησιν τοΰ A. van 
Gennep ') δτι τοπικαί τινες μορφαί τοΰ νομαδικού βίου των Σαρακατσα
ναίων είναι δμοιαι προς τάς τοΰ ήμινομαδικοΰ βίου των ’Άλπεων- δΰναται 
τούτο νά σημαίνη συγγένειαν των πληθυσμών τούτων ; ’Όχι βεβαίως.

Την αυτήν αξίαν έχει ή παρατήρησις τοΰ Cap. 927 δτι ή θερινή με
τοικεσία τών Σ. καί τής Ή  πείρου καί τής Θεσσαλίας γίνεται προς τάς αΰ- 
τάς κατευθύνσεις, καθ’ ας καί ή τών Άρωμουνων *). Είναι, νομίζω, φυσικόν 
δτι άμφότεροι οί νομαδικοί πληθυσμοί επιδιώκουν τάς αΰτάς καλάς όρεινάς 
περιοχάς προς νομήν τών ποιμνίων των, δεδομένου δέ δτι ή ελληνική χερ
σόνησος νοτίως τής ’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας είναι περιωρισμένη καί 
όχι απέραντος, φυσικά δεν ήδΰναντο οί Σαρακατσαναΐοι νά κατευθύνωνται 
προς τήν θάλασσαν, αλλά πρός τάς όρεινάς βοσκός, δπως έπραττον καί οί 
Κουτσόβλαχοι. -

Κατά τον Cap. 932 ή άπομάκρυνσις τών Σ. εκ τών περιφερειών των 
έγένετο πρό τινων αιώνων, καί βεβαίως μετά τήν είς Ευρώπην άφιξιν τών 
Τούρκων, ό έξελληνισμός των πρέπει νά έγινε πρό τών Άρωμούνων τοΰ 
Ζαγορίου, τών οποίων Άρωμούνων ό έξελληνισμός ειχεν αρχίσει πρό τών 
χρόνων τοΰ Άλή πασά καί δή πρό 5 ή 6 αιώνων. Περαιτέρω 933 διαπι
στώνει δτι οί Σ. δεν κατάγονται Ιξ ενός χωρίου, αλλά πάντως οί πρώτοι Σ. 
πρέπει νά είναι οί ζήσαντες είς τήν κοινότητα ή τήν περιφέρειαν τοΰ Σιρό
κου (οΰτω δικαιολογεί εμμέσως καί τήν ιδίαν ετυμολογίαν τοΰ εθνικού, περί 
τής οποίας ίδέ κατωτέρω), δντες Άρωμοΰνοι έκ Πίνδου ή έξ Αλβανίας" οί 
δέ Άρωμοΰνοι έπεξέτειναν τό όνομα τών έκ Σιρόκου έξηλληνισμένων όμο- 1 2

1) Mercure de France 184 (1925) 211.
2) Σημειωτέον έν παρόδφ δτι δ Cap. 926 άποκαλεΐ άρωμουνικά πολίσματα 

τά Τρίκαλα καί τήν Λάρισαν. (Ό τ ι  τό όνομα Τρίκαλα  δέν είναι άρωμουνικόν, ώς 
ίσχυρίσθη δ G . Weigand, άλλ’ ελληνικόν βλ. συγγρ., Byz. Zeitschr. 41 [1942) 
3 7 7 -3 7 8 ).
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φιαλών των καί επί τούς εξ άλλων κοινοτήτων ομοίως έξηλληνισμένους Ά ρω - 
μουνους.

Τίθεται όμως ή έρώτησις : Πώς ήτο δυνατόν οί εις διάφορα μέρη 
τής Ελλάδος (Αιτωλία καί ’ Ακαρνανία, Θεσσαλία, Μακεδονία, ’Ήπειρος) 
Άρωμοΰνοι ποιμένες νά έξελληνισ&ούν τόσον τρόπον ΐινά έπιστημονικώς, 
ώστε δχι μόνον νά ομιλούν γνήσιον ελληνικόν Ιδίωμα, αλλά και νά αΐσθά· 
νωνται καί νά άγωνίζωνται ως "Ελληνες·;

"Επειτα 6 Cap παρουσιάζει σοβαρώς τούς Κουτσοβλάχους ως άποτε* 
λοΰντας το κέντρον τής έν Έλλάδι ποιμενικής ζωής. Νομίζω δτι σφάλλεται, 
δχι διότι έχει τονισθή δτι των Κουτσοβλάχων κύριον επάγγελμα δεν είναι 
σήμερον ό ποιμενικός βίος ’ ), αλλά τό έμπόριον, άντιδέτως δέ τών Σαρακα- 
τσαναίων δ βίος ήτο άποκλειστικώς ^οιμενικός 2). ’ Αλλά διότι ή μικρά ποι· 
μενική κτηνοτροφία υπήρχε καί υπάρχει έν Κρήτη, Κΰπρφ, Κερκυρφ, Πε 
λοποννήσφ» καί αλλαχού.

'Ο Cap. 935 ευρίσκει την λέξιν Βλάχ' (=Βλάχοι) είς πολλά άσματα 
τών Σαρακατσα,ναίων και δεωρεϊ αυτήν έδνικόν γνώρισμά των, δτι δηλαδή 
Β ίάχοι— Κηνταόβληχοι ή Άρωμοΰνοι Σαρακατσάνοι. Ταύτά δέ επαναλαμ
βάνει καί 6 Papahagi 261 1 2 3). ’Ίδωμεν πώς έχει τό πράγμα.

Οί ΣαρακατσαναΤοι ονομάζονται ενιαχού τής Ελλάδος καί Βλάχοι 
π. χ. έν Αΐτωλίφ, έν τή περιφερείςι Καρπενησιού καί έν τή τών Τρικάλων, 
έν Εύβοίφ (Στρόπονες) καί αλλαχού Καί ή λέξις έχει μόνον έπαγγελματικήν 
σημασίαν, ουδέποτε δέ έθνολογικήν. Οΰτω κα'ά τον Th. Kind 4) «in der 
griechischen Vulgarsprachebedeutet daher auch Βλάχος einen Hirten», 
κατά τον G. W eigand «Ebensowenig darf man aus deni Namen 
«Vlasi» auf Aroniunen schliessen. Auf dem Bergzuge bei Vratza wei- 
den von Bulgaren Vlasi genannte Hirten ihre Herden, aber auch 
diese sind Griechen» 5) Ό  J. C 'vijic ' «a partir du M oyen-Age le nom 
de Valaque (en serbo-bulgare Vlah pi. Vlasi) perdit sa signification 
ethnographique et designa chaque pasteur sans egard a sa nationa-

1) Βλ. G. W eigand , Olympowalachen 6— 7 , *es ist ein grosser Irrtum sie 
(die Aromunen) als ein V olk  von Hirten darstellen zu wollen», Πβ. καί Ant.  
Baldacci , ενΟ. άν. σ. 106.

2) Πβ. στατιστικήν τινα τοΰ 1909, κατά τήν όποιαν έκ 215 χιλιάδων προβά
των είς τάς επαρχίας 2ερβίων καί Έλασσόνο; τάς 170 χιλ. κατεΐχον οί Σαρακα- 
Toavuioi, 30 χιλ. οί Κουτσόβλαχοι καί 15 χιλ. οί Τούρκοι. Βλ. Κ .  ΝικοΧαΐδον,  
’ Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής γλώσσης σ.μδ'.

3) Ό  Τ . Papahagi 261 κάμνει τόν άφορισμόν, ότι πλήν τών Άρωμούνων 
άλλοι ποιμένες δέν έζων έν τή Βαλκανική (άρα καί οί Σαρακατσάνοι είναι Ά ρ ω · 
μοϋνοι !), ό όποιος όμως δεΐται άποδείξεως.

4) A . Petermann’ s Mitteilungen 1861, σ. 115α.
5) Rumanen und Aroniunen in Bulgarien σ. 51.
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lite»1). Πβ. επίσης Ρ. Ts'ilef ενθ. αν. 53 σημ. 1 (ιδέ ανωτέρω σελ. 74). 
Διατί δ Cap. καί δ Pap. δέν έλαβον ύπ’ δψιν τούς ανωτέρω γράψαντας* 
δπως καί πολλούς, οί οποίοι γνωρίζουν τήν σημασίαν ταυτην τοϋ δνόματος 
Βλάχος, δέν εννοώ.

Τό ούσ. Βλάχος είναι πανελλήνιος λέξις καί σημαίνει έν τή νέςι ελ
ληνική τον ποιμένα, ως όρθώς καί δ H oeg σημειώνει, δμοίως τον ορεινόν 
(εν άντιθέσει προς τον γεωργόν των πεδινών μερών καί προς τον αστόν). 
Γέμουν δε τά δημώδη ελληνικά ξίσματα λέξεων παραγώγων, οίον Βλάχα, 
Βλάχισοα, Βλαχονλλα, Βλαχοπονλλα, Βλάχικος, καί πλεΐστα σύνθετα, πλεΐ- 
στα δέ τοπωνυμία καί επώνυμα (Βλάχος, Βλαχόπουλλος) απαντούν πανταχοΰ 
τής Ελλάδος. Καί πώς ήδύνατο είς την λέξιν Βλάχος (=ποιμήν) νά ύπο- 
κρΰπτεται ή έννοια «Άρωμούνος», αφού οι Κουτσόβλαχοι είς τούς εκεί 
γεωργούς ή ποιμένας είναι άγνωστοι ; 1 2)

Καί όμως δ Cap. ισχυρίζεται δτι ή λέξις Βλάχος δέν έχει την ση
μασίαν «ποιμήν» καί δέν λέγεται περί ποιμένων ελληνικής καταγωγής. 
Ούτω δέ τό εις άσματα άπαντών τούς «Βλάχους, τούς Σαρακατσαναίους» 
κατά τον Cap. καί τον Pap. σημαίνει δτι δ λόγος είναι δχι περί οίωνδήποτε 
Βλάχων (Άρωμουνων), αλλά περί τών Σαρακαισαναίων Βλάχων. Διά τούς 
γνωρίζοντας δμως ελληνικά ή φράσις «τούς Βλάχους τούς Σαρακατσαναί
ους» σημαίνει : τους τσοπάνηδες, τούς ποιμένας, καί έν παραθέσει τούς Σ α 
ρακατσαναίους, διότι οί Σ. θεωρούνται καί είναι οί κατ’ εξοχήν ποιμένες ως 
μετερχόμενοι τον ποιμενικόν βίον. Καί ή φράσις «περνούν οί Βλάχοι» δέν 
σημαίνει, ως δ Τ . Pap. 261 επιθυμεί, «περνούν οί Άρωμούνοι», αλλά 
«περνούν οί ήμινομάδες, οί τσοπάνηδες» (οί κατ’ επάγγελμα ποιμένες).

Ό  Cap. 943 λέγει δτι παρά τοΐς Άραιμοΰνοις δμάς ποιμενικών οι
κογενειών εύρίσκεται υπό την αρχηγίαν μιας κεφαλής, τού ταελιγκα (ή δποία 
λέξις εκ τού σλαβικού ts'elnik), καί δτι τό αυτό παρατηρεϊται παρά τοΐς Σα- 
ρακατσαναίοις, οί όποιοι έχουν την αυτήν λέξιν, κατ’ αυτόν διατηρήσαντες 
τον άρωμουνικόν δρον c'elinc καί μή λαβόντες αυτόν άπ’ ευθείας έκ τού 
σλαβικού ts'elnik. ’Ίδωμεν δμως αν τούτο έχεται αλήθειας.

Καί έρωτάται : Διατί οί Βλάχοι ή Άρωμούνοι δέν έμιμήθησαν ως 
προς τό σύστημα τής δργανώσεως τούς εντοπίους "Ελληνας ποιμένας Σαρα
κατσαναίους, άλλ’ έγινε τό αντίθετον ; Ποιαν δέ άπόδειξιν δΰναται δ Cap. 
νά προσαγάγη δτι οί “Ελληνες Σαρακατσάνοι έχουν τήν λέξιν τοίλιγκας λα
βόντες αυτήν παρά τών Άρωμουνων καί δχι παρά τών Σλάβων, αφού είς τήν 
νέαν ελληνικήν έχομεν σλαβικός λέξεις, ταυτην δέ τήν λέξιν σήμερον χρησιμο
ποιούν δχι μόνον οί Σαρακατσάνοι, αλλά καί οί λοιποί "Ελληνες; Παρατηρώ

1) Ea Peninsule Balkatiique σ. 163.
2) "Οπου οί Κουτσόβλαχοι είναι γνωστοί, λέγονται μέν ούτοι Βλάχοι,  αλλά 

τότε διαστέλλονται σαφώς από τών Σαρακαισαναίων. Ίδέ κατωτέρω σ. 86.
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δέ προς τούτο ις τά εξής: α) τοίλιγκας είναι λέξις εν χρήσει είς δλα τά μέρη 
τής σημερινής 'Ελλάδος μέχρι των εσχάτων τής Πελοπόννησου και επί τινων 
νήσων, β) υπό τό ονομα τσέλιγκας νοούν οί "Ελληνες τον ποιμένα τον έχοντα 
πολλά ποίμνια (π. χ. άνω των 500 κεφαλών) και γ) ή σημασία τού επί κε 
φαλής προέκυψε φυσικώς εκ τής συνεταιριστικής ιδέας, καθ’ ήν δ εχων τά 
περισσότερα ποίμνια καί κατ’ ακολουθίαν τά περισσότερα δικαιώματα πρέ
πει νά έχη καί τό δικαίωμα τής διοικήσεως τού συνεταιρισμού' ή ϊδιότης 
δέ αυτή δεν είναι δυνατόν νά ύπήρξεν αποκλειστικόν άπόκτημα των Ά ρ ω - 
μοΰνων (ή καί των Σλάβων, εκ τών οποίων άλλως δάνειος είναι ή λέξις), 
ωσάν οϊ "Ελληνες νά μή ειχον στοιχειώδη κοινωνικήν όργάνωσιν. "Οτι ου 
τος είναι δ λόγος τού προϊσταμένου δεικνύει τό γεγονός δτί πλούσιοι τσελιγ- 
κάδες άπολέσαντες ένεκα επιδημίας jo  ποίμνιόν των παραμερίζουν προ άλ
λου διαθέτοντος τώρα τά πλειότερα ποίμνια.

‘ Ο Cap ισχυρίζεται ότι την λ. ταέλιγκας γνωρίζουν οί Σ . ως Ά ρ ω - 
μούνοι καί δεν την παρέλαβον οΰτοι παρά τών Σλάβων, αν καί υπό τον 
τύπον ταελνίκος μνημονεύεται κατά τον 11 ον αιώνα υπό τού Κεκαυμένου. Ό  
συνήθης τύπος ταέλιγκας ή τα'έλιγκας (ή παρατήρησις τού Cap., δτι τό τα' 
πρέπει νά είναι πάντοτε παχύ, δεν είναι ορθή) είναι ή λ. τσελι ίκος μετερρυθ- 
μισμένη ως προς τον τονισμόν άναλογικώς κατ’ άλλα δμοια, οίον τό μάστο
ρας περί δέ τής διτυπίας τσελνίκ ος (βυζαντ.) τσέλνικ-ας (Καταφύγι Μα- 
κεδ ) καί τζέλνικας (’Ά θως) πβ. καί άλλην λέξιν τής αυτής οικογένειας τσο
πάνος καί τοοπάν-ης— τσόπαν-ος (έκ τού τουρκ. c'oban). Πιθανώτατα δέ 
οί Κουτσόβλαχοι παρέλαβον την λ. ισέλιγκας παρά τών Ελλήνων ποιμένων. 
(Ίδέ καί παράρτημα).

Ό  Cap ισχυρίζεται δτι μέγα μέρος τών Άρωμούνων ποιμένων τής 
Πίνδου έχει ταυ τά καί οί Σ. γαμήλια έθιμα και δτι τά ςίσματα τών Σ. έχουν 
περιεχόμενον άναφερόαενον εις τούς Άρωμούνους.

Άλλ’ είναι παραδεδεγμένον δτι Σλάβοι, ’ Αλβανοί καί Άρωμοϋνοι 
άφωμοιώθησαν προς τούς "Ελληνας καί έμιμήθησαν τά ήθη καί έθιμα καί 
τάς οικήσεις τών Ελλήνων, ως παρατηρεί δ εθνογράφος J C 'vijic' ')..Ούδέν 
λοιπόν θαύμα δτι καί οί Άρωμοϋνοι παρέλαβον τά γαμήλια έθιμα τών Ε λ 
λήνων καί ούτως εξηγείται πώς τά γαμήλια έθιμα τών Άρωμούνων καί τών 
Ελλήνων Σαρακατσαναίων είναι τά ϊδια.Τά.δέ λεγόμενα περί άρωμουνικού 
περιεχομένου τών σαρακατσαναίικων τραγουδιών αποτελούν παρεξήγησιν, άπο 
δειχθέντος δτι ή μόνη πέτρα τού σκανδάλου, ή λέξις Βλάχος, ήδη κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους σημαίνει «ποιμήν» καί δχι Άρωμούνος. Αποβαίνει δέ 
περιττόν νά έπαναληφθή ενταύθα έπιχειρηιιατολογία υπέρ τής ελληνικότητας 

.τών φσμάτων τούτων, είναι δμως βέβσιον δτι καί οί ενδιαφερόμενοι λαμβά-

l),I,a Peninsule Balkanique σ. 15$.
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νοντες είς χεΐρας τινάς των συλλογών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών δύ- 
νανται εκ τη; συγκρίσεως μέ τά τών Σαρακατσάνων νά διαφωτιστούν πλήρως.

Ακολουθούν επιχειρήματα τοΰ Cap. περ'ι κατοικίας 941—2 και εν
δύματος 944 — 6.

Οΰιω τά περί τής κατοικίας δεν είναι σοβαρά. Επειδή—λέγει— οι 
Αλβανοί έχουν κυκλοτερείς καλύβας και οί Φαρσεριώται κα'ι οί Σαρακατσα- 
ναΐοι ’). την στέγην δέ καλοϋν cac’ ula οί Φαρσεριώται και κ α τσ ο ύ λ α  οί Σα- 
ρακατσαναΐοι, άρα οί Σαρακατσάνοι είναι Φαρσεριώται εξηλληνισμένοι!

Άλλα πρώτον παρατηρώ οτι προς την καλύβην τών Σαρακατσαναίων 
ομοιάζει καί ή τών ΘβΉ τής Β. ’Αλβανίας ’ ). Δύναται έκ τούτου νά εξα- 
χθή τό συμπέρασμα οτι οί Σαρακατσάνοι είναι Αλβανοί ; Δεύτερον την λέ- 
ξιν κ α τ σ ο ύ λ α  έχουν καί οί μή Σαρακατσάνοι 'Έλληνες. "Ωστε αν παρελήφθη 
υπό τών 'Ελλήνων εκ τής ρουμανικής, ως υποστηρίζουν πλήν τοΰ Cap καί 
6 G. Pascu (Ruman. Elemente 33) καί δ H oeg (II, 138), τούτο άποδει- 
κνύει απλώς οτι ή λέξις είναι βαλκανική, άπαντώσα καί εί; τήν μεσαιωνικήν 
ελληνικήν, τήν βουλγαρικήν καί τήν αλβανικήν (ίδ. καί Kr. Sandfeld, Lin- 
guistigne balkanique, Paris 1930, a. 94). Ακριβώς δέ τδ δμοιον συνέβη 
μέ τήν ελληνικήν λέξιν κ α λ ύ β α ,  ή οποία εξετάθη εις δλας τά; βαλκανικός 
γλώσσας' οΰτω kalive άλβαν., koliba βουλγαρικόν, coliba ρουμαν., καλύβα 
κουτσοβλαχικόν (άρωμουνικόν). Καί κ α τσ ο ύ λ α  μέν σημ. τήν στέγην (ή κά 
λυμμα τής κεφαλής συνεχόμενον μέ τον έπενδύτην), άλλα κ α λ ύ β η  τήν δλην 
κατοικίαν, είναι λοιπόν σημαντικώτερον γλωσσικόν στοιχεΐον.

Καί δτι μέν ή στρογγυλή καλύβη δύναται νά είναι δημιούργημα τών 
Ελλήνων καί παρ’ αυτών νά παρέλαβον οί Φαρσεριώται καί οί Άρωμοΰνοι, 
άποδεικνύει ή δοθ-ή παρατήρησις τοΰ εθνογράφου J. C 'vijic ’ 3), δτι Σλάβοι, 
Αλβανοί καί Άρωμοΰνοι κατελθόντες εις Ελλάδα έμιμήθησαν τάς ελληνι
κά; οικήσεις Σημειωτέου δέ δτι, ένφ δ Cap. επιδιώκει νά ευρίσκη μόνον 
δμοιότητας μεταξύ τών καλυβών τών Άρωμοΰνων καί τών καλυβών τών Σα- 
ρακατσάνων, δ Hoeg I σ. 59 ευρίσκει διαφοράς ώς προς τήν θερινήν καλύ- 
βην μεταξύ τών Σαρακατσαναίων τής Θεσσαλίας (καλύβη καλαμίνη καί άχυ· 
ρίνη) καί τών Σαρακατσαναίων τής Ηπείρου (καλύβη ξυλίνη). Δύνατάι δμως 
τούτο νά χρησιμεύση ως άπόδειξις τούτου δτι οί μέν ή οί δέ τών Σαρακα
τσαναίων τούτων δέν είναι Σαρακατσαναΐοι,; Νομίζω, δχι. διότι προς δια- 
φοροποίησιν εις λεπτομέρειας τής κατοικίας, δπως καί εις άλλας λεπτομέρειας, 
δύνανται συν τφ χρόνφ νά συιιβάλουν αί διάφοροι συγθήκαι τοΰ βίου (π. χ. 
ΰπαρξις ή έλλειψις τών σχετικών οικοδομήσιμων υλών), μακρά έπίδρασις τού 1 2 3

1) Περί τής κυκλοτερούς καλύβης τών Σαρακατσάνων τής Πατελίνας βλ. 
Κ. Oestreich, Geographisclie Zeitschrift 11 (1905) 287.

2) Βλ. H oeg  I, 80 οημ 1. ί: '
3) b a  Peninsule Balkanique σ. 156,
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πέριξ μονίμου πληθυσμοί (πβ. τήν- χρήσιν τών ευρωπαϊκών πανταλονιών 
■ίπό των Σαρακατσάνων) κλπ. Οϋτω δέ βλέπομεν Srι Σαρακατσάνοι τής Μα
κεδονίας είναι περισσότερον έξειλιγμένοι, αί δέ καλΰβαι tojv ομοιάζουν πε
ρισσότερον προς ο’ικίας χωρικών κα'ι περιέχουν έπιπλά τινα κτλ.1 τοΰτο όμως 
δεν σημαίνει δτι δεν ήσαν η έπαυσαν νά είναι Σαρακατσαναΐοι. Πώς λοι
πόν δύναταί τις μετά τον Cap. νά συμπεραίνη δτι οί Σαρακατσαναΐοι είναι 
Άρωμοΰνοι, άφοΰ διαφοραί ως προς την ^κατοικίαν και άλλα δεν υπάρχουν 
μόνον μεταξύ τών Άρωμούνων καί τών Σαρακατσαναίων, άλλα κα'ι μεταξύ 
αυτών τών Σαρακατσαναίων τών διαφόρων περιοχών;

Περί τής διαφοράς τής ενδυμασίας τών Σαρακατσαναίων από τής 
τών Άρο>μούνων, σημειώ την διάκρισιν, την οποίαν κάμνουν αυτοί οι Σα- 
ρακατσαναΐοι: « ’ Εμείς εΐμεθα "Ελληνες, Βλάχοι είναι εκείνοι εκεί μέ τά φαρ
διά ποτούρια καί τά γαλάζια γαϊτάνια.. ,»1)' ενταύθα Βλάχοι εννοούνται οί Κου 
τσόβλαχοι.Επίσης την χαρακτηριστικήν διαφοράν μεταξύ τού ενδύματος τών 
έν Βουλγαρία Σαρακατσάνων καί τού ενδύματος τών αυτόθι Άρωμούνων, 
τονίζει ό Βούλγαρος Ts'ilef a). Λεπτομερειακός δέ διαφοράς εις την ενδυμα
σίαν Σαρακατσάνων ,καί Άρωμούνων δέχεται καί ό Ν. J o r g a  3).

Ό  Cap. καί ό Pap. δέν εμελέτησαν τον βίον τών Σαρακατσάνων. Διά 
νάσυναγάγουν δμως συμπεράσματα τινα έκ τού βίου τούτων, στηρίζονται είς 
δύα, εικόνας Σαρακατσάνων. Άντιθέτως ό ευσυνείδητος Hoeg, αν καί δέν 
έμ|λέτησε έπισταμένως τούς Σαρακατσάνους τής Μακεδονίας, έγραψε παρά 
τούτα δ,τι παρετήρησε (I 62), δτι -δηλ. οί γέροντες Σαρακατσάνοι τής Μα 
κεδονίας φορούν ενδυμασίαν όμοίαν προς τήν ενδυμασίαν, την οποίαν φο 
ρούν πολλοί Άρωμούνοι, π. χ. οί τής Σαμαρίνας. Φυσικά δλοι οί Σαρακα- 
τσάνοι τής Μακεδονίας δέν φορούν τά αυτά ενδύματα *).

Έ φιστώ δέ τήν προσοχήν τού Cap. καί τού Pap. εις τούτο, δτι τά 
ενδύματα τών Σαρακατσαναίων καί τής ’ Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας είναι 
παρόμοια (H oeg I 60), ομοίως δέ δτι αί γυναίκες τών Σαρακατσαναίων 
’ Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας ένδύονται σχεδόν κατά τον αυτόν τρό
πον (Hoeg I 62). Ένδεχομένη όμοιότης τής ενδυμασίας Σαρακατσάνων 
περιφερείας τινός, ως τής τών Γραμμοσιηνών δ), προς τήν ενδυμασίαν τών 
Κουτσοβλάχων δύναται, νομίζω, νά έρμηνευθή άλλως. Ά φ οΰ  δηλ. παρατη- 
ρεΐται ενίοτε δτι νυμφεύονται Άρωμούνοι γυναίκας τών Σαρακατσάνων, ώς
----------------φ---------------

1) Έκ διηγήσεως Δημ. Δερβίση, ετών 65 (Σέρραι ’ Ανατολικής Μακεδονίας) 
πρός τόν δημοδιδάσκαλον κ. Β. Δεληγιάννην, 1937.

2) ’Έ νθ ’ άν. σ. 52.
3) "Eve·, άν σ· 243.
4) : Έκαστη ελληνική, ακόμη καί στενωτέρα, περιοχή παρουσιάζει, ώς γνω

στόν, ϊδιόρρυδ-μον ένδυμα ανδρικόν καί γυναικεΐον- καί τούτο ισχύει καί δι’ άλ
λους λαούς.

5)  G. W eigand,  R u m a n e n  u n d  A r o m u n e n  B u l g a r i e n  o .  52,



Περί των Σαρακατσαναίων 87

παραδίδει δ G. Weigand '), φυσικόν είναι αί γυναίκες αύται τό είδος χόΰ 
ρουχισμού της νέας οικογένειας των (οικογένειας Κουτσοβλάχων) να μεταφέ
ρουν, έφ’ δσον δυνανται, εις την οικογένειαν τού πατρός (οικογένειαν Σαρα 
κοτσάνων)' τούτο δε είναι δυνατόν μόνον, έν η περιπτώσει περιφέρονται οί 
συγγενείς οΰτοι (Κουτσόβλαχοι και Σαρακατσάνοι) εις την αυτήν περιοχήν.

"Ιδωμεν τώρα τα γλωσσικά επιχειρήιιητα τού Capidan.
'Ο Cap. 948 υποστηρίζει orι ή γλώσσα τών Σαρακατσάνων περιέχει 

πολλάς λέξεις έκ των τού ποιμενικού βίου, τάς οποίας οΐ Σ. (=πρφην Ά -  
ρωμούνοι) διετήρησαν μετά τον έξελληνισμόν των.Άληιθές δμως είναι δτι αί 
λέξεις, τάς οποίας παραθέτουν δ Cap. και δ Τ. Pap , είναι έν χρήσει δχι μό
νον εις την γλώσσαν τών Σαρακατσαναίων, αλλά κοιναί πάντων τών 'Ελλή
νων ποιμένων και χωρικών Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεός Ε λ 
λάδος καί ΓΙελοποννήσου. "Αρα ή σειρά τών λέξεων αυτών δεν είναι άρω 
μΟυνικά υπολείμματα έκ τής προτέρας γλοδσσης τών Σαρακατσαναίων ως Ά "  
ρωμούνων. Καί διά νά ύποστηριχθή περαιτέρω ή αλήθεια τού ισχυρισμού 
αυτού, πρέπει έν εκ τών δυο άτοπων νά συμβαίνη : ή 1) καί οί λοιποί “ Ελ
ληνες είναι Άρωμούνοι έξηλληνισμένοι η 2) οι λοιποί “Ελληνες ειχον καί έχουν 
τόσον μεγάλην επικοινωνίαν με τούς Σαρακατσαναίους, ώστε παρ’ αυτών 
πάρέλαβον αύτάς. Τό άτοπον τούτο διακρίνει τις αμέσως. Ό ρθώς παρετη- 
ρήθη δέ ήδη υπό τού Skok s), δτι τό λατινικόν στοιχεΐον έν τη γλώσση τών 
Σαρακατσαναίων είναι πολλάκις τό αυτό καί τό έν τη γλώσση τών άλλων 
Ελλήνων καί δεν μαρτυρεί έπίδρασιν έκ μέρους τών Άρωμουνων, ήν καί θά 
άνεμένομεν, αν οί Σ. ήσαν αληθώς Άρωμοΰνοι έξηλληνισμένοι.'Ομοίως πα 
ρετήρησεν δ καθηγητής κ. Μ· Τριανταφυλλίδης Β)' « 'Η  γλώσσα των (τών 
Σαρακατσαναίων) είναι πράγματι άπηλλαγμένη ξενισμών, έν άντιθέσει προς 
δ,τι δυναταί τις ευκαιρίας τυχουσης νά παρατηρή τη εις τινας βορειοελληνικάς 
περιοχάς».Οί ειρημένοι Ρουμάνοι έπιστήμονες δεν είχον ύπ’ δψιν συλλογάς τών 
ελληνικών ποιμενικών δρων, ώστε νά μορφώσουν την πρέπόυσαν γνώμην, 
αλλά καί δεν έλαβον ύπ’ δ'ψιν (δ Cap. ούτε κατά τό 1927 ούτε κατά τό 1932) 
την άξιόπιστον εργασίαν τού G. Pascu ήτοι λεξικόν έτυμολογικόν τής γλώσ- 
σης τών Μακεδονορουμάνων *), ή δποία θά ποοεφΰλασσεν αυτούς από τών 
εσφαλμένων διισχυρίσεών των. Ούτως, ένφ διά τής άναδιφήσεως ελληνικών 
γλωσσάριων θά έπείθοντο δτι αί λέξεις αύται τών Σαρακατσαναίων άπαν- 
τώσαι είς πολλά ελληνικά ιδιώματα ώς κτηνοτροφικοί καί ποιμενικοί δροι 
είναι βαλκανικά γλωσσικά στοιχεία, θά έπείθοντο έξ άλλου ύπό τού G. Pa

ll Αυτόθι σ. 52.
2) Δελτίον τής Επιστημονικής "Εταιρείας τών Σκοπιών 3 (1927) 180.
3) Gottingische Gelehrte Anzeigen 192 (1930) 5.
4) Dictionnaire etym ologique m acedo— roumain, 1— 2, Jasi 1925,
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scu, οτι εις την γλώσσαν τών Άρωμούνων (η Κουτσοβλάχων) εϊσήχθησαν 
λατινικοί τινες λέξεις διά τής νέας ελληνικής' καί παραθέτει δ Pascu πλή
θος τοιούτων λέξεων.

Τά γλωσσικά επιχειρήματα τοΰ Cap. καταλαμβάνουν 10 μεγάλας σε 
λίδας καί θά έπρεπε χάριν τών μη ειδικών νά γραφούν πολύ περισσότεροι,, 
διά νά αναιρεθούν. Περιορίζομαι εις μερικά καίρια, επαρκή δι’  έρευνητάς.

α) Ό  Cap 948 και δ Τ. Pap. 268 λέγουν ότι αί λέξεις τ ά τ σ ς  (=πατήρ) 
και λάλας  (=θεΐος) είναι ρουμανικοί, Ινφ δ H oeg θεωρεί αύτάς δανείους. 
«Επειδή δμιος αί λέξεις— λέγει δ Cap.— αυται δεν εύρίσκονται εν τη γλώσση 
τών άλλων Ελλήνων, μεθ’ ών οϊ Ρουμάνοι εύρίσκοντο εις στενωτέρας σχέ' 
σεις ή μετά τών Σαρακατσάνων..., ή δυνατότης νά απαντούν εις αυτούς πα
λαιοί παραδόσεις έκ τής γλώσσης τών προγόνων των (ένν. τών Ρουμάνων) 
φαίνεται πολύ πιθανωτέρα». Είς ταΰτα δέ παραπέμπει δ Cap. καί βραδύ 
τερον (Aromanii σ. 190). ’ Αλλά το πράγμα δεν έχει οΰτω, διότι είς πολλά 
μέρη τής Ελλάδος καί επί τών νήσων λέγεται τά χ ο ς  ή ια τα ς ,  λαλά καί λάλας. 
(Περί τών λέξεων ίδέ το παράρτημα).

β) Τά ρήματα μ π ο ν σ ' Ί ά ο ν  (έκ τοΰ ρουμαν. abus'iledzu Cap. 956), 
ο ' ο ν ρ ά ο υ  καί φ λ ο υ ι ο ν ρ ά ο ν  είναι κατά τον Cap. 948 ρουμανικά. Εξαιρέσει 
τού τελευταίου τά άλλα είναι ελληνικής αρχής (ίδέ παράρτημα).

γ) Τόσον μέγαν αριθμόν λέξεων—λέγει δ Cap.:—ούδείς τών λαών 
(Αλβανών, Βουλγάρων, Σέρβων) έλαβεν, επί τούς δποίους οι Ρουμάνοι 
ήσκησαν Ιπίδρασιν' δ μέγας ούτος αριθμός ρουμαν. λέξεων δεικνύει δτι οί Σ. 
είναι Ρουμάνοι έξηλληνισμένοι.

Αλλά τό πράγμα δεν έχει οΰτω.Αριθμώ 59 λέξεις εκ τών παρατιθέ
μενων υπό τού Cap., αί όποΐαι λέγονται πολλαχοΰ τής Ελλάδος ή είναι συν
ήθεις (38) ή είναι πανελλήνιοι (20) καί δεν είναι ΐδιαι τής διαλέκτου τών 
Σαρακατσαναίων.

Έ κ τών ολίγων τούτων λέξεων ό H oeg καί οί προ αυτού ερμηνεύουν 
άλλας ώς έλληνικάς, άλλας ως λατινικός ή ίταλικάς, άλλας ώς σλαβικάς κ.οΰ.κ. 
Άντιθέτως δ Cap. 948—956 καί δ Τ. Papahagi ερμηνεύουν δλας συλ
λήβδην ώς ρουμαν.ικάς. Την γλωσσικήν μέθοδον βλέπει τις είς τό παράρτημαν 
περιέχον όλίγας έλληνικάς ερμηνευόμενα? υπό τού Capidan καί Papahagi 
δχι δρθώς ώς άρωμουνικάς ήτοι ρουμανικός.

Τέλος δ καθηγητής Capidan επανερχόμενος είς τό ζήτημα τής κατα
γωγής τών Σαρακατσαναίων τφ 1932 καί συνοψιζων επαναλαμβάνει τά αυτά ')' 
«Α φ ού  δ βίος των (δηλ. τών Σαρακατσαναίων) ώς νομάδων ποιμένων με 
τήν δργάνωσιν τών τσελιγκάτων είναι δ αυτός μέ τον βίον τών Άρωμού- 
νων, αφού ένδυμα καί οικία είναι άρωμουνικά, άφοΰ αυτή ή γλώσσά τφν 
είναι πλήρης άρωμουνικών εκφράσεων, δεν εννοώ ποιων άλλων αποδείξεων 1

1) Aromanii dialectal Aroman, Bucpres ti 1932, σ. Η  οημ. 2,
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ακόμη χρεία υπάρχει ϊνα άποδείξωμεν την άρωμουνικήν καταγωγήν των...».
Και ταύτα μέν πάντα έτυχον ανωτέρω άπαντήσεαις. "Ας έπιτραπή δέ 

νά παρατηρήσω δτι είναι λυπηρόν εν είκοστφ αίώνι νά δημοσιευωνται επι
στημονικά! έργασίαι μέ τοιοϋτον χαρακτήρα μεροληψίας. Και ένφ ό H oeg 
ούδέν συμφέρον είχε νά απόδειξη τούς Σαρακατσάνους 'Έλληνας, αν ’Έλ
ληνες δεν είναι, έν τουτοις ό Capidan και δ Papahagi υπαινίσσονται κατά 
τής ευσυνειδησίας τοΰ Δανοί επιστήμονος. ΟΙ ίδιοι δέ λησμονούν δτι δ αν
τικειμενικός σκοπός τής επιστήμης, ή αλήθεια, δεν τελειώνει μέ τό τέλος πα- 
ρερχομένων επιστημόνων.

21. Ό  Τ. Papahagi ’ ) αποκρούει την γνώμην δτι οι Σ. είναι 'Έλ
ληνες και συντάσσεται προς την γνώμην τού Per. Papahagi και ιοί Th. 
Capidan, τον όποιον και υπερβάλλει έν μέρει εις έλλειψιν αντικειμενικότητας.

Μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί οΰτος κα! τούτο τό επιχείρημα, δτι οί 
Σαρακατσαναΐοι «διεγείρουν εις την ψυχήν των Ελλήνων έξ ίσου τόσην 
εθνικήν αποστροφήν και εμπάθειαν, όσην, ως εάν ήσαν Ρουμάνοι και κατά 
τήν γλώσσαν» “), ώστε ούδεμία προς τον ελληνισμόν επαφή συνδέει τούς Σα- 
ρακατσάνους.

Σαρακατσάνοι δχι ολίγοι είναι σήμερον υπάλληλοι τοΰ ελληνικού 
κράτους και επιστήμονες, ο! Σ. έχουν ελληνικήν εθνικήν συνείδησιν, εις τούς 
πολέμους τής νέας Ελλάδος έλαβον μέρος και ήγωνίσθησαν υπέρ τής ελευ- 
θερώσεως τού ελληνικού έθνους από τού 1821 μέχρι σήμερον και είναι διά 
τούτο υπερήφανοι 3), δπως οί ’ίδιοι διηγούνται. Άντιθέτως έκφραστικώς 
διακρίνουν εαυτούς από των Κουτσοβλάχων, τούς όποιους και σκώπτουν. 
Ούτω π. χ. τούς Κουτσοβλάχους τοΰ Άσπροποτάμου άποκαλοίν Κουτηδες 
(δηλ κουτούς) 4). Τό συμπέρασμα είναι δτι μετέρχεται ασέβειαν προς τήν 
ιστορίαν και τήν αλήθειαν δ ισχυριζόμενος δτι προς τούς Σ. αισθάνονται 
οί άλλοι "Ελληνες εθνικήν αποστροφήν 5). 1

1) Grai s'i suflet 3 (1927— 28) 260 κέξ.
2) Έ ν θ . άν. σ. 261.
3) Πρβ. καί Ant. Baldacci ένθ. άν. — ΟΙ Σαρακατσάνοι «είναι ή τάξις 

των 'Ελλήνων, έξ ής κυρίως έστρατολογοΰντο οί αρματολοί καί κλέφτες τής πρό 
τής ελληνικής έπαναστάσεως εποχής, είς οΰς κατά μέγα μέρος όφείλεται ή διά- 
σωσις τοΰ 'Ελληνισμού3· (Δημοα-9·. Σ υράκης,  ένθ. άν. 660.). Πβ. άν. σ. 75 σημ. 2.

4) Μ. Τριανταφυλλίδης ένθ. άν. σ. 5 σημ. 1.
5) Ό  Τ . Papahagi ίσως παρερμηνεύει τόν C. H oeg (1 28) λέγοντα ότι οΐ 

νομάδες πάντοτε καί πανταχοΰ είναι άντικείμενον ι εριφρονήσεως τοΰ μονίμου 
πληθυσμού καί δτι οί χωρικοί εκφράζουν τήν ύποτίμησίν των διά τούς ποιμένας, 
οί όποιοι δέν έχουν μόνιμον κατοικίαν. ’Αλλά τοϋτο δεν σημαίνει δτι οΐ μόνιμοι 
Έλληνες μισοΰν καί άπεχθάνονται τούς Σαρακατσάνους.

Ά ντιθέτω ς είναι γνωστόν ότι άμοιβαία άντιπάθεια χωρίζει Σαρακατσά
νους καί Άρωμούνους, ’Ομοίως άποστροφήν πρός τούς "Ελληνας επιδεικνύουν οί
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Περί τού δνόματος Βλάχος, είς τδ οποίον ενδιατρίβει ό Ρ., γίνεται 
λόγος άνωτ. σ. 82 κ.έξ. και είς τδ παράρτημα.

Ό  Ρ. ευρίσκει oci 3 κείμενα δημοσιευόμενα ύπδ τοΰ H oeg (II 62, 
64, 66) ταυτίζονται δήθεν πρδς ρουμανικά, δτι «πολλά τών συλλεγέντων 
ασμάτων έχουν και οΐ Άρωμοϋνοι» (ένφ τδ αληθές είναι δτι τά ελληνικά 
αυτά ςίσματα απαντούν είς παραλλαγάς είς τάς διαφόρους έλληνικάς χώρας) 
καί εν γένει συνάγει απίθανα συμπεράσματα (π.χ. τά έθιμα τοΰ γάμου είναι 
ταυτά κλπ.). 'Ομοίως ό ιματισμός είναι κατ’ αυτόν ό ίδιος με τδν άρωμου· 
νικόν. Τδ δε συμπέρασμά του είναι δτι δ ποιμενικδς βίος των Σαρακατσά- 
νων είναι καθ’ όλα όμοιος πρδς τον των Άρωμοΰνων καί ή συγγένεια τών 
δυο φυλών είναι φανερά.

Μετά τά ανωτέρω έν τη προη^ουμένη § 20 άναπτυχθέντα δεν εισέρ
χομαι είς ανασκευήν τών ισχυρισμών τούτων τοΰ Τ. Papahagi.

Περί τής γλώσσης τών Σ. έχει δ Ρ· την γνώμην ότι περιέχει αΰτη 
πλήθος ρουμανικών λέξεων. Άλλα τούτο δεν είναι αληθές, αφού έχομεν 
ήδη προ ημών τδ βιβλίον τοΰ H oeg, είς δε την ετυμολογίαν τών λέξεων, 
ως αί ανωτέρω και αί εις τδ παράρτημα παρατεθεΐσαι, ελέγχεται δ Ρ. όχι ως 
δ καλύτερος εκπρόσωπος τών Ρουμάνων γλωσσολόγων. Ίδίμ δέ δεν φαίνε
ται οικείος πρδς την διάλεκτον τών Σαρακατσαναίων.

Οΰτω π. χ. ρουμανισμοί ήτοι ακριβής άπόδοσις ρουμανικών φράσεων 
θεαιροΰνται αί φράσεις τής γλώσσης τών Σ. «τδ βάνουν... ’ς τά ποδάρια» 
(H oeg II 18) ή «τδν πήραν (τά σκυλλιά) ’ ς τά ποδάρια», ένφ είναι πάγ
κοινος είς την νέαν ελληνικήν ή φράσις «τδ βάνουν ’ ς τά πόδια»- ομοίως ή 
λ. δόντι (II 88) σημαίνει τδν αρχηγόν καί ή σημασία αύτη είναι κατά τδν 
τδν Pap. ρουμανισμός.Άλλά δόντι εις τδ Μπλάτσι Μακεδονίας δηλσΐ τον ίκα 
νδν άνθρωπον. 'Ομοίως οΐ ύπδ τού H oeg (I 255) καταγραφόμενοι ρηματι
κοί τύποι γιράον, κιράου, ηιράυν είναι κατά τδν Pap υστερογενείς προελ- 
θόντες έκ τών γιρνάον, κιρνήον, πιρνάον καί αποτελούν ιδιωματισμόν τής 
φαρσεριωτικής γλώσσης.Τδ πράγμα όμως ασφαλώς δεν έχει ούτω (ΐδέ παράρτη 
μα) Περί τών ποιμενικών δρων, τούς όποιους δ Pap. εξηγεί ως ρουμανικούς, 
ελέχθη ήδη διι είναι εν χρήσει είς τήν γλώσσαν τών ποιμένων καί χωρικών 
’ Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεας Ελλάδος, Πελοπόννησου καί έν 
μέρει νήσων τίνών. Μάτην δ Ρ. συνέλεξε 60 λέξεις πλήν τών καταχωρισθει- 
σών ύπδ Th. Capidari, διά νά συμπεράνη (σ. 269) ότι «ή λεξική αύτη βά- 
σις επιβάλλεται όχι μόνον ως όγκος..., αλλά καί ως ίδέαι χαρακτηριστικοί, 
είδικώς ρουμανικοί» καί «καθίσταται προφανές δτι ή ρουμανική καταγωγή 
τών πρώτων (δηλ. τών Σαρακατσάνων) επιβάλλεται άνευ Τού ελάχιστου δι·

λεγόμενοι Άρβανιτόβλαχοι ( Β ,  Ά ρ α β α ν τ ιν ό ς ,  Χρονογραφία τής Ηπείρου 2, 1857, 
σ. 147).
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σταγμοΰ. επομένως οι Σαρακάτσάνοι, οΐτινες είναι σήμερον "Ελληνες γλωσ 
σιχώς, από εθ-νιχης άπόψεως είναι Ρουμάνοι». "Οπως δ Capidan, ουτω και 
ό Τ. Papahagi είναι και έτη τινά μετά ταϋτα πεπεισμένος περί αυτοΰ, ώστε 
ιό όνομα Sarcdcean άπαντών εις νεώΐερον κείμενον Ρουμάνου συγγυαφέως 
υπομνηματίζει δ Pap. «Ρουμάνοι έξηλληνισμένοι...» ').

22. Ό  Ρ. Skok 2) δέχεται την άποψιν τοΰ C. H oeg ότι οί Σ. είναι 
Έλληνες την καταγωγήν γενόμενοί ποτέ νομάδες, διό και ψέγεται βραδΰτε- 
Qov υπό τοΰ Th. Capidan "). Ό  έκτακτος αριθμός των ρουμανικών ποιμε- 
νικών όρων—έκτακτος, νομίζω, δεν δήναται "αληθώς νά χαρακτηρισθή — 
εξηγείται κατά τον Skok εκ τής συμβιώσεως και ούδαμώς άποδεικνυει ρου
μανικήν τήν καταγωγήν των Ελλήνων τούτων τονίζει δέ δ Skok καί τό γε 
γονός ότι οΐ Σαρακατσαναΐοί εύρίσκονται πανταχοϋ όπου άλλοτε έζων Σλά
βοι, π.χ. είς τό Μέτσοβο κα\ αλλαχού.

Κατά τον Skok όμως είναι δυνατή ρουμανική επίδρασις επί τήν 
γλώσσαν τών Σ. καί ως παράδειγμα φέρει τήν πτώσιν τον β εν τη λ. πρόατα 
— πρότα, ή όποια θά ήδύνατο διά τής τοιαυτης έπιδράσεως νά εξηγηθή. Περί 
τοΰ μεμονωμένου τοΰτου παραδείγματος ας επιτραπή ή παρατήρησις ότι έν 
τή νέςι ελληνική αποβάλλεται τό β  μεταξύ φαινηέντων, π. χ. διάολος αντί διά
βολος, διάηκα αντί διάβηκα κ. ά., ουτω καί πρόαια αντί πρόβατα. Ό  τόπος 
δέ πρόατα, όπως καί άλλοι (πρότα, πράτα), ανήκει εις τάς περισσοτέρας δια
λέκτους τής νέας ελληνικής. (Περί τούτων ίδέ παράρτημα).

Επίσης ορθά δεν είναι καί άλλα διά τής μετά τών ’Αλβανών συμ
βιώσεως ερμηνευόμενα, ήτοι τό πλιμούνι αντί πλεμόνι (εις τήν πραγματικό
τητα ύπεισήλθε κατάλ: — ούνι εις τό νε'οελλην.· πλεμόνι), τό ja (ό έκ τοΰ άρχ. 
εΐα), τό επίρρ. παρακαιούλλια (πβ καί άπο»ατουλλια=6λίγον κατωτέρω, άπο- 
πανουλλια, παρεδοΰλλια, παρεκουλλια, ίταρεκειδούλλια, παρακατουλλια, παρα- 
πανουλλια κ. ά.), μωρλ καί μπρε (έκ τής κλητ. μωρέ τοΰ μωρός)‘ , τά ’χου 
πλιρουμένα, &ανά ’μι, τό ντε (προς ενίσχυσιν τής προστακτικής) κτλ. Πάντα 
τ’ ανωτέρω, ως καί ή λέξις γρέκι (ήν σημειώνει ό Skok ως μή λεγομένην 
υπό τών άλλων Ελλήνων), δεν ανήκουν μόνον είς τήν γλώσσαν τών Σαρα- 
κατσάνων άλλ’ είς πολλά νεολληνικά ιδιώματα (ίδέ καί παράρτημα).

Πάντως όρθώς παρατηρεί δ Skok ότι επίδρασις έκ μέρους τών Ρου
μάνων επί τήν γλώσσαν τών Σ. δεν θπάρχει. 1

1) Bibliotheca nationals a Arominilor 2 (1992) 134.
2) Δελτίον τής "Επιστημονικής "Εταιρείας τών Σκοπιών 3 (1927) 180.
3) Aromanii, 1932, σ. 14 σημ. 2.
4) βλ . Γ. Χ ατξ ι6άκ ιν ,  Byzant. Zeitschr. 4 (1895) 412— 419=Γλωσσσλογικαί

μελεται, Άθήναι 1901, σ. 204— 213, ■
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Περ'ι τοϋ προβλήματος τής καταγωγής Σαρακατσαναίων έ’χομεν τήν 
Ιςής εικόνα. Πολλοί των γραψάντων συγγραφέων δεν έγνώρισαν τούς Σα- 
ρακατσαναίους και αντιγράφουν προγενεστέρους ταιν, εις τούς οποίους και δεν 
παραπέμπουν, άλλοι δέ εξ αυτών μόνον ολίγον ήλθον είς επαφήν προς αύ 
τούς και διά τούτο δεν ε'λαβον γνώσιν τού βίου και τοϋ προβλήματος των 
Σαρακατσαναίων.

Έ κ τής ανωτέρω έπισκοπήσεως προκύπτει δτι περί τής καταγωγής 
των Σαρακατσαναίων διετυπώθησαν υπό 30 και πλέον λογιών αί εξής γνώ 
μαι, οτι δηλ. οΐ Σαρακατσαναΐοι είναι:

1) ’Αλλογενής πληθυσμός έξηλληνισμένος (A. Meillet), 2) ιλλυρικής 
καταγωγής πληθυσμός σύν τφ χρόνιρ έξελληνισθείς (Ν. Jorga), 3) υπόλειμμα 
έποίκων τουρκικής καταγωγής (A. van Gennep), 4) Άρωμοΰνοι ή Ρουμά
νοι (Pouqueville, Jirec'ek, Thalloczy, Oestreich, Σπηλιωτόπουλος, Νικο· 
λαίδης, Μπούτουρας, Baldacci, Ts'ilef, W eigand, Ρ. Papahagi, Th. Ca- 
pidan, T . Papahagi κ. α·), 5) "Ελληνες τήν καταγωγήν (L. Heuzey, G. 
W eigand έν μέρει, I. Λαμπρίδης, Δ. Συράκης, Ρ. Skok κ. ά ) και δή καί 
άρχαιόθεν νομάδες(II.Άραβαντινός, C. H oeg, Κ ,Άμαντος, G. Stadtmuller 
κ. ά.). Και αί μέν γνώμαι περί τουρκικής ή ιλλυρικής καταγωγής των Σα. 
ρακατσαναίων μένουν μετέωροι, έφ’ οσον αποτελούν άπλάς εικασίας καί δεν 
άποδεικνύονται. Ή  δέ περί αλλογενούς πληθυσμού έξελληνισθέντος δύναται 
νά άληθεύη, μόνον αν άποδειχθή πράγματι οτι οί Σ. είναι αλλογενής πλη
θυσμός' πρέπει δέ νά παρατηρηθή οτι τοιοϋτος ισχυρισμός έξηνέχθη ύπό 
διαπρεπούς γλωσσολόγου, ένφ είναι, νομίζω, σαφές δτι επιστημονικός τρό
πον τινά έξελληνισμός αεικινήτου νομαδικής φυλής δεν είναι δυνατός.

Ή  γνώμη δτι οί Σ. είναι Άρωμοΰνοι ήτοι Ρουμάνοι Φαρσεριώται 
έξηλληνισμένοι εΐδομεν ανωτέρω δτι δεν έχει στηρίγματα. Είς τήν προσπά
θειαν δέ ν’ άποδειχθή δτι οΐ Σ. είναι Ρουμάνοι έπρωτοστάτησαν έν εΐκοστφ 
αΐώνι δύο κουτσοβλαχικής καταγωγής επιστήμονες, οί καθηγηταί Capidan 
καί δ Τ. Papahagi. Είναι λυπηρά ή διαπίστωσις δτι ήκολούθησαν είς μέ
θοδον καί προθέσεις mutatis mutandis τά ίχνη τοϋ Fallinerayer ή δια
φορά είναι δτι εκείνος μέν έπεδίωκε νά πείση δτι οί νέοι “Ελληνες δέν είναι 
"Ελληνες, δχι δμως δτι είναι Γερμανοί, οί δέ Κουτσόβλαχοι έπεδίωξαν μέ 
πάντα τρόπον ν’ άποδείΕουν δτι οί Σαρακατσαναΐοι δέν είναι “Ελληνες, αλλά 
είναι Άρωμοΰνοι ήτοι κατ'’ αυτούς Ρουμάνοι. Είναι κατάδηλος λοιπόν ή 
αντιεπιστημονική tendance.

“Οτι οί Σαρακατσαναΐοι είναι "Ελληνες έπανελήφθη ύπό πολλών, 
ώς εΐδομεν. Ίδίμ  δ H oeg διά τής έπισταμένης καί διεξοδικής εργασίας του, 
τής λαογραφικής καί γλωσσικής, έθεσε τό πρόβλημα, δτι οί Σ, είναι έξηλ- 
ληνισμένοι Άρωμοΰνοι ή "Ελληνες, καί έδειξεν επαρκώ; δτι οΐ Σαρακατσα-



ναΐοι τής’ Ηπείρου δεν έχουν καμμίαν συγγένειαν προς τούς Ρωμούνρυς, άλλ’ 
είναι ελληνική φυλή.

Παρά ταΰτα αϊ γνώμαι περί τής καταγωγής των Σαρακατσαναίων 
διχάζονται σήμερον, όπως έδιχάζοντο και προ τοϋ έργου τοΰ Hoeg, ως εϊδο- 
μεν δέ, από τής πλευράς τών Ρουμάνων τό ζήτημα ελαβεν εθνολογικόν εν
διαφέρον πολύ μεγαλύτερον.

Ενταύθα θά έπαναλάβω μερικά σημεία χαρακτηριστικά. Οί Σαρακα- 
τσαναΐοι περιφρονοΰν τούς Άρωμούνους και τούς μισούν, όπως καί τούς 
’Αλβανούς, καί δεν έρχονται εις επιγαμίαν προς αυτούς, ενφ άντιθέτως ο! Ά *  
ρωμοϋνοι εκτιμούν τούς Σαρακατσαναίους ')· Οί Άρωμούνοι τής Βουλγα
ρίας θεωρούν αλαζόνας τούς Σ ., διότι οί τελευταίοι νομίζουν δτι είναι ανώ
τεροι τών Άρωμούνων *)'. Γενικώς οί Σ., είναι υπερήφανοι δτι είναι "Ελλη
νες καί δτι ομιλούν ελληνικά (καί δχι άρωμουνικά) *), ερωτώμενοι δέ οί εν 
Βουλγαρία απαντούν δτι ώμίλουν πάντοτε «ρωμαίκα» ήτοι ελληνικά4). ’ Αλλά 
δτι οί Σαρακατσαναΐοι έχουν γνήσιον ελληνικόν φρόνημα καί μόνον την Ιλ- 
ληνικήν ομιλούν, δύναται νά διαπίστωση οίοσδήποτε ερχόμενος εϊς επαφήν 
προς αυτούς, πολλοί δέ Σαρακατσαναΐοι εννοούντες την εθνολογικήν σήμα 
σίαν τής λέξεώς «Βλάχοι» (^Ά ρωμούνοι) διαμαρτύρονται" « ’ Εμείς εΐμεθα 
"Ελληνες, Βλάχοι είναι εκείνοι εκεί μέ τά φαρδιά ποτούρια καί γαλάζια γαϊ
τάνια» (Σέρραι Ά ν . Μακεδονία) 6), «Είμαστε "Ελληνες καί μοναχά "Ελλη
νες. Μάς έλεγαν καί Βλάχους αλλά δ'χι σωστά, γιατί εμείς άλλη γλώσσα δέν 
ξέρομε έκτος από τά ελληνικά» (Δυτ. Μακεδονία) δ) κ. ά. τ. Τήν ελληνι
κότητα τής φυλής άποδεικνύει σαφώς καί ή λαϊκή τέχνη τών Σαρακατσα
ναίων ήτοι τά διακοσμητικά ιθέματα, τά οποία έξήτασεν ή κ. Άγγελ. Χα- 
τζημιχάλη, καταλήγουσα ώς εξής: « ’ Εξετάζοντας τά διακοσμητικά θέματα 
τών κεντημάτων τους έχομε ένα γερό επιχείρημα παραπάνω για τήν γνη
σιότητα τής ελληνικής καταγωγής» 7).

Τέλος δυνάμεθα ώς εξής νά συνοψίσωμεν τά επιχειρήματα περί τής 
ελληνικής καταγωγής τών Σαρακατσαναίων.

1. Οί Σαρακατσάνοι προέρχονται έξ ελληνικής χώρας καί έζησαν κυ- 1

1) G. Weigand , Die Aromunen 1 (1891) 277.
2) Ρ .  7s'Hef, ενΰ·’ άν. 49.
3) Ant. Baldacci, ενθ. άν. σ. 60.—  Εννοείται δτι δ Β. ερμηνεύει τό δτι οί 

Σ. είναι υπερήφανοι, διότι δήθεν έλησμόνησαν τήν μητρικήν γλώσσαν (δηλ. τήν 
λαιινικήν !) καί δτι είναι φιλέλληνες. Πβ. άνωτ. σ. 73.

4) Ρ. Ts'ilef, ενθ. άν. 50.
5) Βλ. ανωτέρω σ. 86 καί σημ.
6) Κατά διήγησιν τοΰ Σαρακατσάνου Χρ· Ρουπακιά, ετών 45, προς χήν κ, 

Μαρ. Ίωαννίδου (1938).
7) Νέα 'Εστία 1 (1927) 30.
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ρίως εις Ιλληνικάς χώρας. Μαρτυρία ή άπόδειξις δτι ήλθον εκ ξένης χώρας 
δεν ύφίσταται.

2. Οι Σαρακατσαναίοι έχουν ελληνικήν έθνικήν αυνείδησιν και είναι 
υπερήφανοι δτι είναι "Ελληνες, προς τούς Άρωμούνους (Κουτσοβλάχους) δεν 
έχουν σχέσιν, αλλά περιφρονοΰν καί μισοΰν αυτούς ')· Περί συγγένειας τών 
Σαρακατσαναίων προς τούς Άρωμούνους άπόδειξις ιστορική δεν υπάρχει" 
αντιθέτως πλήθος παραδόσεων αυτών συμφωνούν επί τοΰ συμπεράσματος 
οτι είναι "Ελληνες. «Βλάχοι Σαρακατσαναίοι» σημαίνει ποιμένες Σ. (και δχι 
Άρωμοϋνοι) Εις τά φσματά των περιέχονται εξυμνήσεις αγώνων Ελλήνων 
ηρώων τοΰ 1821, εις τους οποίους και έλαβον μέρος και διεκρίθησαν οι 
Σαρακατσαναίοι.

3 ..0 ί Σαρακατσαναίοι είναι λίαν συντηρητικοί καί ζοΰν βίον απηλ- 
λαγμένον επιδράσεων τοΰ πέριξ κόσμου, τούτο δέ άποδεικνύει δτι καί πρό- 
τερον άπομεμονωμένως ζώντες, δεν ήτο δυνατόν να ύποστούν τόσον επιστη
μονικούς ακριβή αλλαγήν τής προτέρας γλώσσης των διά τής ελληνικής.Απα
ραίτητος προϋπόθεσις διά τήν αλλαγήν γλώσσης ή εθνικής συνειδήσεως παν
τός πληθυσμού είναι : νά είναι δ πληβναμός ουιος μονίμω; εγκατεστημέ
νος εις τινα τόπον, ώστε ή επίδρασις τοΰ πέριξ άλλογλώασου καί άλλοε&νονς 
πλη&υαμοΰ νά είναι στα&ερά καί διαρκής. Αλλά οί Σαρακατσαναίοι ήσαν 
νομάδες ζώντες επί τών δρέων καί έν διαρκεΐ μετακινήσει (από Στερεάς Ε λ 
λάδος, τής Θεσσαλίας, τής ’ Ηπείρου καί τής Μακεδονίας μέχρι τής Θράκης 
καί τής Βουλγαρίας) καί επομένως «άπιαστοι», άρα διαρκής επίδρασις τοΰ 
πέριξ κόσμου ήτο αδύνατος 1 2).

3. Οί Σαρακατσαναίοι, ως είναι παραδεδεγμένον, ομιλούν τήν ελληνι
κήν γλώσσαν. Ώς δέ άποδεικνύεται εκ τής μελέτης τοΰ Hoeg, είναι ή γλώσσα 
τω,ν έν έκ τών πολλών βορείων λεγομένων ιδιωμάτων, τό οποίον ομοιάζει 
πολύ προς ιδιώματα μονίμων κατοίκων. Εις τό ιδίωμα τούτο είναι ανύπαρ
κτα φωνητικά και μορφολογικά φαινόμενα τής κοντσοβλαχικής Τούτο δέ 
κυριώτατα διαψεύδει τον ισχυρισμόν δτι οί Σ. είναι έξηλληνισμένοι. Τό ζή
τημα μεμονωμένων, έστω καί πολλών, άρωμουνικών λέξεων θά ήτο άσήμαν 
τον. Έδείχθη δμως ανωτέρω (καί εις παράρτημα κατωτέρω), δτι ή γλώσσα

1) "Αν ήσαν οί Σαρακατσαναίοι έξηλληνισμένοι Κυυτσόβλαχοι, διατί αραγε 
θά ήσθάνοντο περιφρόνησιν πρός τούς τελευταίους αύτούς ;

2) Τών λεγομένων Κοπατσάρων ό έξελληνισμός πρέπει νά έρμηνευθή πιθα
νώς διά τής άθρόας επιγαμίας αυτών πρός "Ελληνας χωρικούς ή ποιμένας' παρά 
τον έξελληνισμόν των δμως είναι διαφανής ή προτέρα γλώσσα των. Κατά ταΰτα ό 
καθ’ δλην τήν γραμμήν έξελληνισμός τών Σαρακατσαναίων θά εμενεν άνευ παρα
δείγματος, θά ήτο αληθινόν θαΰμα, δταν άναλογισθή κανείς δτι οί νέοι "Ελληνες 
έπί τέσσαρας αιώνας διατελουντες υπό τον σκληρόν ζυγόν τής τουρκικής τυραννίας 
διετήρησαν γραμματικώς άλώβητον τήν ελληνικήν γλώσσαν ή δτι έπί ήμίσειαν χι
λιετίαν ζώντες εις τήν 'Ελλάδα οί ’ Αλβανοί δέν άφωμοιώθησαν ε’ισέτι γλωσσικώς.
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των Σ. αληθώς δεν περιέχει είμή έλάχισιον αριθμόν άρωμουνικών λέξεων, αί 
δποΐαι άλλωστε δεν απαντούν μόνον είς την ελληνικήν διάλεκτον τών Σ., 
άλλα και είς την κοινήν νέαν ελληνικήν. Τέλος δεν περιέχει ή γλώσσα τών 
Σ. ξένας λέξεις εΐμή μόνον δσας βαλκανικός περιλαμβάνει τό λεξιλόγιον τών 
ποιμένων τής Νέας Ελλάδος.

4. Οί Σαρακατσαναΐοι έχουν ελληνικήν (οικιακήν) τέχνην, ή οποία 
περιέχει αρχαϊκά ελληνικά στοιχεία. Τό ένδυμά των είναι γενικώς ολως διά
φορον τοΰ τών Άρωμούνων (Ts'ilef, W eigand, παρατήρησις τών ιδίων Σα- 
ρακατσαναίων). Αί καλυβαι τών Σ. παρουσιάζουν διαφοράς από τών καλυ
βών τών/Αρωμούνων. Τά ήθη καί έθιμα τών Σαρακατσάνων είναι αυτο
τελή κατά τό πλεΐστον' ούτως αί γαμήλιοι τελεταί των είναι διάφοροι τών 
άρωμουνικών. Τά άσματα, οί μΰθοι κ.τ.τ. τών Σαρακατσάνων δεν παρου
σιάζουν διαφοράς από τών άλλων δημωδών ελληνικών φυμάτων Χλπ.

Έ φ ’ δσον τά απλά καί αληθή ταΰτα δεν διασείονται συμπεραίνόμεν 
δτι οί Σαρακατσαναΐοι είναι 'Έλληνες, απόγονοι Έλλήναιν.

Βλ οι ς α ρ α κ α τ ς α ν α ιο ι ε ίν α ι ν ο μ ά δ ε ς  α ρ χ α ιο θ ε ν

"Η ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΝΟΜΑΔΕΣ ;

Τό πρόβλημα τοϋτο έθεσεν ήδη ό Άραβαντινός καί έδοκίμασε νά λύση 
ό C. H oeg.

’Ή δη τφ 1872 έγραφεν ό Π. Άραβαντινός ‘ ) δτι οί Σαρακατσαναΐοι 
«λείψανα είσί τών αρχαίων νομάδων Άκαρνάνων καί Ήπειρωτών, ως κατα
δεικνύεται έκ τών εθνικών αυτών χαρακτηριστικών, τής γλώσσης δηλ., τών 
ηθών καί τής φυσιογνωμίας αυτών». Τον Άραβαντινόν ακολουθών προφα
νώς καί δ Δημοσθ. Συράκης γράφει “)’ «είναι γνήσιοι απόγονοι τών αρχαίων 
Άκαρνάνων καί Ήπειρωτών ποιμένων, οίτινες είτε έκουσίως έγκαταλείψαν- 
τες τάς εστίας των είτε κιτί βιαίως έκδιωχθέντες έκεΐθεν.. » .Ά λλ ’ ούτε ή γλώσσα 
οΰιε τά ήθη ή ή φυσιογνωμία τών Σαρακατσαναίων καταδεικνύουν, ως Ισχυ
ρίζεται δ Άραβαντινός, δτι οί Σ· ήσαν άρχαιόθεν νομάδες.

Κατά τον Ί ω . Λαμπρίδην 8) οί Σαρακατσαναΐοι ήσαν μόνιμοι χωρι
κοί γενόμενοι νομάδες.

Κατά τόν C Hiieg *) οί Σ . δεν ήσαν ποτέ μόνιμοι κάτοικοι, διότι δ 
βίος καί τά ήθη των δεν περιέχουν τι τό δυνάμενον νά απόδειξη τοιαΰτην 
μόνιμον ζωήν ουδ’ έχουν τι τό ένθυμίζον ζαιήν μονίμως ζώντων ανθρώπων, 
τουναντίον δ’ δ τρόπος τοΰ βίου των διαφέρει ούσιωδώς τοΰ τών 'Ελλήνων 
χωρικών καί προσαρμόζεται προς τόν νομαδισμόν. ’ Επίσης Ευρίσκει δτι αί 
μοναδικαΐ τελεταί τοΰ γάμου συμφωνοΰν πλήρως προς τόν νομαδικόν βίον- 1 2

1) Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, Άθήναι 1905, σ. 88 σημ. 1.
2) Έ  νθ. άν. σ. 660. 3) Ηπειρωτικά μελετήματα 4 (1904) 50 κ. έξ.
4) I*es Saracatsans ι 82— 94.
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Τήν δ ’ ελλειψιν πληροφοριών της κλασσικής φιλολογίας εξηγεί ό H oeg διά 
τούτου, on <5 δ'ρος ν ο μ ά ς  έχρησιμοποιήθη άποκλειστικώς προς δήλωσιν των 
συνεχώς μετακινούμενων νομάδων καί έχόντων ως οικίας άμαξας, ήσαν δέ 
ουτοι οί Σκύθαι καί οί Νουμίδαι. Ά φοϋ  λοιπόν τοιούτου είδους νομάδες 
δεν ύπήρχον, δεν Ι,νδιέφερε τους αρχαίους “Ελληνας, λέγει ό H oeg, νά πα
ρατηρήσουν δτι λαοί τινες έν Έλλάδι μη καλλιεργοΰντες την γην, άλλα ποι
μένες, ήκολούθουν τάς άγέλας των μετά των οικογενειών των, μετακινούμενοι 
δίς τοϋ έτους, καί κατεσκευαζον εκ νέου τάς καλύβας των καθ’ έκαστον έαρ 
καί φθινόπωρου. Δεικνύει δ’ ό Η. δτι Μακεδόνες π χ. υπήρξαν νομάδες επο
χής, δέχεται δέ ως πιθανόν δτι τινες τών θρακικών καί ιλλυρικών φυλών 
υπήρξαν νομάδες, οίν καί τοϋτο δεν έλέχθη που ακριβώς. Ό  Η. εφιστοί ιήν 
προσοχήν μας καί επί τούτον, δτι επί τών άφορωντων είς την ιστορίαν καί 
τον πολιτισμόν τών πολύ ολίγον πολιτισμένων φυλών τής Βορείου Ελλάδος 
κατά την κλασσικήν εποχήν δεν έχομεν πληροφορίας, διότι τοΰτο μέν οί τότε 
πολιτισμένοι “Ελληνες δεν ένδιεφέρθησαν δι” αυτούς, τοϋτο δέ δέν κατέχομεν 
δλην την κλασσικήν γραμματείαν. Παρατηρεί δέ δτι πρώτος ο Κεκαυμένος κατά 
τον Ιΐονα ί. όμιλε! περί τών νομάδων έν Έλλάδι. Τέλος πιστεύει δ H oeg 
δτι πιθανώς υπήρξαν κατά την αρχαιότητα ν ο μ α δ ι κ ο ί  εις την Βόρειον Ε λ 
λάδα. Τό συμπέρασμα τοϋ Hoeg δτι οί Σ. είναι νομάδες άρχαιόθεν άποδέχον 
ται δ Κ. ’Άμαντος1) καί ό G. Stadtmiiller2), υπερθεματίζει δ Κ. Φαλτάϊτς s), 
μνημονεύουν δέ απλώς δ Ρ. Kretschmer *), δ Ed. Hermann 1 2 3 4 5) καί δ Μαν.

1) Σλάβοι καί Σλαβόφωνοι εις τάς ελληνικός χώρας : Πρακτικά Έλλην. 
Άνθρωπολ. "Εταιρείας 1924, 28.

2) Ηπειρωτικά Χρονικά 9 (1934) 156.
3) Περιοδ. «Τό "Ελληνικόν έτος» 1 (1929) 248 καί προ πόντιον «Νεολαία» 

■1939, σ. 616.— Ό  Φαλτάϊτς είς τό τελευταϊον τοΰτο περιοδικόν γράφιον μετά τί
νος ακρισίας ευρίσκει ιούς  Σ α ρακα τσάνους  *υπολείμματα τών άρχαιοτάτων εκεί
νων ποιμένων "Ελλήνων, πού ήλθαν έκ βορρά», δτε τά ελληνικά φϋλα κατέλαβον τό 
πρώτον τήν 'Ελλάδα, ευρίσκει δτι ό τρόπος τής ζωής τών Σαρακατσάνων είναι 
αυτός οΐτος δ «τών προπατόρων μας αρχαιότατων "Ελλήνων πριν άπό μερικές χι
λιάδες χρόνια» καί «Οί σημερινοί Σαρακατσάνοι είναι οί αρχαιότατοι ποιμένες 
Έλληνες, πού δέν έμονιμοποίησαν έ'ως τώρα τήν κατοικίαν των. Είναι (οί γνησιώ- 
τεροι επομένως απόγονοι τών αρχαιότατων "Ελλήνων δι’ αυτό δέ καί ή γλωσσά 
των, αν καί είναι αγράμματοι, είναι τόσον καθαρά Ελληνική».

Ταΰτα δέχεται καί ό σεβαστός μου διδάσκαλος κ. Ά ν τ .  Κ ε ρ α μ ό π ο ν λ ο ς ,  Τί 
είναι οί Κουτσόβλαχοι 21 : οί Σαρακατσάνοι «είναι νομάδες Έλληνες ελληνόγλωσ
σοι έξ άμνημονευτων χρόνων κατά τήν γεωμετρικήν τέχνην τών κεντημάτων καί τών 
ξυλογραφιών των».’Αλλά, νομίζω, τήν άρχαίαν ταΰτην τέχνην δύνανται οί Σαρακ. 
νά εΐχον καί πριν γίνουν νομάδες καί νά τήν διετήρησαν ώς νομάδες.

Τά λεγόμενα δέ υπό τοϋ Φαλτάϊτς περί τής γλώσσης τών Σ . δέν μάς οδη
γούν άναγκαίως είς τό συμπέρασμα δτι οί Σ. είναι έκπαλαι νομάδες.

4) Glotta 16 (1928) 180. δ) Berliner Philolog. Woehenscbrift 49(1929)
1389. ,



Περί των Σαρακατσαναίμιν

Τριανταφυλλίδης'), δεν δέχονται δέ δ A. Meillet *), δ A. van Gennep *), 
δ Τ . Papahagi *) και ό T li. Capidan 5).

’ Ορθώς ό Hoeg ώς φιλόλογος άνέτρεξεν, ινα εύρη αρχαίας μαρτυ
ρίας περί νομάδων, δια νά δώση άρτιωτέραν κατά ιό δυνατόν εικόνα των 
σημερινών Σαρακατσαναίων. Δεν δύναμαι εν τούτοις νά συμφωνήσω μετά 
τοΰ H oeg επί τών επιχειρημάτων, τα δποΐα χρησιμοποιεί, και επί τοϋ συμ
περάσματος, εις τό οποίον καταλήγει. ’ Ακολούθως θά συζητήσω τά επιχειρή
ματα ταϋτα.

1 .  ‘Ο διαπρεπής γεωγράφος Alfred Philippson β) διετύπωσε τήν 
γνώμην, δτι νομάδες τέλειοι κατά την αρχαιότητα δεν υπήρξαν §πί εδάφους 
τής Ευρώπης και έν Μικρά Άσίςι, άφοΰ και ή μικρά κτηνοτροφία ύστέρει 
τής γεωργίας και βοοτροφίας. Την γνώμην ταότην τοΰ Ph. μνημονεύει δ 
Hoeg (I 86), άλλα δεν δέχεται ').

2. Οί Σαρακατσάνοι διηγούνται δτι ειχον κατοικήσει χωρίον τι (Σι- 
ράκο, Σούλι κλπ.) μέχρι τών χρόνων τοΰ Άλή-πασά, θεωρούν δέ εαυτούς 
κατωτέρους, διότι δεν έχουν κατοικίας, παρηγορουμενοι επί τφ δτι ειχον άλ
λοτε οικίας εις τά χωρία, τά δποΐα ένεκα τής δυστυχίας των έγκαταλείψαν- 
τες ήρχισαν την ζωήν τοΰ νομάδος. Οΐ Σ . παραπονοΰνται ότι μόνοι αύιοι 
δεν έχουν ιδίαν έκτασιν γής, διά νά ζήσουν και αυτοί ώς άνθρωποι, νο
σταλγούν δέ την ζωήν, την οποίαν διήγον, πριν γίνουν νομάδες (πβ. H oeg 
I 28). Νομίζω δέ δτι αί παραδόσεις των περί τοΰ δτι άλλοτε διήγον μόνι
μον βίον εις χωρία καί ή νοσταλγία ιού βίου τούτου καί τό παράπονον δτι 
δέν έχουν Ιδιόκτητον έκτασιν γής, ενέχουν σπόρον αλήθειας : πληθυσμός 
επί πολλούς αιώνας κατ’ επάγγελμα ποιμενικός καί δή ήμινομαδικός θά 
Ινοστάλγει μόνον τήν παλαιάν ελευθερίαν κινήσεως χάριν τών ποιμνίων και 
δχι μόνιμον κατοικίαν.

3. 'Ο  H oeg (I 85) ισχυρίζεται δτι ή ζωή καί τά ήθη τών Σ . ούδέν 
διετήρησαν τό δυνάμενον ν’ απόδειξη περί τής άλλοτε μονίμου κατοικίας 
των καί δτι ούδεμία άνάμνησις τών εθίμων μονίμων ανθρώπων υπάρχει. 1 2 3 4 5 6

1) Gottingische Gelehrte Anzeigen 182 (1930) 5.
2) ”Ενθ·. άν. σ. 92.
3) Mercure de France 184 {1925) 211 .
4) Grai s'i suflet 2 (1925—6) 411 καί 3 (1927) 26ο,
5) Dacoromania 4 (1927) 957 κέξ.
6) Das Mittelmeer *, Leipzig 1907, a. 188.
1) ”Av τά διασωθ-έντα αρχαία κείμενα δέν παρέχουν εΐδησΐν τινα περί νο

μάδων κατά τήν αρχαιότητα, βεβαίως δέν δύναται σήμερον νά λεχφή άδιστάκτως 
ότι νομαδικός βίος κατά τήν αρχαιότητα δέν ίιπήρχεν έν Έλλάδι, άφοΰ άπειρα αρ
χαία κείμενα άπωλέσβ-ησαν, καί κατ' άκολουθ-iuv πλεΐσται καί παντοΐαι είδήσεις 
δέν έφθασαν εις ημάς. Κατά ταΰτα καί τό επιχείρημα τοΰ Philippson εχει σχετι
κήν αξίαν, στηρίζομαι δέ περισσότερον εις τά άλλα.
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Τό πράγμα δμως δυνατού νά έχη όίλλω:. Οΐ Σαρακατσαναϊοι έζεπα 
τρίσθησαν εκ τίνος χωρίου ριζικώς καί άρα διετήρησαν τά ήιθη καί έθιμα, 
τά όποια ειχον καί μονίμως ζώντες. Είναι δέ γνωστόν ότι πολλάκις ό βίος 
δυο παρακειμένων χωρίων, όπως καί ή γλώσσα, είναι διά διαφόρους λόγους 
δλως διάφορος. Ά φ οϋ  δέ ήρημώθη τό χωρίον έκεϊνο καί οΰδέν άπέμεινε, 
διατί θέλομεν σήμερον νά εΰριομεν ομοιότητας τοϋ βίου των Σαρακατσα- 
ναίων προς τον βίον των μονίμων κατοίκων ; Περί των Ιδιορρύθμων γαμή
λιων τελετών των Σ ., αΐ όποΐαι κατά τον H oeg μόνον είς τον νομαδικόν βίον 
προσαρμόζονται, παραπέμπω είς τον A. van Gennep ') :  «pour un ethno- 
graphe cet argument est nul; il n’y a pas de cycle ceremoniel du ma 
riagequ’on puisse dire spec.ifiquement «nomade» ou «sedentaire»; c ’ est 
un ensemble de rites de passage qui n’a rien a voix, jamais, ni nulle 
part, avec le monde d ’ organisation economique».

"Οτι δέ πολλά χωρία τής Ηπείρου ήρημώθησσν είναι γνωστόν 1 2 *), 
αί παλαιότεραι δ’ ερημώσεις αΰται ανάγονται είς τον 17ον αιώνα *)·.

• 4. Ό  H oeg (I 83) παρατηρεί δτι τό γεγονός δτι οί Σ. προτείνουν 
διάφορα χωρία ως την αληθινήν κοιτίδα των και— τό σπουδαιότερον— τά 
γλωσσολογικά δεδομένα δεν επιτρέπουν νά πιστεόσωμεν δτι ο! Σαρακατσα- 
ναΐοι κατφκησάν ποτέ είς ήπειρωτικόν χωρίον μέχρι τοΰ 19ου αί., διότι εν 
τοιαυτη περιπτώσει θά έπρεπε νά εϋρωμέν που έν Ή πείρφ ιδίωμα όμοιό- 
τατον προς τό τών Σαρακατσαναίων, αλλά κατά τον H oeg κριτήν τοιοΰτον 
ίδίωμα δεν υπάρχει.

Νομίζω δτι την έλλειψιν ιστορικών πληροφοριών περί τής νομαδό- 
ποιήσεως τών Σ. δυνάμεθα νά άναπληρώσωμεν έν τινι μέτρφ διά γλωσσι
κών δεδομένων, τά όποια παρέχει τό ίδίωμα τών Σαρακατσαναίων.

Περί τής γλώσοης τφν Σ· παρετήρησεν ήδη ό μακαρίτης καθηγητής 
Γ. Άναγνωστόπουλος 4) δτι παρουσιάζει προφανείς ομοιότητας προς τό 
ίδίωμα τών Τσουμέρκων, κατά δέ τον Hoeg (I 301) προσεγγίζει προς τά 
Ιδιώματα τής περιοχής τών Τσουμέρκων καί τά τής Αιτωλίας καί ’ Ακαρνα
νίας, έν πολλοΐς συμφωνεί προς τά ηπειρωτικά. Τό πόρισμα τοΰτο είναι 
προφανώς κατά τής θεωρίας τοϋ Hoeg, διότι οί Σαρακατσάνοι ειχον ζήσεί 
βίον μόνιμον εις χωρία τών μερών τούτων.

Ό  H oeg ισχυρίζεται δτι, άν αληθώς οί Σ είχον μονίμως κατοική
σει έν ηπειρωτική) χωρίφ, εδει νά είίρωμέν που τής ’ Ηπείρου ιδίωμα 
όμοιότατον πρός τό τών Σ . ’Αλλά ό H oeg δεν έχει ίσως δίκαιον. Πρώτον

1) “Ε νθ’ άν.
2) Περί τούτων βλ. προχείρως K odvot. Σ τερ γ ιο π ο ύ λ ο ν , Παρατηρήσεις είς τήν 

εωτέραν γεωγραφίαν της ’ Ηπείρου, "Αθήναι 1937, σ. 56—74.
S) Αυτόθι, σ· 57, 70.
4) Άθηνα 36 (1924) 70 σημ. 1. '
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δέν είναι ευχερές νά εύρεθή to δμοιον τούτο Ιδίωμα, και αν ΰπάρχη δμοιον, 
tip’ δσον τά ΐδιο'ίματα τής Ηπείρου δεν έχουν πάντα συστηματικούς μελε- 
τηθή. Δεύτερον δέ—και σπουδαιότερον— αν βεβαίως οί Σαρακατσαναϊοι 
πράγματι έξεπατρίσθησαν βιαίως— ως υποτίθεται δτι συνέβη-—τό χωρίον, εξ 
ου ωρμήθησαν και οΰ οί κάτοικοι ώμίλουν τό πρόγονον Ιδίωμα τού τών νΰν 
ποιμένων Σαρακατσαναίων, ήρημώθη ■· κάί όίρά ουδέποτε θά εύρεθή, Sv δεν 
έλθή επίκουρος πληροφορία ιστορική.

Ή  γλώσσα τών Σ . είναι βόρειον ελληνικόν ιδίωμα, συγγενεΰον προς 
τά ηπειρωτικά ιδιώματα. Ά ν  δμώς οί Σ. ήσαν αρχαία ελληνική φυλή, 
αναμένεται ή γλώσσα αυτών νά είναι δχι νεοελληνική διάλεκτος—τά βόρεια 
Ιδιώματα διεσπάσίίησαν, ώς γνωστόν, κατά τους υστέρους βυζαντινούς χρό
νους— αλλά αρχαϊκόν Ιδίωμα άνάλογον, δπως αρχαϊκόν είναι π. χ. τό τών 
Τσακώνων, Όχι μόνον τούτο δεν συμβαίνει, άλλ’ ουδέ ίδιάζουσαι άρχαϊκαί 
Ιδιορρυθμίαι υπολείπονται εις τήν γλώσσαν αυτών1).

5. Κατά τον H5eg οί Σαράκ. είναι αρχαία νομαδική φυλή και φέ
ρει δνομα άρωμουνικόν.

Κατά τής γνώμης τοϋ H oeg είναι δ Th.. Capidan ’ ), αλλά πάντες οί 
ισχυρισμοί του προσδιορίζονται υπό τού έπιδιωκομένου σκοπού του. Ό  Ca
pidan δηλ. θέτει κακώς τό ζήτημα ως εξής 8): ή 1) υπήρχε κατά τούς αρ
χαίους ελληνικούς χρόνους νομαδικός βίος (δτε ίσως είναι οί Σ. απόγονοι 
άρχαίων Ελλήνων νομάδων) ή 2) δέν υπήρχε νομαδικός βίος παρά τοΐς άρ- 
χαίοις "Ελλησι και τότε οί Σ . είναι ασφαλώς Άρωμοϋνοι (Ρουμάνοι).

Άλλ’ ή τοιαύτη μέθοδος δέν είναι ορθή, διότι χωλαίνει λογικώς. 
”Αν οί Σ. δέν είναι κατ’ ευθείαν συνεχισταί τοϋ νομαδικού βίου άρχαίων 
Ελλήνων, ήδυναντο νά είναι ή νέοι "Ελληνες ή ά'λλος λαός (π. χ. ’ Αλβανοί, 
Σλάβοι, Τούρκοι), δχι δέ άπαραιτήτως Ά ρω μοϋνοι.’ Ισχυρίζεται δέ δ Cap. 
δτι μόνον Άρωμοϋνοι ή ’ Αλβανοί ήδυναντο νά είναι οί Σ ., διότι μόνον οί 
Άρωμοϋνοι και οί Αλβανοί διάγουν νομαδικόν βίον. Αλλά τούτο δέν είναι 
αληθές' νομάδες ήσαν οί Σλάβοι οί κατελθόντες εις τήν Ελλάδα 4), οί Τούρ
κοι Γκυοονκοι.

Ό  κ. Cap. θά δεχθή ίσως νά άπαντήση καί εις τό εξής ερώτημά 
μου : Οί Άρωμοϋνοι υπήρξαν ανέκαθεν νομάδες ή έγιναν νομάδες κατά

1) Τοΰτο παρετήρησε καί ό Τ . Pap,, ενθ’ άν. 3, 260.
2) Dacoromania 4 (192?) 957 κΐξ. Πβ. Aromanii σ. 14 σημ. 2.
3) Aromanii σ. 14 σημ. 2.
4) Θεωρείται πιθανόν δτι ή ήμινομαδική κτηνοτροφία είσήχθη εις τήν Βαλ

κανικήν και τήν Ελλάδα διά των Σλάβων' βλ. A . P h ilipp son , Das byzantinische 
Reich als geographische Erscheinung, Leiden 1939, n o . Οΰτω δέχεται ό K . 
”Α μ α ν το ς , Πρακτ. Έλλην. Άνθρωπολ. Εταιρείας, 1924, 13 : «Σλάβοι, Βλάχοι καί 
’Αλβανοί ώς νομάδες ήλθον είς τήν Ε λλά δα ...» . Πβ. καί H oeg  I 93 καί σημ. 1 
καί τήν αύτόθι βιβλιογραφίαν.
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τινα χρονικήν περίοδον ; Προφανώς θά όμολογήση ότι οι Άρωμοϋνοι δεν 
ήσαν έκπαλαι νομάδες, άλλ’ έγένοντο εις μεταγενεστέρους χρόνους. Τούτου 
δέ άληθεύοντος, τί κωλύει νά δεχθώμεν δτι κατά τινα χρόνον έγένετο καί 
όμάς Ελλήνων νομάδες ; Ούδέν. ’Ά ρα  οί Ισχυρισμοί τοΰ Cap. δεν δύνανιαι 
νά αληθεύουν.

Το συμπέρασμά μου έχει ώς εξής :
Οϊ "Ελληνες παρά πάσας τάς περιπετείας του έθνους παρέμειναν "Ελ

ληνες, κοινωνικά) όμως οργανώσεις και επαγγέλματα δεν έπέζησαν μέχρις 
ήμών. Ούτω παραδέχομαι, δτι και δ νομαδικός βίος τών αρχαίων Ελλήνων 
ήδύνατο νά μή έπιζήση, έκλιπών ένεκα πολέμων και τών εισβολών ξένων 
λαών, ϊδίςι τών Σλάβων. Κατά ταΰτα, άποδεικνυομένου ότι υπήρχε νομαδικός 
βίος κατά την αρχαιότητα, δεν άποδεικνύεται δμως και δτι έπέζησε μέχρις 
ήμών. Άντιθέτως είναι πολύ φυσικ'όν δτι είς την αυτήν χώραν, υπό τό αυτό 
κλίμα και τάς αύτάς συνθήκας, άνέζησεν 6 νομαδικός βίος, αποτέλεσμα τών 
αναγκών τοΰ βίου καί τής στενότητας τών βοσκών (ή οποία ήνάγκαζε τούς 
ποιμένας νά μετακινούνται).

Ήμινομαδικός ποιμενικός πληθυσμός ζή και εν Πελοπόννήσφ μετα
κινούμενος μεταξύ Αρκαδίας και Άργολίδος ’ )■ Νομίζιυ δτι τοιοΰτος ήμινο- 
μαδικός βίος ύπήρξεν ή αρχή τοΰ βίου τών Σαρακατσαναίων, παρά τήν αντί
θετον γνώμην τοΰ H oeg  (I 84 σημ. 2), δτι δ τρόπος τοΰ βίου τώ>ν Σ  δια 
φέρει σημαντικό):. Ή  σημαντική δμως διαφορά έγκειται εις τοΰτο, δτι οί 
ήμινοβάδες τής Πελοπόννησου έχουν πεοιωρισμένον ορίζοντα κινήσεως εντός 
τής χερσονήσου και είναι νότιοι "Ελληνες ζώντες υπό διαφορετικούς δρους 
καί εν μέσφ περιβάλλοντος διαφόρως επιδράσαντος.

"Οπως δ’ έκ τοΰ βίου και τής γλώσσης τών Σαρακατσάνων συμ- 
περαίνομεν δτι οί Σ. δεν είναι Ρουμάνοι, αλλά "Ελληνες, ομοίως έκ τοΰ 
βίου καί τής γλώσσης τών Ιδίων επιτρέπεται νά συναγάγωμεν, δτι δεν είναι 
κατ’ ευθείαν απόγονοι αρχαίας ελληνικής νομαδικής φυλής, αλλά "Ελληνες 
είς νεωτέρους χρόνους καταστάντες νομάδες. Πιθανόν δέ δύναται νά θεω- 
ρηθή δτι οί Σαρακατσαναΐοι έγένοντο νομάδες κατά τούς υστέρους βυζαντι
νούς χρόνους, ότε είχον διακριθή τά βόρεια ιδιώματα από τών νοτίονν. 
(Περί όμοιου πορίσματος δυναμένου νά ληφθή Ικ τοΰ ονόματος αυτών κα- 
τιοτέρω εν τφ κεφαλαίφ περί τοΰ εθνικού ονόματος τών Σαρακατσαναίων). 
Καί οί Όχτωνιάται τής Εύβοιας είναι κατά μέγιστον τουλάχιστον μέρος 
σταθεροποιηθέντες νομάδες a).

ίυο

1) Περί τούτου κάμνω λόγον είς άλλην προσεχώς έκδοθησομένην εργα
σίαν μου.

2) Βλ. Σ τ . Κ α ια τξά ν , 'Αφιέρωμα είς Κ. Ά μαντον, Ά θ ή ν α ι 1910, 285.
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Παραδόσεις. Συμπέρασμα.

Διά τό δυσλυτον ‘) πρόβλημα τής κοιτίδας των Σαρακατσαναίων ελ

λείπουν ιστορικά! πληροφορίαι. Δια τούτο εΐμεθα ήναγκασμένοι να προσ- 

φιίγωμεν εις τάς παραδόσεις περί τής κοιιίδος των Σ . ,  ΐνα άντλήσωμεν εν

τεύθεν δ,τι είναι δυνατόν νά άληθευη.
Α ί  παραδόσεις είναι πράγματι ποικίλαι. Κατά τινα εξ αυτών οί πρό

γονοι των Σαρακατσαναίων έκπατρισθέντες εκ Σακαρετσίου τής Αΐτιυλίας 
μετέρχονται έκτοτε την σκηνίτιδα ζωήν 3), και κατ’ άλλην ότι «έκ τού Σ υ ρ -  

ράκου κατά την παρελθούσαν εκατονταετηρίδα [ήτοι τον 18ον αί.) ποιμένες 

τινές άναχωρήσαντες έγένοντο οί σχηματισται και πρόγονοι τής νύν νομαδι

κής φυλής...» 9) Κ α τ’ άλλην « ή  τάξις αυτή παρήχθη άμα τή καθιερώσει 
τού παιδομαζώματος και προς αποφυγήν αυτού κατ’ άρχάς εξ οικογενειών 

Ιδίως τών δυο μικρών τών Κατσίάνων περιοχών... Λέγεται επίσης εκ παρα- 

δόσεως δτι περί τό έτος 1712 — 1713 ικανοί έκ τού πολυανθρώπου Σεράκου 
προς αποφυγήν άποτίσεως φόρων τακτικών τε και άτάκτων τό πλάνητα 
τούτον βίον ήσπάσθησαν...» *)' περαιτέρω κατά τον Ιω . Λαμπρίδην τού Κ α - 

τσαντώνη δ άντιπρόπαππος ήσπάσθη τον νομαδικόν βίον και έγένετο Καρα- 

κατσιάνος (άρα υπέρ τά 100 έτη προ τού Κατσαντώνη ύπήρχον Καρακατσάνοι 

νομάδες ήτοι προ τού 1700). Ο ί  Σιρακιώται ώνόμαζον Πεστιτζάνους τούς 

Σ . ,  ώς καταγομένους έκ τού χωρίου Π ε η τά  τών Κατπαούνων κατά μαρτυ
ρίαν τού Κ .  Κρυστάλλη 6), δ δποΐος μας δίδει τήν πληροφορίαν, δτι έ'νεκα 

υπερπληθυσμού τού Σιράκου πολυάριθμοι οίκογένειαι έγκαταλείψασαι κατά 

διαφόρους έποχάς τήν πατρίδα ήσπάσθησαν κατά τό πλείστον «τόν πλάνητα 
βίον τών Σαρακατσάνιον» και διεσκορπίσθησαν εις Αιτωλοακαρνανίαν, Β ο ιω 

τίαν, Φωκίδα. Μικράν ’ Ασίαν, Θράκην και Μακεδονίαν 6). Και δ Ρ. Ts'ilef 7) 

έρωτήσας Σαρακατσάνους έκ τού χωρίου A l in  έν τή περιοχή τού Σαμοκόβου 

τής Βουλγαρίας, έμαθεν δτι ήλθον προ 100 ετών έκ τής περιοχής τού Σ ι ·  

ράκου. Σαρακατσάνοι τής ’ Ηπείρου— γράφει δ Δημοσθ. Συράκής 8) — «μάς

1) Ούτως εχαρακτηρίσθη υπό τοΰ Γ . Ά ν α γ ν α ο α το π α ύ λ ο υ , 'Ηπειρωτικά Χρο
νικά 1 (1926) 196

2) H . Ά ρ α β α νν ινο ϋ , Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τ. 2, Άθηναι 1857, σ .
146 κέξ.

3) Αύτόθι 163.
4) Ίοο. Α α μ η ρ ίίο υ ,  'Ηπειρωτικά μελετήματα 4, 50 σημ. Β λ. καί Κ . Κ ρυ·  

ατάλλην, Έ βδομός 8 (1891), φ. 25, σ. 5 β. σημ. 1.
5) Έβδομός 8 (18οΐ), φ. 17, σ. 5β.
6) Αυτόθι φ. 25, σ. 5β, σημ. 1.
8) *Ενθ, άν., σ, 660.

7) Έ ν θ .  άν., σ, 49,



Μ Λημητρίου *Ιο>· Γεωργοκβ'

έβεβαίώσαν δτι έχουσι συγγενείς μονίμως άνέκαθεν παραμένοντας ε’ι.ς τι χω- 
ρίον τής περιφερείας Σουλίου, τοΰ οποίου το ονομα δεν έσημειώσαμεν. 
Ά ρ α  και εκ τοΰ αγνώστου τούτου χωρίου προέρχονται Έλληνες σκηνΐται, 
φέροντες ως οί άλλοι το κοινόν ονομα Σαρακατσά.νοι». Και κατ’ άλλην παρά- 
δοσίν ή φυλή αυτή «κατοικούσε στο Συράκο τής ’ Ηπείρου, δπΟυ και βρι
σκότανε μόνιμα έγκαταστημένη. Άποτελοΰνταν από ευάριθμες οικογένειες. 
’ Εδώ δμως και 120 χρόνια αναγκάστηκαν απ’ τις πιέσεις τοΰ Άλή-πασά κα'ι 
ιών άλλων τυραννίσκων νά μεταναστεύσουν» ’ ).

Παραδόσεις τοιαΰται κυκλοΰνται και σήμερον εΙς τα στόματα τών 
Σαρακατσάνων. Ούτω κατά διήγησιν Σαρακατσάνων εκ Θεσσαλίας (Λιανό- 
τόπι) είναι μεν άγνωστον το λίκνον τών Σ ., μόνον δέ γνωστόν είναι δτι 
έζων ως νομάδες έν Θεσσαλίμ, δθεν. ήνάγκασαν αυτούς νά φύγουν πιέσεις 
τοΰ Άλή εις τό Σαράκ” διότι έλέγοντο Σαρακιώτες ή Σαρακατσαναΐοι, αλλά 
πάλιν μετά πολλάς δεκαετίας καί μετά τον θάνατον τού Άλή κατήλθον εις 
Θεσσαλίαν. Οί Σ. ούτοι οΐ έκ Θεσσαλίας άναβαίνοντες νϋν κατά τό θέρος 
εις την περιφέρειαν Καστοριάς πρότερον μετέβαινον εις “Αγραφα, Άσπρα- 
πόταμον καί εις άλλα μέρη. «Σκηνίτες "Ελληνες είμαστε. Ά π ό  ποϋ ξεκινή- 
σαμε δεν ξέρομε γιά τά παλιά χρόνια. Ζούσαμε δμως ’ ς τή Θεσσαλία' καί 
’ ς τά χρόνια τοΰ Άλή-πασά, γιατί δέ δίναμε ’ ς αυτούς τις δμορφες γυναίκες 
μας kal τά κορίτσια μας—έτσι μοϋ ’ πε ή μαννιά μου (= ή  μάμμη μου)— 
μάς κυνήγησεν αυτός καί μάς έδιωξεν εξορία ’ς τό Σαράκ’ . Ποϋ είναι τό Σα- 
ράκ’ δέν ξέρω. Έκεΐ ’ς τό Σαράκ’ έμειναν οί παππούδες μας χρόνια πολλά 
καί, όταν πέθανεν ό Άλή-πασάς, κατεβήκαμε ξανά ’ ς τή Θεσσαλία. Καί γιατί 
ήρθαμε άπό τό Σαράκ μάς ώνόμασαν Σαρακιώτες ’ς την αρχή καί ύστερα 
Σαρακατσάνηδες καί Σαρακατσαναίους. Πριν έρθουμε εδώ ’ ς τή Θεσσαλία 
πηγαίναμε τό καλοκαίρι ’ ς τά Ά γραφ α , ’ ς τον Άσπροπόταμό καί άλλοΰ καί 
λεγόμασταν άπό τού Άλή πασά τά χρόνια Σαρακιώτες καί Σαρακατσαναΐοι. 
Ά μ α  έλευτερώθηκε ή Μακεδονία καί αρχίσαμε νά ερχώμαστε εδώ, μάς 
είπαν Μορα'ΐ'τες, γιά νά μάς ξεχωρίζουν άπό τούς άλλους, πού λένε δτι εί
ναι Σαρακατσαναΐοι καί ζοϋσαν εδώ» ’ ). Ώς βλέπομεν, κατά τήν παράδοσιν 
αυτήν δ Άλής έξώρισε τούς Σ. τής Θεσσαλίας είς τό Σαράκ’ (=Σιράκο).

• Κατ’ άνακοίνωσιν τού κ. Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη οί Σ. τής Θεσσαλίας 
πιστεύουν δτι κατάγονται έκ Σιράκου, ένθα έζων μόνιμον βίον καί δθεν όρ· 
μηθέντες ήλθον είς Θεσσαλίαν μετά τήν υπό τού Άλή-πασά καταστροφήν 
τοΰ Σιράκου. "Οτι δμως δέν είναι πιθανόν δτι o t Σ. ούτοι έζων πρότερον 
μόνιμον βίον δεικνύει τούτο, δτι άρχιποιμένες, οί Β. Σούκιας (1804— 1918) 1

1) Ε να γγ. Τ ξιά τζιου , Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων, Ά θή να ι 1928, σ. ε\
2) Κατ’  άνακοίνωσιν τοΰ κ. Τω. Μπακάλη, έκ διηγήσεως τοΰ Σαρ<ικατσά> 

νου Χρ. Ρουπακιά, έτων 45 (1938).



και δ Άθανάσ. Σπανός (1802 — 1904), διηγούντο εις τον κ. Χατζηγάκην δτι 
και οί πάπποι αυτών ήσαν σκηνΐται νομάδες.

Κατ’ άνακοίνωσιν τού κ. Άλεξ. Λιβαδέως ήκουσεν οΰτος παρά Σα- 
ρακατσαναίων της ’Ανατολικής Θράκης δτι μετηνάστευσαν Ικεΐσε εξ ’ Ηπεί
ρου κατά την εποχήν τοΰ Άλή-πασά.

Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ κ. Βασ. Δεληγιάννη περί των Σ. τής περιφέ
ρειας Σερρών τής Άνατ. Μακεδονίας δ πατήρ (1838 — 193η) τοΰ ζώντος 
Σαρακατσάνου Δημ Δερβίση (1872 κέ:.) έλεγεν εις αυτόν (τον Δήμ. Δερβί- 
σην), οτι δ πάππος του μετά τήν εκ Σ ράκου φυγήν εΰρεν ευκαιρίαν κα'ι 
έπιστρέψας εις Σιράκου έπεσκέφθη τους εκεί άπομείναντας συγγενείς καί δτι 
εΰρεν ακόμη και τήν οίκίαν των.

Κατ’ άλλην παράδοσιν, άνακοινωθεΐσαν εις εμέ, ο! Σ . κατάγονται εξ 
Αιτωλίας και ’ Ακαρνανίας και μάλιστα εκ τοΰ χωρίου Σιοάκου ! ’ )

Κατ’ άλλην επίσης εις εμέ άνακοινωθεΐσαν οί Σ. κατά τάς διηγή
σεις γερονΐοτέρων προήλθον εκ χωρίου τοΰ Καρπενησιού, το δποϊον χωρίον 
Ιλέγετο Σάρσι (δθεν και τό δνομα Σαρακατσάνου;) και τό δποϊον διελυθη 
τότε και κατοικεΐται τώρα υπό χωρικών a).

’Άλλης παραδόσεις άνακοινωθείσας εις εμέ κρίνω περιττόν νά παρα
θέσω, διότι επαναλαμβάνουν σχεδόν τα αυτά.

Τών παραδόσεων τούτων γίνεται γενικός έλεγχος κατωτέρω και χρη
σιμοποίησή προς μόρφωσιν πορισμάτων τινών.

1. Οί Σαρακάτσαναΐοι ως νομάδες περιπλανώμενοι άνά τήν Ελλάδα 
άνερχόμενοι κατά τό θέρος εις τά ορη και κατερχόμενοι κατά τον χειμώνα 
εις τάς κοιλάδας, και δή και μετακινούμενοι από τίνος περιφέρειας εις άλλην 
άλλοτε περισσότερον καί άλλοτε δλιγώτερον άναλόγως τών περιστάσεων, πο
λιτικών και άλλων, συνανεμείχθησαν είς τήν μεγάλην έκτασιν από τοΰ Κο
ρινθιακού μέχρι τής Βουλγαρίας τόσον μεταξύ τών λοιπών Ελλήνων, ώστε 
ακριβής καθορισμός τής κοιτίδας αυτών νά άποβαίνη σήμερον Ιπιστημονι» 
κώς ακατόρθωτος, διότι ελλείπουν ίστορικαι μαρτυρίαι. Αι περί Σακαρε- 
τσίου, Σιράκρυ, ΙΙεστών, Σουλίου κλπ. παραδόσεις σημαίνουν, νομίζω; 
απλώς τούτο, δτι οί Σαρακατσαναΐοι προ τινων αιώνων ήσαν ε’ις πάντα σχε
δόν τά ορεινά μέρη τής Ελλάδος κατεσπαρμένοι καί δτι παλαιότερον έζων 
Σαρακατσαναΐοι καί παρά τό Σακαρέτσι, τό Σιράκο κτλ. Οΰτω δέ οί μεν 
έκ Σακαρετσίου, Καρπενησιού καί άλλοθεν μετακινηθέντες ποτέ μέχρι τής 
’Ηπείρου καί Θεσσμλίας καί Μακεδονίας διατηρούν τήν παράδοσιν τού παρά 1 2

1) Κατά διήγησιν τοΰ Σαρακατσάνου Εΰαγγ. Ά γ α , ετών 72, εκ Αογγοΰ 
Θεσσαλίας (1938).

2) Κατά διήγησιν τοΰ Σαρακατσάνου Κώστα Γαλή, ετών 23, έκ Βελεστίνορ 
Θεσσαλίας (1938).
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τό Σακαρέτσι κλπ. προτέρου βίου αυτών, οί δ’ εκ Σιρόκου, Πεστών, Σου- 
λίου καί άλλοθεν μετακινηθέντες προς Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, Θράκην και 
Βουλ,γαρίαν κ. ά., διατηρούν την παράδοσιν δτι έζησαν παρά τό Σιρόκο 
κλπ. "Οτι ή τοιαύτη προς διαφόρους κατευθύνσεις πορεία αυτών καθιστςί 
δύσκολον την έξιχνίασιν τού πόθεν ώρμήθησαν, δεικνύει τό γεγονός, δτι 
έχουν πράγματι αλλάξει κατεύθυνσιν εις τάς μετοικεσίας αυτών' π. χ. Σαρα· 
κατσαναιοι έκ Θεσσαλίας άνήρχοντο άλλοτε προς τά "Αγραφα, τώρα δέ οί 
αυτοί άναβαίνουν προς την Δυτικήν Μακεδονίαν. Αί δέ βεβαιώσεις Σαρακα- 
τσαναίων δτι υπάρχουν συγγενείς των εϊς διάφορα μέρη (π. χ. Σούλι, 
Σιρόκο) δύνανται νά άληθεύουν κατά* τούτο, δτι κατά τάς μετοικεσίας τών 
Σαρακατσαναίων τινές έξ αυτών ένεκα συμφερόντων ή άλλων λόγων έσυγ- 
γένευσαν έξ επιγαμίας προς μονίμους χωρικούς τών μερών τούτων. {Είναι 
γνωστόν δτι ενίοτε έσυγγένευσαν Σαρακατσάνοι καί με Κουτσοβλάχους' βλ. 
άνιοτ. 86—87).

2. Οί Σαρακατσαναΐοι ως νομάδες υπάρχουν ασφαλώς πολύ προ τοϋ 
Ά λή πασά καί κατά σαφείς παραδόσεις προ τού 1700. Ή  δέ παράδοσις, 
δτι δήθεν κατά τούς χρόνους τού Ά λή πασά διωχθέντες εκ τοϋ Σιρόκου 
ήρχισαν νά διάγουν νομαδικόν βίον, δεν δύναται νά είναι αληθής, άφοΰ 
μαρτυρίαι συγχρόνων καί παλαιοτέρων Σαρακατσαναίαιν γερόντων πείθουν 
δτι καί τό 1750 έζων νομαδικόν βίον και τό 1700' ώς εΐδομεν (άνωτ. σ. 101) 
παράδοσις παρά τφ Λαμπρίδη αναφέρει δτι δ άντιπρόπαππος τοϋ Κατσαν- 
τώνη, ήτοι προ τοϋ 1700, διήγε νομαδικόν βίον.

Τι άρά γε συμβαίνει ; 'Υποθέτω δτι γενομένης κατ’ αυτών σφοδράς 
καταπιέσεως ή διώξεως ήναγκάσθησαν ν’ απομακρυνθούν κατά τούς χρόνους 
τοϋ Άλή πασά εκ τών τόπων, εις τούς οποίους περιεφέροντο προς βοσκήν 
τών ποιμνίων των. Τοιοϋτόν τι δεν ήδύνατο νά μή άφήση ζωηράν έντύπω- 
σιν είς την μνήμην τών νομάδων τούτων. Πιθανόν δέ είναι δτι δχι μόνον 
νομάδες, αλλά καί αυτοί οί μόνιμοι κάτοικοι τοϋ Σιρόκου ήναγκάσθησαν νά 
εγκαταλείψουν τάς εστίας των καί νά γίνουν νομάδες ’ ).

Κατά ταϋτα αί περί Σακαρετσίου καί Σιρόκου κύριαι παραδόσεις 
έχουν έκατέρα μόνον σχετικήν αξίαν ως ίστορικαι μαρτυρίαι. Ό  Ρ. Ts'ilef, 
δ C. H oeg, δ Ν. Jorga, δ Th. Capidan, δ Τ . Papahagi καί δ Ρ. Skok 
(άκούσας καί δ ίδιος διήγησιν Σαρακατσάνου) δέχονται δτι οί Σ. κατάγον
ται εκ Σιρόκου. Άντιθέτως δ Δημοσθ. Συράκης καί δ Ν. Βέης δέχον
ται ως αληθή τήν πρώτην παράδοσιν. Κατ’ εμέ ούδετέρα είναι άληθεστέρα 
τής άλλης, άφοΰ αύθεντικαί ίστορικαι ειδήσεις ελλείπουν καί πολλοί Σαρα* 
κατσαναΤοι δμολογοϋν : «από ποϋ ξεκινήσαμε δέν ξέρομε...». ’ Εντεύθεν δέ 
εννοείται δτι και ερμηνεία τού εθνικού Σαρηκαχααναιυι στηριζομένη είς τήν

1) Περί τής έπαναστάσεως τοϋ Σιρόκου κατά τό 1821 καί τής καταστροφής 
αΰτοΰ ΐδ. Ί ω . Λ α μ π ρίδη γ , εν®1. άν. δ, μέρος β'.

Λημητρίου Ίω . Γβοοργαχβ ,
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ετυμολογικήν συγγένειαν μετά χοϋ τοπωνυμίου Σιράκο η Σακαρέζαι γεννά 
πολλούς δισταγμούς. 1

Κρίνοντες δμως εκ τήι; γλώσσης των Σαρακατσαναίων, ή οποία είναι 
ηπειρωτικόν Ιδίωμα, συνάγομεν διι και ή ομιλούσα τό ιδίωμα τούτο νομα
δική φυλή ώρμήθη εξ Ηπείρου ')· ένθα έζων πρότερον οί Σαρακατσαναιοι ώς 
χωρικοί ποιμένες. Έ ξ  Ηπείρου δέ δέχομαι δτι κατήλθε μέρος αυτών εις 
τήν επαρχίαν Βάλτου ούτως ερμηνεύεται ή παράδοσις δτι «απ’ τον καιρό 
τ’ Ά λήπασά ακόμα ξεχείμαζαν ’ς τον κάμπο τής Λεπενούς οί Σαρακα- 
τσαναΐοι® a).

Ή  αιτία τής νομαδοποιήσεως τής φυλής των Σαρακατσαναίων ίσως 
κεΐται εις ολοσχερή καταστροφήν τής κοιτίδος αυτών. Ό  δε χρόνος τής νο- 
μαδοπόιήσεως αυτής είναι καιά τινας αιώνας μακράν ημών.

II.'ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

Ά ' ·  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΒΣΒΝΟΣ

ΤΩδ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Σ Β Ρ Β Κ Β Τ Σ Β Ν Ο Σ

Τό εθνικόν Σαρακαταάνοι άνήγαγεν εις τό δνομα Σακαρεταανοι 
(Σακαρέτσι, κώμη τού Βάλτου τής Αιτωλίας) δ Π. Άραβαντινός "). Τύπον 
δέ Σακαρεααια>’ος *) αντί τοΰ ορθού — ταάνος (=κάτοικος Σακαρετσίου) εΰ- 
ρίσκομεν πάρ’ Άναστασίφ τώ Γορδίφ 5). Ό  πλαστός τύπος Σακαρετοανοι, 
κατά τον Άραβαντινόν λεγόμενος δήθεν αντί Σαρακαταάνοι, άπαντ$ καί 
παρά Arn. Passow '). Εις παρομοίαν ύπόθεσιν περί τής καταγωγής τών Σ α
ρακατσαναίων προβαίνει δ L. Heuzey '). Ταυτην δέ αναφέρει μεταξύ άλ
λων καί δ Ί ω . Λαμπρίδης 8).

Ό  C. Hoeg °) διακρίνει τήν κοινήν τών τριών τούτων συγγραφέων
1) Βλ. άνιοτ. 93—99. Πβ. καί Κ . Φ αλτάιτς, Ή  Νεολαία 1 (1938—39) 591α.
2) Δημ. Δ ο ν χ ο η ο ΰ λ ο ν ,  Πώς υφαίνουν καί πώς ντύνονται οί Α Ιτω λοί,Ά θή- 

ναι 1927, σ. 99.
3) Χρονογραφία τής Η πείρου, τ. 2, Ά θή να ι 1857, σ. 146.
4) Οΰχί όρθώς δέχεται ό C. H oeg (Les Saracatsans 1, 72), δτι έλέγετό 

ποτέ πράγματι Σακαρέοαι αντί τοΰ νϋν Σακαρέτσι. Είς · τοΰτο παρήχθη έκ τοΰ 
ανωτέρω έξηυγενισμένου δήθεν καί αληθώς πλαστού τύπου Σακαρεσσιδνοι.'Ομοίως 
παρεσύρθησαν ό Th . Capidati (Dacoromania 4 , 928) καί ό Ρ. Skok (Δελτίον τής 
Έπιστημον. 'Εταιρείας Σκοπιών 3, 160), διό άπορρίπτουν καί ούτοι τοΰ Άραβαν- 
τινοΰ τήν ετυμολογίαν επί τφ λόγφ δτι δ παλαιότερος τύπος τοΰ τοπωνυμίου εί
ναι Σακαρέσσι (μετά διπλοΰ σσ).

5) Βίος Ευγενίου Αϊτωλοΰ, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Κ. Σάθα 3 (1872) 4 4 8 =  
Νέος Έλληνομνήμων 4 (1907) 54.

6) Popularia carmina, Lipsise i 860, σ. 648α.
7) Le Mont Olympe et l ’ Acarnanie, Paris 1869, a, 269,
8) ’ Ηπειρωτικά μελετήματα 4 (1904) 62.
9) Les Saracatsans 1 , 72 σημ. 1,
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πηγήν, τον Π. Άραβάντινόν" ό Ααμπρίδης δμως ήχο δυνατόν νά ηχούσε 
χήν παράδοσιν ό ϊδιος. Ή  δέ υπόδεσις χοΰ H oeg ότι ό χύιχος Σακαρεταά- 
νοι δεν υπάρχει, άλλ’ έπενοήθη υπό τοΰ Άραβανχινοΰ, ινα δώση έξήγησίν 
χινα χοΰ έθνικοΰ Σαρακατσαναΐόι, αληθεύει καχά χοΰχο, δχι δεν υπάρχει 
ώς τόπος τοΰ εδνιχοϋ Σαρακαχσανος- αληθώς όμως υπάρχει προς δήλώσιν 
τοΰ κατοίκου χοΰ χωρίου Σακαρεχσίου, χοΰ έκ Σακαρεχσίου καταγομένου, 
Ά λλ ’ , ώς εΐδομεν ανωτέρω (σ. 101), και σήμερον ακόμη υπάρχει ή παοάδο- 
σις περί τής καταγωγής των Σαρακατσαναίων έκ ΣακαρεΧσίου. Παραχηρηχέα 
μόνον ή αδυναμία χοΰ Άραβανχινοΰ νά εύρη χήν αληθινήν ερμηνείαν- οΰτω 
παραμέοίζων βραδυχερον (1872) χήν Ιρμηνείαν ταότην θεωρεί χό ονομα σύν- 
δεχον, ου β'συνθετικόν είναι Καιαάνοι, δΓ δν λόγον— λέγει—έκλήθησαν Ηα 
ρακαχσάνοι η ΑαρακαχσάΐΌΐ ’ ).

Ό  Δημοσδ. Συράκης a) άνασκοπών τρεις ετυμολογίας περί χοΰ όνό- 
μαχος Σαρακατσάνος, απορρίπτει μέν χάς δυο πρώχας (σ. 657). ακολουθών 
δέ χόν Άραβαντινόν δέχεται άμφοτέρας αΰχοΰ χάς ερμηνείας (σ. 658), ήχοι 
χό μέν Σαρακαιαάνοι διά παραφθοράς προήλθεν εκ' χοΰ Σακαρειαάνοι, χό 
δέ Καρακαιοάνοι εκ χοΰ ελληνικού Παρακατσάνοι (— γείτονες χών Καχσά- 
νων τής Ηπείρου, τοιοΰτοι δέ νοοΰνχαι οΐ κάτοικοι χοΰ Σακαρεχσίου, οί 
Σαρακατσάνοι) καί εκ τουτου είπον έπειτα οϊ Τοΰρκοι Καρακατσάν. Θεωρεί 
δέ τέλος άναμφισβήτητον χήν λυσιν χοΰ ζητήματος.

Τήν προτέραν γνώμην χοΰ Άραβανχινοΰ υπεσχήριξε καί δ καθηγητής 
Ν. Βέης3), κατά χόν όποιον οι Σαρακατσαναΐόι «πιθανώς» κατάγονται 
έκ χοΰ χωρίου Σακαρεχσίου, δδεν ; έκπαχρισθένχες προ αΙώνων ζοΰν έκχοχε 
νομαδικόν βίον, καί «καλοΰνχαι καχά συγχυσιν καί Καρακαχσαναΐοι καί 
Κμρακαχσάνηδες», Τά αυτά δ’ επαναλαμβάνει ανώνυμος *).

Έπιτραπήτω νά εϊπω χήν γνώμην δχι ή παραγωγή αΰχη χοΰ Ιθνι- 
κοΰ Σαρακαιαάνοι έκ χοΰ Σακαρετσάνοι δεν φαίνεται πιθανή- δχι μόνον 
διότι απαιτείται άφομοίωσις χοΰ ε προς χό α καί αμοιβαία μετάθεσις χοΰ 
κ καί χοΰ ρ— σημειωτέον δχι σήμερον είναι άγνωστος τοΰ έθνικοΰ τόπος 
Σακαρειαάνοι αντί χοΰ εν χρήσει Σαρακαιαάνοι — ,τό δέ σημερινόν τοπικόν 
εθνικόν Σακαρεχσάνος δηλοΐ μόνον χόν κάτοικον χοΰ Σακαρεχσίου, οΰδαμώς 
δέ χόν νομάδα Σαρακαχσάνον- αλλά καί διότι δ συνήθης εις — αϊοι παρεκ- 
χεχαμένος τόπος Σαρακαιααναιοι παραμένει, νομίζω, σχεδόν άνερμήνξυτος. 
Είναι δέ αληθώς ανήκουστοι τυπο,ι εθνικών Μινιονδιαναΐοι άνχι Μαντού- 
διανοΐ (Μανχουδη χωρίον έν Εΰβοίμ), Πειραναιοι αντί Πετράνοι (ΓΙέχρα εν

1) Μονογραφία περί Κουχσοβλάχων, Άθ-ήναι 1905, σ. 38.
2) Δελτίον τής 'Ελληνικής Γεωργικής Έχαιρείας 12 (1925) 636 κέξ.
3) ’ Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη 11 (1931) 338α, έν λ. Σαρα- 

καχσ&νοι.
4) Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια ?1 (1933) ξ>55ρ. ·. -
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Αέσβφ), ΠρεβΉ*ι*αϊοΐ δντί Πρέβεζδνρι (Πρέβεζα) κίτ. Πλήν δέ πόϋ γλωσ-' 
σικοΰ τούτου λόγου προβάλλει καί ό ιστορικός, δτι δέν άποδεικνύεται ρλη 
θής ή παράδοσις oti to Σακαρέτσι ύπήρζε κΟιτις τών Σαρακατσαναίων (βλ. 
ανωτέρω σ. 104) ‘ ).

Κατά τον Ί ω . Λαμπρίδην’ ) τό δνομα Κηρακατσιανοι είναι σύνθε
τον έκ τοϋ τουρκικού καρά καί τοϋ Κατσίανοι (— κάτοικοι τών Κατσανοχω- 
ρίων). Φοβούμενοι 'οί Κατσίανοι τό παιδομάζωμα κατέλιπον τάς εστίας αυ
τών καί έτράπησαν προς τά ορη κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας. 
Επειδή δέ— κατά τον Λαμπρίδην—άνεμείχθησαν μετ’ άλλων νομάδων εκ 
Σεράκου, μετωνομάσθησαν Σερακατσιανοι ").

Ό  Κ. Λ. Κρυστάλλης 4) άσπάζεται τήν έρμηνείαν τού Ί ω . Λαμπρί- 
δου, δτι καρά-\-Καισάνοι (=έλεεινοί ΚατσάνΟι), διότι «έτήρησαν.,,: πλεϊστα 
ήθη καί έθιμα, ατινα καί οί Καρακατσάνοι κέκτηνται, εις τον ιδιωτικόν 
ιδίρ βίον των καί προ πάντων τήν γλωσσικήν προφοράν απαράλλακτον».

Ό  Ν. Filip e) γράφων περί τών προβάτων τής Βουλγαρίας λέγ£ι 
δτι ειδεν έκεΐ τό είδος τών προβάτων τό λεγόμενον kara-katchane τό ελκον 
τό γένος έκ συριακής πηγής, δπως κατά τό Tzourkana, καί δτι «k a ra ^  
noir, katchan=nom ade», δτι δέ τό δνομα τών προβάτων τούτων (kara- 
katchane) έδόθη καί εις τούς ποιμένας. Πρόκειται περί τής αυτής με τήν 
προηγουμένην ετυμολογίας Ή  γνώμη όμως τοϋ Filip δτι τό εθνικόν των 
δνομα έλαβον οί έν Βουλγαρίμ ποιμαίνοντες έκ τού είδους τοϋ προβάτου, 
όπερ καί άλλοι υπέθεσαν, είναι εσφαλμένη.Άνχιθέτως τό κύριον δνομα κα- 
τέληξεν εις προσηγορικόν, δπως καί Βλάχος (ϊδ. παράςιτημα) κ. ά. π.

Ό  δέ Βούλγαρος Ρ. Ts'ilef ®) θεωρεί τό Karakac'ani (ούτω καλούν^

1) Ήδύνατο τις να ύποστηρίξη δτι τό δνομα Σακαρετσδνος, δν εθνικόν, 
έγένετο δνομα οικογένειας τινός (Σαρακατσδνος), δτε ήδύνατο νά σχηματισθή τύπος 
Σ αραπ ατοαναΐοι, δπως π. χ. τό έθνικόν Ζ α β ιτσ α νος  (Ζάβίτσα) έγένετο οικογενεια
κόν έν Κερκύρρ καί ως τοιοϋτον δύνατάι νά σχηματίση πληθ. τύπον Ζ αβιτοαναΖ οι, 
Ο ΰτω  καί τό εθνικόν Σ απ αρετοανος  (Σακαρέτσι) ήδύνατο νά γίνη έπώνυμον, έκ τού
του ήδύνατο νά ληφθη τύπος Σ α π α ρετσα να ΐο ι, καί δτι τέλος έγένετο εθνικόν τής νο
μαδικής ταύτης φυλής."Αλλά τοιαύτη ΰπόθεσις δέν φαίνεται πιθανή, διότι θά ίδρύο' 
μεν επί άλλεπαλλήλων υποθέσεων rjcoi 1) τών φωνητικών τροπών Σακαρετσδνος— 
Σάρακατσάνος, 2) τής μεταβολής τού εθνικού Σακαρετσδνος εις έπώνυμον Σαρα- 
κατσανος καί 3) τής μεταβολής τόΰ έπωνύμόυ Σαρακατσανος είς εθνικόν ήτοι 
δνομα τής φυλής. Αί πολλαί υποθέσεις δέν φαίνονται φυσικοί καί διά τούτο είναι 
άπαράδεκτοι.

2) “Ενθ. άν. 4 (1904) 51 σημ.
3) “Ενθ. άν. 52 σημ.
4) Έβδομός 8 (1891), φύλλ. 17, σ. 5β.
5) Extras diu Archiva VetrinarA No 5 (1907) 36.
6) Bulletin du mu see ethnogr. de Sophia 1 (1921) 49,

m



108

tat οί Σ . εν Βουλγαρίά) τουρκικόν εκ τοΰ k a ra + k a c 'a n  (μαύροι φυγάδες),
Την έιέραν παρά Λαμπρίδη ετυμολογίαν έπανέλαβον και άλλοι. Οΰτω 

την έτυμολογίαν τοΰ έθνικοΰ εκ τοΰ Sirak-j-kac'an (=φυγάδες εκ Σ ιρό 
κου) είπε καί γέρων τις Σαρακατοόνος εις τον Βούλγαρον Ρ, Tsilef ’ ). κατά 
τόν νόμον δέ τής ευφωνίας κατά τον I’s'. έγένετο σύνθετον Sarakac'an εν τή 
τουρκική' βραδυτερον διεδόθη το ονομα παρά τοΐς Τοΰρκοις υπ' άλλον τΰ 
πον Karakac'an (προκόψαντα διά παρετυμολογικής μεταβολής) καί έπειτα 
διεδόθη καί εις την Βουλγαρίαν. Τόν Λαμπρίδην πιθανώς ακολουθών καί 
δ Κ. Δ. Καραβίδας ’ ) νομίζει δτι οί Σαρακατσαναϊοι έλαβον «τό ονομα από 
τής εποχής τοΰ Ά λή πασά, δτε πιεζόμενοι ύπ’ αύτοΰ έγκατέλειψαν τό Η π ει
ρωτικόν Συράκο (κατσάν είναι λέξις τουρκική καί σηααίνει φεύγω, φεύγουν 
από τό Συράκο)...», δέχεται δηλ. σύνθεσιν αδύνατον Συρόκο-(-κατσάν.

'Ο  Ρ. Skok *) δεχόμενος δττ ή παρόδοσις τών Σαρακατσαναίων 
περί φυγής των εκ Σιρόκου διωκόμενων υπό τοΰ Άλή-πασά είναι αληθής 
καί δτι αυτή εξηγεί άριστα τό ονομα των νομάδων τούτων, παράγει τό εθνι
κόν τοΰτο εκ τοΰ υποθετικού *Σαρακοκαισ'δνοι (=πρόσφυγες εκ Σιρόκου), 
οπερ δι’ απλολογίαν των συλλαβών—κόκα— εις—κη— εγένετο Σαρηκατο'α' οι.

Ή  ετυμολογία τοΰ Λαμπρίδου άπερρίφθη ύπό τοΰ μακαρίτου καθη- 
γητοΰ Γ. ’Αναγνοστοπούλου καί υπό τοΰ Δημοσθ. Συράκη. Οίίτω κατά τόν 
Άναγνωστόπουλον ‘ ) είναι αυτή αστήρικτος, διότι είναι ήκιστα πιθανόν δτι 
έκ Σιρόκου δρμηθέντες κατώρθωσαν νά μετονομάσουν πόντας τους καθ’ 
Ομάδας διεσπαρμένους νομάδας. Κατά δέ τόν Συράκην 4) είναι αυτή απίθα
νος, διότι «τό χωρίον Συρράκον κατοικεΐται ανέκαθεν ύπό Κουτσοβλάχων 
ευθύς εξ αρχής από τής αποικίσεώς των εις τάς Ελληνικός χώρας» καί, δν 
οί Σαρακατσαναϊοι κατήγοντο έκ Σιρόκου, θά ωμίλουν καί ούιοι τό κου- 
τσοβλαχικόν ιδίωμα.

Ή  σύναψις τοΰ τοπωνυμίου Σιρόκο προς τό εθνικόν Σαρακατσα- 
ναϊρι ή γενομένη ύπό Λαμπρίδου είναι κατ’ εμέ αφελής διά καθαρώς γλωσ
σικούς λόγους. ’ Εθνικά ονόματα δέν παράγονται διά συμφυρμόν, ώ: δέχε
ται εκείνος, ήτοι Σαρακοκαταιαναιοι ή, ώς ορθότερου ήδύνατό τις νά δεχθή, 
Σαρακιώιες Κατοιαναίοι Ό λως τυχαία είναι ή δμοιότης τών φθόγγων τής 
λ. Σιρόκο—Σαράκο καί τοΰ Σαρακ— τής λ. Σαρακαιοαναΐοι. Παρατηρη- 
ρητέον δέ δτι λέγεται μέν Σεράκο(ν) ή Σιρόκο(ν), αλλ’ είναι ανήκουστος τύ
πος τοΰ έθνικοΰ Σιράκαιοανοΐοι ή Σερακαιοαναϊοι, τοΰτο δέ ύποδεικνυει 
τό άσχετον τών λέξεων ήτοι τοΰ έθνικοΰ προς τό τοπωνύμιου. Γενικώς δέ

1) Έ ν θ . άν.
2) Πολιτική Έπιθεώρησις, 1921, σ. 714.
3) ’Έν-θ-. ά ν ., σ. 161.
4) Ά θη νδ  36 (1924) 69.
Β) Δελτίον τής Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας 12 (1925) 657·
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δεν δύναται νά άληθεύη ή παραγωγή τού Ενικού διά συνθέσεως, ήν δέχον
ται δ Καραβίδας και δ Skok, διότι ούτε πάντες οΐ νομάδες Σαρακατσαναΐοι 
κατφκουν έν Σιράκιρ ή ωρμήθησαν έξ αυτού, οΰτε αληθεύει δτι φέρουν τό 
δνομα μόνον από τών χρόνων τοΰ Άλή-πασα. Ό  δέ Skok, Ινφ λέγει δτι ή 
ηλικία τοΰ έθνικού δεν είναι σαφής, καθιστά έν τούτοις διά τής ερμηνείας 
του άναγκαίαν την παραδοχήν δτι είναι τοϋτο γέννημα τών αρχών τοΰ 19ου 
αιώνος. Τοΰτο όμως δεν είναι δυνατόν, διότι δ νομαδικός βίος τών Σαρα- 
κατσαναίων είναι, ώς εΐδομεν, πολύ παλαιότερος.

Έ κ τών παρά Λαμπρίδη άναγεγραμμένων ετυμολογιών ') είναι 
καί αΐ ακόλουθοι. Τινές, λέγει, παράγουν τό έπώνυμον Καρακαχοιάνος «εκ 
τοΰ τουρκικού επιθέτου καρά και τού αλβανικού ονόματος κάχαιανον, είδος 
προβάτων, πορφυοούν μάλιστα έχόντων τό πρόσαιπον. Περίεργον δ ’ είναι 
δτι οί κάτοχοι τοιούτων προβάταιν καλούνται Κάτσιανοί, Κάτσανοι καί Κα- 
τσάνοι». Ό  τελευταίος ισχυρισμός δεν φαίνεται αληθής. Κατά τήν άλλην 
ετυμολογίαν τό δνομα είναι σύνθετον έκ τών τουρκικών λέξεων καχαιάν 
(=φεύγων)-(-κΐρ (=έρημία), ής ή ενική δοτική είναι κιρά καί ίσως «μετε- 
τράπη εις καρά», τό σύνθετον δέ τούτο δηλοι τον έρημοβάμωνα, τον έρημο- 
πόρον. Ό ρθώς δέ παρατηρεί περί τής ερμηνείας ταύτης δ Δ. Συράκης 1 2 3), 
δτι είς την εξοχήν φεύγουν (κίρ-β-κατσάν) δχι μόνον οί Σαρακατσαναΐοι, αλλά 
καί άλλοι σκηνΐται (Άρβανιτόβλαχοι, Κουτσόβλαχοι), άρα δέν θά διεκρί- 
νοντο διά τού ονόματος τούτου οί Σαρακατσαναΐοι.

Τήν τελευτάίαν ταύτην ετυμολογίαν είχεν ίσως ύπ’ δψιν δ Ά π . 
Άρβανιτόπουλος 9) λέγων δτι οί κάτοικοι τού χωρίου τού ιδιοκτήτου «είναι 
ή γεωργοί μονίμως οίκούντες ως κολλήγοι ή βοηθοί (παρακεντέδες) καί 
καλούμενοι Σαρακατσάνοι ή Βλάχοι. Αί δνομασίαι αύταΐ φαίνονται τουρ
κικοί, διότι κίρ γκηνι- είναι δ μένων έν τη πεδιάδι, ένφ κίρ-καισάν δ φεύ- 
γων αυτήν, ήτοι δ ούχί μονίμως οίκών’ διά τών λίαν χαρακτηριστικών τού
των φράσεων έδήλωσαν άδρομερώς τούς κατοίκους οί Τούρκοι κατακτηταί 
τό κατ’ άρχάς. Είς τήν κοινήν ελληνικήν γλώσσαν ήτο εύκολον νά μεταπέση 
τό Κιργκόύνις είς Καραγκοννις, ούχί δέ δύσκολον καί τό Κιρκαχοανος είς 
(Καρα)Σ ιρακαισάνος κατά συνήθη παρετυμολογίαν προς τό γνώριμον καρά».

"Εχω νά παρατηρήσω τά εξής περί τής ερμηνείας ταύτης- Πρώ. 
τον, αν ήτο δυνατή διά παρετυμολογίας προς τό τουρκ. καρά τροπή

1) Έ ν θ . άν. 52 σημ. Ό  Λαμπρίδης αναφέρει καί Ιτυμολογίαν έκ τών αρα
βικών λέξεων καρά ( =  ή ξηρά) καί ααρή (=ταχϋς) καί τής τουρκικής μετοχής κα
ϊσ ιά ν  (=φεύγων), τό δέ σύνθετον καρά-|-σαρή-(-κατσιάν σημαίνει «τόν φεύγονια 
τήν ξηράν, τόν περιπλανώμενον, τόν αεικίνητον».

2) Έ ν θ ·’ άν. 657.
3) Έφημερΐς ’Αρχαιολογική 1910, σ. 360.
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τοΰ Κιρκαταανος εις Καρακατσάνος, εροπάται πώς προέκυψεν ό τύπος-Σαρα- 
χατσάνος ; Δεύτερον γνωστού δντος ότι ή λ. Κηραγχαύνης έχει άλλην αρχήν, 
μένει μόνον τδ Κιρκαταανος προς τοιαύτην έρμηνείαν, είναι δέ γνωστόν ότι 
τύπος ΚίρκατόάνΌς αληθώς δεν υπάρχει, γνωστοί δέ είναι μόνον Καραχα 
τσάρος κάί Σαρακαισάνος, ; , ,: .

Ό  μακαρίτης, καθηγητής Γ. Π, Άγαγνωστόπουλος ‘ ) λιιμβάνων ώς 
βάσιν τον τύπον Καρακατσιάνος ερμηνεύει τδν Κτερογ τύπον έκ τής εκφο
ράς μετά τοΰ άρθρου, ήτοι τ’ ς Καραχαισιάνονς έγένετο τ' Σ(χ)αρακαταιΛνους 
καί τέλος τ’ς Σαραχαταιάνονς κατ’ άνομρίμχτιν, δθεν καί ή ήνομαστικ ή Σα - 
ρακαισιάνοι. Ή  ερμηνεία αΰτη τοΰ τελευταίου τύπου είναι αληθοφανής. 
Α ληθώς τοιαύτη μεταβολή δεν, είναι σπάνιά έν τοπωνυμίοις, διότι ταϋτα 
έκφέρονται συνηθέστερον κατ’ αιτιατικήν ένά,ρθριος. Οΰτω Σηόδα έν Ίκα- 
ρίφ καί Σηπία (ές Πόδα κατά Γ. Χατζιδάκιν) έν Κ αρηάθφ ’ ), τά ΣιαχελΧ,ιά 
(’ ς τά Κελλιά), Σταφέντη έν "Αγδρφ *),· Σιαφ'λαρέι’ έν Τήνφ ( ’ς γά Φιλαρέ
του) *), Σπρϊνοι αυτόθι 5) (αντί ’ ς τ’ ς πρίνοι), δμοίως έκ ιής συχνής κατά 
γενικήν έναρθρον εκφοράν τ’ ς 'Ωραίας έγένετο τδ τοπωνύμιου (’ ς τής) Ταου- 
ριάς το κάστρο έν Χίφ “), κ. ά. Ή  μεταβολή δμως αΰτη δέν είναι δυνατή 
επί τών εθνικών, ά’ρα ουδέ επί τοΰ ονόματος Σαρακατσαναΐοι, διότι ταΰτα 
δέν έκφέρονται τόσον συνήθως κατ’ έναρθρον αίτιατικήν, δσον τά τοπωνύ
μια. Διά τούτον δέ τον λόγον νομίζω δτι δέν ήδύνατο νά άληθεύη καί ή 
παλαιοτέρα ετυμολογία τοΰ ονόματος Τσάκωνες έκ τοΰ : (εές) τους Λάκωνας 
καί οΰχί μόνον, διότι τδ τσ δέν έρμηνεύεται έν τή γλώσση τής Πελοποννή- 
σου αντί : τούς 7).

’ Αλλά καί αν παρά πάντα τά ανωτέρω έδεχόμεθα δτι ήτο δυνατή ή 
παραγωγή αύτη τοΰ τύπου Σαρακατσαναΐοι, πάλιν μένει άλυτον τδ πρό
βλημα τής αρχής τοΰ (ούτως ως άρχικοϋ υποτιθεμένου) τύπου Καρακαταα- 
ναΐοι. Μετατοπίζεται δηλ. απλώς ή λύσις τοΰ ζητήματος καί τίθεται τδ ερώ
τημα : πόθεν τδ εθνικόν Καρακατααναΐοι ;

Ό  C. H oeg (1, 69) παράγει τδ τοπωνύμιον Σιρόκον έκ τίνος δα
κορρουμανικής λέξεως sarac (— πτωχός, ενδεής), εί καί ή λέξις αΰτη δέν 1 2 3 4 5 6 7

1) Ά θ η ν α  36 (1924) 69.
2) Μ . Μ ιχαηλίδου, λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, τ. 2, Ά θή ναι  

1934, σ. 425.
3) Δη μ . Π ααχάλη, Τοπωνυμικόν τής νήσου "Ανδρου, Ά θή ναι 1933, σ. 66.
4) Σ. ΑΙενάρδος, Πρακτικά ’ Ακαδημίας ’Αθηνών 3 (1928) 152.
5) "Κνθ. άν.
6) Κ . “Α μ α ντος, Ά θη να  27 (1915) Αεξικογραφ. Άρχεΐον, σ. 36.
7) Βλ. Κ . ”Α μ α ν το ν , ’Αφιέρωμα είς Χατζιδάκιν, Ά θή να ι 1921, σ- 131 καί 

Γ *  Χ α τζ ιδά κ ιν , Byzantinische Zeitschrift 27 (Γ927) 3-21·

ίΐό
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μαρτυρεΐται εΐς ρουμανικήν τινμ διάλεκτον. Θεωρεί δ H5eg προφανές δει 
χό Σιρόκον, άλλως Σαράκον καί Σιρόκου, είναι ρουμανική λέξις, δάνειον 
έκ τής βουλγαρικής, δεχόμενος τοΰ G. W eigand την διδασκαλίαν. Νομίζει 
τέλος (σ. 70) 6 Π. ότι το τοπωνύμιον τοΰτο προϋποθέτει τήν έν ρωμουνικφ 
ίδιώματι ύπαρξιν τού προσηγορικού sarac. (Περί τού τοπωνυμίου βλ. πα
ράρτημα). Περαιτέρω (σ. 70) δέχεται επίθημα— (a)c'ani σύνθετον έκ του 
ρουμανικού — a'c (δπερ έκ τού λατινικού— aculus) καί τού ελληνικού— ανος 
(λατιν. — anus), χρησιμεϋον προς δήλωσιν δνομάτων συγγένειας. Έ ν  τελεί 
δέ (1, 188) σημειοΐ τό δνομα S^rakac'anus ως ρωμουνικής αρχής έκ ρω- 
μουνικοΰ saracats'an.

Την ετυμολογίαν ταύτην τού H oeg μνημονεύονΡες φαίνεται δτι απο
δέχονται τινες των κρινάνιφν το έργον αυτού, ο R. Μ. Dawkins·.*), δ Ρ. 
Kretschmer a) καί ό Μ. Τριανταφυλλίδης *): ’ Απορρίπτουν δέ δ Ν. Jorga, 
δ Th. Capidan, δ Ρ. Skok, δ Τ . Papahagi.

Καί κατά μέν τον Ν. Jorga *) το δνομα Σαρακατσάνος πρέπει να 
είναι εθνικόν τού τοποινυμίου Σιράκον (Saracu) μετ’ επιθήματος εθνικού 
ονόματος, αφού οι ίδιοι ποιμένες δμολογούν δτι έκ Σιράκου κατάγονται “) 
(δδέ τύπος Καρμκαχο'άνος κατά τον Jorga ήρμηνεύθη δρθώς ύπδ τού Hoeg).

Ό  Th. Capidan β) έλέγχει τον PI. διά τον τύπον Saracatsan, διότι 
ορθός είναι δ μετά παχέος σ' Sarakats'an, εις δέ την ετυμολογίαν τού Η. 
προβάλλει ώς κώλυμα δτι ρουμανικόν sarac δέν υπάρχει ούτε έν ρουμανική 
διαλέκτφ καί δτι ουδείς δύναται νά βεβαίωση δτι τό σλαβικόν siraku είναι 
παράγωγον τού ρουμανικού sarac.

‘ Ο Ρ. Skok ’ ) παρατηρεί δρθώς δτι δέν άποδεικνύεται δτι τό έπίθε- 
τον sarac καί τό εθνικόν δνομα είναι ή αυτή λέξις.

‘Ομοίως απορρίπτει την ερμηνείαν τού Η. δ Τ . Papahagi fi.

Κατ’ εμέ δέ κριτήν, ή ερμηνεία τού H oeg παρουσιάζει τούτο τό 
ανώμαλον δτι δημιουργεΐται ανύπαρκτος κατάληξις έπί τή βάσει δύο παρα
δειγμάτων λέξεων, ών ή ορθή ερμηνεία είναι άλλη, ως θά δείξω κατωτέρω.

'Γά υπό τού G .  W e ig a n d  ") δηλ. παρεχόμενα παραδείγματα Kosta- 1

1) The Journal of Hellenic Studies 46 (1926) 137.
2) Glotta 16 ( 1928) 180. ,
3) Gottingische Gelehrte Anzeigen 182, ( 1980) , 4.
4) Revue historique du sud-est europeen 3 (1926) 243.
5) Ό τ ι  δέν όμολογεΐται ΰπό τών Σ. μόνον τό Σ ιρ ό κ ο , αλλά διάφοροι τό

ποι, Ιδέ άνωτ. σ. 101— 103.
,  6) Έ νθ\ άν. 928 κέξ.

Τ) Έ ν θ . άν. 160— 161 και 180.
8) Έ ν θ ’.. άν. 271. ,
9) Die Aromunen I, Leipzig 1895, 275,



Αημητρίου 'ίω . Γβοοργακά

ts'ani και Karakolts'ani (= τ ά  πρόσωπα τά άνήκοντα είς την οικογένειαν 
η την φυλήν τοϋ Κώστα, τοϋ Καρακολίτσα) δέν ένέχουν επίθημα —  (a)c'ani.

Ένταΰ&α πρέπει νά μνημονεύσω ότι δ C. jirec 'ek  ι) αναφέρει τύ
πον Karakolc'ani, τον οποίον κατωνόμασε Μακεδών τις. Ό  δέ Th. Capi- 
dan *) κατόπιν ομολογεί μέν ότι αγνοεί τοιοϋτον τύπον τοϋ ονόματος των 
νομάδων τούτων, νομίζει όμως ότι δεν αποκλείεται καί τον ερμηνεύει' νομί
ζει λοιπόν <5 Cap. ότι Καρακολτσ'άνοι είναι τύπος τον δνόματος Σαρακατσά- 
νοι καί προσπαθεί νά έρμηνεύση αυτόν διά συμφύρσεως τοϋ Caracacian 
καί τοϋ Nicolciani (=κάτοικος τής Nicolitsa) ήτοι διά τροπής τής μέσης 
συλλαβής — ca— εις — col— καί άναμείξεως προς τό Nicolciani καί δι’ 
άντικαταστάσεως τοϋ Sara— διά τοϋ Cara— . Μάτην δέ πάντα ταϋτα, διότι 
πρόκειται αληθώς περί παρεξηγήσεως. Οϊ Σαρακατσάνοι δεν είναι δυνατόν 
νά λέγιονται Καρακολτοιανοι, όπερ δ'νομα είναι εντελώς άλλο. Θ’ άπέφευγεν 
δ Cap. την παρεξήγησιν ταύτην, άν εΐχεν ύπ’ όψιν τον Weigand.

'Ομοίως ό Ρ. Skok ") δεν δέχεται ταύτισιν τοϋ τέλους — το'άνοι τοϋ 
έθνικοΰ Σαρακατσ'άνοι μετά τοϋ ρουμανικοΰ επιθήματος — c'ani προς δη · 
λωσιν τών μελών οίκογενείας (Kostac'ani, Karacolc'ani) καί όρθώς έρωτςί : 
διατί δεν ονομάζονται τότε καί οί 'Έλληνες νομάδες Saracuc'ani ή Sarak- 
c'ani. ’ Επίσης παρατηρεί ότι ή υπό τοϋ H oeg γενομένη παραγωγή τοϋ 
επιθήματος — ac'ani είναι αδύνατος.

Παρασύρεται όμως καί δ Skok *) δεχόμενος ότι πράγματι υπάρ
χει κατάληξις — c'ani ρουμανική προς δήλωσιν τών μελών οίκογενείας. 
Ά λλ ’ , ως γνωστόν, ή ρουμανική κατάληξις —c'an είναι μόνον εθνική, κατά- 
ληξις δέ — c'ani οικογενειακών ονομάτων είναι άνύπαρκος, ως θά δείξω 
ακολούθως, τά δέ δύο ονόματα Κωοταισάνοι καί Καρακολιο’οίνοι είναι 
ελληνικά.

Τό όνομα Κωστατσιανοι (ούτώ γραπτέον) ερμηνεύεται επαρκώς έκ 
τοϋ Κωοιάκις· πράγματι δέ Κωαιάκ'ς προφέρουν οί Σαρακατσαναΐοι (κατά 
τον H oeg 2, 202). "Οπως δέ παρά τό ύπ’ αυτιών λεγόμενον Κώτα'ους υπάρ
χει άλλαχοϋ πληθυντικός τύπος Κωισιάνοι (πβ. Άθανάσις— ’ ^ΜανασιαίΌΐ, 
Μάρκος—Μαρκιανοι κττ.}, οΰτω καί παρά τό Κωαιάκ'ς είπον Κωοτακιάνοι 
καί μετά τσιτακισμού τον τύπον Κωσιατσιανοι.

'Ομοίως ερμηνεύεται διά τής ελληνικής γλώσσης καί τό ετερον όνομα 
Καρακολτα' άνοι. ’Έχομεν ήδη βυζαντινόν έπώνυμον Νικολίιζης 5) καί τού- * * * 4 5

ίνί

1) Cesty po Bulharsky, Praze 1888, 220, σημ. 24 καί Das Furstentum
Bulgarien, P rag—W ie n —Leipzig 1891, 118.

2) Έ ν θ . άν. σ. 933. 3) "Ε ν θ . άν. 160.
4) Αυτόθι.
5) Ζ ω ναρας  4, 119, 1. Η. M oritz, Die Zunamen bei den byzantinischen 

Historikern nnd Chronisten, Landshut, ! ,  15, καί 2 , σ. 9, 11.



Περί των Σαρακαΐσαναίων 1ί:

του μεγεθυντικόν Νικολιχζάς *), νϋν δέ τοπωνυμίου τοϋ Νικολίχαη 2) εν 
νομφ Φθιώπδος, Πρεβέζης και Ίωαννίνων. Καί περαιτέρω παρά τό Νι- 
κόλτοος καί Νικόλχοης (ο μεγεθυντικός τύπος τοϋ ΝικοΠχσης, κατ’ άναβι- 
βασμόν τοϋ τόνου, πβ. Γιαννακις— Γιάννακας) εγένετο υποκοριστικός συντε- 
τμημένοςτόπος Κ6λχαοςΖ), όπως καί Κολιός (Νικολιός) εν Ή πείρφ καί Τρι- 
ιρυλία, Κόλιας (Νικόλας—Νι.κολης) πολλαχοϋ, Κολίχσας, Κολιόχοας (Βελβεν- 
τός Μακεδ.), Κολάκις (Νικολάκις) έν Σαράντα Έκκλησίαις κ. ά. Έκ συνθέ
του δέ Καρακόλχοης η Καρακόλτοας (πβ. τά γνωστά Καρανικ άλας,. Καρανι- 
κολός, Καρανίκας) (ραίνεται δτι έληορθη τό περιληπτικόν Καρακολχοιανοι.

Έπειτα ή ετυμολογία τοϋ H oeg η κατά τον ίδιον «αρκετά πιθανή» 
(assez vraisemblable) είναι, νομίζω, άτυχης, καί διότι ή σχέσις των ονομά
των Σιράκο καί Καρακατοάνος δεν είναι πιθανή. "Αξιόν δέ σημειώσεως 
είναι δτι εκ τοϋ sdrac, ΰποθετικοϋ ρωμουνικοΰ τιίπου, παρήχνθησαν τοϋτο 
μέν Σαράκο έχον και τόπους Σεράκο και Σιράκο, τοϋτο δέ τό εθνικόν Σαρα- 
καχοάνοι υπό μόνον τοϋτον τον τόπον, μη μεταβληθέν εις Σερακαχοάνος η 
Σιρακπχσάνος. Άλλ’ , ως ειπον ανωτέρω, ή. μεγαλύτερα δυσκολία έγκειται 
εις την εξευρεσιν εθνικής καταλ,ήξεως ad hoc, ή οποία— ως εδείχθη— είναι 
ανύπαρκτος. Τέλος δεν ήρμηνευθη και ό έτερος εις— αΐοι τόπος : Σαρακα- 
χοαν-αιοι 4).

Ό  Per. Papahagi 5) παράγει τό εθνικόν έκ τοϋ ρουμανικοϋ ουσ. 
sarica. Έ κ τουτου παρήχθη sciricat (= ό  τρορών sarica) καί έκ τοΰτου μετά 
της καταλήξεως — ian. έγένετο Saracacian. Ούτως εκλήθησαν κατά τον Ρ.οί 
Σαρακατσάνοι υπό των; Άρωμουνων, δτε ή σάρικα δεν ήτο γενικόν ένδυμα 1 2 3 4 5

1) Κ εδρηνάς, 2, 453, 20 καί H. M oritz II 9, όπως καί Γρηγορ&ς βυζαντινόν 
καί νεώτερον, Μιχα,ηλας βυζαντινόν καί Μ ιχαΙΰς  (τόπων, εις Καρδενίκια Μέσα 
Μάνης), νεώτερα ομοίως Γιωργάκις— Γ ιω ργακας  (δθεν καί· έπώνυμον), Γρηγόρις 
— Γρηγορας, Θανάσις— Θανασ&ς καί έν Καρπάθφ βαπτιστικά Ά ν τω ν ά ς  (Άντώνις), 
Γεω ργάς  (Γεώργις), Γ ια ννας  (Γιάννης) κ. α. Τό Ά ν τ ω ν α ς  καί έν Κύπρφ, έν Καρ
πάθιο δέ καί ώς έπώνυμον καί ’ς τ ’ Ά ν τ ω ν ά  τοπωνύμιου (Μ . Μ ιχαηΧ ίδου , Λαο- 
γραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, Ά θηναι 1934, τ. 2 , σ. 128, 129, 478).

2) Πβ. δμοια τοπωνύμια εις — ίτση  προελθόντα έξ ονομάτων εις —ίτοης, 
δπως Β αοιλ ίτση , Δ ιαβολΙτοη, Π ετρ ίτση  (καί τά τρία έν Μεσσηνίφ), Κ ω σ τίτο η  καί 
Μ ιχαλίτοη  έν Ή πείρφ κ ά.

3) Έ ν  Σαράντα Έκκλησίαις (καί Κ όιτοος)' βλ. ‘ Α&. Μ π ούτουρα , Τά νεοελ
ληνικά κύρια ονόματα, Ά θη ναι 1912, σ. 79 καί Γ . Χ ατξιδά κι, Γλωσσολογικαί 
έρευναι, Ά θη ναι 1934; σ, 411,

4) Εις τήν ευγένειαν τοΰ κ. C. H oeg οφείλεται άνακοίνωσίς του προς Ιμέ, 
καθ’ ήν δεν πιστεύει σήμερον πλέον (1939) εις τήν παλαιάν ταύτην ερμηνείαν του 
περί τοϋ ονόματος Σαρακατοάνος, δπως εις αυτόν οφείλω καί όρθάς παρατηρήσεις 
του περί τής παρούσης διατριβής, ήν είχε τήν καλωσύνην νά διεξέλθη μετά προσο
χής καί ενδιαφέροντος.

5) Numiri etnice la Aromani,. Bucures'ti 1925, σ. 13.
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των Άρωμοΰνων, αλλά μόνον των Σαρακαχσάγων, η ώς δήλωσις χοΰ δα  οί 
Σαρακαχσάνοι εφόρουν την σάρικαν διαφόρους ή οί οίλλοι Άρωμοΰνοι. Την 
γνώμην χαυχην αναιρεί ό Th. Capidan *) λέγων όχι πάνχες οί Άρωμοΰνοι 
ποιμένες καί οί Σαρακαχσαναΐοι έφόρουν καί φοροΰν χην σάρικαν καχά χόν 
αΰχόν χρόπον, ώσχε δεν θά εδικαιολογεΐχο σκωπτικόν όνομα εκ χής λέξεως 
sarica, δηλοΰσης γενικόν χών Άρωμούνων φόρεμα (έννοεΐχαι δχι δ Cap. 
εις τους Άρωμουνους περιλαμβάνει καί τους Σαραχατσαναίους)' ευρίσκει δέ 
ό Cap. άδΰναχον χήν παραγωγήν χαΰχην, καί διόιι χό παραγωγόν saricat (— 
δ έχων ή φορών σάρικαν) θά ήρκει νά δηλώση χό Ιπιδιωκόμενον, ώσχε νέα 
«αχάληξις — an θά ήχο περιχχή.

Άλλ’ ό αύχός Ρ. Papahagi προχείνει καί έχέραν γνώμην, όχι δηλ. ήδΰ- 
ναχο χό όνομά Σάρακαχσάνος νά παραχθή καχ’ ευθείαν εκ χοϋ sarica καί 
χής καχαλήξεως— ο'εμπ.Άλλά καί ή*γνώμη αΰχη δεν δχίναχαινά συζηχηθή σο- 
βαρώς, χρησιμεύει δμως εΐς χόν Capidan ως βάσις άλλης ιδίας ερμηνείας 1 2 3).

, Καχά χόν Ν. Jorga, δ οποίος άλλοχε έσχέχιζε χό όνομα προς χό Μνο- 
αιμακατζάνος*), μόνον έκ χόπου δΰναχαιχοΰχο νά προέρχεται 4 5) καί δή έκ χοϋ 
δνόμαχος Συράκον (Saracu) μετ’ έπιθήμαχος έθνικοϋ, άφοΰ οί ίδιοι οί ποι
μένες ομολογούν δχι έκεϊθεν καχάγονχαι, δ δέ χΰπος Καρακατσ'άνος δρθώς 
παρήχθη υπό χοΰ H oeg έκ χοΰ έχέρου.

cO Til. Capidan δ) ερμηνεύει χό εθνικόν ως έξης' ή κατάληξις 
— (a)c'an, δάνειον ληφθέν έκ χής βουλγαρικής, είναι Ιθνική καί όχι όνομα, 
χος προσάιπου, olov Prilep—ρουμαν. Parlepc'ati καί πληθυνχ, Parlepc'ani, 
Bitolja — ρουμαν. Bitulc'an — πληθ. Bitulc'ani, έκ χοΰχων δ’ έλήφθη χό 
επίθημα — (a)c'an. Ό π ω ς λοιπόν παρήχθησαν εθνικά παρά χό χοπωνΰμιον 
Grebine χό Grebincan, Parleap— Parlipc'an, Mocrean— Mocrinc'an 
κχχ., οΰχω καί έκ χοΰ σλαβικού δνόμαχος Siracu καί χοΰ δανείου βουλγαρι
κού έπιθήμαχος — (a)c'an έγένεχο χό εθνικόν Saracacian' περαιχέρω β) ή

1) ”Ενθ. άν. 930 κεξ.
2) Τελευταίως τήν γνώμην δτι το δνομα Σαρακατσάνοι είναι σλαβικόν καί 

σημαίνει "Ελληνας φουστανελλοφόρους, παραγωγόν τοΰ σλαβικού οαρίκα  (=φ ου- 
στανέλλα), διετόπωσε προφορικώς ό κ. Γ. Σαγιαξήχ πρός χόν Σταμ. Σταμ(ατίου), 
ώς αναφέρει ό τελευταίος (έφημ. «"Εθνος» 28.7. 1936, σ. 4).Ά λ λ ’ είναι γνωστόν, ώς 
λέγει καί ό Σταματίου, δτι πάντες οι "Ελληνες έφερον φούστανέλλαν. Δέν φαίνεται 
χοιπόν πιθανόν δτι έκ τών Ελλήνων οί Σ . μόνον θά ώνομάζοντο υπό των Σλά
βων ή υπό άλλων φουστανελλοφόροι. Φυσικά δ’ εξακολουθεί νά παραμένη άδια- 
σάφητον τό επίθημα — ατοανοι.

3) Histoire des Roumains de la Peninsule des Balkans, Bucarest 
1919, σ. 26.

4) Revue historique du sud-est europeen 3 (1926) 243.
5) Έ ν θ . άν. 928 κέξ. 6) 932 κέξ.
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τροπή τοϋ i τής πρώτης συλλαβής εις ά, ερμηνεύεται διά τοΰ ακολούθου α 
(Sircicacian—Saracacian), τδ δέ επίθημα έχει την εν τή σλαβική, άπαιτουμέ- 
νην χρήσιν. Ό  έτερος τύπος τοϋ εθνικού Caracaciani ελέχθη τό πρώτον 
υπό ξένων, οί οποίοι, επειδή πλήν των Σαρακατσαναιων υπήρχε καί ά'λλος 
άρωμουνικός πληθυσμός Caraguni, είπον αντί Saracaciani τον τύπον Ca
racaciani διά τό cara— (τοϋ Caraguni). Περί δέ τοϋ τϋπου Caracolciani 
έλέχθησαν τά δέοντα ανωτέρω σ. 113.

Τής ετυμολογίας τοϋ Capidan είναι γνωστή ή βάσις, τό όνομα Si- 
racu, περί δε τοΰ επιθήματος — (a)c'an δέχεται δτι είναι δάνειον εκ τής 
βουλγαρικής. Άλλα παρατηρώ πρώτον δτι τά εθνικά Bitulc'an, Grebin- 
c'an, Parlipc'an καί Mocrinc'an, έχουν αληθώς κατάληξιν — c'an, όχι 
—- ac'an, ώστε δεν λέγεται Bitulac'an, Grebinac'ah, Parlipac'an, Mo 
crinac'an.‘ Ομοίως δέ οί Βούλγαροι λέγουν ανευ τοϋ α Prilepc'anets, Bitol- 
c'anets. Πώς λοιπόν δέχεται ό Capidan τον ανύπαρκτον τύπον — ac'an τοϋ 
επιθήματος ειδικώς καί μόνον προς ερμηνείαν τοϋ έθνικοϋ Saracae'an ;

’Οφείλει κατ’ ανάγκην νά δεχθή τύπον Sirak— c'an ό οποίος ίσως 
θά ήπλοποιείτο εις τήν ελληνικήν εις Σιραξανος ή Σιρατσ'ανος, δπερ είναι 
όμως ανύπαρκτον.

Ή  ετυμολογία τοϋ Capidan δεν είναι διόλου δρθοτέρα τής έρμη., 
νείας τοϋ H oeg, ενφ δέ προσπαθεί νά ερμηνεύση τον τύπον Καρακατσάνοι 
(καί τον ανύπαρκτον Καρακολτσ'άνοι !), άποσιωπρ δμως καί δέν μάς εξηγεί 
καί δ Cap. τον κοινότερον τύπον Σαρακαισαν-αϊοι καί Καρακαιοαν-αΐοι' τί 
είναι αληθώς τό -αιοι τοϋτο (κακώς γραφόμενου -sot) καί πώς θά τό δικαιο
λογήσουν κατά τήν ερμηνείαν των ;

"Οπως ό Per. Papahagi καί δ Ν. Jorga, πιστεύει καί δ Τ . Papa- 
hagi J) δτι τό όνομα Saracacean ύπ’ άλλων άπεδόθη είς τούς νομάδας τού
τους ποιμένας, οί οποίοι ήσαν καί εκαλούντο πρότερον Βλάχοι — κατά τον 
Τ . Papahagi— ,καί ίδιοποιήθησαν τό όνομα τοϋτο, ως ομόφυλοι τών Μο- 
tsii καί Fars'erotsi. Πιστεύει δέ δ Τ. Ρ., ώς δ Jorga καί δ Capidan, δ'τι 
τό όνομα Saracac'ean παρήχθη εκ τοΰ τοπωνυμίου Saracu, περαιτέρω δέ 
δτι Βλάχους Σαρακατσαναίους θά ωνόμασαν αυτούς πρώτοι οί "Ελληνες, 
παρά τών οποίων παρέλαβον τήν ονομασίαν καί οί ΆρωμοϋνοΓ ωνομάσθη- 
σαν δέ όι Σαρακατσαναΐοι οϋτω— κατά τον Τ . Ρ. — , άφοϋ είχον ήδη εξελ- 
ληνισθή είς τά νότια τής Ελλάδος παρά τον κορινθιακόν κόλπον !

Ή  γνώμη τοϋ Τ. Papahagi είναι έπανάληψις τών υπό τοϋ Jorga 
καί τοϋ Capidan εϊρημένων, έπί πλέον δέ Ινέχει υποθέσεις περί τής ονο
μασίας τών Άρωμούνων Σαρακατσαναιων υπό Ελλήνων μέν, αλλά πάν
τως μετάκαταλήξεως βουλγαρικής (!), επίσης περί τής εξελληνίσεως τών Ά ρ ω -  1

1) ”Ενθ. άν. 271.



μούνων Σ. ως προς τάς χώρας και τούς χρόνους, καθ’ οϋς τούτο έγένετο.

Ό  Ρ. Skok ') απορρίπτει μέν την έξήγησιν τοϋ ονόματος την προ- 
ταθεΐάαν υπό τοΰ H oeg, δέχεται δέ την τοϋ Th. Capidan, αλλά συγχρόνως 
δέχεται την δυνατότητα τής ερμηνείας τοΰ ονόματος έκ συνθέσεως, Siracu 
-j- τουρκ kao'an (φυγάς)' επειδή πρόκειται περί επαναλαμβανομένων ερμη
νειών, δεν παρίσταται ανάγκη νέας κρίσεως αυτών.

'Ο Άριστοτ. Δημητριάδης ’ ) προέτεινεν άπαράδεκτον ερμηνείαν 
τοϋ ονόματος έκ τοΰ τουρκικού «σαράν—φορτώνειν καί κατσάν— φεύγειν», 
διότι οι Σ .— λέγει— «διάγουν βίον σκηνίτου, φορτώνοντες τ« υπάρχοντά των 
καί φεύγοντες από καιρού εις καιρόν μέ τα ποίμνιά των από τον ένα τόπον 
είς τον άλλον».

116 όημητρίου 'ία>. Γεωργακά

Έκ τής ανωτέρω έπισκοπήσεως καί βασάνου τών μέχρι τοΰδε γε- 
νομένων ετυμολογιών τοϋ εθνικού Σαρακατααναϊοι εϊδομεν δτι έπεχειρήθη- 
σαν δώδεκα έτυμολογίαι γενόμεναι ή επαναλαμβανόμενοι ύπόε’ίκοσι λογίων, 
οί όποιοι ύπήρζαν ειδικοί επιστήμονες καί μη : 1) Σακαρέτσιπ^-Σακαρετσα- 
νος— Σαρακατσάνος, 2) Παρακατσάνος— Καρακατσάνος, 3) Καρά-}-κατσάν, .
4) Σιράκο-(-κατσάν, Σιρακοκατσαναϊοι, 5) καρά-(-κάτσιανον, 6) καρά-(-σα-
ρή-(-κατσάν, 7) κίρ-}-κατσάν, 8) sarac-|----- (a)c'ani, 9) ^saricat-j------ ian, 10)
σαρίκα : Σαρακατσάνος, 11) Saracu— (a)c'au, 12) σαράν-j- κατσάν.

Γενικώς παρατηρώ δτι αϊ ετυμολογίαι αΰται δεν πληρούν τινας ή 
πολλάς τών απαιτήσεων τής γλαισσικής επιστήμης, τινές δέ είναι δλως έναν- 
τίαι προς τούς νόμους τής γλώσσης. Οΰτω δεν δύνανται πλέον νά συζητοϋν- 
ται αί ετυμολογίαι τού Καρακατσανος εκ τοϋ Παρακατοίχνος, ή έκ συμφύρ- 
σεως ή συνθέσεως Σιρακοκατσαναϊοι, ή τού Σαρακατσάνος εκ τού Καρακα
τσάνος, ή έκ τού sarac μετά τοϋ άποδειχθέντος ανυπάρκτου επιθήματος 
— (a)c'ani, ή έκ τοϋ Καρακαταάνοι ερμηνεία τοϋ Καρακολτσιάνοι (ώς δήθεν· 
τύπου τού εθνικού) διά συμφύρσεο^ς'προς ρουμαν. Nicolciani, ή έκ τού sa- 
rica (saricat— ) *saricatsian ή saricac'ian, ή έκ τοΰ Siracu μετ’ εθνικής 
καταλήξεως— c'an (δανείου έκ τής βουλγαρικής είς την ρουμανικήν) κ.λ.π.

Είδικώτερον δέ παρατηρώ δτι οί έτυμολογοΰντες δέν ελάμβανον ύπ’ 
δψιν τινά τών εξής αναγκαίων : 1) δτι πάσα ορθή ερμηνεία πρέπει νά στη
ρίζεται έπί τών ώμολογημένων νόμων τής γλώσσης, νά διευκρινή έπαρκώς 
πάντα τά μέρη τοΰ ονόματος (θέμα, σύνθεσιν, κατάληξιν, τύπους) καί ά'ρα 
νά είναι απλή καί άνευ στηριγμάτων πολλών υποθέσεων καί υποθετικών 1 2

1 ) ενθ" άν. 160— 161 καί 180.
2) Έφημ. «”Εθ·νος» 7.8.1936, σ. 1,
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τύπων' 2) ή ερμηνεία τοΰ εθνικοί πρέπει νά έρμηνεύη άμφοτέρους τούς τό
πους, Καρακατσάνοι και Σαρακατσάνοι' 3) ή ερμηνεία πρέπει νά εξηγή 
επαρκώς την γένεσιν των εις — αΐοι τύπων, Σαρακαισαναΐοι καί Καρακα- 
ταανάίοι. Αί ανωτέρω συζητηθεΐσαι ερμηνείαν δεν τηροϋν τούς δρους τού
τους, πάντας η μερικούς, δεν δύνανται άρα νά είναι δρθαί.

'Ως γνωστόν, ή εΰρεσις της αρχής των κυρίων ονομάτων είναι από 
γλωσσικής άπόψεως διδακτική άγουσα τον γλωσσοδίφην πολλάκις εις αξιό
λογα γενικώτερα πορίσματα. Ούχ ήττον δέ ή ετυμολογία των τοπωνυμίων 
και δη καί τών εθνικών ονομάτων είναι σπουδαιότατον έργον, δυσχερές δ ’ 
εάν ιδίμ μή επίκουρη ή παράδοσις 1 ). Ταύτης δ’ ελλειπούσης τό φρονιμώ- 
τερον είναι νά προτείνη ό επιστήμων ύγιά τινα εικασίαν στηριζομένην επί 
ώμολογημένων γλωσσικών νόμων καί μή πολεμουμένην υπό τής ιστορικής 
παραδόσεως. Έ άν δέ προηγούνται τής επιστημονικής έρεύνης τών ονομά
των άπόπειραι προς ερμηνείαν αύτών καί δή καί υπό σοβαρών επιστημόνων 
γενόμεναι, άστοχούσαι δέ τής αλήθειας ή άλλως μή φέρουσαι προς αυτήν, 
παρίσταται τότε ανάγκη καί τά σφάλματα νά έπιδειχθούν καί ύγιέστερόν τι 
νά προταθή. 'Ομοίως δέ δταν τινές άρπάζοντες εσφαλμένος ετυμολογίας— 
λέγει ό καθηγητής Γ. Χατζιδάκις2) — «συνάγουν εξ αύτών πλημμελή μέν 
καί ασύστατα, αντεθνικά δέ, ιστορικά δήθεν συμπεράσματα, καί τότε καθή
κον παντός επιστήμονος είναι νά άντεπεξέρχηται κατ' αύτών».

Διότι, ως διδάσκει ό αύτός καθηγητής ?), «Σκοπός κύριος ημών δέν 
είναι ή εΰρεσις τού ετύμου, άλλ’ ή εΰρεσις καί άπόδειξις τού δτι τά ως ανώ
μαλα εμφανιζόμενα δέν είναι αληθώς τοιαϋτα, άλλ’ έχουσι λόγον, ή δτι τι 
άγνωστον πρότερον καί άκανόνιστον υπάγεται υπό τινα νόμον, είναι κανό 
νικόν. Δι° αυτής άρα (τής εργασίας) έπιζητεΐται καί κατά δύναμιν επιτυγχά
νεται κόσμος καί τάξις εν τοΐς γλωσσικοϊς φαινομένοις, διό καί ο! γνήσιοι 
επιστήμονες περί τούτο τό είδος τής ετυμολογίας μάλιστα ασχολούνται».

Β’ . ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ TOV ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ

'Ως έλέχθη ανωτέρω, κατ’ εμέ κριτήν ούδεμία τών μέχρι τοϋδε Ιτυ- 
μολογιών τού εθνικού ονόματος Σαρακαταάνος δύναται νά άληθεύη. Ά να- 1 2 3

1) Πβ. τό τοΰ Ήρωδιανοϋ Β ’ , σ. 288 (έκδ. Aug. Lentz) «ού δει έπί τών 
κυρίων ετυμολογίας λαμβάνειν». Ό  λόγος δέ τοΰ άληθοΰς τούτου άφορισμοΰ εΰρί- 
σκεται είς τοϋτο, ότι επί μέν τών προσηγορικών εχομεν συγχρόνως γνωστά τύπον 
καί σημασίαν τής λέξεως, άρα ή έτυμολόγησις είναι δυνατή, επί δέ τών κυρίων 
έχομεν μόνον τόν τύπον, ούχί δέ καί σημασίαν.

2) Καί πάλιν περί τοΰ ονόματος Μορέας : Πρακτικά ’ Ακαδημίας ’Αθηνών.
6 (1931) 219=Γλωσσολογικαί έρευναι, τ. 1, Ά θ ή ν α ι 1934, σ. 48,

3) Ml? 6 1,35(1. Π)1 καί σ. 557,
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σκοπών δε τάς περί τής κοιτίδος των Σαρακατσαναίων παραδόσεις, συνεπέ- 
ρανα οτι αί εις τό Σιρόκο ή το Σακαρέισι άναφερόμεναι δεν πρέπει νά μας 
παρασύρουν εις ετυμολογίαν τοϋ εθνικού εκ τοϋ ετέρου των τοπιονυμίων 
τοΰτων. Κατωτέρω παρέχω τήν ιδικήν (ίου ερμηνείαν.

Επώνυμα έξ Ιπιθέτων χρώματος δηλωτικών παρέχει ή ελληνική 
γλώσσα έκπαλαι. Συνηθέστερα, π. χ. βυζαντινά, είναι τά σύνθετα, οίον 
ϋυρρογεώργιος. Χρυσόμαλλος κ. ά. ’ ). Τινά βυζαντινά είναι σύνθετα εξ 
επιθέτου καί άλλου ονόματος, οίον Μανρο&εόδωρος , Μανροκώστας, Μ αν-  
ροζούμης, Μανροκατακαλών 8), κατά ταΰτα δ ’ έχομεν πολλά νεώιερα, οίον 
Μαυραντώνις, Μανρογιώργος, Μαυρογιάννης, Μαυρο&έρης (Θέρης— Θεό
δωρος), Μανρομάνος (Μάνος=Μανόλης), Μ ανρομιχάλης , Μαυροπάνος κ.ά.

’Ήδη εις την μεσαιωνικήν ελληνικήν είχεν είσέλθει ή τουρκική λέξις 
kara (μέλας, μαϋρος) “). Ώ ς δ' έχομεν κύρια ονόματα Μαύρος (έπώνυμον 
πολλαχοΰ) και εκ τούτου πλεΐστα παράγωγα, ούτως έκ τής πολιτογραφηθεί- 
σης τουρκικής λέξεως έπώνυμον Καρας 1 * * 4 5) καί σύνθετον Καράμαλλος s). Τό 
καρα— τοΰτο εχρησίμευσεν ώς πρώτον συνθετικόν απείρων συνθέτων επωνύ
μων 6 7). Ούτω λέγονται παραλλήλως Καραγεώργίς και Μαυρογεώργις, Καρα- 
γιάννης (ήδη 18 αϊ., βλ. Κ. ’Άμαντον, Μικρά μελετήματα, 239, 240) καί 
μεσαίων. Μανροϊωάννης καί νεοελλην. Μαυρογιάννης, Καρα&ανάοις (Καρα- 
νάσος, Καρασούλλης) καί Μανρο&ανάσις, Καρακώοτας καί μεσαίων, και 
νεοελλην. Μανροκώστας, Καραμανόλης (Καραμάνος) καί Μανρομάνος, Κα-  
ραμιχάλης (Καραμίχαλος, Καραχάλιος) καί Μανρομιχάλης, Καρανιώντις καί 
Μαυρανιώνις, Καραπαναγιώτης (Καραπάνος) καί Μαυροπάνος καί άλλα, 
ομοίως Καρανδρέας, Καραβασίλης, Καραδήμος (καί Καραδήμας), Καραμή- 
τρος καί Καραμήταας, Καραχρΐατος καί Καρακίταος καί άλλα άπειρα.

Όμοιους ή τουρκική λέξις mam  (=κυανοΰς) έπολιτογραφήθη είς τήν 
λαλουμένην ελληνικήν μαβίς, έν Ιΐόντφ δ ’ έγένετο καί έπώνυμον Μ αβίς  ’ ).

1) Η. M oritz, Die Zunamen 1, 53, 54. 2) M oritz, ενϋ·. άν. 53.
3) Βλ. Fr. Miklosich, Die tiirk. Elenicnte in den siidost—und osteuro- 

paischen Sprachen : Denkschriften d. Wiener Akad., phil-hist. K l .,  34 (1884)
327 καί 37 (1895) 58.

4) M oritz,  Ivfl·’ άν. 46 καί Σ υ ν . Π α ιταδημητρίον, Vizantijskij Vremennik  
5 (1898) 730. Σύγχρονα τινα ονόματα Κ αρας δύνανται νά προέρχονται έκ τού 
προσηγορικού καρρας (=κατασκευάζων κάρρα, αμαξοποιός), ώστε γραπτέον τότε 
Καρράς. Οΰτω καί τοπωνύμιον Carni (γρ. Καρρά) δίς έν Κάτω Ίταλίςι (G. R oh lfs , 
Scavi linguistici nella. Magna Grecia, Roma 1933, a. 196, 233).

5) M oritz, ενθ’ άν. 54 καί Π α π α δημ η ιρ ίου  ενθ-’ άν. 5 (1898) 717 καί 6 
(1899) 174.

6) Περί τούτων βλ. προχείρως Γ. Σ τα μ νο π ο ύ λ ο υ , Βόλτες όνοματολογικές,
σ. 304.

7) Δ ημοσ-d·. Ο ίκονομ ΐδης, Άρχεϊον Πόντου 6 (1935) 219,

Δημητρίου Ίω· Γεωργακβ
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'Όμοιον είναι το τουρκικόν έπίθειον s a n  ( = κίτρινος, ξανθός), όπερ 
είσήλθεν εις την νέαν ελληνικήν καί άπαντά σήμερον εις ιδιώματα, π. χ. 
εν Κρήτη, Αιβυσσάο τής Λυκίας, Μεγίστη, Σάμιο καί αλλαχού, υπό τον τύ
πον οαρίς '). Τούτο δ’ εγενετο επώνυμον καί άπαντά Σαρής τφ 1764 3), 
αλλά είναι τουλάχιστον κατά δύο αιώνας παλαιότερον *) και είναι γνωστόν  
μέχρι σήμερον, π. χ. εν Λεωνιδίιρ Κυνουρίας, Θήρα, Καρπάθφ, Σάμημ Σί- 
φνφ (καί νησίς τις παρά την Κάλυμνον λέγεται τον Σαρη), πατρωνυμικά δέ 
Σαρίδης εν Πειραιεΐ.καί Σαριδάκις εν Θήρα, Κρήτη καί αλλαχού.

“Οπως δ’ εχομεν το ανωτέρω μνημονευθέν σύνθετον μετά τού καρα— 
επώνυμον Καραγεώργις, εχομεν καί μετά τού σαρί τό Σαριγιώργις, παρά τό 
Καραγιάννης (καί Καράγιαννης) τό Σαριγιάννης (καί Σαρίγιαννης), παρά 
τό Καραχώστας τό Σαριχώατας, παρά τό Καράπαυλος τό Σαρίπολος (Πόλος 
έκ τού ίταλ. P olo— Paulo), παρά τό Καραμανόλης τό Σαριμανόλης αυτόθι, 1 2 3

1 ) Ό ρ θ ώ ς, νομίζω, τά εις — ί — ίς, χρωμάτων δηλωτικά επίθετα, ήρμηνεύ- 
θησαν ώς φέροντα κατάληξιν τουρκικής αρχής υπό τοϋ Γ. Χ α τξιδά κ ι, ’ Αθήνα 40 
(1928) 21— 23, καί πρέπει νά γράφονται διά τοΰ ι. Πράγματι δέ οΰχί ή λέξις 
ρεγχί, ήτοι εν μόνον παράδειγμα, ώς ένόμιζεν άλλμτε ό Χατζιδάκις (ΜΝΕ 2, 251), 
άλλ’ επίθετα, olov μαβί (δχι έκ τής ιταλικής, ώς ό Η. Pernot, Jahresber. f. rom. 
Philo). 4 (1895—6) I 354, άλλ’ έκ τοϋ άραβοτουρκ. η ια ν ϊ  βλ. Fr. M iklosich , ένθ ’ 
άν. 35 (1885) 124), οαρί (έκ τοϋ τουρκ. sari' βλ. M iklosich, ένθ’ άν. 152 καί 38 
[1890] 25) καί μεσαίων, χ ρ ιμ ιζ ίν  Χαλκοκονδ. I 156, 16 Darko (δχι κακή μετα
γραφή, ώς ό J. Moravcsik, Byz. —neugr. Jahrb. 8 [1931] 365), κ ριμ ιζί  (έν Θήρφ, 
έκ τοΰ άραβ. qirmizi, τουρκ. qirmizi ή qirmiz =  κόκκινος. Περί τής λ. βλ. Fr. 
M iklosich , ένθ. άν. 37 (1889) 63' Κ . Lobotsch,  Etym oi. Worterb. d. europai. 
W orter oriental, Ursprungs, Heidelberg 1927, 97 b· E- GamiUscheg, Btym ol- 
Worterb. d. franzos. Sprache, Heidelberg 1928, 49α), νομίζω δτι υπήρξαν τά 
πρότυπα των εις — ίς  ληγόντων καί χρώματος δηλωτικών επιθέτων τούτων. Π ι
θανή >δέν μοΰ φαίνεται ή προταθεϊσα ερμηνεία τής καταλήξεως — ίς «άπό τά εις 
— ί ουδέτερα τής κοινής» ( Άν·&·. Π α π α δοπ ούλ ου , Γραμματική τών βορείων Ιδιω
μάτων, Ά θή ναι 1927, σ. 115) ούτε ή γνώμη διι πρόκειται κατάληξις — ύς  
(A . Thum b— J. Kalitsunakis , Grammatik der neugriechischen Volkssprache, 
Berlin —  Leipzig 1928, a. 165). Κατά ταϋτα μόνη ίστορικώς ορθή είναι ή 
γραφή Σ α ρίς  (άπλούστερον κατ’ άλλα εις — ής ονόματα γράφουν Σαρης) δΓ ενός 
ρ καί δχι Σ α ρρη ς, ώς συνήθως γράφεται. Ή  διά διττού ρρ γραφή πιθανώς οφεί
λεται είς κακήν τών λογιωτέρων σύναψιν τοΰ ονόματος πρός τό ιουδαϊκόν (τής 
Παλαιός Διαθήκης) δνομα Σάρρα, γνωστόν είς τόν ελληνικόν λαόν, πβ. άσμα έκ 
Μεγίστης : «Ώ ς έ Θεός εύλόησεν τή Σάρραν είς τά δρη, | ’ τσά νά βλοήση τ σ ’ έ Χ ρ ι
στός τήν έδιτσή μας κόρη», καί έν Κεφαλληνίρ. «γριά Σάρρα» χλευαστικώς περί 
γραίας άκκιζομένης (παρά τό Σάρρα, φαίνεται, έσχηματίσθη καί τό επώνυμον Σάρ- 
ρας, άσχετον λοιπόν πρός τό οαρίς).

2) Δημ. Γρ. Κ α μ η ούρ ογλ ου , Μνημεία τής ‘Ιστορίας τών ’Αθηναίων, τ. 3, 
Ά θήναι 1892, σ. 70.

3) Τό δνομα Σ α ρίγ ια ννη ς  άπαντα τώ 1579 (Καρυδώνη, Μοναστήρια σ, 216), 
άρα τό επών. Σαρίς  είναι παλαιότερον.
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παρά τό Καραμπέης τό Χαρίμπεης έν Σωζοπόλει, χδ Σαρι μπαξεβάνης, Σα- 
ριπαππας, Σαρισταμάταινα άνδρωνυμικόν έν Χίω κ. ά.

Τοιοϋχον είναι, νομίζω, και χδ εθνικόν ό'νομα Σάρακατααναΐοι, ήχοι 
αντί Σαρικατσαναΐοι (σαρί-|-Κατσαναΐοι). Έ κ τοΰ τύπου χοΰχου δΓ άφο- 
μοιώσεως χοΰ φθόγγου /  (τής συλλαβής —<?ι—) προληπτικής και εξακο- 
λουιθηχικής, ήχοι πρδς χδ φωνήεν α καί χής προτέρας και χής ακολούθου 
συλλαβής έγένεχο ΣαρακατσαναΊοι.

Όμοια παραδείγμαχα άφομοιώσεως είναι πολλά'. Ούτως άναφανιά- 
ρις εν Κυπρφ αντί άνυφαντάρις, αρραι3 ά&εματα άνχι ά'ρρητ’ αθέμιτα, αξα· 
οπα (και άξαππα) εν Κύπρφ παρά χδ αυτόθι ομοίως λεγόμενον άξυπκα αντί 
άξνπα  (εν Άρχάκη, δ εκ χοΰ ξυσπάζομαι— έκσυσπώ), λάραγγας εν Άρχάκη 
Προπονχίδος άνχι λάρυγγας, μεσάνιαρα άνχι μεσάνδηρα, κατσαφάρα έν Κα- 
λαβρΰχοις και Κορινθία άνχι κατσηφάρα (οΰχως άλλαχοΰ χής ΓΙελοποννή- 
σου=δμίχλη), άσταρακιά (θάμνος τις) έν ’ Ικαρία άνχι (ά)σχυρακέα (δ παρά 
χδ ουσ. σχύραξ) κ. ά. τ.

ϊήν άφομοίο.ισιν ταύχην δεν έ.πίσχωσα καί επί οικογενειακών ονομά
των συνθέτων μετά χοΰ σαρι— , οΐα π. χ. Σαριμανόλης, Σαριμπαξεβάνης,  
Σαρμπαππάς μή άπαντώντα ύπδ τύπον Σαρα— . Άλλα ή παραχήρησις αύχη 
εις οΰδέν εμποδίζει χήν ερμηνείαν χοΰ εθνικού Σαρακαιαάνος (έκ χοΰ Σαρι- 
καχσάνος), διότι υπήρχε τόπος Σαρικατσάνος, ώς δεικνύει δ τύπος Σαρκα-  
τα'άνοι *.) προελθών εκ χοΰ Σαρικαταάνοι δι’ αποβολής χοΰ άτονου φ ω 
νήεντος %.

Περί δέ τών άπδ καρα— άρχομένων τύπων τοΰ ονόματος, ήτοι Κα· 
ρακαταάνοι, Καρακατααναϊοι κ.τ.τ. παρατηρώ δχι άριστα ήδύναντο νά προέλ- 
θουν έκ συνθέσεως Καρα Κατσάνος, άφοΰ ακούονται καί παρά τοΐς Σα· 
ρακαχσαναίοις σύνθετα, οΐον Καραγιάνν’ς, Καραγιώργιονς, Καραφέρ'ς κ. 
ά'.3).Άλλ°ϊνα χοΰχο άληθεύη, πρέπει, νά δεχθώμεν δτι οί δύο τύποι χοΰ ονό
ματος υπήρξαν ανέκαθεν παράλληλοι, έλέγοντο δηλ. Σαρακατοάνοι και Κα- 
ρακατσάνοι (πβ. Σαριγεώργις— Καραγεώργις, Σαριγιάννης— Καραγιάννης, 
Σαρικώσχας— Καρακιόσχας κ.τ.τ.)' χοΰχο δέ δεν είναι διόλου άπίθανον, άν 
δεχθώμεν δχι-οί νομάδες ούχοι προήλθον έκ μιας οικογένειας, χής οποίας 
βλαστοί ώνομάσθησαν δ μέν Σαρακαχσάνος, δ δέ Καρακαταάνος. Αλλά 
χοιοΰχόν τι δεν δυνάμεθα νά αποδείξω μεν.

Πιθαναπέρα διά χοΰχο απομένει, άλλη άποψις. Είναι βέβαιον δχι δ 
τύπος ΣαρακατσαναΊοι (μετά χοΰ Σ —) είναι εν Έλλάδι δ επικρατέστερος, έν

1) Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ κ. Σταμ. Μπακοπούλου μαθόνχος παρά τοΰ Ή λ. 
Ντίμα έκ Πενχαλόφου Κοζάνης, οί Σαρακατοάνοι οί έπί τοΰ Γράμμου της Μακε. 
δονίας διαθερίζοντες καί διαχειμάζοντες παρά τό Τίρναβον ονομάζουν εαυτούς διά 
τοΰ τύπου Σ α ρ 'κ α τ σ ’άνο ι.

2) C. H oeg 2, 201,
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χρήσει εν Στερεή Έλλάδι, έν Θεσσαλίφ, εν ’Ήπείρφ, Μακεδονίφ και αλλα
χού')' δ τύπος Καρακατααναΐοι (μετά τοϋ Κ— ) άπαντα εν Μακεδονίςι και 
Θράκη, άλλα κυρίως χρησιμοποιείται υπό τών Τούρκων, των Ρωμούνων καί 
των Σλάβων 1 2 3 *).Κατά ταϋτα δ τύπος οίτος πρέπει να είναι υστερογενής.Καί δ μέν 
C. H oeg s) ερμηνεύει τό Καρακατα άνος έκ τοϋ Σαρακατοάνος παρετυμολογι- 
κώς. Έ γώ δε νομίζω δτι, άν οι δύο τύποι δεν υπήρξαν αληθώς παράλληλοι, 
κακώς απέδωσαν ε?ς την γλώσσαν των οί Τούρκοι τό δ'νομα Σαρακατοάνος 
καί ειπον άντ’ αυτού Karakac'an‘ ). Οί Τούρκοι κυρίαρχοι της ελληνικής 
χερσονήσου πρέπει νά είναι οί πρώτοι είπόντες τον τύπον Καραχατσάνος 5) 
καί παρ’ αυτών παρέλαβον αυτόν οΐ άλλοι λαοί της Βαλκανικής (Ρωμοϋνοι, 
Σλάβοι)' σημειωτέον δτι ήσαν γνωστά καί άλλα εθνικά από καρα— , οιον 
Καραγκούνηδες, Καράβλαχοι (δνομα τών Βλάχων), γνωστόΐερα δε τά πολλά 
από καρα—  άρχόμενα επώνυμα.

Τό δνομα Καρακατσάνος καί Καρακατσάνης άπαντά καί ώς έπώνυμον 
ήδη εν εγγράφερ τον 1747 υπό τον τύπον Καρακαιζάνος 6), ώς τοπωνύμιου 
τοϋ Καρακαταάνη η σπηλιά εν Σκύρφ 7 8 9), σήμερον δέ νέον Καρακαταανίδης 
(πβ. καί Καραγκούνης άπαντών καί ώς έπάινυμον). '

Τύποι τοϋ εθνικού γράφονται συνήθως μετά τού ι ήτοι Σαρακατσιά- 
νος-οι·αΐοι, Καρακατσιάνος-οι-αΐοι. Ούτως ό 3Ιω . Λαμπρίδης R) γράφει τύ
πον τινά Σαρακατοιάναι, δ Κ. Νικολαΐδης °) Σαρακατσιανοι, δ Γ. Άνα- 
γνωστόπουλος ,0) Σαρακατσιανοι (δεκάκις). Ό ρθώς, νομίζω, πρέπει νά

1) Ό  μακαρίτης καθηγητής Γ. Άναγνωστόπουλος (Άθηνόί 36, 1924, 69), 
δέν είναι καν βέβαιος, άν δ τύπος Καρακατοιάνοι (ήτοι— τσ'άνοι), μαρτυρεΐται άλ- 
λαχόθεν. Πράγματι όμως λέγεται καί άλλαχοϋ καί έν Ήπείρω.

2) “Οτι δ τύπος λέγεται μόνον υπό ξένων, είπεν ό C. H o e g  1, 68. Πβ. Κ. 
Jirec'ek ένθ. άν. Ρ. Ts'ilef, ένθ. άν., I I  (1917), σ. 49, Ρ. S k o k  ένθ. άν., 160. Κα( 
ύπό Ελλήνων λέγεται βεβαίως Καρακαταάνοι — αΐοι (ΤΙ. Άραβαντινοϋ, Μονογραφία 
περί Κοωσοβλάχων σ· 38, Στ. Κνριακϊδης, Λαογραφία 8 (1925) 807, Εν. Τξιά~ 
τζιος, ένθ. άν.Όμοίως έν Ήπείρφ, Καταφυγίφ τής Μακεδονίας, Θράκη κ. «.), άλλά 
είναι σπανιώτερος.“Αξιόν σημειώσεως δέ είναι δτι οί ίδιοι οί ΣαρακατσαναΤοι έν ΐή  
περιφερείς Σερρών τής ’Ανατολικής Μακεδονίας χρησιμοποιούν τό δνομα Σαρακατοά- 
νοι, όχι Καρακατσάνοι (κατ’ άνακοίνωαιν τοΰ κ. Βασ. Δεληγιάννη), οί δέ επί τοΰ ορούς 
Βερμίου τής Δυτ. Μακεδονίας αντιδιαστέλλουν εαυτούς άπό τών Καρακατσαναίων: 
«είμαστε οΰλ’ Σαρακατσάν’δις, οί - γι - άλλ' ένι Καρακατσανέοι, Κουπατσαραϊοι καί 
Βλάχοι» (Ν. Φαρδής, έφημ. «Φώς» Θεσσαλονίκης 14 Αύγούστ. 1937, σ. 3).

3) 1, 68. 4) Πβ. καί Ibr. Alaettin, Y e n i T iirk  liigati, 1930, σ. 500.
5) Πβ. καί Ρ. T s ’ilef, ένθ. άν. 49.
6) Γ. Κρέμου Φ>ωκικά 3, 173. Καρακατοάνης ώς έπώνυμον πολλαχοϋ (Σπέ-

τσαι, Κάρπαθος, Πάνορμος Προποντίδος).
7) Μιχ. Δέφνερ, Λαογραφία 9 (1926) 579.
8) ’Ηπειρωτικά μελετήματα 4, 51 σημ.
9) 'Ε τ υ μ ο λ ο γ ικ ό ν  λ ε ξ ικ ό ν  τής Κουτσοβλαχικής γλώσσης σ. μδ',

·..■ 10) Ά θη να  36 (1924) 68, 69, 70, 9β,
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γράφεται διά rσ ' ήτοι μετά ούρανικοϋ σ'. Ούτω δέ Σαρακατσ'άνοι προφέ- 
ρεται έν Ή πείρφ ’) και έν Θεσσαλίμ ’ ) και Σαρακαισ'αναΐοι εν Μακε
δονία 3), καθ’ ενικόν δ έ Σαρακαιο'άνος και Σαρακαισάνα, Σαρακατα’αναϊοι 
επίσης έν Δυτ. Μακεδονία4), Σαρακατο'άν'δις 5)' τούς τόπους αποδίδουν όρ- 
θώς καί τινες ξένοι και δ H oeg β)' ομοίως προφέρεται Καρακαιαάνοι κτδ. ’ ). 
Μετά κανονικού δέ σ ήτοι άνευ ούρανώσεως προςιέρονται οί τύποι υπό των 
πεδινών ιδίως χωρικών καί πάντων ιών λογιωτέρων : Σαρακατσαναιοι 8) 
(έν Μακεδονία και Σαρακατζαναϊοι*), Σαρακατσάνοι 10) και ένικώς Σαρακα- 
τσάνος "), Σαρακατσάνηδες Ι2) και ένικώς Σιρακαταίνης  ,3), θηλυκόν Σαρα-  
κατσάνισαα 14) και Σαρακαισάνα Ι5), Σαρακαιααπά 1Ι!) (=φυλή των Σ.), Κ α-  
ρακαταάνος ί!) και Καοακαιαάνοι καί Καρακαισαναϊοι la). “Αλλοι τινές τΰ· 1 11

1) Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ κ. Άλεξ. Λιβαδέως.
2) “Ηκουσα παρά Σαρακατσάνβυ έκ Λογγοΰ Βόλου καί κατ’ άνακοίνωσιν 

τοΰ κ. Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη.
3) Κατά τό Άρχεΐον τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοί.
4) Έ ν  τφ νομφ Κοζάνης κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ κ. Σταμ. Μπακοποΰλου.
5) Ή κουσα παρά Σαρακατσάνου έκ Λογγοΰ Θεσσαλίας.
6) G . W eigand, D ie  Aronvunen 1, 277. C. H oe g  2,188 κ. ά.
7) Πβ. G . W eigand, ένθ. άν. Κ  Oestreich ένθ. άν. Κ. Jirec'ek ένθ. άν. 

Ρ. T s ’ilef ένθ. άν. A. Iscllirkoff ένθ. άν. C. H o e g  1,68, κ. ά. Κ α ρ α χ α τ α ιά ν ο ι  

γράφει ό Ίω . Λαμπρίδης, ενθ\ άν. 4,50 καί σημ. 52.
8) A. Philippson, Thessalien utid Ep iru s  σ. 391 καί 417.Ά ν τ .  Σ η η λ ιω τ σ 

π α ν ίο υ ,  Ο Ι βλαχόφωνοι Έλληνες σ. 21 Ρ .  Ts'ilef  ενθ·. άν. 49. Δ η μ .  Α ο υ κ ο π ο ύ λ ο ν ,  

Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αίτωλοί σελ. 99 καί Ποιμενικά τής Ρούμελης, 
σ. 8, 27, 92. Ε .  Τ ξ ιά τ ζ ιο υ ,  Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων σ. ε', κλπ.

9) Κατά διήγησιν τοΰ Βλάχου Άχιλλ- Μ. Νάκου έξ Άργους Όρεστικοΰ  
πρός την κυρίαν Μαρ. Ίωαννίδου.

10) Π .  Ά ρ α β α ν τ ιν ο ϋ ,  Χρονογραφία τής ’Ηπείρου 2, 146, καί Μονογραφία 
περί Κουτσοβλάχων σ.35 σημ. 1 καί 38' L. Heuzey Ee  M o n t O lym pe et l ’Acar- 
nanie σ. 269 (Sarac’atzanes)' P . Ts’i le f  ενθ. άν. 46' Δ η μ .  Α ο υ κ ο η ο ν λ ο υ ,  Ποιμε- 
νικά τής Ρούμελης σ. 28 κλπ. Ούχί όρθώς κατά ταΰτα ελέγχει τόν H o e g  έπιγρά- 
ψαντα τό βιβλίον του μέ τόν τύπον Saracatsan  καί δχι Saracats’an ό Th. Capi- 
dan, Dacorom ania 4 (1927) 928.

11) Δ η μ .  Α ο υ κ ο η ο ν λ ο υ ,  Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αίτωλοί σ. 99 κλπ,
12) Ά ν τ .  Σπηλιωτόπουλος ένθ’ άν. Ρ. Ts'ile f ένθ·' άν. Δημ. Λουκοπούλου, 

Ποιμενικά τής Ρούμελης σ. 8. —  Σ α ρ α κ α τ σ ά ν 'δ ις  έν Μακεδονία (Ν .  Φ αρδής, «Φώς» 
14 Αόγούστου 1937, σ.3 καί κατ’ άνακοίνωσιν τής κ. Μαρ. Ίωανίδου έκ διηγή- 
σεως τοΰ Σαρακατσάνου Χρ. Ρουπακιά).

13) Οδτως εις Πισωδέρι Μακεδονίας. Πβ. Π . Β λ α ο το ν ,  Συνώνυμα καί συγγε
νικά, Ά θ ή ν α ι 1931, σ. 285.. ν

14) Ούτως εις Πισωδέρι Μακεδονίας. Πβ. Ά γ γ .  Χ α χξημ ιχά λη , Νέα Ε σ τ ία  1 
(1927) 28' (Ανώνυμος), Ή  Γυναίκα άρ. 27 (7 Μαΐου 1937), σ. 21.

15) Δ η μ .  Α ο υ κ ό η ο υ λ ο ς  ενθ’ άν. σ. 27.
16) ’Έ ν θ ’ άν. 105.
17) Π .  * Α ρ α β α ν τ ιν ο ϋ ,  Μονογραφία περί Κρυτσορλάχων σ. 38. Σ τ .  Κ υ ρ ια κ ί ,
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ποι παρεχόμενοι υπό ξένων λογίων είναι εσφαλμένοι ').
Τίνες τόποι είναι παλαιότεροι, οι μετά ουρανικοΰ τσ'ή ο! μετά άπλοΰ το;
Έ ν  τή γλώσση των Σαρακατσαναίων τό τσ επομένου ι τρέπεται εις 

τσ', π", χ. βονια'ά, κονρίια’α κττ. αντί βουτσίά, κοοίτσία 3). "Ωστε ήδυνατο 
τό — τσα— τοΰ Σαρακατσάνος να προέλθη έκ τόπου Σαρακαταιάνος, όπως 
γράφεται υπό πολλών. Άλλα τοΰ ονόματος τοότου ίσως ό παλαιότερος τό
πος ήτο — τσα— (ήτοι Σαρακατσάνοι— Σαρακατσαναϊοι κ.τ.τ.), ό δέ μετά 
τοΰ -—τσ'α—  είναι τότε υστερογενής. Είναι γνωστόν δηλαδή ότι εις τά 
ορεινά ιδίως τμήματα προφέρεται κατά προτίμησιν τό ουρανικόν σ' καί τό 
τσ', £', ψ’ , ζ ’ , ιδίως δέ ό φθόγγος τσ' προφέρεται (ιός τό γαλλ. tch, γερμ. 
tsch) έν Πελοποννήσιρ, Στερερ Έλλάδι, Θεσσαλία, Ήπείρω, Μακεδονίρ, 
Θράκη, επί πολλών νήσων αντί τοΰ άπλοΰ τσ (ts).

Κατά τ’ ανωτέρω τοΰ ονόματος Σαρακατσάνος δεύτερον συνθετικόν 
είναι τό όνομα Καταάνος.

Καί τώρα περί τοΰ ονόματος Καταάνος. Ή  τουρκική λέξις kac'an 
είναι σήμερον άγνωστος εις τήν νέαν ελληνικήν καί, έφ' όσον τό Άρχεΐον 
τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελληνικής δεν παρέχει τοιαότην λέξιν ως 
προσηγορικόν, δεν δυνάμεθα νά ΐσχυρισθώμεν ότι είναι αυτή γνωστή. Καί 
όμως τοΰτο ισχυρίζεται 6 C. Hoeg ") στηριζόμενος εις τό τόπωνύμιον Κα- 
ταανοχώρια. Ά λλ ’ ή ερμηνεία τών τοπιονυμίων είναι ασφαλής, εάν ταΰτα 
παράγωνται είτε ΙΕ υπάρχοντος προσηγορικοΰ είτε ΙΕ ύπάρχοντος άλλου κυ
ρίου ονόματος' Ιφ’ όσον δέ προσηγορικόν kac'an (=φυγάς, δραπέτης) δεν 
μαρτυρείται εις τήν νέαν ελληνικήν ούτε Ιστορικώς υποδεικνύεται *) ότι Κα· 
τσανοχώρια σημαίνει χωρία φυγάδων, δραπετών, ούτε φυσικόν είναι νά 
ωνομάσθησαν Σαρακατσαναϊοι (εκ πρώτου συνθετικού σαρι) τρόπον τινά 
«ξανθοί φυγάδες». Παρά ταΰτα όμως ή παραγωγή τοΰ επώνυμου Καταάνος 
εκ τουρκικού παρωνύμιού kac'an δεν είναι τι τό άσόνηθες, αφού ληφθή 
ύπ* δ'ψιν ότι K ac’an υπήρξεν ίσως παρωνόμιον. * 1 2 3 4

3))g, Λαογραφία 8 (1925) 807, κ.ά.—  Τό οΰσ. κ α ρ κ α το ά ν ο ς  Πουλλογόγ. 227 σημ. 
πτηνόν, λεγόμενον καί κ α ρ κ α ν τα α ς  (214) ή κ α ρ κ α τα α ς  (258).

18) Ε ν ,  Τ ζ ιά τ ζ ιο ς ,  ενθ’ άν.
1) Ό  A. P h il ip p so n  (ένθ·* άν, 134) καί ό Ant. Baldacci (ένθ’ άν. 166, 245, 

256) παρέχουν τύπον Τσαρακατσάνοι— ναΐοι ότι είναι εσφαλμένοι παρετήρησεν 
ήδη ό H oeg I  68, σημ. 1. 'Ομοίως εσφαλμένος είναι ό τύπος Saractsani, τόν 
όποιον παρέχει ό Jacques AnceJ, La  Macedoine. Paris 1930, σ. 164, 241.

2) Ά ν& ·. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο ν ,  Γραμματική τών βορείων ιδιωμάτων, ’Αθήνα1 
1927, σ. 32.

3) I,es Saracatsans I, 71.
4) Ά ν  ήρκει νά όνομασθοΰν ot Σ. «φυγάδες» τό γεγονός ότι διά πιέσεων 

τοΰ Άλή-πασα έξεπατρίσθησαν, πάλιν δέν λύεται τό πρόβλημα, διότι, ώς έδείχθη 
ανωτέρω, οί Σ. ήσαν νομάδες πρό τοΰ 1700 καί εφερον τό όνομα τοΰτο,
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'0  II. Άραβαντινός ') εικάζει 'ότι τό άνομα Κατσάνοι (= ο ί  κάτοικοι 
των Κατσανοχωρίων) «μετεδόθη υπό τίνος καλούμενου Καιαιάνον ,ητοι Κασ·  
αιανον, ήγεμονεύσαντος εν xfj χώρςι ταύτή, δτε οί ’ Αλβανοί εϊσέβαλον εις τήν 
’Ήπειρον». ’ Αλλά τοΰτο είναι καθαρά εΙκασΐα τοΰ Άραβαντινοΰ και δεν 
φαίνεται αληθοφανές λαός νά λάβη τό άνομα τοΰ αρχηγού.

Τό δνομα Κατσάνος (η μετά τοΰ ούρανικοΰ τό' Κατσ άνος 2) εχει δι
πλήν χρήσιν. Πρώτον είναι εθνικόν, διότι Καιαάνος λέγεται δ κάτοικος των 
Κατσανοχωρίων, δ άλλως Καιοανοχωρίτης.’Αλλά τό άνομα Κατοανοχώρια 3) 
είναι σύνθετον (Κατσάνοι-\-χωριά), όπως και Ά ρ απ οχώ ρ ι ,  Αρβανιτοχώρι,  
Βλαχοχώρι, Γνφιοχώρι κ.τ.τ. και μετά προιτου συνθετικού οικογενειακού 
ονόματος Γαβαλοχώρι (Γαβαλάς), Ιίαγκαλοχισρι (Πάγκαλος), Τσ'ομοχώρια  
(Τσ'άμηδες), Χονλιαροχώρια (Χουλιαράδις) κλπ. Τό Κατσάνοι κατά ταΰτα 
είμαι δεύτερον οικογενειακόν, όπως και Γαβαλάς, ΙΙάγκαλος, Χονλιαρας κττ.

Τό Κατσάνοι ητο άρχικώς ο’ικογενειακόν άνομα, διότι και σήμερον 
άπαντα πολλαχοϋ ως οικογενειακόν. Οϋτω Καισ'Ανης και Καια'άνος άπαντςί 
έν Θεσσαλίά ■*), Κατσάνος έν Μακεδονία πολλαχοϋ '·) καί έν Αιτωλία, Κα· 
ταάνης εν Άρκαδίςι και Νάζφ, Κατοάν'ς έν ΙΙανόρμφ Προποντίδας (κατω
τέρω βλέπει τις και έτερον τύπον) “). Τό τόσην έκτασιν εχον έπώνυμον τοΰτο 
ίσως είναι τουρκικόν, ώς ελέχθη ανωτέρω σ. 123.

Τό επίθετον κασανος (άπαντών υπό τούς τύπους κασανη και κασανό) 
σημαίνει περί κυνός λεγόμενον «μαύρος ανοικτός»' περί της αρχής τής λέ- 
ξεω; διερωτάται δ Iloeg  7).Ή  λέξις αΰτη μάς δεικνύει άρά γε άλλον δρόμον 
τής ερμηνείας τοΰ ονόματος Κατσάνος ;

Τό επίθετον κασαανός πρέπει ίσως νά γραφή κατά τήν ιστορικήν ορ-

1) Χρονογραφία 2 (1857) 77. Πβ. καί σ. 310. Τοΰτο επαναλαμβάνει καί δ 

Κ. Κρυστάλλης, Έβδομός 8 (1891) φΰλλ. 17, σ. 4β.
2) Πβ. τό έν Άκαρνανίφ λεγόμενον «Ποιος είδε Βλάχο εόγενή καί κουβαράα 

Κατσ'άνο ;» (Άρχεΐον ‘Ιστορικού λεξικού).
3) Τά Κ α τ ο α ν ο χ ώ ρ ια  λέγονται καί Κ α τ ο ά ν ιπ α  χ ω ρ ιά  τ. έ. άνήκοντα εις Κα- 

τσάνους (κατά τό ‘Αρχεϊον τοΰ Ίστορ. Λεξικού). Τά Κατοανοχώρια είναι τά εξής : 
Κοντινοί, Λοζέτσι, Λεσιανά, Κοτόρτζι, Κορίτιανη, Πλέσια, Βαλτζόρα, τοΰ Νέστορα, 
Φορτόσι, Πάτερον, Καλέντζι, Άγναντα, Σκλοΰποι, Ζοβίστιανη, τοΰ Σιρόκου βλ. 
Π .  Ά ρ α β α ν τ ιν ο ΰ ,  Χρονογραφία τής ’Ηπείρου I I  335.

4) Κατά μαρτυρίαν τοΰ Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη.
5) Κ α τσ ά ν ο ς  ά π α ν τ ρ  έν Κριμιν ίφ  παρά τό Τσοτίλι (κατά μαρτυρίαν τοΰ 

κ. Σταμ. Μπακοπούλου), έν Γέρμρ παρά τήν Καστοριάν (κατά μαρτυρίαν τοΰ αύτοΰ 
καί τοΰ κ. Ία». Μπακάλη), έν Βεροίρ καί Σιατίστρ καί Νεαπόλει (Λιψίστα) (κατά 
μαρτυρίαν τοΰ έν Θεσσαλονίκη δικηγόρου κ. Κατσάνου και άνακοίνωσιν διά τοΰ 
φίλου συναδέλφου κ. Δημ. ΙΊετροπούλου),

6) Ο ί λοιποί τύποι καί τόποι τοΰ ονόματος μαρτυροΰνται υπό τοΰ ’Αρχείου 

τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού.
7) L,es Saracatsans 2, 121,
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θογραφίαν διά αα κασαανός και νά παραχθή έκ τού οΰσ. κάααα λεγομένου 
ενιαχού (και κάαση) και σημαίνοντος την ακαθαρσίαν έκ κηλίδων (προς 
τούτο δέ συνάπτεται και τό οΰσ. ή καααίδα)' διά τροπής σζ>τσ ήδύνατο νά 
γίνη κασσανός^>κατσανός (ή τροπή αυτή είναι, συνηθης, ϊσως δ ’ έγινε ήδη 
εν τφ ούσ. κάσοη^>κάταη (πβ. και καααίδα— καταίδά). Τό έπίθετον καταα
νός θά έσημαινε κατ’ άρχάς δ,τι καί τό κασαανός, ήτοι ύπομέλας. Τό έπίθε
τον ελλείπει, αλλά υπάρχει οΰσιαστικοποιημένον τό ουδέτερον καταανό (ενια
χού άπαντών) καί σημαίνον είδος σταφυλής κιτρινοχρΰσου ’ ). Ή  μικρά ση- 
μασιολογική διαφορά νοείται, διότι τό χρώμα τού ρύπου είναι άλλοτε άλλο, 
π. χ· κιτρινωπόν, μελανωπόν κ.ού.κ. Ό ,τι δέ βεβαιώνει την σημασιολογι- 
κήν συγγένειαν των λέξεων, την άλλοτε ύπαρξιν τού επιθέτου καταανός καί 
την συσχέτισιν τι~>ν λέξεων τούτων προς τό έπώνυμον Κατσάνος είναι τό 
έπώνυμον Καταανός , άπαντών έν Καλάμαις καί άλλαχού, ώς τοπωνύμιον δέ 
έν Προσηλιακή Μάνη και Λακωνία (παρά τό χωρίον Νεοχώρι τής επαρχίας 
Γυιθείου, Λαογραφία 5, 400).

Ό  τύπος Κατσάνης ερμηνεύεται, νομίζω, δρθώς κατά μεταπλασμόν 
των εις — ος χρώματος δηλωτικών επιθέτων, μεταπλασσομένων εις — ης, 
ήτοι κατά τό σχήμα Καστανός — Καατάνης, Κόκκινος— Κόκκινης, ΜπιρΙοι- 
λός— Μπιρδίλης, Παρδαλός— Παρδάλης, τράχηλός— Τράχηλος, τρυγονός— 
Τρνγόνης, Χιόνης κ.τ.τ. ειπον καί παρά τό Καταανός τό Κατσάνης, 'Ο δέ 
παροξύτονος τύπος Κατσάνος ύπέστη άναβιβασμόν τού τόνου, καθά καί Κυ
ριάκός— ■Κυριάκος κ.τ.δ. (ή είναι ως προς τον τονισμόν προϊόν συμφύρσεως 
τών τύπων Καταανός καί Κατσάνης).

’Έχομεν δέ έν Οίνοΰντι τής Λακωνικής τό θηλ. κατσάνα (ή) = ή  δια- 
σκεδαστική καί χαριτολόγος γυνή 1 2 3 * *)' οτι σημασιολογικώς δέν δύναται νά έχη 
σχέσιν προς τουρκ. kac'an (=φυγάς) είναι φανερόν. Τούτο ούδέν άλλο δύ· 
ναται νά είναι κατ’ έαέ ή ιθηλυκόν τού Κατσάνος ή Κατσάνης, εις τό όποιον 
πρέπει νά ίδωμεν είδίκευσιν τής άποδοθείσης εις εν πρόσωπον Κατσάνα έν
νοιας, ώς π.χ. °Αττοστολάκις, Μανόλης, Μάρκος κττ. έδήλωσαν τον μωρόν. 
Ούτω δέ εύρίσκεται, νομίζω, καί άλλου τοπωνυμίου ή ερμηνεία' εις κύριον 
όνομα Κατσάνα (ή) πρέπει ν’ άναχθή τό όνομα χωρίου έν Άχαΐα Καταάνες 
(θηλ. πληθυντ.).

Πολλά εθνικά γίνονται καί οικογενειακά (τινά δέ σώζονται μόνον ώς 
οικογενειακά), οιον Μορα'ιτης, Μνκονιάτης, Σαντορηναιος, Τσιριγώτης κ. ά. 
Καί οικογενειακά ονόματα, κατά πληθυντικόν αριθμόν εις -αΐοι 8) έκφερόμενα,

1) \β . Κ ρ ιμ π α ς ,  Ελληνική Άμπελογραφία, σ. 25.
2) Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ,  ΟΙνουντιακά, Χανιά 1908, σ. 274.
3) Περί τών εις — α ΐο ι  ληγόντων έν τφ πληθυντικφ οικογενειακών ίδ. Κ .

Amantos, Die Suffixe der neugriechisclien Ortsnamen, Miincben 1903, 0. 58' Γ.
Χ α τ ζ ιδ ά κ ι  M N E  2, 20· Φ. Κ ο υ κ ο ν λ έ ν ,  Λεξικογραφ. Άρχεΐον 6 (1923) 266 κ. έξ.'
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καταλήγουν εις τοπωνυμία ’ ), οιον Βαρελλαΐοι έν Καρυστία Εύβοιας, Γιαννι- 
τααΐοι εν ’Άνδριρ, .άρακαΓοι, και Κοαμαδαΐοι καί Μακραΐοι καί Μανραν- 
τζαΐοι εν Σάμφ, ΦιλιηπαΧοι έν νομφ Κοζάνης κ. ά., δπως καί εις — ιαιόι 
(Άνδρωνιάνοι, Γαργαλίάνοι, Κακουριάνοι, Τριβολιανοι κ.λ.π.).

Έξετάζοντες ήδη τό δνομα ΣαρακατσαναΧοι εύρισκόμεθα προ εθνικού 
ονόματος, τό όποιον προήλθεν έξ ονόματος οικογενειακού a). 'Ότι δέ τοΰτο 
αληθεύει δεικνύουν

α) Τό πρώτον συνθετικόν αάρι— (καί κηρη— δια τον τύπον Καρα- 
κατοαναϊοι) β) ό εις — αΧοι επικρατέστερος τύπος τοϋ ονόματος, ό όποιος κατ’ 
ούδέν διαφέρει τών λοιπών οικογενειακών ονομάτων (π.χ. Κατοαναϊοι), οιον 
ΆντροντσαΧοι’ }, Γριβαΐοι, Γιαννακ’λαΧοι κττ. 4), ΓενακαΧοι (γρ. Γιεννακαΐοι, 
έκ τοΰ Γιαννάκις) καί ΑεροκαπαΧοι δ) κ. ά., ΣαλαγιανναΧοι*) κλπ., πάντα οι
κογενειακά ονόματα Σαρακατσαναίων. Καί παρ’ άρχαίοις καί παρ’ ήμΐν 
προς δήλωσιν φυλής λαμβάνεται ό πληθυντικός αριθμός, διότι δι’ αύτοϋ 
δη?ιθϋται ή πολλότης τών ομοφύλων’ ), ούτω δέ λέγεται συνηθέστερον ό 
πληθυντικός Κοντοόβλαχοι, Καραγκοννηδες, ’ Ατοίγγανοι, Γύφτοι κ.τ.τ.

Συνοικισμός τις έν τή έπαρχία Σερρών λέγεται Σαρακατσαναίικο, τό 
οποίον τοπωνύμιον ερμηνεύεται έπίσης μόνον έκ τοΰ τύπου ΣαρακατοαναΧοι. 
Γενικώς δέ τά ε ις— αίικα τοπωνύμια έχουν διττήν την αρχήν ήτοι προέρ
χονται 1) έξ οικογενειακών δνομάτών, ών ό πληθυντικός εις — αΧοι ή 2) έξ 
εθνικών καταστάντων επωνύμων.

Περί τών έξ οικογενειακών έχομεν π. χ. έν Κορινθία ΒΙαοαίικα, Γεωρ- 
γανταίικα, Θεοδωραίικα, Κεφαλαίικα, Μανολαίικα, έν τή επαρχία Πατρών 
Βλαγναίικα, Θωμαίικα (δίς), Ααμηραίικα κλπ., Γκονμαΐικα εν Αΐγια 
λεία (ΓκονμαΧοι συνοικισμός έν Δωρίδι από τοϋ έπωνύμου), Καραγιωρ- 
γα'ακα χωρία έν Μεσσηνία καί Δωρίδι, έν τή έπαρχία Οιτύλου Λακωνικής 1 2 3 4 5 6 7

καί Κ. D ieterich , Balkan— A r c h i v  4 (1928) 153· 'Ιστορικόν Λεξικόν Ν. ‘Ελληνικής 
έν λ. — αΐος.

1) Περί τούτων ϊδ. Κ . Am antos ένθ. άν. σ. 60.
2) Μεταξύ τών εις — αΐοι οικογενειακών κατέταξε τόν τύπον Σ αρακατοα- 

να ΐο ι  καί ό C. H oe g  ένθ. άν. 1, 221 κ.έξ.
3) Ό ρθώς διώρθωσεν ούτως άντί Ά ν τ ρ ο τ σ α ΐο ι  ό κ. Μ. Τ ριανταφ νΧ Ιίδη  ς 

ενθ. άν. σ. 221.
4) C. H oeg  ενθ. άν.
5) Αυτόθι 2, 53.
6) ά η μ . Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο ν ,  Στα βουνά τοΰ Κατσαντώνη, Ά θ ή να ι 1936, σ. 118,

115.
7) "Ο τι τό Σ α ρα κ α τοα να ΐο ι  ήτο κατ’ άρχάς άληθώς οικογενειακόν, δεικνύει 

καί τοΰτο, δτι τύπος ενικός Σαρακατσαναϊος είναι άνύπαρκτος- ήτοι έλέγετο Σαρα- 
κατσάνος— Σ α ρακ α τοανα ΐοι, δπως καί Άντροΰτσος— Άντρουτσαΐοι, Γρίβας— Γρι- 
βαΐοι, Γιεννάκις— Γιεννακαΐοι κττ.
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Γιατραίικο, Κοψολαιμαίικα κ. ά., εν “Αρκαδία Γιανναίικα, εν Τριχών ία 
Σιαματογιανναίικα, εν Σάμω Κονμαίικα, Σεβασιαίικα, Σακκονλλαίικα κλπ.

Ταϋτα πάντα προήλθον εξ οικογενειακών εις -αιοι. ΙΙερί δέ τών το
πωνυμίων, τά όποια προήλθον εξ εθνικών ονομάτων καταστάντων επωνύμων, 
πβ. Μαζαίικα εκ τον Μηζαϊοι ( -οί κάτοικοι τον χωρίου Μάζι), Βυηναίικα 
§ν "Ηλιδι εκ τοΰ Πυτιναΐοι (Βυιίνα εν Άρκαδίρ), Πυργαίικα εν “Αρκαδίρ έκ 
τυϋ Πυργαΐοι (Πύργος εν ’ΊIλι.δι) , Σονλαίικα παρά τάς Πάτρας εκ τον Σον- 
λαϊοι (Σούλι), Κορωνιαταίικα εν Κορινθίρ έκ τοϋ Κορωνιάιες (Κορώνη) κττ.1).

Το Σαρακατσαναίικο λοιπόν ερμηνεύεται εκ τον Σαρακατσαναΐοι ως 
οικογενειακού ονόματος.

Δυνάμεθα η δη να έννοήσωμεν καί την πολυτυπίαν τοΰ εθνικού : 1) 
Σαρακαιαάνος καί Καρακατοάνος, διότι καί άπλοϋν είναι Καιοάνος (Κατσα- 
νός), 2) πληθυντικός Σαρακατοαναΐοι καί Καρακατααναΐοι, διότι καί άπλοΰν 
Κατσαναΐοι, συνηθέστερος η Κατσάνοι : Σαρακατσάνοι, 3) Σαρακατοάνης— 
Καρακατοάνης, διότι καί άπλοϋν Καιαάνης, 4) Σαρακαιοάνηδες-Καρακα- 
τοάνηδες, διότι καί άπλοϋν Κατσάνηδες (πβ. Γαλανής— Γαλάνηδες, Καστα
νής— Καστάνηδες κλπ.), 5) θηλ. Σαρακατσάνα (καί Καρακατοάνά) καί Σαρακα- 
ισάνισσα, διότι καί άπλοϋν Κατσάνα καί Κατοάνιοοα (πβ. Βλάχα και Βλά- 
χιοοα), Καραγκούνα καί Καραγκούνισσα κττ.).

« ...Ή  παραγωγή εθνικού οίουδήποτε τόπου εκ κυρίου ονόματος φαί
νεται παράλογος», ειπεν ό καθηγητής Γ. Χιχτζιδάκις1 2). Ό  άφορισμός οΰτος 
πρέπει, νομίζω, νά περιορισθή, άποδειχθέντος δτι το εθνικόν δνομα Σαρα- 
κατσαναΐοι παρήχθη εκ τοϋ κυρίου ονόματος. Τό δνομα ήτο οικογενειακόν 
πολυπληθούς οικογένειας, ή οποία άπηρνήθη τον μόνιμον βίον καί ήσπάσθη 
τον ήμινομαδικόν. Μή έχοντες δέ οριστικόν τινα σταθμόν, εκ τοΰ ονόματος 
τοΰ οποίου θά ωνομάζοντο, διετήρησαν τό δνομα τοϋτο ως εθνικόν τής φυ
λής των.

Εις τό δνομα τοϋτο υπόλειμμά τι εκ τής τουρκικής γλώσσης, τό οαρί 
είναι κτήμα τής νέας ελληνικής. Κατά τά άλλα τό δνομα είναι μάλλον ελλη
νικόν καί κατά την παραγωγήν καί κατά τήν γραμματικήν μορφήν, ή δέ άπό- 
δειξις δτι τό δνομα ούτε σλαβικόν είναι ούτε ρουμανικόν κρατύνει επί πλέον 
τήν άπόδειξιν τής έλληνικότητος τής ήμινομαδικής ταυτης φυλής.

Τέλος δυνάμεθα ίσως έκ τοϋ ονόματος νά υποθέσωμέν τι περί τών 
χρόνων, καθ’ ους περίπου έγένοντο οί Σαρακατσάνοι νομάδες.

Καί πρώτον έκ τοΰ σχηματισμού τοϋ ονόματος Σαρακατσάνος καί 
Καρακατοάνος πειθόμεθα δτι τοϋτο δεν δυναται νά είναι παλαιότερον τής

1) Περί τούτων βλ. Κ .  Am antos, ενθ·. άν 59. Πβ. "Α νϋ·. Π α π α & ό ιτβ υ λο ν ,  

*Αθηνά'S7 (1925) 225.
2) Γλωσσολογικαί ερευναι, τ. 1, Ά θ ή ν α ι 1934, σ. 3ϋ2,
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γενικής τουρκικής επικοινωνίας προς τούς “Ελληνας, ήτοι τοΰ 15ου αίώνος. 
Δεύτερον δέ άφοΰ το δνομα λήγον εις — αιοι κατά τον κύριον τύπον αυτού 
είναι οικογενειακόν, δεν δύναται τούτο να είναι παλαιότερον τού 15ου ή 
16ου αιώνος, διότι μόνον από τής εποχής εκείνης απαντούν τά εις — αΐοι 
οικογενειακά, ώς έδειξεν ό καθηγητής Γ. Χατζιδάκις *). ”Αρα οί. φέροντες 
τό ούτω λήγον όνομα Σαρακατοάνοι ήδύναντο νά γίνουν νομάδες μεταξύ 
τού 1500 και 1600, όχι ενωρίτερον. Βεβαίως τό συμπέρασμα τούτο δεν εί
ναι απολύτως ασφαλές, διότι δυνατόν ή νομαδική αύτη φυλή νά έχασε πα
λαιότερον δνομα και νά προσέλάβε τό νέον Σαρακατοάνοι ' εν τοιαύτη περι- 
πτώσει ήδύνατο ή νομαδοποίησις των Σ. νά γίνη εις πολύ παλαιοτέρους 
χρόνους. Βλ. δμως άνωτ. σ. 100.

Δύναταί τις νά ίσχυρισθη δτι δ εις — αΐοι τού εθνικού τύπος Σαρα- 
κατοαναΐοι δύναται νά είναι νεώτερος, π. χ. τού 1800 ή τού 1700, δ δέ τύ
πος Σαρακατοάνοι παλαιότερος. ’ Αλλά τό πράγμα δεν έχει ούτω. Τύπος 
εθνικών εις — αΐοι άλλως άρχικώς ληγόντων είναι αδύνατον, ως έλέχθη ανω
τέρω, π. χ. τύποι ονομάτων φυλών ή τοπικών Άτσιγγαναϊοι,  Γνφχαϊοι,  
Κοντσοβλαχαΐοι ή Πρεβεζαναΐοι, Σακαρειοαναϊοι, ’ Αντριτσηναΐοι κττ. (μντι 
Πρεβεζανοι κλπ.) είναι ανήκουστοι.

1ίί8

1) Μ Ν Ε  2, 20-21.
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Α'. Ο ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ή  έλληνικωτάτη αυτή κωμόπολις κεΐται προς μεσημβρίαν τής Φι- 
λιππουπόλεως, (άπέχουσα 19 χιλμ.), είς τους πρόποδας τής Ροδόπης και τό 
άνοιγμα τής κοιλάδος δι’ ής διέρχεται ό ποταμός Στενίμαχος, παρά τάς 
δ'χθας τοϋ οποίου κεΐται ή κωμόπολις, άποτελουμένη εκ τής εις την αριστε
ρόν όχθην κείμενης ιδίως Στενιμάχου και τής επί τής δεξιάς δ'χθης κείμενης 
Άμπελήνου. Ή  Άμπέληνος φαίνεται δτι άπετέλει εν είδος προαστείου εις 
την περιοχήν τοϋ οποίου εύρίσκοντο αΐ άμπελοι, ένθα εγίνετο ή οινοποιία 
και βαθμηδόν έγκατεστάθησαν οί αμπελουργοί, άποτελέσαντες ιδιαιτέραν 
κοινότητα. Βαθμηδόν δέ φαίνεται παρεξετάθη και άπετέλεσεν ιδιαίτερον 
προάστειον κληθέν Τσιπροχώρι, ίσως έκ των απορριμμάτων των στέμφυλων 
καλούμενων τσίπουρων.

Ή  κοτμόπολις είναι βεβαίως ελληνική αποικία, ής οί κάτοικοι ανέκα
θεν υπήρξαν 'Έλληνες, ούδεμία δ ’ άλλη έθνικότης άναφέρεται μέχρι τής 
Τουρκοκρατήσεως., Δυστυχώς δεν κατώρθωσα νά εϋρω πληροφορίας περί αυ
τής. Ό  Γ. ’Ακροπολίτης αναφέρει τήν ήτταν αυτής κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους, οί δέ Βούλγαροι αναφέρουν τήν ήτταν αυτής υπό τοΰ Βουλγάρου 
βασιλέως Ά σσάν. Εύρέθησαν έν αυτή λείψανα μνημείων (αγαλμάτων) μή 
μελετηθέντα, καθόσον γινώσκω, υπό επιστημόνων αρχαιολόγων.Ό Γ. Τσου- 
κα?ώις, έπτανήσιος διδάσκαλος έν Φιλιππουπόλει, εξέδωκε περί τό 1850 
πραγματείαν περί Φιλιππουπόλεως, έν ή αναφέρει δτι Στενίμαχος παράγε- 
ται έκ τοϋ 'Ιστιεομάχη, ετυμολογία απίθανος. Οί Βούλγαροι παράγουσι τό 
ονομα έκ τοϋ «στάνι - μάϊκα» σήκω μάννα. Ή  πιθανότης ελληνικής αποι
κίας είναι βεβαιότατη, Τούρκοι δέ κατφκησαν έν αυτή μετά τήν πτώσιν τοΰ 
Βυζαντίου εις τό προάστειον Τσιπροχώρι.

Κατά τον 19ον αιώνα κτίσται έκ τιών χωρίων τής Ροδόπης κατήρ- 
χοντο εις Στενίμαχον δι’ έργασίαν καί κατά τό φθινόπωρον επέστρεφον εις 
τά χωρία των. Άλλ’ αργότερου έπροτίμησαν νά εγκατασταθώσιν έν Στενι- 
μάχφ, δτε έκτισαν μικράς κατοικίας έκτος τής κωμοπόλεως. Τούτους έμιμή- 
θησαν καί άλλοι συγχωρίται καί αυτοί είναι οί πρώτοι Βούλγαροι κάτοικοι 
δν καί πολλοί κάτοικοι τής Ροδόπης ωμίλουν καί ελληνιστί καί πολλοί ήρ- 
χοντο είς Στενίμαχον είς τά ελληνικά σχολεία. "Οταν δέ άνεκινήθη καί τό 
βουλγαρικόν έθνικόν ζήτημα ήρχισαν αΐ απαιτήσεις τών Βουλγάρων διά τήν 
ϋπαρξιν ομοφύλων έν Στενιμάχφ. Καί κατ’ άρχάς μεν παρουσίαζον οί
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Βούλγαροι τάς άξιώσεις αυτών ως ένορΐται των Ιλληνικών εκκλησιών, μετά 
δε την ανεξαρτησίαν τής Βουλγαρίας έθηκαν εις ενέργειαν δλα τά θεμιτά καί 
αθέμιτα μέσα καί έπέτυχον νά μετα(3άλωσι την ελληνικήν Στενίμαχον είς 
βουλγαρικήν και επί τοΰ επιπέδου μέρους έν τοΐς προαστείοις Στενιμάχου 
έκτισαν τήν βουλγαρικήν Στενίμαχον, ήν άπεφάσισαν νά μεταβαπτίσωσιν είς 
βουλγαρικήν Άσσένωγκραντ μέ το όνομα τοΰ νικητοϋ αυτής, άλλ5 άπέτυχον 
τό γε νΰν. 'Ο μεταβαίνων είς Στενίμαχον διέρχεται διά των έρειπείων τής 
πραγματικής Στενιμάχου καί βλέπει νέαν πόλιν, νέαν ρυμοτομίαν, πολυτελή 
δημόσια κτίρια, δημαρχείου, επαρχείου, δικαστήρια, γυμνάσιον, διάφορα 
σχολεία, τραπέζας, εργοστάσια καπνικά, εκκλησίας καί διάφορα έν γένει δη
μόσια κτίρια. Ουδεΐς δέ Βούλγαρος αγοραστής απείρων Στενιμαχικών ακι
νήτων παρουσιάζεται, διότι είναι βέβαιοι δτι θά τά λάβωσι δαιρεάν. 'Υπά
ρχει δ’ έν Στενιμάχφ δύναμις κινητήριος τοΰ ποταμού μεγάλη προς παραγω
γήν ηλεκτρικού ρεύματος.

“Ινα δέ παράσχωμεν τοΐς άπογόνοις πληροφορίας τινάς των επί πολ
λούς αιώνας βιωσάντων προγόνων αυτών, όπως λάβωσι μίαν ιδέαν τής με
γίστης εθνικής ζημίας ήν ύπέστησαν διά τήν τηλικαύτην απώλειαν, θά άνα- 
φέρωμεν δσα ήδυνήθημεν νά συλλέξωμεν περί τής φιλοπατρίας καί εργατι- 
κότητος τών κατοίκων τής περιφήμου κωμοπόλεως Στενιμάχου.

Κατά τό έπικρατήσαν σκότος τής άμαθείας έν διαστήματι τεσσάρων 
αιώνων επί Τουρκοκρατίας ούτε έν Στενιμάχφ ήτο δυνατόν νά λάβη χώραν 
σπουδαΐον γεγονός άποδεικνύον τήν ζωτικότητα τών κατοίκων Στενιμάχου, 
άλλ’ δ,τι συνέβη κατά τάς άρχάς τού 19ου αιώνος θέλομεν διέλθει έν συντόμφ.

Ή  δ ιαίρεσις τής Σετενιμάχου είς δύο μέρη έσχεν ως αποτέλεσμα τήν 
διαίρεσιν αυτής είς δύο ιδιαιτέρας κοινότητας, αΐτινες ήσαν άνισοι. Διότι ή 
τής Στενιμάχου ήτο πολυπληθεστέρα τής Άμπελήνου. Άμφότεραι δέ ειχον 
τήν φιλοτιμίαν νά έχωσι ίσα σχολεία. Τούτο δ’ άπετέλει σπουδαΐον κώλυμα 
οικονομικόν διά τήν . πρόοδον τών έκπαιδευτηρίων άμφοτέρων τών κοινοτή
των. Τούτο απέδειξα έπανελθών έξ Ευρώπης μετά τήν άποπεράτωσιν τών ια
τρικών σπουδών μου. Έθέσαμεν τό ζήτημα υπό συζήτησιν καί άπεφασίσθη 
νά ενωθώσι τά ταμεία άμφοτέρων τών κοινοτήτων κατά τό 1870, δτε δέν 
υπήρχε παρθεναγωγείου είς καμμίαν έκ τών δύο κοινοτήτων, άλλ5 άριθμός 
μικρός κορασίων έσύχναξεν είς τά σχολεία τών άρρένων. Έλήφθη λοιπόν άπό- 
φασις νά άναγερθή κεντρικόν παρθεναγωγεΐον. Ύπεχρεώθη ή Σταυροπηγιακή 
Μονή Μπατσκόβου νά παραχωρήση τό οΐκόπεδον τό όποιον έχρησίμευεν ως 
λαχανόκηπος. Έζητήθη έρανος τών κατοίκων Στενιμάχου καί άλλων ομογε
νών καί άνηγέρθη λαμπρόν κτίριον Παρθεναγωγείου, είς τό όποιον έφοίτων 
περί τά 500 κοράσια μέ ικανόν διδακτικόν προσωπικόν. Συνεστήδη καί κοι
νόν ήμιγυμνάσιον μετά τινα δ’ έτη ολόκληρον, καί δημοτικά σχολεία δι’ άμ· 
φοτέρας τάς κοινότητας, επίσης νηπιαγωγεία διατηρούμενα υπό συλλόγων κυ
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ριών, ίδρύθησαν σύλλογοι μουσικοί και διάφορα φιλανθρωπικά σωματεία, πα- 
ρετηρήθη δ* εν γένει μεγάλη άμιλλα εϊς την κοινωνικήν πρόοδον.

Κατά τήν εποχήν τοΰ 1860 εΐχεν αποπερατώσει τάς πανεπιστημιακός 
του σπουδάς εν Άθήναις ό άοίδημος Βλάσιος Σκορδέλης και μνέλαβε τήν 
διεΰθυνσιν των έλληνικών σχολείων Στενιμάχου, άτινα παρουσίασαν μεγά
λα: προόδους, Και μετά τινα έτη άνετέθη αύτφ ή διεύθυνσις των ελληνικών 
σχολείων Φιλιππουπόλεως, ένθα εΐργάζεχο ού μόνον ώς σχολάρχης αλλά καί 
ώς σύμβουλος τής δημογεροντίας τής ελληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως, 
έν ή συνεζητοϋντο διάφορα σπουδαία κοινοτικά ζητήματα. Μεταξύ τών άλ
λων εγένετο και ή ΐδρυσις τών Ζαριφείων Διδασκαλείων υπό τοΰ εν Κων- 
σταντινουπόλει Θρακικοϋ συλλόγου τή γενναιόδωρη» επιχορηγήσει τοΰ φιλο- 
γενεστάτου Γεωργίου Ζαρίφη, ό όποιος κατέθηκεν εις τήν ελληνικήν κυβέρ- 
νησιν χιλίας άγγλικάς λίρας είς τό διηνεκές προς διατήρησιν τών Ζαρι- 
φείων Διδασκαλείων άρρένο)ν και θηλέων έν Φιλιππουπόλει. Ή  ελληνική 
κοινότης Φιλιππουπόλ,εως άνέλαβε νά προσφέρη επίσης πεντακοσίας αγγλι- 
κάς λίρας διά τήν διατήρησιν τών Ζαριφείων Διδασκαλείων.

Ή  ΐδρυσις τών Ζαριφείων Διδασκαλείων έν Φιλιππουπόλει συνετέλεσε 
τά μέγιστα είς τήν μεγάλην διάδοσιν τών γραμμάτων ού μόνον εν Θράκη 
αλλά καί πολύ μακράν αυτής. Τά πτυχία τών Ζαριφείων Διδασκαλείων ΐσχυον 
διά τήν εγγραφήν εις δλα τά πανεπιστήμια. Οί απόφοιτοί αύτών διωρίζοντο 
διδάσκαλοι δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Δεν έμεινε χωρίον μέ όλί- 
γας οίκογενείας τό όποιον δεν είχε δημοτικόν σχολεΐον ή νηπιαγωγεΐον. Πλεΐ- 
στοι απόφοιτοι έγιναν διδάσκαλοι, νομικοί, ιατροί, μηχανικοί. ’ Ιδιαιτέρως δ' 
έπωφελήθησαν οΐ εκ Στενιμάχου μαθηταί. ’ Αλλά ή 16 Ιουνίου 1906 έθηκε 
τέρμα είς τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία, καθ’ ήν ή βουλγαρική βαρβαρότης κατέ
στρεψε παν ελληνικόν έκπαιδευτήριον καί ελληνικήν Εκκλησίαν, επιφυλασ
σόμενη νά συμπληρώση τήν καταστροφήν παντός ελληνικού εκπαιδευτηρίου 
καί έκκλησίας καί ολοκλήρου ελληνικής πόλεως κατά τάς ακολούθους Κυριά
κός, ήτοι τής Στενιμάχου, Άγχιάλου κ.λ.π.

Τό ανθελληνικόν βάρβαρον κίνημα τών Βουλγάρων ήνάγκασε περί 
τούς 30.000 "Ελληνας κατοίκους νά μεταναστεύσωσι εις Ελλάδα, διά τήν συμ- 
πλήρωσιν τών ελληνικών σπουδών τών τέκνων των. Δυστυχώς ή έλλειψις συ- 
συστήματος παρεκώλ.υσε τήν έπιτυχίαν τής μεταναστεύσεως προξενήσασα μέ- 
γίστας ζημίας. Ό  ποταμός Στενιμάχου επί ανομβρίας είναι ήσυχος. Ά λλ ’ 
δταν πλημμυρή κατέρχεται μετά μεγάλης ορμής, παρασύρων γέφυρας προαιώ
νιους. Πριν είσέλθη είς τήν πόλιν θέτει είς κίνησιν εργοστάσια προωρισμένα 
νά κτυπώσι δι ογκωδών κορμών δένδρων υφάσματα μάλλινα προς σύσφυγξιν, 
κατόπιν υδρόμυλους καί μετά διάρρευσι.ν 1)2 χιλιομέτρου έπί τής πεδιάδος 
χύνεται εις τον Έ βρον. Έ πί τής πεδιάδος υπάρχουν ορυζώνες καί αγροί γό
νιμοι. ΙΙρός μεσημβρίαν τής Στενιμάχου υπάρχουν οί αμπελώνες παράγοντες
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ωραίας σταφυλάς. Δυστυχώς έβλάβησαν υπό τής νόσου φυλλοξήρας, ή οποία 
κατέστρεψε τό πλεΐστον μέρος των αμπέλων. Επειδή δ ’ ή νόσος δεν προσ
βάλλει τά αμερικανικά κλήματα, μεταχειρίζονται ήδη αυτά, άλλ’ επειδή ή καλ- 
λιέργειά των είναι δαπανηροτέρα, οί πτωχοί μεταχειρίζονται τά εντόπια, χω
ρίς πολλάς ελπίδας.

Οϊ κάτοικοι Στενιμάχου είναι φίλεργοι και οικονόμοι. Οί μή έχον- 
τες περιουσίαν ζώσι διά τής εργασίας, τό μεν θέρος εργαζόμενοι, τον δέ χει
μώνα πωλοϋντες ξυλά, ΙΙρός'συμπλήρωσιν κάμνουν όλίγην σηροτροφίαν. Οί 
έχοντες καί όλίγας αμπέλους πωλοϋν εις τά χωρία οίνον, οινόπνευμα και 
ξόδι. Υπάρχουν διάφοροι τεχνΐται, υποδηματοποιοί, τέκτονες, ράπται, ξυ 
λουργοί, βαφείς κλπ. Τά τελευταία έτη απασχολούνται άνδρες καί γυναίκες 
μέ τήν καπνοφυτείαν και κατεργασίαν τοΰ καπνοΰ. Δύσκολος είναι ή θέσις 
των μή δυναμένων νά μεταναστεύσωσιν εις Ελλάδα και ήναγκασμένων νά 
καταλείπωσιν απογόνους Βουλγάρους.

Μέχρι τών μέσων τοΰ παρελθόντος αίώνος επιστήμων ιατρός έν Στε· 
νιμάχφ δεν υπήρξε. Έξετέλουν δέ καθήκοντα ίατροϋ πρακτικοί ιατροί, συ
νήθως Ήπειρώται, φέροντες μεθ’ εαυτών καί τά φάρμακα. Αυτοί ήσαν 
πολλάκις καί διδάσκαλοι. "Οταν ανεχώρησα νά σπουδάσω ιατρικήν, άπεφά- 
σισα νά μείνω εν Στενιμάχφ, εάν δεν έλθη επιστήμων ιατρός. Ή μην δ5 έκ 
Στενιμάχου και ειχον μητέρα καί αδελφούς εκεί. Μετά τήν άποπεράτωσιν 
τών ιατρικών σπουδών μου εϊργάσθην μετά καθηγητών τής ιατρικής διαφό
ρων ειδικοτήτων. Διότι έγνώριζα δτι έλειπεν ειδικός ιατρός. Ιδ ίω ς  δέ συν- 
ειργάσθην έπιμελώς μέ τον καθηγητήν Ντίττελ, τον όποιον μετέβην ν’ άπο- 
χαιρετήσω καί ευχαριστήσω εις Βιέννην. "Οταν έμαθε δτι δέν εΐχον σκοπόν 
νά Ιπανέλθω ήπόρησε διά τήν άπόφασίν μου καί σχεδόν παρακλητικούς ήθέ- 
λησε νά μέ μεταπείση, διαβεβαιών με, δτι, εάν έπανέλθω, θά μέ προστα
τεύσω καί μοί ύπεσχέθη ασφαλή επιτυχίαν άποκαταστάσεως. Τοΰ άπήντησα 
δτι είς τήν πατρίδα μου δέν υπάρχει επιστήμων ιατρός καί επιθυμώ νά έκ- 
τελέσω τό χρέος τοΰτο. Συγκατετέθη τότε και μέ έπήνεσε διά τήν άπόφα
σίν μου. "Οταν έφθασα εις τήν πατρίδα μου τήν επαύριον προσεκλήθην είς 
ασθενείς καί ήρχισα τό έργον μου. Έπεσκέφθην τον ασθενή και ανέγραψα 
τάς συνταγάς καί ήρωτήθην ποΰ θά έκτελεσθώσιν αύται. Γνωρίζων δέ τήν 
ελλειψιν φαρμακείου, είπον : «Είς τήν οικίαν μου». Τό ίδιον έπραξα καί διά 
τούς επομένους τέσσαρας ασθενείς. Μετέβην λοιπόν εις τήν οικίαν μου, δπου 
ειχόν τινα τών άναγκαιοτάτων φαρμάκων καί Ιξηκολούθουν καθ’ δλην τήν 
ήμέραν μετερχόμενος τον ιατρόν καί φαρμακοποιόν. Τοΰτο διήρκει επί τινας 
μήνας. Κατά τό διάστημα τοΰτο εφρόντισα νά ετοιμάσω μικρόν φαρμα
κείου καί νά έφοδιάσω αυτό μέ τά απαραίτητα φάρμακα έκ Φιλιππουπόλεως 
καί Βιέννης καί νά προπαρασκευάσω ένα πρακτικόν φαρμακοποιόν, ό οποίος 
μέ έβοήθει είς τήν έκτέλεσιν τών συνταγών. Εις διάστημα 2 ‘ /s ετών διαμεί
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νας εν Στενιμάχιρ έβελτίωσα κατά τό ενόν τό φαρμακείου και παρέδωσα 
αυτό δωρεάν δι’  έν έτος διά τό ένοίκιον, τά δέ φάρμακα δωρεάν εις τον 
διάδοχόν μου επιστήμονα ιατρόν κ. Ν. Πεντοβέλην. Μετ’ αυτόν ήλθον εις 
την Στενίμαχον οι ιατροί κ. κ. Γρηγόριος Βοζάνης, Τσοΰντας, Φίλιππος 
Νίκογλου, ’Απόστολος Δοξιάδης, ά'παντες εκ Στενιμάχου και μετ’ αυτούς 
άλλοι, οί οποίοι ευρον και φαρμακεία καλύτερον έφωδιασμένα.

Έ γώ  δέ μετέβην παρακλήσεις εις Φιλιππούπολιν, ένθα πρό τινων 
ετών ήτο εγκατεστημένος δ κ. Μιχ. Βλάδος, απόφοιτος τής ’ Ιατρικής Σχο
λής Βιέννης, κάτοχος όλων των αναγκαίων προσόντων ενός καλού ιατρού. 
Τότε ύπήρχον και άλλοι 3 ομογενείς ’ιατροί και εις Βούλγαρος, δ κ. Στογιάν 
Τσομάκωφ, απόφοιτος τής ’ Ιατρικής Σχολής Πίζης και μετ’ αυτόν άλλος 
Βούλγαρος ιατρός, δ κ. Ράσκος.

Έ ν Φιλιππουπόλει δ κύκλος των ενεργειών τών ομογενών ιατρών 
ήτο ευρύτερος, περιλ,αμβάνων καί έθνικάς ένεργείας άναγκαιοτάτας διά τά 
εθνικά συμφέροντα,\ καθ’ ών άπηυθύνοντο αί ένέργειαι τού άναγεννωμένου 
Βουλγαρικού έθνους, δπερ έθεώρησε καθήκον νά άρπάση διά βίας τάς ελλη
νικός εκκλησίας και ίεράς μονάς και σχολεία, στηρίζων τάς παραλόγους αξιώ
σεις του εις την πλειοψηφίαν τών βουλγάρων κατοίκων τής Νομαρχίας Φι- 
λιππουπόλεως καί τάς δδηγίας τής Ρωσσικής Πρεσβείας έν Κωνσταντινου- 
πόλει καί τού βουλγάρου διδασκάλου Γκέρωφ, διορισθέντος υπό τής Ρωσ· 
σίας Ρώσσου Προξένου έν Φιλιππουπόλει. Καί μέχρι μέν τής ανεξαρτησίας 
τής Βουλγαρίας έξηκολούθει ή αρπαγή υπό τών Βουλγάρων τών ελληνικών 
εκκλησιών, μονών κοίι σχολών τής Νομαρχίας Φιλιππουπόλεως. Μετά δέ την 
ϊδρυσιν τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας καί την ανεξαρτησίαν, έσφετερίσθησαν 
οί Βούλγαροι διά παρανομιών δλα τά ελληνικά εκκλησιαστικά καί εκπαιδευ
τικά κτίρια καί επί τέλους εθεώρησαν ώς Βουλγάρους έθνικώς πάντας τούς 
μη έκπατρισθέντας καί μείναντας έν Βουλγαρία, επομένως καί τούς κατοί
κους Στενιμάχου καί τών περιχώρων ελληνικών κοινοτήτων Βοδενών καί 
Κουκλαίνης. Ούτω δ ’ έπέτυχον οί Βούλγαροι νά έκβουλγαρίσωσιν ελληνικός 
κοινότητας ύφισταμένας από πολλών αιώνων, αν δέν κατώρθωσαν νά κατα- 
κτήσωσι διά τών οπλών.

Ή  καταναγκαστική μετανάστευσις τών Ελλήνων Βουλγαρίας έχει τό 
δυσάρεστον δτι έλληνικαί άποικίαι έπί αιώνας υφιστάμενοι έν Βουλγαρία 
έπαυσαν νά υπάρχουν. Ά φ ’ ετέρου τό εύχάριστον είναι δτι οί μετανάσται 
εύρίσκονται μεταξύ αδελφών δμογενών ελεύθεροι νά έξακολουθήσωσι τάς 
έθνικάς αυτών ένεργείας, προστατευόμενοι υπό πατρικής κυβερνήσεως καί 
συνεργαζόμενοι μεθ’ δλων τών κατοίκων τής Ελλάδος προς' άνάδειξιν αυτής 
ώς εφάμιλλου τής ενδόξου προγονικής Ελλάδος.

Έ π ί Τουρκοκρατίας ή ’ Οθωμανική Κυβέρνησις δέν άνεμιγνύετο εις 
τά· σχολεία. Ή  διοίκησις εγίνετο υπό ενός ’ Οθωμανού υπαλλήλου καί ήτο
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μάλλον αστυνομική, ή δέ ενέργεια της έφαίνετο μόνον την νύκτα έν περιπο- 
λίαις, καθ’ ας συνελαμβάνετο ό μή φέρων φανόν. Διότι δημοτικός φωτισμός 
δεν υπήρχε. Έζήτει δ ’ ή περίπολος νά συλλαβή εν παντ'ι τρόπφ και νά φ υ 
λακίση τινά, τον οπόΐον την επομένην θά άπέλυεν, άφοϋ έλάμβανε παρ’ αυ" 
τοΰ καφέ και ζάχαριν ως πρόστιμον. Ή  εΐσπραξις των φόρων, οριζόμενων 
υπό των προυχόντων έγίνετο δι’ είσπρακτόρων Χριστιανών. Επομένως οι 
κάτοικοι ήσαν έλεύθεροι νά διαθέτουν τά κατά τά σχολεία δπως ήθελον.

Ή  κατ’ άρχάς διδασκαλία των γραμμάτων γινόμενη εν ταΐς έκκλη- 
οίαις υπό των ιερέων θεωρηθεισα ανεπαρκής, άντεκατεστάθη διά τής ίδρύ- 
σεως σχολείων τών άρρένων. Έ ν Στενιμάχιρ, κατά τά μέσα τοΰ 19ου αίώ- 
νος άπέκτησεν εκατέρα τών ελληνικών κοινοτήτων τό Δημοτικόν αυτής Σχο- 
λεΐον. Διά τής ανεξαρτησίας τής Ελλάδος, γενικευθείσης τής ανάγκης τών 
σχολείων, ηΰξησεν δ αριθμός τών σχολείων και ή άναζωπόρωσις τοΰ εθνι
κού αισθήματος, οπερ έκαλλιεργεΐτο υπό τών φιλογενών διδασκάλων παρά 
τοΐς μαθητΰμς. Τά Δημοτικά Σχολεία Στενιμάχου έγιναν και διά τά άρρενα 
και διά τά θήλεα, και προήχθησαν εις ελληνικά σχολεία κα'ι ήμιγυμνάσια. 
Τά αυτά δέ έχρησίμευον καί διά τούς Βουλγάρους, οί οποίοι, μή έχοντες 
ίδια, κατέφευγον εις την αρπαγήν τών ελληνικών. Καθόσον δέ άνεπτύσσετο 
τό βουλγαρικόν εθνικόν αίσθημα, ήρχισαν ν’ άρπάζωσιν εκκλησίας και μονάς 
άνεγερθείσας υπό Ελλήνων. Ή  διαγωγή αΰτη τών Βουλγάρων δεν παρεκόΐ- 
λυσε δμως τάς προόδους τών Ελλήνων.

Κατά τήν ΐδρυσιν τής ’ Ανατολικής Ρωμυλίας τό 1878 -κατά τό κατα
στατικόν αυτής αί τρεις εθνικότητες, ή ελληνική, ή βουλγαρική και ή τουρ
κική υπό Γενικόν Διοικητήν Βούλγαρον, διοριζόμενον υπό τοΰ Σουλτάνου, 
έσχον ϊσα δικαιοόματα. Αί τρεις γλώσσαι ήσαν επίσημοι, υπήρχε Βουλή μέ 
αντιπροσώπους τών τριών εθνικοτήτων. Άλλ’ ή βεβιασμένη βουλγαρική 
πλειοψηφία έπιβαλλομένη έν ταΐς ένεργείαις τής Βουλής, κατώρθου αύθαιρέ- 
τως τήν ματαίωσιν τών δικαιωμάτων τών μή βουλγαρικών εθνικοτήτων.Έν 
τουτοις οί Έλληνες και μέ τήν παραβίασιν τών δικαιωμάτων αυτών δεν 
παρεκωλΰθησαν εις τάς προόδους τών σχολείων των.

Τά ελληνικά σχολεία προώδευσαν εις βαθμόν ώστε τά πτυχία τών Γυ
μνασίων αυτών ν’ άναγνωρίζωνται ύφ’ όλων τών Πανεπιστημίων, οί από
φοιτοι αυτών έγίνοντο διδάσκαλοι, σπουδάσαντες εις Πανεπιστήμια έλαβον 
διπλώματα Φιλολογίας, Νομικής, ’ Ιατρικής, Θεολογίας, Μηχανικής. Αί Νη
πιαγωγοί δεν έλειψαν και από τό- έλάχιστον ελληνικόν χωρίον. Σύλλογοι μου
σικοί, διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα άνηγέρθησαν και ό βίος τών Ελλή
νων κατοίκων Φιλιππουπόλεως κατέστη λίαν ευχάριστος καί προσιτός και είς 
τούς πτωχούς.

Οί έπισκεπτόμενοι τήν Φιλιππούπολιν ομογενείς έθαύμαζον τάς προό
δους τών Ελλήνων μέχρι τής άποφράδος 16ης ’ Ιουνίου 1906 διά τήν Φι-
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λιππούπολιν καί της μεθεπόμενης Κυριακής διά την Στενίμαχον καί ”Αγ- 
χίαλον, δτε κατεστράφη δ Ελληνισμός τής Βουλγαρίας καί ήναγκάσθη νά 
καταφυγή έκεΐσε, ένθεν μετηνάστευσε προ πόλων αιώνων καί νά άκολου- 
θήση τό έργον τοΰ αληθούς πολιτισμού, εγκαταλείπουν μετά λύπης εις την 
Βουλγαρίαν τούς μή δυναμένους νά μεταναστεύσωσιν ομοεθνείς του καί τούς 
απογόνους αύτών κινδυνεύοντας νά έκβουλγαρισθώσι.

Έ άν επιμένωμεν νά δμιλώμεν περί Στενιμάχου καταδικασμένης εις 
απώλειαν τής εθνικότητάς της, θέλομεν νά παραδώσωμεν εις την ιστορίαν 
τό δνομα τής έλληνικωτάτης Στενιμάχου.Ή θέσις τής Στενιμάχου είναι γρα
φικότατη φύσει, κείμενη εις τό άνοιγμα κοιλάδος σχηματιζομένης υπό μέ
ρους τής Ροδόπης, δι’ οΰ διέρχεται δ ποταμός Στενίμαχος, δεχόμενος κατά 
την διαδρομήν του έν παραποτάμων πηγάζον πλησίον ενός παρεκκλησίου τής 
Θεοτόκου άνήκοντος εις την Σταυροπηγιακήν Μονήν Βατσκόβου κατόπιν δ’ 
άλλο μετά τινα λεπτά. Ή  συγκοινωνούσα οδός μεταξύ Στενιμάχου καί τής 
ίεράς μονής, εύρισκομένης είς ίκανώς υψηλόν μέρος τής άριστεράς πλευράς 
τού Στενιμάχου προς αποφυγήν καταστροφής εκ πλημμυρών, ίδρύθη πρό 
τινων ετών υπό τής βουλγαρικής κυβερνήσεως εις μικρόν ύψος από τού πο
ταμού αμαξιτή συντομεύσασα ίκανώς τήν άπόστασιν. Πρίν ή παύση τό στε
νόν, κεΐται επί τής άριστεράς όχθης τού Στενιμάχου επί βράχου εν φρού- 
ριον, ή είσοδος τού όποιου φέρει ίχνη παρεκκλησίου, τό όποιον άναφέρουν 
οί Βούλγαροι ότι κατέλαβεν ο Βούλγαρος βασιλεύς Άσσάν. Άναφέρεται υπό 
τού λαού ως «Καλέ». Ενταύθα άρχονται τά κτήματα Στενιμάχου. Ε ργο
στάσια τιθέμενα είς κίνησιν δι5 ύδατος προς πύκνωσιν υφασμάτων, υδρόμυ
λοι, αμπελώνες, κήποι όπωροφορων δένδρων καί λαχανόκηποι. Μόλις εϊ- 
σέλθη ό ποταμός είς τήν πόλιν διαιρείται είς ρυάκια κινούντα μύλους, πρό 
τινων δέ ετών καί ελαιοτριβείου. Ενταύθα σχηματίζονται ρυάκια τοιαύτα 
επ’ άμφοτέρων τών οχθών, όλα σχεδόν χρησιμεύοντα είς κίνησιν μύλων, 
έξακολουθούντα μέχρι τέλους τής πόλεως, όπου εκβάλλει δ Σιενίμαχος είς 
τον'Έβρον ποταμόν.

Ή  υπό τού ποταμού είς δύο διαιρουμένη πόλις, άποτελεΐται από τό 
αριστερόν παρόχθιον μέρος, όπέρ είναι κατά πολύ μεγαλύτερου τού δεξιού 
καί ως φαίνεται ήτο κατ’ άρχάς τό καθαυτό κατοικηθέν μέρος, ευρισκόμε
νον επί επικλινούς επιπέδου περιλαμβάνει είς τήν αρχήν τό ύψηλότερον μέ
ρος τής είς τό Βάτσκοβον άγούσης οδού όθεν φαίνεται ή κοιλάς τοΰ'Έβρου. 
Αυτόθι κεΐται τό λεγόμενον μετόχων τής 'Ιεράς Μονής Βατσκόβου, κτίρων 
μέγα χρησιμεΰον είς τούς υπαλλήλους τής μονής διά τούς σταύλους τών ζώων 
μεθ’ ών επισκέπτονται τά διάφορα μέρη καί χωρία προς εΐσπραξιν τών ερά
νων τής μονής. 'Υπάρχουν δέ καί δωμάτια πλεΐστα προς υποδοχήν καί φι
λοξενίαν διά τούς χωρικούς προσκυνητάς προσερχομένους εις τάς πανηγύρεις 
τής Μονής, άφίνοντας εις αυτό τά βωδάμαξα, τά όποια δεν δύνανται νά με-
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ταχειρισθοΰν εις τον κακόν δρόμον. Παρά το μετόχιον υπάρχει εκκλησία τοϋ 
'Αγίου Νικολάου. Ό  ποταμός Στενίμαχος έχει αρκετόν νερό διά κολΰμ- 
βημα και μέρη κατάλληλα προς τοϋτο πλησίον βράχων η εις μικρούς κόλ
πους. Ή  δε αδυναμία των παίδων 8— 10 ετών αναγκάζει αυτά νά κολυμβώ- 
σιν^είς τούς πλησίον των οικιών ευρισκομένους κολπίσκους, καί μέ ύδροκο- 
λοκύνθας περιζωνόμενοι νά αρχίζουν την έκμάθησιν τοΰ κολυμβήματος. Διά 
τοϋτο ολίγοι Στενιμαχίται υπάρχουν μή γνωρίζοντες κολύμβημα. Ό  ποτα
μός δταν πλημμυρή κατέρχεται μέ μεγάλην ορμήν καί πολλάκις επιφέρει κα- 
ταστροφάς Καί -η πόλις ύφίσταται πολλάκις κατά ραγδαίας βροχάς πλημμύ
ρας εκ κατερχομένων από τής Ροδόπης ύδάτων, καί οί κάτοικοι είναι υπο
χρεωμένοι νά επιδιορθώνουν τα άντιπλημμυρικά έργα.

Ή  κυριωτέρα εργασία τών Στενιμαχητών ητο ή άμπελοφυτεία. Εύ- 
ρίσκονται δ ’ οί αμπελώνες εις την μεσημβρινήν πεδιάδα Άμπελήνου, είς την 
βορείαν πεδιάδα τοϋ Στενιμάχου κατά τούς πρόποδας τής Ροδόπης.

Εις ύψηλότερον μέρος τής αριστερός όχθης υπάρχει εν μέρος καλού- 
μενον Ραβδίκι, ένθα αί σταφυλαί ώριμάζουσιν αργότερου, δτε αί άλλαι έτε- 
λείωσαν. Υπάρχουν καί αυτόφυτοι συκαΐ τών οποίων τά σϋκα είναι μικρά 
καί ολίγον γλυκά, αλλά δεν περιφρονοΰνται δι’ έλλειψιν. καλών. Συκή μετα- 
φυτευθεϊσα έκ Κωνσταντινουπόλεως ευδοκίμησε καί εξακολουθεί ευδοκιμούσα 
από ετών.

Διδάσκαλοι διδάξάντες εν Στενιμάχφ υπήρξαν, ό έκ Περιστεράς Σαϊ- 
τίδης, ό όποιος ϊδίφ έπέστησε την προσοχήν του είς την άνάπτυξιν τοΰ εθνι
κού συστήματος, μεταβαλών τά ονόματα τών μαθητών αύτοϋ, εις αρχαία ελ
ληνικά. Ό  ’Αθανάσιος μετεβλήθη εις Άγαθοκλήν, ό Βλάσιος είς Άριστεί- 
δην, δ Στέργιος είς Πρωταγόραν κ.λ.π. Έπλήρωσε τάς αίθουσας τών παρα
δόσεων μέ εικόνας τών διασήμων προγόνων, έδίδασκεν εις τούς μαθητάς 
άσματα πατριωτικά καί έν γένει άνεζωπΰρει διά παντός τρόπου την φιλο
πατρίαν, Ό  έκ τών μαθητών αύτοϋ Βλάσιος Σκορδέλης έδίδαξεν επίσης έν 
Στενιμάχιρ.’ Εν τη Δημοτική Σχολή Άμπελήνου 6 Γ. Γιαπρακίδης έξ Η π εί
ρου, δ Ζαλίδης έκ Στενιμάχου.Ό Γ. Φιλίδης έξ ’ Ηπείρου έν τή ελληνική σχολή, 
δ Δημήτριος Μαλιάδης έν τή ελληνική σχολή, ένόσφ τά σχολεία ήσαν κεχω- 
ρισμένα είς τάς δυο κοινότητας. Μετά την έ'νωσιν αυτών διωρίσθησαν άλλοι 
Σχολάρχαι. Κατά την συστασιν έν Φιλιππουπόλει τών Ζαριφείων Διδασκα
λείων πολλοί μαθηταί έκ Στενιμάχου έφοίτων είς αυτά. Κατά δέ τά τελευ 
ταΐα έτη ειχεν ίδια σχολεία άρρένων καί θηλέων, καί πολλά νηπιαγωγεία, 
συλλόγους φιλομούσων, οΐτινες μέ διαφόρους θεατρικός παραστάσεις συνέ- 
βαλλον είς την συντήρησιν τών σχολείων. Ή  Ελληνική κοινότης Στενιμά
χου διεκρίνετο ώς μία τών γνωστών, δτε την αποφράδα 23 ’ Ιουνίου 1906 
ύπέστη την καταστροφήν της.

Οί "Ελληνες μαθηταί Στενιμάχου ήναγκάσθησαν νά έξακολουθήσωσι
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τάς γυμνασιακός αυτών σπουδάς εις τά πλησιέστερα ελληνικά σχολεία εις 
Άδριανούπολιν, Κωνσταντινούπολή και ’Αθήνας. Πολλα'ι ελληνικά! οικο
γένειας δσαι είχαν τά μέσα, μετηνάστευσαν εις Ελλάδα οπού έγκατεστάθη- 
σαν έπιτυχώς, μετά δε την αναγκαστικήν μετανάστευσιν πολλοί οΐκογενειάρχαι 
εκ Στενιμάχου διακρίνονται εν Άθήναις ως έμποροι, επιστήμονες, μηχανι
κοί, εκ τών ιατρών δέ δ ’ Απόστολος Δοξιάδης εχρημάτισεν 'Υπουργός τής 
Προνοίας. Έκτος τών ’Αθηνών πολλοί είσιν εγκατεστημένοι εις διαφόρους 
μεγάλας πόλεις, Θεσαλονίκην, Λάρισσαν, Βόλον καί άλλοθι. Υπάρχουν πλεΐ-: 
σται άγαθαί ελπίδες οτι ή Ελλάς διά τών προσφυγών θέλει προοδεύσει εις 
τε τάς έπιστήμας και τάς τέχνας.

Κατά τον 18ον αιώνα δις κατεστράφη ή Στενίμαχος υπό μεγάλων λη
στειών, τό μέν διά διαρπαγής τό δέ διά πυρκαϊάς, καθ’ ήν πολλαί οίκογέ- 
νειαι κατέφυγον εις Φιλιππούπολιν και ένθα υπάρχουν είσέτι οί απόγονοι 
αυτών, έγκατασταθέντες εις την νέαν λεγομένην συνοικίαν εις τό ανατολικόν 
μέρος τής Φιλιππουπόλεως, επί τής δδοΰ Κωνσταντινουπόλεως. Έπ'ι τών Βυ
ζαντινών χρόνων ή Στενίμαχος υπήρξε έδρα επισκοπής.

Ή  Στενίμαχος διακρίνεται διά την ευσέβειαν αυτής. Άριθμοϋνται 
εν Στενιμάχφ 5 εκκλησίας έν Άμπελήνφ άλλαι τόσαι, έν Τσιπροχωρίφ 2 
κα'ι εις την περιφέρειαν Σιενημάχου 40 παρεκκλήσια τής Ίεράς Μονής Βα- 
τσκόβου, εις τά όποια κατά τά προηγούμενα έτη ετέλουν λειτουργίας αί γυ
ναίκες κατά τάς δνομαστικάς έορτάς τών οικογενειών αυτών, και τάς παρα- 
μονάς τών εορτών. Τοϋτο κυρίως συνέβαινε διότι ήτο ευκαιρία νά κάμουν 
μίαν εκδρομήν, πού άλλως δεν θά εγίνετο. Έ κ τών παρεκκλησίων έν τής 
αγίας Παρασκευής κεΐται έπ'ι βράχου τής δεξιάς όχθης Άμπελήνου, τό δέ 
άλλο επι τής κορυφής τής άριστερδς ακτής Στενιμάχου.

Εις άπόστασιν 12 περίπου χιλιομέτρων προς μεσημβρίαν τής Άμπε- 
λήνου κεΐται τό χωρίον Μιλδαΰα, ένθα άναβλύζουν αί «40 βράσεις» αί 
όποΐαι σχηματίζουν έν ποτάμιον θέτον εις κίνησιν υδρόμυλον, τοΰ οποίου 
τό νερόν δέν παγιόνει τον χειμώνα δτε παύουν οί άλλοι μύλοι εργαζόμενοι. 
Τό μέρος ένθα ρέει τό νερό τοϋτο ονομάζεται Δερβισάδες, μέρος κατάφυτον 
καί χρησιμεϋον προς παραθερισμόν.
, Έ ν  Στενιμάχφ δέν ειχον προ ετών Καρναβάλια- αντί τούτων την 

ημέραν τών Θεοφανείων ή τοΰ 'Αγίου Ίωάννου έκαμνον ένα Στάρτσιον 
(Σάτυρον) ενδεδυμένον μέ δέρματα αιγών, έτερος δέ ενδεδυμένος μέ άλλα εν
δύματα ώδήγει τον Στάρτσιον. Καί τοϋτο διήρκει μόνον μίαν ημέραν.

Την ημέραν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου όμάς νέων μετέβαινεν εις τάς οι
κίας τών γνωστών, έθετε επί προσκεφαλαίου νά καθήση δ φίλος, τών επι
σκεπτών λεγόντων «άξιος, άξιος» καί διά τοϋτο ή εορτή έλέγετο «τ’ (Αξιώ
ματα» . Μέ τά χρήματα τά όποια συνέλεγον διεσκέδαζον την νύκτα.

- 'Άλλην επιτόπιον έορτήν εώρταζον αί παρθένοι · Στενιμάχου τήν 24
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’Ιουνίου τοϋ 'Αγίου Ίωάννου «τοϋ Κλύδωνα», καθ5 ήν ένέδυον μίαν παρ
θένον ως «Νυφίτσαν» (νύμφην) την όποιαν συνώ§ευον οίλλαι νεάνιδες, με- 
ταβαίνουσαι εις το άκρον της πόλεως τραγουδούσα,, οτι «ό Γιάννης δ Γιαν- 
νίτσαρος θά έλθη νά λάβη την στολισμένην νύμφην». Τό μέρος ένθα μένει 
ή παρέα εύρίσκεται εις την δεξιάν η άρ.ιστεράν α'χίίην τοϋ ποταμού, ένθα 
γίνεται τό γεύμα μετά των συγγενών. Εις την άπέναντι ακτήν νέοι έστε 
φανωμένοι μέ κλάδους ανθισμένης λιγαριάς κολυμβώσιν εις τον ποταμόν εν 
μεγάλη άποστάσει. 'Γην νύκτα δλαι αί νεάνιδες ρίξουν Ιπι αγγείου έκάστη 
ίδιον σημεϊον, δπερ την επαύριον δεικνύει την τύχην έκάστης νεάνιδος 
Κατά τά προηγούμενα έτη, δτε ό περίπατος νεανίδιον ήτο άγνω
στος, τον Σεπτέμβριον μήνα έξήρχοντο αι νεάνιδες ε’ις Χόν Νόχθον (δχθην) 
τής Άμπελήνου και έπιστρέφουσαι διηρχοντο απέναντι των νέων καθημένων 
είς τό όίκρον και δυναμένων άνέτως νά κάμουν την |Ηλογήν των μελλονύμφιον.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΟΝΙΑΔΗΣ
Έγραφον εν Χαλανδρίφ τή 2δ ’Ιουλίου 1327 έν ήλικίί .̂ 86 ετών.
(Σημ. Διευθ. ’Ολίγους μήνας πρό τοΰ θανάτου ΤΟυ)

Β'. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΕΝΙΜ<0(0Υ 

Α '  Π α ρ ο ιμ ίε ς  

Σημείωμα εισαγωγική

Οί παροιμίες πού δημοσιεύονται εδώ ε!νιχι δλες Στενιμαχίτικες. Τις 
έχω μαζέψει από παλιούς Στενιμαχίτες, πού χρόνια Τώρα έχουν φύγει από 
τον τόπο τους και ζοΰνε στη Μακεδονία ή στην 'Λθήνα ')· Δεν είναι πολλές, 
ούτε είναι πρωτότυπες. “Ομως και σαν παραλλαγή έχουν αρκετή ιδιοτυπία 
και δύναμη στη διατύπωσή τους. Μαζί μέ την κοινή καταγωγή πού δείχνουν 
ολοφάνερα πώς έχουν μέ τήν πανελλήνια λαϊκή σκέψη, μας παρουσιάζουν 
καί τήν Ιδιαίτερη νοοτροπία καί τούς φραστικούς τρόπους τοϋ Στενιμαχίτι-
κου λαού. Γ ι’ αύτό είναι άξιοπρόσεχτες.

** #
Ό  Στενίμαχος, κέντρο στή Θράκη Ιμπορικ^, με άθρόα μετανάστευση 

κΓ επικοινωνία μέ τήν άλλη Ελλάδα, μέ πνευματικότητα καί ιστορία έλ- 1

1) Στό Κιλκίς, όταν ήμουν έκεΐ καθηγητής (1938), ό μαθητής μου Κων. 
Δίτΰας μο<5 έφερε άπό τη γιαγιά του περί τις 70 παρ01μ(ες) ποή τίς κατέγραψα, 
άφοΰ ρώτησα γιά τή σημασία τους κι’ άλλους ΣτενιμΜχ{τες, ν Τήν Α θ ή ν α  φέτος ό 
αγαπητός μου κ. Πολύδ. ΓΙαπαχριστοδούλου, άκούραστ0ς παρακινητής τής Θρακι- 
κής έρευνας, μοΰ γνώρισε τις Στενιμαχίτικες οΐκογένειες t o jj Η, Βασ. Παπαθεοφίλου 
καί τής κ. Φανής Τζομπάρη ’Α π ’ αυτές πήρα τις Υπόλοιπες παροιμίες καί έτ«- 
κτοποίησα τό ύλικό μου.
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ληνική ’ ), ήταν φυσικό νά μην πάψη ποτέ νά ζή έντονα τά έθιμα και τή 
σκέψη την ελληνική. Είναι από τ'ις ξεχωριστές ιδιότητες τής φυλής μας ή 
πνευματική και παραδοσιακή ενότητα τοϋ λαού, παρά τή γεωγραφική του 
διάσπαση καί τις τραγικές περιπέτειες τής ιστορίας του. ’Από τις πα
ροιμίες τής συλλογής αυτής, οί πιο πολλές είναι παντοΰ γνωστές στήν Ε λ 
λάδα. Μά κι’ οί άλλες οί πρωτότυπες, οί τόπικά στενιμαχίτικες,είναι διατυ
πωμένες με τήν ίδια ζωντάνια, την ίδια λεπτή σάτιρα και τήν ίδια φιλοσο
φικότητα, που βρίσκουμε σ’ όλες τις λαϊκές μας παροιμίες.

** #
Κάτι πού πρέπει νά παρατηρηθή §δώ, σέ μερικές από τις παραλλα

γές πού δημοσιεύονται, είναι ή κάπως άνώμαλη διατύπωσή τους, ή απομά
κρυνσή τους από τον παροιμιακό ρυθμό. Είναι γνωστό πώς ή συντελεσμένη 
μορφή τής παροιμίας γενικά, είναι ό στίχος. 'Ο  ρυθμός κάνει τή λαϊκή 
γνώμη εύκολομάθητη, εΰκολοθύμητη κι’ εύκολοδιάδοτη. Γι’ αυτό προτιμιέ
ται. ‘Όμως δ'ταν περνούν τά χρόνια, μπορεί νά χαλαρώνωνται κι’ οί στίχοι, 
σάν δλα τφ πράματα. Ξεχνιέται ή έμμετρη διατύπωση τής παροιμίας καί 
συγκρατιέται μόνο τό νόημα. Ό  λαός τότε τή λέει μισοέμμετρη ή εντελώς 
κουβεντιαστή. Αυτό ιδιαίτερα γίνεται στούς ανθρώπους πού ξεπατρίστηκαν, 
ή στούς τόπους πού δέν συνεχίζεται ανόθευτη ή προφορική παράδοση. Οί 
Στενιμαχίτες λείπουν πιά 30 χρόνια από τον τόπο τους ’ ) κΓ ή ζωή τους 
ανακατώθηκε μ’ άλλες πατρίδες. Γι’ αυτό κΓ δ,τι θυμούνται από τις παροι
μίες τοϋ τόπου τους δέν είναι πάντα τό γνήσιο λαϊκό κείμενο πού πρωτά- 
κουσαν. Είναι συζητήσιμο αν πρέπη νά λογαριάζουμε γιά παροιμίες τις 
ελεύθερες διατυπώσεις των νοημάτων πού τις θυμίζουν. "Ομως και δέν μπο
ρούμε νά τις αγνοήσουμε αφού ό λαός τις θέλει γιά παροιμίες καί τις συν
τροφεύει μέ τις ειδικές εισαγωγικές φράσεις : Tob λέ’ £νας λόγους. Λέει ου 
λόγους. ’Έλεγ* I παππούς μ , κ. ά.

*
*  i f

Στενιμαχίτικες παροιμίες δέν ξέρω νά έχουν δημοσιευτή ώς τώρα. 
Πρόσφατη είναι ή δημοσίευση άλλων θρακικών, στά περιοδικά συγγράμ
ματα *Θρακικά» καί «ΆρχεΊον Θρακικοΰ Θησαυροΰι.>. Τέτοιες είναι:

Α '. Στά «Θρακικά» :
Τόμ. Α ' σ. 141— 188 Σαράντα Εκκλησιών (Πολύδ. ΠαπαχριστΟδούλου) 

» Β' » 161— 172 Σωζοπόλεως (Κ. Παπαϊωαννίδης) 1 2

1) Γιά τήν ιστορία καί χή ζωή τού Στενιμάχου έχουν γράψει : ό Μυρτί- 
λος Άποστολίδης « Ό  Στενίμαχος», Ά θή να ι 1929, ό Βλάσ. Σκορδέλης, «Θρακι- 
καί μελέται», Λειψία 1877, δ ‘Αργ· Δημητριάδης «Σύντομος περιγραφή Στενιμά
χου», Ά ν α τ . Έπιθεώρησις ’Αθηνών, 15 καί 22 Ιανουάριου 1885.

2) Τό πρώτο ομαδικό ξεσηκωμοί των Στενιμαχιτών άπό τον τόπο τους άρ
χισε στά 1913 καί συνεχίστηκε ώς τά 1922.
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Γ' » 301--3 3 2 Άδριανουπόλεως (Πολυδ. Παπαχριστοδούλου)
Ζ ' * 340--3 5 0 Αύδημίου (Εύστρ. Ζήσης)

» Η ' 392--4 1 1 » » »
» Γ » 295--3 2 3 » » »

ΙΒ ' » 333--3 5 5 » » »
» » » 369--3 7 1 Κεσσάνης (Ελένη Τσομάκα)

ΙΕ ' 297--3 0 5 Αύδημίου (Εύστρ. Ζήσης)
ί> ΙΣ Τ » 191 -2 2 6 Πετροχωρίου (Κ. Χουρμουζιάδης)
» ΙΖ ' » 232:-2 3 9 » (Εύστρ. Ζήσης)

Β '. Στο ι ’Αρχεΐον Θρακικοϋ Θησαυρόν»  .·

'Γόμ. Α ' σ. 63— 67 Σαράντα Εκκλησιών (Πολύδ. Παπαχριστοδοΰλου)
» » 6 7 - ■ 68 ’Αδριανουπόλεως » »
» » » 6 8 - ■ 69 Αίνου » »
» Β' » 162—-173 Άδριανουπόλεως »  »
» » » 1 9 6 --201 Καλλιπόλεως (Άπόστ. Β. Οίχονομίδης)
» Ε' » 2 2 3 - -229 Σκοπού (Δημ. Α. Πετρόπουλος)
» Ζ' > 1 7 4 --175 Σαμοκοβίου » » »

Σ = αυτές τις συλλογές συχνά παραπέμπω.

* *
Ή  κατάταξη των παροιμιών γίνεται κι5 εδώ κατά τό σύστημα Πο

λίτη, δηλ. λεξιλογική, μέ λήμμα την κυρία λέξη τής παροιμίας. Ή  κατάταξη 
αυτή, αν καί δέν ίκανοποιή δλες τις ανάγκες τής επιστημονικής έρευνας, 
δμως είναι αρκετά πρακτική κι” έχει πιά καθιερωθή. 'Όπου βρίσκω πώς τά 
λήμματα Πολίτη δέν είναι χαρακτηριστικά τής παροιμίας, τά αλλάζω. Κάτω 
από κάθε παροιμία σημειώνω παραπομπή στή συλλογή (εκδομένη κι’ ανέκ
δοτη) τοΰ Πολίτη ‘ }. ’Έτσι θά φαίνεται καθαρά αν ή παροιμία λέγεται καί 
στήν άλλη Ελλάδα.

Οϊ ερμηνείες πού δίνω στις παροιμίες για τό νόημα και τή χρήση 
τους, είναι ό'πως μοϋ τις είπαν οΐ Στενιμαχίτες. Μερικές δέ συμφωνούν 
μέ κείνες πού δίνονται σ ’ άλλους τόπους. Κι” ή γλώσσα πού διατυπώνονται 
είναι, δσο γίνεται πιστά, ή Στενιμαχίτικη, πού μου τις είπαν.

Έπροσπάθησα νά κάμω τή δημοσίευση τών παροιμιών αυτών κά
πως υποδειγματική, γιά ομοιες, ιδίως φροντιστηριακές, Ιργασίες. Γ ι’ αυτό 
πολυλογώ λίγο στά ερμηνεύματα και δίνω διασαφήσεις πού ίσως δέν χρειά
ζονται. 1

1) Ν .  Π ο λ ίτ ο υ ,  «Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ 'Ελληνικού 
λαού— Παροιμίαι», Ά θ -fjvai 1899 — 1902,
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'Αγκάθι.

1. ’ Απ’ τ’ άγκά&’ %ρανταψλου κι’ άπ τ’ χραντάφ’έον άγκάδ’ . = ’ Από 
ίο αγκάθι βγαίνει τριαντάφυλλο κι’ από to τριαντάφυλλο αγκάθι. Άλληγο- 
ρική παροιμία, για τό παράξενο φαινόμενο, πού από γονείς καλούς βγαίνουν 
κακά παιδιά, κι’ από κακούς καλά. Ή  παροιμία είναι γνωστή σ ’ δλη τήν 
Ελλάδα. Βλέπε Π. Π. άγκάθι 6 ‘ ).

Αϊμα.

1. Τον γαϊ’μα νιαρό δέν εν ιιι .= 'ΐο  αίμα δέν γίνεται νερό. Άλληγο- 
ρική, για τή δύναμη τοΰ συγγενικού δεσμού. Κοινή σ’ δλη την Ελλάδα. 
Βλέπε Π. II. αίμα 12, και Π. Παπαχριστοδούλου Παροιμίες Άδριανουπό- 
λεως, Ά ρχ . Θρακ, Θησ. Β, 162.

2. Τον γαΐμα νιαρό δέν ένιτι κι θυόταν ένη, δέν πίνιτι. —  Τό αίμα 
νερό δέν γίνεται, κι’ δταν γένη δέν πίνεται. "Ομοια μέ την προηγούμενη, 
άλλα επαυξημένη. Ό  λαός κάνει συχνά τέτοιες προσθήκες στις παροιμίες, 
για να τούς δυνάμώση τό κύρος, νά τις κάμη πιο απόλυτες. ‘ Η έννοια τού 
συμπληρώματος εδώ είναι: ’Ά ν  χαλάση έστω 6 συγγενικός δεσμός, τό χά
λασμα δέν είναι σοβαρό ούτε μόνιμο. Βλέπε Π. Π. αίμα 13.

’Ακόμα.

1. ’ Ακόμα στον γαϊδούρ’ δέν άνέφ’κις, κ ’ νας τά π ’δάρια σ’ η : (... 
φοννάζ’ ς ν τ ί ! ντί /).==’ Ακόμη δέν ανέβηκες στο γαϊδούρι και κουνάς τά πό
δια σου. Τήν παροιμία αυτή τή λένε στούς βιαστικούς κι’ επιπόλαιους πού 
δείχνουν τή χαρά ή τή λύπη τους, πού φτιάνουν σχέδια ή κάνουν κάτι, προ
τού άντικρύσουν τήν πραγματικότητα. Είναι Στενιμαχίτικη παροιμία. Οί 
αντίστοιχες τής λοιπής Ελλάδας 4έχουν άλλο περιεχόμενο. Παράβαλλε ΓΙ. Π. 
ακόμα 1— 8.

2. ΙΤδΙ ακόμα στον μιγνχάνι <5fv εεις' φονβαοι νά μτ\ν πέο’ ή π’να- 
κουτή κϊ τον σκοτώσ’ .= Π αιδί ακόμη δέν έφερες στον κόσμο (στο μεϊντάνι)- 
φοβάσαι μήν πέση ή πινακωτή (αυτή πού βάζουν τό ζυμωτό ψωμί) καί τό 
σκοτώση. Στενημαχίτικη παροιμία, άγνωστη αλλού. Άλληγορική, γιά κεί
νους πού φοβούνται πρόωρα ή παράλογα.
*Ανακατώνω.

1. "Οποιος νακατώνιτι μϊ τά πίτερα, τονν τρων’ τά γ’ρούνια. =  Ό 
ποιος ανακατώνεται μέ τά πίτουρα τον τρώνε τά γουρούνια. Γιά κείνους πού 
μπλέκουν σέ άσχημες δουλειές καί τήν παθαίνουν. 'Η  παροιμία αυτή λέγε
ται καί συμβουλευτικά : Νά μη άνακαχώνιαι μέ τά πίτερα, νά μη σΐ τρων ’ 
τά γ’ρούνια. Κοινή καί στήν άλλη Ελλάδα. Βλέπε Π. Π. ανακατώνω 6.

1) Μέ τή βραχυγραφία Π. Π. θά εννοούμε : συλλογή Παροιμιών τοΰ Πολίτη.
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'Απαλάμη.

1. "Εχι τρνπι’ άπαλάμ’ ,=·Έχει τρύπια την παλάμη τού χεριού του. 
Είναι κουβαρδάς η σπάταλος. Κοινή («τρύπιο χέρι*). Βλ. Π. Π. χέρι 100.

'Απρίλης.

1. Άπρίλ'ς, κι’  3ν χιού via* καλού καί ρ* θά μ’ρ ί σ \ = 0  ' Απρίλης κι’ 
δν χιονίση, καλοκαίρι θά μυρίση. Στην άλλη 'Ελλάδα ή παροιμία αυτή λέ
γεται για τό Φλεβάρη. Μά εδώ ή άνοιξη έρχεται πολύ γρηγορότερα απ’ δ,τι 
στα βόρεια μέρη. Για τό Στενίμαχο δ ’ Απρίλης είναι χειμωνιάτικος μήνας. 
Βλέπε και Π .Π . ’Απρίλης, 18.

2. Tobv ’ Απρίλι μια κϊ δνό, κι τον Μάη νά τριιώα', τότες εν'ται μπε· 
ρεκέτ’ .— Τον ’ Απρίλη νά βρέξη μιά καί δυο φορές, καί τό Μάη νά τριτώση,. 
τότε γίνεται άφθονη σοδειά. "Οπως παρατηρήσαμε καί στήν προηγούμενη 
μηνολογική παροιμία,'τό βόρειο κλίμα τού Στενίμαχου κάνει ώστε νά παίρ
νουν τή θέση τών συνηθισμένων μηνών άλλοι πιό καλοκαιρινοί. Είναι γνω
στό πώς στήν κάτω Ελλάδα χρησιμοποιούν τήν παροιμία αύτή γιά τούς 
μήνες Μάρτη καί ’Απρίλη.

3. Τονν ’ Απρίλι μιά κΐ δυο κΐ τον Μάη νά τριτώσ’ , ώ χαρά στο το 
κουτοί.= Κουτσί εδώ σημαίνει τό αμάξι. Ή  παροιμία παίρνει γιά εξήγησή 
της έ'να μύθο : Μιά φορά, λέει, ένας βασιλιάς έλαβε δώρο ένα χρυσό αμάξι. 
*Ηταν τόσο ό'μορφο καί τόσο θαυμαστό, πού σκέφτηκε νά τό «σιργιάνίση» 
έξω στον κόσμο, νά τό ίδοΰν όλοι οί υπήκοοί του. Είπε μάλιστα πώς οποίος 
μπορέση νά τό ξετιμώση, καί νά βρή τήν πραγματική του άξια, θά πάρη 
μεγάλη αμοιβή. "Ολοι όσοι έβλεπαν τό βασιλικό αμάξι λέγανε τή γνώμη 
τους, μά κανείς δεν έφτανε νά πή τή σωστή του αξία.— Στο τέλος πήγε κΓ 
ένας «αμπελουργός» καί σάν είδε τ’ αμάξι, σκέφτηκε τούτην τήν παροιμία.' 
"Εβρισκε δηλαδή πώς τό αμάξι άξιζε τόσο, οσο αξίζουν μαζί οί δυο βροχές 
τού ’Απρίλη κι’ ή μιά τού Μάη.— Ό  βασιλιάς, λέει, δέχτηκε μετά χαράς 
του αυτό τό ξετίμωμα κΓ έδωκε πολλά δώρα στον αμπελουργό. Ή  λέξη 
κουτσί είναι από τό Τούρκικο Κοςιι, πού σημαίνει άμαξα. Ό  μύθος τού 
βασιλιά, τού γεωργού καί τής άμαξας υπάρχει σε ξένες παροιμίες, ιδίως ’ Ι
ταλικές καί Γαλλικές, από τις όποιες φαίνεται πώς κατάγεται ό Ελληνικός. 
Σέ άλλες Ελληνικές παραλλαγές, οί βροχές τών παραπάνω μηνών αξίζουν 
«τ’ αλαφόπουλο μ’ δλη τήν άλαφίνα», ή «γιά δλο τό βίο» τού βασιλιά. Βλ. 
γι’ αυτά Π. Π. ’Απρίλης 4,5,6.

"Ασπρος.

1. Του άσπρο, μαύρο δέν ενετι.=Το άσπρο δέν μπορεί νά γίνη μαύρο. 
Άλληγορική παροιμία γιά τή δύναμη τού δικαίου ή γιά τό άμεταποίητο 
τής αλήθειας. Κοινή. Βλέπε Π. Π. άσπρος 31.



Λαογραφικά—Γλωσσικά ϊτενιμάχου 

Α υτί .

143

1. ΙίαΙ χά ντ’βάρια ϊχαν ’ φιι& .~  Καί τά ντουβάρια (= .ο ί  τοίχοι) 
έχουν αυτιά. — Δηλ. από παντού μπορεί ν’ ακούσουν αυτόν πού μιλεΐ" 
χρειάζεται προφύλαξη. Κοινή. Βλέπε Π. Π. αυτί, 18.

2. Κϊ τά παραϋνρια 8χαν μάτια κΐ τά ντ ’βάρια $χαν ’φτιά .=Έ παύ- 
ξηση τής προηγούμενης, για νά γίνη τό νόημα πιο δυνατό.— ‘ Η προσθήκη 
τών παραθυριών είναι γνωστή καί στήν άλλη Ελλάδα. — Βλέπε Π. Π, 
αυτί, 13.

‘Αψύς.

1. Τ’ άψυ τού ξίδ τρώει τ άγγειό τ’ . Παραλλ: [...%αλάει...\ ή [...βλάβ,..\. 
=Άλληγορική για τούς οξύθυμους καί τούς δύσκολους, πού μέ τό χαρακτήρα 
τους κάνουν κακό στον εαυτό τους. Κοινή. Βλέπε: Π. Π. άψύς, 5.

Βαφτίζω.

1. “Ασπαρτου κι’ αγέννητου, ΚαΙουγιάνν’ του βάφτισαν.=Π ρίν  σπαρθή 
καί πρίν γεννηθή (τό παιδί), τό βάφτισαν Καλογιάννη. Για τις δουλειές πού 
γίνονται βιαστικά καί πρόωρα, πριν έλθη ή ώρα τους. ’Ανάλογη είναι ή πα
ροιμία: «Ακόμα δέν τδν εΐδαμαν,καί Γιάνν ’  τον βαφιίααμαγ»ΐΙ. Π. βλέπω, 
Ια. Ή  παραλλαγή είναι τοπική.

Βερεσέ.

1. Σήμερο μέ παράδις κι’ αύριο βερεσέ. =Σήμερα πουλούμε μέ πα- 
ράδες κΓ αύριο μέ πίστωση. Ή  παροιμία έχει φτιαστή από τις γνωστές Επι
γραφές τών μαγαζιών:«Σήμερα βερεσέ δέν έχει».Γνωστή. Βλ ΓΙ. Π. βερεσέ, 9.

Βρέχω.

1. Βρέξι κώλου, φάϊ ψάρια.=Π ρέπει νά βρέξης στή θάλασσα τό 
κοραί σου, για να φας ψάρια. Χρειάζεται κόπος για ν’ άπολαύση κανείς 
κάτι. Κοινή. Βλέπε Π. Π. βρέχω 13 καί Π. Παπαχριστοδούλου, Παροιμίες 
Άδριανουπόλεως. Άρχ. Θρ. Θήσ. Β', 163.

2. Οδόιι βρέξ\ &ά κατιβάσ’ Ο,τι βρέξη. θά κατεβάση. Δηλ. "Ο,τι 
είναι νά γίνη, θά γίνη. ”Ας γίνη λοιπόν, χωρίς ν’ ανησυχούμε. Κοινή. Βλέπε 
Π. Π. βρέχω 39.

3. "Ο,τ’ βρέξ’ ί ") ουρανός, ή γη του καταπίν* . = ? 0  ,τι βρέξη δ ουρανός, 
ή γήτό καταπίνει. Δηλ. δ',τι κΓ αν μάς δώση δ Θεός, τό βαστούμε. Ό  άν-

6) Γράφω έτσι τό αρσενικό άρθρο,!γιατί ακολουθώ τή γνώμη πώς φτιάστηκε 
υστέρα άπό κώφωση (συστολή, βράχυνση) του ή του οΰ. Ό χ ι  από επέκταση τοΟ 
θηλυκοϋ άρθρου.



θρωπος έχει μεγάλη αντοχή στις συμφορές. Ή  ίδια παροιμία λέγεται καί σ’ 
ερωτηματική μορφή: Τί βρέχ I ουρανός κι δεν τον πίν’ ή γης ; Γνωστή. 
Βλέπε Π. Π. βρέχω 12.

Βρίοπω.

1. Κλίντριξ’ ον τένιζιρης κΐ βρηκ’ τον καπάκι τ ’ . = ’ Εκύλισεν ό. τέν
τζερης καί βρήκε χό καπάκι του. Άλληγορική, για τις συναντήσεις ή τις συ
ναναστροφές ανθρώπων πού έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. ’Ιδίως ανθρώπων μέ 
ελαττώματα. Κοινή. Βλέπε II. Π. βρίσκω 29 καί Π· Παπαχρ. Άδριανουπόλ. 
Άρχ. Θρακ. Θησ. Β', 163.

Γάδαρος.

1. Τον γαϊδονρ το φ’νάζ’ν στ’ χαρά, για νά φκανη νιαρό .=  Τδ γαϊδούρι 
το φωνάζουν στο γάμο, για νά κουβαλή νερό. Καθένας παίρνει παντοϋ τή 
θέση που ταιριάζει, στο πρόσωπό του και στήν αξία του. ”Ας μην κορδώνε
ται λοιπόν πώς τον υπολογίζουν γι’ ανώτερο. Κοινή, Βλέπε Π. Π. γάδαρος 89.

Γειτονιά.

1. Ά λϊ ατονν παντιχούμενο, της γειτοννιας την πίτα.— Ά λίμονον σ’ 
δποιον άπαντέχει (περιμένει) τήν πίτα τής γειτονιάς, για νά φάη. Δεν πρέ
πει νά στηρίζεται κανείς στή συνδρομή των ά'λλων. Ή  βοήθεια τής κοινω
νίας δέ φτάνει γιά νά ζήση κανείς. Χρειάζεται ατομική πρωτοβουλία κΓ αΰ- 
τοεξασφάλιση. Γνωστή. Βλέπε Π. Π. γειτονιά, 3.
Γλώοσα.

1. Ή  γλώσσα κόκκαλα δέν ϊχ’ κι κόκκαλα τσα«ί£’ .=Δ ηλ . μπορεί ό 
ό άνθρωπος νά κάνη μεγάλο κακό μέ τή συκοφαντία, τήν κακογλωσσιά ή καί 
τήν κατηγορία.Ή γλώσσα του είναι δυνατό οπλο. Κοινή. ΒλέπεΠ.Π. γλώσσα, 
26' καί Π. Παπαχρ. Άδριανουπόλ. Άρχ. Θρακ. Θησ. Β', 164.
Γουνιέμαι.

1. ‘ Οποιους γουνιέιι, πιδικλώνηι.^'Όκοιοςβιάζεται (γουνιέται, άγω- 
νιέται) πεδικλώνεται (μπερδεύεται, σκοντάφτει). Παροιμία γιά τούς βια
στικούς καί τούς ανυπόμονους. Ή  γλωσσική μορφή της είναι ιδιότυπη. 
Τό περιεχόμενο γνωστό: Βλ. Π. Π. βιάζομαι, 7.

2. "Οποιους γοννιέτι, τυφλός γεννιέτι. Παραλλαγή τής προηγούμενης 
τοπική Στενιμαχίτικη. Ή  φράση «τυφλός γεννιέτι» είναι ίσως απήχηση τής 
διαδομένης στήν άλλη Ελλάδα παροιμίας : « Ή  σκύλα από τή βιάση της 
γεννάει τυφλά τά παιδιά της». Βλ. Π. Π. βία 5.

Γουρούνι.
1, Τον γ’ ρονν’ κόψ’ τ’ τ ’ ζουρλά τ’ , πάλι &ά ογκαρλίζ’ .— Τό γουρούνι
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κι* αν τοϋ κόψης τη μουσοΰδα (τό ρόγχος), πάλι θά σκαλίζη, θά χώνη τή 
μούρη του στις κοπριές. Οι κακομαθημένοι κι’ οί πρόστυχοι, είναι αδύνατο 
νά παρατήσουν τις συνήθειές τους. "Οσο κι’ αν τούς εμποδίζης, θά βροΰν 
τρόπο νά κάμουν τις βρωμιές τους. Ή  διατύπωση Στενιμαχίτικη. Ή  πα
ροιμία κοινή. Βλέπε Π. Π. γουρούνι 32.

Γράφω.

1. Στ μπατούνα μ ’ αϊ γράψου.=Σε  γράφω στην πατούνα μου ( =  
στην πατούσα μου). Σέ περιφρονώ. ’ Αλλού λένε : «...στά παλιά μου τά πα
πούτσια». Βλέπε II. Π. γράφω, 13.

2. Τον γράψου σΤν απαλάμη 1α’ .= Τ ό  γράφω στην παλάμη τού χε
ριού μου. Δηλ. τού δίνω σημασία, τό παίρνω υπό σημείωση, μ’ ενδιαφέρει. 
Είναι Στενιμαχίτικη έκφραση. Λέγεται κι’ αρνητικά : Δεν τον γράψου σΤν 
απαλάμη μ’ = δέν  μέ σκοτίζει, δεν τό προσέχω.
Γυναίκα.

1. ΟΙ γ'ναικες εχ\ε Ιβδονμηνταδυό τρυπις.=Οί γυναίκες έχουν 72 
τρύπες. Ή  παροιμία φαίνεται Στενιμαχίτικη, άγνωστη ίσως αλλού. ’ Εννοεί 
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες πού παρουσιάζουν οί γυναίκες σαν συζυγές. 
Βλέπε, στην ίδια αυτή συλλογή, την παροιμία τού λήμματος παντρειά, δπου 
γράφι» καί γιά τον αριθμό 72.

Γυρίζω.

1. Συ σάν πήγινες, ίγά> γυρνοϋοα.— &κ)λ. έχω μεγαλύτερη πείρα άπό 
σέ καί ξέρω περισσότερα σου. Παραστατικότατη άλληγορική παροιμία. Κοινή. 
Βλέπε Π. Π. γυρίζω, 13. -

Διάβολος.

I. Διάβολους δ’λειά δεν εχ , δ’λειά χαλεύ', =  Ό  διάβολος δουλειά δεν 
έχει καί δουλειά γυρεύει. Γιά τό πιθανό ενός ατυχήματος απάνω σέ μιά επι
κίνδυνη δουλειά μας, ή γιά τον πολυπράγμονα πού ανακατεύεται σ’ δλα. 
Κοινή. Βλέπε Π. Π. διάβολος, 72.

Δουλειά.

1. ΣΤ δουλειά δεν εχ ντροπή.==°Οταν εργάζεται κανείς, δέν πρέπει νά 
ντρέπεται Κοινή. Βλ. Π. Π. δουλειά, 31.

2. "Αμ’ αρχίζεις δ ’λειά, νά χτάης μακριά.— Νά κοιτάζης μακριά. 
Δηλ. νά προβλέπης τις συνέπειές της, νά προνοής γιά την πορεία της, νά 
φροντίζης γιά την αντοχή καί τή διάρκεια της στο μέλλον. Τοπική Στενι- 
μαχίτικη. ’ Αλλού λένε: «Τή δουλειά πού θά πιάσης, νά συλλογιστής πολύ 
καλά». Βλ. Π. Π. 74 (Άδριανούπολη)
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3. Σημερν’νην τ’ δ’λειά μην τ’ ν άφίνης γιά τ’ ταχιά.=  Τη δουλειά πού 
μπορείς η πού πρέπει νά κάνης σήμερα, μην την άφίνης γι’ αύ'ριο.Ή φράση 
εδώ είναι φτιαγμένη από την πληρέστερη στην άλλη Ελλάδα παροιμία: « Ά -  
ποβραδινόφαγί φύλαε, άποβραδινή δουλειά μη φυλάς». Βλ. Π .Π . δουλειά, 6.

Δώδεκα.

1. Κι’ αυτός ϊοια με τα’ όώδικα η [... μι τ’  δουδικάρα].=ΟΪ «δώ 
δεκα» η ή «δωδεκάρα» ήταν ή δημογεροντία πού αποτελούσε to κοινοτικό 
συμβούλιο στά ελληνικά χωριά, στά χρόνια τής τουρκοκρατίας. (Βλέπε γι’ αύ 
τούς Π. Π. άνδρας 34 και Π. II. δωδεκάδα, 1). Οϊ «δώδεκα» αυτοί προε
στοί είχαν τις μεγαλύτερες τιμές καί τό σεβασμό, γι’ αυτό ήταν αναίδεια νά 
ζητά κανείς ίσια δικαιώματα μ’ .αυτούς. Ή  φράση λέγεται ειρωνικά γιά 
τούς μικρούς πού έχουν μεγάλες αξιώσεις ή πού λένε τή γνώμη τους μπρο
στά σέ μεγάλους. Είναι γνωστή σ’ δλην την Ελλάδα. Βλ. Π. Π. δ. π. καί 
Π. Παπαχριστοδούλου (Άδριανουπόλεως) Άρχ. Θρ. Θησ. Β ' 164.
Εαυτόν  ').

1. Κά&ι πιι’ νός στην κονπριά τ’ λαλάει.= Κάθε πετεινός στην κοπριά 
του λαλεΐ. Δηλ. χρειάζεται νά βρίσκεται κανείς στο δικό του περιβάλλον γιά 
νά δείχνη καλύτερα τή δράση του. Κοινή. Π. Π. εαυτού, 15 καί Π. Παπα- 
χριστοδούλου (Άδριανουπόλεως) Ά ρχ. Θρ. Θησ. Β', 164.

'Εβδομηνταδύο.

1. Αυτός πιά εϊνι από του; Ιβδονμηνταδυό.— Είναι πολύ έξυπνος, 
πολύ κατεργάρης, τούς ξεπερνάει δλους. Ή  φράσις είναι τοπική Στενιμαχί- 
τικη. Ποιοι είναι αυτοί οί 72 δεν λέγεται συγκεκριμένα, δμως είναι άξιο- 
πρόσεχτο πώς συχνά χρησιμοποιείται 6 αριθμός αυτός στή Στενιμαχίτικη 
φρασεολογία. Βλέπε παρακάτω στο λήμμα παντρειά.

’Έξω.

-· 1. ” Οξου π’ τον χουρό, τραγούδια περ’σ σ ά .= Έ ξω  από τό χορό (ακούει
κανείς ή λέει) τραγούδια περισσά (=πολλά).Άλληγορική, γιά κείνους πού χω
ρίς νά είναι στά πράγματα, επικρίνουν ή συμβουλεύουν. Κοινή. (Π. Π. έξω 
12). Βλέπε καί Π. Παπαχριστοδ. (Άδριανουπ.), Άρχ. Θρ. Θησ. Β', 165.
’Έρχομαι.

1. *Ηρτι τ’ αυγό στον κ’λί.=*Η ρθε (έφθασε) τ’ αυγό στο κωλί (τής 
κότας). Δηλ. πλησιάζουν τά πράγματα στο τέλος τους. Είναι στο τελευταίο 
στάδιο. Τοπική Στενιμαχίτικη.

1) Τό έαυτοΰ εδώ (όπως καί στον Πολίτη) χρησιμοποιείται μέ την έννοιαν 
πού θά μπορούσε ν’ άποδοθή μέ τό γαλλικό chez lui.
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Ζήλια.

1. 'Η. ζούλια αν ήταν ψώρα, &ά κονλνονοι οΰΧ’ ή χώρα.=@ά  κολλούσε 
δλος δ κόσμος. Τό αίσθημα τής ζήλιας είναι πολύ συχνό στους ανθρώπους. 
Ή  παροιμία είναι πανελλήνια. Βλ. Π. Π. ζήλια 2, καί Π. Παπαχρ. Άδριαν. 
Άρχ. Θρ. Θησ. Β\ 165.

Θεός.

1. Ή  δρ’ #α πίν’ νιαρό κι τον Θιό χτάζ .  ή [...κι βλέπ’ στούν ουρανό]. 
= Ή  δ'ρνιθα πίνει νερό καί’τό Θεό κοιτάζει. Ή  θέση πού παίρνει 6 λαιμός 
τής κότας για νά καταπιή τό νερό, έδωσε αφορμή στην άλληγορική αυτή 
παροιμία Πρέπει κΓ δ άνθρωπος (σαν τήν κότα) νά ευχάριστά τό Θεό για 
τα καλά πού τοϋ δίνει. Κοινή. Βλέπε Π. Π. Θεός 110, καί ουρανός 7. Ε π ί
σης Δ, Πετροπούλου, Παροιμίες Σκοπού Θράκης, Άρχ. Θρακ. Ε', 226.

Θολώνω.

1. Τον νιαρό, ωατιον δε &εΧώσ, δεν ξεδεΧών’ ' ή : [... "Οσου δέ θελώσ’ 
τού νιαρό...].=Τό νερό, αν δεν θολώση, δεν ξεθολώνει. Δηλ. αν δεν προη- 
γηθή κάτι δυσάρεστο στή ζωή μας, δεν μπορεί νά έρθη τό ευχάριστο. ΚΓ οι 
ατυχίες δηλ. έχουνε ενα σκοπό στή ζωή, Τό λένε και δταν δυο άνθρωποι 
μαλώσουν κΓ ύστερα συμφιλιωθούν γιά καλά. Κοινή. Βλ. Π. Π. θολώνω 
8, καί Θρακικά, ΙΣ Τ ' σ. 229.

2. Τον νιαρό ώσττον δε νεκατον&ή δε Φ ε λ ώ ν " 'hv  δεν άνακατωθή, 
δεν θολώνει. Δηλ. αν δεν προηγηθή κάποια πράξη, δεν γεννιέται ή δποια- 
δήποτε μεταβολή. Κάθε ανωμαλία έχει, χήν αιτίά της. Μέ τή μορφή 
αυτή ή παροιμία είναι σπάνια αλλού. "Εγινε από παραλλαγή τής προηγού
μενης.

Θρέφω,

1. Θρέψι σ’κΧί, νά ο! βαβίζ’ .— Θρέψε σκυλί, νά σέ γαυγίζη. Γιά τήν 
αγνωμοσύνη πού δείχνουν συχνά οί προστατευόμενοί μας. Κοινή. Π. Π. 
θρέφω, 12. ; .
Κάθομαι.

1. ’Έκατσι δέσπουτας,— Έκάθισε σά δέσποτας ! Ειρωνικά γιά κεί
νους πού πρωτοστρώνονται στο τραπέζι ή σ’ άλλη συγκέντρωση καί παίρ-- 
νουν τήν καλύτερη θέση, χωρίς νά τ’ αξίζουν. Στενιμαχίτικη.

Καίομαι.

1. ΆΧΧ’νον καιν’ τά γένια κι’ δΧΧος ανάβ’ τονν τοιάρον τ’ . =  ’Αλλου 
καίονται τά γένια, κΓ άλλος ανάβει (άπ’ αύτά) τό τσιγάρο. Γιά τούς άνθρώ-
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πους πού αδιαφορούν η εκμεταλλεύονται τις δυστυχίες των άλλων. Γνωστή. 
Π. Π. καίω, 100. Βλέπε καί Π. Παπαχρ. (Σαράντα Έκκλ.) Ά ρ . Θρ. Θησ. 
Α ', 68 καί 156.

2. Σιμά στον ξιρό καίει κϊ τον χ λ ο ν ρ ό .= Κοντά στο ξερό, καίεται καί 
το χλωρό. Για τούς αθώους πού υποφέρουν κΓ αυτοί συχνά κοντά στούς 
υπαίτιους. Κοινή. Βλ. Π. Π. καία), 34.

Καλό·

1. Κάμι καλό, νά βρής ’χαμνό.=νά βρής αχαμνό (=ά'σχημο, κακό, 
άδικο). ’Αλλού λένε:... νά βρής τό μπελά σου Βλ. Π. Π. καλό, 184.

2. Κάμι καλό κι ρί£’ τον στον γιαλό. =Δηλ. μή θέλης ανταπόδοση ή 
ευγνωμοσύνη. Κοινή. Π. Π. καλό, 33.

Καλός.

1. Σ τ ’ ν άναβρονχιά, καλό κΐ τον χαλά£’ .·=Στήν αναβροχιά, καλό εί
ναι καί τό χαλάζι. Δηλ. στην τελεία έλλειψη γίνονται πολύτιμα καί τά περι- 
φρονημένά. Κοινή. Π. Π. καλός 57. Βλέπε καί Ά .  Οίκονομίδου (Καλλιπό- 
λεως) Άρχ. Θρ. Θησ. Β', 197 καί Π. Παπαχριστοδούλου Β', 166.

Καρφί.

1. “ Ολα ΙρΙ Ιριντε κι ’ I ριντες στον καρφί.= “Ολα στη θέση τους κι” 
δ τρίφτης στο καρφί. (Τουρκ. γεπηάέ^στή  θέση τους, Γεη<3έ=τρίφτης ή 
ροκάνι). Ειρωνική, γιά τά πράγματα πού μάς λένε πώς είναι τάχα τακτο
ποιημένα, ενφ εκκρεμούν. Τοπική, άγνωστη απ’ αλλού.

Κατήφορος.
1. Βρήκι κ’ ταός κατήφορον.— Βρήκε δ κουτσός κατήφορο. "Οταν τά 

πράγματα γίνονται εύκολα καί μπορεί δ καθένας νά τά παρακολουθήση.— 
Κοινή. Π. ΓΙ. κατήφορος, 3. Βλ. καί Δ. Πετροπ. (Σκοπού) Α.Θ.Θ. Ε', 228.

Κιαμέτι.

1. Σ τ ’ μπαταμιά μ ’ αν πατής, στο κασμέτι μ ’ δεν πατεΐς.=Στήν πα
τημασιά μου (στο ^ρόμο μου, στ’ αχνάρια μου) κι’ αν πατάς, στην τύχη 
(στο γραφτό μου) δέν μπορείς νά πατήσης. Δηλ. δσο κοντά μας κΓ αν βρί
σκεται δ εχθρός μας ή δσο βαθειά κΓ αν μπαίνη στη ζωή μας δ άλλος, δέν 
μπορεί νά έπηρεάση τό πεπρωμένο μας. Τό γραφτό τού καθενός κανείς δέν 
τό αλλάζει. (Στενιμαχίτικη).

Κίτρινος.

1. Ον κίτρινος τρώει τουν κόκκνον  ή [Ή  κ. τρώει την κ.| =  Δηλ.
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συμβαίνει πολλές φορές δ χλωμός κι’ αδύνατος νά είναι πιο υγιής από τον 
κόκκινο καί νά ζή περισσότερο από κείνον. Ή  παροιμία είναι γνωστή κι’ 
άλλου.

Κλέφτης.

1. Γιά  νά εΐαι κλέφι’ς, πρέπ’ νά ζέρ’ς νά κρνβ’σι .— ’Ά ν  ιθέλης νά 
είσαι κλέφτης πρέπει νά ξέρης καί νά κρύβεσαι: Ή  παροιμία όπως διατυ
πώνεται Ιδώ είναι ελεύθερη απόδοση τής γνωστής στην άλλη Ελλάδα δια- 
λογικής παροιμίας :— Ξέρεις νά κλέψης ;— Ξέρω.— Ξέρεις νά κρυφτής ;— 
’Όχι.— Έ , τότε κάθισε στ’ αυγά σου. (Π. Π. κλέφτω 16). Ή  περίπτωση 
είναι χαρακτηριστική για την αλλοίωση που μπορεί νά πάρη μέ τον καιρό, ή 
μέ τήν απόσταση, μια παροιμία.

Κοκόνα.

1. Γκάντσιονς κι κονκόνα κϊ μικρό παιδί,=Γιάννης καί κοκόνα καί 
μικρό παιδί. Ειρωνικά /γιά τις αχώριστες παρέες ή τις οικογένειες, πού 
μάς κουβαλιούνται ακάλεστες. Δηλ. Ή ρθαν δ Γιάννης, ή γυναίκα του καί 
τό παιδί τους.... Τοπική Στενιμαχίτικη.

Κουφός.

1. Στον κ’ φοϋ ν ι ’ μπόρτα δοο &έλ’ς βρόνια .= 'Σχον  κουφού τήν 
πόρτα κ. τ. λ. Γιά κείνους πού ματαιοπονούν έπιμένοντας σέ ακατόρθωτα. 
Κοινή Π.Π. κουφός, 42.

2. Τ ο ν ν κ ’φδ ντ’μπάνιζι, τουν. Ά ρ ά π  σκαμάνι’ ζ ι .— Τον κουφό τουμ- 
πάνιζε (=χτύπα μέ τούμπανο), τον Άράπη σκαμάτιζε. (=σαπούνιζε). ’Έχει 
τήν ίδια έννοια μέ τήν προηγούμενη. Είναι παραλλαγή κοινής παροιμίας 
Βλέπε Π. Π. κουφός 17 κ. ά, Επίσης Π. Παπαχριστ. (Άνδριαν.) Άρχ. 
Θρ. Θησ. Β ', 162.

Κυβέρνηση.

1. "An θ ε ό ν  κι5 α π ’ ν ι ’  Γκυβέρνησ’ δε μπονρεΐς νά ξ εφύγ’ Απο  
τό Θεό κΓ από τήν Κυβέρνηση δεν μπορείς νά ξεφύγης. Κυβέρνηση εδώ 
είναι τό κράτος, μέ τή μορφή τής χωροφυλακής, τής εφορείας, τού δικαστη
ρίου, κ.λ.π. πού δύσκολα μπορεί νά άπατήση κανείς ή νά ξεφύγη. Ή  
παροιμία είναι Στενιμαχίτικη.’ Απαντιέται δμως κι’ αλλού ή ίδια γνώμη γιά 
τό κράτος. Π. χ. στην Κεφαλονιά λένε : «Τό κοϋβέρνο δέν τό γελάς».

Κώλος.

1. Ν ί ’φκι ο§ κώλους κι’ ϊν’κι π>άκ’ .=Νίφτηκε κ’ έγίνηκε πινάκι. 
Ειρωνικά γιά τούς χωρίς αξία άνθριόπους, ή γιά τά πρόστυλα πράματα, πού
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μάς λένε πώς μέ κάποια τάχα διόρθωση θά γίνουν καλύτερα. Στενιμαχίτικη 
παροιμία, άγνωστη απ’ άλλου.

Λείπω.

1. Λείπ’ ον Μ ά ρ τ ς α π  Τ  Σαρακουοτή ;=Άλληγορική παροιμία, για 
κείνους πού είναι πάντα παρόντες σέ μερικές δουλειές, η πού δεν λείπουν 
από ορισμένες συγκεντρώσεις Κοινή. Βλέπε Π. Π. λείπω 26.

2. Τί σ'ι λείπ* καοαιδιάρ’ ; — Μαργαριταρένια σκούφια.=Είρωνική, 
για κείνους πού ζητούν πολυτέλειες, ενφ τούς λείπουν τα στοιχειώδη. Κοινή. 
Βλ. Π. Π. λείπω 47.

Λογαριασμός.

1. Καλός λονγαριασμός, άχ («σμός.=Ή  λέξη «αγιασμός» μπήκε εδώ 
από την ανάγκη τής ομοιοκαταληξίας, και σημαίνει τό πιο τέλειο, το πιο δί
καιο και τό πιο ήσυχο. Ή  παροιμία κοινή. Βλ. Π. Π. λογαριασμός 9.

2. ΟΙ καλοί λονγαριασμο'ι κάμναν τους καλούς φίλους1 (κάμναν=κά- 
νουν).=Σαφής καί κυριολεκτική παροιμία. ’Έχει την ίδια έννοια μέ την 
προηγούμενη. Κοινή. Βλέπε Π. II. λογαριασμός, 10.

Λωλός.

1. Τό λονλό κΐ τουν άχμάκ* έναι ποιος νά τονν χονρία ’ ; —  Τό λωλό 
(=τρελό) κα'ι τον αχμάκη (=κουτό) είναι κάνεις πού νά μπορή νά τούς χω
ρίση ; Δηλ. 6 αχμάκης είναι τρελός. Δεν πρέπει νά τού έ'χη κανείς εμπιστο
σύνη. Τοπική παροιμία, πού δεν απαντιέται αλλού, (αχμάκης— βλάκας, ηλί
θιος. Τουρκ. λέξη : Ahmak).
Μάρτης.

1. ’ Μ άρΤ ς καίει κΐ τα παλούκια. =  ’ Επειδή κάνει πολύ κρύο. Πα
νελλήνια παροιμία, χαρακτηριστική γιά τα δυνατά κρύα τού Μάρτη, Π. Π. 
Μάρτης 47.

2. Μ άρτ’ς, παλονκοκάφτ’ ς ,=Παραλλαγή τής προηγούμενης. Κοινή. 
Π. Π. Μάρτης, 47.

3. Πρίτς Μ ά ρ τ ς , ξετίναξα τα προβατάκια /ι’ .= Τ ή  λένε κοντά νά τε- 
λειώση δ Μάρτης, μέ τή χαρά πώς πάει, πέρασε 6 κίνδυνος τού κρύου. Τό 
«Μάρτ’ς» εδώ πήγε κοντά στο «πρίτς» γιά νά δηλώση ηχητικά τό γρήγορο. 
’ Αλλού λένε «Πρίτσι Μάρτη μου...». Ή  παροιμία αυτή έχει βγή από μύθο, 
πώς μιάφορά κάποια γριά τσομπάνισσα καυχήθηκε έτσι στο τέλος τού Μάρτη 
δτι γλύτωσε τά πρόβατά της από τό κρύο. Ό  μύθος λέγει παρακάτω πώς δ 
Μάρτης έθύμωσε, έδανείστηκε δυο μέρες από τό Φλεβάρη κι’ έκανε τά τελευ
ταία του κρύα, πού κοκάλωσαν τή γριά καί τό κοπάδι της. Βλέπε Π. Π. 
Μάρτης 90.
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Μεθυσμένος.

1. Τρελός είδι του μιτζ’μένον κι” εφκι. η: [ 'I παλαβός...]=Ό  τρε
λός είδε το μεθυσμένο κι’ έφυγε. Δηλ. 6 μεθυσμένος είναι πιο επικίνδυνος 
άπό τον τρελό. Κοινή. Π. Π. μεθώ, 5.

Μικρός.

1. Μικρόν κώλον δεν έδειρις, τρανόν μη φοβιρίζης.— ’Ά ν  δεν έδειρες 
τον κώλο δ'ταν ήταν μικρός, τώρα πού έγινε μεγάλος, μή τον φοβερίζης, Παι
δαγωγική παροιμία. Τό ξύλο λέει, χρειάζεται στα παιδιά, νά τούς φτιάνη τό 
χαρακτήρα. “Οταν μεγαλώσουν δίχως φόβο, δεν διορθώνονται. Κοινή. Βλ. 
Π. Π. μικρός 17..

2. Μικρός γιαράς ανοίγ’ νιρανό.=χ'Η  μικρή πληγή ανοίγει μεγάλη. 
(γιαράς=πληγή. Τουρκ. λέξη Yara). Τό μικρό κακό συχνά γίνεται μεγάλο, 
γι’ αυτό πρέπει ν’ αποφεύγουμε καί τό παραμικρό σφάλμα ή άμάρτημα. 
Τοπική.

3. Του στραβό δέντρου, μικρό πρέπ νά Ισιαοτή. =  Κι’ αυτή παιδαγω
γική. Τά ελαττώματα στον άνθρωπο πρέπει νά διορθώνουνται άπό τήν παι
δική ηλικία Άλλου λένε: «Τό δέντρο μικρό λυγίζεται». Π. Π. Μικρός, 47.

Νηστικός.

1. Νηακιά αρκούδα δε χουρεύ’. = Ή  σημασία της γνωστή. Π. Π. νη
στικός, 4.

Νύχτα.

1. Τής νύχτας τή δ ’λειά, τή χ τ ά ζ '  ή μέρα κι χιλα.=Τήν κοιτάζει ή 
μέρα καί γελά. Δέν μπορεί νά γίνουν καλές δουλειές τή νύχτα. Καλύτερα εί
ναι νά τις αφήνουμε για τό πρωί. Κοινή. Π. Π, 46.

Ξένος.

1. Τό λουλό κι τούν άχμάκι, ξένις πίκρις τούν γηράζ’ν ε . = Τ ό  λωλό 
(τρελό) καί τάν κουτό ξένες πίκρες τον γηράζουν. ή: [Τούν άχμάκι κί τούν 
χουριάτ’ ...]. Δηλ, οποίος στενοχωριέται για ξένες έννοιες είναι τρελός ή κου
τός. Κοινή. Π. Π. 190. (χωριάτης έδώ=άνόητος, κουτός).

Ξέρω. \
1. Ή  τριανιαένα ατουν, κα&ένα πέφΤ, μα όποιους ξέρ’ νά τή φ’λάη. 

= Ή  τριανταμία (τό γνωστό τυχερό παιγνίδι τής τράπουλας) στον καθένα 
επιτρέπει νά τήν κερδίση. Μά θά τήν κερδίση οποίος ξέρει νά τήν φυλάη. 
Σ ’ δλα δηλ. τά πράγματα χρειάζεται ικανότητα καί γνώσεις. Τοπική Στεν^- 
μαχίτικη παροιμία, ά'γνωστη αλλού.
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Παλαβός.

1. Σ κ ό τω η  παλαβό, νά πληρώνης τζιρεμέ. (τζιρεμές =  πρόστιμο. 
Τουρκ. cereme η cerirne). 'Γη λέει κανείς, όταν μπλέξη μέ παλαβούς ,ή ανι
σόρροπους, καί κινδυνεύη φιλονικώντας μαζί τους νά βρή τό μπελά του. Ή  
σημασία της είναι, πώς δεν αξίζει νά τά βάζει κανείς μέ τέτοιους ανθρώπους, 
γιατί πολύ συχνά ακριβοπληρώνει τή διένεξη. Κοινή. Π. Π. Μωρός, 150.

Παναγιά.

1. “Αμα εης άνάγκ', φουνάεις τ'ν Παναγιά- άμα δεν εης, τ’ διώχνεις. 
= 'Ό ταν  έχης ανάγκη, επικαλιέσαι την Παναγιά" δταν δεν έχης, τή διώχνεις. 
Για εκείνους πού μόλις περάση ό κίνδυνος ή ή ανάγκη, κάνουν πώς δεν θυ
μούνται τούς προστάτες τους. Μέ τό. ίδιο νόημα λένε αλλού : «Μέσα μέσα, 
Παναγιά, όξου όξου, Παναγιά!». (Σέρρες Π. Π. Παναγιά, 2. Θράκη. Θρα- 
κικά ΙΣΤ', σ. 246).

Παντρειά.

1, Ή  παντρειά εχ5 βδουμηνταδυο τρύπις, κι άν μπορής νά τ ’ ς βον- 
λώης, τότις νά πανιριφτής (βουλοόης=βουλώσης). Καθαρή παροιμία φαίνε
ται μόνο ή πρώτη πρόταση. Ή  δεύτερη μοιάζει περισσότερο μέ διασαφη- 
τική προσθήκη. Τρύπες εδώ είναι οί ανάγκες κι5 οί προϋποθέσεις πού δη- 
μιουργούνται για νά παντρευτή κανείς. Πρέπει νά τίς σκεφτή καλά εκείνος 
πού θά τ’ άποφασίση. Τοπική παροιμία. Γιά τον αριθμό 72 είπαμε κΓ αλ
λού πώς παρουσιάζεται συχνά στις Στενιμαχίτικες παροιμίες. Είναι μαγικός 
αριθμός μέ πλατειά διάδοση στούς λαούς τής ’Ανατολής από τά χρόνια τής 
Παλαιάς Διαθήκης. Τον χρησιμοποιούν Ιδίως στά ξόρκια. Έ δώ  χρησιμο
ποιείται άφηρημένα, έτσι σάν πρόχειρος αριθμός μεγάλης ποσότητας. Βλέπε 
γι’ αυτόν πολλά στήν εργασία : Γ. Κ. Σπυριδάκη, « Ό  αριθμός έβδομήκοντα 
δυο». (’Αφιέρωμα εις Κ. I. ’Άμαντον. Άθήναι 1940 σελ. 409— 418.)

2. Παντρειά κι παλιά παπούτσια ! Ειρωνικά γιά κείνους πού επιμέ
νουν νά παντρευτούν ή νά καλοντυθούν ή νά γλεντήσουν, έστω κι’ αν εί
ναι φτωχοί καί ξυπόλυτοι. Λέγεται καί κυριολεκτικά γιά τις φτωχές παν
τρειές, μέ τή σημασία τού : «παντρειά τής κακής ώρας» «παντρειά γιά κλά
ματα». Τοπική.

Πασχαλιά.

1. 'Ώσπου δε διης μιγάλ’ Παρασκιβή, Πασχαλιά δεν ϋρχιτι.— ”Αν δεν 
δής νά φθάση ή Μ. Παρασκευή, μήν περιμένης Πάσχα. (Τοπική). Κάθε 
πράμα έρχεται μέ τήν ώρα του" είναι απαραίτητο νά προηγηθή κάτι. Στήν 
Κεφαλονιά λένε : «Πρώτα τού Λαζάρου, κι’ ύστερα τού Βαγιώνε»,
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Πεθαμένος.

1. Σκον&ήτι πι&αμέν’ νά αέβαν £ουντανοί.=Σηκωθήτε πεθαμένοι, νά 
έμπουν (νά είσέβουν) ζωντανοί. Ή  παροιμία λέγεται για τά τρομακτικά γε
γονότα (σεισμούς, πολέμους, πλημμύρες) η γιά τις στενόχωρες εποχές. Προ
λογίζεται συνήθως μέ τό : «Θά λέμε τότες Σκουθήτι...... Θά είναι δηλαδή
προτιμότερος ό θάνατος από τη ζωή. Κοινή. Π. Π. πεθαμένος, 3.

Πενήντα,
!

1. ’Α π ’ τά πινήντα κι τουν ανήφορον κόπους κι πόνους.— *Από πε- 
πήντα χρόνων κι’ απάνω, ή ζωή είναι κόπος καί ταλαιπωρία. Τοπική. Τό 
«κόπος'καί πόνος» είναι παρμένο από τήν εκκλησία. Σ ’ ένα ψαλμό τού 
Δαυ’ί'δ ένας στίχος λέει : «Εί δέ έν δυναστείαις δγδοήκοντα έτη, καί τό πλεΐον 
αυτών κόπος καί πόνος» (Ψαλμ. 89, 10).

Περνώ.

1. Ά π ’ τοϋ σκ’ λιον τουν κώλου τουν περασι.== Τον πέρασε απ’ τοϋ 
σκυλιού τον κώλο. Δηλ. τον έβρισε χυδαιότατα καί βαρειά. Ή  έκφραση εί
ναι γνωστή κι’ αλλού. Βλ. Π. Π. σκύλος, 108.

Πραματευτής.

ΚΙ ή κουσκ’νον τ’ ν άντρα τ’ ς μΐ τους πραματιφτάδις. —  Λογαριάζει 
κι" ή κόσκινού τον άντρα της γιά πραματευτή. Ειρωνική γιά οσους βάζουν 
τον εαυτό τους πλάϊ στους πολύ καλύτερους των. Κοινή. ΓΙ.Π. πραματευτής, 9.

Ρωτώ.

1. Κάποιουν τουν διώχναν άπ* του χουριό, κι αυτός ρουτάει, ποΰ 
εινι τ’ παπά τον σπίι’ .— Ένώ  τον διώχνουν από τό χωριό, επιμένει νά μείνη, 
καί μάλιστα στο σπίτι τού παπά. Άλληγορική, γιά οσους έχουν αξιώσεις 
εκεί πού τό ζήτημα είναι γενικά χαμένο. Κοιχή, μέ πολλές παραλλαγές. 
Βλέπε Π. Π. ρωτώ, 12 καί θέλω, 10 κ. ά. ’ Επίσης Π, Παπαχριστοδούλου 
(Άδριανούπολις) Άρχ. Θρ. Θησ. Β, 165.

Σαράντα.

1. -Σαράντα φάϊ, σαράντα πιε, σαράντα βάλε μέσ’ στ’ γη. Γεωργικό 
παράγγελμα γιά τήν ήμέρα τών Άγιων Σαράντα (9 Μαρτίου). Είναι εποχή 
γιά σπορά φυτώριου, καί πρέπει νά τό ρίξουν στη γή κείνη τή μέρα, γιά νά 
πιάση. Στή Σωζόπολη λένε: «.... σαράντα δέντρα φύτεψε». Π. ΓΙ. 2. ’Αλ
λού : «...σαράντα νά δώσης γιά τήν ψυχή σου.»(Βλ. ΓΙ. Π. σαράντα 2. καί 
“Αγιοι Σαράντα, 1). Φαίνεται πως ή ήμέρα έχει σχέσει καί μέ τις ψυχές καί
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τά μνημόσυνα. Περισσότερα για τη σημασία της και για τον αριθμό 40, 
βλέπε : Γ. Κ. Σπύριδάκη : « Ό  αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοΐς Βυζαντι- 
νοις η νεωτέροις Έλλησι». Άθήναι, 1939 σελ. 81— 82.

Σκαλίζω.

1. Ή  δρν’&α̂  αγκαρλίζονντας, τά χώματα πάνω τς τά ρίχν’ .Ή  κότα 
σκαλίζοντας, ρίχνει πάνω της τά χώματα. ’Έτσι κι’ οί άνθρωποι πολλές φ ο 
ρές, άνακινώντας ζητήματα ή μπαίνοντας σέ μπερδεψοδουλειές, βρίσκουν τό 
μπελά τους. Άλλου λένε : «.... βγάζει τά μάτια της». Βλέπ. Π. Π. όρνιθα 
3 και 4.

Σκύλος

1. "Αμα θά πάρ’ ς σκ’λί, νά πάρ’ς π’ τή μάντρα. =Ό ·ταν θέλησης νά 
πάρης σκυλί, νά πάρης από μάντρα. Τό «σκυλί από μαντρί» είναι τό πιο γερό 
και τό πιό πιστό. Ή  έννοια τής παροιμίας είναι καί μεταφορική : 'Ά μα θά 
κάμης μιά δουλειά, κο|ταξε νά γίνη τέλεια. Άλλου ή παροιμία λέγεται πλη
ρέστερη : « ’Άνθρωπο από σόϊ, καί σκυλί από μαντρί.» (ΓΙ. Π. άνθρωπος, 
55. Επίσης Δ. Πετροπούλου (Σκοποί) Άρχ. Θ. Θ. Ε, 227. Βλέπε καί την 
επομένη).

Σόι.

1. Πάρτ αν&ρωπο ’ πε οόϊ, και οκνλΐ απού μαντρί.— Ή  φαμίλια καί 
ή γειά είναι ή καλύτερη εγγύηση για την αξία, την ανατροφή καί την υγεία 
τοΰ ανθρώπου. Πρέπει νά την κοιτάζει κανείς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται γιά 
παντρειά. Κοινή παροιμία. Π. Π. άνθρωπος 55.

Σρταβός.

1. Τον οτραβο τον ξύλου , ή φοντιά τον σίάζ’ .= Τ ό  στραβό ξύλο, μόνο 
ή φωτιά τό κάνει ’ίσιο. Δηλ. γιά τούς πολύ κακούς χαρακτήρες, ή τις στρα
βές δουλειές, χρειάζεται ριζική θεραπεία. Σκληρή τιμωρία ή ξεπάστρεμα. 
Κοινή Π. II. στραβός, 19.

Τέχνη.

1. Μά&ι τέχνη νά πονρεψ ς, κι πραμάτεια νά προνκόψ’ ς ή.' [,.,.κΐ 
Ιμπόριον νά.. ..J— Md&s τέχνη γιά νά τά βολέψης κάπως, καί εμπόριο γιά 
νά πλουτήσης. Τό εμπόριο είναι τό μόνο επάγγελμα πού φέρνει πλούτο. 
Κοινή. Βλ. Π. Π. τέχνη, 10.

Τόπος.



Λαογςαφικά-^-Γλωσσικά Στενιμάχου 155

ληγορική για την παντρειά. Ή  καλύτερη νύφη είναι η πατριώτισσα. Κοινή 
Π. Π. τόπος 30.

Τουφέκι.

1. Στ'ν κονρφή του ντ’φέκι μ’ σ’ εχον.~Σε  έχω στην κορφή τοΰ 
τουφεκιού μου. Δηλ. είμαι άγανακτημένος μαζί σου. Είμαι έτοιμος νά ξε
σπάσω. Γνωστή. Π. Π. τουφέκι, 2.

Τρανεύω.

1. Τράνιψι τον γαϊδουρίται, μίκριψι τον σα«αριτσί.=Έμεγάλωσε τό 
γαϊδούρι κι’ έμίκρυνε τό σαμάρι. Ή  παροιμία λέγεται ειρωνικά για δσους 
κάνουν τους σπουδαίους καί δεν καταδέχονται πια δ',τι τους ήταν άλλοτε οι
κείο. ’ Ιδίως για τους νεόπλουτους. Λέγεται καί κυριολεκτικά γιά τά παιδιά 
πού μεγαλώνουν καί δεν τούς πάνε πια τά φορέματα. Κοινή. Βλέπε, τρα
νώνω Π. Π. 1

Τρύπα.

1. ”Εχ’ πουλλές τρύπις, νά βουλών’ .= Δ η λ . έχει πολλές υποχρεώσεις 
στις όποιες πρέπει ν’ άνταποκριθή. Τό λένε ιδίως γιά τούς ανύπαντρους μέ 
οικογενειακέ: υποχρεώσεις. Κοινή. Βλ. Π. Π. τρύπα, 3.

/
Τύχη.

1. Γένν’σι μ’ μΐ την τύχη μ ’ , κι ρίξ’ μι ατού μπουκλούκι.=Τέννηα£ 
με μέ την τύχη μου καί ρίξε με στην κοπριά, στα σκουπίδια.'Ο τυχερός άν
θρωπος δπου καί νά βρεθή θά εύτυχήση.'Όποιος έχη τύχη, μπορεί νά είναι 
ήσυχος γιά τή ζωή του. Μοιρολατρική παροιμία, κοινή. (Βλ. Π. Π. τύχη, 
46, καί Π. Παπαχριστοδούλου (Σαρ. Έκκλησ.) Ά ρχ. Θρ. Θησ. Α ', 63).

"Υπνος

1. Ον νπνους ύλρέφει τον πιδί, ον ήλιους τον μονσκάρι, φαι καί πιει 
τονν γέροντα, τούν κάνει παλικάρι.= Κυριολεκτική παροιμία, μέ καθαρή έν
νοια. Κοινή. Βλ. Π. Π. ύπνος, 25.

Φόβος.

1. Φόβους φ ’λάει τ’ αμπέλια. = Ό  φόβος φυλάει τ’ αμπέλια. Δηλαδή 
πολλά αδικήματα δεν γίνονται από φόβον. ’ Αλλού λένε «ό φόβος φυλάει τά 
έρημα». Π. Π. φόβος, 18. Βλ. καί Π. Παπαχρισΐ. (Άδριανουπόλ.) Θρα- 
κικά Γ, 330.
Φουρτούνα.

I. Ί  καλός ναύτ’ ς στ’ φουρτούνα φαίνιτι.—  Ό  καλός ναύτης, στη
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φουρτούνα φαίνεται. Στον κίνδυνο δείχνεται ή αξία τοϋ ανθρώπου. Άλλου 
λένε : « Ό  καλό; καραβοκύρης» η «καπετάνιος» Π. Π. φουρτούνα, 2.

Φτάνω.

1. Ή  κάτη, &μα δεν μπορεί νά φιάσ’ τον κριάς, του λέει μ ’ρίζ .= Ή  
γάτα, άμα δεν μπορεί νά φτάση τό κρέας (η το ψάρι) το λέει (πώ;) μυρίζει. 
Άλληγορική παροιμία για δσους κατηγορούν αύτά πού δεν μπορούν ν’ α 
ποκτήσουν, η δικαιολογούν την αποτυχία τους μέ κατηγορίες. Πανελλήνια 
γνωστί) από τούς μύθους τού Αίσωπου. Βλ Π Π. φτάνω, 3. ’ Επίσης Π. 
ΙΊαπαχριστ. (Άδριανουπ.) Άρχ. Θρ. Θησ, Β ', 163, και Δ. Πετροπούλου. 
(Σκοπού) Ε', 229.

Φυλάγω.

1. Φύλαγι τά ρούχα σ’ , νά εης τά μ ’αά.— νά έχης τά μισά. Χρειάζε
ται περισυλλογή και οικονομία ατά πράγματα τής ζωής μας, για νά μή μας 
λείπουν στις ανάγκες μας. Κοινή. Π. Π. φυλάγω, 44.

Φυσώ

1. "Οσον δε φ ’σήξ’ αέρας, τά φύλλα δεν κνιονντι.—’Ά ν  δεν φυσήξη 
αέρας, τά φύλλα δεν κινιοΰνται. “Ολες οί μεταβολές έχουν τις αιτίες τους. 
Χωρίς αφορμή δεν γίνεται τίποτε. Τοπική παροιμία, άγνωστη άπ’ αλλού.

Φυτρώνω.

1. "Οπου δεν σι απέρναν, μη φυιρών’ς.— 'Όπον δεν σέ σπέρνουν, μή 
φυτρώνης. Δηλ. μήν πετάγεσαι χωρίς νά σ ’ ερωτούν, ή μήν ανακατεύεσαι 
δπου δεν σέ ενδιαφέρει. Κοινή, γιά τούς αδιάκριτους, Π. Π. σπέρνω, 23, 
Βλ. καί Π. Παπαχρ. (Άδριαν ) Άρχ. Θρ. Θησ. Β ', 172.

Χορταίνω.

1. Χόρτασ’ ή ψείρα, βγήκε ατού τοακάτ’ . (τσακάτι— μέτωπο). Ειρω
νική γιά τούς νεόπλουτους καί τούς φρεσκοχορτασμένους, πού μέ αναίδεια 
κάνουν τώρα τούς σπουδαίους. Κοινή. Βλ. Π. Π- Ψείρα, 10, ’ Επίσης Π. 
Παπαχρ. (Άδριαν,) Άρχ. Θ. Θ. Β', 173 και Δ. ΙΙετροπ. (Σκοπού) Ε', 229.

Χωρατεύω.

1. Στραβά νά καϋόμαστι, κι’ ίσια νά χωρατεύονμι. (χωρατεύω=κου- 
βεντιάζω). Χρειάζεται δικαιοσύνη στις κρίσεις μας κι’ αντικειμενικότητα. 
Αλλού λένε: «Κάθισε στραβά καί κρίνε ίσια». Π. Π. κρίνω, 4. Ή  παροι- 
μία λέγεται ιδίως όταν πρόκειται νά υποστηρίξουμε τό δίκιο εχθρού μας, 
Βλ· καί Δ. ΙΙετροπ. (Σκοπού) Άρχ. Θ· Θ. Ελ 224-
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2. Χωράτιβι μι κώλου ν’ ακονς πονρδές. Είναι φυσικό, όποιος κου
βεντιάζει μέ πρόστυχα υποκείμενα ν’ άκούη πρόστυχες λέξεις, η να βρίσκη 
πρόστυχη διαγωγή. 'Η  παροιμία λέγεται όταν συναντήσουμε τέτοια συμπε
ριφορά, από ανθρώπους πού τούς δώσαμε θάρρος. Παραλλαγή γνωστής. 
Βλ. Π. Π. χωρατεύω 1. « ’Ά ν χωρατέψης μέ τό γάδαρο, θά σέ κτυπήση 
στο πρόσωπο μέ την ουρά του».

Ψεύτης. _

1, '7 ψενι’ς κι* ί κλέφι*ς τονν πρώτον χρόνον χαίρονντι (τονν δεύ
τερον μαραίνονντι). (Ή  β' πρόταση είναι πρόσθετη επαύξηση στην παροι
μία, για την ολοκλήρωση τοϋ νοήματος). Ό  ψεύτης κι’ ό κλέφτης δέν μπο' 
ρούν ν’ άπατοΰν πάντα Κάποτε πιάνονται. Κοινή. Π. Π. ψεύτης, 11.

1ST

Β '  Άμ,πελοίλργί*®  λατρευτικέ ^6ιμ α  

Σημείωμα εισαγωγικό

Ή  αμπελουργία είναι γιά τούς ΣτεΐΊμαχίτες ή πιο πατροπαράδοτη 
ασχολία. Στην πατρίδα τους καλλιεργούσαν τα καλύτερα αμπέλια, και έκαναν 
τά πιο φημισμένα κρασιά. Σήμερα στα καινούργια μέρη πού εγκαταστάθη
καν— ιδίως στη Μακεδονία —συνεχίζουν τη γεωργική τους αυτή επίδοση, καί 
μαζί μέ τούς άλλους Θρακιώτες έχουν δώσει τή χαρά τού κρασιού σ’ ανθρώ
πους και σέ χωριά, πού ώς τώρα δέν τήν ήξεραν ’).

Τούς έγνώρισα πιο πολύ στο Κιλκίς. Τούς ιστορικούς χωματόλοφους 
τής περιοχής αυτής, τούς έχουν τώρα γεμίσει οί Στενιμαχίτες μ’ αμπέλια. 
Σκύβουν όλον τό χρόνο πάνι» από τά κλήματα μέ γεωργική λαχτάρα, και τούς 
κάνουν καλλιέργεια λατρευτική. ’ Ανάμεσα στούς άλλους πρόσφυγες εκεί, αυ
τοί είναι οί πιο φτωχοί σέ «κλήρο» μά οί πιο πλούσιοι σέ εργατικότητα 
καί πείρα. Τούς παρακολούθησα στή δουλειά τους καί πρόσεξα κάτι πού πολύ 
ξεχώριζε στή γεωργική τους αυτή ενασχόληση, τή λατρευτικότητα. Ή  παρα
γωγή τού κρασιού τους, από τό φύτεμά τ’ αμπελιού ως τό μούστο, γίνεται μέ 
τή βοήθεια, τήν παρουσία, τή συμμετοχή σχεδόν ενός νέου Διονύσου τής 
χριστιανικής λατρείας, τού Αγίου Τρύφωνα. Είναι βέβαια γενικά χαρακτη
ριστικό τού λαού μας — όπως κάθε φτωχού καί δουλευτή λαού — ή τέτοια 1

1) Ό  σοφός ερευνητής τοϋ δ-ρακικοΰ βίου καί τής θρακικής ιστορίας Μυρ- 
τίλος Άποστολίδης, γράφει κάπου : «Σημειωτέον δέ δτι πλείστων (θ-ρακικών) πό
λεων τά νομίσματα, φέρουσι τήν είκόνα τοΰ Διονύσου, δπερ μαρτυρεί τήν δαψιλή 
τής αμπέλου άνά τήν χώραν καλλιέργειαν, ώς καί νϋν, γνωστού όντος δτι οί Θρσ 
κες έφημίζοντο ώς οίνοπόται καί πολυπόται» (Θρακικά Δ', 49).
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θρησκευτική διάθεση κι* ή ανάθεση τών ελπίδων τής σοδειάς στη θεία δύ
ναμη. "Ομως εδώ στη Θράκη κάνει εντύπωση ή ζωντανή διατήρηση τής πα
ράδοσης, ή είδωλολατρική σχεδόν μεταχείρηση τοΰ χριστιανού αγίου, ή 
ανάγκη τής Διονυσιακής λατρείας, που τήν επιβάλλουν δ τόπος, όι άνθρωποι 
κι1 2 * * 5 οΐ ασχολίες τους. ΚΓ αυτό είναι σημαντικό για τήν ιστορία και τήν κα
ταγωγή των Θρακιωτών.

' Θά σημειώσω εδώ δσα από τά λατρευτικά τους αυτά έθιμα, τ’ αμπε
λουργικά, μπόρεσα νά καταγράψω *). Μέ τήν ευκαιρία αυτή παραθέτω τις 
εργασίες πού έχουν γίνει γιά άλλων μερών τής Θράκης αμπελουργικά έθιμα. 
Τέτοιες είναι :

1) Α. Χατζηπαρασκευδ. « Ή  αμπελουργία είς τάς Σαράντα Εκκλη
σίας» (Άρχ. Θρακ, Θησ. τόμ. Δ ; σ. 85— 100).

2) Δημ. Πετροπούλου. «Λαογραφικά Σκοπού Άνατ. Θράκης. Ό  
τρύγος». Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Ε' σ. 161 κ. έ.

3) Πολΰδ. ΤΙαπαχριστοδούλου. « Ό  τρύγος τον κυρ Άμπατζόγλου» 
(διήγημα) Θρακικές Ηθογραφίες, τόμ. Α '.

Στήν καταγραφή τών εθίμων ακολουθώ τή χρονογραφική σειρά τών 
άμπελουργικών εργασιών.

1 Φύτεμα

Τά καινούργια κλήματα φυτεύονται μέ τό καινούργιο φεγγάρι.. Δεν 
κάνει νωρίτερα.

— "Ας βγή κινονργιου φιγγάρ’ , κι ϋσταρα πάνε νά φιέψ’ς ι ’ ς βέργες.
— Γιατί αυτό, παπού ; ρώτησα τό γέρο Στενιμαχίτη, πού μοΰ έδινε 

τήν πληροφορία αυτή.
— Λά, πιδί μ\ Ιάσ’ του βρήκαμι. "Οπούς τον φιγγάρ, που θά τρα- 

νέψ' σιγά σιγά κ'ι θά πάρ3 γιόμ’ση, εισι κι τον κλήμα &έμε νά μιγαλώα3 κϊ 
νά μάς δώσ’ σταφύλια Β).

Ό  αμπελουργός φύτευε τήν πρώτη βέργα μέ τελετουργική προσοχή. 
"Εκανε πρώτα τό σταυρό του, κΓ ύστερα καθώς τήν παράχωνε, έλεγε: ”Ε  
μϊ του καλό. Καλό πιάσ’ μου. Ου 'Άη Τρνφους νά βοη&άη ! ’Έπειτα έπαιρνε 
κρασί εκλεκτό, πού τό είχε φέρει επίτηδες μαζί του, τό έχυνε πάνω από τή

1) Γιά τή συγκέντρωση τών πληροφοριών και τό πλησίασμα τών αμπελουρ
γών μέ βοήθησαν τότε (1938) στό Κιλκίς οί Στενιμαχίτες μαθητές μου; Κων. Δί- 
τσας, Β. Παπαθεοφίλου, Θεόδ. Ξάφης καί Μαρία Τξορμπατζάκου. Συμπληρωμα
τικά υστέρα πήρα κι’ εδώ στήν 'Αθήνα ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τήν κ. Φανή 
Τξομπάρη, πού θυμόταν καί μοΰ είπε πολλά.

2) Γιά τήν πανελλήνια αύτή πρόληψη, πού είναι μαζί κι’ εύχετική πράξη,
βλέπε δσα γράφει δ Ν. Πολίτης στή μελέτη του «Ή  σελήνη κατά τούς μύθους τοΰ
λαοΰ «Λαογρ. Σύμ. Β' σ. 166—167, καθώς καί στή λέξη Γεννάρης τής συλλογής
τών Παροιμιών του.
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βέργα, πότιζε γύρω τό χώμα κι’ έλεγε : « Καλά σταφύλια νά κάν’ς. Νά πιάης 
κι νά γιονργάης !» (').

Μέ τη σπονδή αυτή στο χριστιανικό Βάκχο, την αόρατη θεότητα 
πού τον παράστεκε στη δουλειά του, δ Στενιμαχίτης ήταν βέβαιος πώς ή 
φυτεία του θά πιάση και θά πάη καλά. Καί συνεχίζει τό φύτεμα τ’ αμπε
λιού του μέ πίστη κι’ αισιοδοξία.
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2 . Κλάδεμα

Για νά μπή κλαδευτήρι στ’ αμπέλι, έπρεπε πρώτα νά έρθη ή μέρα 
τ’ 'Αγίου Τρύφωνα 8).

— Γιάνν’ , ταχιά μην κλαδεύ’ ζ.”Ας έρ&’ τ’ 'Ά η  Τρύφου ή μέρα πρώτα, 
κι άπέει πιάν’ ς του σβανά στον χέρι σ’ .

Υπάρχει μια παράδοση πού επιβάλλει στους Στενιμαχίτες την ανα
μονή αυτή : «Ου άη-Τρύφους, πριν ν’ άγιάο’ , ήνταν Ιδώ τοουμπάν’ς κι’ 
έβουσκι χήνις. Μια μέρα, κεΐ που βγήκι με τ σ ’ χήνις τον στ αμπέλια, ήνταν 
ένας αμπελουργός κι κλάδευγι. Αυτός, έτσι καθώς έκανι νά αηκώα τον χέρι 
■ τ’ , λά&ιψι κι’ έ'κονψι τ ’ μύτη τ ’ μέ τον κλαδευτήρι. Κεΐνταν κάτου ή μύτη 
τ ’ , κι’ αύτοννον τονν ετρεχι τον αίμα. Κείν’ την ώρα έτρεξε κοντά ον χηνο
βοσκός. Εΐπαμι ήνταν ού "Αη Τρύφους. Πήρι που κάτω τή μύτη τ’ αμπε
λουργού κϊ τ’ ν κόλλησι. Τ’ ν έβαλι στ’ ϋ-έοη της, όπως ήταν κϊ πρίν. Ά π ό  
τότις q/άν’ κι πώς ήνταν άγιους. Ά π ό  τότις κανείς δεν κλαδεύγει κείν’ την 
μέρα. Ούτι πρωτύτερα. "Οποιος κάνει νά κλαδέψ’ κόβει τ’ μύτη τ’ 3).

Οϊ Στενιμαχίτες λοιπόν άπό σεβασμό και φόβο προς τήν παράδοση 
αυτή, δεν κλαδεύουν αν δεν πέραση, ή γιορτή του 'Αγίου Τρύφωνα *). Τό 
πρώτο κλάδεμα γινόταν ύστερ’ άπό τή λειτουργία τοΰ 'Αγίου Τρύφωνα πα
νηγυρικά και ομαδικά : 1 2 3 4

1) = Ν ά  πιάσης καί νά ευδοκίμησης.
2) Ή  1 Φεβρουάριου.
3) Ή  παράδοση αυτή κυκλοφορεί καί μ’ άλλες παραλλαγές : «Ή  Παναγιά

βγήκε, λέει, στά χωράφια νά σιργιανίση. Ό  "Αη-Τρύφωνας ήταν αμπελουργός καί 
κλάδευε κείνην τήν ημέρα. Τόν είδε ή ΙΙαναγία και τον ρώτησε : Γιατί δεν πήγες 
σήμερα στην Εκκλησία ; ("Ητανε ανήμερα τής Παπαντής). Γιατί έχω νά κλαδέψω 
τής απάντησε ό "Αη-Τρΰφωνας. Γιά νά ίδώ πώς κλαδεύεις ; τόν ρώτησε ή Πανα
γία. Κείνος κούνησε τό χέρι του αμέσως γιά νά τής δείξη. «Νά, έτσι κλαδεύω». 
Μά αντί νά κόψη τή βέργα, τράβηξε στραβά τό κλαδευτήρι κι’ έκοψε τή μύτη του. 
Άπό τότε μετάνιωσε πολύ κι’ έγινε άγιος». "Αλλη παραλλαγή : «Ό  "Αη-Τρύφος
βγήκε στάμπέλια νά σιργιανίση. Είδε κάποιον αμπελουργό, πού τήν ημέρα τής 
γιορτής του κλάδευε.—Γιατί δέν πήγες σήμερα στη ν ’Εκκλησία ; τόν ρώτησε κ.λ.π.

4) Στην κάτω Ελλάδα ό καταλληλότερος μήνας γιά κλάδεμα, είναι ό Γεν- 
νάρης. (Είναι γνωστή ή παροιμία : Γεννάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην κοιτάζης). 
"Ομως στη Θράκη, πού τό κλίμα είναι βορειότερο κΓ ό χειμώνας διαρκέστερος, 
τή θέση τοΰ Γενναριοΰ τήν έχει πάρει σέ πολλές γεωργικές εργασίες ό Φλεβάρης.
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«Σάν άπολνονσ’ ή Έκκλησιά, τραβούσαμε ούλ’ γιά τ ’ αμπέλια, μι 
τά λαλήματα κι τά ντ’ μπΑκια ‘ ). Ρχόνιανι κι οι παπάδις αντάμα κΐ διάβα
ζαν στ’ αμπέλια άγιασμά. Μεϊς τόιις βγάζαμι απ’ τά ζοννάρια μας τά κλα
δευτήρια κι’ άρχινονααμι τον κλάδιμα, έτσι γιά τον καλό, γι’ τ ’ν πρώτη  
μέρα. ”Οχι πολλή ώρα. Κ ι ’ λέγαμι ον ένας azobv άλλο. "Αει, καλά πόλνν- 
αμα *) κι’ σταφύλια πιραά. χ

Κι άποκρένουνταν :— Μποολάκ’ 8) να δώα’ “Αη-Τρνφονς !  Μ α ζί  μας 
κείνην τή μέρα ηύλελα νάρ&’ κι’ ί Πάρεδρονς, ί Δήμαρχους κι’ άλλοι.—- 
« ΤΙάμι νά πεδείρονμι ‘ ) βέργα» λέγανε. Κι’ <5 καβένας έπαιρνε μαζί τον άπ’ 
τ’ Αμπέλι μια κληματσίδα. Πήγαιναν κι’ άφιναν αυτήν τήν βέργα στήν ’Ε κ 
κλησία, πάνω στο εικόνισμα τ’ 'Άη-Τρύφωνα. Ά π ’ τις πολλές κληματσίδες 
χανόταν το πρόσωπό τον. Κι’ ή Έκκλησιά κάτω ήταν γεμάτη βέργες.

Ύστερα πια τήν ήμερα αυτή δέ δούλευαν. Ούτε τήν άλλη, τής Π α
ναγίας. “Αρχιζαν τό συστηματικό κλάδεμα τήν τρίτη ημέρα.

3 . Ή  βτή τ°ν  Αγίου Τρύφων a

Στήν αντικρινή μεριά τοϋ Στενίμαχου, πέρα άπ’ τό ποτάμι, τό Χρυ- 
σοπόταμο, ήταν τά σπίτια τοϋ Άμπέλινου. ’ Εκεί ήταν χτισμένο από χρόνια 
τό παρεκκλήσι τ’ 'Αγίου ϊρύφωνα, τοϋ προστάτη των άμπελιών. Κάθε στή 
γιορτή του, τήν 1η Φεβρουάριου, γινόταν εκεί μεγάλο πανηγύρι. Εσπερινός 
αποβραδίς καί λειτουργία δεσποτική ανήμερα. "Ολοι οι Στενιμαχίτες έτρε
χαν νά προσκυνήσουν τον 'Άγιο αυιό, που ήταν ό παραστάτης κι’ ό βοηθός 
τους στις αμπελουργικές τους δουλειές.

Στήν εικόνα του ό Άγιος Τρυφωνας παριστανόταν νέος, μέ αδρά με
λαχρινά χαρακτηριστικά, μέ ροϋχα που θύμιζαν φουστανέλλα, καί μ’ ενα 
κλαδευτήρι στο χέρι του. Στο φόντο ήταν ζωγραφισμένα άμπελοτόπια καί 
κληματσίδες. Κι’ ή εικόνα του άπ’ εξω, γεμάτη αφιερώματα, φρεσκοκομμένα 
κλήματα ή ομοιώματα ασημένια από εργαλεία τής δουλειάς, σβανάδες, κλα
δευτήρια κ.ά. 5). 1 2 3 4 5

1) == Μουσικά όργανα. Γκάιντες καί τούμπανα.
2) ^Α πόλυσμα, βλάστωμα.
3) ==Εϊθε, μακάρι.
4) = Ν ά  κόψουμε.
5) Τό περίεργο είναι πώς στό Συναξάρι τοΰ’Αγ. Τρύφωνα («Μαρτύριον τού 

‘Αγίου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος», Migne Patr. Cr. τόμ. 114 σελ. 2311—1328.— 
Συμεώνος Μεταφραστοΰ έργα) πουθενά δέν άναφέρεται άσχολία ή θαύμα τοΰ 
άγιου, πού νά έχη σχέση μέ τά αμπέλια. Οί μόνες φράσεις πού κατά τή γνώμη 
μου βοήθησαν ίσως τή φαντασία τοΰ λαοϋ νά δώση στόν. Ά γ ιο  ιδιότητες αμπε
λουργού καί κηπουρού, είναι τούτες : α) οί θείοι μ ά ρτυρες, ίλάλλοντες ως άμπελοι 
τα ΐς  τομ α ΐς  (β ', 1312) β) Τρύφων, ό τής άκηράτου θείας τρυφής επώνυμος, τό μα
κάριον όντω ς τη ς Ε κ κ λ η σ ία ς  φ υ τό ν .  (β', 1312). "Εκείνο πού ρητά αναφέρει τό συ-
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Στον άγιο αυτό οί Στενιμαχίτες έκαναν κάθε χρόνο θυσία ένα μο
σχάρι. Τό έφερναν αποβραδίς μπροστά στην Έκκλησιά, τού στεφάνωναν 
μέ κληματσίδες τά κέρατα, τοΰ γέμιζαν κορδέλες την ουρά, και τό γύριζαν 
στους μαχαλάδες μέ τά νταούλια καί τά όργανα. "Υστερα τό ξανάφερναν 
μπροστά στην Εκκλησία κι3 εκεί τό έσφαζαν. Την άλλη μέρα τό έκαναν 
κουρμπάνι * 7). Τό έκοβαν σέ μεγάλα κομμάτια, τό έρριχναν στα καζάνια και 
τό έβραζαν, όσο έψαλλαν μέσα στην Έκκλησιά. "Οταν άπολοΰσε, .έβγαινε 
έξω ό παπάς καί «διάβαζι τον βρασιό», δηλ. εδιάβαζε ευχή-πάνω από τά 
καζάνια. Σάν ερχόταν ή ώρα τής διανομής, πλησίαζαν ένας— ένας οι προ
σκυνητές κι’ έπαιρναν μερίδα απ’ τό κουρμπάνι' κομμάτι κρέας καί ζωμό. 
(Οί περισσότεροι έφερναν μαζί τους επίτηδες μαστραπάδες γιά τό ζωμό καί 
τόν έπαιρναν στο σπίτι νά δώσουν καί στους άλλους). Είχε καί δίσκο πλάι, 
πού όποιος ήθελε έρριχνε κάτι μέσα γιά την Έκκλησιά.

“Ολος δ δρόμος πού έφερνε από τόν "Αη Γ ιώργη (την ένοριακή έκ- 
κλησιά τοϋ Στενίμαχου) ώς τόν "Αη-Τρύφωνα, ήτάν στολισμένος μέ πρασι
νάδες καί κρεμαστάρια. Κάθε λίγα μέτρα είχαν στημένες αψίδες από πρασι
νάδα, μέ τεντωμένα σκοινιά. Στά σκοινιά αυτά κρεμούσαν λογιών—λογιών 
πράγματα τ’ αμπελιού. Κρεμούσαν μεγάλες κληματαριές, δηλ. ξερά σταφύ
λια μέ τις βέργες τους— τσαμπιά ολόκληρα, πού τά διατηρούσαν επίτηδες 
από την εποχή τοϋ τρύγου—καί πλάϊ τους κρεμούσαν κλαδευτήρια, σβανά- 
δες, μπουκάλια, χρυσωμένα κέρατα κΤ δ,τι άλλο σκεφτόταν δ καθένας ν’ 
αφιέρωση στον άγιο.

’Έπαιρναν τήν εικόνα τ’ 'Αγίου Τρΰφωνα οί παπάδες κι δ κόσμος, 
καί τήν έβγαζαν λιτανεία. Περνούσαν κάτω από τις αψίδες, καί πήγαιναν 
στους μαχαλάδες. Οί νοικοκυρές σέ κάθε σπίτι, είχαν στημένο τό δικό τους 
εικόνισμα, τόν "Αη Τρύφωνα, πάνω σ’ ένα τραπεζάκι "μέ καντήλι μπροστά, 
καί περίμεναν μέ τά λιβανιστήρια νά περάση ή λιτανεία, νά τούς κάνη 
«δέηση» δ παπάς. Ή ταν καλό γιά τά σπίτια καί γιά τ’ αμπέλια τους.

ΚΓ ή λιτανεία, όταν τελείωνε τούς μαχαλάδες, τραβούσε έξω προς τ’ 
αμπέλια, γιά νά διαβάση εκεί τόν αγιασμό καί νά εύλογήση τό πρώτο κλά
δεμα. Οί καμπάνες στο μεταξύ όλο καί χτυπούσαν. Τ’ απόγευμα ή γιορτή 
συνεχιζόταν μέ χορούς, μέ φαγοπότι, μέ μεθύσια καί μέ παλέματα. Πάλευαν 
ποιος θά ρίξη τόν άλλον κάτω, ή ποιος θά τρέξη πρώτος μέ τ’ άλογό του. , 
’ Ακόμα πάλευαν καί ποιος θά πιή τό περισσότερο κρασί, χωρίς νά μεθύση.

ναξάρι καί πού μπήκε στή λαϊκή παράδοση είναι, πώς ό “Αγιος Τρύφωνας υπήρξε 
χηνοβοσκός, «...καί πρός τή Καμψασοΰ κώμη διατριβών, εύρίσκεται χηνών επιμε
λητής καί νομεΰς δ τοσοϋτος.» Γ ', 1313).

7) Γιά τις θυσίες ζώων γενικά στή Θράκη (τά «κουρμπάνια») καί τό λα
τρευτικό χαρακτήρα τους, βλ. Γ εω ρ γ . Α . Μ έγα  : Θυσία Ταύρων καί κριών έν τή 
ΒΑ. Θράκη. Λαογραφ. Γ ', σ. 148 — 171.
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4. Τό διάστημα ώς τον τρύγο

'Ύστερα από τό κλάδεμα, ακολουθούσαν κι° οΐ άλλες αμπελουργικές 
εργασίες, δλες στη σειρά, δπως τις απαιτούσαν οί εποχές κι’ ή γεωργική 
πείρα. Μά στο μεταξύ διάστημα είχε πολλές γιορτές, κι" αυτές οί Στενιμαχίτες 
τις φύλαγαν μέ σεβασμό, για τό καλό τών αμπελιών τους.

α') Την περίοδο τής “Ανοιξης, που ό μεγαλύτερος κίνδυνος για τ’ αμ
πέλια ήταν τό χαλάζι, οί Στενιμαχίτες κρατούσαν ευλαβικά τις πέντε Πέφτες 
πού μεσολαβούσαν από τη μεγάλη βδομάδα, ώς τής Άναλήψεως, καί δέν 
έβγαιναν στ’ αμπέλια τους νά δουλέψουν. «Τις φ ’λάγαμι για τον χαλάζ\ 
Κά&ι Τιτάρτ’ ηέλελα βγη ον ντιλάλ'ς νά γνρίοη στους μαχαλάδις κι νά φον· 
νάξ’ ;  Ταχιά, Χριστιανοί, μη βγαίνιτι στ αμπέλια. Θ’μη&ήτι, μην κάμιτι τ ν  
αμαρτία κϊ ρίξ’ ον Θιδς τον χαλάζι τ’ κϊ μας τά χαλάσ* .'Όσον δεν τελέψ’ τον 
Χ ’στδς Άνέστ’ μη βγαίνιτι. Κί τουν ακονγαμι κι δε βγαίναμι στ’ αμπέλια.

“Αν, παρά την ευλαβική τους αυτή αποχή, 6 ουρανός δέ συγκινιόταν 
κι’ έρριχνε τό καταστρεπτικό χαλάζι του, οί Στενιμαχίτες είχαν ένα μαγικό 
τρόπο νά τοϋ εξουδετερώσουν τή βλαφτικότητα, ή νά τό κάμουν νά σταμα- 
τήση. “Εβαζαν τά παιδιά πού ήταν πρωτογέννητα καί πού τούς ζοϋσε ή 
μάνα κι’ δ πατέρας, νά πάρουν στή φούχτα τους από τό χαλάζι αυτό καί 
νά φάνε. “Ετσι τό κακό θά λιγόστευε ή δέ θά γινόταν.

β ’) ’’Αλλο κακό γιά τ’ αμπέλια, τούτη τήν ΐδια περίοδο τής άνοιξης, 
ήταν ή αναβροχιά. Τον ’ Απρίλη χρειαζόταν δίχως άλλο τό νερό, γιά «νά 
πλονμησονν τ αμπέλια, νά δέσονν οι ρώγες». “Αν ή αναβροχιά κρατούσε 
πολύ, έβγαιναν δέηση, δηλ. έκαναν λιτανεία. “Επαιρναν τήν εικόνα τ’ 'Α 
γίου Τρΰφωνα κι’ άλλες καί πήγαιναν στ’ αμπέλια. ’ Ακολουθούσε τό πλή
θος από πίσω μέ άναμένα κεριά στά χέρια τους. “Εκαναν δέηση, στο Θεό καί 
στον "Αγιο, να βρέξη γιά τό καλό τών αμπελιών.

Πλάϊ στον χριστιανικό τούτο τρόπο γιά τό κάλεσμα τής βροχής, ήταν 
κΤ δ άλλος, δ εΐδωλολατρικός : ή πεπερονντα. Παλαιότατο μακεδονίτικο έθιμο 
πού χρησιμοποιόταν σ’ όλων τών ειδών τις άναβροχές. “Επαιρναν ένα κο
ριτσάκι (ποτέ αγόρι) καί τό τριγυρνούσαν μέ πομπή από άλλα παιδιά στούς 
μαχαλάδες φωνάζοντας καί τραγουδώντας.’ Από κάθε πόρτα έβγαιναν οΐ γυ
ναίκες κι’ έρριχναν πάνω στο κορίτσι μέ τούς μαστραπάδες νερό κι’ εύχον
ταν : 'I  ονρανός νά μας άκονα'. Ον Θιδς ν' άνοίξ ’ τσι καταρράχτις τ’ . Κι’ 
έκαναν μούσκεμα τό κορίτσι. Τά παιδιά πού τό συντρόφευαν τραγουδούσαν 
καί χτυπούσαν παλαμάκια. Λέγανε πιο πολύ λόγια βουργάρικα 8) μά λέγανε 
κι’ ελληνικά : «Βρέξι βρέί; βρουχίταα — νά εν’ τά αταφνλίταα — νά φάνι τά

8) Ή  κ. Τζομπάρη πού μοΰ μιλούσε γιά ιό έθιμο αυτό της Πεπερούντας, 
μοΰ είπε πώς στή Στενίμαχο τό είχαν γιά βουλγαρικό. Κι* ή λέ|η, λέει, πεπε- 
ρούντα είναι βουλγαρική, καί σημαίνει πεταλούδα.
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πιδιτβα— μΐ τά καλα&ίτοα». Αυτά τά έλεγαν κι’ δταν άρχιζε νά σιγοπέφτη ή 
επηθυμητή βροχή.

γ') Την ήμερα τής Μεσοπεντηκοότής (στα μισά τού Μάη) οί Στενι- 
μάχίτες πάλι χήν αφιέρωναν στ’ αμπέλια τους. Ή ταν ή εποχή πού τ’  απει
λούσε ό κίνδυνος χού περονόσπορου και χής χολέρας. Γ ι’ αύχό έκαναν δέηση. 
“Υστερα από χή λειτουργία έβγαζαν τις εικόνες λιτανεία καί τις πήγαιναν στ’ 
αμπέλια. Οϊ παπάδες μέ χά εξαπτέρυγα μπροστά, δ κόσμος κι’ οί γυναίκες, 
από πίσω. Στέκονταν σχό ύπαιθρο, πάνω απ’ τ’ αμπέλια, καί διάβαζαν α 
γιασμό. Είχαν δλοι μαζί τους μαστραπάδες, κι’ δ καθένας έπαιρνε καί ράν
τιζε τ’ αμπέλια του. ’Έριχναν τον αγιασμό πάνω στα φύλλα, νά τά φυλάξη 
από τις άρρώστειες. « ’ Αραδιάζινιαν eraς ένας κι ψέλνανι οϊ παπάδις. Πονρ- 
πατούσανι οιγανά, μΐ αννονδιά ίνα σήμαντρου, an τον βαατονσι era π δΐ  κι 
τον χτνπαγι σαν καμπάνα. Πάαιναν στ’ άμηέλια κι διαβάζανι άγιασμά. Τον 
’χαμι για τ’ν αρρώστιαν 9).

δ ’) Ό  κίνδυνος τού χαλαζιού ήταν πιο μεγάλος τον Ιούνιο. Στις 11 
τού μήνα αυτού οί Σχενιμαχίτες γιόρταζαν τον "Αγιο Βαρθολομαίο. Τον εί
χαν κι’ αύιόν γιά τ’ αμπέλια, καί δεν έβγαιναν νά δουλέψουν ανήμερα στη 
γιορτή του. ’Όποιος δούλευε, θά πάθαινε κακό στ’ αμπέλι του.

ε') Την 1η Αύγουστου ήταν ή μέρα πού έπρεπε ν’ αγιαστούν τά ώ 
ριμα πιά σταφύλια. Τούτος δ μήνας ήταν πού θά έδινε χρώμα καί γλύκα 
στον ωραίο καρπό. Γι’ αυτό χρειάζονταν «αγιάσματα». ’Ύστερ’ από τη λει
τουργία, διάβαζαν στην εκκλησιά αγιασμό κι’ από κεΐ έπαιρνε δ καθένας κι’ 
έφερνε στ’ αμπέλι του κΓ έρριχνε. «Καλόν τρύγο» ευχόταν' δ ένας γείτονας 
στον άλλο. Καί «καλωοώριζαν τά πρωιμάδια». Μά δεν έβαζαν ακόμη ρώγα 
στο στόμα τους.

στ') ’Ανήμερα τού Σωτήρος (6 Αύγούστου) ήταν ή πρώτη μέρα πού 
οϊ νοικοκυραΐοι μπορούσαν νά φάνε σταφύλι από τ’ αμπέλι τους. Ώ ς τότε, 
ςνήστευγαν από αταφνΤ». Μά πρώτα έπρεπε νά τά βλογήσουν στην έκκλη- 
σιά. Νά τά προσφέρουν στο Θεό σάν απαρχή. "Ολα τά σπίτια, δσα είχαν 
αμπέλια, πήγαιναν από ένα πιάτο σταφύλια στην Ικκλησία. Οί παπάδες τά

9) Μιά τέτοια λιτανεία παρακολούθησα κι' ό ίδιος στό Κιλκίς αυτήν τήν 
ήμερα άπό τούς Στενιμαχίτες πρόσφυγες. Είχαν λειτουργήσει στόν "Αη-Δημήτρη, 
τή δική τους εκκλησία, καί σάν απόλυσε βγήκαν όλοι στ’ αμπέλια. Ή  'Εκκλησία 
χτυπούσε τήν καμπάνα επί 3 ώρες, ώσπου νά γυρίσουν. Κόσμος πολύς, ιδίως γυ
ναίκες μέ πολύχρωμα φορέματα, κρατώντας εικόνες καί ψάλλοντας πήγαν στ’ αμ
πέλια, διάβασαν αγιασμό καί τά ράντισαν. Κείνην τήν ημέρα ακόυσα καί τήν εξής 
χαρακτηριστική φράση άπό Πόντιο πρόσφυγα τού Κιλκίς : «”Αν άκουγε ό Θεός 
τούς,Στενιμαχιώτες, άλλο άπό κρασί δέν θά γινότανε στόν κόσμο !»

Μοΰ διηγήθηκαν, πώς σά σήμερα γινόταν στό Στενίμαχο καί μιά άλλη με
γάλη λιτανεία. Πήγαιναν, λέει, τήν εικόνα τής Παναγίας καί τήν άφιναν γιά λίγο 
στό Μοναστήρι στό Μπάτσκοβο, 11 χιλιόμετρα έξω άπό τή πόλη.
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έρριχναν δλα μέσα σ’ ένα μεγάλο κοφίνι και τα διάβαζαν."Επαιρνε ένας ένας 
τό τσαμπί του, φιλούσε χέρι, κι’ έτρωγε. Ή ταν ή πρώτη μέρα πού το έβαζε 
στο στόμα του. «Πρώτα να διαβαστον>·ι, πρώτα νά μοιράοτοννι οτ’ν εκκλη
σία κ'ι νοτερά νά φάη δ ααϊμπής (νοικοκύρης)' άτι’ τοϋ Σουτήρος κΐ ϋοταραη. 
Καθώς έτρωγαν, εύχονταν ό ένας στον ά'λλο : Κ ι ’ άπό χρόνου ! Καλόν τρύ
γον. Μ ’ τον καλό νάν τά κόψ’ς.

δ .  Ό  τρύγος

Σαν ήθελε περάσει τοϋ Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) μπορούσε πια ό 
κάθε νοικοκύρης νά τρύγηση. "Οριζαν την ημέρα, κι’ αποβραδίς ξεκινού
σαν δλοι μαζί για τ’ αμπέλια. "Επαιρναν μαζί τους όργανα (γκάιντες καί 
νταβούλια), κρεμούσαν στα μουλάρια, καί στ’ ά'λογα κουδούνια καί ξεκινού
σαν με θόρυβο καί φωνές. Σαν ήταν ν’ άρχίση ή δουλειά στ’ αμπέλι, έστη
ναν εκεί σ’ ένα πλάτωμα τά όργανα καί τά έβαζαν νά λαλάνε. "Αντρες καί 
γυναίκες τότες ρίχνονταν στη δουλειά καί ■ τρυγούσαν μέ κέφι, κάνανε τό 
σταυρό τους καί λέγανε. «Ού αη Τρύφους νά μας παραστέκ’ . Καλή δύναμη 
κΐ καλή ανγάτ’ νά μας δώη». Σάν τέλειωνε ό τρύγος, γυρνοϋσαν δλοι στην 
πολιτεία καί τραγουδούσαν, κάθε παρέα γιά τό σπίτι τ’ αφεντικού. Εκείνος 
τούς δεχόταν μέ στρωμένο τραπέζι, καί τό στρωναν στο γλέντι καί στό φα
γοπότι. Οί τρυγητάδες έφερναν μαζί τους άπ’ τ’ αμπέλια πρασινάδες καί 
τσαμπιά καί κληματαριές καί τά κρεμούσαν μπουρλιές στούς τοίχους καί στις 
πόρτες καί στά παράθυρα. "Εκαναν στεφάνια κι’ έβαζαν στό κεφάλι τους 
καί στά κεφάλια των κοριτσιών. Καί γλεντίζανε δλη νύχτα. Ό  νοικοκύρης 
τούς ζύγιζε σάν έρχονταν, γιά νά δη τάχα πόσο θά φάνε. Καί τούς κοίταζε 
στά δόντια, γιά νά δη τάχα πόσο κρασί ήπιαν. Δεν έπιναν μόνο κρασί."Ο,τι 
έβρισκαν έπιναν. Καί μούστο καί χυμό καί τσίπουρο καί δ,τι άλλο. Νερό 
μόνο δεν έκανε νά πιοΰν. Γλεντίζανε δλη νύχτα καί μεθούσανε. Καί σάν 
έφευγαν, εύχονταν. « Καλά μπερκέτια ! Καλά φονταιά (βαρέλια). Καλοπά- 
τητα και καλόπιοτα h .

6 . Τό πάτημα

Τά σταφύλια τά πατούσαν μέσα σε ξύλινους ληνούς, γκάντιους. Πριν 
αρχίσουν, έκαναν τό σταυρό τους κι’ έλεγαν τό « Πάτερ ήμών» ή τό « ’Άγιος  
δ Θεός». Ό  νοικοκύρης τούς ευχόταν καλή δύναμη, κι’ αυτοί τοϋ αποκρί
νονταν : καλά μπερκέτια ! Υπήρχε κι’ ένα ξεχωριστό πάτημα σταφυλιών, 
δχι μέ τά πόδια, μά μ’ ένα ξύλο χοντρό, πού τό κρατούσαν στό χέρι. Τά 
σταφύλια αυτά προορίζονταν νά δώσουν καθαρό αμόλευτο κρασί, γιά την 
κοινωνία. Ή ταν γιά τό άνάμμα. ’Έρριχναν διαλεχτά σταφύλια σέ μια κά- 
τσα (=κάδο) καί τά χτυπούσαν μέ τό ξύλο νά χύσουν τό μούστο τους. Τον
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τραβούσαν υστέρα το μούστο αυτό και τον έβαζαν σέ ξεχωριστό φουτσί η 
γκάντιο, και τον φύλαγαν για την Εκκλησία.

Εκείνοι που πατούσαν μέ τα πόδια τους τά σταφύλια, έπρεπε ναναι 
μυρωμένοι άπδ παπά, δηλ. ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν παίρνανε για το πά
τημα ούτε 'Εβραίους ούτε Τούρκους η ετερόδοξους.

7  Το Άνοιγμα των κραοιών

Τό επίσημο άνοιγμα των κρασιών γινόταν τ Αγίου Δημητρίου (26 
’ Οκτωβρίου). ’ Εκείνην την ημέρα, ύστερα από την εκκλησία, γυρνοΰσαν οΐ 
Στενιμαχίτες παρέες παρέες στα σπίτια καί δοκίμαζαν τό πρώτο κρασί. Τό 
έλεγαν «ισιμπητά», γιατί ήταν αγίνωτο ακόμα καί «τσιμπούσε». Είχε μια 
γεύση ανάμεσα μούστου καί κρασιού. Χτυπούσαν τά ποτήρια τους κι’ εύ
χονταν : «Χαϊρλήδ'κα ! Που χρόν' παραπάν’ . Νά ζήοουμι καϊ που χρόν’ νά 
πιοϋμι».

Τά κρασιά τους ήταν πολλά : Πήλινο, μαύρο, καρτσιάγκος, τσιμπητό 
κ.ά. “Ενα κρασί πού ξεχώριζε θρησκευτικά μέσ’ στο Στενίμαχο, ήταν τό κα
σέρι, τό εβραίικο κρασί. Ό  μούστος του ήταν Στενιμαχίτικος, μά τό φτιά- 
Ειμο εβραίικο. Γι’ αυτό οί χριστιανοί δεν τό έπιναν. Τό ίδιο έκαναν κι’ οί 
Εβραίοι για τά Στενιμαχίτικα κρασιά. Δεν τά έπιναν, και τά έλεγαν Τορ- 
φάδες Ι0).

8. Γλυκά άπδ μοϋοτο

Οί νοικοκυρές έφτιαναν μέ τό μούστο διάφορα γλυκά. Ή ταν δλ« 
απαραίτητα γιά τό καλό τής χρονιάς, γιά την ευλογία τής σοδειάς- Πρώτο 
πρώτο γινόταν τό μέλι (— πετιμέζι). ’Απ’ αυτό έπρεπε δίχως άλλο νά στεί- 
λουν στη γειτονιά καί στους συγγενείς, μέσα σέ πιατάκια, καί νά ρίξουν α
μύγδαλα ά'σπρα από πάνω. Τό έτρωγαν Ικεινοι κι’ εύχονταν. «ΚΓ από χρό
νου ! Γλυκό ναναι τό στόμα τους κι’ ή καρδιά τους».

“Υστερα έφτιαναν «μουσιολαμπάδες». ’Έπαιρναν «ράμματα» από 
νήμα, περνούσαν από μέσα σκελίδες καρύδια καί τις περίχυναν μέ ταφεια- 
σμένο (=θειαφισμένο) μούστο. ’Έφτιαναν καί μουσταλευριές καί τις έστελ
ναν στη γειτονιά καί στους συγγενείς.

Γιά τις σαρακοστές καί τις νηστείες έφτιαναν τή οιαφ’λαρμιά. "Εβα
ζαν μέσα σέ βυτίνες σειρές σειρές τά σταφύλια, τούς έρριχναν από πάνω 
χαρντάλι (=σινάπι σπασμένο) κι’ ύστερα τ.ίς περίχυναν μέ μούστο. Γά έκλει-

10) ΟΙ Εβραίοι έλεγαν το ρ φ ά  κάθε φαγώσιμο χριστιανικό, πού είχε τρύπες 
(πόρους ή κενά) π. χ. κεφαλοτύρι, ψωμί, γλυκίσματα. Δεν τά έτρωγαν αυτά γιατί 
ηπως ελεγαν, μέσα σ’ εκείνες τις τρύπες είχε μπη ό Χριστός. "Υστερα είπαν τορ
φά κάθε τι πού δέν Ικανέ νά βάλουν στο στόμα τους.
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ναν κατόπι και τά όίφιναν έτσι νά διατηρούνται. Τις παραμονές τοδν Χρι
στουγέννων πού ήταν σαρακοστή, η τη Μεγάλη Σαρακοσιή, άνοιγαν τις βυ- 
τίνες κι’ έτρωγαν. *Ηταν νοστιμότατο φαγί.

Δ Η Μ .  Σ.  Λ Ο ΥΚΑΤΟ Σ
Συντάκτης τοϋ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου 

τής ’Ακαδημίας ’ Αθηνών

Γ' α) Τρύγους

Κόμα είνι σκουτνά, άμα μεΐς εΐμαστι δτμοι : νιμμέν’ , άλλαγμέν’ φα- 
γουμέν’ κί παάέχουμε πότι νά έρταν οι κυρατζήδις '), νά πααίνουμι στοΰ 
άρύγου. Άπού σήμιρα θ ’ άρχέψουμι κί μεΐς νά τρυγοΰμι τ’ αμπέλια μας.

Σάν’ ώρα τς ήρταν οί κυρατζήδις καράτσ’άοι a) κί μπιράτσκις 8) μι 
τα καλάθια τς τά ξιπλισκά 4) κί δλα τά άλλα νάριάα 6) τς για τού άρυγου.

Τοϋ κουδοϋν’ τσ’ πόρτας μας ξικούφανι ά ’γειτουνειά νά χπάη ώ ρ ’άπ’ 
ωρα ντρν !, ντρν ! βγάζοντας δξου άτσ’ gad’ για φόρτουμα στά μλάρια κί 
τ’ αλόγατα. 'Ως τά ίχτέ οΐ gad ’ ήταν γιουμάτ’ νιαρο νά μουσκέψαν κί νά 
σφαλίσαν οί άραμάδιζι τς. Στά υστερνά κουδουνίσματα κατέβκαμι κί μεΐς 
ιά πίβδιά για νά άνιέβουμι σί κανένα μλάρ’ κί νά μί πουρπατοϋμι ως χοϋ. 
άμπέλ’ .'Όξου ή γειτουνειά ήταν γιουμάτ’ ξυπνοπούλια δ'μ μας. "Ολους ου 
κόσμους στοΰ άρύγου, σάή δλειά κί ad’ διασκέδασ’ . Σώθκαν πιά δλ’ μας οί 
φόβοι κί τά χτυποκάρδια για βρουχές ή άναβρουχές, για χαλάζ’ κί πυρουνό- 
σπουρο. Μπίτσαν 6) τά βάσανα. Σήμιρα ήρτι ή τρανή ή μέρα νά πλιαρωθή 
ου κόπους μας.’Έκατσα στά καπούλια σί ένα μλάρ’ . Στοΰ σαμάρ’ κάθητι ου 
νοικοκύριζι τ’ κί τσ’ μιριές είνι δυο ζευγάρια gad ’ φορτουμέν’ δίπλα, ένας 
μέσα στούν άλλου. Σκουτνιά άχαραή 7) εΐμασταν κείθε άπ’ τούν“Οχτου 8). Θ’ 
άρχέψουμι τού άρύγου άπού τά Σκλόγια κί ύστερα Άϊμπαάιλέμους, ΙΊαρακό- 
λοβο, Καψίδα, Κούκληνα, θά πάρουμι ένα-ένα γραμμή δλα τά αμπέλια μας.

Οί γυναίκες, οί μπιράτσκις, δέθκαν τά μούμιά 8) τς, έβαλαν τσουρά
πια στά χέρια, άντις γιά γάντια, τά παλιά τς τά στιβάλια, πήρι ή καθιμίά 
τοϋ σβανά τς κι τοϋ καλάθι τς κί έπιασι άπού ένα άρδίν’ . Είνι κόμα νουρίς 
κί είνι κρυάδα. Κί μέ di δλειά θάζισταθοϋν κί θά τραβδήξαν (τραγουδήσουν).

Ού κοφτιρός σβανάς κόφτ’ εύκολα τά σταφύλια κί γρήγουρα γιουμί- 
ζαν τά ξεπλισκά τά καλάθια μί τά καλά, τά μαυρούδια, κί άσπροΰδια, κί 
παμίδια, κι μισκέτια. Οί καράτσ’άοι είνι δτμοι κί τόμ γιουμόσ’ κανένα κα- 
λάθ’ τοϋ παίρναν κί τοϋ αδέιαζαν στοΰ §άάιου, ϋσταρα κι’ άλλου κι’ άλλου 
ώς πού νά γιουμίσ’ ού gάdιoυς. Κάθι ένα δυο καλάθια ον καράτσιους πα
τάει τά σταφύλια στοΰ gadioa μί τοϋ ποδάρι τ’ . ” Ετσ’ πρέπ’ . Οί gad’ 
πρέπ’ νά πατθοϋν καλά γιά νά πάραν περσότερα κιλά σταφύλια : 35 κί 40 κί 
πιρσότερα κιλά, αν είνι πιο γιρο τοϋ ζώου. Έ τ σ ’ άπού άρδίν’ σί άρδίν’ 
προχωρεί ή δλειά κί γιουμίζουν οί gdd’ ·
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Οί κυρατζήδες φόρτουσαν από δυο gad’ σί κάθε ζώου, κΐ εινι δτμοι 
νά κάμαν τού πρώτου γιουλούκ3 ι0). 'Ως πού νά ξαναέρταν θά είνι δτμοι οι 
άλλ3 οί gad3 κι3 έτσι δέ θά εν3 τρανό χασουμέρι’ . 'Ως τού βράδ3 θά πρου· 
φτάσουμε νά τοΰ τρυγήσουμι τοϋ άμπέλ3 γιατί εινι σμά κ'ι οί κυρατζήδις θά 
μπουρέσαν νά κάμαν παραπάμ3 γιουλουκια.

ΣΗ Μ . Οΰ τρύγους δέν ενεται μοναχή μέ μλάρια κΓ άλόγατα. Πιρσοί τρυ
γούσαν μί αμάξια γιουμάτα gad’ η κί μέ καράβια.

‘ Ε ξήγησες λέξεων. 1) Κ υρα τζήδες  (οί)=άγωγιά'τες. 2) Κ α ρ ά τα Ά ο ι  (ο ί)= ά - 
γωγιάτες. 3) Μ π εράτοχ ις  (οί)=αύτές πού συλλέγουν τά σταφύλια. 4) Ξ υπΧιοχά  
χαλά&εα (τά)=μεγάλα καλάθια. δ) Νάριεία (τά) =  τά χρειώδη. 6) Μ π ίτοα ν= τελ εί(α ·  
σαν. 7) Σ χ ουτνεά  άχαραή (ή)=πρίν άπ’ τά χαράματα. 8) “ Ο χ του ς  η κοιν. Ν όχ του ς  
(ή)=τοπωνυμικόν Στενιμάχου. "Ισω ς έφθανε ώς έκεϊ άλλοτε ή όχθη τοϋ άντικρυ- 
νοΟ ποταμού. 9) Μ ούμιά  (τά)=μαντήλια. 10) Γ εουλ ούπ ’ (τοΰ )=  εδώ σημ. δρόμο·

β) Χατζήλίκι

Κόμα άπ3 τά παλιά τά χρόνια ‘ ), οί άνθρωποι ήταν κόμα εύλάβιοι 
κΐ γιαυτό ειάαν σύντριξ3 “) άμα ήταν νά πααίναν χατζήδες κι χατζήδινις 
στοϋ Χατζλάκ3 3)

’Από μέρις μια απ’ dv3 άλλ3 ρωτούσαν πότι θά φυγαν κι τι θά πά- 
ραν ματζί τς. Σμά 4) νά φύγαν, πιρνοϋσαν νά διαβαστούν 5), ή κάθι μια 
odv3 ΐνουρία τς. Οί συγγινεϊς κ'ι οί φίλ3 τσ’ πήϊναν ώς ζ3 Κατούνιτσα (τον 
πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό).

"Αμα πάλι ήταν για νά ερταν, θά νά έρτ3 ένας άνιθρουπους, μουσ- 
λουχτσή τον έλιγαν, κΐ εΐδοποιοΰσι στα σπίτια δτι οί χατζήδες κΐ οί χατζή- 
δινες ταχιά φτάναν κί νά πααίναν νά τσ3 άγναδιάσαν. Τού προυΐ μαζόνάαν 
συγγινεϊς κΐ γνουστοί κΐ πήϊναν ζ3 Κατουνιτσα γιά dv3 ύποδουχή.

Οί χατζήδες κι3 οί χατζήδινες πριν νά σέβαν 6) μέσ3 d3 μπόλ3 κατέ- 
βηναν άπ3 τ’ αμάξια κΐ πορπατοΰσαν πεζή ανάμεσα τσ’ συγγινεϊς, πού τσ’ 
βαστοΰσαν απ’ τοϋ μπράτσου, κΐ καθένας πήϊνι ζ3 ΐνουρία τ% Οί παπάς, 
ντυμένος, τσ3 άντίκρυζε δξου μιριά ad3 άκκλησιά, τσ3 πήϊνι μέσα κί τσ3 διά- 
βαζι. "Ισταρα έβγηναν οί χατζήδες μέ τσ3 συγγινεϊς κΐ τσ’ φίλ3 κΐ πήϊναν 
στα σπίτια τς. Ίκεΐ τοίμαζαν μια πουλυθρόνα γιά τ’ χατζήδινα (ή τοϋ χα
τζή), κΐ καταπόδ3 τοίμαζαν ένα λιγέν’ ’ ) γιά νά πλύναν τά -πουδάρια τς. 
Τοϋ είχαν γιά καλό, γιατί ήρθαν άπ3 τ3 "Αγια χώματα. ^Ηταν έθιμο, στά 
παλιά τά χρόνια, νά πιή νιαρό άπ3 τοϋ λιγέν3 οποία δέν ειχι πηδί.

Οί συγγινεϊς έφιρναν δώρα στ3 χατζήδινα, καθένας δτι ήθιλι : π’ - 
κάμσα, τσουράπια, μαντήλια. Ή  χατζήδινα πάλι, ϋσταρα από τρεις μέρις 
oivgi8) τοΰ σιάοΰκι τς μΐ τά δώρα άπ3 τούν Άϊνάάφου : τά σαπούνια τά μο- 
σχοβολάτα, τά χαρχάλια 9), τά g ^ ^ v ia , φουστάνια γιά τσ’ συγγινεϊς, κομ
πολόγια γιά τσ3 άνάροι, σταυροί κΐ άλλα πιρσά- ’Έπιαναν ’ °) μιά γυναίκα, 
κί τά μοίραξι.
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Ή  χατζήδινα πάλι, φύλαγι τοΰ π’κάμισου απ’ σέβκι στούν Ίουρδάν’ 
κι ΐγκι “ ) χατζήδινα μι τά κηρία μαζί τά 33 απ’ dv’ Άνάστασ’ κι τοΰ 
σάββανου τς.

Έ ξ ή γ η σ ις  λέξεω ν. 1) Κ ύ μ α  α π '  τα  παλιά ιάχ£0νια=παλαιότερα, πρό ετών. - 
2) Σ ύ ν τ ρ ιξ ’ (ή)=θόρυβος, ντόρος. 3) Χ α ξ λ ά κ ' (τοΰ)=οί "Αγιοι Τόποι, τό μέρος 
όπου γίνεται κανείς Χατζής. 4) «Σ’μά=κοντά. ‘Υπήρχε επίσης ή έκφρασις : ο μ α  

κ ο ν ά α  πού έσήμαινε δχι τόσο κοντά . 5) Ν ά  δ ια β α α τ ο ί> ν = Ν ά  τούς δ ια β ά σ η  ό παπας 
(καμμιά ευχή). 6) Π ρ ιν  νά σ έ β α ν = Ι Ιρ ο τ ο ΰ  μποϋνε. Σ φ α ΐ ν ω = μ π αίνω, άόρ. ο έβ χ α ν  

Σ έ β α  μέσα— έμπα μέσα. 7) Δ ιγ έ ν ’ (τοΰ)— λεκάνη. 8) "Αν^ι=άνοιγε, οί άλλοι χρό
νοι ά ν ο ϊγ ο υ , άν’γα, θά άνοίξου κλπ. 9) Χ α ρ χ ά λ ια  (τά)=βραχιόλια. 10) ”Ε π ια ν α ν , 
εδώ σημ. μισθώνανε ή αντίθετα. 1 1 ) “Ι γ * ι = ε γίνε.

γ) "Εϋ·(μα γάμου

1. Στον Στανίμαχον, κόμα άπ’ τά χρόνια (ή φασαρία τα’ χαράς ') άρ- 
χιβι από κηρό. Στοΰ γαμπρό, πριν μια βδομάδα, άμα ήράαν ή Δηυτέρα τσ’ 
χαράς, ήράαν οι γυναΐκις (δλις συγγινεΐς) κί τραβούσαν κι κοσκίνζαν τοΰ 
άλεΰρι για τά κουραμπιά. Αυτό τοΰ ελιγαν «τά κοσκινίσματα», κι ελιγαν : 
Πότι θά πααίνουμι μπά, γιά τά κοσκινίσματα ;

2. Τσ’ νύφ’ς τοΰ σπίτ’ πάλι, τοίμαζαν τά σνιά 2), τά δώρα γιά τοΰ 
γαμπρό, (Γ πιθιρά κι τοΰ μπιθιρό, κι τ’ άνάραδέρφια, αν είχι. "Ολα βα- 
ρειά πκάμισα μιταξουτά φαμμένα.

3. Κΐ σά’ γαμπροΰ τοΰ σπίτ’ τοίμαζαν δώρα γιά d’ νΰφ’ . ’Έστειλ- 
ναν τά τέλια, τοΰ στεφάν’ , τοΰ τάσ\ τά σκαρπίνια τά άσπρα κι τοΰ χαβλί. 
Κι εστειλναν τά σνιά πρώτα ή γαμπρός σά’ νύφ’ κί ΰσταρα ή νύφ’ εστειλνι 
τά θκά τς s) τά δώρα στοΰ γαμπρό.

4. Τσ’ ’ χαρας d ’ ιβδομάδα, d ’ Τιτράδ’ , πήϊνι ή νύφ’ στοΰ λουτρό κί 
προσκαλνοΰσι τά κουρίτσια, τσ’ φιλινάδιζ τς νά πααίναν μαζί τς. 'Άμα 
σώνάαν *) ου λουτρός, τά λαλήματα 5) πιρίμιναν όξου μιριά στοΰ λουτρό 
κί έβαναν μπρος κί ή νυφ’ μί τά κουρίτσια κί οί ά'λλ’ συγγινεΐς γυρνοΰσαν 
στοΰ σπίτ’ τσ’ νΰφ’ ς κί ικεΐ εκαμναν χουρό.

5. D’ Παρασκηυή, σά’ γαμπροΰ ζόμουναν τσ’ πήττες, μί αυγά κί μί 
βούτυρο, τοΰ σαραγλί, κΐ εστειλναν τοΰ Σαββάτου, άπ’ θά νά πάραν d’ 
προίκα τά παλλ’κάρια, di μιά d ’ πήττα σά’ νύφ’ . Τά παλλ’κάρια, εκουφταν 
ά ’^πήττα πάμ’ άπ’ τοΰ κιουφάλ’ τσ’ νύφ’ς κί τ’ χποΰσαν σά ’ ράχ’ άουρ- 
μπανιές β). Ή  νύφ’ κύτταζι νά φύγ’ γιά νά γλυτώσ’ . Γύρζαν τά παλλ’κάρια 
μί d’ προίκα στοΰ γαμπρό, κί ικεΐ εκουφταν dv’ άλλ’ d ’ πήττα, πάμ’ άπ’ 
τοΰ κιουφάλ’ d ’ γαμπροΰ, κί τοΰν χποΰσαν κί κείνουν άουρμπανιές.

6. Τοΰ προυΐ τ’ ν Κυριακή, μαζόνάαν’ ) τά παλλ’κάρια κίένάαν τάξου- 
ραφίσματα. Νά ξουρστή ου γαμπρός πρώτα κί ύσταρα ή ίδιους ή μπερμ-
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πέρς νά ξουρίσ’ κί τά παλλ’κάρια. Τά λαλήματα πάλι ένα πήϊναν νά παίζαν.
7. |Τά παλλ’κάρια έτρουγαν εκεί τοΰ μισμέρ’ 8) κι υστέρα άπ’ τοΰ πρώι

μα 8) άλλαζαν τοΰ γαμπρό : Τά διουλιά °), ένα πήϊναν νά παίζαν, άμα άλλα
ζαν τον γαμπρό. Ά π ” τοΰ γαμπρό τά λαλήματα πήϊναν τσ’ νΰφ’ς τοΰ σπίτ’ . 
Τκεϊ τά κουρίτσια άλλαζαν θή νΰφ”. Τά διουλιά άρχιβαν νά παίζαν κι’ αυ
τόν. ’Έπηζαν λογιόντας λογιώ τραγούδια. «Μαυρ” ειν’ ή νΰχτα στα βουνά» 
και τό « Ά π ’ τις φλόγες ή Κρήτη ζουσμένη» ήταν άπ’ τά δίχους άλλο.

"Αμα ήρθαν ή όίρα, καταπόδ’ άπ’ τοΰ πρώιμα πήϊναν άπ’ τοΰ γαμ
πρό ολ’ μαζί οί χαραίν’ 10) μί τά διουλιά μπροστά νά πάρουν τοΰ νουνό. 
Καταπόδ’ πήϊναν, πάλι 8λ’ μαζί, νά πάρουν d ’ νΰφ’ . Στο σπίτ’ τσ’ νΰφ’ ς 
τά κουρίτσια έκρυβαν τοΰ ένα τοΰ παποΰτσ’ τ’ ς νΰφ’ς, κι’ ή άέβιρους 9 έπριπι 
νά τοΰ βρή. Τότε τά κουρίτσια τοΰ έλεγαν : «Τ'ι θά τάξης νά σοί τοΰ δώ- 
σουμι». Κι’ εκείνος έταζι, αν ήταν καλουκαΐρ’ , ένα άρνί, αν ήταν χειμώνας 
ένα μπάλλο (— βιγγέρα). Τοΰ έδναν τότι τοΰ παποΰτσ’ , έβανι παράδις μέσα 
κι τοΰ έβαζε στοΰ πουδάρ’ τσ’ νΰφ’ς μοναχός. Καταπόδ’ πήϊναν μι τά διου- 
λιά πάλι μπροστά γιά τοΰ στιφάνουμα, odv’ άκκλησιά, γιατί άπ’ τούν κηρό 
δεν ήταν έθιμο νά στεφανώναν στά σπίτια.

Ή  μπαμπάς τσ’ νΰφ’ς d’ κατέβαζι άπ’ τ’ σκάλα κ’ υστέρα dv’ έσυρ- 
νε ” ) ως dv’ άκκλησιά ή άδιρφόζι τ’ ς ή κανένας έξάδερφοζ τ’ ς, άμα δεν ειχι 
άδιρφό. Ζ ’ πόρτα τσ’ άκκλησιάς ή παπάς έπηρνι μέσα πρώτα τοΰ γαμπρό 
κι’ υσταρα ήρθαν κι’ έπηρνε κί d’ νΰφ’ , ήρdαv κι ή νουνός κι’ άρχιβι τοΰ 
στιφάνουμα. Στοΰ χουρό τοΰ Ή σαΐα έρρ’χναν τά παλλ’κάρια στάρ’ κί κου- 
φέτα κί λιανώματα ls). "Αμα στιφάνουναν πήϊναν πάλι μί τά διουλιά μπρο' 
στά στοΰ σπίτ’ d’ γαμπροΰ κί διασκέδαζαν. Τά βγαλσίματα ήταν λουγιόντας 
λουγιών: Κρασιά, μεζέδες, κουραμπιά, παντεσπάνια, κουφέτα κι’ άλλα πιρσά.

8. D ’ Δηυτέρα έκαμνι ή γαμπρός τραπέζ’ στά πιθιρκά τ’ κί τσ’ σμά 
συγγινεΐς. D’ Τρίτ’ άν’γαν μιλήνες u) ad’ γαμπροΰ. D ’ Τιτράδ’ τοΰ προυΐ 
έβγηνι ή γαμπρός νά ψουνίσ’ κί πρώτα-πρώτα νά πάρ’ σκοΰπα. Στοΰ σπίτ’ 
έκρυβαν d’ νΰφ’ , οί σπιτικοί, κι’ άμα γΰρ’ζει ή γαμπρός χάλεβι νά d’ βρή- 
"Αμα δέ d ’ έβρισκι, έταζι ένα γκιουβέτς ή αρνί (οί κόμα άρχοθάδις ,6) ή 
μπάλλο, κι’ υσταρα παρουσίαζαν d ’ νΰφ’ . D ’ Τιτράδ’ υσταρα άπ’ τοΰ πρώιμα 
πήϊνι ή γαμπρός μοναχός στά πιθιρκά τ’ κί τσ’ σμά συγγινεΐς 16), φλοΰσι 
χέρ° κί τσ’ έδνι από μιά σακκοΰλα κουφέτα. Ή  πιθιρά τ’ πάλι τούν δώρ’ - 
ζει πκάμσου. Τοΰ Σαββάτου ένθαν ή άντιχαρά. Προσκαλνοΰσι ή μητέρα τσ’ 
νΰφ’ς δλου τοΰ συμπιθιριό κί τσ’ συγγινεΐς σέ μπάλλο. Τοΰ βράδ’ ή νΰφ’ κί 
ή-γαμπρός κοιμοΰνταν αύτοΰ. ’Έτρουγαν μαζί dv’ άλλ’ μέρα τοΰ μισμέρ’ , κί 
μ’ αυτό πιά σόνθαν κι τά γλέντια τσ’ χαράς.

Έ ξή γη ο ις  λέξεων : α) Κ άμε a n ’ τά  χρόκ«*=παλαιότερα (έδώ πρόκειται γιά 
πρό τοΰ 1880). 1) Χαρά  (ή)=γάμος. 2) Σ ν ϊ  (τοΰ) πλη-θ·. ανιά  (τά)=ταψί. Ή τανε  
μεγάλα ταψιά δπου καί έβαζαν τά διάφορα δώρα τοΰ γάμου, έχρησιμοποιεϊτο τό
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περιέχον αντί τοΰ περιεχομένου. Οΰτιο σνί=δώρα, επίσης σνί=τραπέζι, γεΰμα, π. 
χ. “Ε ία  νά σοΙ χ ά μ ω  σνί=έλα νά φάμε μαζί, γιατί μέσα στό ταψί έβαζαν τό φα
γητό καί τό ψωμί. Συν τω χρόνιο δμως έξέλιπεν ή κατά συνεκδοχήν αϋτη σημασία 
τής λέξεως σνί, επειδή αλλάξανε καί οΐ συνήθειες. 3) Θ χά  τ ’5=δικά της. 4) Σ ό ν  

έτελείωνε, οώ·&χη=εσώϋ·'ΐ\, τελείωσε. 5) Λ αλήματα  (τά) ή διουλιά . (τά) ή π α ι
χνίδ ια  (τά )= ή  μουσική μπάντα πού άλλοτε χαρακτηρίζανε ώς διουλιά (=βιολιά), 
άλλοτε ώς λαλήματα (=λαλούμενα παιχνίδια). 6) Ό ονρμ π α νιες  (οί)=γρο#ιές. 7) Μα· 
ί<5ν<χακ=έμαζεύοντο, μ αξώ νο )= μ α 'ζενω . 8) Μ ιαμέρ ’ (τοΰ) ή π ρ ώ ϊμ α  (τοΰ)=μεσημέρι. 
7Γαταπόδ’ (ή νστα ρα ) α π ’ τ ο ν  π ρ ώ ιμ α  (ή μ ιαμέρ  ’ )= τ ό  άπόγευμα. 9) Ο έβιρους  (ή )=  
αδελφός τοΰ γαμπροΰ καί έν ελλείψει αδελφού, έξάδελφός του ή άνεψιός. 10) Χ α- 
ρ α ϊν ’  (οί)=προσκεκλημένοι εις (την χαράν) τοΰ γάμου. 11 ) Χαλεύω=ψάχνω. 12) 
’Έ σ υ ρ ν ι— τή  συνόδευε κρατώντας την απ’ τό μπράτσο. 13) Α ια νώ μ α τα  (τά)=ψιλά  
(χρήματα). 14) Μ ιλήνεζ  (αί) (ενική ί«ληνα)=πήττες. 15) ’Ά ρχοά α ς  (ή)=άρχοντας, 
πλούσιος. 16) Οι αμά ei»y)>evers=oi πλησίον (στενοί) συγγενείς.

Δ' Διάφορα

1. Μα

Μάρτιος μάς ήρτι 
κί καλώς μάς ηυρηκε 
τά όργια (=όρη ) ανθούσαν 
τά πουλιά λαλοϋσαν.

5 Συ καλή νοικοκυρά 
βάλι τά πατίκια ’ ) σου 
κι’ έμπα στοΰ κιλάρι σου 
κι’ έβγαλε σαράντ’ αυγά 

1 ) π«τίκια=παντόφλες.

2. Σί

1 Τσίρι— μίρι— λόνι 
οποίος άπομείνει
νά τούν φάη τοΰ φεΐδι 
κί τοΰ καραβίδι- 
ώρμου^σταφυλι 
κούφιονιγαρΰδι.

2 Σκόρδον μπόρδον καταπιή 
οποίους κλάσκει νά την πιή *) 
σάν άμήλο σάν αυγό
σαν απίδι μαλακό.

ρτιάτίΗΟ

δώσε μάς τά τέσσιρα 
10 κι σάς τά εικουστέσσιρα

νά μή μάς δείρ’ ή δάσκαλους 
δάσκαλους, πρωτόσκαλους. 
Μέσα ήλιους κι χαρά 
κι χαρά κι πασκαλιά 

15 έζου ψυλλ’ κι ποντικοί
κι τοΰ χρόνου σ’ έτη πολλά.

παιχνίδια

3 ϋράν —άράν—άρέτσα 
τί καλή κουπρέτσα 
ποϋ σι γένν’ σει μάννα σ’ 
οΰπίσ’ τή κατσαρέτσα, 
τρώει άρμέτσα 
δίν’ κι τοΰ μπασπαλέτσα.

4 , Μάννα.τ’ έχει ένα γυιό, 
τουν μπαάρεύει κι° ένάει δϋό 
κι= ου γυιός κάμνει πηδιά 
κί γεμίζει ή γωνιά 1 2).

1) Σαράντα Εκκλησίες Θράκης : "Οποιος έκλασε νά τόν πιή | κ'Γ άλλο 
μπόρδο καταπιή | Τροΰπτσος Γιοβάνος | Κωλόπανοε Στογιανος.

2) Αύτό λέγεται δταν χορεύουν τά μωρά (τά άγοράκια βεβαίως).
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5 . Χαιρετισμός ατά πουλιά Ιδίως στις

Γκά, γκά, γκά 
κάμτει χάροι 
πάρτει μαντήλια 
φουνάξτει κι μάς, 
μάς τά μαντήλια 
σάς τά κουάίλια.

6 . Αϊνοιγμα
Νΰφ’ κ! γαμπρός 
πιθιρά κι πιθιρός 
κι δυο παλιά σκαφυδια. 
Άπάντησις : (=καρύδι)

γκάργες (=καλιακοϋδες)

7 . Κβϋο !
Άϊβαρβάρα βαρβαρών’ 
'Αϊσάββας σαββανών’ 
πρόφτασι κι’ 'Αϊνικόλας 
μί τά άσπρα τά γινίτσια 
ώς τά γουνατίτσια.

8. Βρέξε, βρέξε|βρουχίτσα 
νά έναν τάϊσταφλυτσχια 
νά φάν’ τά πηδίτσχια 
μέ τά καλαθίτσχια ■*).

9 . Γιά το ξεκάκιωμα των κακιωμένων παιδιών
ν

Κακιωμένη— μένη | άνιέβα στην μηλιέτσα | κόψι μιά βιργίτσα, 
χτυπά την κατίτσα | νά κάμη κουραδάκια | νά τά φάη ή κακιωμένη

1 0 .  Έ πϊ Τουρκοκρατίας ό τηλάλης φώναζε :

’Άσπρα γένια, μαϋρα γένια (γέροι και νέοι) δλα ζ’ £ουμπριά νά μα- 
ζουχτοΰν, νά σκιφτοϋμι γιά τοϋ.μάξουμα, γιατί άγάς εινι χαμνός νά μή φάη 
κανένα μαλακό (= ν ά  κάνη τίποτε έναντίον του). .

1 1 .  Α ριθμητικά

Πρώτους, δευτέρους, τρίτους, τέταρτους, πένάαρτους, έξαρτους, ίφτάρ- 
τους, οϋχτώρτους, ίννιάρτους, δέκαρτους, Ινάικέρτους, δωδεκάρτους, εικου- 
σάρτους.

12 . Χρηαις ουδετέρου γένους

Π. χ. τοΰ μπακλαβί, τοΰ κουραμπί, τοΰ νυχτικό, τοϋ χά&ρου.

13 . Διάφορες έκφράαεις καί παροιμίες

1. "Αμα Ιχ’ κανένας τον μπαρά, δλα ενάι μέλ’ κΐ γάλα (— ή δυναμις 
τοϋ παρά).

2. Τον βιό παάρέβ’ τον στ χειδ (παροιμ.) (= ή  αξία τής προίκας).
3. Νε σκόρδο, νί σκορδιας (πρβλ. ούτε γάτα ήτανε οΰτε ζημιά έγινε).
4. Χλονπ ’ , πάει ή καρδιά μ (=ένδειξις τρόμου).
δ. Τονν χάλευαν από τρύπα σε τρύπα (= τόν  ζητούσαν παντοϋ).

3) Λέγεται επί ανομβρίας.



6. Κόσμον βουή, Θεοϋ ούργή (παροιμ.).
7. Άλλονν d ’ δνειρο κι άλλονν dob &άμμα.
8. Άλλον ν’ τά κακαρίσματα κι’ άλλού λαλούν οι κοίτες.
9. Μια τοΰ &άμμα, τρεις τον παρα&άμμα (πρβλ. μια τοϋ κλέφτη...).

10 Κόφτου καρφιά, έκουψαμι καρφιά (=κρυά>σαμε).
11. Κόφτου κνδών (==χέζω).
12. Άλλοι ατονν παντεχούμινου στής γειτονίας την πήττα (=άλλοίμο- 

νον σ’ αυτόν που περιμένει νά ζήση από ελεημοσύνη).
13. Μ ’ ϊχ ακρα ματιού (= μ έ  μισεί), τό αυτό λέγεται και Μ’ εχ σ’ 

d,’ βονρφή τον τφέκ’ .̂
14. Μικρόν κώλο δεν έδειρες, τρανόν μή φοβερί’ης (παρ.).
15. *Ηρτι δμ καλός παπέτσας=ήρθε θέλοντας καί μή. Θά τά πλη- 

ρώσ° δμ καλός παπέτσας=3ά τά πλήρωσή κα'ι θά πή σπολάτη.
16. Κονάίλα (=κονράδα) μι τον ράμμα (=κλωστή). Λέγεται για τούς 

υπερήφανους.
17. ‘ Η μύτη τ’ νά πέσ’ , δε ΰ·ά σκύψ' νά d' μττάρ’ . Λέγεται για τούς 

υπερήφανους.
18. (’Ίνκει) άττό τρανή πάπια αύ^ο(=μεγαλοπδιήθηκε). Λέγονται επ'ι 

νεόπλουτων.
19. Εϊδι ή κότα τον κονλί τς κϊέλδρσι παναΐρ. 'Ομοίως
20. Εϊδι στον φελλί τ’ (— φέτα) βοντρο, κι &άραι μάνάρα »
21. Τνφλός αά διή,χτάζ’ μακρυά. »
22. ^έν άχρήζ’ κΐ φαβρίζ’ . (— Δεν αξίζει και ανακατεύεται σ’ ολα).
23. Σχίζάι καρτοννες κ'ι τά κονλονβί&ια. ‘Ομοίως. .
24. "01α ϊρ'ι-ιρινάΐ, κι’ ή ρινάές στον καρφί (πρβλ. δλα τάχει Ζα- 

φειρίτσα..,).
25. Πέρασι τα’ Ιληάς κ'ι τ ’ κανναβιοΰ (— ύπέφερε πολύ).
26. ’Ίβαλι νύχ κι κριάς νά τα χωρία’ (=προσπάθησε μέ κάθε τρόπο 

νά τούς χωρίση).
27. Κι’ αυτός ίσια μΐ τζ’ Δώδεκα !  (κι’ αυτός βάζει τον εαυτό του ε’ις 

ΐσην μοίραν μέ τούς ά'λλους),
28. Τ’ Θιοϋ ανϋρωπος (=πολύ καλός).
29. Πόμνει μία ’ τον μπαρα (=θησαύρισε)
30. Μ ’ εδοναι χέρ’ ή μ’ εδουοαν χέρ’ (τά λόγια τ ’ ) (= μ έ  γέμισαν Ιλ- 

πίδες τά λόγια του).
31. Κάμ’ τον δλειά νά τονν βρής (=άποφάσισε, πάρε το στά σοβαρά 

και πήγαινε...). Τώκαμα δλειά καί πήγα καί τον είδα (— άπεφάσισα...).
32. Νίφκει κώλονς κ’ ίνκει πνάκ’ (=πινάκιον).
33. Μι πέρασι άπ τ’ σκλιον τοϋ βώλου (— μέ καταβασάνισε).
34. ’Έφαγι μαλακό (=κουράδες) (είναι κάτι πού έπρεπε νά ρείνη μυ-
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σηκό, ακριτομυθία). Νά μή φάη κανένα μαλακό (— νά μή πάη καί τά πή).
35. ”Ινκι για τ’ άνά&ιμα (=έγινε αγνώριστος).
36. Είχα (Εχω) hav νοΰ (— κεπτόμουν, σκέπτομαι, σκοπεύω).
37 .Σύνταξις .* Είχα τουν διώ (= τόν  είχα δή), επίσης είχα τουν πώ 

(=τοΰ είχα πή). Εί'χαμι ράηιονμι (=εϊχαμε ράψει) επίσης Εϊχααι κάμουμι.
38. Καλής κά&άρια (= σ τ ά  καλά καθούμενα).
39. ”Εβαλαμι ϊβλουητό, βάλι ϊβλουητό (— εκάμαμε αρχή, άρχισε).
40. Έ  ζέστα, λοντρός !! (δ «λουτρδς» προς ένδειξιν υψηλής θερμο

κρασίας).
41. ΜΙ τρώγιαι δμ τον ξιστό τον φουμι (= μ έ  βασανίζεις πολύ).
42. Μιά χαρά πιάτα (ή «χαρά» προς ένδειξιν τού πλήθους).
43. Τώχου άκονή (= τώ χω  ακουστά).
44. Τονν κονριψαμι μΐ Ιννιά ψαλλίδια (= τόν  καταπεριφρονήσαμε).
45. Σχανί μαχον είχα μι, δ,τι εΐχαμι (=εΐχαμε μέ τό παραπάνω στα

φύλια).
46. ”Ας χαρή γουργονρ κι άς κοπή πονδάρ’ .
47. ’ Εφκι Ιννιά χοννάκια (έφυγε μακρυά, εξηφανίσθη).
48. Ή  φτώχεια βαστάει εφτά ξνάρια (=γενιές).
49. Γκάρβανονς τον γκάρβανου τον μάτι τ’ <5έ βγάζ" (δηλ. οΐ ομοίΟι 

υποστηρίζονται καί δεν κάνει δ ένας κακό στον άλλο).
50. Τί χτάηζ’ τσ γκαρβάν ; (= τ ί  χαζειίεις) ;
51. Ξέρ'ς γράμματα ; Ξερόν κταά στραβά (=λίγα).
52. “Ινκ ή καρδιά μ ’ τρανάάφλου (=ευχαριστήθηκα, Ινθουσιάστηκα).
53. ”Εσκασα άπ άράχ* (— αγανάκτησα πολύ).
54. Π ’ τον κουλί σ’ τονβγαλες ; (=τώβγαλες άπ’ τδ νοΰ σου) ;

1 3 .  Αογάκια παιδιών  (μωρών)

1) Μπέάης (ή) =  παπάς, Θεός. Π. χ. : Κάμι καλό μ’ μπέάη-μπέάη 
=  κάμε χρυσό μου τον σταυρό σου, μπέάης περνάει. 2) Μπονλάλα (τοΰ, τά) 
=  πόδι, πόδια. 3) Αέλα (τοΰ, τά) =  χέρι, χέρια. 4) Ταιταίκα (τοΰ) — κρέας.
5) Μποϋτσι (τοϋ) =  νερό. 6) Μαμάτσι (τοΰ) =  ψωμί. 7) Μάτσα (ή) =  ή 
γάτα ‘ ). 8) Βάου-βάου (τοΰ) == δ σκύλος. 9) Μπιάκα (ή) πρόβατο καί μετα- 
φορ. =  βλάκας. 10) Ό'ι (τοΰ) =  ζώο (ως μεταφορικό μέσο). 11) Μονκα (ή) 
— αγελάδα.

Φ ί Λ Η Μ Ω Ν  I. Τ Ζ Ο Μ Π Α Ρ Η Σ
Άρχιτέκτων 1
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1) ΑΙ λέξεις 7 — 11 είναι πεποιημέναι.



ίτί Ααογραφικά—Γλωσσικά Στενιμάχου

Ε'. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ

Έκ τής ιστορίας τοΰ Στενιμάχου Μ. Άποστολί&ον (ανεκδότου Β' Ικδ.)

Ή  τώγ Στενιμαχιτών γλώσσα υπάγεται είς την των βορείων Έλλη 
νων, Επομένως τά μέν άτονα εν ταΐς λέξεσι φωνήεντα e  (ε— αι) και ο  (ο—ω) 
μετατρέπονται κωφοΰμενα είς ϊ και u (ου), ΐά δέ άτονα ί (ι—υ—η— οι— ει) 
και ου  αποβάλλονται άνεξαιρέτως. Π. χ. :

—ζεάρα— ζιάρα— ζάρα,' κρέας—κρέας— κριάς, αετός— αϊτός, πετεινός 
— πΐτ.νός, πενθερός— πΐθ.ρός, πετρίτσα—πϊτρίτσα, Θεός— Θίός, εκκλησία— 
ΐκκλησία, γραΐά— γριά, παιδίον-—πΐδί, π.δί, τρώγεσαι —τρώΐσϊ, τρώγεται— 
τρώΐτι, τρώγεσθε— τρώίστΐ., γράφομεν—γράφουμΐ κ. τ. λ.

— μοσχάριον— μουσχάρ", ζωμός—ζουμί—ζ.μί, κλωβός— κλουβί, τρο 
χός— τρουχούλ', ροφώ—ρουφώ, πωλώ— πουλώ— π.λώ, έρχομαι— έρχουμί, 
έρχουνται— έρχουντΐ, γράφω— γράφου κ. τ. λ.

— ίγδίον— γδί, σιτάριον— σ.τάρ', έπιλαλώ— π.λαλώ, ψιάθα — ψάθα, 
χθεσινός—χτισ.νός, καθημερινός— καθ.μερ.νός, υγεία —γειά, υπερήφανος — 
π.ρίφανους, κορυφή— κου.ρφή, βουτυρον —βοΰτ.ρου, καλότυχος— καλότ.κους, 
ήλιάζα)—λιάζου, σκάφη— σκάφ', πλάτη— πλάτ', Ιστάθηκα— στάθ.κα, ετρΰ 
πησα— τρΰπ.σα, άνθρωποι— άθρώπ', νομάτοι (ονόματα)— νομάτζ δούλοι—- 
δοϋλ', γράφει—γράφ', πέφτει— πέφτ' κ. τ. λ.

— πουλλίον— π.λί, κώλος— κουλι—κλί, βωβός— βουβός— β.ός, καιφός 
— κουφός—κ.φός, ζωμός— ζουμός— ζ.μί, ζισνάριον— ζουνάρ'— ζ.νάρ, ίδικόν 
μου— δ.κόμ', σκόροδον— σκόρ.δ', επάνω— παν', κάτω— κάτ" κ; τ. λ.

Έ ν τφ φθογγολογικφ έτεραι αξιοσημείωτοι μεταβολαί είναι αΐ ακό
λουθοι : Ό  φτθόγγος α άπαντα ως προσθετικός' π. χ. : ά —βδέλα, ά— μα- 
σκάλ', ά—κρυφός, ά— γλείφου, ά— ραθ.μώ κ. τ. λ.

Μετατρέπεται είς ε— i ·. π. χ. κράββατος—κρΐββάτ', ραφανίς— ρΐπάν', 
τέσσαρα—τέσσΐρα, ιλαρά— ΐλΐρη, εξάστερος— ξΐστίρΐά, πταρνίζομαι— φτΐρ- 
νίζουμί, ψάλλω— ψέλνου, έξαπτέρυγον—ξιφτέρ', μετατρέπεται εις /, π. χ. 
επακροόόμαι—άφΐκρίουμί, παρεστία—πΐρουστιά, είς ο, π. χ. μαλάχη— μου- 
λόχα, καταστρέφεται έν τέλει λέξεων, π. χ. μετά—μέτ'. με— μΐ, μέσα— μέσ'. 
Ό  φθόγγος ε άπαντά ως προσθετικός κατ’ αναλογίαν' οιον : σύ— εσύ—ϊσύ 
κατά τό εγώ, εσείς, ίσεΐς, εσένα— ίσένα, χθες—εχτές — ϊχτές κατά τό εψές— 
ΐψές (όψέ), τρέπεται είς α - οιον : έργαστήριον — άργαστήρ', έξάδελφος—άξα- 
δέρφ', έντερον— άντ.ρου, εργαλεΐον— αργαλειό κ. τ. λ. μετατρέπεται είς ο 
(ου) οιον : "Εβραίος— Ούβριός, ερμηνεύω — ούρμηνεύω, έξω— δ'ξου—δξ', 
έχιδνα—δχιντρα, περιπατώ—πουρ.πατώ, όπερπηδώ— πουρπηδώ, μέσπιλον 
— μούσμ.λον καί ιου (ΰ), οιον : γέφυρα—γιουφύρ', γεμίζω=γιουμόζω κτλ.

Ό  φθόγγος ο μετατρέπεται εις α, οιον : ποταμός— παταμός, παρά
νομα— παρανόμ' κ.τ.λ. κατ’ άφομοίωσιν μετατρέπεται είς ε, οιον : άροτρον



— άλέτρ', εξομολογώ —- ξεμουλουγώ—ξιμ.λουγώ, αποθνήσκω— πεθαμένος — 
πΐθαμένος— πίθαμός κατ’ αναλογίαν" μεταχρέπεται είς ί, οίον : χί λογής— 
χί λίγους κατ’ άφομοίωσιν.

Ό  φθόγγος ΐ (η) άπαντα ώς προσθεχικός" οίον : σκιά—ήσκιους κατ’ 
αναλογίαν (ήλιους) μέχατρέπεται εις ε" οίον νήθω—γνέθω" εΐς ου οίον : ζή
λια—ζούλια, σήσαμον— σούσαμον — σουσάμι", σηπία—σουπ(ά, καθ-ημερή- 
σιος— καθ.μίροΰσιου κχλ. μεχαχρέπεχαι είς ΐ— j (γιόχ) προ φωνήενχος, οίον : 
ιατρός—(ιατρός, υιός—(ιός, εορτή—(ουρχή, ελευθερία—λευτερ(ά, κλειδαρ(ά, 
ξϊστιρ(ιά, κρΐμασταρ(ά κλπ. ψειρ(άζου, μουδ(άζου, χΐρ]’άζου κλπ. χουρ(ά (χω
ρία), πανέρια κτλ. διά— δ(ίά—(α, διαλέγω— δ(αλέζου, διαβάζω— δ(αβάζου, 
βιάζουμι— β]'άζουμΐ, ηδύοσμος— δ]’όσμους, ]’όσμος κτλ. μεταχρέπεται είς ε, 
οιον : πίπτω— πέφτου, είς ου, οίον : ομίχλη — μούχλα, μέσπιλον— μούσμου
λου, είς α, οιον : spinax— σπανάκ", κιγκλίς— κάγκιλου κτλ.

Ό  αρχαίος φθόγγος ν  (= ου , u) διεφυλάχθη έν τοΐςάχοΰρ" (άχυ· 
ρον), σχουππί (σχυππίον), φχιροϋγα (πχέρυξ), κουλός (χυλός), μουνάός(μυν- 
δός), μουλάρ1 (mulus), μοΰτρον (mutus), ξουράφ' (ξυρός), τουλούπ" (το
λύπη), χούφτα (πύκτη), κουτί (κυτίον), βουτσί (βυτίον), κουφας (κύμβη), μου- 
στάκ' (μύσταξ), τσαρβούλ" (servules) κτλ.

'Ο μεταβατικός ιου— ΐι διεφυλάχθη εν τοΐς : χιούνου (χύνη), χιούκ" 
(χύσις), νιαρουχιούτ.ς (νεροχύτης), γιουλάρ" (γύλος), λουγιούρ" (ολόγυρα), 
χιουμώ (χυμώ).Ό αρχικός φθόγγος β (β=μπέ) περιεσώθη έν τοΐς: δουίιούκ", 
ίιουκάλ", ίιούφσς,ίκουλύΒα.'Ο γ (g =  νκέ) εν xcogoog&i.O δ (ά=ντέ) έν τοΐς: 
dod" (όδόντιον), dέdρoυ, dagdvoo, άέρλικος.

Ό  φθόγγος κ μεταχρέπεται είς χσ έν τοΐς : τσίχλα, τσιίοούρ", τσάοώ, 
τσίρος, τσοΰφλου, έν τή υποκοριστική καταλήξει — ίκα, οίον : Άννίκα— Άν.ί- 
χσα, Μαρίκα— Μαρίχσα, Έλενίχσα— 'Ιλινίχσα *) κχλ.

Μεταξύ χών φθόγγοιν μ καί ι αναπτύσσεται αείποτε ό φθόγγος ν. 
οίον ". ζημνιά, μνιά, θυμνιαχός, καμνιά, πουκοιμνιοϋμΐ, προυζυμνιοΰ κτλ.

Έ ν χφ τυπικώ μνημονευτέα ως ίδιάζοντα τάδε :
Έ ν  τφ άρθρφ έν μεν χή ενική ονομαστική τοΰ, άρσ. γένους εύχρη

στε! ή τού θηλυκοί, ή, ή Δ.μήτρις, ή δούλους ή ποταμός, έν δέ τή πλη
θυντική ονομαστική τού θηλ. γένους ή τού αρσενικού οΐ γυναίκΐς, οί μη
λιές, οί καμάρΐς. Ή  αιτιατική τού ενικοί άριθ, τού άρσ. καί θηλ. γένους, 
ένίοτε συγκόπτεται : Τον —τ:ν, ταύτ.ν : — Τ.ν έβαλα ςτά λόγια.

'Ωσαύτως καί ή γενική τού ενικοί άριθ. τοΰ θηλυκοί γένους : τής— 
τ.ς— τ.ς χαϊνιάς, τού θ.μελιού και ή αΐτ. πληθ. τοΰ άρσ. καί θηλ. γένους 
— τούς τές τ.ς πες τ.ς δούλ" νά πάν" ςτ’ άμπέλ".
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1) Ή  κατάληξις — ιτα α  έσφαλμένως εκλαμβάνεται ώς Σλαυοβουλγαρική, 
διότι ή Σλ. —ιταα  είναι αείποτε τοπωνυμική καί ουδέποτε υποκοριστική.



λαογραφικά—Γλωσσικά Στβνιμάχουίτύ

Έ ν τή κλίσέι τών ονομάτων εν τή πληθ. δνομ. παρά τή συγκΟπτο- 
μένη καταλήξει όι εύχρηστε! και ή — »}(5ες, οιον : άθρώπ" και άθρώπ.δίς, 
νουμάτ' καί νουμάτ.δίς.

Παρά τη δνομ. καί αίτιατ. πληθ. τών ουδέτερων τής β ' κλίσ. εις α 
εΰχρηστεΐ καί ή τα κατάληξις, οιον : άλόγατα, πάχητα, κέρδητα, άείποτε 
δέ εν τοις εις ιμο(ν) ή κατάληξις τα, οιον : φίρσίματα, γραψίματα, δίσίματα 
κλπ. κατ’ αναλογίαν τών τριτοκλίτων μα— ματος.

Έ ν ταΐς άντωνυμίαις αξιοσημείωτος ή έροοτηματική : τίλιγους, — για— 
γου (εκ τοΰ τί λογής) καί ή συσχετική τέλους— ja— jov (τέτοιος). — Τίλ.γου 
κρασί θέλ.ς ; — Τέλους πάθιους. Έ ν τοις άριιθμητικοΐς κατ’ αναλογίαν τοΰ 
τέσσαρτους (τέταρτος) λέγεται πένταρτους, έξαρτους, έ'φταρτους, ό'χταρτους, 
ένναρτους, δέκαρτους κτλ. Τά άφηρημένα δέ ουσιαστικά λήγουσιν εις άρα 
καί αρ/ά, οιον : δεκάρα, είκουσάρα, «πίντάρα κτλ., δικαρίά, ίκατουνταρήά, 
πιντακουσιαρΐιά κτλ. Σημειωτέος δ συγκεκομμένος πληθυντ. τών κλιτών 
άριθμητικών εις ιο ί ’ οιον : δ)ακόσ', πιντακόσ', ΐφτακόσ', χίλ' καί τά : ενατ- 
σκους, δίότσκα, τρίατσκα (εις μόνον, δύο μόνον, τρία μόνον). Έ ν  τοις έπι- 
θέτοις εύχρηστε! ή κατάληξις ύς" οιον : μακρύς, φαρδύς, άρύς, άδρύς, στα
χτείς κτλ- κατά τό παχύς. Τό συγκριτικόν σχηματίζεται εις τίρος (τερος) ή 
περιφραστικούς διά τοΰ π/ο (πλέον) καί τοΰ θετικοΰ' ο!ον : τρανότ.ρους καί 
Jtjo τρανός, ψηλότ.ρους καί π]ό ψηλός. Τό δέ υπερθετικόν διά τοΰ πιρσό 
(περισσόν) καί τοΰ θετικοΰ' οιον : πιρσό τρανός.

Έ ν τοις ρήμασι διακρίνονται δύο συζυγίαι, ή τών βαρυτόνων καί ή 
τών περισπωμένων. Τά περισπώμενα κλίνονται πάντα κατά τά εις άω— ώ, 
τό y όμως έν. πρ. βαρυτόνους εις μει εν δέ τη παθητική φωνή κατά τά εις 
— ιοϋμαι. Λείψανα τοΰ αρχαίου δνοματικοΰ απαρεμφάτου παρέμειναν τά : 
ψα(γ)εί, π]'εΐ, έχει, παρακάλει.

Ή  συλλαβική αΰξησις εΰχρηστεΐ, οπού αυτή τονίζεται, άλλως εκπί
πτει, οιον: έτροογα— τρώγαμ'. έστ'λα— στείλαμ'.'Η χρονική αΰξησις άπαντά 
έν ώρισμένοις ρήμασιν, οιον : ήρτα, είχα, ήρχουμαν, ηΰρισκα.

Αϊ καταλήξεις τών ενεργητικών βαρυτόνων ρημάτων είναι τών μέν 
οριστικών χρόνων ω  (ο ν ) ,  εις (ις), ει ( ' ) ι ομεν ζουμ’) ,  ετε ( o t ‘)  ουν, 
τών δέ παραγομένων α, ες ( ϊς ) ,  ε ( ’) ,  α μεν ( αμΐ) ,  αχε (ατΐ), αν, τών δέ 
παθητικών ομαι (ουμί), εααι (·οΐ), εται (·χϊ), όμεατε (όμίατι), εατε 
(ϊστι), ονται (ουντ ι)  καί ονμαν, ουοαν, ovdav, όμασταν, ονσταν, ο ννχ α ν  
οιον : γράφου—γράφ.ς— γράφ-— γράφουμί— γράφ.τ'— γράφουν : έγραφα, 
έγραφίς, έγραφ' — γράψαμ'— γράφατ' — έγραφαν : γράφουμί— γράφ.σΐ— 
γράφ.τί—γραφόμίστί—γράφίστί— γράφουντί : γράφουμαν — γράφουσαν— 
γράφουάαν—γραφόμασταν—γράφουσταν— γράφουνταν: πίνου— πίν.ς— πίν' 
— πίνουμ'— πίν. τ '— πίνουν'— έπινα—έπ.νίς— έπ.ν — πίναμ'— πίνατ'— έπι
ναν: πλύνόυμί— πλύν.σί— πλύν.τϊ— πλυνόμίστϊ— πλύνίστί— πλύνουντί: πλΰ-
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νουμαν— πλύνουσαν— πλύνουάαν — πλυνόμασταν— πλύνουσταν—‘πλύνουνταν.
Συγκοπτυμενα ρήματα έν τφ ένεστώτι είναι τά : τρώου (τρώγω), 

λέου (λέγω), ατρέοιι (στρέγω -στέργω), κλαίου, καίου' τρώου—τρως— τρώει 
— τρώ.μι— τρώ.τι—τρών.

’Ίδιοι τύποι τής προστακτικής είναι οί : eba, έβγα, έλα, στέκα, κα- 
τέβα, ανέβα— "Eba, λέου, στ οι» κιλάρ’ κΐ βγάλ’ λίγου τ.ρί νά δώσουμ’ ςτοτις 
άργάτ’ κι Ιμεϊς νά φαμ’ .

Τά περισπώμενα ρήματα κλίνονται έν μέν τφ ένεργητ. ένεστώχι ώς 
εξής : ω, ας, μει, ουμί, άτι, οϋν" έν δέ τέο παρατατικφ : οϋσα, οΰσις, οΰσΐ, 
ούσαμι, ούσ.τϊ, οΰσαν. Έ ν τφ παθητικφ ενεστ.: ιοΰμϊ, ιέσΐ, ιέτχ, ιούμϊστϊ, 
ιέστΐ, ιοϋντί' και έν τω παρατατικό» ςιιούμαν, ιούσαν, ιούάαν, ιούμασταν, 
ιούσταν, ιούνταν.

'Η  ενεργητική τ<7»ν περισσοτέρων ρημ. μετοχή ε’ις — οϋσα άπαντα Ιν 
χοΐς ούσλαστικοποιηδεΐσι : βρομούσα, λιχοΰσα, ή δέ παθητική εις —ούμενος 
(ούμεν.ς) έν τοΐς χαρούμ(ΐ)νους, καθούμ(ϊ)νους, γ(ΐ)λαζούμ(ΐ)νους και άλλα.

Έ ν τφ παραγωγικφ σημειωτέα τάδε : Έ ν τοΐς ρήμασι τά εις — ύνω 
τρέπονται έν γένει εις — αινώ οιον : μακρύνω — μακραίνου, φαρδύνω— 
φαρδαίνου, άρύνω— άραίνου.

. Πολλών των εις —ζω καί — ώ ο αόριστος σχηματίζεται εις —ξα, οΐον : 
βάσταξα, θάμμαξα, βοΰηξα, πήδ.ξα, πέταξα κτλ.

Έ ν  τοΐς ούσιαστικοΐς εϋχρηστοϋσι τά εις — σιμό (σ.μου) πληθ. — σί- 
ματα, συνώνυμα τρΐς ρηματικοΐς εις — μα καί —σις, δηλοΰντα ενέργειαν, 
οΐον' ψήσ.μου, δέσ.μου, γάύσ.μου, ξύσ.μου, λοΰσ.μου κτλ.

'Ωσαύτως εϋχρηστοϋσι τά είς — ίτσα υποκοριστικά έκ των εις —-ίκα 
(πατερίτσα— πατερί,κα, Άννίτσα— Άννίκα), οιον : πιτρίτσα, νυφίτσα, βρου- 
χίτσα, σκυλίτσα κτλ., έξ ου ή κατά κόρον έν χρήσει υποκοριστική των ουδε
τέρων εις — ίτσ’ κατάληξις' οιον: σταφυλίτσή ματίτσή γραμματίτσ’ , οϋρνιθίτσ’ 
κλπ. Επίσης εις — ιέτσα ύποκορ. οΐον : άπιδιέτσα, μηλιέτσα, κρανιέτσα, κε- 
ρασιέτσα κτλ, καθ’ α και τά ε’ις — ιέτσας υποκορ. αρσενικό' οΐον : Θουμιέ- 
τσας, Κουσμέτσας, σκατιέτσας, κατουρλιέισας, παριέτσας κτλ.

Μεγεθυντικά απαντώσιν εις — ακας (έκ τοϋ χάσκ-ακας, χάσκαξ)- οΐον: 
μεθύστακας, τύφλακας, πριώλακας, λοΰλακας κτλ.

Όμοίως είς — άρα, οΐον : πουδάρα, χίράρα, μουτσουνάρα κτλ.
Έ ν τοΐς επιθέτοις εϋχρηστοϋσι τά εις — ένιος (έκ τής — ινος) οΐον : 

διαμαντένιους, ασημένιους, χρυσαφένιους, χουματένιους, ξυλένιους κτλ.
Τά εις —ησιος (έκ τοϋ ensis) οΐον : άθρουπήσιους, γαδουρήσιους, 

άϊλαδήσιους, προυβατήσιους, άρνήσιους, άρκουδήσιους, σκυλίσιους κτλ.
Τά εις — ικος προπαροξύτονα παραγόμενα έξ επιθέτων' οΐον : κιτρι- 

νιόρις—κιτρινιάρ.κους, άρρουστιάρις — αρρουστιόρ.κους, νυφιότ.κους, γα- 
δριάτ.κους κτλ.

12
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Τά εις —ΰς, οίον : ξαθύς, παχύς, φαρδύς, σταχτύς, ουρανός, τριαν
ταφυλλής κτλ. Τά εις — πουλλος (ου), οΐον : πιδόπ.λου, Τουρκόπλου, Ού- 
βριόπλου.

Έ ν τοΐς έπιρρήμασιν ενια προσλαμβάνουσι τον προσχηματισμόν: νά 
(= ιδου  αρχαίου ι, ουτοσί), όιον : αυτουνά, ίκεινά, άπτουρνά (από τώρα νά) 
δουνά (εδώ— νά). Σημειωτέου και τά : έτς-ζέρ (ούτως ίσως), έτσκους j0 
(οΰτω δή).

Έν τη συνθέσει αξιοσημείωτου είναι στερητικόν άνή— , δπερ ληφθέν 
εκ τοϋ ανήμπορος μετεβιβάσθη κατά σύμφυρσιν εις τά άνηπρόκ.πους— άνη- 
προυκουπιά, άνηβρουχιά, άνήπλυτους κτλ.

Έν τφ λεξιλογίφ αξιοσημείωτος ή πληθύς τουρκικών φράσεων και 
λέξεων μετεσχηματισμένων κατά ελλην. τύπον, ή έλλειψις δε βουλγαρικών 
πλήν ευαρίθμων (βιτσέρνικους, ντμόγκας (αδύνατος) ζιάμπος (βάτραχος), 
ζήλα (χόνδρος, φλέψ), γκουστερίτσα (σαϋρα), βράτσκα (φλύαρος) ζακόν (νό
μος), νέ-νέ οΰτε ούτε και εΐτι άλλο καίπερ τών Στενιμαχιτών συναλλασσο 
μενών ανέκαθεν προς τά περικείμενα επί τής Ροδόπης βουλγαρόφωνα χωρία.

II. Τουρκικοί λέξεις καί φράσεις : άλάλιμ (πιθανώς), άλιμέτ (άκατά 
στατος καιρός), άλιβιρντώ (προμήθευα)), άλμι βέρμι (επάνω κάτω,πάρε δώσε), 
άμουκαϊτιά (αμέλεια), άντάν (άνθρωπος), άριμ γκιόρουμ (δήθεν), άρτακ (αρ
κεί), άσόϊτους (αγενής— σόϊ=γένος), άτζαΐπς (άβουλος), ατζαμής (ά'πειρος), 
άχλιν βάχλιν (σιγά), άχμάκ’ς (ανόητος), άλασαντίκ ( ), αρ]αν' (πά
τον εξ δξυγάλακτος), γιρμίκ' (σεμιγδάλι), γκιουβέτς, γκιουζελίμ (ωραίος), 
γιoυbρίκ (υδροχόη), γκΐοίμ (δήθεν), γκιουβρέκ' (άρτίδιον), γκαρέπ.ς (πτω
χός), γουρσούζ.ς (έλεινός), γκιουτς-μπιλέ (μόλις καί μετά βίας), γκιρίζ’ (υπό
νομος), γιάμα (λεία), γιαμάς (έμβάλωμα), γιαρνάίμ (βοήθεια), γιουλουκ (οχε
τός, ζάβαλ.ς (τλήμων), ζάπ' (εξουσία), ζέρ' (ίσως), ΐκλιντώ (προσθέτω), 
ικράμ (έξυπηρέτησις), ιντιφάκ' (συνέκδικος), ίρλιστίζουμ’ (τοποθετούμαι), 
ιστά' (οίστρος), ίρμπάτ.ς (κατάλληλος),άξιλντώ (άφαιρώ). ΐφκάδες (ζυμαρικά), 
κουρμπάν (θυσία), κανταρντώ (πείτθω), κατσιαρντώ (διαφεύγει μέ τι), καούν’ 
(πέπων), κουμάσ' (κλωβός), καουκσαλαντίζω (υποκύπτω), κόρσιμ (δήθεν), 
καζίκ’ (δοκός), κασκαντώ (ζηλεύω), κατράν’ (πίσσα), καπάν’ (παγίς), κου 
ρουλντίζουμ' (ύπερηφανεύομαι), κουνουστίζω (συναναστρέφομαι), κουσούρ’ 
(ελάττωμα), κολάι (ευκολία), κότς (αστράγαλος), κουτζάμ (τόσον), κιόρτσος 
(τυφλός), λιμπαντές (είδος έπενδύτου), λιγέν* (μετάλλινη λεκάνη), λαλίν- (ξύ
λινου υπόδημα), μαϊτάπ' (αστείο), μάξους (επίτηδες), μαστραπάς (μετάλλινος 
στάμνος), μάντεμ (τάχα), μιγντάν' (πλατεία), μπατάκ' (έλος), μπατακτσής 
(καταχραστής), μουχαμπέτ (συνδιάλεξις), μουκαέτς (αιτία), μουχλιούζις (χρεο
κόπος), μπαγιαλντώ (λιποθυμώ), μπάς-μπαγιά (πάντως), μπαΐρ (ανωφερής 
τόπος), μπαγιάτ-κους (έωλος), μπαγιά (αρκετά), μπαλντάς (πέλεκυς), μπα- 
στάμ-μπασιά (απ’ άκρου εις άκρον), μπατζάκ' (άκρον σκελέας), μπέλκιμ
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(ίσως), μπιρμπάτς (ρυπαρός), μπικρής (μέθυσος), μπισίκ' (λίκνον), μπιλΐ 
(φανερόν), μπουλούκ (πλήθος), μπουλάκιμ (είθε), μπουμπρέκ' (νεφρόν), 
μπουζούκ' (δργανον μουσικόν), μπουζάς (ποτόν έκ κέγχρου), μπόσ.κους (κοϋ· 
φος), μπινάς (οικοδομή), μι,ζές (έπιδόρπων), νέϊσα (έστω), νέρντι-νέρ (πό- 
ιθεν), νταντανάς (θόρυβος), νταγιαντώ (βαστώ), ντέρτ' (πόθος), ντιμέκ' (λό. 
γου χάριν), ντουνιάς (κόσμος), ντουγρουντίζω ( ), ντάϊμα (συ
χνά), νουμπέτ (σειρά), οΐιμοΰρ (ζήτημα), ουμούτ' (ελπίς), οΰντας (δωμάτων), 
πιρντές (παραπέτασμα), πισμανεύου (μετανοώ), πιζιβέγκ ς (μαστρωπός), ρας- 
γκελντ'ι (με τό καλό, ταίρι,αξε), σαλτανάτ' (πομπή), σαλάτα' (παράπηγμα), 
σάγκιμ (τάχα), σαχάν' (πινάκων χαλκοΰν), σιρσέμ.ς (άφηρημένος), σιρμπέζις 
(θρασύς), σεβντάς (έρως), σαμπάχλιν (έωθεν), σκιμπές (κοιλία), σιουσές 
(φιάλη), σιαντάν (κηροπήγιον), σιουλτές (στρώμα), σαματάς (θόρυβος), 
σιουρμπέτ' (ζαχαρώδες ποτόν), σιουμπέκ' (πίθηκος), σιρμαγές (κεφάλαιον), 
σαντέδικο (νωπόν), ταΐζου (τρέφω), ταΐν' (σιτηρέσων), τακλάς (κυβίστημα), 
ταμάμ (ακριβώς), τέκ (μόνον), τζιρ.μές (πρόστιμον), τακίμ' (ζεϋγος), τζι- 
λάτ.ς (δήμιος), τζουγλάν' (κίναιδος), τζουμέρτ,ς (ελευθέριος), τζονχάπ' (λό
γος), τιν.χα (κενότης), ταγκιάζου (όξυδοΰμαι), τουλούμ' (ασκός), τσαρτσάφ' 
(σινδών), τσαλτίζου (πειράζιο), τσάκ (πέρα), τσακάτ' (μέτωπον), τσαρντάκ' 
άνώγειον), τσιρτσιβές (πλαίσων), τσιγκρέκ (τέταρτον), τσίφτ' (διπλοϋν), τσί
φτες (δίκαννον), τσιμπιό (πυξός), τσουβί (ήλος), τζάν-τζουν (Ιρημία), τζιρίτ" 
(άκοντίζειν), τσόλ' (τάπης), τισλΐμ (παραδοτέον), φαφούτ.ς (νωδός), φουν- 

. τούκ' (λεπτοκάρυον), χαβαλές ( ), χα'ΐνς (οκνηρός), χαΐρ (έλεος),
χάϊτας. χάσ.κος (καθαρός), χαλάλ’ , χουτάς (ολίσθημα), χελεμπέτ, χέμ, χιγινέτς, 
χόσ.κους (αστείος), χουσμέτ (υπηρεσία) ’ ).

I l l  Φράσεις— παροιμίαι— λογοπαίγνια διά την φωνολογίαν

α) Φράσεις: —“Αμ’ έρτ’ τ’ αβγό ς’ τού κ.λί.— ’Άσπρου bαbάκ’ .— Μαύ
ρου κατράν’ . — Μαύρου πατσαβούρα. —"Ομ’ (ομοια— ώς) βριμέν’ κάτα. 
— Ό μ ’ σκ.λί κΐ κάτα.— ”Λν σί στράψου μνιά.— Ά ν  σί 5λατσανίζου μνιά. 
— Ά π ’ τού σκ.λωΰ τούν κώλου τον πέρασ’ . — ’Έκατσ’ δέσπουτας. — Κι’ αυ
τός ίσια μι τσ’ δώδεκα. — Κόπ.κα πού γελοία. — Μί πήραν τάφτιά. — Τ.ν 
έβαλ’ μπρουστά. —Τού κιουφάλ’ μ’ ΐνκί σ.νίκ'. — Βούηξ’ ού κόσμους. — Πέ- 
θανα νά γελώ. —-Κώλους κΐ βρακί. — Βάλ’ τά τ.μπάκια. — Βάλ’ τούν τ(ϊ)- 
λάλ’ . — 'Έβαλε μνιά φ(ω)νή. — Σέβ.κε' μέσα. — Ά ραδίάζ’ τοϋμπα. — Θά 
φάη ξύλου. — Σπίρτου μ(ου)ναχό. — Μήλου μαρ(οβ ιένους. — Στ.ν κούρφή 
τοΰ τ.φέκ’ μ’ έχ’ . — Κάμνει τούν κάμποσου.. ,
--------------------  -,11

1) Λίαν περίεργος είναι ή πληθώρα των'ί’:ι(,θζ Sy λέξεων καί φράσεων έν 
τη των Στενιμαχιτών γλώσση, γνωστού όντως ° τήγραφι'-^01 Τούρκοι εν Τσιπρο- 
χωρίφ έγκατεσιάθησαν κατά τόν παρελθόντα αίών)
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β) Λογοπαίγνια έμμετρα :
— Σκόρδου πύρδου xaxajtjrj, οποίους κλάσ’ κι νά τ.ν fcji)·
— ’ Σ  τοϋ Θωμέτσα τού καπκί, — σά ’να μήλου, σά ν’ αυγό, — σά ν’ απίδι

[μαλακό.
—-Σήμερα Σαββάτου, ταχεία Κυρ]’ακή, — εβαλ’ οΰ Φράγκους τοϋ κόκ,νου τ’ 
βρακί. — Έ κατσ’ ’ς τα χώματα, — φάν.καν τά βαλώματα.

1—  Βρέξ’ βρέξ’ βρουχίτσα 
νά έναν τά σταφ.λίτσι'α, 
νά φαν τά πιδίτσα,
μέ τά καλ(α)θίτσια

2—  Ναστασιά, 
πάρ τοϋ μαστά 
χτυπά ςτά κ.λιά.

3— Βάγια βάγια τοϋ Bajco 
ώς τ.ν άλλ’ τ.ν Kυρjaκή 
μΐ τού κόκ.νου ταϋγό, 
νά κάμ’ κουραμπάκια
νά τά φάι  ̂ ή κακιουμέν’ .

4—  Στά σϋνν(ι)φα κρυβιοϋσταν 
κι εβγαζΐς νιαρό
στά μάρμαρα πατοϋσις 
κί κουρνιάχτιζΐς.

γ) Συνεχής λόγος :— Κατ(ου)ρλοϋ Μπιμπίκα, ποϋ π.λοΰν τά μήλα ; 
— Τ.ς κατ.ρλοϋς τ.ν πόρτα.— Πόσο τά δίνουν ;— Ή  κατ(ου)ρλοϋ τού ξαίρ’ .

— Ού κλάσας τούν άρτουν ειπ’ οΰ παπάς ςτούν "Αι Τρΰφου’ κι τοϋ 
ικκλησίασμα προυσκύν.σ’ κί ειπ’ : — Θεοΰτσκΐ μ’ τ.ν πουρδίτσα σ’ νά π̂ ’ώ.

— Μάννα λέου, τσέτσα λέου, ς το άράφ’ μας εχ’ πουντίκια' τρϋπ.σαν 
τά καοΰνια μας κι έφαγαν τούν σπόρου. Πιάσ’ μάννα μ’ ενατσκου κί βγάλ’ - 
του τά ματίτσια τ ’ .

— Στά κ(α)λά καθοΰμινα χώθ.κί κι αυτός ςτού μπ(ι)λά κί εφαϊ τού 
κιουφάλ’ τ’ .

— ’Άσπρα γένεια, μαΰρα γένεια, ταχειά πουρνό οΰλις ςτ.ν κουπριά 
θά μαζ(ου)χτοΰμ’ κί θά σκεφτοϋμ’ γιά τού μάζ(ου)μα, γιατί, οΰ αγάς είνι 
χαμνός, κί νά μή φάμ κανένα μαλ(α)κό.

— Εαλ(η)νίτσα στουλ(ι)σμέν’ δώδεκα χρόνων τ.ν πήρ’ οΰ γιαννίτσα- 
ρος νά τ.ν μάθ’ του δουξάρ’ καί τοΰν πόλ(ι)μου που ςτά μάρμ(α)ρα πα- 
τοϋσ’ κι κουρνιαχτίζει κί ςτά συνν(ι)φα κρυβιοΰνταν κι αστροδόξαζ’ .

— Άϊντΐ Φ(α)νοΰκα μ’ νά πάμ’ ςτοΰ Κάστρου, νά δ]’ής τί πράμμα 
νά δίής τί θάμμα ! ’ Αρνί χ(α)σάπ’ , βόδ’ σ(α)ράφ’ , μάγ(ει)ρα γάτσο, σκ.λί 
γινάτου' τσ(ου)μπάν’ λϋκου. Δισπότ’ βίκου, gάρg(i)ς παπάδ(ϊ)ς, ζιάμπ(ΐ)ς 
ψαλτάδΐς. Παντού K(ou)piTgia δμ’ τά τσακνίτσ[α, κί παλλ.κάρμα ά'δμα 
φ.κάρία. j

δ) Τραγούδια: [βλέπε Θρακ, τ. ΙΑ ' (1939) σ. 279 κεξ. Δ. Π. Βοζαγλή.

+ MVPT. ΑΤΤ Ο ΣΤΟ Λ ΙΔ Η Σ
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ΣΤ' ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ ΣΤΕΙΜΙΜΑΧΟΫ
I

Λ
Άγγελοκρονομαι =  πνέω τά λοίσθια. 
άγωνιοϋμαι =  σπεύδω, έπείγομαι, βιάζομαι.
άδράχνω  (αϋτοπαί) . )—Άδραξε το χόρι ιον =  έςηρθρώι)η την χεΐρα. 
Αδραγμα — έξάρθριυμα.
άδρύς =  αδρός. Οί της Ροδόπης χωρικοί λέγουν edro. 
άχεριάδου (ή) =  γή Ακαλλιέργητος (ακέραιος). 
άλιμπίζομαι =  δρέγομαι, έφίεμαι (liebeius).
ΑΑΛος φρή—“Αλλο τίηοιε =  πώς γάρ ου ; — στ»)»' άλλ’ =  την Αλλη 

—8ρριψε οιη αλλ’ — έπι ματαίφ.
, άλλοτισνός (επί Ο·.) =  αρχαίος, παλαιός, τοϋ άλλου καιρού, άχρηστος.

άλλονν’ xal δώ&ι —  τήδι· κακεΐσε, άνω κάτω (άλλου είναι και
εδώθε).

Ανεμος— Τ’ Ανέμ3 γιος — τετραπέρατος, τοϋ διαβόλου γιος— “Ανεμος 
οιη κάρα σον =  κατάρα.

Ανεμοστάτη  (ή) — τό έφ’ ου ΐματα, ή ανέμη, το στροφείου. 
άνασόνι καί γλυκάνισου — άνισον.
Απολνίακω =  απολύω, παύω, χαλάω, άνίημι.
Απαλάμη (ή) — «Αέν ιόν γράφω στην απαλάμη μου» ου φροντίς 

Ίπποκλείδει, έν ούδενϊ λόγιο τίθημΓ δεν λογαριάζω.
άπεικάζω =  καταλαμβάνω, καταμανθάνω, τεκμαίρομαι. 
άπλόνω  — απλόνει ιό ποδάρι του —  οΐεταί τις είναι (πρβλ. μύθον 

βατράχου και βοός).
άπδ χειροΰ — Ά φ ίνω  ιό ψωμί νά πάρη από χείρον, λέγεται επί τού 

άρτου πριν η βληθη εις τον κλίβανον.
άραδίζω  — βαδίζω, στείχω (ποιητ). 
άρρατίλα (έπίρ.) =  ες κόρακας.
άρρατίξομαι — απέρχομαι — άραιίοου =  έρρ’ εις κόρακας.
άργάτης (θηλ. άργατίνα) — εργάτης επί ήμερησίφ μισθφ εργαζόμενος.
άρμόζωμο =  ζωμός της άρμιάς.
άρράγιστος — άκαμπτος, άρρηκτος.
άργιάνι =  οξύγαλα ύδατι μεμειγμένα (λέξ. τουρκ.).
Αστράφτει φρ. — ’Αστράφτει καί <5ικοιάει=ακτινοβθλεΐ κυριολ. καί 

ειρωνικώς.
Αφτρα =  καπνοδόχος.
Αψε-σβύσε φρ. =  τάχιστα’ λέγεται επίσης «στα δυο ατά τρία». *)

*) Β λασίου Σ χορδίλλη  1873 (Έκ τοϋ Λεξικογραφικοϋ 'Αρχείου ’Ακαδημίας 
’Αθηνών).



182 Λαγοραφικά—Γλωσσικά Στενιμάχου

άψιά (ώς επίθ. αψύς) =  δυνατά, αίψα.
Άχνη (ή) =* πράγμα απαλόν, λεπτόν και λευκόν.— Τό ψωμί είναι

άχνη !
Β

Βάλι =  βούβαλος. 
βασίλιτσα =  είδος σταφυλής.
βάκλον =  τό ρόπαλον, δι’ ου τίπτουσι τό τΰμπανον (baculuvus). 
βάδα =  τόπος περιπεφραγμένος, εν ω συνάζεται τό ύδωρ. 
βάζω =  ομιλώ δυνατά, προκαλώ ι'Μρυβον, κρότον— ’Έβαζε τ ’ αυτιά 

μον — ή καμπάνα βάζει.
βαλιοβώ =  βάλλω, πλήττω, πατάσσω. 
βαρτόκι =  βάραθρον.
βατόνιά — ή βάτος και ό καρπός αυτής βάτονον. 
βαρβακώνομαι (προφ. μπαρμπακόνομαι) =  εμπίπτω (χάνομαι εις 

βόρβορον).
βακχιοϋμαι =  έκβακχεύομαι. 
βλϊ (τό) =  τό πέος.
βοτάνι (τό) =  φυτόν δηλητηριάζον τούς ίχθΰς.
βοτανίζω  =  καθαρίζω τον αγρόν, την άμπελον, από τών βότανών.
βοτανισμένος μετάφρ. από τών ιχθύων, οινόληπτος, μεθύων.
βουλή  φρ.— Κακή βουλή ’έβαλε =  κακά εβουλεύρατο.
βονργαρίτσα  (ή)=άλλως σίκαλη.
βουρλίδα (ή) =  πλόκαμος, πλεξούδα..
βουρβονρίζω  =  βορβορίζω.
βρυάβα (έπίρ.) — Στον ποταμό ψάρια βρυάβα — ό ποταμός βρΰθει 

ιχθύων. ,
βύδρα =  είδος αγγείου ξυλίνου' β' αμφίβιόν τι ζώον, ό κάστωρ. 
βώχα  (ή) =  δυσωδία (Ιδίως τοϋ στόματος).
βαΐζω  =  κάμπτω, τό άλλως λυγώ καί λυγίζω (ώς τοΰτο παρά τό λυ· 

γος, ούτω εκείνο παρά τό βάϊον).
Γ

Γαϊδάρ γιόίς =  ΰβρις.
γάνα (ή) =  ρύπος, β' — δξου γάνα ! λέγουν διώκοντες τον σκύλον 

(πρβλ. canis).
γανοχειλιάξω  =  φρ. γάνιασε τό χείλι μου ή τό στόμα μου. 
γέρμος =  έρημος.
γκογράτσι — ό καρ'πός τής κατσαριάς, κεδροκούκουτσον (τόυρκ. άρ·

δίτης).
γκουαγκαλιά (ή) =  πόκος, τολύπη. 
γκρονμούδα  (ή) =  βώλος (grumus).
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γλίγωρα φρ. — Γλίγωρα θά τδ κάμω' έν f)θχι =  ούδαμώς θά τό 
κάμω. πρβλ. ταχιά.

γλώσσα έν Στενιμάχιρ οίίιως ώνόμασαν την σιδηράν γραφίδα. 
γλωσοίζω — γεύομαι τίνος fit’ άκρας της γλώσσης— άέν τδ γλώσσισε 

—ούδ"' άκρα χχ\ γλώσση έ.γεύσατο. 
γοργώνω  =  άροτριώ.

, γούρνα  (ή)=κρουνός, κρήνη.
γράφω  ιρρ.— Aiv tov γράφω == εν ουδενί τ ί ί) η μ ι αυτόν λόγψ =  δεν 

τον λογαριάζω (πρβλ. απαλάμη).
γκαλοηάγι — 6 ολίγος καί λεπτός ως ΰελος πμγος.

. Λ
Δαγγαρώνω — δαγγάνω, τρώγαι μεθ’ ορμής, έσθίω. 
δαργιονμαι (προφ. νταργιοΰμαι)=συστί:λλομαι, οχνώ, ταρβώ. 
διβόξνλο  =  λέγεται περί ανθρώπων ηλιθίων, μωρών (θεόλωλος). 
διαατρατεύω  =  συναντώ καί)'* οδόν. 
διαγέρνω =  αναζητώ, (ίνασκοπώ.
διλαβιά (ή )=οί χωρικοί τής Ροδόπης λέγουν την πυράγραν, την 

μασιάν.
δόλιος =± δείλαιος. β) εϊρηνικώς δόλιος γιατρός, ή γιατρός δόλιος κλ. 
δονχάγρα (ή) =  οί τραπεζΐται όδόντες. 
δρΰνος =  ή δρυς.
δυό  φρ. — Είμαι στα δυύ — έν δοιή (Ίλ. I, 230).

Ε
’ Επίλογος φρ.— Νά σ ’ r.inrj τον πίλονγο, επί κατάρας, ισοδύναμο μέ 

άλλες, νά μη φανης, νά μ}] Ακουστής.
έ'ργατα (τά) =  κρυψίνοια, Άνθρωπος με εργαχα — κρυψίνους, ύπου

λος, περίεργος.
έ'ι (έπιφ.) =  κύριε, αύτέ, καλέ, όταν αγνοείται τό άνομα τοΰ καλού

μενου.
ίχω  =  υπερέχω, είμαι πρώτο?' ή χρήσις έν ταΐς παιδιαΐς, εγώ σ’ 

εχω =  εγώ πρώτος θά παίξω.
t

Ζάρω  =  εϊωθα.
ζάβωδος  =  μέρος σκιερόν, υγρόν καί στενόν (ζάϋδρος). 
ζαβιά (ή) — απάτη, Ιδία επί παιδιών, άλλως διαβολιά =  δόλος. 
ζαμακόνω =  πατάσσω, τύπτυ), πλαγίως έπιτίθημαι (ζα-μάχομαι 

μαιμάσσω, πρβλ. άμαιμάκετος).
ζάπαρος =  θάλπος αφόρηταν- 
ζαπαρίξω  καί μέσ. ζαπαρίζο/ιαι =  συγκαίομαι, άφθάω (διάπυρος, 

ξαπυριάω).
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ζάτρα (γ\)~Ζάτρα νά α έλ&τ], επί κατάρας, ως αλλαχού.— Κακό νά 
σούρ&η.

ζιάρα (ή) =  τέφρα ύποκαίουσα, ανθρακιά (ζέω). 
ξούδα  (ή) =  α) ωμόν, β) ζωδίμι. 
ζούδια (τά) — ζωΰφια.
ζούρλα (ή) =  ρίγχος, ιδίως τού χοίρου (δρ. Σουρλωτός).
ζουμλάρι =  σμίλη, σμιλάριον.
ζωδίμι —  ζωΰφιον, άνθρωπος ασθενής, μαλθακός.

Η
"Ηλιατζος (δενδρόλλιον) ό^άλλως λίλιακος% αλλαχού πασχαλιά (lilas).

Θ -
Θελήματα (τά) =  ίδιοτροπίε'ς. 
έλεληματιάρικο παιδ'ι =  ιδιότροπο, μαμόθρεπτο.
Φρονιάξω, μέσ. #ρονιά£ομαι=ενθρονίζομαι είς την πρωτοκαθεδρίαν. 
θρύμμα  (ή), μια ϋ·ρύμμα =  μια στάλα ή σταλιά, μικρότατον. β) (το) 

εΰχρ. έν τφ πληθ. θρύμματα' Το έκαμε &ρύμματα=αννέτρίψε, κατέθραυσε· 
•θ'ρύμηος (άλλως τσουμπριτσα) =  ΰύμπρος.
&νμάλι (τό) =  ή έκ πλαγίων οπή εν χοΐς κλιβάνοις, δΓ ής είσέρχε- 

ται ή θερμότης.
ϋ'ύρωμα (προφ. ϋέρωμα) =  κλείσιμον τοΰ βουτσιού' ξε&έρωμα — 

άνοιγμα.
I

Ίοκιάζομαι  =  εύρίσκομαι υπό σκιάν, β) μακρόθεν αντιλαμβάνομαι 
τίνος, οιονει τής σκιάς αΰτοϋ, γ) εντρέπομαι. 

ίαιούταια — ΐσα, αρκετά ίσα.
ΐακιος =  σκιά' φοβάται από τον ίσκιο τ’ επ'ι δειλού καθ’ υπερβολήν, 

ψοφοδεής.
Κ

Καϋ'ώντας —  μετά καθίσματος.
κακοϋδι (έπίθ. ούδ.) — κακόν'— ’Έχει ένα κακοϋδι παιδί. 

ν καλουτχιά =  επιφών. κατ’ ευφημισμόν φεΰ ! οϊμοι ! (καλοτυχία). 
καλοξετάζω =  εξετάζω ακριβώς' ούτω καλορωτώ—”Αν καλορωτάς. 
καλούδια (τά) =  δώρα διά τούς παΐδας. — Τί καλούδια σ’ έφερε δ 

πατέρας ;
καλούτακα έπίρρ. =  αρκετά καλά.
καματος (δ) =  μεγάλη εργασία' ίδίφ λέγεται έπι τής τελευταίας ηλι

κίας τών μεταξοσκωλήκων.— Τά πουλιά χοών τον καματό.
κατά (πρόθ.) =συνεχώς κατά τμήσιν.— Κατά τον έφαγα, 
καλή μέρα =  εορτή.
καράβι =  α' πλοΐον, β' ληνός μικρός, τουρκ. σιαραπ - χανές.
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κάρπα (ή), τό Λ προφέρεται λίαν όξέως, πέπλος τών χωρικών γυναι
κών λευκός, κρεμάμενος προς τι* οπίσιο. (Κάρπασα, καρπάσινα). 

καταϋ·ιδ επιρ. - -  κάτωθι.
*αταά/*η=πλήί)ο(:πολύ(έπιρρηματικώς). Ήτμν άνθρωποι καταδίκη. 
καταρρόοης (ό) =  εργαλείου δι’ ου οΐ σιδηρουργοί ραντίζουοι ϋδοιρ, 

επί της εστίας καί τοί> μιίδρου (κατάρρους).
κάψαλον (το) =  άξιον καύσεως.— Τό καψαλό--—τό αναθεματισμένου. 
κανσαριά (ή) =  είδος θάμνου, κέδρος ή μικρό (άκανθερά).
«αταηρχούρι ~  είδος θάμνου ακανθώδους, παράγοντος καρπόν κόκ

κινου.
κίαα (ή) =  καιρός υγρός, ύπνώδης. 
κλάπα (ή) — πέδη δια τα ζώα. 
κλώξα (ή) =  λυγξ (κλώζω).
κλώστον =  τό μεταξύ τοΰ άκρου λιχανοΰ καί τοΰ άντί.χειρος διά

στημα, κινόστομον, διχας (κλώθω).
κοντάρι =  ξυλον μακρόν καί λεπτόν. 
κουζααλιά (ή)— ό εν Ή πείρφ κΐήιαος. 
κοψοζώης επί κατάρας, ιός καί τό κοήιόχρονος. 
κούκον, απομίμησις τής φωνής τοΰ κόκυγος. Περίεργον είναι, ότι οί 

ήμέτεροι παΐδες διά τής φωνής ταιίτης λοιδοροΰσι τούς Σόπιδες (Βουλγάρους 
τής Σόφιας), οΐτινες λίαν οργίζονται άκούοντες την φωνήν ταΰτην, Μη τάχα, 
διότι οΐ Βούλγαροι ώς άλλοι κόκυγες ξενας φωλεός ωκειοποιήθησαν. 

κοτταλεύω, πασπατεύω, ζητώ.
κονρλο καί κούρβουλον τό κλήμα τής αμπέλου, πρέμνον. 
κόφτω φρ. — Τα κόφτει παχυά — κομπορρημονεΐ. 
κόαπος (πτηνόν) =  κότσυφος.
κοϋοπος =  τά λείψανα τών εκτριβέντων καρύων, αμυγδάλων, άφ° 

ών εξάγεται τό ελαιον.
κόταα (ή) =  τύλος.
κούτρα (ή) =  ή κεφαλή είρωνικώς.
κρημίλα έπι,ρ. ώς άρρατίλα =  γκρεμίσου, ές κόρρακας.
κρούνα (ή) =  ή άνω μεγάλη τοΰ βουτσίου οπή, δι5 ής πληροΰται.
κρομμύδι καί οΐ επί τής Ροδόπης χωρικοί κρομμύτ’ =  τό κρόμμυον.

Λ
Λαμόνω =  επί τοΰ ίίδατος, όταν παρασΰρη τό πρόχωμα (λάμος, λα-

μυρός).
. λατίγκα, (προφ. λαντίνκι*) ή =  είδος άνθους. 
λαγούγυρος— είδος ζώου, άσπάλαξ. 
λόφος — αΰχήν (λόιρος). 
λαμπίδα (ή) =  ή λεπίς μ^χαίρας.
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λαμηρίδα (ή) =  πυγολαμπίς, λαμπυρίς.
λαλώ =  α ' λέγω, β' παίζω δργανόν τι, γ ' ελαύνω τό ζώον.
λαλαγγίδα (ή) =  λαλάγμα.
λέαα (ή) =  αλιευτικόν δργανον έκ καλάμων πεπλεγμένον (λήδος).
λέχομαι == γλΰχομαι.
λιματίδι —  τό κέντρον τής μελίσσης.
λιηοτζώνω == δένω τους πόδας τοΰ ζώου.
λιαγαρία (ή) =  λίσγος.'
λοβάρι =  λίθος επιτήδειος προς βολήν.
λονμάδα (ή) =  ή αλλαχού αμάδα.
λοϋηος —  τό δι’ οΰ τΰπτουσι τό τΰμπανον.
λονσνρΐ —  έργαλεΐόν τι τοΰ μ̂ υλου.
λούσα —  πολύ αλμυρό. — Τδ φαγί εγινε άλμνρό, λονοα. 
λονρδώνω =  εξαπατώ ψευδόμενος.
λογιοϋμαι =  λογίζομαι τι, ενάριθμός είμι =  λογαριάζομαι. 
λυγιά (ή) — λυγος.
λουλούδι =  λουλούδι τής ντροπής. Είδος άνθους λευκού περί ου 

μυθολογείται δτι εΐχεν έν τφ μέσφ μέλανα στίγματα, έξαφανισθέντα, άφ’ 
οτου έλειψε ή ντροπή απ’ τον κόσμο.

λευκάστρα (ή) =  ή λευκαίνουσα εις τον ποταμόν τά πανιά.
Μ

Μάζωμα =  δόσιμον, φόρος.
μα&ί έπιρρηματικώς πάντοτε έν ήιθει.— Μα·&ε τώρα μεγάλωσε =  νΰν 

δέ... — μα&ε ήρ&ε — επειδή.
μακάρ (επιρ.) =  έστι, είεν, ας είναι. 
ματεύω επί των πτηνών =  βατεύω, οχεύω. 
ματακέιι (λέξις γεωργική) =  μετακέντημα. 
μαρδοκλιοϋμαι =  κυλίομαι ώς τό άπεσφαγμένον πτηνόν, 
μανροϋδι =  είδος σταφυλής. 
μέρζα =  είδος πλέγματος, κεντήματος δικτυωτού. 
μιτάρια (τά) =  τά πλέγματα, δι’ ών διέρχονται τά νήματα (μίτος) 

τού ύφάσματος’ έν τφ εργαλειφ.
μοίρα (ή) =  μοίρα, β' τεμάχιον κρέατος μαγειρευμένον. 
μονχός —  τό συναζόμενον εν ταίς ραφαΐς καί ταϊς γωνίαις τών έν- 

δυμάτων’χνούδι.
μονχώ =  α) ευνουχίζω, β) αποτυγχάνω τού σκοπού (επί παιδιών). 
μούσα (ή) =  δ σπόρος τοΰ μήλου, άπίου κλπ., δ τιθέμενος επί τού 

μειώπου στολισμού χάριν ή τό επεργαζόμενον μέλαν σημεΐον. (Φαίνεται δτι 
ή μούσα αύτη έχει λίαν ταπεινήν τήν καταγωγήν παρά τό mouche (δρ. La 
Brueyere, des femmes).
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μνταριά (f|) =  είδος χαλινού. 
μυριόφ&ηνοζ — λίαν εύίίηνός.
μύταις (αί) =  τά εϊς τας άκρας των χειρίδων καί της τραχηλιάς τού 

χιτώνος προσαπτόμενα κεντήματα. 
μωριά (ή) =  έφιάλτης.

Ν
Νάριδα (τα) =  εργαλεία τεχνίτου.
νιάμα (το) =  πλέγμα κυλινδρικόν έκ χόρτων, δι’ ών έκδκόκουσι τούς 

Ι,χ&ύς προς την λέσαν (νήμα).

Ξαδειάζω  — ευκαιρώ, ι;χα> σχολήν. 
ξαμόνω — απειλώ, υψών τήν χεΐ,ρα ώς ΐνα πατάξω. 
ξε&ερμίζω =  καθαρίζω άγγεϊον διά ιΊερμοϋ ύδατυς. 
ξανομώ  =  εκδιώκω τά πτηνά τής νομής.
ξεπετάω =  τό πτηνόν, δταν μόλις άρχεται νά πετά' μεταφ. αρχά

ριος, πρωτόπειρος, δρτάλιχος.
ξερραχώνω =  πληγάς, έπιτίΐίημι' μεο. πληγιόνομαι μάλιατα εκ 

πτώσεως.
ξερράχωμα — ησυχάζω μετά πολύν κόπον ή μετά τινα αγωνίαν και 

δυσκολίαν.
ξεατάξω και ξεσταλιάζω καί ξεσταλιοΰμαι — διάγω πολύν καιρόν

αργός.
ξεοφαγγίζομαι =  απέρχομαι — Ξεσφαγίαον ! =  πήγαινε, απελίλε, 

έρρ” εϊς κόρακας.
ξίγγλα =  ράβδος ήτις περάται εϊς τό στημόνι.
ξεφωλιάξω  =  άφαιρώ τά ώά ή τά μικρά πτηνά έκ των φωλεών.
ξορχιοϋμαι =  έξορχοΰμαι.
ξυλογαϊδάρα (ή) =  σκεύος έφ’ ού ίλέτουσι τήν σκάφην προς πλυσιν.

Ο
δπιατιά =  τό εις τά οπίσθια τού ζώου δερμάτινον λωρίον, τό κρα

τούν τό σάγμα.
δρτάνοιχτος — αναπεπταμένος (ortus ή όρτύς— ανοικτός). 
δ'ρφρυδα (ή) =  δφρΰς, άλαζωνεία — Πήρε ορφρυ<5α=έπηρμένος τήν

δφρΰν.
Π

Παρατόκι=ηαραφυάς, β) παραμικρόν πράγμα, επουσιώδες. 
παραμαγνίζω καί ούσ. παραμαγνιστήρι, λέξις γεωργική. 
ηάς μή=μήπως (ως τό παρ’ τχλλοις- πώς καί). 
ηαδαράδα (επιρ.)— ώς φαίνεται.
Τΐαταρτά (ή)=ράπισμα διά τής χειρός (πενταριά) κόλαφος.
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παχήκια (τά)=δυό σανίδες τοϋ εργαλείου εφ’ ών πατεΐ ή υφάντρια 
και κινεί τά μιτάρια.

παταγόνω=φο&ίζω— Παταγώθη και έτρόμαξα. 
παραλέκαχος=αλλόηοτος, παρημελημένος. 
παραοήμι=εχτρωμα, τέρας, 
παραξύνω=όζύνω  τα άμβλυθέντα εργαλεία. 
πε£οάλί=πεζοδρόμιον. ■
πεξόγαλο— πεζόβολος, -άμφίβληστρον.
περιπλοκάδες (οι)=ειδος φυτών περιπλεκόμενων εις άλλα φυτά και 

άναρριχωμένων εις τους τοίχους.
περμαχώ=:ύπερμαχώ, αγωνίζομαι.
πέτομαι=πετώ — ΕΙς τι μέ πέτισαι =  εις τι ερειδόμενος έπαίρεσαι ; 
Λεριχ0Λτομαί=!ξαφανίζομαι, πτοοΰμαι.
πεδαίρνω— κρημνίζω, ρίπτω τι άκουσίως’ (!πιδαίρω=μεταίρω). 
πεταλούδα (ή)=λεπτή πέτρα, επιτήδεια προς βολήν. 
παμάδι— ειδος σταφυλής.
πηώρμικας (ό )= τό  ξΰλον, Ιφ= ου κόπτονται τά ξυλά. 
πητήνες=εΛδος υποδημάτων.
Λί/?άλλω=έπιβάλλω (άμετβ.— Ίκεΐνα πίβαλε=επι τοΰτοις ήλθε και 

άρχισε νά λέγη.
πλέχχρα (ή) — δέσμη κρομμΰων κυρίως πεπλεγμένη εν εΐδει πλο-

καρίου.
πλακός=φράκτης, πλεκτός διά λεπτών φύλλων. 
πΧατοκόνω— πλατύνω τι διά τών χειρών ή δι5 εργαλείου. 
πρόχειρο— το κοΐλον τής παλάμης, χειρόβλημα. 
πλοκαριά (ή)— άμαξα μέ πλακόν—Μιά πλοκαριά χορτάρι. 
πλακαδιά (ή)=πλακοϋς (παρά τοΐς χωρικοίς τής Ροδόπης). 
ποΧυτρίχι=ειδος φυτοΰ.
3Γθάαριχά'(τά)=υποδήματα γενικώς. 
ποστάΧια (τά)=(ύποστέλλω) υποδήματα 
ποκόΧι— πόκος, 
ποΧύ μι— κλιτός, πύελος. 
ττράτιω=πολιτίζομαι, έπραξε=Ιπολιτίσθη. 
πραγμένος— πολιτισμένος. 
πραξις=χαλγ\ αγωγή, πολιτισμός. 
προκομμένος— εύπορος, 
πραμμα— περιουσία, β) ζώον, ιδίως ήμίονος. 
πριάοπα (ή)— ή ολίγη χιών. 
προαφώΧι=το εν τή φωλεφ άφινόμενον ώόν. 
προχεϊμι=το φθινόπωρον.
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πρέγγλα (ή) ■-(’'.yγ<*λι Ιον θεριστικόν. 
πτεινάρι ^πετεινάρι,
πλάτρα (ή) - μεταπράτις, πωλήτρια πωλοϋα'α πράγματα είς τούς

οίκους.
πλαστήρι «πλάτανον.

I*
Ραγίζω  «, ρήγνυμαι ...  Το αγγείο &ρριίγισβ' — Λί.ν ραγίζει ή καρ

διά χου' άρριίγιακκ -Γίκκμητος.
ριπιτίλι rm τόν πηγαίνει ριπιτίλι 1) ρούδι α» όρρωδεί, τρομάζει. 
ροκκώνομαι «χιίινομαι εις τι είς βόρβορον.
ρύστρα (ί\) ' άγγνϊΐ) Ευλινον μ!·.γα, κωνοειδές, ίν ή καχαπίπχον 

και συσχρεφόμενον to ΓιΛιομ δκ χοΓι ποταμοί) καθαρίζει τα ίίν <*·&τφ μιχλλία, 
έπιπλα, ροϋχα.

2
Σβύαμα  (ιό) ·η λέξι; χαϊδευτική διά νήπια, όταν κάμνουν αστεϊ

σμούς (εχουσιχ και δ.πιμδικήν τινα Κννοιαν · νιχ μή βασκαΟή). Τύ σβυσμα ! 
αεϊτα (Γ|) - τό λεπτόν κόσκινον.
αείγιατρα ■·* ό,τι προξενεί θόρυβον" λέγεται περί των άχάκχων μι

κρών παιδιών.
αεισονράδα (ή) m  σεισοπυγίς.
σιχοπιάζω =  καταπατώ χήν πρώτην χής πείνης ορμήν. 
σίκαλη (ή) ■■=* τό γνωστόν γέννημα. Ί Ι  συνήχησις (συ καλή) εδωκεν 

αφορμήν εις χήν εξής μυθοποιίαν. 'Ο Θεός προσεκάλεσε νά πιχρουσιασθώσι 
προ αύχοϋ «πανχες οϊ δημητριακοί καρποί. I Ιιχραγενομένων δέ αυτών έπή- 
νεσε μάλιστα τον οΐτον, ιχλλ" είχα στραφείς πρός χήν έπομένην αύτοΰ είπε ; 
«και σύ καλή» καί εκ χοϊίτου χό όνομα σίκαλη ή σήκαλη... Ύοιαϋται μυθο- 
ποιΐαι έκ συνηχήσεως δέν είναι βεβαίως ξένιχι χοΐς "Ελλησι (λιχος, λαός, καί 
μϋθος Δευκαλίωνος).

οιούοταλον =  μικρόν χι πράγμα (συστέλλω).
σκαλίζω καί αγκαρλίζω =  σκάπτι») μέ χοΰς όνυχας ή μέ χό ρόγχος 

ως ό χοίρος.
σκέλδα (ή) =  σκελίς σκόρδου, καρυου.
σκαρδέλια (τά) - -  δυο μηνοειδή σίδερα εις τα όπισθεν τοΰ σάγματος. 
σκιάατρο —  μορμολΰκια, φόβητρα.
σκαλονϋΊ ■=> τολύπη, λίνου, βάμβιχκος μετάφρ.=κόμη λίαν ξανθή.
σκλόνρια (ή) =  σκυλόγρια ύβρισχικώς.
ακρονμα ίπίρρ.— Τδ Ρ.καμε σκροϋμα =  τό κατέκαυσε.
ακατζιλήτρα (ή) =  σπινθήρ.
σκηλφδς — στρυφνός. — Σκηλφδ καρύδι.
σκαριάζω =  επιδιορθώνω χό βουτσίον.
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αουρματαριά (η) =  ίχνη πράγματος διελθόντος, κυρίως χυθέντος.-— 
Μια αουρματαριά λάδι, άχυρα κλπ.

σουργιά (η) =  σΰρσιμον, ερπυσις.— Άκοϋς τη σουρμιά καί ρωτάς, 
για το φεϊδι (παροιμ.).

σπιτζοϋρι =  πτην. σπίζος. 
απηχτρϊ —  ψηκτρίς. 
βτρέχα (ή) —  γεΐσον, 
στρουγγλίζ ω  =  στραγγαλίζω.
σταμαρίζω  και σταλαχίζομαι —  δυστυχώ, στερούμαι πάντων των 

αναγκαίων.
αταλαχίδα (ή) =  απορία. 
ατρονμώνω  =  εισωθώ, εμπη^νυμι. 
οτένος (τό) =  στενοχώρια, αγωνία.
βτύβω  — "Εστυψεν δ ποταμός =  εξηράνθη· — "Εστυψαν τά ποτάμια 

—  έφραξαν.
οτρονμπάδα  (ή) =  φθορά εις την κόψιν της μαχαίρας.
Οτιγγόνω =  φέρω τινα εις τά στενά, αναγκάζω. 
στραμενιά (ή) =  εργαλειά, ιστός (instrumentun). 
στάζω— "Εσταξε καί πάγωσε ~  επί υπερβολικού ψύχους. — Στάξει 

καί μη βρέξει.
στρόφος  κόψιμον.—Στρόφος δεν τον πιάνει —  Ιπι των εύρωστων. 

— Στρόφος νά αενρη =  κατάρα.
σύναργα  =  εργαλεία τεχνίτου.
σοφίζω  — Mb σόφισε =  μοί έπήλθεν ιδέα.— "Ετσι τον σόφισε=  ού

τως αυτός έδοξε.
στεργιακός =  τό άραιόν κόσκινον.

. σφουνίζω =  στεγνώνω.— Σφούνιοαν οί λάσπες — στέγνωσαν. 
αωμός =  τελειωμός.— Σωμόν δεν εχει =  άτελεύτητον. 
τάντανο==στεγνόν, ξερό.
ταχιά (έπίρρ.)— αύριον' εν ηθει σημαίνει τό ουδέποτε (πρβλ. λ. λίμ

πρα)— Ταχιά ϋά τό κάμη=ουδέποτε.—Λυσίας κατά Λεωκράτους: « Ταχύ γδν 
νπλρ της άλλοτρίας, κίνδυνόν τινα ύπομένειν».

τζά /=λέξις νηπιακή, δπως αιφνηδίως ’ίδωσί τινα (πρβλ. schen). 
τρυφερός— νέος.
τρουπόνω=ανρράπτω  αραιά τά τεμάχια ΙνδύμΛος, δθεν τρούπωμα. 
τρόχαλος καί τροχαλιά=σωρός  λίθων, 
τσ«ά=διόλου (κά καί είς=καγκανένας). 
τσέπρα (ή)=χά επί τοϋ προσώπου στίγματα. 
τσίγκλα (ή)=νημα λεπτόν, ευκόλως κοπτόμενον, ύφασμα λεπτόν. 

ταφούνι=οπΫ\, δι° ης εξερχόμενον τό ύδωρ κινεί τον νερόμυλον (σίφων).
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τσίάηλίΗος (ό)=πελαργός·
τσιταΙ=οάρζ, δέρμα, κρέας.—Νά μπένχε δόμ’ ισιχαΐ.
τσίτοκαρος— γυμνός.
τσιτακαράνω— γυμνώνω.
τσιαμένος—^καημένος, δυστυχής, όϊζυρός.
τσιγνώ— χτυπώ τι δι’ άλλου πράγματος, κυριολεκτεΐται επί των ώών. 
τυργιά (ή)=τρυγιά.

Ψ
ψαρονέφι=ιοιρινό λουκάνικο.
ψηλονάρια (τά) =  πεντοβολά' πέντε λιθάρια προς παιδιάν συνήθη 

τοΐς κορασίοις.
' t ΒΛ. ΣΚΟΡΔΕΛΗΧ

( 1 8 7 3 )

II *)
άβδέλλα (ή)=βδέλλα, — Κόλλ’σει δμ άβδέλλα— δμ άναβδέλλα πιάνιτι. 
άγκαλνώ— Θά σοί άγκαλέσω— θά σοι δώσω στο δικαστήριο.— Μας 

άγκάλεσε μαρί !
&glda=axibα.— Σέβκι μια agi5a στού δάχλου μ’ . 
άγναδιάζον, άόρ. αγνάδιασα=συναντώ. — Πάνι νά τούν άγναδιάϊς 

κι’ είνι φουρτουμένος.
άγνάδια=άπέναντί,— Ποιά είνι αυτή που κάθιτι άγνάδια σας; 
άνναδιά=συνάντησις.— Καλή άγναδιά,
Άγνονμους (ή) (α-{-στερ.+γνώμη)=άνόητος. — Τί νά παντέης άπού

έναν άγνουμουν ;
άγρίδα (ή)=άγουρίδα.— Τά πηδιά τρων’ τσ’ άνρίδες κι’ οί γηρόά’ 

μούδιαζαν τά dodia τ’ ς.— Μή θρώτι άγρίδις, θά σάς πιάσ’ βοΰζα.
άγρονστόγιους=άγρίμ ι. — ”Ε, άγρουστόγιους, δλου μοΰλουγμα καν 

δέ χουρατέβ (χουρατεύω=όμιλώ).
Ά ϊδ ιξ ιά ρ χ ’ς (ή)="Αγιος Ταξίαρχος. — Τ ’ ‘ Αϊξαρχοϋ=τών Ταξιαρ

χών.— Πότε ΐνι μπά τ’ ‘Αϊξαρχοΰ ;
άϊλαριά (ή) (Ικ τοΰ εγελαριά, αγέλη). =  Θέσις ε’ις τήν οποίαν δ άγε- 

λάρης (ή άϊλάρ’ ς) συνήθροιζε κάθε πρωί τάς αγελάδας τής πόλεως και τάς 
ωδηγοΰσε προς βοσκήν.

‘ Αϊληψήμ  (τ’ )= τή ς Άναλήψεως.—Ταχιά είνι τ ’  'Αϊληψήμ.
Ά ϊμπαντιλέμονς  (ή )=άγ . Παντελεήμων.—Θά ερτηςγιά τούν Άημ- 

παντηλέμου ;
'Αϊνάργυαρ’ (ή)— Εκκλησία επ’ δνόματι των άγ.’Ανάργυρων.— Τοΰ 

σπίτ’ μας ήταν σμά στ’ν Άϊνάργυαρ’ . —  Τ’ Άϊναργύρ’ — εορτή των άγ. 
’ Αναργύρων.

) Φιλήμονος Τξουμπάρη, άρχιτέκτονος Στενιμαχίτου, 1943.
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'Αϊατρύφους  (ή) =  άγιος Τρύφων, προστάτης τής αμπέλου. — Ά ϊ- 
τρύφ’ (τ’ )=εορτή τοϋ άγ. Τρύφωνος.— Τ ’ Άϊτρΰφ’ θά φάμι κουρμπάν’ κι 
θά διοΰμι τσ’ πιχλιβάνάοι.

άκκλ-ηαι,ά (ή)=εκκλησία.— Θά πααίνω j ’ ν’ άκκλησιά, — Άπόλ’ κι ή 
άκκλησιά ;

άκμπώ— άκουμπώ. — Δεν έχ’ ποΰ ν’ άκμπήης.— Σ ’ άκουμπα κ’ έπισις. 
άκουλνώ (ρήμα)=κολλώ. — Θά σοι στράψου μιά κι θά σ ’ άκουλλή· 

σου στοϋ άβάρ’ .— Τί μ’ άκόλλ’ σει != τ ί  έπαθα.
Άκρα μέρα— παραμονή εορτών, τελευταία στιγμή. — Τά ά'φσει δλα 

άκρα μέρα.— Τί νά σοί κάμω τώρα, άκρα μέρα, έπριπι νά έρτ’ τ’ αυγό στοϋ 
κουλί γιά νά σχιστής (= ν ά  κουνηθής).

β,λαγου (τό)=άλογον.— Πιρσό, γιρό έ, τ’ άλουγου σ’ (πολύ δυνατό). 
—’Έ  άλαγίτς !

άλαν’ (τοΰ)=ή πλατεία.— Θά παίνω στ’ άλαν’ νά παίξω. 
άλέϊτου (α στερητικόν καί λέγω)=άνείπωτο.— ’Έκαμαν έναν £αυγά 

άλέϊτον.
άλί/?ερντώ=προμηθεύω.— Τοϋν άλιβερντώ μουστερήδες.
άλιμέτ (τοΰ) — θεομηνία. —  Τί άλιμέτ ήταν αυτό, δέ μπόρσαμι νά

βγοΰμι.
άλλάλημ (έπίρρ.)=πιθανώς, κατά πάσαν πιθανότητα.— Άλλάλημ σύ 

το είπες.— Καί όίλλαλεμ γύρω στις Σαρ. ’ Εκκλησίες.
άλλοιά σοτ=άλλοίμονό σου.— Άλλοιά σοι καί τρις άλλοιά σοι. 
Άλμη βέρμη— 6 ίδιος.— Αυτός εΐνι άλμη βέρμη πατέρα ζ’ . 
άλ'μηίζονμι (ρημ.) =  λυμπίζομαι. — Ά λ ’ μπίσκα d ’ μπάστρα τ’ς =  

λυμπίσθηκα την καθαριότητά της.
άλ’ποϋμι, άόρ. άληήϋ·κα =λυποΰμαι (τό λ προφέρεται ως εις τήν 

λέξιν «άλικο»).— dv’ άλποϋμι d’ καημέν’ .
άμπουρος (ή)=ζεστός αέρας (λίβας),— ’Άμπουρος μ’ ήρτε. 
άναγκεύουμϊ (ρημ.)=βασανίζομαι.— Άναγκεΰκα ως ν’ ανάψω φ ω 

τιά.— Μοί ανάγκίψες μΐ τά καμώματά σ’ .
άναγκαΐο (τό) ή χρεία (ή) ή απόπατος (ή)=άποχωρητήριον.— "Εν, 

δυο, τρία, | νά πέης μέσ’ άή χρεία.
άναγούλια (ή)=άναγοΰλα, —’Έχω μιά άναγοΰλια. 
άναγονλιάζου  (ρημ.)=διάθεσις προς έμμετον. — Τον είδα κι’ ανα

γούλιασα.
άνάγραφος (ή) (α στερ.-|-γράφω)=αύτός πού δέ σέβεται τούς άλλους. 
άναγραφιά (ή) (ούσιασ.).— Ή  άναγραφιά σ’ ταΐρ’ δεν έχει. 
άνακστίρ«σι/Γα— ήμικάθισμα.— ’Έκατσι άνακουρκουτα. 
άναρι/ους=άργοκίνητος, βραδύς. —  Ή  φουτιά σ ’ εΐνι άναργη, πότι

Q \ 3/3 ~  ,Λιτα εν tov cpai ;;
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άναργα (ίπίρρ.).—Άναργα έπιασις άή δλεαχ σ’ . 
dvd&v=ivw, άφοΰ.Άνάάν σοι είπα να μ η το πής, κι πάλι τοΰ είπες. 
ήνασαίνω=π«ίρνω ανάσα,αναπνοή, αναπνέω.—"Ενα π(ίμ’ στοΰ άλ

λου μοί ήρταν, δε μπόρεσα ν’ άνασάνου.
άνασώ»,ω==προσί)έτω, μεγαλΰνω, επεκτείνω. — Ηάρι ένα κουμματ’ 

πραμμα ν’ άνασιόνης τοΰ φουστάνι σ’ . Συνώνυμο Ικλιντ<Τ>.
, άνάσωοίονς  (ον> καί ί|)=έλαττωματικυς. Αυτό γεννήθηκε άνάσωστου. 

άνηπρόκουπους, η, ου =  χωρίς προκοπή. — Άνηπρόκουπου τοΰ 
πηδί τ’ς.

άνηχόρταγος (ή)=αύτός που δεν χορταίνει. — Τι άναχόρταγους άν- 
θριπους !— ”Ε άνηχόρταγου ματ’ !.

άνϋ'ρονπους (ή) η άνϋ·ριπους (ή)=άνί)ρ<υπος,— Τι άνθριπους αυ
τός ! —'Έναν ^αιρίσιους άνθριπους=άνθρωπος παλαιού καιρού, παλαιών 
αρχών. (Πρβλ. έναν ga^iaia καμχόματα, έναν μαιρίσιες ίδέϊς).

Ανόρεχτα (έπίρρ.)=χωρίς όρεξη.— Σκώθκα ανόρεχτα. 
βνοψους=χωρΐς χρώμα, ωχρό.— Φτό τοΰ πηδί τ’ς είνι ένα άνοψου. 

Είναι δηλ. πολΰ ωχρό
άάαλέτ (τοΰ)=γλέντι μεγάλο.— Ψες είχαμε ένα άάαλέτ. 
άάάρα (ή)=όμίχλη.— Άάάρα κατέβκει ως τά σπίτια. — Δέ χτάζω d ’ 

μύτη μ’ απ’ d’ ν’ άάάρα.
άνιλώ καί άνελώ=λυώνω.— Άνέλ’σι λίγδα.
άάίρα (ή)=δρόμος πού ανοίγεται στο χιόνι, ίχνη. — Πήρα d ’ ν’ 

Μίρα τ’ =έπιασα τά άκρα του, βρήκα τά ίχνη του.
άτίιρα (τά)=έντερα. — Νά πάρ’ς άάιρα για τα ψανουρέφια (=λου- 

κάνικα).
άπκάζου=άπεικάζω, καταλαβαίνω, εννοώ.— Ά π ’ οσα εΐπις τίπουτα 

δεν άπείκασα.
(ά)πονλνίσκου— απολύω, αφήνω.—(’Α)πουλήθκει άπ’ τοΰ στρατό.— 

Μακρύ σκνί τούν άπόλ’καν,=τοΰ δώσανε μεγάλη ελευθερία. — Πόλκει τοΰ 
ζνάρι τ’ για καυγά.

Αποστομώνω  (άπο-|-στομώνω)— δίδω την πρέπουσαν άπάντησιν.—■ 
Μέ δυο λόγια τούν άποστόμσει.

άράδα (ή) =σειρά. άραδιίίζω— βάζο) στη σειρά. — Κάθι πράμμα μί 
d’ ν' άράδα τ’ .

άραδίξω=περπατώ .— Άράδζι βρε.
άράζου=καταλυω, μένω.— Ποΰ άραξα σείς !—"βεις να αράξης που- 

ίλινά ίκεΐ πού θά πααίν’ ς ;
άπ’ άκρα «αιρό=άνέκαθεν.— Αυτό γίνεται απ’ άκρα καιρό. 
άχαρα·ή (ή)=χαραυγή.— Σκουτνιά ιχχαραή (ή σκουτνά χαράματα). 

— Ά μ α  έσκασι άχαραή.

13
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βφτρα=καμινάδα καί μεταφ. ακάθαρτα. — Ή  άφτρα μας τραβάει 
καλά.— Αυτή είνι άφτρα=(πολύ λερωμένη).— Φορούσε ένα φουστάνι άφτρα.

άρ&νμός, θηλ. άρλοϋ =  αυτή πού θυμώνει, άρσ. άρλ’ ς. Άραλαντί- 
ζουμι— θυμώνω, αγανακτώ.— Μήν άραλαντίζισι τόσου.

άραΰιμώ =νοαταλγω.— Άραθύμσεις τοϋ Στανίμαχου ; 
άράβμους  (ου και ή)—οξύθυμος, ευέξαπτος.
άρα&υμιά  (ή) (ούσ ).— Νά μήν εΐσι καί τόσο άράθμος, γιατί τ’ άψί 

τοϋ ξύδ’ τ’ άγγειό τ’ χαλνάει.'
άρατήλα  (άρα-τήλε)=πήγαινε παραπέρα, φύγε. — Άρατήλα διάβολε 

από σμά μ’ (φύγε από κοντά μου). 
άργαανηρ’ (τοϋ)=μαγαζί.
άρδίν (τοΰ)=μιά σειρά κούτσουρα αμπελιού.— Στοϋ παραπάνου τοϋ 

άρδίν’ έχ’ μυρουδάτα σταφύλια.
άριάν (τοϋ)=άραιωμένο μέ νερό γιαούρτι. 
άρμαΦιά (ή)=δρμαθός, άρμτιάζου  (ρημ.). 
άρμιά  (ή)=ξυνό λάχανο.
άρμόζμου (τοΰ)=ζουμί άρμιάς.— Γιαπράκια μί d’ ν’ άρμιά.—’Ίνκι 

τ’  άρμόσμου σας ;
άρχξάλ’ς (ή)=αύτός πού χαλάει πολλά παπούτσια ή ρούχα. 
άρχζάλον (ή ).="Ε  άρτζάλκου πηδί.
άσόϊτος (ή) (α στερ.-(-σόϊ)=αύτός πού δεν είναι από μεγάλο σόϊ. Τό 

αυτό ξεαόϊχος. άσόϊχη (θηλ.).— Ή  άσοϊτιά άπ’ άγνάδια φαίνιτι.
άστόχααχους (ή) (α σταρ,-(-στοχάζομαι) =  εκείνος πού δεν στοχάζε

ται, τό?άντίθετο στονχασμένονς.— Ή  αστουχαστιά τ’ ταΐρ’ δεν έχ’ ,
άστουχώ  (α στερ.-(-στόχος)=ξεχνώ.— Άστόϊσα νά πάρω ψουμί. 
άτξαΐπκον (τοϋ)=άβουλο, αστείο.—Άτζαΐπκου σπίτ’ . — Άτζαιπκα 

ήρταν τά πράμματα.
αύγατώ,  αύνατ/ξ«»=πληθαίνω, μεγαλώνω. — *0 Θεός νά τ’ αύγα- 

ταίν’ από ένα χίλια (ευχή), αϋγάτ  (ή)=εϋρυνσις.
άφαλδς (ή )=  δμφαλός.— ’ Εκεί κόπκει αφαλό )ης=εκεϊ συχνάζει πολύ· 
& χ λιν -β ά χ λιν = μ ε  τό αχ καί μέ τό βάχ, δηλ. μέ κόπο.— ’Άχλιν βά· 

χλιν φύτεψαμι τ’  αμπέλ’ .
άχμάκ'ς  (ή) ή &χμακζσες=ανόητος, άχμάκα  (ή) (θηλ ) .— Εισι τρα

νός άχμακτσές.
&ψε-σβΰσε=στά  δυο στά τρία, έν ριπή δφθαλμοΰ.

Β
Β α/?££’ =γαυγίζει.— Βάβξει, βάβξει έκατσι στοΰν gώλoυ τ’ . 
βαΐζου, άόρ. βάϊαα— λυγίζω, γέρνω.— Βάϊσι d ’ βέργα.— Βάϊσι τοϋ 

κιφάλι σ’ .— Βάϊσι τό σπίτ’ .
βάλ ’ (τοϋ)=βουβάλι.— Λασπώθηκες δ'μ τοϋ βάλ’ .
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βάιία (ή)--νκρό φραγμένο μέ χώμα καί. πέτρες πρός πότισμα. — 
Κάμναν βάάις να πουτί.σουν τοϋ μπουστάν’ .

βαραγγέΧια (τά) -=κορδέλλες. —(Ζίγκ ζάγκ).
βαρακώνουμί (ρημ). — έκδήλωσις υπερβολικής χαράς.— Συνήθως εν 

χρήσει ό άόρ. βαρακώβκα -Ιίαρακώθκϊ από χάρ\ — τοϋ βαράκ’=φύλλα 
χρυσού διά διακόυμησιν. - ΊΊβαλι. βαράκ’ .

βαράντζα  ακόμη καί... — Παράνζα τοϋ ψουμί δέν εχ’ ποιος νά τοϋ 
φέρ’ άπ’ τοϋ φούρνου.

βαρουκ ψ ίζον~  βαρυακούω.— ΙΙήρα νά βαρουκφίζου =  άρχισα νά 
βαρυακούω.

βαρυμέν'(ί)) Τγκυος.— ΚΙδα μιά βαρυμέν’ ή βούιζα ώς τοϋ στόμα. 
βαρνοϋμί βαρυίμαι,— Α υιός βαρέθκι ι γιατί γιννηθηκε. 
βαρυομέν ’αα (ή) πεμπέλα.
βιγγΧίζω (ρημ)—παρατηρώ.— Θά βιγγλίζω άπ’ την κλειδαρότρυπα. 
βίγγλα (ή) — τοποθεσία Στενιμάχου
βί</ρα (ή) =  ίνυδρίς, ζή στις λίμνες κα'ι τά ποτάμια. Το δέρμα της 

χρησιμοποιείται γιά γουναρικά.— Οΰλμέρα (— (ίλη μέρα) στοΰ μπαταμό βρί- 
σκισι δμ βίιΐρα.— ΊΙ Αναστασία είχι μπουά από βίάρα. 

βός (ή)=—βουβός.
βιά (ή)=βουβη.Βιά είσι κϊ δεν άκοϋς;—Ά π 5 κφάθηκες εκαμεςραχάτ. 
/}ονάώνον=άρπάζ<ι> άόρ. βόδουξα.—Τοϋ βόδουξι ή ζήτλαςτοϋ ψουμί. 

— Χουρίς νά θρέψης βουδών’ ς.
βοϋζα  (ή)=κοι.λιά.— Τοϋ άβάρ’ ερρ’ξι βοΰζα.— Γιόμ’σει βοΰζα σ ’ ; 

(έφαγες χαλά).
βνζιάρς  (ή) uvtt (Λ) — κοιλαράς.— βουζιάρα (τθηλ. κοιλαροΰ). 
βουρλίδα (ή)=κοτσίδα.— Θά κόψου d’ βουρλίδα σ ’ .—Νά λουγιαρί- 

ξης (Γ βουρλίδα τ".
βουτσί  (τοϋ)=βυτίον (μεγάλης χωρητικότητος). 
βουτσέλλα (ή) f| μπόμπα  (ή)=μικρό βουτσί.— ’Έβαλαμι κρασί στα 

βουσιά μας.
βρονκουζοΰνα  (ή)— ζιόνη βρακιών.— Ή  βρουκουζοΰνα σ’ κρέμεται. 
βρουκουπάδί (τοϋ)—βρακοπόδι. 
βρουμοϋοα  (ή)—βρωμούσα.
βρώμα  (ή)=πρόστυχη γυναίκα.— ’Άσχημη μυρωδιά, Λέρα.— Έ  κί 

d’ βρώμα τς !— Λέ μπόρεσα νά σταθώ απ’ d ’ βρώμα.
βώκος (η) αντί (ό)— σιωπηλός. — ’Ό μ  τού βώκου μλών’ς (σιωπάς).

Γ
Γαίημα (τοΰ)=αΐμα.— Τοϋ γαίημα νιαρό δέν ένεται.— Γιουρούτσαν 

τά γαίηματα (=αρχισαν νά τρέχουν τά αίματα).
γανιάζου— λερώνω, αγανακτώ.—Τά ρούχα γάνιασαν. — Γάνιασα νά
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τούν λέω κί δέ βαίρνει άπού λόγια. (Το αυτό λέγεται : μάλλιασα να τούν 
λέω κτλ. δηλαδή ή γλώσσα μου έβγαλε μαλλιά από τό λέγε λέγε). 

γάνα (ή)=βράχνα.— Έχου γάνα.
γέρμους (ή)==έρημος, κακόμοιρος.—"Ε γέρμους, έρρξει μάτ’ .— Γέρ

μους κι’ αυτός τι τραβάει.— Τοΰ πουδάρι μ’ τοϋ γιρμάδ μοι πονεΐ.
γιρουσύν’ (ή)=ύγεία, γεροσύνη.— Ή  Θιός νά σοι δίν’ γιρουσυν’ 

πηδί μ’ .— ’ Πού γιρουσυν’ είμαστε καλά.
ytd—vai, μάλιστα, ή .— Νά έρτω για νά μην έρτω ;.— ’Απ’ τοΰ 

μαγαζί ερ/,ισι ; — Γιά.
γιάγια (τά)=σούστα.— Τά γιάγια τ’ αμαξιού σ ’ χάλασαν.— Βαστιέτι 

μι τά γιάγια (μόλις κρατιέται).—  Τσακίσκαν τά γιάγα άπ ’άαλίγκα μ’ . (Τα- 
λίγκα=άμάξι, αραμπάς).

γιάλα=ζΚα.—-Γιάλα, σι λέου. 
ν*αλώ=γελώ.— Κόπκα ’ πού γέλοια=καταγέλασα. 
γιάμα=\ΐία .— Τοϋ έκαμαν γιάμα.—Πήραν γιάμα. 
για μας (ή) =  μπάλωμα παπουτσιού. — "Ολο γιαμάδες εινι τά πα

πούτσια τ’ .
νίθυμίξου=γεμίζω.— ’ Από φόβου τά γιόμσι (δηλαδή τά πανταλόνια 

του).— Γιόμσι τ’ στάμνα νιαρό.
γιουλάρ (τού)—χαλινός.— Βάστα τοϋ γιουλάρ καλά.— Μακρύ γιου 

λάρ’ τούν άφσι (μακρύ σχοινί...).
γιονλονκ' (τοΰ)=φορά.— Σί δυο γιουλούκια=σέ δυο φορές. 
γιρμΧκ (τοϋ)=σιμιγδάλι.— Χαλβάς μί γιρμίκ’ . 
γκάάιους (ή)==κάδος μικρός.— Φόρτωσι τσ’ gavT’ στοϋ ,γαϊδούρ’ κί 

πάνι γιά νιαρό.— Τοϋ φουστάνιμ’ εινκι gάdιoυς (μέσ.)=τό φουστάνι μου 
φάρδενε.— Βγάλτι τς’ gάvτ’ νά μούσκευαν γιά τοϋ άρύγου (τρυγητός).

γκάρβονς (ή)—τό άρσεν. τής γκάργκας (ν«άρ^κα=καλιακούδα), 
πληθ. γκαρβάν’ .— ΙΙιρσοί γκαρβάν’ ήρταν.

γκαργκαλώ, γκαρκαλιοϋμι~·γαρ^αλΐύω ομαι.— Μη μοί γκαργκα- 
λας.— "Οσο κί νά πουλιμέϊς δέ γκαργκαλιοϋμι.

γκαργκατζάκα (ή)=φωνή κλάματα καί φωνές.— Συνώνυμα σφαγ- 
γαριά (ή).— Πόλκι μιά γκαργκατζάκα, τ’ αυτιά μ’ πήρε.— Τΐ εΐνι αυτή ή 
γκαργκατζάκα πού τή σένα ;

γκαρίξου— δγκανίζω, φωνάζω.— Ό λ ’ τή μέρα γκά-γκά δέ Οταμά- 
τσει νά γκαρίζ’ .

γκαρίλακας (ή)=φωνακλάς.— Σκάσι γκαρίλακα. 
γκαρίη ’ς (ή)=πτωχός καί περίφανος. 
γκαριηιάσκι— πτώχυνε.
γκέμ’ ( το ν )~  χαλινάρι.— Συνώνυμα. Τσαλμπούρ’ (τοϋ) γιουλάρ’ 

— Μακρυά γκέμια άφσι στά παιδιά τ’ , νά διοΰμι τι θά έναν (τί θά γίνουν).
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γκέτσκα— αργά.— Σήμιρα σκο'ιθκα γκέτσκα.
}»«όημ=δηΟεν.— Κάμνει γκιόημ πώς κλαίει.
γκιότσια (τά)==άποσκι:υαί. —Φόρτχοσαμϊ τά γκιότσια στα μλάρια και 

πήγαμε στοϋ μαναστήρ",
γκιουβρέκ' (τοΰ)— κουλούρι ■ — Πάρι ί!να ξηρό ψημένου γκιουβρέκ’ . 
γκιουβρέκ’κον— εύθραυστο. — Γκιουβρέκ’κου πράμμα. 
γκιουράδκο (μλ(ίρ)~-~ζυ>ηρό (μουλάρι).
γκιρίζ' (τού)— υπόνομος (πλν|θ.) γπιρίζια.—Τού γκιρίζ βρουμάει. 
γκογγίζου ■■=γογγίζω.
γκόμομα (τοΰ)=γόγγισμα.— Τί ίίεις κι γκουγγίεις ; Τά κόκκκαλά μ’ 

μι πονούν.
γκονγκράταια (τά)“—καρπός θάμνων ερυθρού χρώματος.—Έμασαμι 

γκουγκρχίτσκχ.
γκονντιλας (ί\) (ί)»|λ.=)χκουντιλο®)— αναιδής, κακοανατεθρεμμένος. 
γκουντιλαριό (τον). —Τί οιργιανίϊς μ* αυτή d ’ γκουντλιαροΰ;—Τρανό 

γκουντιλκχριό βρήκαμι.
γκουρβαλάς (ον) και ^κομπόδεμα.— Πόσα έεις στον γκουρβαλάσ’ . 
γκονργΗοϋτα (ίϊ)=άραποσίτϊ.— Νά βρά’ης καμμιά γκουργκοΰτα.— 

Γκουργκουτα στοϋ πανέρ’ .
1χ«ουτ£ονχ;-=κουλός.— (V γκοότζου τού σαλάσ’ .
γκόφος (ή)=γο<ρός.— Γκόφος μέ πονεΐ.— Χτύπ’ σα στοϋ γκόφου μ’ . 
γκριντιά (ή)=ξυλοδοκός— Χουάοές γκριντιές χρειάσκαν’ για τά κι- 

ρίσια μας (= γ ιά  τή στέγη μας).
γκρουμοϋντα  (ί'|)=δγκος χώματος καί μεταφ. παχύς άνθρωπος.— 

Τί κρουμοόντα ή θυγατέρα τ’ ς ! !
γλνγουδεύω=?)ίδω ληχουδιές.
γλυγούδια (τά)=ληχουδιές. — Γλυγούδιψι μ’ κι μένα.— Μάς γλυ- 

γουδεΰ’ ή μαμά σ’ .
γλυκόομηουρος—γλυκομίλητος. — Καν δεν ΐσι γλυκόσμπουρος. 
γονργούρ  (τοϋ)=λαιμά.—’Έκαμα τού γουργούρι μ’ . 
γοϋρνα  (ή)=κρήνη, ύποκ. γουρνίταα. Μαομαρόγονρνα=τοποθεσία 

έξω τήςΣτενιμάχου.—ΙΙάνι νά φέρ’ς νιαρόάπ’ d ’ γούρνα (απ’ d’ Τουπλίτσα). 
γονραούϊζ  (ή)=γρουσουζης.— ΕΙσι γουρσουϊζ. 
γυαλί (τοΰ)=καιθρέπτης.— Ό λ ’ μερίτσα στοΰ γυαλί εισι. 
νυαλί£ουμ/=καθρεχρτίζομαι, μεταφορικούς κορτάρω, 
γυαλατήρα (ή)=κορτάκιας.— Γυαλίζουμι κί κάμνου τά σγουρά μ’ . 
γουνιονμΐ— βιάζομαι.—"Οποιος γουνιέτί τυφλός γιννιέτΐ.

Λ '

Δαλκό (τοΰ)=λαδικό.— Πάρι τού δαλκό κί πάνι νά πάρ’ ς λάδ’ , 
ί α νμτουκέφαλους (ή)=ίσχυρογνώμων,



δανατουκεφαλιά  (ή)=ΐσχυρογνωμοσύνη — Είσι πιρσό δανατουκέφα- 
λους — Έ  μαρ'ι δανατουκεφαλιά.

άανα*ά«αρ5οτ;ς=σκληρόκαρδος, ψύχραιμος. — Δανατόκαρδου πηδί. 
— Μια φκιά, άμα δανατόκαρδη.

δαφνοκούκτοον (τοΰ)=κου*κοϋτσι τής δάφνης, μικροσκοπικός, συνώ
νυμον Φρίμπους.

δάχλου  (τοΰ)=δάκτυλο, πληθ. δάχλα  (τά) και (5α^/1ίά=δακχυλιά.— 
’Έκουψα χοϋ δάχλου μ’ .— Παάοϋ θά βάλ’ς d’ δαχλιά σ’ . 

δαχλύδ ’ (τοΰ)=δακτυλίδι.— Στόμα δαχλύδ3'. 
δαχλύτρα  (ή)=δακτυλήθρα.— Δώσι μοι d’ δαχλΰτρα. 
δειχτηρό  (τό)=φανταχτερό. επιδεικτικό.— Τοΰ κηνούργιου φουστάν’ 

τσ’ Κατίνας πιρσό δειχτηρό.
δέκαρτος (ή)=δέκατος, δέκαρτη (ή)=δεκάτη.— τΗρτα δέκαρτος■ σ’ 

dv’ αράδα. 1
δέαμου (τοΰ) =  κάλυμμα τών γραιών μέ φέσι, περιτριγυρισμένο μέ 

κοτσίδες.— Αυτή πια ήγκει για δεσμού (δηλ. αυτή έχει τά χρονάκια της).
διαοτραμμένους (ή)=διεστραμμένος, κακός, άβολος. — Δέ σ’ ήλεγα 

’ γώ τι διαστραμμένους άθρουπους ειν’ αυτός ή Γιώργους ;
διαταγμένα (τά)=τά πρέποντα, τά συνηθισμένα (προφέρεται ως ή 

λέξις διαβάτης).—Κάμι τά διαταγμένα (τά πρέποντα).— Βάλι τά διαταγμένα, 
κόμα εινι κρυάδα (φόρεσε δσα συνήθισες νά φορής, ακόμη εΐναι κρύο). 

διέ=δές.— Διέ τ'ι θά κάμ’ ς.
δί«οι«<3=θαμπώνω, μουντζώνω, αναθεματίζω.— Μή μοί δικουτάς. 

— Μι δικουτάει ή ήλιους. ν
διουλϊ  (τοΰ) =  βιολί. — Ποϋ μέσα πέζ’ διουλί (δηλ. ή κοιλιά είναι 

άδεια, έκφρασις πείνας).— Μΐ τά διουλιά πέρασι τοΰ gr)00x^ (δηλ. δεν πέ
ρασε καθόλου καλά).

διρμάρκα (τά)=δίδυμα.— Ή  γειτόν’σα μας έκαμι διρμάρκα. 
δλειά (ή)=δουλειά, δλεύου— εργάζομαι. — Φτάν’ τόσ’ δλειά, ξηπό- 

στασι κι’ οΰλίγου.—Τί δλεΰ’ς ;
δοκώ=ΰπενθυμίζω, δουκήϋ'κα  (άόρ.)— θυμήθκα.— Καλά π’ δουκή- 

θκα νά πάρου τοΰ κλειδί.
δόξα (ή) =οΰράνιον τόξον.— Βγήκι δόξα. 
δουνά=Ιδώ  νά.— Γιάλα δουνά νά σοι μάιθου γνώμ’ (απειλή). 
έι5ρα|α=έξήρθρωσα.— ’Έπισι κι’ έδραξι τοΰ χέρι τ’ . 
δραγμα (τό)— εξάρθρωμα.— Δέ μι πέρασι κόμα τοΰ δράγμα.

Ε
’Έκα=ατάσου.— Έκα ν’ άνιέβω γώ πρώτα στοΰ μουλάρ’ . 
έμπαρέργου ή ήμπαρέργου— έν παρέργφ.— Έμπαρέργου ντ’ μπή- 

ρει d ’ δλειά, γι’ αυτό δεν κατάφιρι τίποτμ.
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Μντζαβους (ή)=στρυφνός, κακής ψυχής.
έντζαβιά (ή) ουσιαστικόν.—Τρανή έντζαβιά παρουσιάσκι σ’  αυ

τόν τούν ανθρώπου.
έργατιάρ'ς— καχύποπτος.— Μή μοΐ λες μένα, σοί ξέρω γ<υ τι τρα

νός εργατιάρ’ς ιΐσι.
8ργους (τοΰ) ·· - υστεροβουλία. 8ργατα (πληθ.).— Χουρατεύ’ς μ’ Ηρ- 

γατα.— 'Όλου ϊίργατα ιΐσι,— To uliu μΐ Άργους. 
έ'τς=ετοι,— ’Έτς απ' σοΰ λέω εΐνι.
¥φταα— έφτυσα.—'Έ ! Εφτσα γαίημα (αίμα) ώς να τούν κανάαρν 

τίσου (πείσω).
Ζ

Ζαβιά (ή)-— ζαβουλιά, ζαβιατζής (ή)~-ζαβουλιάρης.— Μή ^ίίμνεις 
ζαβγιές (πληθ.).— Φτού (αύτοΰ νά) ftι,έ τοιιν τοΰ ζαβιατζή. 

ζαλταρονδια (τά); -είδος ρικιών,
ξαλταρ'διά (ή)=δέντρο που κιίνει τα ζαλταρούδια.—Τά ζαλταροΰ- 

δια εΐνι πιρσό ξνά.
: ' ζαμακώνου=κτυπώ δυνατά.—Mol ζαμάκουσι μια, μοί πόνεσε ώς 

σ’ gagftici.— "Αν σ'ι ζαμακώσου καμμιά, στοΰ άβάρ’ χία σι κουλλήσου.
ζάπ (τό)=έξουσία.— Τα πηδιά δέν είντι ζάπ σήμηρα (δεν εξουσιά

ζονται).— Σ ’ εχω στοΰ ζάπι μ’ (σ’ έξουσιάζω).
ξγιές—ζεύγη.— Πήρα μια ζγιά παπούτσια.— ’Έχου τρεις ζγιές τσου

ράπια.
?έρ=τάχα, μήπως.— Ξέρω ζέρ.— Έ μ ζέρ. *

/ζεατοκόπ’μα (τοΰ) -ζέσταμα, ζεσΐοκοηήβκα=ζεατάθηκα. —  ’Έκα
τσα σ’ μά στ’ σόμπα κι ζεστοκοπήθκα.

ζηματβ—ζεματώ, ζηματατό—ζεματιστό.—Mol ζημάτσις=μ’ έκα
ψες.-—"Αμα τοΰ άκ’ σα, ζηματίσκα (έτσι κι’ εμεινα).— Νιαρό ζηματστό.

ξιάρα (ή)=\θρακιά, αναμμένα κάρβουνα. Μεταφορ.=πολλά λεφτά, 
(προφανώς από τήν σύγκριαι τοΰ χρώματος τής φωτιάς με το χρυσάψι, η 
από την ζέστα πού προκαλοΰν τι* αναμμένα κάρβουνα καί... τά πολλά χρή
ματα).— Γί καλή ζιάρα. — Ζιάρα τά φλουριά. /

ζίλα (ή)=λάστι,χον, νεΰρα, ξίλα = ό  εχων αντοχήν, νευρώδης.— Μή 
τούν χτά’εις (κυττάζεις) ΐίτς, αυτός είναι ζίλα ή (κόρδα) [δηλ. αντέχει]. — 
Τοΰ κριάς ΐνι ζιλιάρκου.

ζίλαβον (τοΰ)=έλαστικό.— Τοΰ χαμούρ (ζύμη) εΐνει πιρσό ζίλαβου. 
ζλίζου=  ζουλίζω καί (μετ.) εκμεταλλεύομαι.— Αυτός θά σι ζλίξ.— 

Ζοΰλ’ξα τοΰ δάχλου μ’ σ’ μπόρτα.
ζούλεια (ή)— ζήλεια, ζλιάρα (ή)--^ζηλιάρα, ζλιάρ’ς (ό)=ζηλιάρης.— 

Αυτή εΐνι τρανή ζλιάρα (ζλιαράκοτα). Θά τούν φάη ή ζούλεια·
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Η
'ΉΧιατζους (ή)=πασχαλιά.— Πήρι ν’ άνοίγ’ ηλιατζους. 
ήρτι, %ρζινα=ηρϋτ.— Βρήκε dv’ ώρα νά έρτ’ .

Θ
Θαμαίνουμι=  απορώ, ■ϋ'αμά&κα (άόρ.). — Τού ταχιά (πρωΐ) θαμαί- 

νουμι πό πού ν’ άρχέψου.— Θαμάιθκα τι νά πώ στούν άνθρουπο.
ϋ'εΐζαα (ή)=θεία.— Πάνι ώς τ’  θείτσα σ’ κι πέ την νά έρτ’ . 
ϋ·έρμανι (μοί)  άόρ. ϋ ’ερμά&κα, [τό αυτό : — μοι ξετσάξι]=έχω πυ

ρετό.— Κάθα μέρα θερμαίνουμι.
•9'ήρμη (ή)=πυρετός, κρυφοϋ'ήρμη (ή )=τά  δέκατα (πυρετού). 
#κάμ’ — δικό μου, #κάμ’=δικά  μου.— Καθέναν τού θκότ’ τού βά

σανου τούν βαραίν’ .
&μοΰμι=έν&υμοΰμαι άόρ. ϋ·μιj&xa.— Απ’ αυτά πού λες δέ θμοΰμι 

τίπουτα η δέ μπουρώ τίπουτα νά θυμθώ.
ϋ·ρϊ μπος (ή)=ρίγανη.—  Θέλ’ νά πάρουμι κάμποσου θρίμπου.— 

Φτός πιά ίδιους θρϊμπος (μικροσκοπικός).
ϋ-ρουνιάζουμι— ενθρονίζομαι.— Θρουνιάσκι γιά καλά (— στρογγυ 

λϋκάθησε).
■θυμητικό (τοϋ)=μνημονικό.— ’Έ ’εις τρανό θυμητικό.

I
ίγλιννζες (η)=γλέντι.—— Τώκαμαμι γιά ιγλιντζέ (= τ ό  κάναμε στ’ 

αστεία.— Τι ϊγλιντζές ήταν κείνου τού βράδ’ .
* ϊγκι =έγινε.— Σεις οί δυο άλλάλημ ινκητε τοϋ ένα (— συμφωνή

σατε) κι μί κατηγουρουσητε.— ’Ίγκι τού φαΐ.— ’Ίγκι γιά τού τίπουτα=έχασε 
κάθε αξία.

£κινά=εκεΙ νά.— Πάντου ικινά τού πηδ'ι (πήγαινε το εκεί νά). 
ίκράμ (τοΰ)=εξυπηρέτησις, κέρασμα.
Ικραμνζης (ή) (θηλ. Ικραμτξον)=πρό&υμος προς έξυπηρέτησιν,— 

Ή  ’Ίτσους (— ’ Αργυρής) πουλύ ικραμτζής ά'νθρουπος.
Ιλαδνό (τοΰ)=άγελάδας,— Πάρι μια ούκά ’ιλαδνό (κριάς). 
ίμινιά (τά)=παπουτσια.— Πόσου πήρις τά ’ιμινιά σ’ άμπρέ ; 
Ιντιπαλεύου (ή άντ ιπ αλεύου )= αντιμετωπίζω. — ΓΙώς θά άντιπα· 

λέψουμι d ’ ^ατάστασ’ .— Ίντιπάλιψα κι’ αυτό τού βάσανου.
£ντιφάκ’=συνεννόησις.— ’Ίγκαν Ιντιφάκ’ κι τούν έδειραν. 
ίξιλντώ=άφαιρω.— Ά π ’ τού cpat τ’ ς, μπά, ιξιλντοϋν γιά λοϋσα. 
ίρλεστίξονμι ή ίρλεαζίζονμι — τοποθετώ εμαυτόν.— Καλά ΐρλε- 

στήσκις σύ αυτού.
ίρμιΐάπ ή έρμιζάη—  κατάλληλος. — Ή  Νάτσιους ε!νι ίρμπάπγΤαύτή 

ντή δλειά.
Χαια (τά) = κ α τ ’ ευθείαν.— Νά έρτης τά ίσια σπίτ’ .
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ίσπροΰ=τιποτένβι<>.— Τώκαμις πουϊσπροΰ.— Ίσπροΰ δή μ'ι γράφαν. 
Ιατάχ (τοΰ)=οΙστρος.— ’Έ ’εις Ιστάχ’ για καυγά.
Ιαιάχλ’ς (6) Οηλ. ίσταχλο0=οΐστοηλατημένος, η.
Ιφκάδις (οί)— χηλοπήττες.— Σήμερα Οα φάμι ιφκάδις.
Ιφνός,-ή,·ό  πληί). ΙφνΑ·· -φθηνός, ·ή,·ή πληί)'. ·ά.— Ίφνά τοϋ πέρα

σες (=φΟηνά γλύτωσες).
Ιχτέ-~χίΙ·ές, /χτισνάς,·^,— χίΙκσινιίς, -ή.—Τχτέ ήταν γιορτή.— Ίχτι-

σνά πηδιά κι φτοϋ διέ στόμα.
ίψέ—χΐίί-ς βράδι), /νί^άίι'^^χΟεσινοβοαδυνός,-ή.— Πώς πέρασες 

Ιψέ ;— Ή  ιψισνδς ή ίίπνους ήταν άλέϊτους.

Κ

KAgiXov (τοΰ)=κάγκκλο, κι,γλίδωμα πληθ. xdgika (τά)=έβαψαμι 
τά xagiXa μαςκΐέπριψιτοϋ σπίτ’ .— ΙΙόμνα στοΰ xdgikov (=έμεινα ρέστος). 

καζάκα (ή)=έλκιι{}ρο. — Σανιουμασταν μί τσ’ καζάκις. 
καζαντώ=ΑΒρδίζιο.— Στα χαρτιά καζαντάει αυτός. 
καϊμϊς (ή) πληί)'. καΐμέδις—χαρτονομίσματα.— Γιόμσα τοϋ πορτου- 

φόλι μ3 καΐμέδις.
καινής (ή)~=γυναικάδελφος.— Τί κάμνει ή καϊνήζι σ’ . 
ΗαϊνιΙζον=ταΚμΰ).— Λέ καϊ,ντίζου νά βγω <Γ νύχτα μοναχή. 
καιρονδες δί ύαρακονω— πάχΐ,-πότε δεν άκοΰω καλά. 
κακαβιά (ή)=δένδρο υψηλό. μεταφ. υψηλή γυναίκα.— Τι την ga- 

λησπέρσες τή γριά τή £ακαβιά ;
χάκαβα (τά)=καρποι τής κακαβιάς,—Τρώει κάκαβα. 
«ακα/?ώνον=ξεγελώ.— Σε κακάβωσαν καλά=καλά σέ γέλασαν. 
κακήν κακώς (ίπίρρ.).—"Έφκαμι κακήν κακώς, 
καλ,βώνου— πεταλώνω.— Πάνι νά καλβώ’ ης τοΰ μλάρ’ . 
καλήμιρου=&αρχ{\. — Έ ράι τά καλήμιρα τώρα κι’ έχουμι δλειές. 

— Ξημερών’ καλήμιρου,
καλ’κεύω, άόρ. κάλ'κιψα— καβαλάω. — Κάλ’ κιψα τοϋ γαϊδοϋρ’ κι 

πήγα νά διώ το χουράφ’ . —Κόμα του γαϊδοϋρ’ δέ κάλ’πιψι, τά πουδάρια τ’ 
κνάϊ (κουνάει).

καλομίζα (ή)=*ενμορφη.— 'Η Μαριόλα είναι καλομίζα. — Μάντιμ’ 
καλομί’ ις κι κουρδιυνεσαι (τάχα έμορφη καί κουρδώνεσαι).

καλάτκους (ή)— καλότυχος.— Καλότκους πρώμα έκαμες τσι δλέζις. 
κάλουτχιά (κάλου τχιά]--— καλότυχα/, έπιιρώνημα.Κάλουτχιά μαρή !!! 
καλοντχΙζου~~καλοχνχίζω, — Σε: καλοτχίζω.— Μή μι καλοτχυης κί 

τόσο, βασανισμένος εΐμι.
καλτάν«ανατ=ριχτό παλτό.— Ρίξε τοΰ παλτό σ’ καλτάνκανατ. 
κάλφας (ή)—υπάλληλος καταστήματος.
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καλιρσΟδ’ (τό)=μικρός κάλφας.— Πόσο τούν πλιαρών’ς ιοΰ gάλφα σ’ ; 
—’Έξυπνου τού καλφοΰδ’ σ’ κι δλέφτκου.

καμαρώνου, παρατ. καμαρώνον/ΐίαν^ύπερηφανευομαι.— Καμαρώ- 
νουμαν άνάμισα στα πηδιά μ°.

χαμώνου=καμμΰω.— Μή ^αμών’ς τα μάτια σ’ .— Μή gάμvης πώς 
καμών’ς;

κάν=διόλου (έπίρρ·).— Καν καλό.— Καν δέ τρώει τού πηδί μας.— 
Κάν δέ μας ήρτης.— Ά πού καν— καν.

κανακάρ’ς (ή)=μοναχογυιός, «ανακάρα(ή)=μοναχοκόρη.— Ψώφσεις 
για ντ’ gavaκάρa σ’ .

κανιονιι«'=έχω σκοπόν.— Κανιέται νά τούν διώξ. — ’Ά ν δεν ήρχο- 
σταν πιά, κανιουμαν νά σί δείρω.

καν</αρντώ=χαταπεί&ω. — Πουλέμσα (προσπάθησα) νά τούν καν- 
άαρτίσου, μά δέ μπόρσα.

καοϋν’ (τοΰ)=πεπόνι.— Γλυκό καούν’ .— Τό καούν’ γίγκι 
καούρα (ή)=πυρετός. — Κάηκα ψέ από καούρα. — Τό πηδί μας έχ’ 

κάούρα.
καουξαλαντίζαυ(χα,ονκ-σαλαντίζω)=χολαχενω, περιποιούμαι.— Τούν 

καουξουλαντίζω ως νά καταφέρου τη δλειά μ’ .
καράρ (τού)— δριον, μέτρον.— Χωρίς καράρ ξοδεΰ’ .— Τού γιανάτι σ ’ 

δεν έχ’ καράρ. — “Ολα μί τού καράρ.
καραντέλι (τού)=βαρελάκι.— Γιόμσι (γέμισε) τα καρατέλια ξΰδ’ .— 

"Ινκις όμ καρατέλι (πάχυνες πολύ).
καρέξ (τού)— μίσος.— Τούν έχουν καρέζ. (λ. τ.) 
καρέκλα (ή)=καθέκλα, ύποκορ. καρεκλίτσα. 
καρλαντίζω=νπολογίζ(ύ.— Καρλάτσα και χαμάμ (ακριβώς) ΐρτι. 
καρηονφοργιοΰμι=ϊν%αρρΰνομαι ήανχάξω.— Μί είπε τα καλά τα 

λόγια καί καρπουφουρέθκα. Έ ν χρησει κυρίως ό άόρ. καρπουφουρέθκα. 
κάρτο (τοΰ)=τέταρτο.— Ή  ώρα εινι τρεις καί κάρτο. 
«ασ«αντ<ϋ=ζηλεΰω.— Με είδε μέ τά καλά μ’ (δηλ. ρούχα) κι κα- 

σκάντσΐ.
καταπονδιάζον— παρακολουθώ κατά πόδα.
κατάηόδ’= αργότερα.— Θά τούν καταποδιάσου νά διώ πού θά 

παίν’ , κι πέρασι καταπόδ’ απ’ τού σπίτ’ νά σί πώ. 
κάτα (ή)=γάτα.— 'Η κάτα μας χάθκι. 
καταρόκο ς=γάτος.
κατικούλια (ή)— ματσαράγκα.—Μή κάμνεις κατικούλιες.
κατοϋρμα (τού) =οΰρος.— Νιαρό ζεστό ομ κατούρμα.
κατσαριά (ή)=θάμνος. — Φούάουσαν τά μουστάκια τ’ ομ ά ’κατσαριά.
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κατοιαρντώ=αφγ\νω τι νά μοϋ διαφυγή.— Μή κατσιαρντάς αυτή 
ντή δλεκχ.

καχαίβιλονς (ή)=άτσίγγανος.^· Τσιγγουνης, μαύρος. ούσιασ. κα- 
*σι<ρλιά=τσιγγουνιά.—“Ινκις κατσίβιλους νά κάθησι στούν ήλιου.—-Τί κα- 
τσιριλιές εΐνι αυτές πού κάμνεις ;

κατσπουδια ίή)=γκίνια, γρουοουζιά.
καχσπουδιάρ’ς (ή) θηλ. ·ρα — γρουσούζα.— ’Έ, κατσπουδιάρ’ς άν

θρωπος, τουν άνατρόμαξα.
κατώι (τοΰ)=ύπόγειον.— Θά σι σφαλίσω στον κατώϊ, αν δέ κάτσης 

ήσυχα, άκοΰς ; ή δεν άκοΰς.
καφκι (τοϋ)=φιλτζάνι.— Τά καφκιά μας δλα τσακίσκαν. 
καψίδα (ή) (έκ τοΰ καΰσις καίω)— μέρος οπού ό ήλιος καίει συνε

χώς.—Τοποθεσία έξω τής Στενιμάχου.-— Σ ’ ^αψίδα έχουμι άμπέλ\
κεϊ'δ'ε παραέχ’ (κεϋθξ παρέκει)=άργότερα. — Θά άρβουνιάσουμι 

κείθε παραέχ .̂
κιονφάλ’ ή κιφάλ (τοϋ)=κεφάλι.— Τοΰ κιουφάλι μ5 μι πονεΐ.— Κα

κούς κιφαλιοΰ=κακό τοΰ κεφαλιού σου.— ° Α π* τό κιουφάλι τ’ τραβάει. 
κλαΐϊα=κλάμματα.— ’Έβαλι κάτ’ κλαΐτα, πώς δή άράπκι! 
κληματσίδα (ή)=κληματαριά.— Πουκάτ’ ζ ’ ντ’ gληματσίδα τρώμι 

τοΰ καλοκαίρ’ .
κλημασταριά (ή)=δέσμη σταφυλών,— Κρέμασαμι κλημάσταριές γιά 

τοΰ χειμώνα.
κλόζα— λόξιγγας.— Κλόξα σ’ έπιασε, πιε νιαρό νά σοι πηράσ’ .

, χλ^τρ<3===κυλινδρώ· — Κάτσε ήσυχα θά κλυντρίξης άπ’ τσ’ σκάλα.— 
Κλύντριξι δ τέντζερ'ς κί βρήκε τοΰ καπάκ’ (επί μεγάλης συμφωνίας καί 
ιδίως λέγεται όταν πετΰχη κανένα συνοικέσιο),

κόμπους (ή)=κόμβος. σταγών. Κάμι κόμπου ατοϋ ράμμα..— Αώσι 
μι ένα κόμπου κονιάκ.

χόρσίίμ=δήθεν.—Κόρσημ θά νά έρτ\ άμ δέ φάνκι (φάνηκε), 
κάσα (ή)ϊ=δρεπάνι, κόαα=κακή γυναίκα.— Αυτή εΐνι μιά κόσα. 
κότνιονς, κότνια, Μ0τνιου=κ0Ήχινος - η - ο.— Οι μικρές κότνιες πι· 

πιργιές καίν’ πιρσό. — Κοτνιόκουλους (λέγεται διά τάς πολύ ψιμυθιωμένας 
γυναίκας).

κότς (τό)=άστράγαλος, — Γιάλμ αν βαστοΰν τά κότσια σ’ .— Μί πο
νούν τά κότσια μ’ .— Τοΰ φουστάνι σ’ είναι ως τά κότσια.

«ονάα«νός=κοντακινός, προ; τό κοντό, μάλλον κοντός.— Πέρασε 
ένας κουάακνός.— Τς’ Μαρίας ή γυιός παέν’ κουάακνός,

κουτ/ουσμώνω— πλησιάζω.— Τά’ πράμματα πιά δή κουάουσμώνάι. 
κουΗκάλιααα=κάγωσα. — Κουκκάλιασαν τά χέργια μ’ . 
?τρν*λώνονι«ι=σκεπάζομαι. =  Κουκλώθ’ καλά, γιατί εΐνι κρυάδα.
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xovxovgigog  (ή)=πετεινός και μεταφ. φιόγκος. — Οί κουκουρίά^οι 
ένα πααίναν τοϋ προυΐ.— Έδησι ένα τρανόν κoυ>ιoυρίgoυ στα μαλλιά τ’ ς.

κουλάϊ (τοϋ)=εύκολία. — Βρήκις τοϋ κουλάϊ. — Κουλάϊ εινι (εινι 
εύκολο).

Ηουλαντρώ (ρημ.)— μεταχειρίζομαι. — Τόσα χρόνια κουλαντρώ τοϋ 
καζάν’ κι δέ άρύπ’ σι.

κουλαντρισμένου (τό)=μεταχειρισμένο, άκουλάντριστου (τό)=άμε- 
ταχείριστο.

κουλι (τοϋ)=κώλος, πλ^θ. πουλιά.—Τώβγαλι απ’ τοΰ κουλί τ ’ς. 
(το έπεννόησε μόνης της).— Τ ’ λαοϋ (λαγοί) τα κουλιά.

κονλπουνίζω, κουλκούνιξα (άόρ.)=άνακατεύω, (κινώ το δοχεΐον Ιν 
τός τοϋ.οποίου υπάρχει υγρόν).— Κουλκούνξι τοϋ μαστραπά.

κουμάντα (ή)=φροντίδα, διεύθυνσις. — Γώ έχου ντ’ £ουμάντα τ’ 
σπιτιού.— ’Άντι, κάμι κουμάντα νά παίνουμε στοϋ μοναντήρ’ . 

κουμάρ (τοϋ)=τυχηρά παιχνίδια.
κουμαρτζής (ή)=χαρτοπαίκτης.— Χαμνό πραμμα εινι τοϋ κουμάρ’ . 
κουμάσ’ (τοϋ) =  κλουβί, μεταφ. Κουμάσ’ η κουμασίτς (ύποκορ.)= 

λουλούδι για μύρισμα.—-Κουμασίτς εινι κι’ αυτός·— ΤΙ κουμάσ’ είναι αυτή.
κούνια (τά)=τακούνια.— ΓΙέ τούν κουντουρά, νά μο'ι βάλ’ κούνια στα 

σκαρπίνια μ’ . '
«ουνουσιίζ'ον=συναναστρέφομαι.— Πέ μοι, μι ποιόναν κουνουστίης 

νά σί πώ τι λ’γιός εισι (= τ ι  λογιό άνθρωπος).
κουν<ουσμώνου=(έκ τοϋ σιμώνω)— πλησιάζω.— Μή κουντουσμώντι 

τσ’ άρρωστοι.
κούπαν’ — ευτυχώς.— Κούπαν’ Φίλιππας γραμματζούμινους διάβαζι 

τούν ουδό. [Κάποιοι Στενιμαχίτες είχανε έλθει στάς ’Αθήνας και ως ήτο 
φυσικόν σαστίσανε, ευτυχώς πού ό Φίλιππας (ένας τής παρέας), ήτανε γραμ
ματισμένος καί διάβαζε τις διευθύνσεις των δρόμων],

κούρλου (τό)=κούρβουλο=κούτσουρο.— Πόσα κοΰρλα εινι τ’ αμ
πέλι σ ’ ;— Φέτου τ’ αμπέλι μ’ εινι κοΰρλο κί καλάθ’ . =  Δηλαδή από κάθε 
κούτσουρο μπορεί νά γέμιση ένα καλάθι.

κουρλουντίζουμι— υκερψρανεΰομαι.— Μή πουρπατάς κουρλουτζμέ- 
νος.—Τί κουρλουντίζισι τόσου ; ξέρω ποιος εισι. 

κουρμπάν' (τοϋ)— θυσία.
κουρπαντζίδκη χλιάρα — μεγάλη κουτάλα διανομής τοϋ θυσιαζομέ- 

νου, μετφρ. μεγάλη κουτσομπόλα.
κουρΰεύω=λεϊ)λα τ ώ — Σέβκαν στοϋ μπαχτσιά μας κι κούρσεψαν τά 

λουλούδια μας.
κουροάτβου (ή)—έκ τοϋ κουρσάρος, κουροάταους (ή). 
κουσεύοο=τρέχω.— Κόσευε λαγούτσκου, νά πιάης τούν μπιτνούτσκου,
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— Κουσευτό εφκι— Ιφυγε τρέχοντας.—’Έβαλε μια κουσή,=πηλάλα.
κουοκονλαντώ==νκογ.ινω.— ”Α·ν δεν ήμαν γώ νά σι κουσκουλαντί- 

σου ούτε θά νά ερτης.— Μη τοΰ κουσκουλαντάς τοΰ πηδί.
κουοούρ’ (τοΰ)=ελάττωμα.— Τρανό κουσούρ αυτό.— Κουρσουλούδ- 

κου— ελαττωματικό.
Κ ονταλεύω^ψ άγνω . — Τί κουταλεΰ’σ’ εκεί ; — Κουταλάτσος (ό )=  

κουταλάτσου (αυτός) (η)— αυτή που ψάχνει.
κουτλου&ύρα (ή)=αύτή που γυρίζει παντοΰ.— ’Ίνκεις μια κουτλου· 

θύρα, δεν εεις συμμάζεμά.
κραίνω=λέγω, ομιλώ.— Κραίνι βρε (— μίλα).—Σοι λεν νά κραίν’ ς, 

δεν κραίν’ ς.
κρανίτκους (δ)=γερός, κρανίτκα (μετ.)=σταράτα.— Πέτουν δυο λό

για κρανίτκα νά κάτς στοϋ gof^oux’ .— Χουράτεβι (μίλα) κρανίτκα. — Σκα
μνιού μπουδάρ αν επισι, κρανίτικου στοΰ ιΐόπο (στη θέσι του).

κράνσα (η) (6)=πανύψηλος, (πιθανώς εκ τοΰ γαλλικού grand).— 
Φτός ή Χαράλαμπους τι κράνσα άπ’ εινι.— Κείνος κράντας, άμ’ ή γυναίκα τ’ 
μιά πθαμι (σπιθαμή) μπόι.

κράχτς (ή)=κράχτης εκ τοΰ κράζω (προσκαλώ) — κανδηλανάπτης. 
Έλέγετο οΰτω, διότι καλοΰσε τους χριστιανούς στην εκκλησία κατά την Μ. 
Εβδομάδα και εορτάς Χριστούγεννα, δταν ή λειτουργία εΐταν νυκτερινή. ’Έ· 
θιμον παραμεΐναν μέχρις Ισχάτων, σχεδόν από τούς χρόνους τής τουρκοκρα
τίας.— Ό  κράχτης εκραζε στους χριστιανούς ώς εξής : — ' Ορίσετε, κοπιά
σετε στήν έκκληαιά τή Μ παναγιά .

κρυβατζούλς’ (ό)=ιρυλάργυρος. -— Φτός εινι κρυβατζούλς’ τοΰ διά 
βουλου, θυμιάμα δε δίν’ .

κρυβιταάνα (ή)=κρυψών. — Τ’ \θειοΰ μ’ τ’ Άργυρτσου τοΰ σπίτ’ 
εϊχι κρνβιτσόνα.

κυρα=πληρωμή, ενοίκιο, αγώγι μέ ζώο. — Κάθησι μΐ κυρα;— Πόσου 
κυρα πλιαρών’ς;— ’Έδουσι, τοΰ μλάρι τ’ μί τοΰ §:υρόί.— Πε d’ κυρα σ’ νά 
βγή στοΰ παραθύρ’ .

κνρατξής  (ή)=ενοικιαστής, αγωγιάτης.—’Έχου κυρατζήδες κι δε μι 
πλιαρώναν.—Βρήκες κυρατζήδες γιά τοΰ άρΰγου ;

κφανώ  (ή) φκανώ— κουβαλώ.— Κφάνξι ούλίγου τοΰ πηδί. —■ Δώσι 
νά κφανίξου κι γώ κάμποσου τοΰ καλάθ’ . ,

κφάρ’ (τοΰ)=κουβάρι. — Ίνκι δμ’ κφάρ’ .— "Ενα κφάρ’ κλουστή.— 
Νά εν’ ς κούτσουρου κι κφάρ (κατάρα). κφαρίχς =μικρό κουβάρι.

κφαρίδα (ή και ό)=κουιρός.— Φτός εινι μιάκφαρίδα.—”Ε κφαρίδα. 
κφός (δ)=κουφός.—Τούν gφόv’ άμπάνζι, τούν άράπ’ σκαμάτζι (σα

πούνιζε) (παροιμία).— Κφάθκις βρε κι δέν άκοΰς ;
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' Λ
4 α # ώ ν ω = κ ά μ ν co λάθος.—Λάθευσα τοΰ δρόμου. 
λακαρι/τ=λόγος, διασκέδασις.— ’Έχισις τοΰ λακαράί. 
λαΑάει=λαλεΐ.— Ή  σόμπα λαλάει μια μορφάδα ( = ή  σόμπα εργάζε

ται θαυμάσια).— Μοι φαίνιτι πώς σΐοΰ σπίτι τ’ όρνιθα λαλάει.(=ή γυναίκα).
λαμπρίδα (ή)=πυγολαμπίδα.— Λάμπρισαν τα μάτια τ’=οταν βλέπη 

τις κάτι μέ επιθυμία.
λαουνίκα (ή)=γυρίστρα, λαγωνικό.—*Ποΰ κουσιεύ’ς όμ d’ λαουνίκα; 
λαχτέάου (τοΰ)=γουρουνόπουλο. — Παράγγλα ένα λαχτέάου για d ’ 

Πασχαλιά.
λειπανάβατη (ή) και λειπανάβατου  (τού)=ψωμί ζυμωμένο χωρίς 

ζύμη.— Πήττα λειπανάβατη.
λημα (ή)=λαίμαργος.— Μή τρως όμ λήμα. — Λήμαξα για σταφύλια 

(έχω μεγάλη επιθυμία νά φάγω σταφύλια),— Φτό εινι ενα λημαχτάρκου (αυτό 
είναι πολύ λαίμαργο). '

λιγέν ’ =  λεκάνη.—Φέρε τόϋ λιγέν’ νά πλύνω τά πουδάρια μ’ . 
λιματίδ ’ (τοϋ)=άγκάθι τής μέλισσας.— Μ’ έβαλε λιματίδ’ ή μέλ’ σσα. 

— Μή ρίχνεις λιματίδια (μή πειράζεις).
λιόλιος (ή) — ανόητος, βλάκας.—’Άφσητον τοΰ · λιόλιου (άστον τον 

βλάκα).— Φτός εΐνι ένας λιόλιους (αυτός είναι πολύ ανόητος).
λιόψυχους  (ή)=εύαίσθητος, άνευ ψυχικοΰ σθένους. — Μην εΐσι τό

σου λιόψυχους,
λιου&ιά (ή)— βοήθεια. — Πήγα σ’ τ’ Κύρκου τ’ άμπέλ’ για λιουθιά. 

(Πήγα στ’ αμπέλι τοΰ Κυριάκου για νά βοηθήσω). — Φώναξ’ κανέναν για 
λιουθιά.

λιπουτζώνου  =  δένο) τά 2 πόδια τοΰ ζώου, αντίθετον ξιλιπουτζώ-  
νου,  μετφ. μπερδεύω τά πόδια.— Λιπούτζουσι τοΰ μλάρ'.

λισγαριά (ή)=ξύλινο φορείο με τό οποίο μεταφέρουν πέτρες, χώμα. 
— Δώστι μας d’ λισγαριά σας νά κφανίξουμι κάμποσου χώμα.

λιχούαα (ή) =  λεχώ, λιχούδ’  (τοΰ) =  μωρό.— Ό μ  λιχούδ’ κάμνεις 
— Τι λιχουδίτκα καμώματα εινι φτά πού τή σένα ;

λιφτουκάρνα =  φουντούκια (λεπτοκάρυα). — Κι’ αν δεν έφαγαμι λι- 
φτουκάρυα !!

λογιόντας-λογιώ  ή λογιών-λογιώ =  παντός είδους, είδών-είδών- 
— Στοΰ παναΐρ εΐδαμι λογιών λογιώ πράμματα.

λογοφ έρνω =μαλώνω, τσακώνομαι.— Κύτταξι νά μή λογοφέρ’ ς πάλι 
μί τοΰ Νικόλα (πρόσεξε νά μή μαλώσης πάλι μέ τον Νικόλα). 

λογόφερα =  τσακώθηκα.
λουβάρ’ (τοΰ)=πέτρα, λονβαριά (ή)=πετριά.— ’Έφαγα μιά λουβα- 

ριά.— ’Άν σοι μπιζνίξω (εκσφενδονίζω) ένα λουβάρ’ .



λουγιούρ-λουγιούρ =  γυρω-γυρω.— Πανί από λουγιούρ νά διής τί 
κάμνει (εδώ σημαίνει κρυφά, μέ τρόπο). — Λουγιούρ-λουγιούρ στοϋ σπιτ’ 
μας φότιψα λουλούδια.

λουμάκ’ (τοϋ)=ξύλο.—Τούν έδουσα ένα λουμάκ’ για νά μάθ’ γνώμ’ . 
(Τον έπιασα στο ξύλο για νά βάλη γνώση).

λουάρίζου =  παρουσιάζομαι σκοπίμως κάπου αναπάντεχα.— Λού- 
άρισι κι θά σι προσκαλέσαν. — Ειχι δεν εΐχι λουάρισι.

λουρί (τοϋ) =  κορδόνι. =  Πήρα λουργιά γιά τά στιβάλια μ5 (πήρα 
κορδόνια γιά τά παπούτσια μου).— Σφίξτουν τά λουργιά τ’ (περιώρισέ τον). 
— Τρανό λουρί άπόλ’κις στα πηδιά σ ’ (μεγάλη ελευθερία έδωσες στα παι
διά σου). /

Μ
Μαβί  (τό)=μπλέ, λουλάκι.—Πάρι μοι κι’ ένα μαβί. — Μαβί χάάρου. 
μαζγχάλ ’ (τοϋ) =  κόγχη. — Ξέταξι κι στοϋ μαζgάλ, νά μην εΐνι τοϋ 

σκιπάρ’ .
μαϊτάπ (τοϋ)~άστεΐο.—’Ά φσι τά μαϊτάπια (ά'σε τά αστεία).— Δε άά 

πιστεύου γώ τέτοια μαϊτάπια.
μαχαρ&ς (ή) =  καροϋλι.— Πάρι ένα άσπρου μακαρδ νά ράψου τοϋ 

πκάμσου σ’ .
μαλαγχάνα (ή)=μαλαγάνα, μαΛ.α3/καιαές=μαλ«γανιές.— ’Ά φσι τσ’ 

μαλαγανιές. —Ξέρ’ς τι μαλαγκάνα εινι ή Μαρία ;
μαλαφράντζα (ή) =  (mal de France) σίφυλις, μαλαφραντζιάρ’ς (ή) 

—σιφυλιδικός.
μανάλ’ (τοϋ)=:μανουάλιον.
μαναχός =  μοναχός.— Πάνι μαναχός.— Φοβοϋμι νά κάτσου μαναχή 

(φοβοϋμαι νά μείνω μονάχη), μοϋγγι μάναχος— ολομόναχος, 
μαναφλίχ’ (τοϋ)=μαναφοϋκι.
μαναφακτσής (ή )=ό  ενσπείρων ζιζάνια.—Τοϋ έβαλι μαναφλίκια κί 

μαλλιουτραβήχκαν.
μάνι- μάνι=άμέσως, γρήγορα-γρήγορα.— Ειδις ; μάνι-μάνι ηρτα. 
μ&ντημ =  τάχα.— Μάντημ έ’ εις νά κάμ’ς μι άνθρουπου.— Μάντημ 

πράμμα
μάξους  (επίρρ.)=επίτηδες.— Μάξους δε μπήγα (επίτηδες δεν επήγα). 

— Μάξους τούν είπα έτσ’ (από σκοπού τοϋ τά είπα αυτά).
μάπα (ή ) '=  χιονόσφαιρα.— ’Έφαγα μιά μάπα στοϋ κιφάλ’ . — Γιάλα 

νά παίξου μι μάπις.
μάσα (ή)=τραπέζι (εκ τοϋ mensa). — Βάλι ντ’ μάσα (στρώισε τό τρα

πέζι).— Βάλι τοϋ σνί (ταψί).
μαστραπ&ς (ή)— κανάτα. — Γιόμσι τοϋ μαστραπα νιαρό. 
ματιάξον=σχοπεύω.— Μιά ώρα ματιάϊζ νά διοϋμι τί θά κάμ’ς.

Λαογραφικά—Γλωσσικά Στενιμάχου 20?
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μαχιατζίτς —  είδος παιχνιδιού μέ βώλους. (Το παιδί σκοπεύει εξ 
άποστάσεως τον βώλον τοϋ συμπαίκτου του καί «νπετύχη να τον χτυπήση 
κερδίζει).

ματσάκια (τά )=  παρατσούκλι τών Φιλιππόυπολιτών (δνομ. τοϋ Μα- 
τσάκ’ . Ή  Φιλιπποΰπολις λεγότανε ακόμη καί Κάστρον  (τοϋ) και οι Φιλιπ- 
πουπολίτες Καβτρινοϊ (οί). — Οί Στενιμαχίάκοι εινι λαγγιράδις κί οί Κα- 
στρινοί Ματσάκια.— Πήγα στοϋ Κάστρου.

μαχανάς (ή)— αφορμή.— Τοϋ μαχανας χαλεΰ’ς νά θμώη’ς. 
μεΰώ, άόρ. μέτσα=μέθυσα, μιτσμενους=μεθυσμενος.— Πάλι μιτι-

σμένους εινι ή Ά ργΰρ ’ς.
μέριμ·δά— κατά τά φαινόμενα. — Μέριμ δά μας φωνάξαν στ’ χαρά 

(στο γάμο).
μή νά..,—  κΤ δν δεν...—-Μη να έφαγαμι κρίάς. — Μή νά εΐδι κα- 

λουσϋνες άπού τή μάς.
μήλου (τού) =  μήλο, μλιά (ή)=μηλιά.— Ή  μλιά μας χάμνει γλυκά 

μήλα, μήλου μαραμένους=πολύ πικραμένος (σά μαραμένο μήλο). 
μήρα (ή)=κομμάτι κρέατος.— Κόψι μιά μήρα νά ψήσου. 
μΐ)/ι/άν’ =πλατεΙα, περιθώριον.— Φέρι νιαρό π’ τοϋ μιγάάν\— “Αμα 

ή μέρα εινι τρανή έχ’ μιγάάν3κί νά δλέψ’ κί νά χάτσης.— Θά τά βγάλου σιοϋ 
μιγάάν (στή φόρα).

μιρουχτσής (ή) =  μεροκαματιάρης.— Πήρα πέντε μιρουχτσήδες νά 
τσαπίσουν τ’ άμπέλ’ μας.

μιαάνάρα (ή) =  ντουλάπα χωνευτή στον τοίχο, πληθ. μιοάνάρις,— 
Βάλι τά ρούχα ζ ’  μισάάρα.

μι σάλα (ή)=-ποδιά.— ’Έβαλι ντ’ μισάλα κί σφίχκι σ ’ άΐ δλειά. 
μιαάλ ’  (τοϋ)=ϋφασμα μέ τό όποιον σκεπάζουν τό ψωμί στή πινα

κωτή,— Νά φέρ’ς κί τοϋ μισάλ’ (απ’ τό φούρνο).
μισιάρκου, μισιάρκα — από μισά.— Δέ άώχουμι μισιάρκου τ’ άμ

πέλ’ ,— Τάφαγαμι μισιάρκα τά ψανουρέφια μας.
μισιουβιόλα (ή) =  σιόλα.— Τά στιβάλια μ’ ΐγκαν γιά μισιουσιόλες. 

— Πάλι έσκισε τσ’ μισιουσιόλζης, είσι τρανή άρτζάλου,
μισταργός (ή) (εκ τού μισθουργός) =  ό επί μισθώ εργαζόμενος (κυ

ρίως επί χειρώνακτος).— *Ηρτα νά πιαστώ μισταργός (νά πιαστώ=νά συμ
φωνήσω).— ’Έπιαστι μισταργό ;

μιτζέ —  εργασία γινόμενη από κοινού.— Θά σάς φωνάξου μιτζέ νά 
ξισπυρίσουμι τσ’ γκουργκοΰτις μας.

μιτίνκια (τά)=συλλαλητήρια. — Γιά θμυ&’ τά μιτίνκια (γιά θυμήσου 
τά συλλαλητήρια) (οί εκ Βουλγαρίας εννοούν πάντα τά ανθελληνικά τού 
1906). — Ή  Μαρία γιννήθκι στά μιτίνκια τοϋ £ηρό (ή Μαρία γεννήθηκε 
κατά τά ανθελληνικά (1906).
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μλώνω=σιωπώ.— Μλών’ κι3 or’ ξέρ’ κάμνει (σιωπά και κάμνει δ,τι 
τοϋ αρέσει).—Τί μλών’ σ’ (γιατί σιωπάς),—Μούλουγμα κι γνώμ’ .

μοιρλόγα (ή)=κλάμμα.— Ml too χίπουτα έβαλι μια μοιρολόγα απ’ 
δεν ειχι σωμό.

μοιρλογοϋμι=κλαίω .— Τί μοι μοιρλουγιέσι μαρί ; 
μ ο ϊρ α = ιυ χ η — Δεν έχ’ στούν ήλιου μοίρα (δεν έχει τίποτε). 
μούγγρα  (ή)=έχθρα.—Έ  μούγγρα.—Τρανή μοΰγγρα μ’ έ’εις. 
μ ο υκ α ϊτ ιά = αμέλεια.—’ Από μουκατιά δέ σας έγραψα. — ’Ίνκε μου- 

καέτ’ς (έγινεν αϊχιος). — Καλά μ’ ΐνκις μουκαέτ’ς κα'ι πήγαμι.
μούλκ (τοϋ) (πληθ. μούλκια)— κτήμα, μουλκινέ==τώκανες κτήμα. — 

Τοϋ πήρες μουλκινέ.— ’Έχ’ πιρσά μούλκια.
μουλουγώ— ^είχνω, ομολογώ.— Κουτσίνα μουλουγάει.— Τίπουτα μή 

άοϋ μουλουγάς,— Χέλι (ό)μουλόησι τοΰ καμπαχάτι τ’ (σφάλμα).
μουλουσίβα  (ή)=ϋπουλος.— Αυτή εινι μια μουλουσίβα. — Μουλου- 

σίβα κι ντ’ μουλουσίβας ! Τό αυτό μουσίτσα  (ή).
μοϋν=τομ=\χοΚ[ς .— Μούν πλάϊσι κοιμήθκι.—Τόμ πλαγιάσ’ κοιμάτι 

σάνώρα (πάνω στην ώρα, αμέσως) νά άμπής ένα λόγο δεν απαντάει. 
μουραφέτ  (τοΰ)=τέχνασμα.— Μή £άμνεις μουραφέτια. 
μονρδουκλιοϋμι =  σφαδάζω. — Τοϋ έπιασι ένας πόνους, μουρδου- 

κλιοΰνταν.— Άπού γιανάτ μουρδουκλιοΰνταν.
μουρμουρίζω=μιλώ  σιγά, παραπονιάρικα και συνεχώς, μουρμου- 

ρίτσα (ή)=αύτή ή αυτός πού μουρμουρίζει, (παραπονιάρα).— ’Έ  ! μουρμου- 
ρίτσα, τοΰ κιοφάλι μ’ μι πήρες.— Τί μουρμουρί’εις ;

μουρσεΰκα=γλυκάθηκα.— Μουρσεϋκι, διάβουλους, νά έρχητι. 
μουανίζω  καί μονσνισμα  (τοϋ) =  ό θόρυβος πού κάνουν πολλοί μέ 

τή μύτη τους, δταν έχουν κλειστό τό στόμα. — Τί μοΰσνισμα εινι αυτό πού 
τή σένα.

μούστους —  μοϋστος καί μεταφ. σιωπηλός. — Φτός εινι ένας μού
στους ! (αυτός εινε πολύ σιωπηλός).

μούτσνου  (τοΰ)=πρόσωπο, μούτρο. — ’Έπισαν τά μουτσνα μ’ (κα- 
ταντροπιάστηκα).— Τί γιαλάσ’ , δέ χτά'ίς τά μουτσνα σ’ (γιατί γελάς, δέ βλέ
πεις τά μούτρα σου). — Κουσευτι, τ’ Χατζημαργαρίτ’ βγάζαν μοΰτσνα (φω
τογραφίες).

μουχαμηετ (τοϋ)=όμιλία, κουβέντα.— Γιάλα γιά μουχαμπέτ (έλα νά 
κουβεντιάσουμε). — Τ’ αγαπάς χτάζου τά μουχαμπέτια, (σ’ αρέσουν βλέπω 
οί κουβέντες).

μουχλιούϊζ  (ή )=  πτωχεΰσας.— Τάμαθις ; τσ’ Άργυρώς τσ’ Παπα- 
κωστάκινας ή γ.υιός μουχλιοΰζιψι (ό γιος τής Παπσκωστάκαινας επτώχευσε). 

μούχτ  (τοϋ)=σελέμισμα. — Γιά μοΰχτι χάνουμι, γιά βερεσέ πεθαίνου. 
μουχτοης  (ή)=σελέμης, μουχτσοϋ  (θηλ.)=σελέμα.

Λαογραφικά—Γλωσσικά Στενιμάχου
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μηαγιά=άρκετά.— Μπαγιά καλά τά κατάΦιθΐ (Αρκετά καλά τα κα- 
τάφερε).— Μπαγιά τρανό τ’ οΛ>έλ’ τ’ Άργύρ\ (Το αμπέλι τοΰ ’Αργυρή άρ 
κετά μεγάλο),

μηαγιαλνίω=λυποϋυμώ, μηαΐλται (άόρ·)— λιποθύμησε.— Ή  Φω· 
τίκα μπαΐλτσι κι έκαμα έναν ξιπασμό, (ή Φώτιζα λιποθύμησε και κατα
τρόμαξα).

μηαΐρ (τοΰ)=άνήφορος.— ’Ίνκα μούσκιμς* ώς ν’ άνιέβου τοϋ μπαΐρ. 
("Ιδρωσα ως ν’ ανεβώ τον ανήφορο).

μηάλ’ (τοΰ)=κουρέλι.^Νά πής τοΰ ράφτη νά σι δώσ’ κ'ι τά μπάλια. 
μηαμηάκ’ (τοΰ)=βαμβάκι.— Τά μαλλιάσ' ΐγκαν δμ μπαμπάκια (Τά 

μαλλιά σου άσπρισαν). — Φτό τοϋ πιδι τράνιψι στά μπαμπάκια (αυτό τό 
παιδί μεγάλωσε μέ μεγάλα χάδια).

μΐ7τάρΐίμ=τοϋλάχιστον. — Nq ΐχαμι μπάρημ λάδ’ . 
μπαρντακλιμ (ή) (εκ τοΰ μπάρντακας =  βάτραχος -f- λίμνη) =  λίμνη 

γεμάτη βατράχους, τοποθεσία τής Στενίμαχου. - -  Δη θά ζήσου ίσα μι τσ’ 
Μπαρντακλίμ’ς d’ πέτρα.

μ «δ ω = π η δ ώ . — Μπίδξι, μπίδξι έκατσι άτοΰ g<MouT= (φώναξε, φ ώ 
ναξε ησύχασε).— Φτάν’ άπ’ μπδάτι μοί πήρατι τοΰ κιφάλιμ’ . Φτάνει που 
πηδάτς, μοΰ πήρατι τό κιφάλι.

μηέλκημ=μτ\πως.— Μπέλκημ ήξερα τί θά εν’ νά μή παΐνου (μήπως 
ήξερα τ'ι θά γίνη νά μην πηγαίνω).— Μπέλκημ γώ φταίου (μήπως εγώ φταίω) 

μηέντης (ή) =  παπάς, αφέντης.—Σήκου, μπέντης πιρνάει.— Φίλσει 
d ’ μπέντη τοϋ χέρ. 'Ως μπέντη παρουσίαζαν τον Θεό στά μικρά παιδιά. — 
Νά πηδί μ’ μπέντης.

μηιάκα (ή) =  έτσι ωνόμαζαν τά παιδιά τά πρόβατα. Μ εταφ,=  πολύ 
κουτός. — Νά καλό μ’ μπιάκις. — Αυτός πια μηιάκα (τά ζώα του αργά). 

μηιξόγαλου=8νιτι.  — ’Έπιασι ψάρια μί τοϋ μπιζόγαλου. 
μηικόρμικας (ή) =  ϋποκόρμιον ξϋλον. — Βάλι τοϋ ξΰλου στοΰ μπι- 

κόρμικα κΐ κόψτου.
μηικρίλακας (ή)=μεθύστακας.— ’Ά φσι τουν τοΰ μπικρίλακα (άστον 

τον μεθύστακα). — Μπικρολιάσκις πάλι (μέθυσες πάλι).
μηιλόφλλα (τά) =  αμπελόφυλλα. — ’Έκαμα γιαπράκα μι τά μπι- 

λόφλλα (έκαμα ντουλμάδες μέ αμπελόφυλλα).
μηινας (ού)==δροφος, σπίτι. — Πόσες μπίνάδες έχ’ τοΰ σπιτ’ τσας ; 

— Θά βάλου ’κόμα έναν μπινα στοΰ σπίτ’ μας. — Σήκουσαμι κομά έναν 
μπινά.

μηιαίκ ’  (τοΰ)=κούνια.— Βάλι τοΰ πιδι στοΰ μπισίκ’ (βάλε τό παιδί 
στην κούνια). — Κούνσι κάμποσο τοΰ μπισίκ’ (κούνησε λίγο την κούνια).

μηίτσι— τΐΐείωαζ. — Μπίτσαν τά ψέμματά (τελείωσαν τά ψέμματα). 
— Πάει μπίτσι (πάει τελείωσε).
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μπόλ’ κο — άφιθονο. — “Αμα εινι μπολ’ κα, ου καθένας ξέρ’ . 
μπόμπα (ή)=βαρέλι, μεταφ. χοντρός, χοντρή.—-Μια μπόμπα κρασί1. 
μπόνκους (ή) =  βραδύς την αντίληψιν. — Μπόν’κου τοΰ πγ|δί ΐ ’ς. 
μπονγάζ (τον) =  στομάχι. — Τί μπουγάζ’ εινι αυτό ; —: Κόμα δή 

γιόμσει τοΰ μπουγάζι σ’  ;
μπονζλουχανας  (ή)=ψυγεΐον. —Τί κρυάδα, θαρρώ βρίσκουμε στοϋ 

μπουζλουχανά. μ π ονζ= κ ρ νο.
μπουλάκημ ή μπουλάκ’ —  είθε. — Μπουλάκημ νά έρτ’ (είθε νά 

έλθη). — Μπουλάκ’ νά βρέξ’ νά πουτστοϋν τ’ αμπέλια μας.
μηουλάντσα  (άόρ.) καί ϋ·ά μπουλανάήαου  =  απέκτησα (θά έχω) 

κάτι εν αφθονία. — Μπουλάντσα παράδις.
μπουνίοϋκ ’ =  αφθονία. — Τρανό μπουνλοΰκ’ . 
μπουμπουτζάνα  (ή) — μεγάλη φωτιά ώστε νά μπουμπουνίζη.— 

Έκάμαμι μιά μπουμπουτζάνα, καταζεστάθκαμι.
μπου μπρίκια (τά)=νεφρά.— Μοί πουνοϋν τά μπουμπρέκια μ’ (Μέ 

πονούν τά νεφρά μου).
μπουνέλου  (τοΰ)= πειροΰνι. — 'Γσμπίθκα μι τοΰ μπουνέλου (τσιμ- 

πίθηκα μέ τό πειροΰνι.— Φτοΰ, διά τουν δέ ξέρ’ νά βαστάει τοΰ μπουνέλου 
(δές τον δεν ξέρει νά κρατάει τό πειροΰνι).

μπούφους  (ή) μεταφ. =  κουτός. — Είσι τρανός μπούφους. 
μπουχτίζω=ν.ορέννυμι, μπούχτσα=εκορέσθην. — ’Έφαγα, έφαγα 

μποΰχτσα πιά.
μπρασκανώ —  πιτσιλώ. — Νά χταΐζ’ νά μη μι μπρασκανίξης. 
μπρουμτώ, (άόρ.) μπρουμίτοα  =  πέφτω (ή θέτω τί) μπροΰμιτα.— 

Μπροΰμτσι (προστακτική) τά πουτήρια.
μυιγιάζουμι —  άνεμίζομαι. — "Οποιους έ.χ’ ντ’ μυΐγα στοΰ τσακάτ’ 

μυιγιάζητι (οποίος έχει τή μυΐγα σκιάζεται).— Δώσι μι τίπουτα νά μυιγιαστώ. 
μυιγιαστήρ’ =  βεντάλλια.
μνρίζουμι =  πληροφορούμαι. — ΙΊοΰ μυρίσκεις κί ήρτες ;— Μόλις 

μυρίσκα τί τρέχ’ κί έφκα (έφυγα).
μι/ρώνω=καθησυχάζω.— Τρόμαξα νά μυρώσω τοΰ πηδί.—"Έκλαιει 

κί έκλαιει, μυρωμό δεν είχε.
μυταριά  (ή)=χαλινάρι, τό αυτό τσαλμπούρ’  (τό).— Δεν εινι αυτή ή 

μυταριά για γαϊδούρ. — Τήλ’ξαν ντ’ μυταριά τ’ (τον απέλυσαν).

Ν , , , ^
Ν ακατώ νουμι=  αναμιγνύομαι, ανακατεύομαι.— Μή νακατώνισι μί 

τά πίτυρα, νά μή σί φάν’ τά γρούνια.
νάριντα (τά) =  τά χρειώδη. — Ττοίμασι τά νάριντα για τοΰ £αφέ. 
νείρατου  (τοΰ) =  όνειρο. — Ίψές είδα ένα νείρατου, όλοφάνιαρο. 
νειργιάζουμι — ονειρεύομαι. — Τί νειργιάσκεις ίψέ ;
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νέρντι - ν&ρ =  από ποϋ κι’ ως πού. — Νέρ ντ'Ι νέρ μπά τούν φ ώ 
ναξαν αύτόναν'στ’ χαρά ; (από ποΰ κι’ ως ποϋ τον καλέσανε στο γάμο) ; 

νησκάρλκουι (τοϋ) =  νηστίσιμο. — Μι βλάβαν πολύ τά νησκάρκα. 
νησκούρα (η) =  νηστικός. — Έφαγι, έφαγι η νησκούρα χορταμό 

δεν εΐχι.
νιαρό (τοϋ) == νερό. — ΓΙάνι νά γιομί’ης τούν μπουλοβιάκου νιαρό. 
νιαραγός (ή) =  αγωγός νεροΰ, ρεΐθρον δρόμου. — Σκοϋπσει τοϋ 

νιαραγό.
ντ/?οϋ£αλί£οι/μτ=άνεμοζαλίζομαι.— ΤΙ νιβουζαλίζισι κι δεν έρχισι ; 
νινέ  (ή)— μητέρα.— Νινέ δώσι μοι νά φάου. 
νινί (τό) =  μωρό. — Τ ’ αγαπάς καλό μ’ τοϋ νινί σας ; 
νιονρχιούτ  (τοϋ) =  νεροχύτης. — Λυγνό (ριχό) εινι τοϋ νιουρχιοΰτ’ . 
νόχτους  (ή) (έκ τοϋ δχθη, νόχτη— νόχτος)=μέρος. παρά την υψηλήν 

δχθην τοϋ ποταμοϋ, συνοικία Στενιμάχου.
ντά'ίμα —  συχνά. — Ντάϊμα μάς έρχιτι ή συμπιθέρα. 
νούμονς  =  ώμος. — Μη τοϋ νοΰμου gdγιoϋdαv νά πιράσαν (ητανε 

μεγάλος συνοστισμός καί σπρώχνονταν μέ τον ώμο νά περάσουν).
νταγιαντώ —  άκουμπώ. — Μή νταγιαντας στοϋ ντβά (=ντβάρ), θά 

λιαρωθής (λ.ερωθής).
νταγιακώνου  =  καθηλώνω. — Μί δυο λόγια τουν θαγιάκωσα. 
νταλγκάς (ή) =  κΰμα. — Στά Σκαβδίτσια έχ’ νταλγκάδες. 
νταλγκάτς =  ριψοκίνδυνος. —  Μην εΐσι τόσο νταλγκάτς. 
νταλντώ  =  τολμώ, ριψοκινδυνεύω. — Μή νταλντάς κί πιρσό. 
ντάλ-πιργιάν’ =  άνω κάτω. —  3Ηρτι κι μάς έκαμι ντάλ-πιργιάν’ . 
ντανάανά  — σούσουρο. — ’Ίνκι νταντανάς (έγινε σούσουρο). — Τοϋ 

έκαμι ντανάανά (τό διετυμπάνισε).
ντβάρ (τον) — τοίχος, ντβαρίτς (τοΰ)=μικρός τοίχος, — ’Έπισι απ’ 

ντ’ κούρφή τοϋ ντβάρ (έπεσε απ’ τον τοίχο). — Χουράτεβι μί τοϋ ντβάρ· 
ντέρτ (τοϋ)=καϋμός, βάσανο.— Καθένας μί τοϋ ντέρτ.— Μή τοϋ κά- 

μνεις ντέρτ.
ντιμπιντιούζ=όλ(ας διόλου. — Φτός πειά ντιμπιντιούζ άχμάκ’ς (αυ

τός είναι δλως διόλου ανόητος).-—Συ πειά ντιμπιντιούζ άγνωμος είσαι.
ντ In καλός=άρκετά καλός, πολύ καλός.—Τί τουν χτάϊζ, ντΐπ καλός 

εινι (μή τον βλέπης μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ καλός). — Ντίπ καλά τά 
κατάφερα (πολύ καλά τά κατάφερα).

ντιρλικώνου =  τρώγω πολύ.— Ντερλίκωσε έναν Βερίδρομο ! 
ντερλίκωμα =  φαγοπότι. — ’Έκαμαμι ένα ντερλίκωμα. 
ντμπάκια (τά) =  τύμπανα. — Βάλι τά ντμπάκια (τρέχα νά τό δια

δόσεις). — ’Έβαλι τά ντμπάκια (τό διέδωσε).
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ντμηανίζου =  δέρνοη κτυπώ δπως τό τύμπανο. — Θά σ'ι ντμπα- 
νίξου κάτσι ήσυχα.

ντόγκας (ή)=άνόητος.—"Αφσι τουν, τοϋ ντόγκα. 
ντονβαλέττα  (ή) =  κάλυμμα γυναικός. — Πιρσό σι πρέπ' ή ντουβα- 

λέτα σ3.
ντονγρουτίζου — δίδω σέ κάποιον νά καταλάβη.— Τον ντουγροϋτσα 

ένα ντούγρουτσμα νά θμάτι.
ντονζένια  (τά)=λούσα — Αγαπάς χτάζου τά ντουζένια (σ3 αρέσουν 

βλέπω τά λοϋσα).
ντουνιάς  (ή)=κόσμος.— Νά πά διοΰμι καμπόσουν ντουνιά (νά γυρί- 

σωμε λίγο κόσμο).— Χάλασι ή ντουνιάς (χάλασε ό κόσμος).
ντονρμηανια  (ή) =  γροθιά στην πλάτη. — Τον χτύψα μιά ντουρ- 

μπανιά.
ντουράανιάξουμι  (άόρ. ντουρ<3ανιάχκα)=τραντάζομαι.— Μάς ντουρ- 

άάνιαξι τοΰ άμάξ3.— καταντονρτίανιάχκαμι =  κατατρανταχθήκαμε, τραντα- 
χθήκαμε πολύ.

ντραβαλιάζω=ενοχλώ ομιλώντας.— "Αφσι του ντραβάλιασμα κι μι πή
ρες τ’ αυτιά μ3.— Τί τοΰν ντραβαλιά’εις τούν άνθριπου.

νϊρονμώ^τολμώ.— Δέ ντρουμώ νά βγω δξω.— 3/Αν τρουμδς πέρασι 
π’ τοϋ μπασάαριό (απειλή).

ξαδειάζου, άόρ. ξάδειασα— αδειάζω (τελειώνω τή δουλειά). — ’Έλα 
σπίτ’ αμα ξαδειάϊσ3.— Ξαδειασμό δεν εχου.— Άκέργια μιέρα δέ ξάδειασα.

Ξαμώνου—  απειλώ διά τής χειρός.— Τού ξάμουσ3 τού πιδτ.— Τ'ι μοι 
ξαμόν’ς (γιατί μέ απειλείς).

ξανά-μανά  (επίρρ.)=εκ νέου.—Ξανά μανά κουκούζ γιαράκ’ (δηλ. δ 
κούκος νά γίνη γεράκι).

ξανα&άρετα ή καλής καϋ'άρια— σιά καλά καθούμενα.— Στα καλώς 
καθάρια νά έρταν κί νά σί πουν νά φύης.

ξανα αα ίνω =  1) ξαναπαίρνω ανάσα (=άναπνοή),'2) ανακουφίζομαι. 
—Νά κάμουμι έξιτάσεις κί νά ξανασάνουμι κάμποσο.

ξαραχώνουμι  άόρ. £αραχώ#«α==πληγώνομαι από πέσιμο— "Εκαμα 
ένα ξαράχωμα.— Κύτταζι (πρόσεχε) νά μή ξαραχωθής πάλι.

ξαφνιάζονμι =  εξαφνίζομαι, πέφτω σ’ απορία. — Σά δον είδα ξα- 
φνιάσκα.

ξαφνικό (το) =  αιφνίδιο, απρόοπτο — Τί ξαφνικό ήταν πάλι αυτό. 
ξαφρίξου  — παίρνω τον άφρό φαγητού.— Ξάφρισα τού φαί— πήρα 

τον άφρό πού κάνει τό κρέας' μεταφ. κλέβω.
ξεζεύοο (στάς Σαρ. Εκκλησίας ξεζεύγω)—  λύνω τά άλογα καί γενι

κώς τά ζφα από τον ζυγόν.— Ξέζιψι τή γιάλα.
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|εμα#αίνω=ξεχνώ εντελώς.— Πιρσόν κηρό δεν έπλιξα κ! θαρρώ πώς
ξέμαθα.

ξεπλάνευαν— ξεπλανεύουμι=π),ανώ, πλανώμαι.— Τοΰ ξιπλάνιψαν 
τοΰ πηδί,·— Κύτταξι να μη σίξιπλανέψαν.

ξερχαίνου =  διασκεδάζω λίγο, παίρνω τόν αέρα μου. — Θά βγώ 
κάμποσου νά ξερχάνου.— Βγήκα κι ξέρχανα.

ξέρχαμα (τού) η ξερχαμός (ή)=μικρά διασκέδασις.— Φτός εινι ήξιρ- 
χαμόζι μ’ .

£ε<ρΛτ/«ώί>£θ=άντί ξεκουμπώνω.—Ξεφλυκώθκι τού στιβάλι μ’ . 
ξεφσώ  άόρ. ξεφύαξα  == κλάνω.— Μμ ! ποιος ξεφύσξι μαρί ; 
ξηρομαοιέμι, ξηρομασιέσι =  τρώγω χωρίς δρεξι. — Μη ξηρουμα- 

σιέσμ τρώϊ, τρώϊ==τρώγε, τρώγε.
ξητάξου— εξετάζω, ξέταξι — εξήτασε.—Τού ξητάζου τού πιδί (προ 

σέχω).— Ξέταξι στού άουλάπ’ (ψάξε).
ξιαρ£ζου=δ ιώχνω (μεταφ.).— Τούν ξιάρσαν (τον διώξανε). — Ξιάρ· 

στουν (διώξε τον).
ξιγιαλνώ=ξεγελώ .— Κύτταζι (πρόσεχε) νά μή σί ξιγιαλάσαν (ξεγελά

σουν).— Βρηκις άνθριπου νά ξιγιαλάης.
ξ ιδουμέν ’ — πρόστυχη. — Φτη πια πού καλά ξιδουμέν’ .— Ή  μάννα 

ξιδουμέν’ άμ’ τού κουρίτσ’ καλό.
ξικαρδίζουμι άόρ. ξικαρδίακα<=^ελω μέ την καρδιά μου.—Ξικαρ- 

δίσκαμι στα γελοία.
ξινουμώ =  διώχνω, φευγατίζω. — Ξτνόμσι τουν φτόναν πού δουνά. 

— Σιγανά νά μή ξινουμίης τά ούρνίθια. — Ειχις δεν ειχις τούν ξινόμσις 
τούν άνθριπου.

ξιλιπουτξώνου  αντίθετον λιπουτξώνω, — Ξιλιπούτζουσι τού μλάρ’ , 
ξιπαρμένους (ή)=επηρμένος, ανόητος, φουσκωμένος.— ’Άφσι τουν 

τούν gξιπαρμέvoυv δ,τ’ φτάσ’ κάμνει.
ξιπλιακο καλάθ’ (τό) =  μεγάλο καλάθι χρησιμοποιούμενον εις τόν 

τρυγητόν.— Άγόρασαμι δυο ξιπλισκά καλάθια για τούν τρύγου.
ξιπονπουλιάζου  =  1) βγάζω τά πούπουλα τής όρνιθας, τής χήνας. 

— Κόμα δε ξιπουπούλσις ντ’ ν’ ό'ρνθια ; 2) Παίρνω (ή τρώγω) λίγα-λίγα τά 
λεπτά τοΰ άλλου.— Είχαν δεν είχαν τούν ξιπουπούλιασαν τούν άνθριπου. 

£τπουσταίνω=ξεκουράζομαι.— Κάτσι κάμποσο νά ξιπουστάης. 
ξιπρονβουδώ  =εξαποστέλλω. — Γιάλα ξιπρουβόδσιμι κάμποσο.Έκ 

τοΰ προβαδίζω, ονσ. ξιπρουβόδμα. 
ξιρουχαΐνου  =χασμώμαι.
ξιρόχαμα (τοΰ)=χασμωριτό.—Τί ξιρόχαμα εινι φτό πού τη σένα ;

Νύσταξα κι ξιρουχαίνου.
ξισαλιάζω  — χαϊδεύω, £ίσαλιασμένοι/=χαϊδεμένο.— Τά ξισάλιασαν
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τά πιδιά τς; — Πιρσό ξισαλιασμένου.— Μή τού ξισαλιάζ’ τού μικρό για νά 
εν’ άνθριπους.

ξιαονρμήϋ'κα =γλΰστρησα (ξισορμιοΰμι).— Ξισουρμήθκα κι’ έπισα. 
ξιστάζου  =ξέσταξα.— Κάθημαι στ’ αυγά μου.— Ξέσταξι βρε (κάτσε 

στ’ αυγά σου).— Κείν’ θα νά ξιστάξ’ .
ξισνριμάδ’ (τοΰ)=χαϊδεμένο.—"Ενα ξιστριμάδ’ είνι ή θυγατέρα τ’ ς. 
§τσχώ=άνησυχώ (ξε-}-σιγώ).— Μι τσ’ φωνές ξισίησε τοϋ μαχαλά. — 

— Νόμος ήταν νά μοι πής αυτά τά λόγια κί νά μέ ξισχίεις ;
ξιφάάωμα =  γενναίο φαγοπότι' ρήμα : ξιφαάώνου, άόρ. ξιφά- 

άουσα.— Ίψέ έκαμαμι ένα ξιφάάωμα άλέϊτου.— Ποΐ ξιφάάουστι πάλι ; 
ξιψυλΧίζονμι =  καθαρίζομαι από ψύλλους, άόρ·. ξιψυλλίσκα 
ξλιάζου =  ξυλοφορτώνω, δέρνω. — Γιάλα καί νά διής σι ξλιάζου 

γιά δέ σι ξλιάζου.
ξνίλα (ή)=ξυνή μυρωδιά.— Τοϋ φαΐ μυρίζ’ ξνίλα.
|νόγαλον  (τοϋ)-= γιαούρτι. — Καμάρα ξνόγαλου ! =  Τί ωραίο για

ούρτι! — Ιίαραβάνητι (τρελλένεται) γιά ξνόγαλου.
ξουδιάζον  — έξωδεύω.·— Καταξουδιάσκαμι φτού τοϋ μήνα. 
ξουδκδ (τοϋ)=στοιχειό.— Χάλασι, χάλασι ιτιά κι ΐγκε όμ ξουδκιά.= 

αδυνάτισε και έγινεν αγνώριστη.
ξοϋρ (πέρασε) =  πέρασε σύρριζα, εφαπτομενικώς.—Τού λουβάρ’ μι 

πήρι ξοΰρ, γλίτωσα.
ξονπίο ’ =  προς τά πίσω — Χτύπ’ σει τοϋ ξουπίσ’ . 
ξουράφ ’ (τοΰ)=ξουράφι.— Κόπκα μί τοϋ ξουράφ’ . — Μή παίϊζι μι 

τοϋ ξουράφ’ .— Ό ξου ξουρίζ’ (μετ.)=φυσάει τσουχτερός αέρας. 
ξουρίζουμι =  ξυρίζομαι, ξούρσμα (τοΰ)=ξύρισμα. 
ξουφλώ =  εξοφλώ —  Τούν ξόφλησα. — Καλά άπ’ τά ξόφλησα άπ’ 

αυτή ντή δλειά.
ξπάζου =  φοβερίζω.— Τί μοι ξπάϊζ’ =  (γιατί μέ φοβερίζεις).— Ξί· 

παζι τοϋ £0λους σ ’ . (Φοβέριζε τον εαυτό σου), ξ η ά ζ ο υ μ ι— τρομάζω.
ξυηααμένους  (μεταφρ.) =  φαντασμένος.—Δέ ξπάζουμι γώ πού τέ

τοια.— Τοϋ ξίπασαν τοϋ πιδί.— "Ας τουν αυτόν τούν ξιπασμένουν.— Ξπάζ- 
μει τού μάτι μ’ .

ξπόλτους  (ή) =  ξυπόλυτος. — Ξπόλτους πουρπατάει (περίπατε!).— 
Ξπόλτους (μετ.)=πτωχός, απένταρυς. ,

ξύοτρους =  το εργαλείο μέ τό οποίο ξύνουν τή ζύμη από τή σκά
φη. (Είδος σπάτουλας). — Φέρι μοι τοϋ §σύστρου νά ξύσου τοϋ σκαφίδ’ , 
(σκάφη).

°
’Ό βαντους  =  εντομον πού βουίζει. — Έ  όβαντους, τά φτιάμ’ μί 

πήρες, (επί. ανθρώπου φλυαροϋντος), τά φτιάμ’ =  τά αυτιά μου.



όλουένα —  συχνά, πολλές φορές. — Σοί θμοΰμι όλουένα.
8ξου  =  έξω. — Ξέβα δξου (έβγα έξω) αν σί βαστάει. 
ούλούρζονς (δ) =  ολόρθος, θηλ. οϋλούρτ ’ . — Κάτσε, μή στέκισι 

ούλούρτ’ .— Οί'λούρτ’ θά πιθάν’ς.
ova ovp  (to) =  φασαρία, θόρυβος. — Μ η  άον λάμνεις ονμονρ. 
ονμουρτξης ( δ ) — φασαρίας (καπετάν), θηλ.. οϋμονρζζοϋ  (η).'— 

Μην είσι τόσο ουμουρτζής.
ούμούζ ’ (τό) =t= ελπίδα: — 'Όλο τοϋ ουμούτι μ’ είνι τά πηδιά μ'. 
ούντας  (ή) =  δωμάτιο. — Πόσις ούντάδις έχτει ; 
ούρδινιάζου =  βάζω σίή θέσι τους (προκειμένου περί πραγμάτων), 

τακτοποιώ. —■ Πάρι φχά τά χαρτιά νά τά ουρδινιάϊς. 
ούρδίνιασμα  (τοΰ) =  τακτοπρίησις.
ούρμηνεύου =a. συμβουλεύω, ούρμήνεια (ή) == συμβουλή, — Ποιό- 

ναν νά ουρμηνέψης, άπ’ όλ’ είν,ζγιά δέσ’ μου (δέσιμο) ;
οϋρτάνοιχτα  ^ορθάνοιχτα. — Τι άφσις d ’ μπόρτα οΰρτάνοιχτη ; 
οϋσούλ ’ (τοΰ) ι= τρόπος. — Μι ένα ουσούλ’ τά κατάφιρα. 
ουτέμπερι =  πρόχειρο. — Dv’ έκαμαν προίκα ουτέμπερι. — Πήρι 

ένα παλτό ουτέμπερι.
ούζμάξου =  ετοιμάζω, — ’Άντι μπά, ακόμα δεν οΰτμάσκεις ; 
δτμονς-·η-ου =ε= έτοιμος, η, ον. -r- Είσι οτμους ; 
ούτμη =  ετοιμόγεννος. — Αυτή εΐνι ούτμή.
δχιντρα (ή) =  έχιδνα, μεταφ. κακός άνθρωπος, (συνήθης γυναίκα).

— ’Όμ δχιντρα θαγκάν’ . — Τι δχιάρα είνι κί αυτή.
ούτσπούν ’ς (οj =  σβέλτος, εργατικός, ούταπούνα (ή) =  σβέλτα, ερ

γατική. — Δεν είνι υλ’ ουτσκούνάοι.
Π

Παγκάλ’ (τοϋ) =  ό πάγκος τής εκκλησίας που πωλοΰν τά κεριά. 
— 'Η  πίτρουπους στέκιτι στοϋ παγκάλ’ .

ηαζάρα  (ή) — ψωμί (ως πωλοΰμενον στο παζάρι, στους φούρνους).
— Πάνι στοΰ φούρνον νά πάρς μια παζάρα. — Δυο παζάρες δεν μάς φτά
νουν άήν μέρα.

η α ξ ίά κ ’ =  τόπος ακαλλιέργητος. — D ’ γείτουνά μας τ’ άμπέλ’ πόμ- 
νει παζλάκ’ .

πανα&ιώ —  στο επάνω μέρος, πάρα πάνω. — Βάλε παναθιώ τοΰ 
κλειδί τσ’ πόρτας. — Παναθιώ κάθητι αυτός.

παναδμ  =  παύω απ’ δλα. — Αυτά πια ήταν παναόμ (δεν έφθαναν 
δλα τ’ άλλα ήρθε κι’ ΐχήτό).

ηαΐαβονρντα  =  τρελλός, ζωηρός. — Αυτό τοΰ πηδί είνι τρανή πα- 
λαβοΰρντα.

ηαληγονρ& =παρηγορώ, παληγουριά (ή)=παρηγοριά.— Παληγου-
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ρέθκα μ’ αυτά πού μ5 είπις.— Ή  καημέν’ δεν έχ’ παληγουριά.
πανανχλζάρς (ή) =  άρρωστος από πανώλη. Μεταφ. άνθρωπος κα

κός, πανουκλιάρα (ή), πανουκλιάρκου (τοϋ).— Μι ξιτάραξι ή πανουκλιάρς. 
— Αϊ τοϋ πανουκλιάρκου (αΐ το διαβολόπαιδο).

παναφόρ’ (τοΰ)=επανωφόρι. παλτό. — Βάλι τοϋ παναφόρι σ ’ γιατί 
θά κρυώης.

πανζέχω  — περιμένω, ?τάν*ιχί=περίμενε.— Μιά ώρα σ'ι παντέχω. 
— Τί παντέης κί δεν έρχισι ;

παντόφια  (τα) — παπούτσια. — Πόσου πήρις τά παντόφια σ’ ;— Τά 
παντόφια μ’ μι σφίγγαν.

παιίρεϋκα—  ύπανδρεύθην, παάρειά (ή)=πανδρειά. — Παντρειά κι 
παλιά παπούτσια (περί ανεπιτυχούς γάμου).-—Τι σί χρειάζάαν παντρειά

παπαρδέλου (ή) =  φίάίαρη.— Μή λες παπαρδέλες (ανοησίες).— Μή
dv’ μκοϋς d’ παπαρδέλου.

παπίτοα  (η)=σκέλδα. —Δώσι μι μιά παπίτσα σκόρδου.— Πόσου οί 
παπίτσες τά καρύδια ;

παποΰδ’ (τοΰ)=μπουμποΰκι.— Ή  τραάαφλιά σας εχ’ πιρσά παπού- 
δια, κόψι μι κί μένα ενα παποϋδ’ , παπδίτς=μπουμπουκάκι.

παπούϊκονς'—  αυτός πού μοιάζει τοϋ παποϋ του, μπαμπάϊκους=  
αυτή πού μοιάζει τοϋ μπαμπά του, μάϊχους— αυτός πού μοιάζει της μητέ
ρας του, μ<,ανιάϊκους=αύτός πού μοιάζει της γιαγιάς του.

παρα/?αρώ=έπιβραδύνω, δίδω βάρος.— Σάς παραβαρώ κάθε τόσου. 
— Έρχουμιζκάθι μέρα κί σάς παραβαρώ.

παράδις (οί) =  λεφτά, άνυπαραδιάρς (ή )=  άπένταρος, ξεπαραδιά- 
ακα =  ξοδεύθηκα, εμεινα χωρίς χρήματα.— "Ολου παράδις γηρεύ’ς, ξιπαρα- 
διάσκα πιά !

ηαραϋ'ρουΐζονμι (εν.)— θορυβούμαι, παραϋ'ρονΐσκα — παραζαλί- 
σθηκα, εθορυβηθην.—Τί παραθρουΐζιΟί σά δγιης κανέναν ;

παρακαζνδς (ή)=κακός (παρακατινός), παρακατνή (ή) =κακή, πα- 
ρακαζνάδα (ή)=κακία.— Ή  παρακατνάδα τ’ ταΐρ’ δεν έχ’ .

Παρακώλοβο (τό)=τοποθεσία παρά την Στενίμαχον (παρά+κώλος). 
— ’Έχω ενα άμπέλ’ στοϋ Μπαρακώλουβου.

ηαραμϋ'ας (ό)=λογάς, παραμυθάς.— Μή τούν άκοϋς τούν παραμθά. 
ηαρανόμ’ (τοΰ)=επώνυμον, παρατσούκλι, παραμιάζου— περιγελώ. 

— Τοϋ παρανόμι τς εινι Μανίτσα. — Μή παραμιάζτι τοϋ γέρονάα.
πααπαλίζω,=πασίζω, επιπάσα)·— Πασπάλσει μΐ ζάχαρ ντ’ μλίνα.— 

Πάσισι κάμποσο πιπέρ στά γιαπράκια. — Νά σί πασίσω =  νά σε χέσω. 
ηασπαζεύω =  ψιλαφώ. — Τί πασπατεύς στά σκουτινά ; 
ηααηάζου  (ή)— σιγανή (στή δουλειά της),— Αυτή είνε μιά πασπάτου· 
παοτρεύον  =  καθαρίζω, πάα(ρα (ή) =  καθαριότης, κοντσίνα. —
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Πάστριψις για d3 γιορτή σ’ ; — Τι πάστρα εΐνι αυτή ! — Ξέρ’ς νά παίηζ
πάστρα ;

παταγώνουμι  (άόρ. παταγώθκα) — τά χάνω. — Μή μπαταγώνισι 
(μην τά χάνης).

3ΐατα/Μά=|3ήμα.— Έ  σύ πια παταμιά σ’ κι παταμιά μ’ (γι’ αυτούς 
πού συνερίζονται). —Σ ’ μπαταμιά μ’ πατάς στοϋ κασμέτι μ3 δέ μπατάς (πα
ροιμία).

παταμός (δ) =  ποταμός. — Έκατσαμι άκρα παταμό.— Ή  παταμός 
εινι δλου νταλγκάδες.

παταριά (ή) (εκ τοΰ πατάσσω)=ράπισμα.— ”Αν σι τνάξω μια πατα- 
ριά, στού ντβάρ’ θά σί κουλήσω.

πατούνα  (ή) =  πατούσα, πέλμα.— Τά γκουντιλούδια δέ μι γράφαν 
ούτε ζ3 μπατούνα τ’ς.

πέρα-πήρου — απ’ άκρου εις άκρον.—Αυτό τού κιλίμ3 πιάν* πέρα· 
πήρου τούν ούντά μας. (Σαρ. Έκκλ. πέρας-περοϋ).

πετοαλούφρα— φλούδα. —Μ3 έκουψις μιά πετσαλοΰφρα ψουμι (δηλ.
ολίγο).

' πέτίτι=βασίζεται.— Πέτιτι στά πλούτη τ’ .
πηδέρνον  =  ά'θελα κάμνω τι νά πέση, ρίχνω. — Θά πηδήρ3 βρε 

τού πηδί.
πηδηκλώνουμι— σκονντάφτω.— Σήμιρα δλου πηδηκλώνουμι. 
πηδηκλώνον— κάμνω τινά νά σκοντάψη, βάζοντας το πόδι. 
πηδονκλιά (ή)=ούσ.—Τούν έβαλα μιά πηδουκλιά κι3 έπισι. 
πηλογιονμι άόρ. πηλουίθκα — ομιλώ, αποκρίνομαι. — Καν δέ πη- 

λουίθκει, νέ πού κώλου νέ πού στόμα (νέ... νέ=ούτε... ούτε).
πηρισε (σ’ έναν) =  σ’ ένα σημείο. — Τού ΐφιρα σ’ έναν πηρισέ* 

— Τώρα δλ3 εϊμαστι σ’ έναν πηρισέ.
πικρή (ή) =  καϋμένη.—Ή  πικρή χήρεψε.
πικρός (ό) =  καϋμένος, κακόμοιρος.— Dv άλπίθκα ντ’ μπικρή.— ”Ε 

πικρή ! Τί έπαθες πάλι.— ‘ Ο πικρός ωρφάνεψε
πιρικόπκα— κατατρόμαξα.— Πιρικόπκα άμα τούν είδα.— Πιρικόπκει 

τού φαι=κόπηκε στη μέση το βράσιμό του.— Μή πιρικόφτεις τοΰ φαί.
πιπέρκους (ή)=όξΰθυμος.— 3Έ  πιπέρκους, κριάς δέ μπορεί νά βάλ3 

πού πάνω τ’ από χαμνάδα.
πιριφένκου (ή) =ύπερίφανη.— Τρανή περιφένκου μάς κόπιασις, 
πιρντες (ό)=παραπέτασμα, κουρτίνα.— Σίκουσι τοΰ μπιρντέ νά δι- 

οΰμι τι ένιτι δξου.
πιρσοό =  πολύ.— Πιρσσό καλός=πολύ καλός.— Έ φαγα  πιρσό. 
πιαμανεύω —  μετανοώ. — Πισμανευω, μά δέ γυρνάει, χατξηπι· 

σμάν’ ς (ή )= ό  συχνά μετανοών.
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πιτνδς (δ)=πετεινός. -
πιτνούτοκους —  πετειναράκι. — Κάθι πιτνδς. στοΰ μπουκλοΰκι τ’ 

λαλεΐ (παροιμία)=δ καθένας στα λιμέρια του κάνει τον κόκκορα.— Διέτε 
(δες τά) δλα τά πετνμρια πιάσκαν.— Χαμνός πιτνδς σι ξύπνησε.

πκάμοου (τδ)— υποκάμισο.—-Μάσι τοϋ πκάμσου σ’ , φραγκόπκαμ- 
αου  (τοΰ)=ύποκάμισον μέ γιακά, τρράγκικο.

πλαγιάξρυ — ξαπλώνω.— Πάνι νά πλαγιάης.
πλαϊνά (τά)=άμυγδαλές τοϋ λαιμοϋ.— Έχου τά πλαϊνά μ’ .
πλάνου —  πλάθω.— Θά πλάθου τοΰ ψουμί.
πλαντάξου  — ζεσταίνομαι και μεταφορικώς αγανακτώ γιά κάτι ποϋ 

έγινε.— Σκάζου κί πλαντάξου μά δέ γι-αρνάει ;— Πλάνταξα άπου ζέστα. 
πλανταγμδς (δ) =μεγάλη ζέστη.— Πλανταγμός κηρός 
πλάτρα (ή)=πωλήτρια, γυρολόγος.— Τϊ γυρνάς δμ πλάτρα. 
πλένιου (ή)=πηλίνη κατσαρόλα, και μεταφρ. πισινός.— “Ενας πλέ- 

νιους τέντζερς’ .— ’Άν βαστάη ή πλένιο.υζη σ’ .
πλιματκδς (ή)— πνευματικός. — Πήγα στοΰ μπλιματκό.— Οϋτι στοΰ 

μπλιματκδ νά τοϋ πής.
πλόχειρου (τοΰ)=χ,ου<ρτα.
πλιχτδ (τοϋ)=δίχχυ. — Γιόμσα ένα πλιχτδ ζαρζαβάτ.
πνάκια =πινάκια, πιάτα.— "Ενα πνάκι φαΐ.-— Πάνι νά πλΰν’ς τά

πνάκια.
πολέμαρχος (ό) =έργατικός. — Πολεμάρχου παιδί εινι, 
πολλά τά #ι’=(εϋχ,ή) πολλά έτη, λέγεται κατά την άναχώρησιν εκ 

μιας οικίας.— 'Ώρα καλή, πολλαταέτ.
πορεύω— περνώ, συντηροϋμαι. —Πόριψαμι κι σήμιρα.— Κυτταξι νά 

πουρέψης μ’ αυτά άπ’ έεις.
ποϋ κί tl =  κρυφό καμάρι.— Ή  μαμάκα τ’  τούν έχ’ ποϋ και τί.' 
πουδαρώνω=κλωτσώ.—ίΐο«δαριά^=κλωτσιά. — Θά σι πουδαρώσ’ 

τοϋ γαϊδοϋρ’ .— ’Έφαγι μιά πουδαριά.
πουδιακό =  ποδαρικό. — Γιάλα νά μϊ κάμ’ς πουδιακό.— ’Έεις καλό 

πουδιακό ;
πουκάδ’ (το)— άποκάδι.— Μαϋρο πουκάδ’ .
πουκεΐ#ί=παραπλεΰρως.—Φέρε από πουκεΐθι μιά καρέκλα.— Που- 

κεΐθι τώρριξαν στοΰ γλέντ’ .
πουλεμέαου, άόρ. πουλέμοα =  πολεμώ αλλά και προσπαθώ.— Θά' 

πουλεμέσου νά ίδώ τί θά εν’ .—-Πουλέμσα, πουλέμσα, τίπουτα.— Πουλέμα 
οσου θέλ’ς άμα δέ βουηθάει δ Θεός.

πουλιμ=π.νελος, μικρά δεξαμενή ϋδατος. — Γιόμσι τοΰ πουλΐμ νιαρδ 
νά πουτίσου τά άλόγατα μ’ . (Σαρ.’ Εκκλ. πολίν’ ).

Πουλτώνουμι, άόρ. πουλτώϋ'κα — 1) άμολιέμαι, 2) απαντώ θυμω
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μένα.— 1) Πουλτώθκι κι χσ’ έφχασι.— 2) Moi πουλχώιθκι =  μέ μάλωσε, μ5 
έβαλε μπρος.

που μεριά — άπό μεριά, δίπλα στη γειτονιά.— Αυτή κάθητι πουμε- 
ριά μας.

πουμπή  (ή)=καχηγορία, δυσφήμησις.
πουμπεύου— κατηγορώ, δυσφημίζω.— Θά πουμπέψου τ’ θυγαιέρασ’ . 

— Πουμπιμένου τοϋ κουρίτς, άμα παντρεΰκι. 
πουοτόβλικους (ή)=άκαχάσχατος.
πουοτουβλικιά  (ή) ούσ. =ακαχασχασία.— Τί πουσχόβλικουςί ανθρώ

πους απ’ εΐσι ;
π ο υ τα χ ή =  άπο ταχΰ, πολύν καιρό=άπό τό πρωί, προ πολλοΰ.—Τί 

ινκις Ίλέν’ ; πουχαχή δε σ ’ είδα.
πουτονάρ ’ =  κρουνός.— Σχού Μανασχήρ’ έχ’ μια γούρνα μέ Λενχε 

πουχσνάρια.— Ποΰ ήταν χά γκούρλας (=χά μάχια σου) κι’ έβαλες ά ’ ζουρλά 
σ’ (=ρίγχος, εδώ σχόμα) σχου πουχσνάρ’ ;

πρέπου— φανχάζου.—Ή  νύφ’ πρέπ’ .— Δε μπρέπ’ς. 
πρίνρα  (ή)=σχά δυο στενά.— Τούν έβαλα ζ ’ νχ’ μπρίι^α. 
«ροάΑΛες=πρό ήμερων.—Τσ’ προάλλες χόν είδα κί χούν είπα νά έρχ’ . 
πρόσχαρους =  ευπροσήγορος.— Ή  Νικόλας εινι πρόσχαρους άνθρι- 

πους.— Τσ’ Μαριγώς ή νΰφ’ πρόσχαρη.
πρου}ααλώ=περιγελώ— Προυγιαλασχάς (ό)=κοροϊδευχΰς, εΐρων.— 

Δεν νχρέπισι νά μΐ προυγελας ;
προφητεύου, άόρ. προυφήτεψα  =  προφητεύω, μεταδίδω.-—ΙΙοιός 

χά προυφήχιψι μπά ;■—Διέ νά χά προυφηχέψης !
πρώϊμα— μεσημέρι.— Δουλεύου ως ιοί» πρώιμα.— ’Ίνκει πρώιμα. 
πυρρής (ή)=δξύθυμος.— Δεν ήξιρα πώς εΐσι χόσο πυρρής. 
πχάδ’ (τό)=πηγάδι·— Έπισι χοϋ παιδί σχοϋ πχάδ’ .— Βάλι τοϋ καρ- 

πούζ’ σχοϋ πχάδ’ νά κρνώσ’ .
πχούν ’ (χοϋ)=*πηγοϋνι, πληθ. πχούτια. — Χχΰπ’σα σχοϋ πχούχ’ .— 

Χόάρινις κί πόλκις πχούχια.
Ρ

Ράμμα (χοϋ)— κλωστή. = Δ ώ σ ι  μοι κάμποσου άσπρου ράμμα. 
ραφίδ’ (τοϋ)=σπάγγος.— ΜΙ τοϋ ραφίδ’ νά τοϋ ράψης τοϋ στόμα τ’ 

θά πιλουηθή (θ’ άποκριθή).
ρένκ (χοϋ)— κάζο.— Τσ’ έπηξα ένα ρένκ’ (τούς καχάφερα). 
ρεμπελιό=σπμχάλη.— Τρανό ρεμπελιό ένιτι σ ’  αυτό τοϋ σπίτ’ . 
ρέχαβο=ά ραιό.— Νά πάρ’ς ρέχαβα σταφύλια.
ρινάϊς  (ή)==τρίφχης.— "Ολα ίρί ΐρινάέ κί ή ρινάές στοϋ καρφί (ανά

λογο μέ τό : δλα τάχ’ ή Ζαφειρίτσα...).
ρίζες (ή), πληθ. ρί£έίες=πόμολο, χειρολαβή. — Πλάκουσι τοΰ ριζέ



(πίεσε τή χειρολαβή). — ’'Avgi-σφάλνα χάλασις τοϋ ριζέ. 
ριπί*Ιλ=τρόμος.— Ριπιτίλ μι πάει (κατατρόμαξα). 
ρόγα (ή)=άράχνη, ρογοηάν ’  (τοϋ) καί σγουρπάν ’ (τοϋ)=ϊστός τής 

αράχνης.— Πάρι τά σγουρπάνια.
ρσύγκου στρονγκον—γρήγορα ατά γρήγορα.— Ό λα ροΰγκου στροϋγ- 

κου τά κάμνεις (όλο τά κάμνεις ατά γρήγορα καί χωρίς επιμέλεια).
ρονχαλίζου=κοιμοϋμαι μέ ρουχαλητό, ρονχάλ’ σμα — ροχαλητό.— 

Ρουχάλζεις κί καταρουχάλζεις (ένφ κοιμώσουν).
Σ

Σακαντίζουμι =  συστέλλομαι, σακανιζμέν’— συνεσταλμένη. — Μή 
σακαντίζισι τόσου.

σαλάσ’ (τό) — εξοχικόν κέντρον. — Κάθε Κυριακή πααίνουμι στοϋ 
σαλάσ’ . (Λ. Τ. σαλάτα).

σαλτανάτ (τοϋ)=αΐγλη.— Μί τρανό σαλτανάτ ΐνκι ή χαρά (δ γάμος). 
— Σαλτανάτια τρανά έκαμναν έναν καιρό.

ααντά (ή)=γλύστρα, αανιοϋμι=γλυστρώ.—Στοϋ άλάν5 έχ’ μια σα· 
νιά τζάμ’ .—’Απ’ τοϋ ταχιά ως τοϋ βράδ’ σανιοϋντι τά πιδιά κι πέφταν. 
— Δε βαρέθκεις νά σανιέση ;

σάνκημ=τάχα. — Εί,πι σάνκημ πώς θά έρτ\
Σαράντα βρύσεις— σαράντα πηγαί. Τοποθεσία έξω τής Στενιμάχου. 

— Ταχιά θά πααίνουμι σ ’ Σαράντα βρϋσεις, θέλτι νά έρτιτι κί σείς ; 
σελτές =  μικρό στρώμα. — Στροόσι τοϋ σελτέ. 
σέμτια (τά) =  κατατόπια, γνωστά μέρη. — Ή  Κ. δέ βγαίν’ δλου 

απ’ τά σέμτια τ’ς.— Πέ μοι ποϋ εΐνι τά σέμτια απ’ τοϋ σπίτ’ κί θά τοΰ βρω. 
σιακας (ύποκορ.,σιακέτσας) =  αστείος. — Πέ κανένα σιακά. 
σιακατζής =  αστείος.
αιάχτσα =  σάστισα. — Σιάχτσα μί τά καμώματα σ’ (σάστισα μέ 

τις πράξεις σου).
σιουματάς  ή σαματάς =  θόρυβος. — ’Έκαμναν σιουματα (έκαμνον 

θόρυβον).
σιμουάλίζον — αποκρύπτω, προσπαθώ ν’ άποκρΰψω τι. — Μή άά 

σιμουθλί’ηζ — Κατ’ σιμουάλίζει άμα σέβκα, άμ δέ §ξέρω τί.
σιονμοιονρίζον  =  ψιθυρίζω. — Θά τ’ σιουμσιουρίξου νά έ'ρτ’ .—Τί 

τουν σιουμσιουρίεις ;
σιοννάάν - σιουρά =  κατά πόδας. — Δέ μοί δφσι σιουνάάν σιουρά 

(μέ παρακολούθησε βήμα προς βήμα).
σιρμπιζλάντσι =  ιθΰμωσε, θάρρεψε.— ’Έχ’ οϋλίγις μέρις πιρσό σιρμ- 

πιζλάντσι ή Νικόλας, δέ χουρατεύιτι. ~
αιούχρα (ή)=σοϋρωπο.— Βγήκα δξου σιοΰχρα. 
σίτα (ή)=κόσκινο.— Πέρασις τοϋ αλεϋρι απ’ τ’ σίτα ;
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α καν τάζω =  αγανακτώ, ακάνα (ή) ■= άγανάκτησις. — Μή σκανιάηζ
τόσου.

ακαρφίξουμι, άόρ. ακαρφίσκα => αντιλαμβάνομαι. — "Ε κ'ι σύ ποϋ 
τοϋ σκαρφίσκις.

Σκαφδίτσια  (τά) (εκ τοϋ σκάφη)=σκαφίδια. Τοποθ. Στενιμάχου. 
ακιάατρου =  σκιάχτρο.— Θά βάλω σκιάστρου στ5 αμπέλι μ’ .—’Ίνκι 

δμ σκιάστρο (πολύ αδυνάτισε).
gfcvl— σχοινί.— Σι άφσα μακρί σκνί (σοι έδωσα πολύ θάρρος). 
ακόμηος (ή)=μικροσκοπικός..— Μια σταλιά σκόμπος. — ”Ε κι τοϋ 

σκόμπου τ’ !
ϋκουμηώνονμι  =σηκώνω τά ροϋχα μου, ανασκουμπώνομαι. 
ακρινούς (ή)=σιφωνιέρα.— Ή  σκρίνους μας εΐνι καιρίτκους, χρου-

,  ο ν /νισιους αμα γιρος.
ακρόφα (ή)=γουρουνα.
οκνλφο (τό)=σκυλφά καρύδια, δύσκολα καθοριζόμενα. 
σκώνου/Μί=σηκώνομαι.— Σκώνουμι πιρσδ νουρίς. οκώϋ-κα =  ση

κώθηκα.
αλούη  (τοϋ)=σουλοϋπι.—Τι σλούπ’ εινε φτό ; 
ομουχνίζω— χουμπώνω.— Ή  φίλουζης σμούχνιξι κι σμούχνιζΓ ποϋ 

τώβαλι τόσο φαΐ ! ! (δηλ. πώς έφαγε τόσο πολύ).
ανί (τοΰ)=σινί, ταψί.— ΪΙάνι καλό μ5 νά φέρ’ς τοϋ σνί μας π’ τοϋ 

φούρνου. —Θά σι χουρέψου στοϋ σνί.
βί/ρονμώνω=στρυμώχνω.— Δέν αγαπώ νά σθρουμώνουμι, (==δέν 

μ5 αφήνει νά στρυμώχνουμι, επίσης : δέν μ’ αρέσει νά πηγαίνω κάπου 
απρόσκλητος). Δέν άρέπισι βρέ νά σθρουμώνισι !

βμπόρος (ό)=όμιλία. αηονρίζω  —  ομιλώ.— άόρ. αμηόρξα. — Καί 
δέ σμπόρξι ούτε μίλησε— Νά μή μπορώ νά σμπουρίξου.

αούδα (ή) (εκ τοϋ εϊσοδος)=στενός δρόμος.— Θά πιράης τ’ σούδα 
κι τοϋ σπίτ’ μας εΐνι άγνάδια (απέναντι).

σονρΙ=αω ρό .— Μας ήρταν φιλινάδις μί τοϋ σουρί.
■ βονρμηίζω =  ρουφώ θορυβωδώς.—Μή σουρμπίησ έτς. 
aovvgl =  λόγχη.— Τον έσπασι μέ τδ πουγκί τ’ . 
αταλαχίζουμι άόρ. αχαλαχίβκα— βασανίζομαι, αταλαχίδα (ή )=βά- 

σανο.— Σταλαχίσκα μπα ώς νά ράψου τοϋ φουστάνι μ’ .— Ξύλουνι, ράφτι, 
δέν ένθαν, έ σταλαχίδα.

βταναχονργιονμι (άόρ. στα^αχουρέθκα)=στεναχωριοΰμαι. 
σταναχώρια  (ή) =  στενοχώρια, οχανάχόνρους (άρσ.) στανάχουρη  

(θηλ.), ατανάχουρος “ αυτός πού στενοχωρεΐται.— Δέ βγήκα δλ’ τή μέρα κί 
σταναχωρέθκα, ή κατασταναχουρέϋ·κα=στενοχωρέιθκα πολύ.— Τρανή στα
ναχώρια σήμιρα !— Μήν εισι τόσου στανάχωρους !
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στάρ (τοϋ)=σιτάρ,ι.
σταφ λίτς (τοϋ)=έπιγλωττίς.— Πρίσκι τοϋ σταφλίτσι μ’ . 
στιβάλια (τα) — παπούτσια.
στραβή (πέτρα) (έκ τοϋ λατινικού strabus=o μή ευθύς, στρεβλός)= 

πέτρα (βράχος) ανώμαλος, τοποθεσία Στενιμάχου.— Στραβός ανθρώπους— ό 
μή ευθύς άνθρωπος.

στρου)ΐ«λ£ζου--στραγκουλίζω.—Στρουγκοΰλξα τοϋ πουδάρι μ’ . 
στρέχα=ύδρορόη.— Τρέχ’ ή στρέχα. 
συρμή (ή) επιδημία.— Μ’ έπιασε ή συρμή.— Συρμή εινι. 
σφαγκαριά (ή)=κλάμμα δυνατό.— ’Έβαλε μια σφαγκαριά. 
σφένω, άόρ. οέβκα — μπαίνω.— Σέβκει όμ’ τού Βουργαρ’  (δηλαδή 

χωρίς νά πή καλημέρα).— Σέβα (=έμπα) νά μάς διής τί κάμνουμι. 
σφυρίκα (ή)=σφυρίχτρα.— Θά σο'ι πάρου μια σφυρίκα. 
σφ>αΑνώ=κλείω.— Σφάλσι d ’ πόρτα.— Σφάλσι τά μάτια σ’ . 
σχάϋ'κα —  συχάθηκα.

Τ
Ταζέδκου =  φρέσκος.— Ταζέδκους καϊβές (καϊβές=καφές). 
τακλας (ή)=τουμπα.— Νάέν’ αυτό κί ιθά κάμου έ'ναν τακλά.— Κουρ- 

λιτς τακλας.— ’Έκανε δέκα ταχλάδες (επί περιστεριών).
ταμάχι (τοϋ) ή ταμαχκιά (ή) =  πλεονεξία ταμαχκιάρς (ή) ταμαχ- 

κιάρα, ταμαχκιάρκου (τού)=πλεονέκτης (διά τά τρία γένη).— Μή λάμνεις 
ταμάχ’ . — Μήν εισι ταμαχκιάρ’ς.

ταμπιχέτ (τοϋ) (ταμπγιέτ λ. Τ . ) =  ιδίωμα.— Τί χαμνό ταμπιχέτ έχς. 
τανιοϋμι=τανίζομαι, τεντώνομαι, τό αϋτο ξηροτανιοΰμι. — Μή da- 

νιέσι πιρσό.—Τανίσκα κί μι πόνισι τοϋ σταβρί μ’ (ή μέση).
ταπί (τοϋ)=τίλος, ταχτά=αΰριο.— Ταχιά, ταχιοΰτσκα (αύριο πρωΐ). 
τετραπέρατους (ή)=πολύ έξυπνος· — Διάβουλους τετραπέρατος εισι. 
τζαμινοϋρα— γυάλινος βώλος. — Ή  θκί μ’ ή τζαμινιοϋρα εινι χρου- 

ματιστή.
τ£άν-τ?ίθύν=έρημία. —Τζάν τζούν τά σουκάκια. 
τ£αρλτ=βέλος.— Πέρασι τζαρίτ (πέρασε σά βέλος). 
τζάχτ’ =προσπάθεια. — Κάμι τζάχτ.
τζιτζνίζου, άόρ. τζιτξίνξα, λέξις πεποιημένη.— Τζιτζίνξαν τ’ αυτιά 

μ’ (βουήξανε τ’ αυτιά μου).—Τοϋν τζιτξίνξα μιά. (τοϋ έστραψα ενα μπάτσο).
τξμπ ω =τσ ιμπ ώ .— Τζίμπσει τίπουτα στοϋ πουδάρ’ (φάγε τίποτα στο 

πόδι).— Μή μι τζμπάς.
τξρκαλα (τά)==1ντόσθια.— Ξέρασα τά τζρκαλα μ’ . 
τ ιλ ’γιος άρσ., τιλ’ γιά θηλ., τιλ’γιό ούδ.=τί λογιώ.— Τίλγιος ήταν 

ή γαμπρός ;—Τίλγια ήταν ή νυφ’ ; — "Ινκι μιά νοικουκυρά κι τίλιω νοΐ· 
κουκυρά (θηλ. σπουδαία νοικοκυρά).



τινχά (τεναχά λ, Τ.)=άδειωσύνη, ερημία — Βρήκα τινχά.
TCovgqdva (ή)—χτένι, τσατσάρα.— Ή  τσου^ράνα μας τιπη^ρανίζ’ . 
τζουτζβές  (ή)=μπρίκι.— Πλύνε τοΰ τζουτζβέ, — Βάλι τοΰ τζουτζβέ 

για καϊβέ.
τκά£ω=τινάζω.— Θά τνάξου τοΰ §ουρνιαχτό σ’ (θά σε δείρω). 
τοϋγλις (οϊ)=πλίνθοι.
το ύ ν ’ ς τίνος ; — Τούν’ς εϊνι τοΰ σπίτ ; (τίνος είναι τό σπίτι).— 

'Ότ τούν’ς εινι=όποιουδήποτε κι’ αν είναι (ύπον. τι σε μέλλ.ει).
τραβδώ  =  τραγουδώ, τραβούδ’ (τοΰ) =  τραγούδι. — Πέ μας ένα 

τραβοΰδ’ .— Τί τραβούδια εϊνι αυτά ;
τραβι3— υποφέρω, τραβώ.— Τράβιξαμι πιρσά τώρα μή τούν μπόλε- 

μου.—Μή τραβάς τοΰ σκνί.
τραάάφλου (τοΰ)=:τριαντάφυΧλο, τραάαφλιά (ή) =  τριανταφυλλιά. 

— Ή  τραάαφλιά μας έχ’ πιρσά τραάάφλα.— Κόψι μοι ενα τραάάφλου.
Τριαναρχών=τών τριών ιεραρχών.
τρούαναβονς, — η, — ου =  επιπόλαιος, τρουσναβιά  (ή) =  έπιπο- 

λαιότης.— Μην εισι τόσου τροΰσναβους. — Δε μπιρίμινα τέτοια τρουσναβιά 
άπού τή σένα.

τα&Η— μέχρις. — Πήγα τσάκ πέρα νά σι χαλεύου. — Τσάκ πουκάτ’ . 
τσακάτ (τοΰ)=μέτωπο.— 'Όποιος έχ’ ά ’ μέλσα στοΰ τσακάτ, σκιάζεται. 
τσαλαμάρους (ή )=  αυτός ή πού κάνει τσαλίμια, τααλαμάρου (ή )=  

κολάαδώρος, τσαλίμια (τά) εν. τσαλίμι.— ’Άφσι τ’ τσαλαμαργιέζι σ ’ .— Μήν 
εισι τόσου τσαλαμάρους.

%ααράαχώνουμι, άόρ. τσαράαχώ&κα =  σκαρφαλιόνω. — τσαράα- 
κώθκι μάνι-μάνι σ ’ goρφή σ ’ gi@aaia.

τοαράάχ’ =  σαλόνι.— Καλύβα τοΰ άμπελοφύλακα. 
τοέπρις =  φακίδες. — Τι τσέπρις εϊνι αυτές άπού σένα ; 
τσερτσεβές καί τσιουρταουβές =  κούφωμα. 
τοέτσα (ή) =  κυρούλα, — Νόστμη τσέτσα. — Τσέτσα - γραΐτσα. 
ταιαλαμάρους (ή) =  κατεργάρης. — Σΐ ξέρω τί τσιαλαμάρους εισι. 
τοιάηλιχονς  (ή) =  πελαργός. 
τοιαφούτς  =  Εβραίος (τσιφούτης). 
τσιγρέχ' (τοΰ) =  τέταρτο. —  Δώσι μι ενα τσιγρέκ’ ψωμί. 
τοινές (ή) =  σιαγών. — Μΐ πόνεσαν οί τσινέδες νά μασώ. 
τοινί (τοΰ) =  πορσελάνη, πιάτο. — Τσινένια πιάτα. — Τσινιά λι

γνά. — Τσινιά βαθειά.
τοιουβί —  πρόκα ξύλινη. — Πέ στού goυvάoυρά νά χπής κανένα 

τσιουβΐ στοΰ στιβάλι μ’ .
τσιουβίτ  (τοΰ) =  λουλάκι. ίδέ μαβί.
τοιουκανίζω  =±= κτυπώ. —  Τσουκάνξα τοΰ κιφάλι μ’ σ ’ά πόρτα.
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τσιονπκαλίζω  σκαλίζω, — Μη τσουπκαλίης τοϋ γιαρά. 
τσίπρα (τα) — τσίπουρα, — ’Έψηστι χά τσίπρα σας ; 
τσιονράπ  (τοϋ) ■= κάλτσα, ύποκορ. τσιονραπίτς. — Τοϋ χσιουρα- 

πίχσι. τ’ πλέκ” (ι ί| δουλειά του κάμνει).
τσιρίζω - - φωνάζω κλαίων, τσιριγμάδα (χά) —  κλάμματα. 
ταιριηούλ’ ■--- νεωσσός, ύποκορ. ταιριπλίτί.
τσισίτ  •■■-είδος.—Τέσσαρα πέντε τσισίτια.— Τί τσισίχ άνθρουπους εΐνι; 
ταίιακαρονς (ή) =  ολόγυμνος. — Τί τσιτσκαρώθκες βρε ; — Τσίτ- 

σκαρα γιαπράκια (γιουβιχρλάκια). — Μούν θά τσιτσκαρωθή (θά γυμνωθή 
στά καλά καθούμενα).

τσιφτές - δίκιχνο όπλο, διπλό.
ταόκος (ή) — σφυρί. —  ΓΙάρι τού χσόκου.
ζσούνκημ  =  μήπως. — Τσούνκημ χούν είδα ;
τσουταούλ  (χοϋ) =  κορυφή. — Χτάί'ζ κείνου χοΰ χσουχσούλ’ ; — 

όχιάριχ (έχιδνα) μι χοϋ τσουτσούλ (περί κακής γυναικός).
ζαονζσονλίάνος — εκείνος πού νομίζει όχι χά ξέρει όλα.

Υ
Ύ ρεύου  =  γυρεύω, ζη τώ .— Τί ύρεύ’ς ; — Πάνι νά θρέψης χοϋ 

σπργιακό (κόσκινό).
Φ

Φανιαρδ =■ φανερό. — Αυτό πιά εΐνι φως φανιαρό.
φάβατα — κουκιά. — ’Έφαγα φάβατα.
φαβατίσκα —  έτσι καί έμεινα. — Σά μάς ειδι φαβαχίσκι.
φικριοϋμι, αόρ. φικρίσκα =  κρυφακούω. — “Οποιους φικριέχι, χά

θκάχ’ ακούει. — Μή φικριέσι κί τόσου χούν ίαυχός (μή προσεχής__)
φιρ.ός —  αδύνατος, λεπτός.
φκιά (ή) πληθ. φκιδς =  βουκιά. — Τρανή φκιά φάη, τρανόν λόγου

μή λες.
φλιόγγος (ό) =  φιόγγος.
φλνκώνον , αντί κουμπώνω .— Φλύκουσι τοΰ παλτό σ ’ κί θά κρυώϊς. 
φλύκ’ - -  κουμπότρυπα.
φουχίουκαριά (ή) =  μεγάλη φλόγα. — ’Ίνκει (ή φούάουσι) μιά 

φουάουκαριά ιί»ς χούν ουρανό.
φουρίζόλα  (ή) =  σφενδόνη, φουρτζολώ  =  εκσφενδονίζω.— Φουρ- 

τζόλ’ξα ένα λουβάρ.
φουακόαταρου (τοϋ)—καλαμπόκι. — Άκρίβνι κί χοΰ φουσκόσταρου. 
φούτζαρα  (χά) =  ρίκια. 
φονιζαριά  (ή )=τό  δένχρον.
φουρτιδ  (τό)— φορχίον. Ύπενόουν φορτίον ζώου. — Πήραμι ένα 

φουρτιυ καρβούνια (=κάρβουνα).
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φρονκάλ’ (τό)=σκοΰπα.— Φρουκαλ’ μένου κι άφρουκάλ’ του (=σκου. 
πισμένο κι’ ασκούπιστο).

φτινός, -ή, -ο =λεπτός, -ή, -ό. — Φτινό φυλλι (=λεπτή φέττα).— 
Φτινοΰτσκο τοΰ πρδίμμα (=ΰφασμα).

φνλλάδα (ή)=βιβλίο.— Πρωτομαθαίναμι γράμματα μι τή φυλλάδα. 
<ρνσαχτάρ=κλέπτης. — Τούν ξέρω φχόναν για φυσαχτάρ, κι’ άμα 

έρτ’ τούν φλάγου.
X

Χαβελές (ή) =πολυμελής οικογένεια.— ’Έχου χαβελέ. 
χαγιάτ ’ (τοΰ) =  ύπόστεγον. — Τοΰ χαγιάτ’ μας βαστάει (αντέχει).— 

Γούλ’ σι τοΰ χαγιάτ.=κατάρρευσε τό υπόστεγο.
χαΐνα  (ή)=τεμπέλα.— χαϊνιά (ή)=τεμπελιά. — Τ ς  χαϊνιάς τοΰ θε

μέλιου είσι.— Χαΐνα κ.ΐ καπλάνα.
χαλει5ω=ζητώ.— Τι χαλεύς ζ ’ d ’ γειτονειά μας ; 
χαλινούς  (ή) (πληθ. χαλίνονσες — πόντος (πόντοι). — Πουλύθκι 

μια χαλινού σ ’ κί ΰσταρα άλλις χαλίνουσις, ώς πού χάλασι τοΰ τσουράπ'.
χαλκας (ή)=κρΐκος εκ τοΰ χαλκός. — Κΰτταζι (πρόσεχε) νά μή σί 

βάλλουν χαλκά.— Πρόσεχε νά μη σέ διευθύνη ή γυναίκα σου.
χάλταβου =  χαλαρό.— Χάλταβου τοΰ πλέης τοΰ τσουράπι σ ’ (κάλ

τσα).— Ή  φανέλα μ’ χαλτάβγιανι (χαλάρωσε).
χαμλά =  χάμω, χαμηλά.— Κάτσι χαμλά. — Μη άρώς τά μήλα άπού

χαμλά.
χαμνός, -ή (ή)=κακός, -ή χαμνάδα (ή) =  κακία.— Νά τούν φοβάσι 

εΐνι χαμνός.— Πιρσί χαμνάδα (κακία) παρουσιάσκι. — Τού χαμνόν μι τοΰ 
καλό (παροιμία). — Χαμνός πιτνός σοι ξύπνησι (όταν κανένας σηκωθή κα
κόκεφος).

χάνιος (ό) =  χαμένος (έκ τοΰ χάνω).
χαάακώνουμι, αόρ. χαάακώΰκα  εντρέπομαι, καταβαραθρώνουμαι 

από ντροπή.— Ή  καϋμένους χαάακώθκι άμα μ’ ειδι.
χ α ά α κ ώ νο υ = άποκρΰπτω.— Ποΰ τοΰ χαάάκουσις τοΰ ψαλλίδ’ . 
χάάρου  (τοΰ)=χάνδρα.— Βάλι στοΰ πηδ'ι ένα μαβί χάάρου νά μή 

βασκαίνητι.
χαρασλίκ ’  (τοΰ)=χαρτζιλίκι. — Τοΰ χαρασλίκι μ’ μπίτσι (τελείωσε). 
χαρβέλ’ =  ετοιμόρροπο.— ’Έ, χαρβέλ’ σπίτ’ ! γουλιοτήρ’ = τ ο  αυτό. 
χαράάλ ’ (τό)' = ”συναπισμός.— Νά δειβής χαράάλ’ (νά βάλης συνα- 

πισμό).— Τοΰ χαράάλι θά σοί ωφειλέσ’ .
χαράαχούο/ι=κολν κουρασμένος.— "Ινκα χαράαχοΰοΐι άπού πόσταμα 

(έγινα πτώμα από κούραση).
χαρχάλ’ (τοΰ)=βραχιόλι. — Τοΰ χαρχάλι μ’ δε βγαίν’ άπ’ τά χέρια μ’ , 
χάσ'κο— πολν καλό.— Χάσ’κο πράμα. — ”Α ! δρυνά ειμι χάσκα.
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χατας (ή) —■= ζημία.— "Γνκι ρίνας χατας. — Κΰτταξι (πρόσεχε) νά μή 
κάμ’ς κανένα χατά.

χαφίφκον  (τοΰ)=ψκυτοκαμα>μενο.
χέσιος (ή) =* χίστης, φυβιτσιάρης.— Φτός εινι τρανός χέσιος. — Τι 

τοΰν άκοϋς τοϋ χέαιου.
χιγινέις (ή)— κακεντριχητ, χιγιχιτιά (ve|) =κακεντρέχεια. — Χιγινέτς 

άνάριπους.—ΤΙ χιγινετιά εινι αυτή !!
χιούνου=χιίνω, — Θα χιουνου μποίι οΰλίγου. — Χιοΰσι μοι νά νυ- 

φιι7> (πλυθώ).— Μή χιοόν’ς τόσου.
χιονς (ή) — .διάρροια.—t-Τούν πέν’ (πααίν’ ) χιούς (εχει διάρροια).— 

Τοί.ν ιιΓιγι χιού: (τρόμαξε, τρομοκρατήθηκε).
χλιάρ' (τοΰ)— κουτάλι, — ΙΤάρι τοΰ μικρό τοϋ χλιάρ’ .— Χάί)καν (χά

θηκαν) δυο χλιάρια.
χλιαρίζου =  τριόγω με κουτάλι. — Χλιάρσαμι, χλιάρσαμι ως που 

(Γ ν’ εχαμαμι (1μπάκ\
χΛιοΰ-χΛιοΰ— υπερπλήρες. — Γιόμσα τοϋ πουτήρ’ χλιοϋ-χλιοϋ.— Εϊμι 

χλιοϋ χλιοϋ (δεν άντέχω πιά, είμαι ως το στόμα). 
χνΐ (τοΰ)—χωνί.— Λάν’σι μας τοϋ χνί σας.
χονργιόϊς  (ή)=αστε:Τος, χουργιόξκα=ααΐζΐα. —ξ’Άρίχιψις πάλι τά 

χουργιόζκα σ’ .
χονμνικ=βς>ασμέ\Ό πολΰ, λαπάς.— Τοϋ κριας εβρασι, ϊνκι χοΰμνικ. 

— Κακανίκα χοΰμνικ.— ’Ίνκα χοΰμνικ.
χουντρονκέφαλονς (ή)-—πείσμων. — Είδες τοϋ χουντρουκέφαλουν ! 

— ”Κ χουντρουκιφαλιά.
χουσμέτ (τοϋ)=δουλειά. 
χουχλονβάγια  (ή)— γλαύκα.
χόι/ικου -αστείο, χ<5ε/ι«ους=άστεΙος. — Πέ μας ενα παραμΰθ’ μά 

νά εινι χόιΊικου. —Ιίιρσό χάοίικους άνΟριπους.
χρονκής - ετησίως.— 'Ο φούρνος .μας ψήν’ χρονκής. 
χτάζου — κυττάζω.— Τί μΐ χταϊζ ! · · 
χώρια=χωριστά. —Μή μμίΟησι χώρια, γιάλα φτοϋ.

Ψ
Ψανουρέφ (τοϋ) =  λουκάνικο, εψινουρέφ. Φετου τά ψανουρέφια 

μας ϊνχαν πιρσο χαλά.
ιμχμματιΰ— λέγω ψεμματα.— Μή μι ψιμματας. 
ψούνονς  (ή) -ψώνια.— Καλόν ψούνου είκαμις.
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Άγαθ-αγγέλου Παπαθεοδώρου

(Συνέχεια έκ τής σελ. 48)
κινήσεις και τό στρατήγημα τής τεχνητής - ύποχωρήσεως τοΰ Βάρδα. Τό 
1047 δ εξόριστος στρατηγός Λέων Τορνίκιος άδριανουπολίτης, μαζύ μέ 
οίλλους συνεξωρισμένους έκαμε την Άρκαδιούπολιν κέντρον στασιαστικών 
ενεργειών κατά τοΰ Μονομάχου. Ένικήθη. Τό 1080 ή πόλις τοΰ Άρκαδίου 
προσεβλήθη από Σκύθας επιδρομείς, τό δέ 1164 είς την πεδιάδα της οί 
Βλαχοβούλγαροι ένίκήσαν τους δομεστίκους Γίδον καί Βατάτσην.

Τό 1204 την έκυρίευσαν οί Φραγκοενετοί. Τό 1205 οί Θράκες πιε- 
ζόμενοι επανεστάτησαν μέ την βοήθειαν τοΰ βουλγάρου ήγεμόνος Ίωαν. 
νίτση. Ό  Βαλδουΐνος έστειλε στρατόν δ δποΐος έφθασε μέχρι Δρυζιπάρας 
(Καριστιράν) 16 μίλια έξω τής Άρκαδιουπόλεως τής οποίας οί άνδρες άπε- 
μάκρυναν τα γυναικόπαιδα ενώ αυτοί ωπλισμένοι έγΰρισαν νά πολιορκή
σουν την λατινικήν φρουράν. Οί άτελώς ωπλισμένοι πολιορκηταΐ αλύπητα 
την επομένην έσφάγησαν από τού* σιδηρόφρακτους σταυροφόρους. Τον 
’ Απρίλιον δμως τοΰ ίδιου χρόνου δ Βαλδουΐνος έπαθε πανωλεθρίαν έξω τής 
Άδριαν.οΰ, αιχμάλωτος έφονεύθη καί ή Θράκη εύρήχε την ελευθερίαν. Ό  
αδελφός του ’ Ερρίκος καί διάδοχός του, έκστρατεύσας από την Κωνσταντι
νούπολή έκυρίευσε καί πάλιν την Άρκαδιούπολιν, άνέμοις μόνον οΐκήαι- 
μον, δηλαδή τά ερείπια τής κωμοπόλεως, κενής κατοίκων, οί οποίοι έπέ- 
στρεψαν είς τάς εστίας των άμ« άντελήφθησαν δτι δ φράγκικος ζυγός ήτο 
ελαφρότερος τοΰ βουλγαρικού. Είς εκδίκησιν δ αΰτοτιτλοφορηθείς Έίληνο- 
κτόνος Ίωαννίτσης εισέβαλε καί νέας έφερε συμφοράς εις τήν θρακικήν γήν 
καί μάλιστα εις τον Άθύραν καί τήν Άρκαδιούπολιν,

Μέ τήν φυγήν τών Λατίνων τό 1261 δέν άπεκατεστάθη αμέσως ή 
πολυπαθής κωμόπολις καί τούτο φαίνεται εκ τοΰ δτι δέν άναφέρεται καθό
λου μεταξύ τών θρακικών πόλεων πού έπαθαν από τήν ληστρικήν επιδρο
μήν Καταλάνων καί Άλμογαβάρων τό 1300. Ανδρόνικος δ Νέος έσκέφθη 
νά άνακτίση τήν πόλιν τού Άρκαδίου, άγαοϋ'εϊς ι;ήν ευφυΐαν τοϋ τόπου 
καί πολυτελούς άνοικοδομήσαι καϊ οΐκήτορας in τών έπιφανών έγκα- 
•βιδρύοας εύδαίμονά τε καί όλβίαν άποδεΖξαι καϊ τών κατά τήν Θρά
κην άλλων ΰπερέχουααν πολλών μετά τήν μεγάλην πόλιν, επειδή εχρειά- 
ζετο τό φρούριον κατά τών Σκυθών.Άπέθανε χωρίς νά φθάση είς τήν πραγ
ματοποίησή τοΰ σχεδίου. ’Ιωάννης δ Κατακουζηνός τό 1342 άπεκατέστησε 
τούς κατοίκους καί άνέκτισε τό φρούριον τής Άρκαδιουπόλεως ή οποία 
ερημωμένη κατελήφθη υπό τοϋ στρατηγού Όρνόζβεη καί ωνομάσθη Bur- 
gaz καί (Jatalburgaz από τό φρούριον καί τήν διακλάδωσιν τών λεωφόρων.

Ό  συμπολίτης Μαργαρίτης Τουμπαλίδης, δ πρώτος συλλέκτης στοι
χείων ιστορικών τής πατρίδος μας, δημοσιογραφών τον ’ Ιούνιον τοΰ 1885 
ήθελησε νά υποστήριξή δτι ή μετονομασία Burgaz έγινεν από τον Όρνόζ 
κατά παραφθοράν τών αρχικών Βέργος, Βεργούλη.
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To φρούριο ν τοϋ Κατακουζηνοΰ εστέκετο ακέραιον μέχρι τής αρχής 
τοϋ 19ου αιώνος καί οΐ γειτόνοι μας Άϊβαλιώτες—άποικοι περιφερείας 
Κυδωνιών Μ. ’Ασίας— ώνόμαζαν μέχρι τελευταίως τό Λουλέβουργας Κά- 
στρον καί ημάςΚαστρηνούς  καί έλεγαν «τάπουτάχ’ θά πάου στους Κάστρο» 
«οΰ κπάρους μ’ εινι καστρηνός», Ημείς εγελούσαμε επειδή δεν έφθάσαμε 
κανένα κάστρο, μόνο λείψανο βλέποντας ένα μοναχικό πύργο στήν αύλή τοΰ 
στρατώνος καί τοϋ κονακιοΰ ανάμεσα καί ολίγα μέτρα τείχος κοντά στο 
Πιτριγιόφλου, τό πέτρινο δηλαδή γεφύρι τοΰ Χριστοδούλου Σινάν.

Οί ηλικιωμένοι ενθυμούνται καλά τούς Ρώσους τοϋ 1878 καί δτι 
μερικοί άψιμαχίαι καί συρροή προσφύγων είχαν τρομάξει τον τόπον. Έν- 
θυμούμεθα καλά τά τρία ημερονύκτια τοϋ ’ Οκτωβρίου 1912 δσα διήρ- 
κεσεν ή ιστορική μάχη Τούρκων καί Βουλγάρων. Οί προπάπποι μας διη
γούντο μερικά άμυδρά από τήν κατοχήν των Ρώσων 1829 πού τήν υπεν
θύμιζε καί ένα μνήμα τοϋ αύλογύρου τής εκκλησίας, τό μνήμα τοΰ συνταγ,- 
ματάρχου Λουδοβίκου Καρόλου Butberg άποθανόντος κατά τον άξιομνη- 
μόνευτον έκεϊνον πόλεμον, όπως σύν άλλοις έγραφεν επιτύμβια επιγραφή, 
χαραγμένη επάνω εις δύο πλευράς μαρμάρου τετραγώνου ύψος, πάχος καί 
πλάτος ενός μέτρου περίπου, λατινικά καί ρωσικά. ’ )

’ Εκκλησία Άρκαδιουπόλεως.— CH θρησκεία μας εΐ.χεν αρχίσει νά 
διαδίδεται εις τήν Θράκην από τον Ιον αιώνα καί ή Βεργούλη πολύ ενωρίς 
εγνώρισε τό Ευαγγέλιο-.’. Μέχρι τής 5ης Οικουμενικής Συνόδου οί χριστιανοί 
της ύπήγοντο εις τον ’ Επίσκοπον Βιξύης εις δέ τήν 3ην τής ’ Εφέσου υπο
γράφεται Εύπρέπιος ’Επίσκοπος Βιζύης καί Άρκαδιουπόλεως, επίσης 
καί ό Λουκιανός ή Λουκάς παρευρεθείς εις τήν 4ην τής Χαλκηδόνας. Κατά 
τό τέλος τοϋ 5ου αιώνος εχωρίσθη ιδιαίτερη ’ Επισκοπή ή Άρκαδιούπολις 
καί εις τήν 5ην οικουμενικήν υπογράφεται Σαββάτιος Ε π ίσκοπος Άρκα-  
διουιτόλεως καί ’ Αργότερα ό Άρκαδιουπόλεως ’ Ιωάννης  συνυπογράφει τήν 
καταδίκην τών είκονομάχων — δπως ωνόμασαν τούς μεταρρυθμιστάς τοϋ 
18ου αιώνος — εις τήν 2αν τής Νίκαιας. Εις τήν σύνοδον Φωτίου Λ ' 879 
έλαβε μέρος δ Άρκαδιουπόλεως Βασίλειος ή .Συμεών, Νικηφόρος ή Νικό
λαος εις τήν σύνοδον τοΰ 1146 υπογράφεται ’Αρχιεπίσκοπος Ά ρκαδιου  
πόλεως καθώς καί δ Κωνσταντίνος εις δύο συνόδους τών ετών 1156 καί 
1166. Είς τον επισκοπικόν κατάλογον τοϋ Ψευδοεπιφανίου τό 650 ή Άρκα- 1

1) Τά τοπικά ληστρικά γεγονότα τής επί Σελίμ Γ' επιδρομής τών Κιρτξα- 
λίδων είναι γραμμένα είς τήν Ιστορικήν περιγραφήν τών Χαρανταεκκλησιών τοΰ 
Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου. "Ολη δέ ή ιστορία τής κώμοπόλεως έγράφη μέ πολύ 
ενδιαφέρον από τον Γεώργιον Λαμπουσιάδην καί περιέχεται είς τόν πρώτον τό
μον τών Θρακικών Μελετών μέ υπότιτλον « ’ Από ^Αδριανουπόλειος είς Λουλέ 
Βουργάζιον», έκδοσις 1911 έν Άδριανουπόλει, δαπάναις’Αντωνίου Μπεξυρτξιόγλου 
καί ’Αλεξάνδρου Μπάλτα μεγαλεμπόρων τοΰ Λουλέβουργας.
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διούπολις (ραίνεται έδρα ’Αρχιεπισκόπου  πού κατέχει 11ην τάξιν, Μηιρό- 
πόλις δέ επί ’ Ισαάκ “Αγγέλου 1186— 1196 μέ 82αν τάξιν από την οποίαν 
μετατίθεται εις την ΙΟΙην επί ’Ανδρονίκου τοΰ ΙΙαλαιολόγου καί άναβαίνει 
εις την 80ήν επί τοΰ ’Ανδρονίκου Γ'. Έπί ’ Αλεξίου Κομνηνοΰ ό Λεοντοπό- 
λεως μετετέθη εξ Άρκαδιουπόλεως, επειδή αί δύο πόλεις ήσαν της ίδιάς τά 
ξεως, δηλαδή ’ Αρχιεπίσκοποί. Γνωστόν είναι ότι τό 1261 ή ερημωμένη Ά ρ- 
καδιούπολις ύπήχθη είς τον ’ Επίσκοπον Μεσηνής καί τό 1315 ή Μητρόπο- 
λις Άρκαδιουπόλεως §πί Πατριάρχου Ίωάννου τοΰ Γλυκέος συνοδική άπο 
φάσει εδόθη τφ Μεσσήνης κατά λόγον έπιδόαεως. Ή  Μεσηνη κώμη, 
αποικία Μεσσηνίων τής Πελοπόννησου κατά τον 8ον αιώνα, απέχει περί τά 
20 χλμ. καί κεΐται νοτιοανατολικά. Μετά δέ τό 1360 6 τίτλος Άρκαδιουπό- 
λεώς χρησιμοποιείται ως ψιλός τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης καί από τοΰ 
15ου αίώνος δεν εύρίσκεται πλέον εις τούς εν ένεργεία επισκοπικούς κατα
λόγους.

Έκπαίδευοις. — Είς την αυλήν τής εκκλησίας ή οποία εκτίσθη πέ
τρινη ·τό 1834 καί έτίματο είς μνήμην τοΰ ’ Αγίου Δημητρίου εύρίσκετο ξύ
λινο τό κτίριον τοΰ Σχολείου. Έλειτούργει από 1844 έως 1878 ’Αλληλοδι
δακτική Σχολή, εισηγητής δέ τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου καί πρώτος 
διευθυντής ύπήρξεν δ λεγόμενος κωφός δάσκαλος Π.Ξενάκης δ Χίος (1844— 
1849), δ οποίος Ιπανεδιωρίσθη καί αργότερα (1858 — 1860). Τό Ελληνικό 
Σχολειό ελειτούργησε άπό 1868 εοος 1879, δ δέ Γ. Λαμπουσιάδης εΐργάσθ'η 
εκεί δύο έτη 1876 εως 1878. Τό σύστημα τής ’Αστικής Σχολής ήρχισε άπό 
τό 1878. Είς αυτήν είργάσθησαν δ Γ. Γεωργιάδης (1882— 1887) καί δ Μ. 
ϊουμπα/ίιόης (1883— · 1887), ό ο’ποΐος έπειτα, εφοίτησε είς την ιδεολογικήν 
Σχολήν τής Χάλκης καί άπέθανεν ως Μητροπολίτης Πρεσπών Άνθιμος. Ή  
αγάπη προς τά γράμματα άποδεικνύεται άπό τούς πολλούς εντοπίους διδα
σκάλους πού έδίδαξαν είς χήν ’ Αστικήν Σχολήν μετά τον Γ. Γεωργιάδην καί 
Μ. Τουμπαλίδην, οί Α. Κοσμίδης, Λ. Λεοντίου, X. Σταματιάδης, Δ. Κλα- 
ψίδης, Α. ’ Αλεξανδρινής, Ί .  Παπαθεοδώρου— δ γράφων τήν μικράν αυτήν 
μελέτην|— Δ. Κοσμίδης, Γ. Σαμνίδας, Λ. Εαχαριάδης κ. α. ΙΊαρθεναγω* 
γεΐον πεντατάξιον έλεΐχουργοΰσεν άπό τό 1875, άφότου έξηφανίσθη ή πα· 
λαιά νοοτροπία κατα τήν οποίαν ,τά γράμματα είναι περιττά καί μάλλον βλα
βερός κόσμος είς τάς γυναίκας. Μαθη'ταί καί μαθήτριαι ήσαν περίπου πεν 
τακόσια παιδιά.

Τήν έκπαίδευσιν έβοηθοϋσαν δσα σωματεία ύπήρχον, ή Δημογερον.  
χία, ή Έφοροεπι.ιρο,πή, πού χατηρτίσθη αργότερα άπό νεωτέρους εξ άντι- 
πράξεως προς τήν Δημογεροντίαν, δ Μουσόφιλης Σύλλογος (1872), πού 
έτίμησε τό όνομά του μέ τήν πρωτοβουλία των μελών άνέγερσιν τοΰ Παρθε
ναγωγείου, ή Α γαθοεργός  ’ Αδελφότης ' Ομόνοια.

Συγκοινωνία ,— Viae militaries είναι οί πρώτοι μεγάλοι δρόμοι μέ
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μεγάλους λίθους κτισμένοι από τούς Ρωμαίους μετά το 46 μ. X , οπότε ή 
Θράκη έγινε επαρχία ρωμαϊκή και παρουσιάσθη ή ανάγκη τακτικής συγκοι
νωνίας τής Ρώμης μέ τάς κατακτήσεις της.Ή via Egnatia συνέδεε την Νέαν 
Ρώμην μέ την Παλαιάν και έφθανεν είς τό ^υρράχιον μέσον Σηλυβρίας 
Ήρακλείας, .Τραϊανουπόλεως (Φερρών), Μαξιμανουπόλεως (Κομοτηνής), Φι
λίππων και Θεσσαλονίκης, οπού μέχρι σήμερον ή Έγνατία λεωφόρος εκ δυσμών 
προς άνατολάς χωρίζει εις δύο την παλαιάν Θ)νίκην.’Άλλος μεγάλος δρόμος 
ήρχιζεν από την Πόλιν, έφθανεν είς Άδριανούπολιν και Φιλιππούπολιν και 
έπειτα εδιχάζετο 1) προς την Σιγγιδόνα (Βελιγράδιον) μέσον Σαρδικής (Σό
φιας) καί Βιμινακίου (Βιδινίου) και κατέληγεν εις τό Σίρμιον, 2) προς την 
Σηλύστριαν καί τον Δούναβιν. Είς κάθε 18 μίλια ήσαν κτισμένοι στρατιωτι
κοί σταθμοί Moutatio προς φύλαξιν και άνάπαυσιν των οδοιπόρων. Με
ταξύ δε δύο Moutatio μικρότερος σταθμός Mansio διά την αλλαγήν των 
αλόγων. At αποστάσεις εσημειώνοντο κατά μήκος των δρόμων επάνω είς επί 
τούτφ στημένους λίθους.

Ή  Άρκαδιούπολις λοιπόν συγκοινωνούσε μέ τάς πόλεις τού Κων
σταντίνου καί τού Άδριανοϋ μέσον τού δευτέρου έκ των δύο αυτών δρόμων, 
τούς οποίους τακτικά επεδιόρθωνε καί τό ’ Οθωμανικόν Κράτος χάριν τής 
ΙΙρωτευούσης του. Έκτισεν είς τούς κεντρικούς σταθμούς τά Καραβάνσε- 
ράϊα δπου οδοιπόροι καί υποζύγια εύρισκαν δωρεάν περιποιήσεις καί διετή- 
ρει φρουράς μέσα είς πύργους (Παλάγκες) είς τούς οποίους εγίνοντο τακτικαί 
εκθέσεις κεφαλών τών σκοτωμένων ληστών. Ά π α ξ  τήν εβδομάδα ταχυδρόμος 
Τάταρος μέ χωροφύλακας καί εμπόρους συνταξειδιώτας επερνούσε τον δρό
μον Έδίρνε—Σταμπούλ. Πεζοί χωρικοί ακολουθούσαν τήν ταχυδρομικήν 
υπηρεσίαν μέχρι τού παρακάτω σταθμού καί έφερναν πίσω τούς ίππους 
έπειτα, διότι ήσαν δικοί των ιδιωτικοί, προσφερόμενοι χάριν δημοσίας υπη
ρεσίας. Τό Λουλέβουργας σιδηροδρομικώς συνεδέθη μέ τήν Σταμπούλ τό 
1873 καί ομώνυμος σιδηροδρομικός σταθμός κεΐται μεταξύ τού 212ου καί 
213ου χιλιομέτρου, είς μικράν άπόστασιν από τήν σιδηράν γέφυραν τής’Έρ- 
γινας.Άπό δεκαετίας τήν ατμάμαξαν συναγωνίζεται τό λεωφορεϊον τό όποιον 
από Σεπτεμβρίου τού 1937 κινείται επάνω είς άσφαλτόστρωτον δρόμον, τον 
παλαιόν μεγάλον δρόμον Κωνσταντινουπόλεως— Άρκαδιουπόλεως, συντομώ- 
τερον τού σιδηροδρομικού.

’ Αρχαιότητες .— Μέχρι τού 1856, τού Κριμαϊκού' πολέμου, εσώζετο 
μέρος από τά βυζαντινά τείχη καί μία πόρτά τού φρουρίου σιδηρένια. ’ Εκ
τός τού πύργου εξηλείφθη κάθε ίχνος τού αρχαίου φρουρίου. Τό 1872 έξω 
τής κωμοπόλεως εντός αγρού εύρέθη μικρόν άγαλμα όστέϊνον. Παριστάνει πο" 
λεμιστήν άνδρα μέ κοντό επιχιτώνιο καί τιάραν καί ζώνην στή μέση του καί 
ασπίδα είς τό αριστερό χέρι. Λείπουν τά πόδια καί ή δεξιά χείρ. Είναι, λέ
γουν, σπάνιον είς τό είδος του. Είς τον ίδιον τόπον άνεκαλύφθησαν καί με
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ρικά αρχαία νομίσματα, πού μαζύ μέ το άγαλμάτιον εύρίσκεται εις την Θεσ
σαλονίκην μεταφερθέντα από ιό αρχαιολογικόν μουσεΐον τής Ραιδεστοΰ τό 
1922. Τον δε Αύγουστον τοΰ 1937 ό κ. Άρίφ, Μανσέλ, ανώτερος υπάλλη
λος τοϋ Μουσείου Σταμπούλ, διενεργών άνασκατράς είς την μεγάλην Τούμ- 
παν πού κεΐται εις τά ανατολικά υψώματα τοΰ Λουλέβουργας μαζύ μέ τρεις 
όίλλας μικροτέρας, άνεκάλυψε δύο τάφους, πιθανώς τοϋ Β' αίώνος μ. X. 
’ Εκεί μέσα εύρέθησαν έως 200 αντικείμενα δρειχάλκινα τά περισσότερα κρυ
στάλλινα και δύο τρία αργυρά και χρυσά. Είναι εξαρτήματα συρταριών, οί 
κιακά σκεύη— λεκάνη, μαστραπάς, κηροστάτης ασημένιος, ανθοδοχεία, δί
σκος, κανδήλι σχήματος πάπιας, καθρέπται, τεμάχια δερμάτινα και λευκό- 
στικτά. ’ Ανάλογα προς αυτά εύρέθησαν τό 1872 εις την Τούμπαν τοϋ Τατάρ 
Παζαρτζικ κα'ι επομένως ενισχύεται*ή ύπόθεσις ότι μερικα'ι από τάς παρα- 
πολλάς τούμπας, πού σάν τεχνηταί μικρά! πυραμίδες — ή άνασκαφεΐσα τοϋ 
Λουλέβουργας έχει ύψος 11 μέτρα και βασικήν περιφέρειαν 60 μέτρα —-δ ί
δουν κάποιον τόνον εις την μονότονον επιφάνειαν τής θρακικής πεδιάδος, 
καλύπτουν τάφους επισήμων.

Τά £τη 1 9 1 2 — 1 9 2 2 .— Ή  Άρκαδιούπολις επί 958 χρόνια (403— 
1361) αποτελούσε μέρος τοϋ Βυζαντινοΰ Κράτους καί μέ τά ονόματα Τσα- 
τάλβουργας καί Λουλέβουργας από τοϋ 1361 μέχρι τοΰ 1912 είρηνικώτατο 
σχεδόν τμήμα τοΰ ’ Οθωμανικού Κράτους. Έκινδύνευσε μόνον μέ την συν
θήκην τοϋ 'Αγίου Στεφάνου (1878) νά περιέλθη εις την κυριαρχίαν τής 
βουλγαρικής ηγεμονίας. At περιπέτειαι ήλθαν αλλεπάλληλοι κατά τό διά
στημα των ετών 1912 έως 1922. Κατελήφθη μετά την μεγάλην μάχην τοϋ 
Λουλέβουργας, τον ’ Οκτώβριον τοΰ 1932, υπό τοΰ βουλγαρικού στρατοΰ καί 
τόν ’ Ιούνιον τοΰ 1913 υπό τοΰ οθωμανικού, πού προήλασε πέραν τής υπό 
τής συνθήκης τοΰ Λονδίνου (’ Απρίλιος 1913) όρισθείσης γραμμής Αίνου— 
Μήδειας. Τό 1919 τόν ’ Ιανουάριον κατελήφθη είρηνικώς υπό διασυμμαχι
κού ελληνικού αποσπάσματος; τό 1922, ’ Οκτώβριον, ύπό διασυμμαχικού 
γαλλικού και μετ’ δλίγας εβδομάδας ύπό τοΰ τουρκικού στρατοΰ, μετά την 
ανακωχήν τών Μουδανιών (’ Οκτώβριος 1922), άνευ αιματοχυσίας. Δυνάμει 
τής συνθήκης τοΰ Λονδίνου θά περιήρχετο εις την Βουλγαρίαν, διά τής 
συνθήκης όμως τοΰ Βουκουρεστίου (’ Ιούλιος 1913), επεστράφη εις την όθω' 
μανικήν Αυτοκρατορίαν. Δυνάμει τής Συνθήκης τών Σεβρών (’ Ιούνιος 1919) 
προσηρτήθη είς τό Ελληνικόν Κράτος επί ’ Ελευθερίου Βενιζέλου, διά τής 
συνθήκης όμως τής Λωζάνης (24 ’Ιουλίου 1923), έμεινεν εις τό τουρκικόν 
Κράτος καί αποτελεί μέχρι σήμερον προοδευτικόν κέντρον τής Τουρκικής 
Δημοκρατίας, έν τφ μέσφ τής ’ Ανατολικής Θράκης.

+ Ό ’Ελαίας ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

1—ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ
Ν. Σκοπός, 21 ‘Ιουνίου 1946

'Αγαπητέ Η.  ΙΧαπαχριατοδούλου .

Ευχαρίστως σοΰ γράφω μερικά πραγματάκια για τα αναστενάρια τής 
'Αγίας Ελένης, οσα αντελήφθην καί δσα μ' επληροφόρησαν οί κάτοικοι τοϋ

Προπαρασκευή μεγάλης φωτιάς

'II καρβουνιά ίίπου ϋά χορέψουν οϊ άναστενάρισσες

χωριοΰ. Εις το σπίτι τής άρχιαναστενάρισσας μέσα σ“ ένα δωμάτιο εκτίθεν
ται τήν ημέραν εκείνην εις κοινόν προσκύνημα εικόνες κιοδωνοφόρες, έπάρ-



γύρες, των 'Αγίων Κων)τίνου καί 'Ελένης, ώς και άλλων αγίων. Ολοι αυτοί 
οί άγιοι παρίστανται στις εικόνες χοοεύοντες ! At εικόνες χρονολογούνται από 
τοΰ 12ου η 13ου αϊώνος. Έκ των προσκυνητών μερικοί οίνδρες και γυναίκες
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Άναστενάρισσα μέ τήν εικόνα

Πυροβάδισμα και χορό; πάνω στην ανθρακιά

— πάντοτε κάτοικοι της 'Αγίας Ελένης-—περιπίπτουν κατ αρχάς εις συλλο
γήν, ειτα μελαγχολίαν και τέλος εις ύπερδιέγερσιν. Ιότε αρχίζουν νά χορεύουν 
άσυναισθήτως και ζητούν φωτιά γιά νά χορέψουν μέσα. Οταν μαζευτούν
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αρκετοί και ή επιθυμία των γίνη ακατανίκητος, άνάπτεται στο κέντρον τής 
πλατείας φιοτιά μεγάλη. Έκεΐ μπροστά μας έφεραν έως 600 οκάδες ξηρά 
ξυλά, τά άναψαν καί δταν αί φλόγες κατέπεσαν, έγινε καρβουνιά, οπότε κα- 
τέφθασαν of αναστενάρηδες συνοδευόμενοι μέ τύμπανα ήχούντα μέχρι διαρ- 
ρήξεώς των. Πρώτη διέσχισε τη φωτιά ή άρχιαναστενάρισσα καί την ήκολού- 
Οησαν οί άλλοι. Κατόπιν όλοι μαζί κρατούντες υψηλά τις εικόνες έχόρευαν 
γύρω στη φωτιά μέσα στο πυρωμένο χώμα. Σέ λιγάκι διέσχισαν πάλι τη φ ω 
τιά για να συνεχίσουν τον ϊδιο χορό. Αυτό επανελήφθη πολλάκις, έως δτου 
ή φωτιά έσβυσε τελείως. ’Απ’ εκεί, πάντοτε υπό τούς ήχους τών τυμπάνων 
καί μέ κραυγές ΐχ-ΐχ, πήγαν σε κάποιο γειτονικό σπίτι οπού έκαναν έναν 
τρελλόν καί άκατάπαυστον χορόν επί πολλήν ώραν. Μερικές λιποθυμούσαν

Χορός γυναικών «εις ΰπερδιέγερσιν»

καί έπεφταν, τις άφιναν έως δτου συνέλθουν διά νά ξαναρχίσουν. Τών λιπο- 
θυμισμένων τά πόδια τά εξήτασα προσεχτικά μαζί καί μέ άλλους συναδέλ
φους μου. Δέν έφερον ούτε ίχνος εγκαύματος, άν καί μπήκαν πολλές φορές 
στη φωτιά, ούτε καν ερύθημα δέν είχαν από τον χορόν στό πυρωμένο χώμα· 
'Όπως μάς εβεβαίωσαν οί χωρικοί αργότερου επί δύο συνεχείς ημέρας έςη- 
κολούθησεν ό χορός καί το πυροβάδισμα σέ πολύ δυνατότερη φωτιά.

°Αλλά καί σέ άλλες ημέρες τού έτους οί αναστενάρηδες περιπίπτουν 
εΐς την κατάστασιν της ύπερδιεγέρσεως, οπότε άφίνουν τη δουλειά τους η 
την συνομιλίαν τους καί χορεύουν μέχρις έξαντλησεως. Τότε έχουν καί προ
φητικά χαρίσματα. Στη φωτιά όμως δέν μπαίνουν παρά την ημέραν τού άγ. 
Κωνσταντίνου καί Ελένης, καί κάποτε καί την εορτήν τού άγ. ’Αθανασίου.

I. Κ4ΤΤΙΣΤΡΑΣ Ιατρός
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2—  Johu Tozis 2 0 7  W . 2 7 St, New Y o rk  N . Y. Sept. 8 1946

’ Α ξ ιό τ ιμ ε  UanaxgiozoSovXov,

Δεχθήτε, παρακαλώ, τάς εγκαρδίους εύχαριστιστίας μου διά ιά πέντε 
(άριθ. 5) δημοσιεύματα τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών, πού είχατε τήν 
εύγενή καλωσύνη νά μοϋ στείλετε. Συμφέρει, ασφαλώς και εις τον υποφαι
νόμενον καί εις ύμδς αυτούς νά είμαι ενήμερος τής σοβαρός επιστημονικής 
(δσον καί εθνικής) εργασίας πού έπιτελεΐτε. Το ζήτημα τής Θράκης— Μακε
δονίας είναι τόσον άλληλένδετον, ώστε οίοσδήποτε εργάζεται για τό Θρακικόν 
αυτομάτως βοηθεΐ καί τό Μακεδονικόν καί τάνάπαλιν. Αυτός είναι δ λόγος 
διά τον οποίον εις τά συμπληρωματικά σχόλια τά όποια επέφερα εις τό ύ;Γ 
εμού μεταφρασθέν καί προσφάτως εκδοθέν γνωστόν περί τής ελληνικότητάς 
τής αγαπημένης μας Μακεδονίας έργον τοΰ κ. Κεραμοπουλου, εφρόντισα νά 
πάρω—κατά τό δυνατόν—καί τό μέρος τής Θράκης.

Είς την 13ην σελ. τοΰ έργου σας « Ή  Έλληνικότης τής Θράκης» είδα 
νά κάμνετε λόγον διά τον Γάλλον περιηγητήν Brocquiere ώς λέγοντα «όχι 
μέσα στη Φιλιππουπολη στά 1443 κατοικούσαν Παυλικιανοί μέτοικοι τών 
Βυζαντινών αύτοκρατόρων, άλλ’ δχι Βουργαροι, ό'πως κατά λάθος βεβαιοδ- 
νουν δ φιλοβουργαρος Τσέχος Jirecek καί δ Βοΰργαρος Ivanoff δημοσιεύογ- 
τες στη «Μίρ» εφημερίδα τής Σόφιας στά 1926. Φαίνεται δτι κάποια σύγ- 
χυσις επικρατεί εις τό σημεΐον τούτο. Έ γ ώ  αυτός είχα άναγνώσει προ ετών 
τήν ’ Αγγλικήν έκδοσιν υπό Thomas Johnes (Λονδΐνον 1807), τήν συνε- 
βουλεύθην δε έκ νέου καί ευρίσκω (σελ. 267) νά δμιλή περί Φιλιππουπόλεως 
ώς «σρωτενούσχ/ς τής Μ ακ εδον ία ςε ίς  την αμέσως δ ’ έπομενην σελίδα νά 
λέγη Ιπί λέξει τά εξής : «Philippopoli is inhabited chiefly by Bulgarians, 
who follero the Greek ritnal» ( = Ή  Φιλιππούπολις κατοικεϊται κυρίως 
υπό Βουλγάρων, οΐτινες ακολουθούν τό ελληνικόν θρήσκευμα). Τον όρον 
«chiefly Bulgarians»» μεταχειρίζεται δ Brocquiere καί αμέσως κατωτέρω 
(σελ. 269) διά τούς κατοίκους τής Σόφιας.

Δυστυχώς, δέν είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω αν πρόκειται περί κακής 
άποδόσεως τού πρωτοτύπου. Γνωρίζω μόν,ον δτι είς τό εκτενές προλόγισμά 
του (σελ. 81) δ μεταφραστής εύρίσκεται είς τήν ανάγκην νά'έξηγήση ότι μ ε 

τέτρεψε τό πρωτότυπον «un seigneur hongre» εις «un seigneur hoq- 
grois» καθώς καί τόν δρον «des Chretiens vulgaires» είς «des chretietis 
bulgares». ’Ίσως, λοιπόν, ή δλη σύγχυσις νά είναι προϊόν τών ανωτέρω. 
Έπαφίεται είς υμάς ή περαιτέρω διευκρίνισις τού πράγματος. Περί τής Ιλ- 
ληνικότητος τής Φιλιππουπόλεως δμιλεΐ πλέον καθαρά ή Lady Montagu 
(σελ. 103) τής έκδόαεως τών επιστολών της 1838— τά αυτά ακριβώς καί είς 
τήν έκδοσιν τών επιστολών της 1930 (σελ. 125) : «This  town (ή Φιλιππού- 
πολις) is situated on a rising ground near the river Hebrus, and is 
almost wholly inhabited by Greeks : here are still some ancient Chtj-
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stian churches. They havea bishop; and several of the richest Greegs 
live hereient they are forced to conceal their wealth with great care, 
the appearance of poverty (which includes part of its inconveniences) 
being' all their security againts feeling it in earnest».

Σ η μ .  ’ Απόσπασμα επιστολής γραφείσης έν Άδριανουπόλει τή 1η ’Απριλίου 
1717 προς τήν τότε πριγκίπισσαν της Ουαλίας, δηλ. τήν μετέπειτα βασίλισσαν τής 
’Αγγλίας Καρολίναν, σύζυγον τοϋ βασιλέως Γ εω ργ ίου  II.

Ύμέτερος ΓΙΑΝΝΗΣ Α· ΤΟΖΗΣ

3-ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Το 186ο συνέστη έν Σαράντα Έκκλησίαις υπό φιλομούσων καί φι

λοπροόδων κατοικούν της πόλεως, τη εισηγήσει τοϋ “Ελληνος διδασκάλου Δ. 
Σπάνια, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, σωματείου πάνυ εκτιμηθέν υπό των 
κατοίκων. Ένεγράφοντο δέ μέλη αυτού οΐ εκλεκτότεροι των πολιτών, κατα- 
βάλλοντες εφάπαξ μίαν χρυσήν λίραν Τουρκίας, άνευ διακρίσεως φύλου και 
έθνικότητος. Ή  Διοικητική Επιτροπή, κατά τον δ,ιέποντα κανονισμόν, έξε- 
λέγετο διά μυστικής ψηφοφορίας των μελών τοϋ Συλλόγου, έκ ιών μάλλον 
ευυπολήπτων καί ανεπτυγμένων μελών τούτου. Ή  Διοικητική Επιτροπή 
ήχο δεκαμελής καί άπηρτίζεχο από τον Πρόεδρον, τον ’ Αντιπρόεδρον, τον 
Γενικόν Γραμματέα, τον Ταμίαν καί πέντε σύνεργά μέλη. Εις τήν Επιτρο
πήν ταύτην είχεν άτατεθή ή Διοίκησις τών Κεντρικών Σχόλιών άρρένων καί 
θηλέων καί αργότερου τοϋ Νηπιαγωγείου, ή εκλογή καί δ διορισμός τοϋ 
προσωπικού αυτών.

'Γά προς συντήρησιν τών Σχολών τούτων άπαιτούμενα ποσά ε!σέ- 
πραττον από δίδακτρα τών μαθητών καί μαθητριών καί Ιδία τών εύπορούν- 
των. Κατά τό έτος 1889 τή παρακλήσει τών ενοριτών τής Παναγίας, άνε- 
χέθη ή διαχείρισις τής Εκκλησίας εις τον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον, δ 
δποΐος διώριζε τήν Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν καί διέθετε τά εισοδήματα 
τοϋ Ναοϋ υπέρ τών αναγκών τών ανω Σχολών. Κατά τον κανονισμόν τοϋ 
Συλλόγου, δ προσφέρων μέχρι δέκα λιρών Τουρκίας ωνομάζετο Δωρητής, δ 
προσφέρων μέχρις είκοσι λιρών Τουρκίας ωνομάζετο Προστάτης, δ προσφέ
ρων πενήντα λίρας Τουρκίας Ευεργέτης καί δ προσφέρων εκατόν λίρας 
Τουρκίας καί ανω Μέγας Ευεργέτης.

Πολλοί έκ τών ευπορούντων κατοίκων, προσφέροντες ανάλογα ποσά 
ενέγραφον καί τούς άποθανόντας οικείους καί συγγενείς των καί άλλοι πά
λιν έδιδον χρεωστικά, τά οποία εξηργύρωνον οΐ κληρονόμοι των. ΕΙς τάς 
άρχάς τά έκ τών εγγραφών τών μελών τοϋ Συλλόγου ποσά εδανείζοντο εν
τόκους εις αξιόχρεα πρόσωπα έ'ως δτου συνεπληρώθη τό ποσόν τών χιλίων 
λιριών χρυσών, τό δποΐον κατετέθη άθίκτως εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος. Κατά τον κανονισμόν καί οι τόκοι τοϋ ποσού τούτου διετίθεντο 
διά τήν πληρωμήν τών μισθών τοϋ διδάσκοντος προσωπικού μετά τών δι



δάκτρων των καταβαλλόμενων., παρά των γονέων των μαθητών και μα
θητριών.

Επίσης σωματεΐον άξιοσέβαστον της πόλεω ς ημών ήτο και ή Δημο
γεροντία, ή οποία έξελέγετο κανονικώς κατά πάσαν διετίαν παρά των άντι- 
προσωπιον τών 4 ορθ-οδοΕων ενοριών δια μυστικής ψηφοφορίας,' άπηρτίζετο 
δέ εκ δέκα μελών, ήτοι άνά δυο εκ τών ενοριών 40 Μαρτύρων, 'Αγίων Π άν- 
των, Ίωάννου Προδρόμου και τεσσάρων εκ τής ενορίας τής Παναγίας, ερ
γαζόμενη κατ’ άρχάς υπό την προεδρίαν τοϋ ’ Αρχιερατικού επιτρόπου τοϋ 
Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως καί μετέπειτα του Επισκόπου τών Σαράντα 
’ Εκκλησιών υπαγόμενου εις τον Μητροπολίτην ’Αδριανουπόλεως καί τελευ
ταίου υπό την προεδρίαν τοϋ Μητροπολίτου Σαράντα Εκκλησιών.Ή Δημο
γεροντία Σαράντα ’ Εκκλησιών έκλέγουσα μεταξύ της 4 μέλη καί μετά τών 
τακτικών προϊσταμένων εφημερίων τών ιερών ναών άπήρτιζε τό εκκλησια
στικόν δικαστηρίου τό όποιον ,έδίκαζε κυρίως διαθήκας, προγαμιαίας δωρεάς 
^τραχώματα·/ κ<χ\ κλη<3θ?ϋβ(κάς άιαφσράς κα< εςεάιόε σχέπκάς αποφάσεις έκ- 
τελουμένας υπό τών τουρκικών ’Αρχών. Ό  πρόεδρος δέ μετά τών εφημερίων 
τών ιερών ναών άπήρτιζε τό Πνευματικόν Δικαστηρίου, τό όποιον έδίκαζε 
πάσαν διαφοράν άναφυωμένην μεταξύ συζυγών καί πάσαν πνευματικής φύ - 
σεως διαφοράν. ,

Μετά την άνακήρυξιν τής ’ Επισκοπής Σαράντα ’ Εκκλησιών εις Μη 
τρόπολιν οί Δημογέροντες έξελέγοντο έκ τών κατοίκων δχι μόνον τής πόλεως 
Σαράντα Εκκλησιών αλλά καί όλων τών χωρίων τών προσαρτηθέντων εις 
τήν Μητρόπολιν Σαράντα Εκκλησιών, ήσαν δέ τμ εξής : Πέτρα, Σκόπελος, 
Καρά Χαλήλ, Ευκάρυον, Σκοπός, Γέννα, Βουνάρ Χισσάρ, Κουροΰδερε καί 
Γιαντζικλάρ.

Εις Σαράντα ’ Εκκλησίας ύπήρχον καί αϊ εξής ’ Αδελφότητες : Είς τήν 
ενορίαν 40 Μαρτύρων ή αγαθοποιός ’ Αδελφότης «Ειρήνη», ή οποία συνέ 
στη κατά τό 1871 καί ή οποία αργότερου άνέλαβε και τήν διοίκησιν τών Σχο
λών άρρένων καί; ιθηλέων τής ενορίας 40 Μαρτυρούν. Τό δέ 1872 συνέστη εν 
τή ενορία ‘Αγίων Πάντων ή Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης «Ελπίς», ήτις επί
σης άνέλαβε τήν διοίκησιν τών Σχολών άρρένων καί θηλέων τής ενορίας 
'Αγίων Πάντων. Αί ’Αδελφότητες «Ειρήνη» καί, «’ Ελπίς» κατά παράκλη- 
σιν τών κατοίκων άνέλαβον καί τήν διοίκησιν τών ιερών ναών 40 Μαρτύ
ρων καί 'Αγίων Πάντων, αύταί εξέλεγαν τάς ’ Εκκλησιαστικός Έπιτροπάς 
καί διέθετον τά εισοδήματα τών ναών τούτων υπέρ χών ύπ’ αυτών διευθυ- 
νομένων Σχολών.Ή ’ Αδελφότης Ελπίς είχε προς τούτοις καί κεφάλαια Λίρ. 
Τουρκ. 160, τάς οποίας έτόκιζεν εις διάφορα αξιόχρεα πρόσωπα.

Ο Φιλεκπαιδευτικές Σύλλογος μεγάλας κ«ί ανεκτίμητους ωφελείας 
παρέσχε είς τήν 'Ελληνικήν Κοινότητα Σαράντα ’ Εκκλησιών καί συνετέλεσε 
μεγάλως καί είς τήν διάδοσιν τής παιδείας καί τήν άνάπτυξιν τοϋ γυναικείου
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φύλου διά τής ίδρύσεως τοΰ Παρθεναγωγείου. Ό  Φιλεκπαιδευτικός Σύλλο
γος είχε και βιβλιοθήκην αριθμούσαν περί τούς χιλίους τόμους διαφόρου ύλης. 
’ Επίσης υπέρ τοΰ Συλλόγου διετίθεντο και τα εισοδήματα τοΰ 'Αγιάσματος 
τής Ζωοδόχου Πηγής προερχόμενα από πώλησιν κηρίων, περιαγωγήν δίσκων 
κατά την ημέραν τής πανηγύρεως καί από φώτισμα. Τό 'Αγιασμα δέ τοϋτο 
έκειτο παρά τό Μπουγϊ,ούκ δερέ ΝΑ. εϊς ήμίσειαν περίπου άπόστασιν από 
τής πόλεως, ευρίσκετο δέ εντός παρεκκλησίου ίδρυθέντος κατά 'Απρίλιον τοΰ 
1873. Καί τά ενοίκια των παρά τό 'Αγιασμα ευρισκομένων αγρών διετί- 
θεντο ωσαύτως υπέρ τών αναγκών τοΰ Συλλόγου. 'Υπήρχεν επίσης εις Σα 
ράντα Εκκλησίας καί ή φιλόπτωχος ’ Αδελφότης 'Ομόνοια, ή οποία παρείχε 
βοηθήματα εις τούς πτωχούς.

MIX. ΛΥΚΙΔΗΣ

4 —Ο ΚΑΠΕΣΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣ
Διατελέσας σιδηροδρομικός σταθμάρχης εΐς τον σιδηροδρομικόν σταθ

μόν Seidler Tsiflikeui (Κωνσταντινουπόλεως—Άδριανουπόλεως) καί άνα- 
γνώσας την υπό τοΰ Παπαγιαννάκου, εθνικού ποιητοϋ, περιγραφήν τής συλ- 
λήψεως τών τριών Γαλλογερμανών υπό τοΰ Καπετάν Άναστάς (Άρχ. Θρά
κης τόμ. ΙΑ 'σ .  208 κεξ.), προσθέτω μερικάς συμπληρωματικός παρατηρήσεις. 
'Ως φαίνεται ό Καπετάν 'Αναστάς είχε καί σιδηροδρομικός γνώσεις καί τοΰτο 
εξηγείται ώς εξής : Είχε συνεννοηθή μέ τον εν Κωνσταντινουπόλει σύνεργά·- 
την του (άγνωστον), οστις τον έτηλεγράφησε εΐς τον σταθμόν Sinekli. «Σή 
μερον έφορτώθησαν τά τρία κοφίνια τσίροι». Δηλ. εννοούσε τους τρεις Γαλ- 
λογερμανούς, οι όποιοι άνεχώρησαν την ιδίαν ημέραν διά την Γαλλίαν μέ 
τό Orient expresse.'O Καπετάν Άναστάς, δταν ό σταθμάρχης τοΰ έδωσε τό 
τηλεγράφημα, εννόησε περί τίνος πρόκειται, χωρίς βεβαίως ό σταθμάρχης 
νά καταλάβη. Μάλιστα τον είπε: «Δέν αμφιβάλω δτι θά μοϋ δώσης καί εμένα 
μερικούς τσίρους γιά νά ψήσω». «Βεβαίως». Τον άπεχαιρέτησε καί μέ τούς 
συντρόφους του πού ήσαν εκεί πέρα κρυμμένοι φύγανε.ΤΗταν ή ώρα 12 με
σάνυχτα. Πήρε μαζί του καμμιά δεκαριά εργάτες τής γραμμής, τούς έδωσε 
ολους από ένα μακρύ ξύλο καί τούς έβαλε σέ διάφορα σημεία πλησίον τής 
σιδηροδρομικής γραμμής γιά φοβέρισμα. ’Έστειλεν έπειτα δύο εργάτας καί 
ξεβιδώσανε σ’ ένα σημείο τάς σιδηροδοκούς καί κυλίσανε ένα ογκόλιθο μέσα 
στη σιδηροδρομική γραμμή σέ απόσταση 1500 μέτρων. "Οταν πέρασε τό 
τραίνο αμέσως οι έργάται άφήρεσαν τάς σιδηροδοκούς, άλλος δέ Ιργάτης ό 
όποιος έπερίμενε κάπου χίλια μέτρα δώθε από τον ογκόλιθο έδειξε τό κόκ
κινο φανάρι καί σταμάτησε τό τραίνο 200 μέτρα μπροστά στον ογκόλιθο.'Ο 
μηχανοδηγός κατάλαβε περί τίνος πρόκειται καί θέλησε νά κάμη προς τά 
όπίσω, αλλά τοΰ έδηλώθη δτι έχουν άφαιρέσει τάς σιδηροδοκούς καί θά έκ- 
τροχιασθή τό τραίνο. Τότε ανέβηκε ό καπετάν Άναστάς επάνω νά περιλάβη 
τούς Γαλλογερμανούς. Κάποιος Εβραίος άμα *ειδε τούς κλέφτας έχωσε τό
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χέρι του στη μέση του νά βγάλη νά τούς δώση τΙς 400 λίρες πού είχε.Εκεί
νοι νόμισαν δτι θά βγάλη πιστόλι καί τον σκοτώσανε. ’Έτσι πήρε δ Καπε- 
τάν Άναστάς τούς Γαλλογερμανούς καί έφυγαν στα βουνά της Στράντζας. Οι 
εργάτες μετά παρέλευσιν μιας ώρας, δπως τούς παρήγγειλε, διώρθωσαν την 
γραμμή καί ξεκίνησε τδ τραίνο. Οί άπαχθέντες ήσ'αν κατενθουσιασμένοι. Τσι
γάρα πρώτης τάξεοος, ψωμί άσπρο ζεστό, αρνάκι στη σούγλα, κονιάκ Δοδο 
ποΰλου καί Μεταξά κτλ. Καθώς πληροφορηθήκαμε έπειτα, έστειλε έν πάση 
μυστικότητι εις τον σιδηροδρομικόν σταθμάρχην Sinekli μερικούς τσίρους 
από εκείνους πού πήρε 6 Καπετάν Άναστάς.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛρΣ , 

5 - Β  Ο Υ Λ  Γ A Ρ Ο I

Οί Βούλγαροι είναι πανσπερμία μισθοφόρων τοϋ Ρωμαϊκοί καί 
έπειτα εν συνεχεία τοϋ Βυζαντινού Κράτους συμβλη&έντες νά φρουρώσι ώς 
Limitanei τά βόρεια σύνορα τής Βαλκανικής, άτινα μάς ενδιαφέρουν,' εις 
τον «αιώνα τον άπαντα» παρεμβαλλόμενοι μεταξύ των κάστρων τοϋ τακτι
κοί στρατοί. Πράγματι από τό 212 πιθανώς τό Κράτος αντί εντοπίων εμί- 
σθωνε βαρβάρους (Γότθους, θύννους, Μογγόλους, ΙΙετσενέγους, Άβάρους 
κ.λ.π.), οϊτινες έζων άνευ γυναικών καί οικογενειών βίον στρατοπέδου, έξ οΰ 
έπήγασεν ή κακή έννοια τοϋ ονόματος των Bougres. ΕΙχον δέ μισθόν καί 
αγρούς, ών την κυριότητα εκράτει τό Κράτος. Στήριγμά των ήτο πύργος 
τις (Burgus, ελληνιστί Πύργος), Burg, δθεν έλέγοντο Burgarii. Τοίτο οί 
Βόρειοι “ Ελληνες (Θεσσαλοί, Μακεδόνες, Θρρίκες, Ή  πειρώται), ήπλοποίησαν 
εις Burgari ή Bourgari καί ούτω λέγουν καί τώρα ένφ αλλαχού τοϋ Βυ
ζαντινοί κράτους τό ρ τής πρώτης συλλαβής έγινε λ καθ’ ωρισμένον κανόνα 
τής Ελληνικής γλώσσης, ως άροτρον— αλέτρι, Gregorius, Glegoris κ.λ.π.

Ούτω δέ οί πλεΐστοι "Ελληνες συγγραφείς καί κατ’ αυτούς οί ξένοι 
λέγουσι Bulgar. Οί Burgarii κατ’ άρχάς προ τθί 212 ήσαν εκ τής Βαλκα
νικής, πτωχοί καί πλεονάζοντες. Έκ τής συνήθους στρατολογίας έδέχοντο 
τάς υποχρεώσεις τής φρουρήσεως των συνόρων καί τήν παροχήν καί τών 
υιών των εις τό αυτό στρατιωτικόν επάγγελμα ώστε μετά τινας γενεάς τοιαύ 
της ασχολίας, οί άνθρωποι οΰτοι προσελάμβανον τήν λατινικήν γλώσσαν, 
επίσημον δργανον τοϋ Κράτους, ως οικογενειακήν καί τό λαϊκόν δνομα Βλά
χοι, υπό τό οποίον σώζονται καί τώρα οί απόγονοί των, ληφθέν έξ Αίγυ
πτου υπό τών Ρωμαίων ένθα από τών Φαραώ μέχρι τών ΓΙτολεμαίων καί 
τών Ρωμαίων ήτο δ θεσμός τών Garde frontiefes, γεωργών— FeIlah, Co- 
lonus, (πρβλ, Basch, Poilu κ.λ.π.) Τήν δργάνωοιν τών όροφυλάκων τούτων 
επί Πτολεμαίων εξήτασεν δ Lesquier, επί Βυζαντινών δ Maspero.

Άλλα καί τό δνομα Βλάχοι καί τό δνομα Βούλγαροι δεν ήσαν εθνικά. 
ΗΙσαν επαγγελματικά καί έγιναν εθνικά ως τό Saxones, (οί φέροντες μά-
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χαιραν, Skipettari οι φέροντες Sciopetto ελληνιστί Skippetto, τυφέκιον 
κ.λ.π. Τό ονομα Βούλγαρος είναι παλαιότερον τοϋ 679 μ. X δτε ήλθον καί 
έγιναν Burgarii προς φΰλαξιν 3 φρουρίων της Δοβρουτσας 20.000 περίπου 
Ούτίχοροι, Κουτρίγουροι, Ούννογοΰνδουροι κλπ. βάρβαροι ους θέλουσιν ως 
Triple extrait των προγόνων των οί νϋν Βούλγαροι. Τότε φυσικά έλαβον 
καί αυτοί τό ονομα Burgarii— Βουργαροι (Bourgari), συνηριθμήθησαν μέ 
τούς άλλους ομοτέχνους καί ομωνύμους βαρβάρους καί ούτω Ιλησμονήθη 
παν εθνικόν δνομά των. Τό ονομα Burgarii ήτο πασίγνωστον εν τη Βαλ
κανική τό 202 μ. X. ως μανθάνομεν έκ τίνος Ελληνικής επιγραφής, παρά 
την Φιλιππούπολιν εύρεθείσης καί φυλαττομένης νΰν έν τφ Μουσείφ τής 
Σόφιας, δημοσιευθείσης δέ έν τφ Bulletin de Correspondance Helleni- 
que X X II 1898. Έ ξ  αύτοΰ ώνομάσθη ή χώρα Βουλγαρία, ώστε ύστερον 
πας κάτοικος τής Βουλγαρίας ήτο Βούλγαρος.

Άλλα οι Βούλγαροι, δηλ. οί δροφύλακες ήσαν παρά τά σύνορα τοΰ 
Κράτους πανταχοϋ, δηλ. καί έξω τής Βαλκανικής, ως π. χ. προς την Περ
σίαν, εις την Κιλικίαν επί τοϋ δρόυς Ταύρου, τον οποίον οί Τούρκοι ονομά
ζουν Bulgar Dag, εις την Καρχηδόνα κατά τον ιστορικόν Προκόπιον προς 
τούς ανεξαρτήτους Μαυριτανούς κλπ. Οι Βούλγαροι όμως εις την ιστορίαν 
των έξ αμαΒείας ή κιβδηλείας διδάσκουν δτι δταν εις την Ουγγαρίαν, την 
Τρανσυλβανίαν, τήν Δυτ. Βαλκανικήν καί αλλαχού άναφέρεται τό ονομα 
των Βουλγάρων, συνέβη τούτο, διότι δήθεν κάποτε τό Κράτος των θά έκαμε 
Ικστρατείαν τινά καί θά υπέταξε τάς χώρας ταύτας ’ Ιδού πού ρδηγεΐ ή άγνοια 
ή ή παραποίησις τής ετυμολογίας καί τής καταγωγής τοΰ ονόματος Βούλγα
ρος. Πλάττονται κατακτήσεις φανταστικαΐ καί παρουσιάζονται σήμερον διεκ
δικήσεις στηριζόμεναι επί τοιούτων στοιχείων άμαθείας ή έκστρατειών καί 
καταχτήσεων άσυντάκτου συνήθως καί τό πολύ ήμιανεξαρτήτου βαρβαρικοϋ 
δχλου μισθοφορικού, δστις από Ηρακλείου Ιγένετο δεκτός μετά των οικο
γενειών των. Ούτω δέ κατά τον 9ον αιώνα έμελλε νά έξελληνισθή, ως κρί
νομεν έκ των ελληνικών επιγραφών των «αρχόντων», τών βασιλέων των αν 
τό βυζαντινόν κράτος δεν τούς έξεχριστιάνιζε τότε καί δεν ώριζεν ως εκκλη
σιαστικήν των γλώσσαν, την γλώσσαν ενός ισχυρού εθνικού σιοιχείου τής 
πανσπερμίας, δηλ την σλαυϊκήν, επειδή ήθελε νά κολακεύση τούς Σλαύους 
καί νά προσέλκυση αυτούς εις τον χριστιανισμόν. Οί Βούλγαροι λοιπόν εί
ναι πανσπερμία λαών. 'Ότι έχουν πολύ μογγολικόν αίμα δεικνύουν αΐ ta- 
ches pigmentaires chez les enfants Bulgares περί ών εύρίσκονται καλά 
διδάγματα εν. Bull, et memoires de la sosiete d’ anthropol. de Paris 8, 
1907 P. 231 et suiv.

Ό τι δμως έχουν καί κύτταρα άλλων φυλών δεικνύει δ πρόσφατος 
ιστορικός των βίος. 'Ορκίζονται μετά τών Γιουγκοσλαύων αιωνίαν φιλίαν 
καί τήν έπομένην συμμαχούν μετά τών Γερμανών καί συνοδεύουν τά άερο-
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πλάνα των μεταβαίνοντα νά καταστρέψουν το Βελιγράδιον. Πανηγυρίζουν 
τήν συμμαχίαν μέ τούς Γερμανούς και τούς ραίνουν 6Γ άνθέων, ένφ την 
επομένην πίπτουν εις τάς αγκόλας της Ρωσίας καί πολεμούν τούς Γερμα
νούς. Σήμερον παρουσιάζονται χωρίς ερύθημα αίδοΰς καί διαμαρτύρονται 
δ'τι ουδέποτε έσκέφθησαν νά πολεμήσουν τούς συμμάχους. Φαίνεται δτι εντός 
τοϋ οργανισμού των λειτουργούν τεράστιοι βιολογικοί νόμοι. “Αλλα κύτταρα 
κυριαρχούν εις την ψυχήν των όταν αποφασίζουν τάς κακίας των καί άλλα 
δταν διαμαρτύρωνται καί παρέχουν την εικόνα ασταθούς εθνικού χαρακτήρος.

ΑΝΤ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

6. — (Συνέχεια έκ τοϋ ΙΑ' τ .  σ. 222— 224)

’ Ιούλιος  1 9 3 8 . — 3. Δόνανται τά μικρά κράτη νά παραμείνουν ουδέτερα ; 
(Μάδζάρωφ Μίρ).— 6, Ή  εξωτερική τής Βουλγαρίας πολιτική. (Νέδκωφ Μίρ).— 8. ‘Η  
κατάστασις των εαρινών σπορών έν Βουλγαρίςι.— 10 Ή  κατάστασις τών σπορών 
καί βοσκημάτων άρχομένου τοΰ Ιουλίου. — 16. Αί έξωτερικαί τών Βουλγαρικών 
καπνών άγοραί.— 20. Καί πάλιν περί βάμβακος.—22. *Η κατά τό έτος 1937 γαλα
κτοκομία εν Βουλγαρίςι.

Α ν γ ο υ α τ ο ς .— 1. Ή  εν Βουλγ. εμπορική έκπαίδευσις.— Ή  έν Θεσσαλονίκη 
συμφωνία 31 Ίουλ.— Άγοραί καπνών — 2. Ή  έν Θεσσαλονίκη συμφωνία καί δ 
Βουλγ. τόπος. Ά ρ θρ ο ν  Μίρ. (1 Αύγ.).— 3. Ό  Βουλγαρικός τόπος επί τή συμφω- 
νίι? Θεσσαλονίκης. Ά ρ θ ρ α  Δνές, Σλόβ, Ούτρι.— 4. Πρός ένίσχυσιν τών έμπορικών 
μεταξύ “Ελλάδος καί Βουλγαρίας δεσμών Δνές 2 Αύγ.— 5. 'Αρθρον τής έφ. Σλόβ. 
περί τοϋ έν Έλλάδι πολίτικου καθεστώτος. — 9. Σπουδαϊον γεγονός (συμφωνία Θ.) 
άρθρον Ματζάρωφ.— ή κατά τό α  έξάμηνον 1938 εις Β. εξαγωγή. — 10 Ή  έν 
Βουλγαρίςι καλλιέργεια ντοματών καί εξαγωγή αυτών.— 16. Αί μεταξύ Γαλλίας καί 
Βουλγαρίας έμπορικαί σχέσεις κατά τό 1937 καί τό α' έξ. τοΰ 1938 — 17. Βούλγα
ροι καί "Ελληνες. "Αρθρον Ζορά Β. ένεφ. 16 Αύγ. 1938.— 20. Ή  έν Βουλγαρίςι 
φασολιών παραγωγή καί έξαγωγή.— Τό έθνικόν έτήσιον τής Β. εισόδημα.— 26. Ή  
έν Βουλγαρίςι κτηνοτροφία.

Σ ε π τέ μ β ρ ιο ς .— 1. Νέα Βουλγαρική περί Μακεδονίας μελέτη Κραϊνικόφσκι 
Γαλλιστί.—4 . Κρίσις περί τοΰ έν Θεσσαλονίκη έργου.— 8. Διδάγματα τής Βουλγα
ρίας διά τήν δημ. έκπαίδευσίν μας —Ή  συροτροφία έν Β. — 12. Ή  τοΰ ηλιοτρο
πίου έν Βουλγ. καλλιέργεια καί τά έξ αύτής ζητήματα.— 15. Οί μετά τής 'Ελλά
δος έμπορικοί δεσμοί μας. (Μπορμπά 15 Σ]βρ.).— 16. 'Η  οικονομική τής Ελλάδος 
κατάστασις· Μίρ. 14, Παύλωφ.— 17. Ή  έν Θεσσαλονίκη συνδιάσκεψις καί αί Έ λ . 
— Β. οικονομικοί σχέσεις Ζορά 16 Σ ]βρ .— 20 Τά έν Βουλγαρίςι ξένα κεφάλαια.— 25. 
’ Εντυπώσεις Βουλγάρου πολιτευομένου καί δημοσιογράφου έξ 'Ελλάδος (Σλόβ.)— 27 
Α&ήνΑι.  Τοΰ αύτοΰ. (Κοζουχάρωφ).— 28. Μετσκάρωφ, επάνοδος έξ Ελλάδος Σλόβο 

I εις νέαν χώραν  26 Σ]βρ.— "Οπως προφυλαχθώμεν, σημείωμα Μάδζάρωφ έν Μίρ. 
περί τοϋ πολέμου.— 29. Μετσκάρωφ Πλούτη καί άξια II, 27 Σ]βρ. — 29. Μετσκά
ρωφ, Δράσις καί συνεργασία III 28 Σίβρ.

'Ο κ τώ βρ ιος .  — 1. Τό τρίτον διαβαλκανικόν έν Άθήναις ώτορινολαρυγγικόν 
συνέδριου. "Αρθρον Βελίνωφ έν Μίρ — Ή  ειρήνη δέον νά διατηρηθή. Μάδζάρωφ 
Μίρ.— 5. Ή  τής Βουλγαρίας πρόοδος κατά τήν βασιλείαν τοΰ Βόριδος.— 6. ’ Εντυ
πώσεις Βουλγάρου κατ. (Σλόβο 4 8]βρ). Ή  Θεσσαλονίκη.— 7. 'Ελλάς- Δνές. Μπε-
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λίνωφ, 5 8)βρ.— 12. Ή  αναγκαστική κατώτερα των Βουλγαροπαίδων έκπσίδευσις. 
— 14. "Επιστολή προέδρου τοΰ διεθνούς κοινοβουλευτικού συνεδρίου πρός τήν Μίρ. 
— 19. Ή  έφετεινή έκ Βουλγαρίας σταφυλών εξαγωγή.— 22. Αί Πολωνοβουλγαρικαί 
έμπορικαί σχέσεις.— Ίο εξωτερικόν τής Β. έμπόριον κατά 7βριον.— 30. Τό κατά τό 
έννεάμηνον 1938 ανταλλακτικόν τής Βουλγαρίας έμπόριον.

’Ια νου ά ρ ιο ς  1 9 3 9 . — 2, Ό  πρός τόν Βουλγ. λαόν εκφωνηθείς λόγος τοΰ 
πρωθυπουργού τή Ιη τοΰ έτους και μεταδοθείς διά τοΰ ραδιόφωνου άνά τήν χώ
ραν καί τό εξωτερικόν.— 3. Τό αίνιγμα τοΰ μέλλοντος. "Αρθρον Σλόβο 2 Ία ν .— 6. 
Τό εξωτερικόν τής Βουλγ. έμπόριον κατά τό ένδεκάμηνον τοΰ 1938. — 10. Ή  γεωρ
γική έν Βουλγ. παραγωγή 1932— 37 κατά τήν έκθεσιν τοΰ υπουργού των οικονομι
κών.— 13. Ό  προϋπολογισμός τής Βουλγαρίας τού 1939.— Ή  'Ελλάς επιμένει εις 
συνθήκην μετά τής Β .— 19. Οί κρατικοί κυί δημοτικοί έν Βουλγαριφ λειτουργοί 
1937 (1 Μαΐου).— 20. Οί μηνιαίοι μισθοί των έν Βουλγαρία λειτουργών.—22. Τί 
προσδοκαται έκ των μετά τής 'Ελλάδος οικονομικών σχέσεων (Μίρ 20 Ί α ν .) .— 27. 
Ιταλία καί Νοτιοσλαυία. "Αρθρον Μεδζάρωφ, Μίρ 25 I .— 29. Λόγος Τσαγκώφ έν 
τή βουλή περί τής εξωτερικής πολιτικής (27 I.).— 30. Λόγος πρωθυπουργού περί 
Τής εξωτερικής πολιτικής τής κυβερνήσεως (28 I.).

Φεβρουάριος.— 4. Ή  τής Βουλγαρίας εξαγωγή κατά τό 1938.— 9. Οί κρατι
κοί έν Βουλγαρία σιδηρόδρομοι ΐ , 1. 1938.— 10. Ή  έν Νοτιοσλαυ'ίφ υπουργική με
ταβολή, I I,  8 , άρθρον Μίρ Μαδζάρωφ.— 13. Ή  κατά τό 1938 εξαγωγή έκ Βουλγα
ρίας καπνοϋ.~15. Πωλήσεις Βουλγ. καπνών.— Ή  ιατρική έν Βουλγαρία περίθαλ
ψης.— 17. Πώς αντιλαμβάνονται καί κρίνουν οί Β τάς συμμαχ. σχέσεις τής Βαλκ. 
συνενν. Σλόβο 16. Φ .— 18.Ή  Ελλάς υπό τήν κυβέρνησιν Μεταξά, Μίρ, 36 II — 20. 
Ή  Βαλκανική συνεννόησις Μίρ, 18 I I — 22. Ή  έκ Βουλγαρίας εξαγωγή οίνων.

Μ άρτιος .  — 1. Ή  οικονομική τής Βουλγαρίας κατάστασις κατά τό 1938.— δ. 
Οί Βούλγαροι έν Ιερουσαλήμ.— 7. Τά βιομηχανικά έν Β. φυτά κατά τα  1938.— ’Α
γορά ζακχάρεως 10 εκ. χιλιογρ.—8. Ή  έκ Βουλγαρίας εξαγωγή επιτραπέζιων στα· 
φυλών.— 14. Ή  έν Βουλγαρίρ ξηρασίσ τοΰ 1938 καί αί έξ αυτής ζημίαι.— 19. Πρό 
τής πραγματικότητος. "Αρθρον Μίρ 18 III.— 23. Τί δέον γενέσθαι (Μίρ 22 Μαρτ.). 
—26. Ή  Βαλκανική ένωσις (Σλόβο 25 Μαρτ ).

Α π ρ ί λ ι ο ς , — 4 Τό μέγα τοπαρχιακόν συνέδρίον τών γεωργικών συνεταιρι
σμών έν Φιλ)πόλει.— 7. Στατιστική τών έν Βουλγαρίρ μετοχικών εταιρειών 1938- — 
11. Ή  έβδομη διεθνής έν Φιλ)πόλει εκθεσις.— 14. Ό  ξένος τύπος καί ή Βουλγαρία 
(δύο άρθρα τοΰ Σλόβο 13 Ά π ρ ιλ .) .— 18. Ή  έν Βουλγαρίςι κρεωφαγία. Κατανάλω- 
σις κρέατος.

Ν ο έ μ β ρ ιο ς .— 1. Αί έν Βουλγαρία συ ν τά ξε ι ς  1938.—5. "Η  Ελλάς άνευ τού 
Βενιζέλου (άρθρον Βόλιας 4 τοΰ μ .).— 6. Ή  έν Νύσση συνάντησις. "Αρθρον Μίρ. 
- 9 .  Ή  κατ’ είδη εξαγωγή έκ Β. κατά τό  έξάμηνον τού 1938.— 16. Ή  Τουρκία καί 
ή άναθεώρησις τής συνθήκης Νεϊγύ.— 17. Πώς βλέπουν οί Βούλγαροι τήν ένεστώ- 
σαν πολιτικήν κατάστασιν.— 19. Εΰημερεΐ ή πένεται καί πεινφ ό Β. λαός;— 26. 
Δύο άρθρα τής Πλόβδιφ περί τών εξωτερικών ζητημάτων.— 27. ’ .Εξαγωγή καί ει
σαγωγή εις Βουλγ. κατά τό ΙΟμηνον. — 29. Αΰτη δέον νά έξακολουθήση (Σλόβο 29).

Δ εκέμβριος .  — 1. ’ Ελπίδες καί προσδοκίαι (Πλόβδηφ 30 9βρ.). — ’ Αναπό
φευκτος τών συνθηκών άναθεώρησις. (Μπορμπα 1 ΙΟβρίου).— 4. Πώς κρίνεται έν 
Βουλγαρίρ ή έν Άθήναις συνδιάσκεψης τών επιτελαρχών τών στρατών τής Βαλκ. 
συνεννοήσεως. "Αρθρον Μίρ. 6 ΙΟβρ.—9. Άπόφασις τοΰ γεωργ. επιμελητηρίου Σό
φιας.— 11. A t Γαλλοβουλγαρικαι εμπορικοί σχέσεις. — Εις άναζήτησιν νέων αγορών 
.διά τά )Βουλγ. προϊόντα— Σοβιετική Ρωσία.— 12. Ή  έν Βουλγαρίφ έτησία βιβλίων
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έκτυπωσις καί τό αναγνωστικόν κοινόν. —16. *0 οικονομικός βίος χοΰ έν Β. πλη
θυσμού 1930. —̂17. Αί έπιτυχίαι τής έν Έλλάδι γεωργίας. Μίρ 14 ΙΟβρ.—19. Ή  
εις τό εξωτερικόν τής Β. εξαγωγή'—ή μινθελαιοπαραγωγή —Επαγγελματική χει
ροτεχνία.—60. Χάρτης καί αί μετά τής Γερμ. Βουλ. έμπ. σχέσεις, Φραγκφοόρτης 
έφημ. Μπορμπά.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

G E O R G E S  SE U R E

Εις τάς 3 ’Ιανουάριου'1944 άπέθανεείς Παρισίους ό περισσότερον 
όλων των Γάλλων ένδιατρίψας μετά τον A. Dumont εις την αρχαιολογίαν 
τής Θράκης, ό G. Seure, αρχαίος τρόφιμος, τής Γαλλ. ’ Αρχαιολογικής Σχο
λής ’ Αθηνών (1897 —-1900).

'Ο αείμνηστος Seure έγεννήθη τφ 1873, άπεφοίτησε τής Ecole 
Normale Superieure καί μετά την επιστροφήν του έξ ’ Αθηνών έδίδαξε εις 
τό Λΰκειον Carnot Παρισίων καί εις τά Λύκεια Bordeaux καί Chartres 
μέχρι τοϋ 1910. Κατά τό διάστημα τής εν Άθήναις διατριβής του έπεσκέ- 
φθη την Θράκην καί ακολούθως προέβη εις άνασκαφάς και μελετάς διά την 
αρχαιολογίαν αυτής. Τά αποτελέσματα έδημοσιεΰθησαν εις τό Bulletin de 
Correspondance Hellenique (1898— 1901). Είς τό αυτό περιοδικόν (1906) 
έν συνεργασία μέ τον Degrand έδημοσίευσεν εκθεσιν τών άνασκαφών διά 
τους Θρακικούς τυμβους τής ’ Ανατολικής Ρωμυλίας καί διά τά άνακαλυ 
φθέντα εν αυτοϊς άρματα (Αυτόθι 1900, 1901, 1904 καί 1925). Κατά τό 
1910 έδωκεν αΐτησιν εις την Τουρκικήν κυβέρνησιν όπως ένεργήση άνασκα 
φας είς την Ήράκλειαν τής Προποντίδος (την άρχαίαν Πέρινθον), ήτις δυ
στυχώς δέν εδόθη καί παρέμεινεν επί αρκετόν καιρόν είς Σηλυβρίαν καί διε- 
νήργησεν έν συνεργασίφ μετά τοΰ Ά ν . Κ. ΓΙ. Σταμοΰλη μεθ’ ου είχε στενήν 
φιλίαν καί είς τακτικήν ευρίσκετο αλληλογραφίαν, άνασκαφάς είς τόν έκει 
τύμβον Άραπ-τεπέ, όπου εΰρέθη σαρκοφάγος καί διάφορα αρχαία μικράς 
αξίας (ΐδε σχετικήν εικόνα εις «Θρακικά», τόμ. Β' σελ. 82 καί περιγραφήν 
εις τήν Journal des Debats τής 7 ’ Ιανουάριου 1911), συγχρόνως κατέ 
γράψε καί περιέγραψε τήν αρχαιολογικήν συλλογήν τοΰ Άνασ. Κ. Π. Στα- 
μούλη τήν οποίαν καί έδημοσίευσεν εις τόν X X X V I  τόμον τοϋ Bulletin de 
Correspondance Hellenique (Σελ. 535— 641). Ύ πό τόν τίτλον Archeo 
logie Thrace, Documents inedits ou peu connus, έδημοσίευσεν είς δια
φόρους τόμους τής Revue Archeologique των 1911 — 1929, είς τρεις σει
ράς σχετικάς πραγματείας δημοσιευθείσας κατόπιν είς τέσσαρας τόμους. Διά
φορα άρθρα σχετικά μέ τήν αρχαιολογίαν τής Θράκης έδημοσίευσεν εις τήν 
Revue des Etudes Anciennes των 1920 καί 1923 καί είς τήν Revue des 
Etudes Grecques των 1912, 1913, 1918 καί 1929, Ώς έκ των ανωτέρω 
εξάγεται ό αείμνηστος Seure, εξαιρέσει κριτικών δημοσιευθεισών κατά
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τά 1931 χα'ι 1932 εις τήν Journal des Savant υπό τον τίτλον A la re- 
cherce d’ Ithaque et de Troie, δλην του την προσοχήν και μελέτην κατέ- 
βαλεν είς την αρχαιολογίαν τής Θράκης.

Μ. ΣΤ.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έγεννήθη εν Άοκαδιουπόλει (Λουλέ' Βουργάζ) Άνατ. Θράκης την 
18] 12] 1869. Έσπούδασε είς το έν Άδριανουπόλει γυμνάσιον.

Έδίδαξε επί μίαν τετραετίαν εις την γενέτειράν του και έπειτα είς 
διαφόρους Κοινότητας τής Μ. ’Ασίας ήτοι επί 
μίαν τετραετίαν είς τήν Κ. Κασαμπά, μίαν 
τριετίαν έν Βάϊνδηρίφ, μίαν τριετίαν είς τό εν 
Σμύρνη πρακτικόν Λΰκειον κ. A. 1. Βιτάλη καί 
τελευταίως έδίδαξε επί 22 έτη είς τά έπτατά- 
ξια εξαρτήματα τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρ
νης ως αναπληρωτής διευθυντ'οϋ. Μετά τήν Μι
κρασιατικήν καταστροφήν κατέφυγεν είς Ά θή  
νας, δπου από τοϋ·1922— 1927 έδίδαξεν είς τό 
έκπαιδευτήριον κ. Δ. Ν. Μακρή. Τό 1927 άνέ 
λαβε δημοσίαν υπηρεσίαν καί έδίδαξεν 1) είς 
τό έν Στυλίδι ήμιγυμνάσιον, 2) εις τό εν Μα 
ραθώνι τοιοΰτον καί τελικώς άπεστάλη εις Κρο 
κύλαιον, άλλ’ άπεχώρησε τής υπηρεσίας λόγφ 
σωματικής άνικανότητος τό 1930. Άπεβίωσε 
τήν 6J8J1936.

Ό  Γεωργιάδης υπήρξε ένας εθνικός δικά - 
σκαλος τοϋ δούλου Ελληνισμού, ένας χαρακτήρ πατριωπκώτατος καί εθνικά» 
τατος, ένας γονεύς ευτυχέστατος, δώσας είς τήν κοινωνίαν δυο υιούς επιστή
μονας τοϋ Πολυτεχνείου καί δυο θυγατέρας δδοντοϊατρούς, που τιμοϋν τό 
όνομά του και διαιωνίξουν τήν οικογενειακήν του παράδοσιν. Τό «Άρχείον 
Θράκης» τιμών τήν μνήμην του τον περιέλαβε εις τά Μνημόσυνά του εξ ευ
γνωμοσύνης προς ιόν δίνδρα που έτίμησε τήν πατρίδα του Θράκην.

I. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Τό σημερινόν μνημόσυνον, είς μνήμην τοϋ αειμνήστου I. Μαγκριώτη, 

είναι χρέος πρός άνδρα πού έγκατέλειψε τά εγκόσμια σφριγών καί πνευμα- 
τικώς ακμαίος ακόμη από σφαίραν, μέσα είς τήν δίνην τών μαχών τον εμ
φυλίου καί άδελφοκτόνου πολέμου, πού κατεσπίλωσε καί αμαύρωσε τις αρε
τές τής φυλής μας. 'Ο I. Μαγκριώτης υπήρξε Θραξ έκ τών ολίγων τής ίδι- 
κής μας περιόδου. Γεννήθηκε στο Ευκάρυον τής Ά ν . Θράκης, τήν πατρίδά 
τοΰ Ιϊατριάρχου ’ Ιωακείμ τοϋ Γ\ στις υπώρειες τής Στράντζας. Σπούδασε
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στο Γυμνάσιο Άδριανουπόλεως καί στο Διδασκαλείο τ ω ν ’Αθηνών. Λαμπρά 
συγκροτημένος πάιδαγωγικώς έπρόσφερε τις ανεκτίμητες υπηρεσίες του σ’ δλα 
τα σημεία τοϋ Ελληνισμού μέ αυταπάρνηση, εργατικότητα καί αποδοτικό 
τητα σπανία. 'Υπήρξε διδάσκαλος μοναδικός, πού ενέπνεε και συγκινοϋσε. 
Καί εγώ υπήρξα μαθητής του καί μπορώ νά διαλαλήσω τά διδασκαλικά του 
προσόντα. Είργάσθη στον Πόντο, τη Σμύρνη κα'ι τέλος στην ’ Αθήνα, οπού 
καί ετερμάτισε τό διδασκαλικό του έργο. “Αν ό I. Μαγκριώτη; υπήρξε λαμ
πρός διδάσκαλος— διδάσκαλος τοϋ Γένους μπορώ νά πώ—και Ιπέδειξε. χα
ρακτήρα θαυμάσιο καί σπάνιο, εξίσου υπήρξε λαμπρός, άφθαστος οικογε
νειάρχης. Έδημιούργησε όνομα λαμπρόν, πού σήμερα τό άφήκε κληρονο
μιάν στους υιούς του, πού καί αυτοί τό τιμούν καί τό λαμπρύνουν ως τί
μιοι καί εργατικοί. Πολλές φορές τοϋ επανελάμβανα στις ομιλίες μας καί εις 
έπήκοον ξένων, δχι αν είχα αξίωμα θά τοϋ άπένεμα δύο βραβεία : 1)γιά τό 
διδασκαλικό του έργο καί 2) για τά παιδιά πού κληροδότησε στο έθνος. Καί 
τό Ιδέχετο μέ μειδίαμα και ικανοποίηση. Δυστυχώς δεν αξιώθηκε ποτέ καμ- 
μιά τιμή από τό κράτος. Ά λλ ’ ή κοινότης Σμύρνης τον Ιτίμησε καί μέ την 
σωφροσύνην του διηύθυνε την κοινότητα μερικά χρόνια, ως που κατελύθηκε 
βιαίως ή αρχή του καί ή μοιραία σφαίρα τοϋ άφήρεσε και την ζωήν.

Ή  Θράκη — ιδιαιτέρως ή δύσμοιρη αυτή χώρα— πληγωμένη καί έκ- 
τραχειλισμένη καί ήμιθάνατη πενθεί για τό χαμό του, γιατί δ I. Μαγκριώ- 
της ήταν ακόμη χρήσιμος παρ’ δλα τά’ χρόνια του καί παράγοντας ωφέλι
μος για τά Θρακικά προβλήματα. Τό «Άρχεΐον Θράκης» ιδιαιτέρως πενθεί 
καί αναγράφει εις τά μνημόσυνά του την νεκρολογία αυτή ώς δίδαγμα γιά 
τούς μεταγενεστέρους. Ή  ’Αττική γή πού σκεπάζει τό σώμα του ας είναι 
ελαφρά. Πάντως ή μνήμη του θά μείνη αλησμόνητη, τό έργο του θαυμα
στό καί τό όνομά του θά διαιωνίζεται μέ τούς απογόνους του πού τό έκλη- 
ρονόμησαν καί τό φέρουν. Ό  I. Μαγκριώτης θά παραμείνη δ απαράμιλλος 
διδάσκαλος, ό θαυμαστός πατέρας, δ ιδεώδης υπηρέτης των κοινωνικών καί 
κοινοτικών υποθέσεων. Αίωνία του ή μνήμη.

π π.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Άπέθανεν εν Άθήναις καί εις τον «Ευαγγελισμόν» έξ εγκεφαλικής 
συμφορήσεως ή Άναστ. Άθανασιάδου έκ Σαράντα ’ Εκκλησιών Θράκης 
εις προβεβηκυίαν ηλικίαν. Ή  αοίδιμος υπήρξε τελειόφοιτος τών Ζαριφ. 
Διδασκαλείων καί ώς έμπειρος διδασκάλισσα καί παιδαγωγός προσέφερεν επί 
εικοσιπενταετίαν τάς υπηρεσίας της εις τον προμαχώνα εκείνον τοϋ Ελληνι
σμού Θράκης ώς διευθύντρια τοϋ Κεντρικού Έλλην. Παρθεναγωγείου τής 
πόλεως, πού δυστυχώς έπαυσε νά είναι ελληνική από τού 1922. Καταφυ- 
γοϋσα πρόσφυξ ενταύθα από τότε καί προσληφθεΐσα είς την Λαϊκήν Τράπε' 
ξαν ως υπάλληλος, υπηρέτησε μέχρι τοϋ θανάτου της τό ίδρυμα υπό ιοϋ
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οποίου και εκηδεύθη την 2 5 ’Οκτωβρίου 1946 εν τόμ Γ'νεχροταφ. Κοκκινιάς. 
Ή  εθνική δραστηριότης, ως καί ή δράσις καί ή έργαπκότης της μακαρίτι- 
δος θά παραμείνη παράδειγμα εϊς τούς μεταγενεστέρους Θράκας, οϊτινες θά 
πληροφορούνται παρά των γεροντοτέρων την δρασιν των άποθανόντων εις 
τά έν Τουρκία έθνικά^έδάφη τοΰ Ελληνισμού, έκ των οποίων εξεδιωχθη 
οντος κακή μοίροι εις τ« 1922. π ' π ·

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (έκ Στενιμάχον)
Την 12ην ’ Ιανουάριου 1947 άπέθανεν εις ήλικίαν 89 ετών ο εκ Στε 

νιμάχου Βορείου Θράκης|Βασ. Παπαδόπουλος, δικηγόρος, κα'ι άλλοτε βου 
λευτής Στενιμάχου εις την Βουλγαρικήν Βου' 
λήν. Ό  Βασίλ. Παπαδόπουλος υπήρξε ένας πο
λύτιμος "Ελλην, διότι δ'λην του την ζωήν κατη- 
νάλωσε διά την πατρίδα. Σπουδάσας θεολο
γίαν εις ’ Αθήνας καί νομικά εις Αϊχ άνεδείχθη 
ένας των μάλλον χρησίμων άνδρών τής εποχής 
του καί τοΰ Βορειοθρακικοΰ Ελληνισμού μέχρι 
τοΰ αλησμόνητου καί θλιβερού έτους 1906, δτε 
έγένετο 6 μέγας ^διωγμός τοΰ Ελληνισμού εκ 
των προγονικών του εδαφών. ’ Αλλά καί μετέ- 
πειτα ήγωνίσθη σθεναρώτατα διά την Ικδίκα- 
σιν τοΰ εγκλήματος των Βουλγάρων, την ανταλ
λαγήν τών|Έλλήνων καί την άποζημίωσιν των 
κοινοτικών περιουσιών, δτε πλέον τό δικαστή- 
ριον τής Χάγης κατεδίκασε τους Βουλγάρους νά 
πληρώσουν αποζημιώσεις διά τάς καταληφθεί- 
σας κοινοτικάς περιουσίαςΤΤάς σθεναρός του 
αγορεύσεις εδημοσιεύσαμεν εις τον Η ’ τόμον τοΰ « ’ Αρχείου Θράκης» μέ τον 
τίτλον : « Ή  καταστροφή τοΰ Βορειοθρακικοΰ Ελληνισμού» καί αποτελούν 
θαυμάσιον ιστορικόν μνημεΐον τής καταστροφής τοΰ προαιώνιου 'Ελληνι
σμού καί τής βιαίας άναχωρήσεως 120 χιλ. Ελλήνων εις την Ελλάδα. ’Έκ- 
τοτε, λαβών καί δ ίδιος τον δρόμον τής εξορίας καί εγκατασταθείς εις ’ Αθή
νας, έζησεν έν μέσιρ τής οικογένειας του γαλήνιος καί ήρεμος, άλλα καί πό
νων καί πασχών διά τό παρελθόν τού Ελληνισμού τοΰ οποίου υπήρξε φ ω 
τεινός φάρος καί καθοδηγητής επί μακρά έτη. Ή  Θράκη κηδεύσασα τον άν- 
δρα εκφράζει τήν οδύνην της καί εύχεται νά είναι ελαφρά ή ’ Αττική γή μέ 
χρι τής μεταφοράς τών οστών του εις τήν πατρίδα του Στενίμαχον, αν ποτέ 
ελευθερωθή ή Β. Θράιίη, δπεος καί τών άλλων άνδρών, ως τοΰ Σωτ. ’Αντωνιά- 
δου, ιατρού, Μυρτίλου Άποστολίδου, ιστορικού, οϊτινες έθυσιάσθησαν υπηρε- 
τοΰντες τήν πατρίδα μέχρι θανάτου. π. π.



248 Μνημόσυνα

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Β Α Φ Ε Ι Δ Η Σ

"Ένας ακόμα εξαιρετικός Θράξ, ό Στέλιος Βαφείδης, άπέθανε στάς 
Σέρρας, από συγκοπή καρδίας στάς 24 τοϋ Νοέμβρη 1946.

Ό  Σ. Βαφείδης γεννήθηκε στην Καλλίπολη τής ’ Ανατολικής Θράκης 
τό 1895. Ή  οικογένεια του, μιά απ’ τις πολύ καλές τής Καλλιπόλεως, τοϋ 
εδίδαξε την αρετή και τον ήσκησε σ’ αυτήν.Έσπούδασε στήν ’ Αστική Σχολή 
τής Πατρίδος του, έφοίτησε στή Μεγάλη Σχολή τοϋ Γένους τής Πόλης κα! 
τελείωσε τό Γυμνάσιο τής Χίου, τό 1911.

"Εκτοτε καί μέχρι τής άπελευθερώσεως τής ’ Ανατολικής Θράκης 
(1920), έδίδαξεν ως διδάσκαλος στα σχολειά τής Καλλιπόλεως, των χωριών 
της, τής Ραιδεστοϋ. Μερικά καί διηύθυνε. ’Ακούραστος καί ενθουσιώδης, 
έμόρφωσε εκατοντάδες Θρακόπουλα. ’ Επί χρόνια δούλεψε μέ τή ψυχή του 
ως διδάσκαλος στήν υπόδουλη Θράκη. Καί δταν τό όνειρο των αλυτρώτων 
έγινε πραγματικότητα, καί στο Κονάκι τής Καλλιπόλεως Ικυμάτισε περήφανα 
ή γαλανόλευκη, δ Βαφείδης σέ άλλη επίκαιρη στάθηκε θέση. Τοποθετείται 
τό 1920 δημόσιος υπάλληλος στή Νομαρχία τής Πατρίδος του καί συντελεί 
παρά πολύ γιά τήν καλύτερη οργάνωση της.

Μετά τήν Μικρασιατική καί Θρακική κατα
στροφή τοϋ 1922 πρόσφυξ καί αυτός, τοποθε
τείται ανώτερος Διοικητικός υπάλληλος στή Γε
νική Διοίκηση Θράκης (Κομοτινή). Σπουδάζει 
νομικά καί πολιτικές επιστήμες στό εδώ Πάνε 
πιστήμιο καί στήν άνωτάτη Σχολή Διοικητικών 
υπαλλήλων ’ Αθηνών. Τοποθετείται Διευθυντής 
Νομαρχιών Καλαμών, Λαρίσης, Νομάρχης Κε 
φαλληνίας καί τελευταίως Διευθυντής Νομαρ
χίας Σερρών.

Τίμιος ευσυνείδητος, δραστήριος, ευφυής, 
j h  εργατικός, αληθινός πατριώτης, φιλότιμος. Ά -  

■ r JhBH γάπησε πολύ τή Θράκη καί μέ μεγάλη συγκίνη-
- - f  ση πάντοτε τήν άνάφερε. Οι νεκροί τότε πεθαί-

νουνε, όταν τούς λησμονάμε. Τό πέρασμά του 
ήτανε τόσο φωτεινό, δυνατό, ευεργετικό πού δεν θά ξεχαστή καί θά μιλούν 
γιαυτόν οΐ πόλεις τοϋ πέρασε καί υπηρέτησε, οι μαθηταί πού μόρφωσε, τά 
ορφανά πού προστάτευσε. ’Ά ς είναι ελαφρό τό φιλόξενο χώμα τών Σερρών.

Δ. Κ Α Ο Υ Τ Ζ Ο Σ
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ΠΟΝΤΕΣΕΡΙΟΝ. — Φρυύριον της Μοιαίας 
έν Θράκη, τό όποιον άνακαινίσας δ αδιοκρά- 
τωρ ’Ιουστινιανός Α' (527—556) άνέδειξε «δια- 
φερόντως έξαίσιον». (ΙΙροκ. Περί Κτισμ. IV , 
6, 23).

ΠΟΝΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. — Άλλη  όνομααία 
τοΰ Εΰξείνου Πόντου, άπαντώσα πολλάκιςπαρά 
ΙΙτολεμαίφ.

*ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΛΙΣ. - ’ Ονομασία τοϋ Ρηγίου 
(νΰν Κιουτσούκ Ταεκμετζέ)κατά τόν μεσαιώνα 
(βλ. λέ§. Ρήγιον).

ΠΟΝΤΟΣ. — Παραπόταμος τοϋ Στρυμόνος 
(κοινώς Στρούμνιτσα) διαρρέων τά βόρεια της 
χώρας των Σιντών. Περί αύτοΰ αναφέρει Στέ
φανος δ Βυζάντιος κατά τδν ’ Αριστοτέλη δτι 
τό ,ρεΰμά του συμπαρααύρει λίθους τινάς,. οί 
όποιοι καιόμενοι έχουν δλως περιέργους ιδιό
τητας. «Ριπιζόμενοι μέν άποσβέννυνται τα
χέως, δδατι δέ ραινόμενοι άνάπτονται. “Όταν 
δέ δή καίωνται τραχέως πονηρόν δζουαι καί 
παραπλήσιον άσφάλτψ καί τήν όαμήν οδτω 
δριμεϊαν έχουσιν ώς μηδέν των Ιρπετών ΰπο- 
μένειν καιομένων αυτών».

*ΠΟΡΟΓ (ή). — «Παράλιος τής Θράκης χώ
ρα καταντικρΰ Κουμουτζηνών» (νΰν Κομοτι- 
νής), όπου άπεβιβάσθη δ Τούρκος Άμοϋρ, 
διά τάς έπιδρομάς του, καθ’ ήν εποχήν δ 
’Ιωάννης Καντακουζηνός εδρίσκετο εις Κου- 
μουτζηνά (I. Καντακουζηνοΰ Ίστορ. Α. 470). 
Ή παράλιος αδτη χώρα, διετήρησε μέχρι σή
μερον τό δνομά της, είναι δέ ή σημερινή 
Μπουροϋ, ή μικρά νησίς, όπου εδρίσκονται 
καλΰβαι τινές ψαράδων, ακριβώς εις τήν εί
σοδον, τόν «πόρον» δηλαδή τής λίμνης, ά- 
πέχουσα δυο μόλις χιλιόμετρα από τό Πόρτο 
Λάγο, δπόθεν καί τά δνομά της. (Πρβλ. Στ. 
Κυριακίδου “Ημερολ. Μεγ. “Ελλάδος, 1931, 
σελ. 209. Τοΰ αύτοΰ : Βυζαντινά! Μελέται, 
σελ. 40, 66).

■"ΠΟΡΣΟΓΛΑ.— ’ Ονομασία τής Μαξιμιανου- 
πόλεως τής μετά ταΰτα Μοαυνουπόλεως δπό 
των 'Οδοιπορικών καί των Ρωμαϊκών χαρ
τών, τής δποίας τά ερείπια καί σήμερον ονο
μάζονται δπό των περίοικων Μεσιν-καλεσί. :

ΠΟΡΦΓΡΑ. — Έκ των έπισημοτέρων παλα- 
τίων τοΰ Βυζαντίου, κείμενον έν τφ Μεγάλφ

Π®Ρι5όλφ των βασιλικών άνακτόρων καί επί 
τήί βόρειας αϊτών πλευράς πρός τήν θάλασ- 
°αν tfjj Προποντίδος. Είχε σχήμα τετράγω
νον ΐυ,Εχά τής στέγης πυραμιδοειδοδς, τό δέ 
δάπεδόν του καί οί τοίχοι του ήσαν Ιστρω- 
μένα 5ιά πολυχρώμων μαρμάρων. Εις τά πα
λάτι^  τοοχο παρέμενον αί βασίλισσαι τοΰ Βυ
ζάντιέ καχά τάς ήμέρας τοΰ τοκετοΰ αΰτών, 
®ιό ΐτιχι 0ί ev αΰτψ ■ γεννώμενοι βασιλόπαιδες 
έκαλοΰντο «Πορφυρογέννητοι».

*ΊθΡίλΝ (’ Επισκοπή).—Πόλις τής μεσημ
βρινής Θράκης, καί μία τών δπό τόν Μητρο
πολίτην Τραϊανουπόλεως όκτώ επισκοπών, ή 
“ ό^ή μέ τήν Τόπειρον (βλ. λ.).

βί)ΣΕΙΑΙΟΝ.— Άκρωτήριον τής δυτικής πα-, 
ραλί^' χγ)- χερσονήσου Παλλήνης (τής σημε
ρινής Κασσάνδρας) καλούμενον Ποσεϊδι ή Κασ
σάνδρα.

Π4)ΣΕΙΔΩΝΙΟΝ. — ’ Ονομασία τοϋ άκρωτη- 
ρίου Ποσειδίου τής χερσονήσου Παλλήνης, τό 
σημερινόν Ποσεϊδι παρά Θουκυδίδη (Λ, 129).

*ΑθΣΕΙΔΩΝΙΟΣ.—Γίός τοΰ Κερσοβλέπτου, 
βασι\έως τών θρφκών (357—341 π. X.), φί
λου καί συμμάχου τών ’Αθηναίων, εις τόν ά- 
ποΐο'ν μεχά χών αδελφών του, κατά τό ψή
φ ι ζ α  τών Δελφών άνευρεθέν επί μαρμάρινης 
^ήλ.ης, οί ’ Αθηναίοι έδωκαν «προμαντείαν, 
προε§ρ[αν, προδικίαν πού Δελφούς ατέλειαν 
πάντων».

Π(3ΤΑΜΟΓΚΑΣΤΕΛΛΟΝ.-’Ονομασία φρου- 
ρίου χ^ς Θράκης, παρά Προκοπίφ (περί 
Κ ^ μ .  IV, 4) κτισθέν έκ θεμελίων δπό τοϋ 
α’}τοκράτορος ’ Ιουστινιανού (527—565).

Π*)ΐΕΙΔΑΙΑ.— (ή) Βλ. λέξ. Ποτίδαια.
^ΟΤΙΔΑΙΑ (ή).—’ Αρχαιότατη άποοαα τών 

Κβρι.νθίων, ίδρυθεϊσα κατά τόν έβδομον π. X. 
αίώνα , περίφημος έν τή ίοτορίφ διά τήν με
ταξύ Αθηναίων, Λακεδαιμονίων καί Μακεδό- 
νων Αντιζηλίαν. ”Εκειτο δέ έπί τοΰ πεντε- 
σταόίου ίσθμοϋ τής Παλλήνης, άπέχουσα 70 
στάδια πρός Δυσμάς τής Όλύνθου. (Στράβ. 
VII,  330, 25, 28). Μέχρι τών Περσικών πο- 
λέμίον παρέμεινεν . έλευθέρα. Ήναγκάσθη 3- 
μως νά ύποκύψη εις τόν Περσικόν ζυγόν καί 
να )(ορηγήαη στρατόν καί πλοία ε!ς τόν πα- 
ραπχ^οντα υχίχον τοΰ Ξέρξου (Ήροδ. VII,  
123). Μετά τήν έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν καί 
τήν άναχώρησιν τοϋ Ξέρξου, οί Ποτιδαιάται(Συνέχεια έκ τοΰ ΙΑ' τόμου)
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άπεσχάχησαν από τοΰ Περσικού ζυγοϋ (Ή - 
ροδ. VII, 126). Ά λ λ ’ έπελθών κατ’ αΰχών 
δ Άρχάβαζος μεχά 60.000 σχραχοΰ, άφου 
προέπεμψε χόν Ξερζην εις χήν "Ασίαν, έπο- 
λιόρκησε ατενώς χήν Ποχίδαιαν. Ά λ λ ’ ένφ 
έπολιόρκει αΰχήν, συνέβη μεγάλη άμπωχις 
τής θαλάσσης, διαρκέσασα επί πολύ, γεωλο
γικόν φαινόμενον χό όποιον δεν είχε παρα- 
τηρηθή ΰπό χων κατοίκων μέχρι χής εποχής 
εκείνης. Τό πλεΐαχον χόχε χων Περσών, μή 
γνωρίζον νά κολυμβφ έπνίγει, χούς άλλους 
καχεσχρεψαν διά χων πλοίων χων. Τό φυσι
κόν χοϋχο φαινόμενον, καθώς διηγεΐχαι δ Ή- 
ρόδοχος (VII, 126—129) άπέδωκεν είς χιμω- 
ρίαν χοϋ Ποσειδώνος, χοϋ όποιου χόν ναόν 
καί χό άγαλμα δέν έσεβχαθηααν οί Πέρσαι. 
Οί δέ περισωθένχες έκ χων Περσων συνηνώ- 
θησαν μεχά χοϋ Μαρδονίου, διαχρίβονχος εν 
Μακεδονίφ.

Μεχά χήν άναχώρησιν χών Περσων έκ χής 
Ευρώπης, έγένεχο σύμμαχος καί φόρου δπο- 
χελής, είς χούς ’ Αθηναίους, άπό χοϋ 479 μέ
χρι χοϋ 432 π. X. καχαβάλλουσα καχ’ άρχάς 
εις αϋχοΰς έχήσιον φόρον 6 χάλανχα, βραδύ - 
χερον δέ είς 15. Τοΰχο όμως δέν ήμπόδισε 
χούς Ποχιδαιάχας νά ε&ρίσκωνχαι είς φιλικάς 
σχέσεις μεχά χής Κορίνθου άρχαίας μηχροπό- 
λεώς χων. Πράγμαχι δέ, δ Θουκυδίδης, μας' 
πληροφορεί (Α, 56) όχι ή Ποχίδαια εδεχεχο 
έκ Κορίνθου καθ’ έκαστον έχος δρχονχας ο
νομαζόμενους έπι-δημιουργούς. Άναμιχθεϊσα 
είς χάς μεχαςό ’ Αθηναίων καί Σπαρτιατών 
έριδας; έκλινε μάλλον πρός χούς τελευταίους 
παρασχοΰσα μίαν, χων αφορμών χοϋ Πελοπον- 
νηαιακοϋ πολέμου.

Καχά χάς άρχάς χοΰ πολέμου οί Ποχιδαια- 
χαι άνχέαχησαν γενναίως καχά χων ’ Αθη
ναίων, έπί χέλους όμως ήναγκάσθησαν νά 
παραδοθοΰν καί νά διαακορπισθοϋν άνά χάς 
Χαλκιδικάς πόλεις, οί δέ Αθηναίοι άπέσχει- 
λαν είς χήν πόλιν 1.000 κληρούχους. "Εκχοχε 
έγένεχο αποικία χών ’ Αθηναίων διά χής βοή
θειας χών όποιων άνχέσχη καχά χής Όλύν- 
θου (θουκυδ. Α, 64, Β, 70,—Αιοδ. Σικελιώ- 
χου, XII,. 34, 36).

Περί χά χέλη χοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέ
μου, ύπέκυψεν εις χούς Λακεδαιμονίους, όλί- 
γα δέ έχη μεχά χαϋχα χά 394 π.Χ. καχέλα-
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βεν αΰχήν δ αχραχηγός χών 'Αθηναίων Κόνοίν, 
μέχρις όχου προσεχώρησεν είς χήν δπό χήν 
ήγεμονίαν χής Όλύνθου ίδρυθεϊσαν Χαλκιδι- 
κήν 'Ομοσπονδίαν.

*
*  *

Έπί χών Μακεδονικών χρόνων καχελήφθη 
υπό Φιλίππου χό 357 π. X. δσχις χήν μέν 
φρουράν χών ’Αθηναίων επέχρεφε νά έξέλθη 
αβλαβής καί νά έπισχρέψη είς ’Αθήνας, χούς 
δέ καχοίκους έξανδραποδίσας, χήν δέ πόλιν 
καχασχρέψας, παρέδωκεν μεχά χής δπαίθρου 
χώρας είς χούς Όλυνθίους. (Λημοσθ. Φιλιπ
πικός Β, 20,—Περί Αλοννήσου, 9 —10—*0- 
λυνθιακ. Β, 7,— Αιοδ. Σικελ. X V I,  8).

Τεσσαράκοντα έχη περίπου μεχά χήν υπό 
χοϋ Φιλίππου καχασχροφήν χής Ποχιδαίας, 
χάρις είς χήν έξοχον αΰχής γεωγραφικήν θέ- 
σιν, έπανιδρύθη χά 316 π. X. &πό χοΰ Ιξασ- 
σάνδρου, γαμβρού χοϋ Φιλίππου, ολίγον Β. Α. 
αΰχής·, άπό χοϋ όποιου ώνομάσθη Κασσάνδρεια 
(Σχράβ. VII, 330, 25, 27,-Αιοδ. Σικελ. X II  
nauoav. y ,  23), άποβασα καί πάλιν μία χών 
σπουδαιοχέρων πόλεων, αλλά καί χής Μα
κεδονίας, ιδίως δέ έπί χής βασιλείας Φιλίπ
που xou Ε', υίοδ Αημηχρίου χοϋ ΠολιΟρκηχοϋ. 
"Εκειχο δέ καχά χόν Πχολεμαΐον (Γεωγρ. 
III, 13. 13) είς βόρ. πλάχ. 40° καί άναχολ. 
μήκ. 51°, 5'.

Τήν ακμήν χης καί πρόοδον άνέκοφεν έπί 
χινα καιρόν ή χυραννία χοΰ έπί σκληρόχηχι 
διακρινομένου περιβοήχου χυράννου αΰχής ’Α
πολλοδώρου (277—274 π. X.) φονευθενχος 
υπό ’ Αντιγόνου χοϋ Γοναχά.

Έπί χοϋ Περσέως τελευταίου βασιλέως χής 
Μακεδονίας, ύπήρχεν έν αυτή φρουρά έκ 
1.000 περίπου άνδρών καί 200 Ιππέων, δι- 
πλασιααθεισα άργόχερον καχά τήν δπό χών 
Ρωμαίων πολιορκίαν αΰχής χό 169 π.Χ. καχά 
τήν δποίαν άνχέταξε πείσμονα άνχίατααιν. 
Τέλος όμως ήναγκάσθη νά παραδοθή, μεχά 
δέ χήν ήΐχαν χοΰ Περσέως εκηρύχθη όνόματι 
μόνον ελεύθερα, όπως ή Πέλλα καί οί Φίλιπ
ποι. (Τίχ, Αιβίου, ΧΙνΙΙ.Ι, 24. —Πλινίου Nat. 
Hist. IV. ΐ7).Έκχοχε ήρχισε νά παρακμάζη 
μέχρις οδ έπιδραμόνχες οί Γότθοι έπολιόρκη- 
σαν αΰχήν καχά χόν τρίτον αιώνα. Καχε· 
σχράφη δέ έκ θεμελίων τό 540 μ. X. ΰπό 
χών θύννων καί Σλαύων, οίχινες διαβάνχες
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τόν Δούναβιν επλημμύριααν χάς Εΰρωπαϊκάς 
επαρχίας. 'Ο Ιστορικός Προκόπιος, άναφέρων 
τχ τής επιδρομής χαύχης, λέγει όχι οι βάρ
βαροι έλεηλάχησαν παααν χήν από χοΰ Ίο- 
νίου Πελάγους μέχρι χών προααχείων χής 
Κωνσταντινουπόλεως χώραν. Μεταξύ δέ και 
άλλων καχέσχρεφαν καί χήν Καααάνδρειαν, 
«οδ χειχομαχήσανχες πρόχερον». (Κ. Ιίαπα- 
ρηγοπούλου, Ίσχορ. χοΰ Έλλ. ’Έθνους, έκδ. 
Έλευθερουδάκη, χόμ, Γ σελ. 109).

Τά καχααχραφέντα αυτής χείχη άνήγειρεν 
ολίγον μετά χαδχα δ ’ Ιουστινιανός χά 552 
(ΙΙροκοπ. Περί Κχίαμ. IV, 3). "Εκχοχε έλη- 
σμονήθη καί χό άρχαϊον αυτής όνομα, διεχή- 
ρηαεν όμως χό όνομα Καασάνδρεια.

'Ο 'Ιεροκλής, άναφέρων χήν Ποχίδαιαν, λέ
γει όχι επί χών ήμερών του (VI αιών), εκα
λείτο Καασάνδρεια καί Βέρροια. (Συνέκδημος 
Appendix II, 66, 118). Άλλαχοΰ δέ (αυ
τόθι 1, 36) ώνομάσθη Καασάνδρεια «από 
Κασσάνδρας θυγατρός Πριάμου, ώσπερ Άθή· 
ναι Ιξ ’Αθήνας». ’ Επί χινα χρόνον, φαίνεται 
ότι ή Ποτίδαια— Κασσάνδρα, ώς αναφέρει δ 
Πολύαινος, συγγραφεΰς του δευτέρου μ. X. 
αΐώνος (VI, 7),εκαλείτο καί Εΰρυδίκεια, πρός 
τιμήν χής Ευρυδίκης, θυγατρός χοΰ Λυσιμά
χου, βασιλέως τής Θράκης (323—281 π. X ) 
συζύγου τοΒ Άνχιπάχρου ,Β', ή χής θυγατρός 
χοΰ Άνχιπάχρου Α', (άδελφοΰ χοΰ Κασσάν- 
δρου) συζύγου Πτολεμαίου χοΰ Α', βασιλέως 
χής Αίγυπτου, ή οποία άπεαύρθη έκεΐ χό 280 
π.Χ. μετά χόν θάνατον χοΰ πρεσβυχερου υίοϋ 
χης Πτολεμαίου χοΰ Κεραυνοϋ.

’Επί χών ερειπίων αΰχής εκειτο χό χωρίου 
«Πίνακα», όπου σώζονται ίχνη τάφρου, χήν δ· 
ποίαν είχε κατασκευάσει δ Φίλιππος καί τεί
χους μετά πύργων, φράσσοντας χόν ισθμόν, 
χό όποιον καλείται «Πόρτα» ή «Πόρται». 
(Μελετίου Γεωγραφία, Τόμ. Β' σελ. 461).

Οί κάτοικοι χοΰ χωρίου καί οί εις αυτό κχ- 
ταφυγόντες χριστιανοί κατεστράφησαν δπό 
τών Τούρκων κατ’  ’ Οκτώβριον χοΰ 1821, ΰ- 
ποσχάνχες χά πάνδεινα, ιδίως δέ παρά χόν 
“Αγιον Μάμαντα ("Ολυνθον), ελάχιστοι διααω· 
θέντες κατέφυγον εις χάς Βορείους Σποράδας.

Μεχά χήν άπελευθέρωσιν χής Μακεδονίας 
τφ  1912 ίνέκχησε χό άρχαΐον αΰχής όνομα 
Καασάνδρεια ή Κχασκνδρινόν καί άιτλώς

Κασσάνδρα αποτελεί δέ έδραν κοινότητος χής 
έπαρχίας Χαλκιδικής χοΰ δμωνύμου νομοΰ, 
αριθμούσα 376 κάτοίκους (1928).

** *
Ή  II οχίδαια ένωρίχαχα έκοψε νομίσματα 

από χοΰ πέμπτου ήδη π. X. αΐώνος, δ δέ 
τύπος χών τετράδραχμων ένεπνεύσθη άναμ- 
φιδόλιυς εκ χοΰ αγάλματος χοΰ Ποσειδώνος 
χό διχοίον αναφέρει ό Ηρόδοτος. Φέρουν δέ 
έμπροσθεν μέν ένα Π καί χόν Ποσειδώνα 
έφιππον κρατούντα τρίαιναν, όπισθεν δέ έγ- 
κοιλον τετράγωνον, διηρημένον διαγωνίως ή 
Πο ή Π μεχά χής αΰχής παραστάσεως, όπι
σθεν δέ. γυναικείαν κεφαλήν. “ Αλλα πάλιν 
άργυρα χεχρώβολα φέρουν Π καί γυμνόν ιπ
πέα, όπισθεν δέ όπως ανωτέρω. ΙΙλήν των 
αργυρών δπάρχουν καί χαλκά, φέροντα τήν 
κεφαλήν χής Άθηνάς, όπισθεν δέ ΠΟΤ καί 
Πήγασον. ’ Επίσης σώζονται νομίσματα χής 
Ευρυδίκης χών ετών 298— 280 π. X. χαλκά, 
έμπροσθεν μέν φέροντα κεφαλήν πεπλοφόρου 
βασιλίσσης, όπισθεν δέ χήν επιγραφήν ΕΓΡΓ- 
ΔΙΚΒΩΝ μεχά τρίποδος. ’ Επί χών Ρωμαϊκών 
χρόνων κηρυχθείσα ελεύθερα, καί δέχθεισα 
Ρωμαϊκήν αποικίαν, έκοψε χαλκα νομίσματα 
έπί των αΰτοκρατόρων Κλαυδίου καί Φιλίπ
που μ5χά λατινικών έπιγραφων : CO L O N IA  
AUG, CA SSAN D RIE N SIS , έπί των δ-
ποίων σχεδόν πάντοτε φέρεται ή κεφαλή του 
Άμμωνος Διός. (Head-Σβορώνου, Τόμ. Α', 
σελ. 278—279).

** *
"Εκ τίνος επιγραφής εδρεθείσης εν τή θέ· 

αει Ιίοχιδαίας—Κασσάνδρας, γίνεται γνωστόν 
;όχι δπήρχεν έν αΰτή ναός χοΰ Λυσιμάχου βα- 
σιλέως τής Θράκης, ίδρυθείς κατά παααν πι
θανότητα 30 έτη μετά τήν Εδρυσιν τής Κασ- 
σανδρείας (περί τά 286 -281), δπότε ή πό
λις είχε περιέλθει εις τήν εξουσίαν του Λυ
σιμάχου. (Jjl. Αήμιτσα, Έπιγραφαί Ποχιδαίας 
έν Μακεδονίφ σελ. 634—635, ύπ’ άριθ. 764).

ΊΓπά εκκλησιαστικήν Ιποφιν, άναφέρεχαι 
κατά χόν πεμπχον αιώνα ώς ’ Επισκοπή, χής 
όποιας μνημονεύεται επίσκοπος χής νόθου έν 
"Εφέσψ συνόδου, δπογραφόμενος. «Έρμογέν- 
νης Καααανδρείας Μακεδονίας πρώτης». "Ε
κτατέ δέν άναφέρεχαι επισκοπή αΰχοΰ, μόλις 
δέ κατά X V  καί X V III  αιώνα άναφέροντομ
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επίσκοποί αϋτής, δπότε άνεσυστήθη κατά πά
σαν πιθανότητα εις άνάμνησιν τής παλαιας 
δόξης τής πόλεως. Των ετών τούτων γνω. 
στοί επίσκοποι είναι τέσσαρες : '0  Ίωαννί- 
κιος περί τάς άρχάς τοΰ X V  αίωνος, δ Κο
σμάς κατά τό 1560, λαβών μέρος εις τήν έν- 
θρόνισιν τοδ Οικουμενικού Πατριάρχου Ίωά- 
σαφ, δ Λαυρέντιος, χειροτονηθείς τό 1639 
αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας, καί δ ’Αρσένιος 
τδ 1720. Εις τάς δπό τον Οικουμενικόν θρό
νον δπαγομένας εκκλησίας μνημονεύεται ώς 
επισκοπή πέμπτη τήν τάξιν δπά τόν μητρο
πολίτην Θεσσαλονίκης, δπότε προβιβασθεΐσα 
άπετέλεσεν ανεξάρτητον Μητρόπολιν. Σήμε
ρον δ επίσκοπος αύιής φέρει τόν τίτλον, « ‘Γ- 
πέρτιμος και ’Έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού», 
τοΰ δποίου Ιδρα είναι δ Πολύγυρος.

ΠΟΓΛΧΕΡΙΑΝΑΙ (αί).— Έπισημότατον αϋ- 
τοκρατορικόν παλάτιον κείμενον είς τόν έν- 
δέκατον ρεγεώνα τής Κων)πόλεως. Κατ’ άρ
χάς ώνομάζετο Φλακιλλιαναί από τού ονό
ματος τής πρώτης συζύγου τοΰ αϋτοκράτορος 
Θεοδοσίου τοδ Μεγάλου (378—395) Φλακίλ- 
λας Αίλίας, κατόπιν δέ Πλακιδιαναί άπό τοΰ 
ονόματος τής δευτέρας συζύγου αΰτοδ Πλα- 
κιδίας Γάλλης, τέλος δέ Πουλχεριαναί άπό 
τής Αύγούστας Πουλχερίας θυγατρός τοΰ Θεο
δοσίου, όνομα τδ δποϊον και επεκράτησεν. Εις 
τό παλάτιον τοδτο ήσαν άποθησαυρισμένα τά 
κειμήλια τής αυτοκρατορίας, τά λεγόμενα 
«σίγνα βασιλικά».
' *Π0ΓΑΠ0ΓΔΕΒΑ.— "Ονομα θρακικόν τής 
Φιλιππουπόλεως (Pulpudeva), άπαντών μό
νον καί άπαξ είς τό σύγγραμμα τοδ Γότθου 
ιστορικού καί αρχιεπισκόπου Κρότωνος Jor- 
danes (De brevatione chronicorum ή de 
regnorum concessione), άκμάσαντος κατά 
τόν έκτον μ. X. αιώνα. Τό Πολπούδεβα τοδτο 
είναι πιστή θρακική μετάφρασις τοΰ ονόμα
τος Φιλιππουπόλεως, γενομένη δπό των Θρα
κών : Ποόλπου=Φιλίππου, δεβα δέ=πόλις, 
ήτοι : Φιλίππου πόλις ή Φιλιππούπολις, οΰχί 
δέ σλαυϊκόν, δπως ισχυρίζονται οί Βούλγαροι 
δι’ εθνικούς λόγους, έκ τοΰ δποίου παρήγα- 
γον,τό Πλόβδηφ, δπως ονομάζουν σήμερον 
τήν Φιλιππουπολιν. (Πρβλ. Κ. Μυρτ. Άπο- 
στολίδου, περί τής γλώσσης των Θρακών εις 
«Θρακικά», 1932, σελ. 227 καί έξης).

ΠΟΓΣΙΝΟΝ. — Πόλις καί φρούριον τής 
Θράκης, εν τή κεδιάδι τοΰ "Εβρου, άναφερο- 
μένη δπά τοΰ Προκοπίου (Περί Κτισμ. IV, 
11) τής δποίας τά τείχη έπεοκεΰασεν δ αΰ- 
τοκράτωρ ’ Ιουστινιανός (527— 565).

ΠΟΓΤΕΔΙΣ.— Φρούριον τής Κάτω Μοισίας 
έν Θράκη επί τής δεξιάς όχθης τοΰ Δουνά- 
βεως, παρά τόν ποταμόν "Αλμον (νΰν Λάμ) 
καί τήν δμώνυμον πόλιν, έπισκευααθέν κατά 
τόν Προκόπιον (Περί Κτισμ. IV, 6, 28) δπά 
του αϋτοκράτορος ’ Ιουστινιανού Α' (527-565).

ΠΡΑΙΣΘΛΑΒΑ ή ΜΕΓΑΛΗ. — ’ Αρχαία 
πρωτεύουσα τής Βουλγαρίας έν τή Κάτω 
Μοισίφ, περί τά 20 χλμ. πρός νότον τής 
Σοόμλας, οΰ μακράν τής κωμοπόλεως ’ Αε
τού, επί των βορείων δπωρειων τοδ Αίμου, 
έν τφ λεκανοπεδίψ τοΰ μεγάλου Καμτσίκ, 
έκβάλλοντος είς τόν Εδςεινον Πόντον, 'Εκα
λείτο- δέ Μεγάλη Πρισθλάβαή Περείασλάβετς 
πρός διάκρισιν άπό τής άλλης βουλγαρικής 
πόλεως, τής Μικρας λεγομένης ΙΙερεϊασλά- 
6ετς ή Περισλαύας. Τά παλαιόν όνομα τής 
ΙΙραισθλάβας ήτο Μαρκιανούπολις, ίδρυθεϊσα 
δπό τοδ αϋτοκράτορος Τραϊανού (98—117 μ. 
X .), πρός τιμήν τής αδελφής του Μαρκίας. 
Τής Μεγάλης Πραισθλάβας περιγραφήν κα- 
τέλιπεν ή βασιλόπαις "Αννα Κομνηνή (VII
3) Ιχουσαν ώς εξής :

«Πρώτη δέ αδτη περιφανής περί τόν "Ι
ατρόν διακειμένη, ποτέ μεν οδτ’ όνομα τοδτο 
έχουσα τό βαρβαρικόν, άλλ’ Ιλληνίζουσα περί 
τήν προσηγορίαν μεγάλη πόλις καί οδσα καί 
λεγομένη. Άφοΰ δέ δ Μάκρος δ των Βουλ
γάρων βασιλεύς καί οί έξ εκείνου γενόμενοι 
καί προσέτι γε Σαμουήλ δ τελευταίος τής 
βουλγαρικής δυναστείας, καθάπερ δ Σεδεκίας 
των ’Ιουδαίων, τής έοπέρας κατέδραμον, σύν
θετον έκτήσατο τήν προσηγορίαν άπό τε τής 
ελληνικής σημασίας μεγάλη επονομαζόμενη 
καί τήν άπό των Σθλαβογενών έπισυρομένη 
λέξιν, μεγάλη Πρισλάβα πανταχόθεν τούτο'.ς 
φημιζόμενη».

Τά ερείπια αϋτής σώζονται έν τή νΰν 
Πρεσλάβφ, τουρκιστί Έσκή-Σταμπούλ. Μεταξύ 
καί άλλων σώζεται καί κτίριόν τι καλούμε- 
νον Σεράϊ, ήτοι άνάκτορον. Άποτελεΐται δέ. 
έκ παχέων τειχών ΰψους 5—6 μέτρων περί
που, άπαρτιζόντων ορθογώνιον περίβολον τοΰ
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δποίου at πλευραί έχουν μήκος πλέον των έ- 
καχόν μέτρων. Μήπως τό κτίριον χοδτο εί
ναι ή θέσις χοΰ Άοϋλ ή παλοίτιον χών δια
δόχων τοδ Σαμουήλ ; Τά ερείπια χαδια έ- 
χρησιμοποιήθ.ησχν διά χήν άνοικοδόμησιν χής 
Σούμλας, μή γενομένης οδδεμιας επιστημο
νικής έρεύνης (G. Schlumberger ’ Ιωάννης 
Τσιμισκής, μετ. Στ. Βουτυρά, σ. 117— 118. 
Πλήν τοδ περιηγηχοΰ Κάνιχς, ούδείς άλλος 
έπεσκέφθη ή έμελέχησεν αϋτά). Πότε ακρι
βό); έκχίαθη ή Πραιαθλάβα δέν είναι έξηκρι- 
βωμένον. Τό μόνον βέβαιον καί γνωστόν εί
ναι όχι άπό πολλοΰ ή Μεγάλη Πραιαθλάβα 
είχεν έκλεγή ώς έδρα δπό των Βουλγάρων 
ήγεμόνων, ένεκα τής όχυράς αΰχής θέσεως, 
ήτις δεσπόζει τόίν δύο κυριωτέρων παρόδων 
τοδ Αίμου. Καχασχραφεϊσα δπό χοϋ βασιλέως 
Νικηφόρου, άνηγέρθη δπό τοδ τσάρου Συμεών 
τόσον μεγαλόπρεπά);, ώστε ή νέα πόλις τα 
χέως άπέκτησε μεγάλην φήμην. ’Αλλ’ άπό 
τής καταστροφής τήν οποίαν δπέστη δπό χοϋ 
Ίωάννου Ταιμισκή (969—976), ή Μεγάλη 
ίΐραισθλάβα παρήκμασε μεχρις όχου περιελ- 
θοϋαα εις χεΐρας των Τούρκων, παρέμεινεν 
αφανής καί άσημος.

Ή  Μεγάλη Πραιαθλάβα είχε καχαληφθή 
δπό χών Ρώσσων, δπό χήν αρχηγίαν χοϋ 
Σβιαχοσλαύου, άπέβη δέ περιώνυμος έν χή ί· 
σχορίφ χοϋ Βυζαντίου διά χήν περιφανή νί
κην χοΰ Ίωάννου Τσιμισκή. καχά χών Ρώσ
σων, χήν 4 ’ Απριλίου 972, Μεγάλην Τεχάρ 
την, καθ’ ήν μετ’ άμφίρροπον καί πεισμαχω- 
δεαχάχην μάχην, ή νίκη έστεψε χά Βυζαντι
νά όπλα. Καχά τόν ιστορικόν Λέοντα χόν 
Διάκονον, μολονότι κάπως δπερβολικόν, εφο- 
νεύθησαν εκ χών Ρώσσων 8.500 άνδρες. Κα· 
χαφυγόνχες οί Ρώσσοι είς χά φρούριον τής 
Πραισθλάβας ήμύνοντο μεθ’ όλων χών δυνά- 
μεών χων. 'Αλλά τέλος εκάμφθησαν καί χά 
βυζαντινά στρατεύματα είσήλθον εις αυτήν. 
Τό άοϋλ χών Τσάρων άνθίσχαχο ακόμη. Τότε 
καχά διαταγήν χοΰ βασιλέως έχέθη πυρ είς 
αΰχό, καί ούτως ήναγκάσθησαν οί Ρώσσοι νά 
έξέλθουν. Σκηναί φρίκης έπηκολούθησαν."Αλ
λοι μέν καθ’ Ικαχονχάδας έκαίονχο, άλλοι 
δέ έφονεύοντο ή ήχμαλωχίζοντο. Οί δπολει- 
φθέντες, πολιορκούμενοι καί εις όλίγας χι
λιάδας άνερχόμενοι, εκδιωκόμενοι δπό τοδ

φοβερού πυρός, έξήλθον εκ τής φοβερά; έ- 
κείνης καμίνου καί συνεκεντρώθηοαν είς τήν 
εύρυτάτην κεντρικήν αυλήν τοΰ κτιρίου. Κατ’ 
αυτών άπέατειλεν δ βασιλεύς τόν Βάρδαν 
Σκληρόν. Οί Ρώσσοι τότε πανταχόθεν πολιορ- 
κούμενοι, αμύνονται, έσχάτη δέ καί φοβερά 
μάχη συνάπτεται έκ χοϋ ουσχάδην. Ή πάλη 
τέλος έληξεν ελλείψει μαχητών, έκ μέρους 
χών ήττηθέντων. Έ κ  των 8.000 Ρώσσων, οί 
όποιοι, κατά τόν Σκυλίχσην ήσαν έγκεκλει- 
σμένοι είς τό άούλ χών Τσάρων, μόνον δ 
Σφέγγελ δ βάραγγος αρχηγός, δ δπό χών 
Ρώσσων καλούμενος Σβιενάλδος καί όλίγισχοι 
άνδρες καχώρθωσαν νά διαφύγουν, καί διά 
μέσου τοδ σκότους νά μεχαβοδν είς χόν Σβια- 
χοσλαΰον, διαμένονχα έν Δρίσχρφ (Δορυσχόλφ) 
διά νά αναγγείλουν είς αύτόν χά τής κατα
στροφής χων.

Μετά τρεις ήμέρας, Κυριακήν τοδ Πάσχα 
(7 ’ Απριλίου) δ βασιλεύς Ιώρχασε χήν έορ- 
χήν τής Άνασχάσεως έν χφ ήμικαχεσχραμ- 
μενψ Μηχροπολιχικφ ναφ τής βουλγαρικής 
πρωχευούσης. Πριν ή εξακολούθηση δ Τσιμι- 
σκής χήν πορείαν αΰχοϋ, διέταξε χήν επι
σκευήν των βλαβένχων μερών χοΰ τείχους, 
είς άνάμνησιν δέ τής νίκης αΰτοΰ μεχωνόμα- 
σε χήν άρχαίαν Πρεϊασλάβεχς, άπό χοΰ ίδιου 
ονόματος Ίωαννούπολιν, αλλά χά νέον χοδτο 
όνομα δεν έπεκράχηαε. Τήν ΙΙραισθλάβαν έ- 
ξεπόρθησαν καί πάλιν χό 1000 μ. X. οί Βυ
ζαντινοί ύπό τούς στρατηγούς θεοδωρακάναν 
καί Ξιφίαν.

ΠΡΑΙΣΘΛΑΒΑ ή ΜΙΚΡΑ.—Παλαιά πόλις 
τής Βουλγαρίας, κειμένη πρός βορραν τής 
Μεγάλης Πραισθλάβας. Κατελήφθη δπό τοΰ 
βασιλέως Ίωάννου χοϋ Τσιμισκή (969—976) 
μετά χήν έκπόρθηαιν τής Μεγάλης Πραισ- 
θλάβας. ’Επίσης καί χά 1000 μ. X. δπό χών 
στρατηγών χοΰ Βυζαντίου Θεοδωρακάνα καί 
Ξιφίου.

ΠΡΑΣΙΑΣ (Λίμνη). — Λίμνη τής Μακεδο
νίας, κειμένη μεταξύ χοΰ ‘ Αξιου καί Σχρυμό- 
νος, μετά χήν δυτικήν παρυφήν χοΰ όρους 
Κερκίνης (Μπέλες). Καχά τούς ιστορικούς ά- 
κόμη χρόνους (περί χό 500 π. X.) οί περιοι- 
κοϋνχες λαοί (Παίονες, Παιόπλαι καί άλλοι), 
καχφκουν έν αυτή έπί πασσαλόκτιστων καλυ
βών. Ή το δέ πλουσιωτάχη είς ίχθδς, εχτρέ-
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φούσα διάφορα είδη, τών δποίων δ 'Ηρόδο
τος (V, 15—17) άναφέρει δύο είδη : τούς 
«πάπραξας» καί τούς «τίλωνας».

Μεταξύ αΰτής καί τού Δυσώρου ορούς δ- 
πήρχον πλούσια μεταλλεία αργύρου, τά όποια 
εξεμεταλλεύΒη “Αλέξανδρος Α' δ Άμύντας, 
βασιλεύς της Μακεδονίας, κερδίζων εν τάλαν- 
τον ήμερησίως. Κατά τόν Μ. Χρυσοχόον εί
ναι ή σημερινή λίμνη τής Δοϊράνης.

*ΠΡΑΣΙΔΙΟΝ.— Μεσόγειός πόλις τής Θρά
κης άναφερομένη δπό χοϋ Πτολεμαίου (Γεωγρ. 
Γ', 11, 7) εις βόρ. πλατ. 43°,10 καί άνατ. 
μήκ. 51°,20. Κατά πάσαν πιθανότητα είναι 
τά σημερινό Μάρκο-καλεσή φρούριον επί τοϋ 
Στρυμόνος παρά τό Ραδομίρ, νοτίως τής 
Σόφιας.

ΠΡΑΣΙΝΟΙ. — ’Ονομασία μιας των έν Κων- 
σταντινουπόλει φατριών, προελθοδσα εκ τής 
στολής τήν δποίαν Ιφερον οί έν τφ Ίππο- 
δρόμφ άγωνιζόμενοι άρματηλάται (βλ. λέξ. 
Βένετοι).

ΠΡΕΤΔΙΣ.—Έκ των πολλών φρουρίων τοΰ 
εσωτερικού τής Κάτω Μοισίας εν Θράκη, τά 
δποια κατά τόν ιστορικόν Προκόπιον (Περί 
Κτισμ. IV, 11) άνεκαινισεν δ αΰτοκράτωρ 
’ Ιουστινιανός ό Α ' (527—565).

ΠΡΕΣΙΔΓ2. — "Ονομα τής Κάτω Μοισίας 
παρά Προκοπίψ (Περί Κτισμ. IV, 11) άνα- 
καινισθέν δπό τοϋ αΰτοκράτορος ’ Ιουστινιανού 
Α ’ (527-565).

*ΠΡΙΚΟΡΝΙΑ (ή). — Πόλις τής "Ανω Μοι
σίας, άλλως καλουμένη Τρικόρνιον (βλ. λέξ.).

ΠΡΙΣΚΟΣ δ ΠΑΝΙΤΗΣ.—Σοφιστής καί Ι
στορικός, επονομαζόμενος Πανίτης ώς γεν
νηθείς εις τό Πάνιον τής Θράκης (βλ. λέξ.). 
Άποσταλείς τά 446—447 μ. X. δπό τοΰ Θεο
δοσίου τοϋ Β', ώς πρεσβευτής αΰτοΰ εις τόν 
’ Αττίλαν, περιγράφει μετά πολλής ακρίβειας 
καί χάριτος τά κατ’ αύτήν εις τά Ιργον αΰ- 
τοϋ « ’ Ιστορία Βυζαντινή καί κατά ’ Αττίλαν», 
διαιρούμενου, -κατά τόν .Σουϊδαν, εις 8 βιβλία 
καί αποτελούν τήν πολυτιμοτέραν. των πλη
ροφοριών, τάς δποίας ’έχομεν περί ’ Αττίλα.

Ό  Πρίσκος χαρακτηρίζεται ώς αξιόπιστος 
καί δριοτος Ιστορικός, τό δέ δφος του είναι 
αξιοσημείωτου διά τήν καθαρότητα αΰτοΰ. 
Κατά τόν Σουΐδαν, έγραφε καί άλλο Ιργον : 
«Μελέται ρητορικά!», άλλα δέν έσώθη μέχρι

ήμών. Ό ’ Ιορδάνης καί δ Ίουβενάλιος, οί 
γράφαντες περί τοϋ βίου τοΰ ’ Αττίλα, πολλά 
παρέλαβον παρά τοϋ Πρίσκου, τοΰ δποίου τά 
δνομα πολλάκις μνημονεύουν. ’Επίσης άναφέ- 
ρεται καί παρ’ άλλων βυζαντινών ιστορικών, 
ώς τοΰ Εϋαγρίου, δστις ονομάζει αυτόν Πα· 
τρίσκον, καί τοΰ θεοφάνους, καλοΰντος αυ
τόν Περσικόν, ονόματα πιθανώς προελθόντα 
έκ τής παραφθοράς τοΰ κειμένου. Ό N ie 
buhr, θεωρεί αυτόν ώς ειδωλολάτρην.

ΠΡΙΣΚΟΪΊΙΕΡΑ.—Φρούριον τής Δαρδανίας 
παρά Προκοπίψ (Περί Κτισμ. IV, 4) επι- 
σκευααθέν δπό τοϋ αΰτοκράτορος Ιουστινια
νού (527—565).

ΠΡΙΣΤΑ ή ΠΡΙΣΤΗ. — Πόλις τής Κάτω 
Μοιαίας, κειμένη επί τής δεξιάς όχθης τοΰ 
Δουνάβεως, περί τά 23 μίλλια Ν. Δ. τής Ά -  
πιαρίας. Τό όνομά της είναι ποικιλία τοΰ Τι- 
ρίστη, δπέστη δέ διαφόρους παραλλάγάς. Ή  
ορθή αυτής ονομασία είναι : Σεξεντάπριατα
(Sexanginta pristis), σημαίνει δέ λιμένα 
δυνάμενον νά περιλάβη 60 πλοία. Περί τά 
τέλη τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήτο έδρα 
ένός συντάγματος (cohors) καί αποσπάσμα
τος ίππικοΰ. Τήν θέσιν αΰτής έπέχει ή σημε
ρινή βουλγαρική πόλις Ρουχταούκ.

ΠΡΙΣΤΙΤΣΑ. — Μεσαιωνικόν φρούριον τής 
Θράκης, πρός βορράν τής Ροδόπης, φυλάσ- 
σον πάσαν τήν από μεσημβρίαν εισβολήν, πι
θανώς δπου τό νΰν βουλγαρικόν χωρίον Πε- 
ρουστίτσα, Ν.Δ. τής Φιλιππουπόλεως. Κατα- 
ληφθέν μετά τοΰ Στενιμάχου, Περπεράκου καί 
άλλων φρουρίων δπό τοΰ ήγεμόνος τών Βουλ
γάρων Μιχαήλ τό 1255, άνεκατελήφθη τά έ- 
πόμενον έτος μεθ’ δλης τής χώρας δπό Θεο
δώρου Β’ τοΰ Λασκάρεως.

ΠΡΟΒΑ'ΓΟΝ.—Μεσαιωνική πόλις καί κά- 
στρον τής Θράκης, κειμένη Ν. Δ. τής ’Οδησ
σού (Βάρνας) παρά τήν Μαρκιανούπολιν (νΰν 
ποταμός Δέβνα). Πρά τοΰ XIII αΐώνος άνα- 
φέρεται ώς μία τών πόλεων τοΰ θέματος Μα
κεδονίας, εις δέ τά εκκλησιαστικά χρονικά 
ώς Ιδρα επισκοπής ΰπό τον Μητροπολίτην 
Άδριανουπόλεως (Ράλλη καί Ποτλή, τόμ. V , 
σελ. 483). Τήν θέσιν αΰτής έπέχει ή σημε
ρινή κωμόπολις ΙΙροβατή.

ΠΡΟΒΙΝΟΝ (Φρούριον).—"Ονομα δύο φρου
ρίων τής Θράκης, έν τή έπαρχίφ Αίμιμόντου,
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επισκευασθέντα κατά χόν Προκόπιον (Περί 
Κτιαμ. IV, 11) Οπό toil αΰτσκράτορος Ιου
στινιανού A' (527—565).

ΠΡΟΒΛΑΚΑΣ. — Οβτω καλείται 6 ισθμός 
xvjς χερσονήσου Άκχής (Άγιον ’Όρος), πλά
τους 2 χλμ. περίπου, χόν όποιον διώρυξεν ό 
Ξέρξη; όχε έπήρχετο κατά τής "Ελλάδος 
(Ήροδ. VII, 22). Ή  διώρυξ αύχη έξειείνεχο 
άπό χοΰ κόλπου χής 'Ιερεααοΰ μέχρι χοΰ 
Σιγγιχικοΰ κόλπου, ήκολούθει Si γραμμήν έ· 
λικοειδή μήκους 2,450 μέτρων. Σώζονται καί 
σήμερον i u  χά Ιχνη αύχής.

*ΠΡΟΜΟΓΣΟΓΛΟΝ. — Βυζαντινόν χωρίον 
μεταξύ Άδριανουπόλεως καί Αιδυμοχείχου, ό
που δ Μιχαήλ Παλαιολόγος καχεχρόπωσε τό 
1261 τούς έπιδρχμόνχας τήν Θράκην Βουλ
γάρους καί Σκύθας.

ίΙΡΟΠΟΝΓΙΣ. — Ή άλλως καλούμενη Θά
λασσα χοδ Μαρμαρά, χουρκ. Μερμέρ ή Μαρ
μαρά Νχενεζή. ’ Εκτείνεται επί μήκους 266 
χλμ. καί μεγίστου πλάτους 87 χλμ. καί κεΐ- 
ται μεταξύ τής Ευρώπης καί ’Ασίας, συγκοι
νωνούσα μετά χοδ Εΰξείνου Πόντου διά χοΰ 
θρακικοϋ Βοσπόρου καί χοΰ Αιγαίου Πέλαγους 
διά χοΰ 'Ελλησπόντου. Περιλαμβάνεχαι 8έ με- 
χαξΰ40°,20*—41°,5 'βορ. πλάτ. καί 24°,20'— 
27°,40' άναχ. μήκ. άπό χοΰ Γρήνουϊτς. Πρός 
άναχολάς σχηματίζει τόν Άστακηνόν κόλπον 
(Ίσμιχ) καί πρός νότον τούτου τον Κίανον 
κόλπον (Μουδανίων). Κεϊνται δέ έν αυτή δύο 
συστάδες νήσων : ή πρός χό Ν. Λ. χής Προι- 
κονήσου (Μαρμαρ^ί) μετά χών πέριξ νησίδων: 
Κουχάλεως, Άφυσίας, Άλόνης (Πασαλιμάνι) 
καί Γαϊδάρου καί πρός άναχολάς παρά τά 
παράλια τής Βιθυνίας ή των ΙΙριγκηπονήσων 
(Πρώτη, ’ Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος κχλ,) 
καί πρός χά Ν. Δ. τούτων απέναντι χών έκ- 
βολών χοΰ Ρωνδάκου ή Βέσβικος (Καλόλι- 
μνος). Άρκεχαί πόλεις καί κωμοπόλεις καί 
χωρία στολίζουν χά παράλια αΰχής : Κων
σταντινούπολή, Έπιβάχαι, Σηλυμβρία, 'Ηρά
κλεια, Ραιδεσχός, Γάνος, Χώρα, Μυριόφυχον, 
Περίσχασις, Καλλίπολις. ’ Επί δέ τής μικρα- 
οιαχικής παραλίας αί πόλεις : Πάριον, Πρία- 
πος, Κύζικος, Άρτάκη, Πάνορμος, Τρίγλη, 
Σιγή, Μουδανιά, Κίος, Νικομήδεια, Άρεταοΰ, 
Χαλκηδών κλπ.

ΠΡΟΣΦΟΡΙΟΝ.—Λιμήν χοΰ Βυζαντίου χοδ

’Ίίαω Νεωρίου, χόν όποιον δ αύχοκράχωρ! 
Κωνσχάνχιος (337 — 361) αυνεπλήρωσε καί 
κατέστησε θαλασσίαν αγοράν. "Η άνομααία 
ΙΙροσφόριον ίδημιουργήθη διότι ή δδός άπό 
τού λιμένος ϊφερε κατ’ εύθεΐαν εις χό Φό
ρουμ (χήν ’ Αγοράν).

Η,ΡΟϊ'ΣΑΚΟΝ.—Όχυρώταχον φρούριον χής 
Μακεδονίας παρά χά στενά χοΰ ’Αξιού ποτα
μού, θεωρούμενου ώς χό άπό βορρά προπύρ- 
γιον χής Θεσσαλονίκης. Ή  ακριβής τοποθε
σία αΰιοΰ δέν είναι έξηκριβωμένη. Πιθανώς 
ήχο χό σημερινόν Δεμίρ-καποΰ (Σιδηραΐ ΙΙύ- 
λαι) έν χή Σέρβική Μακεδονία. Καχεχόμενον 
δπά χοΰ Σχραχίου ή Σχρέζα, άνεφιοϋ χοΰ 
Ίωαννικίου, ήγεμόνος χών Βουλγάρων, άπό 
χοδ 1212, όπόχε καχέλαβεν αϋχό άπό χοΰ 
Στεφάνου χής Σερβίας, καχελήφθη χό 1217 
άπό Θεοδώρου ’Αγγέλου, δεσπότου χής ’Η
πείρου, καιαλαβόνχος τήν Θεσσαλίαν, "Ηπει
ρον καί Μακεδονίαν, μετά τήν καταστροφήν 
χοδ Πέτρου Κουρχεναί, αΰτοκράιορος χών Λα
τίνων εν Κωνσιανχινουπόλει. ’ Επίσης καχέ
λαβεν αΰχά χό 1246 καί 6 ’ Ιωάννης Α' Βα- 
χάχσης.

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ. — Είς ιών διασημοχερων 
σοφιστών χής άρχαιότηχος, σύγχρονος χοδ 
Σωκράχους, δ πρώτος δστ:ς έχόλμησε νά δ- 
νομάση έαυτόν σοφιστήν. Έγεννήθη εις χά 
Άβδηρα περί χό 485 π. X. ή καί ένωρίχερον 
καί άπέθανε χά 410 π. X. Περί χής μορφώ- 
σεως καί χής άγωγής του, ελάχιστα γνωρί- 
ζομεν. Άναφέρεχαι όχι καχ’ άρχάς ήχο ά- 
χθοφόρος καί ότι έπενόησε τήν άχθοφορικήν 
τύλην (κοινώς χαμαλίκα, σαμάρι). 'Γπό τινων 
άναφέρεχαι ως μαθητής τοδ Δημοκρίτου, μο
λονότι χοδχο είναι άπίθανον, καθ’ όσον δ 
Πρωταγόρας ήχο πρεσβύχερος αύχοδ κατά 20 
Ιχη περίπου. Φαίνεται όμως δχι είχεν έ·,-κύ
ψει είς τά δόγματα χοΰ 'Ηρακλείου καί χών 
άρχαίων έλεατών, χά δποϊα τόσον έπέδρα- 
σαν έπί χή; διανοίας του, ώστε ήρνεΐχο χήν 
ΰπαρξιν χής ψυχής, περί 8έ χών θεών έρω- 
χώμενος, Ιλεγεν, όχι δεν έγνώριζεν έάν δπάρ- 
χουν ή δχι. Τήν κατά χών θεών θεωρίαν χου 
άνέγνωσεν έν χή οίκίορ τοΰ τραγικού Εΰριπί- 
δου. Α λλά διά χήν άσέβειάν χου ταύτην κα- 
χεδιώχθη ύπό χών ’ Αθηναίων, οί δποΐοι κα- 
χέκαυοαν χά συγγράμματα χου έν χή άγορ^.
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•Εν τούτοι; δ Περικλής έξετίμα αυτόν καί ά- 
πέστειλε μετά μετοίκων εις θουρίους τής ’ Ι
ταλίας, Ενα αναθεώρησή τήν νομοθεσίαν των 
θούριων καί νά μεταρρύθμιση αυτήν σύμφωνα 
με τάς άνάγκας της εποχής. ΟΕ 8έ συμπα- 
τριώταί του συγκρίνοντες αυτόν μετά του Δη
μοκρίτου, αυτόν μέν έλεγον Λόγον, εκείνον δέ 
Φιλοσοφίαν. (Αϊλιανοΰ, Ποικ. 'Ιστ. IV, 20).

Άπέθανεν εις ήλικίαν 70 ετών πνιγείς 
ναυαγήσαντος τού μικρού άκατίου, διε έπλεεν 
εις Σικελίαν. Νεώτχτος περιήρχετο τάς ελ
ληνικές πόλεις άποκχήσας δόξαν καί χρήμα
τα, δσα δέν άπέκτησεν, ώς άναφέρει δ Πλά- 
των, ούδ’ αυτός δ Φειδίας καί δέκα άλλοι 
άνδριαντοποιοί (Πλάτωνος, Μένων 91). 'Ο , 
Πρωταγόρας συνέγραψεν αρκετά συγγράμματα 
ώς : «Περί Πολιτείας», «Περί. Φιλοτιμίας», 
«ΙΙερί ’ Αρετών». Πάντα χαΰτα άπωλέσθησαν 
καί μόνον αποσπάσματα τινα διεσώθησαν μέ· 
χρις ήμών. "Ο Πλάτων καί τινες άλλοι μας 
διέσωσάν τινα των διδαγμάτων αΰτοϋ. Οδτω 
π. χ. ύπέσχετο νά διδάξη «τόν ήττω λόγον 
κρείττω ποιεϊν» ήτοι τό ασθενές καί χό κα
κόν νά μετατρέπη εις ισχυρόν καί αγαθόν, 
επί τή βάσει σοφιστικών έπιχειρημάτων, διά 
των δποίων διαστρέφεται ή αλήθεια. Μή δε
χόμενο; δέ αλήθειαν έξ αντικειμένου, έλεγε 
τά περίφημον έκεϊνο, δτι μέτρο/ όλων των 
πραγμάτων είναι δ άνθρωπος. Κατά ταΰτα, 
δΰνανται νά ύπάρξουν δύο δλως αντίθετοι 
γνώμαι, καί δμως επίσης , νά είναι αληθείς

Πριν ή έπιδοθή δ Πρωταγόρας αποκλειστι
κό:; εις τήν φιλοσοφίαν, επεδόθη εις τήν 
γραμματικήν καί τήν ορθοέπειαν (Πλάτ. Φαιδρ. 
47), ακολούθως δέ ένέκυψεν εις τήν σπου
δήν των ανθρωπίνων γνώσεων, άνχδειχθείς 
είς των μάλλον πεπαιδευμένων σοφών τής 
άρχαιότητος. Κυριωτέρα πηγή των γνώσεων 
ήμών περί των θεωριών τοϋ μεγάλου ’ Αβδη
ρίτου σοφιατοϋ, είναι δ Πρωταγόρας τοΰ Πλά
τωνος.

ΠΡΩΤΑΣΗΚΡΗΤΗΣ.— ’Αξίωμα παρά τοΐς 
Βυζαντινοί;, αντιστοιχούν πράς τά παρ’ ήμϊν 
γραμματεΰς πρώτος (primus secretarius, 
protosecretarius). Τό θηλυκόν : πρωταση- 
κρήτις.

*ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΕΙΟΝ (τό).— Τάφος καί ναός 
τοϋ Πρωτεσιλάου, ήρωος θεσσαλοϋ πρώτου

πατήσαντος τά έδαφος τής Τροίας κατά τόν 
Τρωικόν πόλεμον, επί τής θρακικής χερσονή
σου «ένθα χρήματα πολλά ήν καί φιάλαι 
χρύσεαι καί άργύρεαι, καί χαλκάς καί έσθής 
καί έτερα αναθήματα συχνά» ('Ηροδ. IX, 
116.— Πρβλ. καί Άρριαν. "Ανάβ,. Α, 11).

ΠΡΩΓΙΑΝΑ.—Φρούριον τής Δαρδανίας παρά 
Προκοπίφ (Περί Κτισμ. IV ) άνακαινισθέν δπά 
τού αΰτοκράτορος Ιουστινιανού (527 — 565).

ΠΤΕΛΕΟΝ.— Πολίχνη τής θρακικής χερ
σονήσου, άναφερομένη δπά τοΰ Αημοαθένους, 
μεταξύ τής όποιας καί τής Λευκής ’ Ακτής 
έκειτο δ βωμός τοΰ 'Ορίου Αιός, χρηαιμεύων 
ώς δριον των επί τής χερσονήσου κτήσεων 
τών ’ Αθηναίων, κατά τά κατωτέρω επίγραμ
μα : «Τόνδε καθιδρύσαντο θεψ περικαλλέα 
βωμόν Λευκής καί Πτελεοΰ μέσον δρον θέμε- 
νοι ένναέται χώρης σημήϊον' άμμορίης δέ αυ
τός άναξ μακάρων έστί μίσος Κρονίδης». 
(Δημοαθ. Περί Αλοννήσου).

ΠΤΕΡΟΝ (δκρον).—Άκρωτήριον τής Κά
τω Μοισίας «μετά τό 'Ιερόν στόμα τοΰ "Ι
ατρού ποταμού (Πτολεμ. Γ, 10, 3). Ταυτίζε
ται μέ τό σημερινόν στόμιον Πόρτιται (Por- 
tidsche), τά όποιον δ Kiepert τοποθετεί 
κατά τά πράς τήν θάλασσαν στόμιον τής Αλ
μυρά; λίμνης Rasim.

ΠΓΘΑΓΟΡΑΣ.— Άμφιπολίτης, αδελφός τοΰ 
’Απολλοδώρου (βλ. λέξ.).

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ δ ΛΤΣΙΜΑΧΟΤ. —Πός τοΰ 
Λυσιμάχου βασιλέως τής Θράκης καί τής Α ρ 
σινόης. Έπαναστατήσας τά 260 π. X. κατά 
τοϋ Άντιόχου Β' τής Συρίας εθανατώθη δπό 
τών ιδίων στρατιωτών του.

*ΠΓΘΑΡΑΣ.—’Ονομασία τοΰ Άθύρα ποτα
μού κατά Πλίνιον (Nat. Hist. IV ,  47), έκ- 
βάλλοντος είς τήν δμώνυμον λιμνοθάλασσαν 
(νΰν Μπουγιούκ-Τσεκμετζέ).

ΠΓΘΕΑΣ ή ΠΓΘΗΣ. — Σημαίνων ’ Αβδηρί
της, πατήρ τοϋ Νυμφοδώρου, πενθεράς του 
Σιχάλκου, βασιλεως τών Όδρυσών, περί τά 
μέσα τοδ Ε' π. X. αιώνος.

ΠΓΘΗΣ.— Πός τοΰ Άνδρομάχου έξ Άβδή- 
ρων τής Θράκης, «ήγεμών τις ξένων ή καί 
άλλως τά πολεμικά άγαθάς» τοΰ δποίου αν
δριάντα, Ιργον τοΰ Λυσίππου, άνέθηκαν έν 
Όλυμπίφ οί στρατιώται αΰτοΰ (Παυσ. VI,
14, 12).
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*ΠΓΘΟΔΩΡΙΣ,— 'Έλληνίς, σύζυγος χοΰ Ροι- 
μηχάλκου, βασιλέως τής Θράκης, κατ’ Επι
γραφήν εδρεθεϊσαν έν Σηλυβρίς : . ,,δπέρ τής 
Ροιμηχάλκου καί Πυθοδωρίδος... (Dumont- 
H omolle, σελ. 377, Άριθ. 62e).

*ΠΓΘΩΝ.— Περιπατητικός φιλόσοφος Εξ Αί
νου χής Θράκης, φονεύσας μετά τοδ άδελφοΰ 
χου Ήρακλείδου χόν βασιλέα χής Θράκης 
Κότυν χόν Α' χό 359 π. χ.

*ΠΓΘΩΝ.— Είς χών προυχόντων των Ά -  
βδήρων, οί όποιοι έπρόδωκαν χήν πατρίδα 
των εις χόν βασιλέα χής Περγάμου Εΰμένην 
χόν Β'. Μεχανοήσας όμως άπέθανεν έκ λύπης.

ΠΤΛΩΡΟΣ (ή).—’Άλλη γραφή χής Χαλκι
δικής πόλεως Πίλωρος (βλ. λέξ.).

ΠΓΡΑΙΧΜΗΣ.— ’ Αρχηγός των «άγκυλοχό- 
ξων» Παιόνων «Ίηλόθεν Εξ Άμυδώνος» λα
βών μέρος εις χόν Τρωικόν πόλεμον ώς φί
λος καί σύμμαχος χοδ Πριάμου, φονευθείς υπό 
τοδ Πατρόκλου, (Όμήρ. Ίλιάδ. Β, 848 καί 
Π, 287).

ΠΓΡΓΟΣ.—Κώμη χής Ά ν . Θράκης, κείμε
νη περί χά 12 χλμ. Β.Δ. χής Κωνσταντινου
πόλεως, επί λόφου δεσπόζοντος χής κοιλά- 
δος Κεάτ-Χανέ-Σού. ’ Ολίγον . βορειότερου αύ- 
τής πηγάζει ο ποταμός Κύδαρις (νδν Ά λ ή - 1 
Μπέη ή Σιλιχχάρ). Ήχο ή θερινή διαμονή 
χοδ ’Ανδρονίκου. Έν χή κώμη χαύτη δπάρ- 
χει ή μεγάλη δεξαμενή Μπάλ-Χαβούζ κα
λούμενη, οΐκοδομηθεΐσα δπό χοδ αΰτοκράτο- 
ρος ’ Ανδρονίκου χοδ Κομνηνοδ (1183— 1185). 
Έπισκευασθείσα χόν X V II  αιώνα, χρησιμεύει 
πρός περισυλλογήν χών δδάχων διαφόρων άλ
λων δεξαμενών, ένχεΰθεν δέ παροχετεύεται 
χό ύδωρ εις Κωνσχανχινούπολιν. Νΰν Κεμέρ 
Μουργάζ.

ΠΓΡΕΤΟΣ (6).—Είς χών πέντε μεγάλων 
παραποτάμων χής Σκυθίας κατά τόν 'Ηρόδο
τον (IV, 48) δστις πηγάζων άπά χών βορείων 
δπωρειών χών Βασχαρνικών όρέων (νδν ’ Α
νατολικά Καρπάθια) καί «πρός ήώ ρέων» εκ
βάλλει είς χήν άριαχεράν όχθην χοδ “Ιατρού 
ποταμού πρό χοδ δέλτα αΰχοδ, παρά χήν πό- 
λιν Τρόσμιν (νδν Iglitza), Είναι δ σημερι
νός Προύθος.

*ΠΓΡΗΝΑ (δρη).—Βουνά χής Θράκης ά- 
ποχέλοϋνχα συνέχειαν χής Ροδόπης καί Εκτει
νόμενα παρά χήν κωμόπολιν Περιστεράν. Εί
ναι χά υπό χών Βουλγάρων καλούμενα Πυ- 
ρήν Πλανηνά (=Πύρηνα βουνά).

ΠΓΡΗΝΗ.—θυγάχηρ.χοΰ βασιλέως χήςΈρά- 
κης Πυρηναίου ή χοΰ Βεβρυκος, Ερωμένη χοϋ 
Ήρακλέους, ή δποία φεύχουσα χήν οργήν 
χοΰ παχρός της καχέφυγεν εις χά δρη χά χω- 
ρίζοντα χήν Γαλλίαν από χής 'Ισπανίας, δ- 
που καί καχεσπαράχθη δπό αγρίων θηρίων. 
'Ο Ηρακλής εδρών χό πχώμά της Ιθαψεν είς 
χά δρη χαΰχα, χά όποια άπ’ -αυτής ώνομά- 
σθησαν Πυρηναία.

*ΠΓΡΜΗΡΟΓΛΑΣ. —Προσωνυμία θρακικοΰ 
θεοδ ή ήρωος (εκ χοϋ πΰρ καί μηρός=πυρ£· 
καυστος τούς μηρούς), («θρακικά», χόμ. V ,  
(1934) σελ. 57).

*ΠΓΡΜΗΡΟΓΛΑΣ καί ΠΓΡΓΜΗΡΓΑΑΣ.—
’Όνομα θρακικόν Επισήμου χινός θρακός ή- 
ρωποιηθέντος μεχά θάνατον, ή δευτερεύονχός 
χινος τοπικού θρακικοΰ θεοδ («θρακικόν Α ρ 
γείον», Τόμ. VI, σελ. 14).

ΠΓΡΟΓΣΟΓΛΑ (ή).—"Ονομα Θρακικόν κύ
ριον, άπαντών διά πρώχην φοράν είς επιγρα
φήν χοδ δευτέρου ή τρίτου μ. X. αΐώνος, εδ- 
ρεθεΐσαν Εν χή Ν, Δ. Θράκη. («Θρακικά», 
Τόμ. X V  (1941), σελ. 404).

ΠΓΡΡΑ ΚΓΩΝ (ή).—Ούτως Εκαλείτο δπό 
χών αρχαίων χό ισχυρόν ρεΰμα χοϋ θρακικοΰ 
Βοσπόρου, δ. Φανέας χών Βυζαντινών (βλ. λέξ.) 
σχημαχιζόμενον μεταξύ χοΰ εΰρωπαϊκοΰ Ρού- 
μελη-Χισάρ καί χών άσιαχικών ακρωτηρίων 
Άναχολοδ-Χισάρ καί Κανδηλί, πέντε μιλλίων 
καθ’ ώραν. 'Γπό χών Ελλήνων ναυτικών κα
λείται «Διαβολόρρεμα», κατά μεχάφρασιν δέ 
υπό χών Τούρκων «Άχουνδί».

*ΠΓΡΡΟΣ.— ’ Αρχαία πόλις χής Βορ. Θρά
κης, έν τή περιφερείς χής Βερόης—Τραϊα- 
νής (Σχάρα-Ζαγόρα) παρά χό εμπόριον χοϋ 
Πίζου. Τήν θέσιν αυτής Επέχει χό σημερινόν 
Τσιρπάν χής Βουλγαρίας, Επί χής σιδηροδρο
μικής γραμμής Φιλιππουπόλεως—Πύργου, δ- 
που εύρΕθησαν Επιγραφαί, ιδίως δέ χών Ρω* 
μαϊκών χρόνων.
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Ρ
ΡΑΒΕΣΤΟΝ.—“Εν χών πολλών φρουρίων 

xvjg Δαρδανίας, χά όποια καχά χόν Προκό
πιον (Hspl Κχισμ, IV , 4) Ικχισεν εκ Θεμε
λίων δ αΰχοκράχωρ Ίουσχινιανός (527—665).

ΡΑΙ’ΓΟΣ.—'Μικρός ιχοχαμός χής άνα'χ. Μα
κεδονίας, διερχόμενος πλησίον χής πόλεως 
χών Κρηνίδων καί έκβάλλων εις χό θρακι- 
κόν πέλαγος.

*ΡΑΓΕΔΑΦΝΟΣ.—"Ονομα θρακικόν κύριον 
καχ’ επιγραφήν .εδρεθεϊααν έν Περίνθφ—Ή- 
ρακλείφ (Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος Κωνσχαν- 
χινουπόλεως, χόμ. A (1863), σελ. 265).

*ΡΑΔΑΜΣΑΔΗΣ.— Βασιλεύς χού Κιμμερίοί 
Βοσπόρου (30ϊ)—323 μ.Χ.) ξένης δυνασχείας, 
^νωσχός έκ χών αργυρών καί χαλκών νομι- 
σμάχων αΰχοδ.

ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ.—Κοινώς Ροδοσχός, χουρκι- 
σχί Τεκφύρ-νχαγ. Πόλις χής Άν. Θράκης, 
επί χής Προπονχίδος, άπέχουσα 30 περίπου 
μίλια πρός Δ. χής Περίνθου (Ήρακλείας) καί 
97 ΒΑ. χής Καλλιπόλεως. ϊ ό  παλαιόν χης 
όνομα ήχο Βισάνθη (βλ. λέξ.), ή-, καχά Σχέ- 
φανον χόν Βυζάνχιον, Βηαάνθη, ίδρυθεϊσα 
καχά πάσαν πιθανόχηχα 5πό άποίκων Σαμίων 
καχά χόν VI π. X. αιώνα. Εις μεχαγενεαχέ- 
ρους χρόνους μεχωνομάσθη Ραιδεσχόν ή. Ραι- 
δεσχός, όνομα χό όποιον φέρει καί μέχρι σή
μερον. Πρώχος όσχίς αναφέρει αΰιήν δπά χό 
όνομα χοϋχο είναι δ Πλίνιος (IV, 18, 10), 
μέ μικράν παραλλαγήν : Resistos, εξ ου 
προέκυφε, φαίνεχαι χό όνομα Ραιδεσχός. ’ Ε
σφαλμένους όμως χοποθεχεϊ αΰχήν επί χής 
θρακικής Χερσονήσου, όπως καί δ Ήρόδο-. 
χος, καί διασχελλει αΰχήν άπό χής Βισάν- 
θης. Τής αρχαίας πόλεως σώζονχαι λείψανα 
παλαιού φρουρίου, έπιγραφαί χινες καί χινα 
χαλκά νομίσμαχα, φέρονχα κεφαλήν χής Α 
θήνας ή χοϋ ’ Απόλλωνος μεχά χής επιγρα
φής ΒΙ ή ΒΙΣΑΝΘΗΝΩΝ. ’ Επί χών βυζανχι- 
νών χρόνων ήχο «χωρίον... εΰλίμενον καί χή 
καχά θάλασσαν εργασίφ έπιχηδείως έχον χοϊς 
έπ’ έμπορίφ ναυχιλλομένοις άαχαίρειν καί ά· 
ποφορχίζεσθαι προσηνώς μάλισχα». ’ Επειδή 
όμως ήχο άχείχισχος, ύπέκειχο εί; συχνάς έ- 
πιδρομάς χών βαρβάρων. Πρός έξασφάλισιν

αύχοϋ καί χών πέριξ δ αΰχοκράχωρ Ίουσχι- 
νιανάς (527—565) έχείχισεν αΰχήν (Προκ 
Περί Κχισμ. IV , 9, 19, 21). ;

Ίπά έκκλησιασχικήν Ιποφιν ένωρίχαχα α- 
νεδείχθη εις έδραν έπισκόπου &πά χόν μηχρο- 
πολίχην Ήρακλείας. Βραδύχερον, περί χά μέ
σα χοΰ X I V  αϊώνος, άνεδείχθη εις έδραν μη- 
χροπόλεως, άλλ’ ολίγων μηχροπολιχών γνω- 
ρίζομεν χά όνόμαχα. (Ράλλη καί Ποχλή, Τόμ. 
V, σελ. 458, 476 — Γερμανού Μηχροπολίχου 
Σάρδεων, ’ Επισκοπικοί καχάλογοι, εις θρα- 
κικά 1935, σελ. 112 καί έξης). Έκ χών βυ- 
ζανχινών χρόνων σώζονχαι δχυρωμαχικά χινα 
έργα καί δ ναός χής Παναγίας χής επιλεγό
μενης Ρευμαχοκραχορίσσης, όνομασθείσης οδ· 
χω, διόχι, καχά χινα παράόοσιν, ή πολιού
χος καχεπνιξεν εις χόν παραρρεονχα ποχαμόν 
χού; έπιδραμόνχας εις χήν πόλιν βαρβάρους. 
Ή θαυμαχουργός αδχη είκών χής Παναγίας, 
παραληφθεϊσα δπά χών καχοίκων, καχά χήν 
εκκένωσιν χής ’ Αν. Θράκης (1923), σώζεχαι 
σήμερον εν Θεσσαλονίκη παρά χή κοινόχηχι 
χών Ραιδεαχηνών. ’ Εν χφ περιβόλφ χού αΰ· 
χοΰ ναού υπάρχουν χάφοι μεχά λαχινικών ε
πιγραφών Φραγκίσκου Β' χού Ρακόχση,' πρίγ- 
κηπος χής Τρανσυλβανίας καί άλλων Ούγ
γρων εξοριαθένχων ένχαΰθα κάχά χά άρχάς 
χοϋ ΧντΙΙΙ αϊώνος, μεχά χήν ειρήνευαιν χοΰ 
Καρλοβιχσίου, χούς όποιους εις παλαιοχέρους 
χρόνους έπεσκέπχονχο πολλάκις οί συγγενείς 
αΰχώ.ν. ‘Η έλληνική κοινόχης Ραιδεσχοϋ διε- 
χήρει νοσοκομεΐον καί.ξενώνα, επίσης καί Ελ
ληνικήν σχολήν άπό χοΰ 1790 καί ένωρίχε- 
ρον ίσως ίδρυθεϊσαν ΰπό χοϋ Νεκχαρίου, πι
θανώς ιερομόναχου Ραιδεσχηνοϋ, κληροδοχή- 
σανχος καί χήν βιβλιοθήκην χου. ’ Επί χής Ελ
ληνικής καχοχής ήχο έδρα δποδιοικήσεως χοΰ 
αΰχού νομού, αριθμούσα 20.793 καχοίκους καί 
Ιχουσα εις χήν περιφέρειάν χης άνω χών 40 
σχολείων. Είχε καλώς καχηρχισμένα σχολεία: 
χά «Θεοδωρίδεια», σχολήν άρρένων, καί χό 
«Γεωργιάδειον» παρθεναγωγείον, ίδρυθένχα 
διά δωρεών. ’ Επίσης καί άναγνωσχήριον «Ή 
Βισάνθη». Σήμερον αριθμεί 14.387 καχοίκους 
καί είναι πρωχεΰουσα χοΰ δμωνϋμου βιλαεχίου



έχονχος έκτασιν 5.950 τετρ. χλμ. καί 132,120 
κατοίκους. Είναι 6 έμπορικώτερος λιμήν τής 
τουρκικής Θράκης έπί τής Προποντίδας, διά 
τοδ δποίου διενεργειται ζωηρόν έμπόριον σι
τηρών, οίνου, ελαίου, ιχθύων κλπ.

*ΡΑΙΖΔΟΣ. — “Ονομα θρακινόν κύριον. Κα
τά τινα' επιγραφήν άνευρεθεϊσαν iv Αελφοϊς, 
κατά τό 1894, ψήφισμά τι επαινεί τόν «Κό- 
τυν Ραίτζου βρακών βασιλέα». "Ο έν τφ ψη- 
φίσματι άναφερόμενος ούτος Κάτων φαίνεται 
δτι άφορφ Κότυν τινά τού τελευταίου ήμί- 
σεως τοΰ τρίτου π. X. αϊώνος («Θρακικά», 
Χόμ. X, σελ. 281).

ΡΑΙΣΚΟΓΠΟΡΙΣ ή ΡΑ ίΣΚΟΓΠΟ'ΡΙΣ.-’ Γπά 
τό όνομα τούτο είναι γνωστοί τρεις βασιλείς 
τής Θράκης.

ΡΑΙΣΚΟΓΠΟΡΙΣ Α ' . —Συνεβασίλευσε μετά 
τοΰ αδελφού του Ράσκου. Ή  χώρα των έξε- 
τείνετο περί τά μέσα τοΰ Α' π. X. αϊώνος 
από των βορείων παραλίων τής Προποντίδος 
μέχρι τού “Εβρου καί τών περιχώρών τών Φί
λιππων. Κατά τόν’ εμφύλιον ρωμαϊκόν πόλε
μον, ό Ραισκούπορις ήλθεν εις βοήθειαν τοΰ 
Πομπηΐου εν Αυρραχίφ μετά 200 ιππέων, μετά 
3έ τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος έβοήθησε τούς 
δημοκρατικούς Κάσσιον καί Βρούτον μετά 
3.000 ιππέων, ό δέ Ράακος μετ’ ισαρίθμων 
ιππέων συνετάχθη μετά τοΰ Αΰγούστου καί 
’Αντωνίου. Κατά τόν Άππιανόν (Δ, 87, 5) ή 
διάφορος αϋτη αυμμαχία τών αδελφών ήχο 
φρόνιμος καί πολιτική, άποβλέπουσα εις τήν 
άμοιβαίαν ασφάλειαν αυτών. Πράγματι δε μετά 
τήν ήτταν τών Δημοκρατικών εν Φιλίπποις 
42 π. X. δ Ράσκός κατώρθωσε νά έπιτύχη 
τήν συγγνώμην τοΰ αδελφού του. Τού Ραι- 
σκουπόριδος τούτου σώζονται νομίσματα φέ· 
ροντα τήν επιγραφήν : ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΡΑΣΚΟΓ- 
ΠΟΡΙΔΟΣ ή ΡΑΙΣΚΟΓΠΟΡΙΔΟΣ.

ΡΑΙΣΚΟΓΠΟΡΙΣ Β '.— Γίός Κότυος τού Δ'. 
Ούτος έπιτροπευόμενος δπό τού Ροιμητάλκου 
Α' αδελφού τού ιτατρός του, διεξήγαγε φο
βερόν αγώνα κατά τών Βέσσων, Θρακικού 
λαού; τοδ όποιου ήγεϊτο ά Βογολέζος, πρω- 
θιερεύς τού Διονύσου καί αρχηγός τής κατά 
των Ρωμαίων εξεγερσεως τής Θράκης, εφο- 
νεύθη δέ; έν τινι μάχη τφ 13 π. X. Σώζον
ται νομίσματα αυτού φεροντα έμπροσθεν τήν 
κεφαλήν τοΰ Αύγουστου, όπισθεν δε τήν έπι-

Λεξικόν γεωγραφικόν καί

γραφήν ΒΑΣΙΛΕΊΣ ΡΑΙΣΚΟΓΠΟΡΙΛΟΣ, κα; 
Νίκην μετά φοίνικος, (Head Σβορώνου, 
Τόμ. Α', σελ. 360).

ΡΑΙΣΚΟΓΠΟΡΙΣ Γ'.—’ Αδελφός '' Ροιμητάλ
κου τοδ Α', βασιλέως τής Θράκης,νικήσας τό 
6 μ.Χ. τούς Δαλματούς καί Βρεύκους έν Μα- 
κεδο νίφ. Μετά τόν θάνατον τοδ Ροιμητάλκου 
φίλου καί συμμάχου τών Ρωμαίων διένειμε τό 
βααίλειον τής Θράκης, μεταξύ αυτού καί τοδ 
Κότυος, υίοδ Κότυος τοδ Ε’ . Καί δ μέν Κό- 
τυς έλαβε τά εΰφορώτερα μέρη τής Θράκης, 
δ δε Ραισκούπορις τά άγονα καί βραχώδη. 
Τούτο δυσηρέστησε τόν Ραισκούποριν, δστις 
μετά τόν Θάνατον τού Αΰγούστου τό 14 μ.Χ. 
καί τήν άνοδον τού Τιβερίου εις τόν Θρόνον, 
είσέβαλεν είς τήν χώραν τοΰ ανεψιού του, 
παρά τήν συμβουλήν τοΰ Τιβερίου, καί διά 
δόλου συλλαβών αυτόν τόν έθανάτωσεν. *0 
Τιβέριος διέταξε τότε αυτόν νά προσέλθη εις 
Ρώμην διά νά άπολογηθή. ’Εκείνος όμως έ- 
κώφευσε προφασιζόμενος, ότι διεξάγει πόλε
μον κατά τών Βασταρνών. Τότε- άπεατάλη 
εναντίον του 6 Πομπώνιος Φλάκκος, όστις 
συλλαβών αυτόν άπέστειλεν είς Ρώμην, όπου 
κατεδικάσθη καί έξωρίσθη είς τήν ’ Αλεξάν
δρειαν τής Αΐγύπτου, όπου καί άπέθανε μετ’ 
ολίγον τό 19 μ.Χ.

ΡΑΚΟΓΛΗ.—’Όνομα φρουρίου τής Θράκης 
έν τή έπαρχίφ Αίμιμάντου παρά Προκοπίφ, 
(περί Κτισμ, IV, 11) έπισκευασθέν υπό τού 
αϋτοκράτορος ’ Ιουστινιανού Α' (527—565).

*ΡΑΝΙΣΚΕΛΗΝΟΣ (’ Απόλλων) -Τοπωνυ
μική προσωνυμία τοδ ’ Απόλλωνος, λατρευο- 
μενου έν Θράκη, κατ’ επιγραφάς εύρεθείσας 
έν τή Β. Θράκη καί τή Μοισίφ («Θρακικά» 
1929, σελ. 12).

ΡΑΣΚΑ, ΡΑΣ(Σ)ΙΑ ή ΡΑΣΚΙΑ, (Η).—’Ο
νομασία τής πρώτης Σερβικής ήγεμονίας, έκ- 
τεινομενης μεταξύ τής πρό τοδ Παγκοσμίου» 
πολέμου Σερβίας πρός Α. καί τοΰ Μαυροβού
νιου πράς Δ. άντιστοιχούσης πρός τήν σημε
ρινήν περιοχήν τοδ Νόβι—Παζάρ, έν τφ βα- 
νάτφ τής Ζέτας τής Νοτιοαλαυίας. Άπά 
τοΰ ένατου αϊώνος, ύπήρξε χό κέντρον τών 
ύφισχαμένων έν Νοτίφ Βοσνίφ τών Β. Α .δ -  
ρίων τής ’ Ερζεγοβίνης μικρών κρατών τών 
Σέρβων. Έρημωθε.ΐαα τελείως περί τάς άρ· 
χάς τού δεκάτου αϊώνος, ένεκα τής Ιπταε-
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τοδς δποδουλώσεως χών Σέρβων εις χούς 
Βουλγάρους, ανέκτησε χήν ακμήν χης χή βοη- 
Θείφ χοδ Βυζανχίου. Καχά χόν ΙΒ' αιώνα ά- 
πεχέλεσε χόν πυρήνα χοδ δπό χοΰ Στεφάνου 
Νεμάνια, ίδρυθένχος βασιλείου χών Σέρβων, 
δπό χήν κυριαρχίαν χοΰ αΰχοκράχορος χοΰ 
Βυζανχίου Μανουήλ Α' χοΰ Κομνηνοϋ (1143— 
1180), βρ*δύτερον δε έπεξεχάθη μέχρι χών 
Δαλμαχικών παραλίων. (Jirecek, Die Han- 
delsstrassen und Bergwerke von  Ser- 
bien und Bosnien, σελ. 32,—Schafarik, 
Slavische Alterth. Τόμ. B', σελ. 254).

ΡΑΣΚΟΣ.— 'Όνομα κύριον καθαρώς θρα- 
κικόν καχ’ έπιχΰμβιον επιγραφήν χοΰ χρίχου 
μ.Χ. αΐώνος, εδρεθεϊσαν εις χό εμπόριον Δι- 
σκοδουράχοραι χής αρχαίας Αύγούσχης—Τραϊ-' 
ανής (νΰν Σχάρα-Ζαγόρα). («θρακικά» Τόμ. 
X, σελ. 280).

ΡΑΣΚΟΣ.—Δυνάστης χής Θράκης, αδελ
φός χοΰ Ραιακουπόριδος Α-, δσχις καχά χούς 
εμφυλίους πολέμους 43— 42 π. X. έκηρύχθη 
δπέρ χοΰ Όκχαβίου καί Μάρκου ’ Αντωνίου, 
ένφ δ αδελφός του αυνεχάχθη μετά χοΰ Βρού
του καί Κασσίου. Μετά χήν νίκην δμως χής 
Τριανδρίας έν Φιλίπποις χό 42 π. X. Ιπέχυχε 
παρά χών νικητών χήν συγγνώμην χοΰ αδελ
φού του (Άππιαν. IV, 87, 5).

ΡΑΣΚΟΓΠΟΡΙΣ.—"Ονομα τριών βασιλέων 
χής αρχαίας Θράκης (βλ. Ραισκούπορις), 

ΡΑΣΚΟΓΠΟΡΙΣ, ΡΑΙΣΚΟΓΠΟΡΙΣ, 
ΡΕΣΚΟΓΠΟΡΙΣ, ΡΗΣΚΟΓΠΟΡΙΣ 
ΡΑΙΣΚΙΠΟΡΙΣ, ΡΙΣΚΟΓΠΟΡΙΣ

"Ονομα Θρακικόν κύριον με ποικίλλους με- 
ταχρωματισμούς, γνωστόν έξ επιγραφών 
(«θρακικά», Τόμ. X, σελ. 221).

*ΡΑΣΓΠΑΡΗΝΟΣ (Ασκληπιός).— Τοπωνυ
μικόν έπίθετον χοϋ ’Ασκληπιού λατρευομένου 
εν Θράκη, καχ’ έπιγραφάς χοΰ δευτέρου ή χρί
χου μ.Χ. αίώνος εδρεθείσας έν αΰχή («θ ρ α 
κικά» Τομ. XII σελ. 239).

ΡΑΤΙΑΡΙΑ ή ΡΑΙΤΙΑΡΙΑ (ή).— ΙΙόλις χής 
"Ανω Μοιαίας, κείμενη έπί χής δεξιάς όχθης 
χοΰ Δουνάβεως μεχά χήν μεχά χοϋ παραπο
τάμου αδχοϋ Τιμάκου συμβολήν (νΰν Τιμόκ), 
περί χά 36 μίλια ΝΑ. χοΰ Δορχικοϋ (νΰν Ρα- 
κόβιχσα). Ίδρυθείσα υπό χοΰ αΰχοκράχορος 
Τραϊανού (98—117 μ.Χ.) μεχά χήν νίκην χοΰ 
Δεκεβάλου, βασιλέως χής Δακία$, ήχο σταθ

μάς μιας λεγεώνος καί στολίσκου έπί χοΰ 
Δουνάβεως. Έπί χών Βυζαντινών χρόνων ήχο 
φροΰριον, χοΰ δποίου χά τείχη «καταπεπχώ- 
κει ορθά έσχήααχο» δ αύχοκράχωρ 'Ιουστινια
νός (Προκ. Περί Κχιαμ. IV , σ. 24). Καχά 
χόν ‘Ιεροκλέα, όσχις ονομάζει αΰχήν Ραζα- 
ρίαν, ήχο πρωτεύουσα παραδουναβείου Ε 
παρχίας δπό κοναουλάριον, εις δέ χά εκκλη
σιαστικά χρονικά άναφέρεται ώς έδρα επι
σκόπου καί βραδύχερον μηχροπόλεως. Ταυτί
ζεται μέ χήν σημερινήν βουλγαρικήν πόλιν 
Άρχσάρ (Artchar), πρός νότον χοϋ Βιδινίου.

*ΡΑΓΝΙΑΝΟΓΣ.— Τοποθεσία τις παρά χήν 
Βήραν (Φέρραι), άναφερομένη δπό χοΰ Ίσαα- 
κίου χοϋ Κομνηνοϋ μεταξύ των κτημάτων, χά 
όποια εκληροδότησεν οδχος εις χήν δπ’ -αύ- 
τοΟ ίδρυθεϊσαν Μονήν Θεοτόκου τής Κοσμο- 
σωχείρας μεταξύ χών έχών 1151— 1152. "Α- 
γνωσιος άλλοθεν καί ακαθόριστος.

ΡΕΓΙΩΝΕΣ (οί). (Έκ χοϋ λατινικού r e g io =  
τμήμα τής πόλεως). — Ούτως εκαλούντο έν 
Κωνσχανχινουπόλει χά 14 τμήματα αύχήςκαχ’ 
άπομίμησιν χής Ρώμης. Ή διαίρεσις αδχη γε- 
νομένη δπό χοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου (324— 
337 μ. X.), διεχηρήθη μέχρι τής βασιλείας 
χοΰ Άρκαδίου ή χοΰ υίοΰ αδ χοδ Θεοδοσίου Β' 
(408—450 μ. X.)."Εκαστος ρεγιών είχεν ένα 
«κουράτορα» ή «ρεγιωνάρχην», έχοντα δφ’ 
έαυτόν κατωτέρους δπαλλήλους, επιφορτισμέ
νους κυρίως νά έπαγρυπνοϋν καθ’ όλην χήν 
νύκτα πρός πρόληψιν ή καταστολήν χών τυ
χών πυρκαϊών.

ΡΕΜΕΣΙΑΝΑ (τά).— Πόλις χής Θράκης έν 
Δχρδανίφ, κείμενη έπί χής άπό Ναϊσσοΰ (νΰν 
Νίσσα) εις Σαοδικήν (νΰν Σόφιαν) δδοδ. Καχά 
χόν, Ικχον αιώνα άναφέρεται δπό του Ίερο- 
κλέους (Συνέκδ. 654) ώς μία χών 5 πόλεων 
χής επαρχίας Δακίας Μεσογείου. Ταυτίζεται 
πρός χήν σημερινήν Παλάγκα.

ΡΕΝΤΙΝΑ' (ή). — Μεταγενέστερον όνομα 
τής Μυγδονικής πόλεως Άρεθούσης (βλ. λ.) 
κειμένης έπί χής άρισχεράς όχθης τοδ Ρηχίου 
πρταμοδ (κοινώς Μπουγάζι χής Ρενχίνας) διά 
χοϋ δποίου ή Βόλβη λίμνη εκβάλλει εις χόν 
Σχρυμονικόν κόλπον καί έδρα επισκόπου δπό 
χόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης (Ράλλη καί 
ΙΙοχλή, Τόμ. Ε, σελ. 478). Παρά χήν Ρεν- 
τίναν, έν χινι κλεισωρί^, δπήρχε Βυζαντινόν
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φρούριον «ή Ρενχίνα,.,ήμέρας δδόν διέχουσα» 
κατά ιόν Καντακουζηνόν. Παρ’ αΰχήν ,δ.αΰ- 
χοκράχωρ ’ Ιουστινιανός (527 — 565) έκχισεν 
όχυρώχαχον φρούριον καλούμενον Άρχεμίσιον 
(Προκ. ΙΙερΙ Κχισμ. IV, 3). Διά τής Ρενχίνας 
διέρχεται σήμερον ή σχενή σιδηροδρομική 
γραμμή Σαρακλή-Σχαυροδ καχά χό 58ον χλμ.

ΡΕΣΙΔΙΝΑ. — "Εν χων πολλών φρουρίων 
τής Κάτω Μοισίας, παρά χήν δεξιάν δχθην 
χοδ Δουνάβεως, έπιακευασθέν, καχά χόν Προ
κόπιον (Περί Κχισμ IV, Π ) δπό χοδ αύτο- 
κράτορος ’ Ιουστινιανού (527—565). Καχά πά
σαν πιθανόχηχα Ικειχο έν χή Μικρφ Σκυθίφ 
(νδν Δοβρουχσά).

ΡΗΒΟΓΛΑΣ. — Ώός χοδ Σεύθου Β', βασι- 
λέως χων Όδρυσών καί αδελφός χοδ Κόχυος. 
Τό δνομα Ρηβούλάς είναι προφανώς θρακι- 
κόν, εμφανίζεται δέ διά πρώχην φοράν εις χινα 
επιγραφήν Άχχικοδ ψηφίσματος καί φαίνεται 
δχι προέρχεται έκ τής αύχής ρίζης έκ τής ό
ποιας καί χά ονόματα : Ρήβας, Ρηβαία, Ρήνος, 
Ρησκοδπορις. Εις χήν ιδίαν επιγραφήν άναφέ- 
ρεχαι καί τό δνομα χοδ Κόχυος, δαχις προφα
νώς είναι Κόχυς ό Α', πολλάκις άναφερόμε· 
νος δπό χοδ Δημοσθένους (Κατ’ ’Αριστοκρά
του;. 8, 104, 114 118. 163) δολοφονηθέν- 
χος χό 351 π. X. Διάδοχος χοδ Κόχυος δ- 
πήρξεν δ Κορσοβλέπτης, χοδ όποιου θείος ήχο 
δ Ρηβούλάς. Τό δέ γεγονός-εις χό όποιον ά- 
ναφέρεχαι χά ψήφισμα, συμπίπτει μέ τό έτος 
331 π. X. καθ’ ήν εποχήν άρχων 'των ’Αθη
νών, ώς άναφέρεχαι εις αΰχό, ήχο ό ’Αρι
στοφάνης. (Πρβλ. Περιοδ. Άθήναιον, Τόμ. V, 
σελ. 102—103, δπ’ άριθ. 12).

ΡΗΓΙΑΝΟΝ.—Πόλις χής Κάτω Μοισίας έν 
Θράκη παρά τάν Δούναβιν. Ταυτίζεται πράς 
χήν Αδγούαχαν χων 'Οδοιπορικών, κειμένην 
επί τής δεξιάς δχθης χοδ Δουνάβεως.

ΡΗΓΙΝΑ καί ΡΗΓΙΝ1Α (ή). — ’Ονομασία 
χοδ Έργίνου ή Έρίγωνος (βλ. λ.), άρισχεροδ 
παραποτάμου χοδ "Εβρου !ν Θράκη, καλού
μενου καί Ρηγινία (Σχράβ. VII,  331, 49).

ΡΗΓΙΟΝ.— Πόλις χής Άν. Θράκης έπί χής 
Προπονχίδος, κειμένη περί χάς 6 ώρας πρός 
Δ. χής Κωνσταντινουπόλεως καί ώραν περί
που πρός ’ Αν. χοδ Άθύρα (Μπουγιούκ-Τσεκ- 
μεχζέ). Ύπό Χίον Τούρκων καλείται Κου- 
χσούκ-Τσεκμεχζέ. Παρ’ αΰχήν εκτείνεται ή

δμώνυμος λιμνοθάλασσα, ήχις «ές τόσον στε
νή τυγχάνει οδσα, ώστε καί Μύρμηξ ώνόμα- 
αχαι» (Προκ. Περί Κχισμ. IV , 8, 16). Καχά 
χόν έπί ’ Ιουστινιανού έπισυμβάνχα μέγαν σει
σμόν (19 ’ Οκτωβρίου 558) τό Ρήγιον δπέσχη 
μεγάλας καχαστροφάς, ώστε, καχά χόν Θεο- 
φάνην (χόμ. Α, σελ. 196) «μή γνωρίζεσθαι 
αΰχό». Τότε φαίνεται δχι κατεσχράφη καί ή 
έπί χοδ στομίου χής λιμνοθαλάσσης ξυλίνη 
γέφυρα, χήν όποιαν άνήγειρεν έκ νέου δ 
’Ιουστινιανός «λίθοις λογάδην έμβεβλημένοις 
εις άψΐδας μεχεωρίσας», Τής γέφυρας χαύχης 
οΰδέν ίχνος σώζεται.

Εις χό Ρήγιον, κατά τάν θεοφάνην (τόμ. 
Α, σελ. 20), Βασίλειος δ Μακεδών (866— 
886) άνήγειρε ναόν τιμώμενον έπ’ όνόμαχι 
χοδ κορυφαίου χών ’ Αποστόλων, όστις δέν 
έσώθη μέχρι ήμών. ’ Επίσης καχά χήν μαρ
τυρίαν χοδ αΰχοδ ουγγραφέως, ύπήρχον οί 
ναοί χων άγιων μαρτύρων Καλλινίκου καί 
Σχραχονίκου, καχασχραφένχων δπό χοδ μεγά
λου σεισμοδ. Πλήν τούτων δπήρχε καί ναός 
χοδ άγιου Ίωάννου του θεολόγου, καχά χήν 
παραλίαν, όχι μακράν χής Χρυσής Πύλης. 
’ Ενταύθα άπεβιβάσθη δ πατριάρχης ’ Αλεξάν
δρειάς Θεόφιλος, καί ένχεδθεν ήριξαχο χής 
κατά χοδ Χρυσοστόμου παρασυναγωγής χελέ- 
σας χειροχονίαν παρ’ ενορίαν (Σκαρλ. Βυζαν
τίου, Κωνσταντινούπολή, Τόμ. Α, σελ. 321. 
Πρβλ. Μ. Ί. Γεδεών, "Εγγραφοι λίθοι καί 
κεράμια, έν : Έκκληαιασχ. ’ Αληθείφ, έτος 
IX, σελ. 411). Ή  σημερινή εκκλησία είναι 
πολύ μεχαγενεσχέρα καί χιμάχαιΆπ’ όνόμαχι 
χοδ άγιου Γεωργίου.

Καχά χόν Κωνσταντίνον χόν Πορφυρογέν- 
νηχον, (Τόμ. Α', σελ. 495), δσάκις δ βασι
λεύς έπανήρχεχο εις χήν πρωτεύουσαν, οί άρ
χοντες χοδ Βυζαντίου έξήρχοντο εις προϋπάν- 
χησιν αύχοϋ μέχρι χοδ Ρηγίου, δπου φαίνεται 
όχι ύπήρχον ανάκτορα. Άπά χοδ Ρηγίου μέ
χρι Κωνσταντινουπόλεως, δπήρχε πλατεία 
λιθόοτροχος δδός. Ή  δέ πρός νότον χής χερ
σαίας πύλης τής Σηλυβρίας κλειστή πύλη, 
εκαλείτο Πύλη χοδ Ρηγίου. Ή  ακμαία καί 
πλούσια άλλοτε κωμόπολις χοδ Ρηγίου είναι 
σήμερον μικρά καί άσημος πολίχνη, Ίνεκα 
τών ανέκαθεν λυμαινομένων αΰχήν καί χά πε
ρίχωρα έλωδών πυρετών. Παρά χό Ρήγιον
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δπήρχον δύο βυζαντινά! κωμοπόλεις : τά Σχί
ζα καί αί Άρετοΰ (βλ, λέξ.). "Επίσης δπάρ- 
χει καί απήλαιόν τι, έν ε’ίδει κατακόμβης, τό 
όποιον οί χριστιανοί τίδν πρώτων χρόνων έ- 
χρησιμοποίουν κρυπτόμενοι έν καιρψ διωγ
μοί). "Ενταύθα οί αρχαιολόγοι εδρον και ίχνη 
θυσιαστήριοί). Περί τής ονομασίας 'Γσεκμετζέ, 
βλ. λέξ. Άθύρας.

*ΡΗΝΗ,—Μήτηρ τοΰ Σάωνος, μυθικοΰ βα- 
αιλέως τής νήσου Σαμοθράκης (βλ. Σάων).

ΡΗΣΙΟΝ (τά).“ Τοπωνυμία έξω των τει
χών τής Κωνσταντινουπόλεως, παρά τήν πό- 
λιν τοΰ Ρηγίου, όπου κατά τόν Προκόπιον 
(Περί Κτισμ. Α, 4, 28), εκειντο «τοΰ θύρ
σου μάρτυρες Ιδος καί μήν θεοδώρου τοΰ "Α
γίου τέμενος», κτίσματα τοΰ ’Ιουστινιανού, βα
σιλεύοντος τοΰ θείου του "Ιουστίνου (518—527).

*ΡΗΣΚΟΓΠΟΡΙΣ.—Τά όνομα Ρησκούπορις 
φέρουσι διάφοροι βασιλείς τοΰ Κιμμερίου Βο- 
απόρου των Ρωμαϊκών χρόνων, των όποιων 
τά ονόματα είναι γνωστά μόνον έκ τών νο
μισμάτων αυτών. Φέρουν δέ έλληνικάς έπι- 
γραφάς, συνήθως κατά πτώσιν γενικήν : ΒΑ- 
ΣΙΛΕ2Σ ΡΗΣΚΟΓΠΟΡΙΔΟΣ, ενίοτε δε καί 
κάτ’ ονομαστικήν. Ό  πρώτος γενάρχης αύ- 
τώ ; ήτο, κατά πάσαν πιθανότητα, θρακικής 
καταγωγής, καθ’ όσον τά όνομα είναι άναμ- 
φισβητήτως θρακικόν. Τό όνομα τών Θρακών 
βασιλέων είναι Ραισκούπορις ή Ρασκούπορις 
(βλ. λέξ.), οϋτω δέ φέρεται καί εις τά νομί
σματα αυτών καί εις τό πλεϊστον τών αρ
χαίων συγγραφέων, ένφ τά Ρησκούπορις εί
ναι άποκλειστικώς τά όνομα τών βασιλέων 
τοΰ Κιμμερίου Βοσπόρου.

ΡΗΣΚΟΓΠΟΡΙΣ Α'.— Έβασίλευαεν από τοΰ 
11 — 3!) μ. X. έπί τών αΰτοκρατόρων Τιβε- 
ρίου καί Καλιγούλα,.έξεδιώχθη δέ υπό τοΰ 
τελευταίου, δατις άντ" αΰτοΰ άνηγόρευσε βα
σιλέα τοΰ Πόντου καί τοΰ' Κιμμερίου Βοσπό
ρου τόν Πολέμωνα Β ."  Τοΰ Ρησκουπόριδος 
τούτου σώζονται χρυσά καί χαλκά νομίσματα.

ΡΗΣΚΟΓΠΟΡΙΣ Β'— Σύγχρονος τοΰ αΰτο· 
κράτορος Δομιτιανοό (81—96 μ. Χ·).

ΡΗΣΚΟΓΠΟΡΙΣ Γ\— Σύγχρονος τών αΰτο- 
κρατόρων Καρακάλλα καί Αλεξάνδρου Σεβή- 
ρου, βασιλεύσας από τοΰ 211—229 μ. X.

ΡΗΣΚΟΓΠΟΡΙΣ Δ'.^-Σύγχρονος τοΰ αύτο-

κράτορος "Αλεξάνδρου Σεβήρου, από τοΰ 234 
— 235 μ. X.

ΡΗΣΚΟΓΠΟΡΙΣ Ε\—Έβασίλευσε από τοΰ 
239 -268  μ X.

ΡΗΣΣΚΟΓΠΟΡΙΣ ΣΤ ’ .— Σύγχρονος τοΰ Μ. 
Κωνσταντίνου, άπά τοΰ 304—342 μ. X, Τών 
βασιλέων τούτων σώζονται νομίσματα χρυσά, 
αργυρά, χαλκά καί έξ ήλεκτρου (H ead—Σβο- 
ρώνου, "Ιατορ τώνΝομισμ., Τόμ. Β', σελ. 14).

*ΡΗΣΚΓΝΘΙΣ ("Ηρα).—Τοπική προσωνυ
μία τής “Ηρας, λατρευομένη έν Ρησκύνθψ 
4βλ. λέξ.), όπου δπήρχε καί ιερόν αυτής, 
κατ’ έπιγραφάς εύρεθείσας έν τή Βορ. Θράκη 

• καί τη Μοισίφ («θρακικά», 1934, σελ. 47),
ΡΗΣΚΓΝΘΟΣ. — "Αρχαία θρακική πόλις, 

μετ’ όμωνύμου δρους, άναφερομένη ύπά τοΰ 
Νικάνδρου (θηρ. σχόλ. 450) άλλ’ αγνώστου 
ταΰτότητος.

ΡΗΣ11ΑΓΑΣ.— Βασιλεύς τών Άβασκών ή 
Άβασγών, Σκυθικοΰ λαοΰ καί σύγχρονος τοΰ 
αύτοκράτορος Άδριανοΰ (117—138 μ. X.) 
παρά τοΰ όποιου έλαβε τόν θρόνον ("Αρριαν. 
Περίπλ. Εύξ. Πόντου 15).

ΡΗΣΟΣ. — Γίάς τοΰ Ήϊονέως ή τοΰ Στρυ- 
μόνος καί τής μούσης Καλλιόπης ή τής Εύ· 
τέρπης, βασιλεύς τών Θρακών καί σύμμαχος 
τών Τρφων. Εις τήν Τροίαν έφθασε κατά τά 
τελευταιον έτος τοΰ πολέμου φέρων μεθ’ έαυ- 
τοΰ λαμπρούς καταλεύκους ίππους, έκ τών 
όποιων έξηρτάτο ή τύχη τής Τροίας. Διότι,, 
κατά τινα χρησμόν, άν έτρωγον χόρτα τής 
Τρωϊκής πεδιάδος, τά όποια ποτίζει ό Ξάν
θος ποταμός, ή Τροία δέν θά έκυριεύετό πο
τέ. "Ο χρησμός, οδτος ήτο γνωστός εις τούς 
“Ελληνας καί διά τοϋτο τήν ιδίαν ήμέραν τής 
άφίξεως τοΰ Ρήσου έπέπεσαν τήν νύκτα εις 
τήν σκηνήν του ό Διομήδης καί δ Όδυσσεύς. 
Καί δ μεν Διομήδης έφόνευσε τόν Ρήσον μετά 
12 άλλων Θρακών, ό δέ Όδυσσεύς ήρπασε 
τούς ίππους του. (Ίλιάδ. κ, 444—440). Τόν 
Ρήσον ήκολούθησεν εις τήν Τροίαν καί ό α 
νεψιός του Ίπποκόων, δ όποιος, κατά τόν 
"Ομηρον (κ, 518 Ίλιάδ.), ήτο ανδρείος καί 
βουληφόρος. Κατά τήν τραγψδίαν τοΰ Εύρι- 
πίδου «Ρήσος», ό βασιλεύς τής Θράκης, έ
φθασε τελευταίος τών άλλων συμμάχων εις 
τήν Τροίαν, διότι έπολέμει κατά τών Σκυ-, 
θών, οί όποιοι πολλάκις παρηνώχλουν τήν
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χώραν του. Διά τήν βραδυπορίαν του ταυτην 
τον μέμφεται δ 'Έκτωρ, άλλ’ εις τάς λοιδο
ρίας του δ Ρήσος άπαντφ μέ δπερηφάνειαν, 
οτι έκεϊνο πού δεν κατώρθωσεν δ "Εκτωρ εις 
10 χρόνια, εκείνος θά τό κατώρθωνεν είς 
μίαν ήμέραν ,

Έμαί δε φιδς έν ήλιου καταρκέαη 
(Ρήσος, 44?)

Δυστυχώς όμως δέν κατώρθωαε τίποτε, καθ’ 
όσον ή σκληρά μοίρα τοϋ άπέκοψε χήν ζωήν 
τήν ιδίαν ήμέραν τής άφίξεώς του. Τόν θά
νατόν του έκλαυσαν όχι μόνον οί Θράκες; 
αλλά και αυτοί οί "Ελληνες. Καί  ̂ αυτός ό 
σκληρόκαρδος Άχιλλεύς δεν έμ,εινε άδακρυς: 

Ίώ ,  Ί ώ  συμφορά βαρεία Θρακών... φανερά 
θρηξιν πένθος πολύ τολυπεόοας 
Ιρρει στρατιά, πέπτωκεν άναξ 
δολίφ πληγή.
Χρήν γάρ μ’ άκλεώς Ρήσον τεθανεΐν 
ΐροίφ. κέλσαντ’ επίκουρον'

(Ρήσος, 731 καί έξής) 
ΡΗΧΙΟΣ.—Ποταμός χής Χαλκιδικής χερ

σονήσου, όσχις δεχόμενος τά δδαχα xyv λι
μνών τοϋ 'Αγίου Βασιλείου (Λαγκαδά) καί 
Βόλβης (Μπεσίκια) εκβάλλει είς τόν Στρυμο- 
νικδν κόλπον πρός βορράν χοΰ χωρίου Σταυ
ρός. Κοινώς καλείται Μπογάζι τής Ρεντίνας.

ΡΙΓΜ02.—Γίός τοϋ Ιίειρόου ήγεμών τής 
Θράκης έλθών είς βοήθειαν τών Τρώων «έκ 
θρήκης έριβώλακος», καί φονευθείς υπό τοϋ 
Άχιλλέω; (Ίλιάδ. Γ, 485).

ΡΙΛΑ (ή).— 'Γψηλότατον όρος χής Ελλη
νικής χερσονήσου, μεταξύ τής αρχαίας Μοι- 
αίας, Θράκης καί Μακεδονίας. Άποτελεΐται 
έκ γρανιτωδών πετρωμάτων καί συνέχεται 
εξ ανατολών μετά τής Ροδόπης. Τό μήκος 
του είναι 50 περίπου, τό δε πλάτος περί τά 
30 χιλιόμετρα. 'Η υψηλότερα κορυφή αΰτοΰ 
Μουαάλα καλουμένη κεΐται πρός άνατολάς 
καί φθάνει είς ΰψος 2930 μέτρων, χιονοσκε
πής κατά τό πλεΐστον τοϋ έτους. Πρός βορ
ράν τής κορυφής Μουαάλα καί πρός νότον 
δψοϋνται άλλαι χαμηλώτεραι ένούμεναι μετά 
τής Ροδόπης, έκ τών δποίων πηγάζουν δ "Ε
βρος καί δ Νέστος, έκβάλλοντες εις τό Αι
γαίου Πέλαγος καί ό Ίσκέρ (δ "Οσκιος τών 
αρχαίων) έκβάλλων είς τόν Δούναβιν. ’Επί 
τής Ρίλας υπάρχουν πολυάριθμοι μικραϊ καί
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γραφικώταται λίμναι, λείψανα ίσως κρατή
ρων παλαιών ήφαιστείων. Αί κλιτϋες αΰτοδ 
είναι κατάφυτοι από πυκνά δάση πεύκων, 
όξυών καί δρυων, εντός τών δποίων δπάρχουν 
πολλά άγρια θηρία καθώς καί έλαφοι. ’ Επί 
μιας' τών κλιτύων αύτοϋ, εν μέσφ πυκνωτά- 
ταυ- δάσους δπάρχει ή περίφημος μονή τής 
Ρίλας (βλ. λεξ.) ίδρυθεΐσα κατά τόν δέκατον
αιώνα. ■ ■

** *
Ή ίύπαρξις τοϋ δψηλοτάτου τούτου όρους 

δέν ήτο άγνωστος εις τούς αρχαίους. Ό Θου
κυδίδης π. χ. αναφέρει αυτό άνωνύμως, λε- 
γων οτι δ "Οσκιος (νΰν Ίσκέρ) «ρεί έκ τοϋ 
όρους, βθεν περ καί δ Νέστος καί δ "Εβρος' 
έστι δέ έρημον τό όρος’ καί μέγα, έχόμενον 
τής Ροδόπης». (Β, 96). 'Ο ίδιος συγγραφεύζ 
αναφέρει ότι δ Στρυμών ρέει εκ τοϋ Σκομίου 
ή Σκόμβρου; τοϋ σημερινοϋ Βίτου. 'Ο δέ 
Στράβων (IV, 208) λέγει ότι τρία είναι τά 
μέγιστα όρη τής Θράκης : δ Αίμος, ή Ρο
δόπη καί ό Δοϋναξ. Έ φ ’ όσον ή θέσις τοϋ 
Αίμου καί τής Ροδόπης παρ’ οΰδενός αμφι
σβητείται, πρέπει νά παραδέχθώμεν δτι δ Δοϋ
ναξ είναι ή σημερινή Ρίλα.

ΡΙΛΑΣ (Μονή.τής).— 'Η Μονή τής Ρίλας 
κεΐται έπί μιας τών δπωρειών τοϋ δμωνύμου 
όρους τής Βουλγαρίας, καλούμενης δπό τών 
Βουλγάρων Πόποβα - σιάπκα ( =  παπαδικός 
ακοϋφος), παρά τόν Ρίλον παραπόταμον τοΰ 
Στρυμόνος. Τιμάται δέ έπ’ όνόματι τοΰ "Αγίου 
Ίωάννου ή Ίβάν, Βουλγάρου άναχωρηιοϋ, 
δστις ήσκήτευσε καί Ιδρυσεν αυτήν κατά τόν 
δέκατον αιώνα, δτε οί Βούλγαροι έδεχθησαν 
τόν Χριστιανισμόν έπί τοϋ τσάρου αυτών Βό- 
ριδος. ’Από άπόψεως αρχιτεκτονικού έκκλη· 
σιαστικοϋ ρυθμοϋ καί διακοσμήσεως εσωτερι
κής καί εξωτερικής, έξαιρέσει τοϋ εν Άδρια- 
νουπόλει τζαμιού τοϋ Σουλτάν Σελϊμ καί τών 
Μονών τοϋ 'Αγίου "Ορους, αποτελεί εν τών 
μεγαλύτερων καί μεγαλοπρεπέστερων μνη
μείων τής 'Ελληνικής Χερσονήσου. Περιλαμ
βάνει δέ 400 κελλία, καί έχει πολλά κτή
ματα έν Θράκη, Μακεδονίφ καί Βουλγαρίφ. 
Περί αυτήν κεϊνται διάφοροί σκήται ένχός 
βράχων τών πρώτων μοναχών, κελλία έσκορ- 
πισμένα πολλαχοΰ καί ναΐσκοι.. Επίσης 5- 
πάρχει καί μεγάλη Μονή, τιμωμένη- έπ’ όνό-
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μάτι τοδ Άγιου Αουκά, συγγενούς τοΰ Ίβάν 
έγκαταλελειμμένη σήμερον. 'Η Μονή τής Ρ£- 
λας άπήλαυσε μεγάλης φήμης προσελκύουσα 
πλείστους προσκυνητάς καί έτυχε μεγάλης 
προστασίας όχι μόνον των Βουλγάρων ήγε- 
μόνων, άλλά καί των Βυζαντινών, ώς άπο- 
δεικνιίεται έκ παλαιάς είκόνος τής Θεοτόκου, 
άφιερωθείσης δπό τοΰ αύτοκράτος Μιχαήλ τοΰ 
Κομνηνοΰ (1344— 1349). Τό λείψανον τοΰ 
ίδρυτοδ αυτής, θεωρούμενου ώς εθνικού Α 
γίου τών Βουλγάρων, μετεκομίσθη, κατά τόν 
Μεσαίωνα είς Σόφιαν, κατόπιν δέ εις Τύρνο- 
6ον. Κατά δέ τό 1469 τή παρακλήσει τής 
κυράς Μάρως. χριστιανής μητρυιάς τοΰ Μωά
μεθ Β', άνεκομίσθη, κατόπιν σουλτανικής δια
ταγής, είς τήν Μονήν δπου καί φυλάσσεται 
(Ά .  Μηλιαράκη, Καθορισμός τής θέσεως τοΰ 
Παπικίου δρους, εν «θρακική Έπετηρίδι» 
τφ 1897, σελ. 70 καί έξής). Κατά τούς τε
λευταίους καιρούς ή Μονή τής Ρίλας άπέβη 
τό δρμητήριον jffiv Βουλγάρων κομητατζήδων 
οί δποΐοι πλέον ή άπαξ επέδραμον τήν Μα
κεδονίαν καί Θράκην.

ΡΙΠΑΙΑ ΟΡΗ.—Φαντασιώδη δρη, τοποθε
τούμενα δπό των αρχαίων είς τά βόρεια τής 
Γής', διό πολλάκις εκαλούντο καί Τπερβό- 
ρεια. “Ησαν ψυχρότατα καί χιονοσκεπή, ε- 
θεωροΰντο δέ ώς κατοικίαι τής Νυκτός, άπό 
τών δποίων Ιπνεον «ριπαί αίθρηγενέος Βο- 
ρέαο» (Όμ. Ίλιάδ. Ο, 171). Κατ’ άρχάς ώ; 
Ριπαία δρη έθεωροΰντο : δ Αίμος, τά Καρ
πάθια, οί Άλπεις, δ Καύκασος κ. ά. άπό δέ 
τοΰ Α' μ. X. αίώνος τά έν τή Βορείψ Σαρ- 
ματίφ έκτεινόμενα παραλλήλως πράς τήν 
Σουηδικήν (Βαλτικήν) θάλασσαν, δπου έπι- 
στεύετο δτι είχε τάς πηγάς του δ Ρδ (Βόλ
γας), κατοικουμένας δπό τδν 'Ρπερβορείων.

Οί μεταγενέστεροι γεωγράφοι Ιδιδον τό δ· 
νομα τούτο είς τά δυτικώτερα των Οΰραλίων 
όρέων.

ΡΙΠΗΣΙΑ ΔΑΚ1Α (Dacia Ripensis) .— 
’ Ονομασία μιας των έπαρχιών τής Δακίας, 
κειμένη επί τής δεξιάς όχθης τοΰ Δουνάβεως, 
μεταξύ τών δύο Μοισιων, "Ανω καί Κάτω, 
κατά τήν δπό τοδ αϋτοκράτορος Μάρκου 
Αδριλίου (161 — 180 μ. X.) γενομένην διοι
κητικήν διαίρεσιν τής χώρας. ’ Επί τής ’ Α 
νατολικής αΰτοκρατορίας δπήχθη είς τήν

’ Ιλλυρίαν, τής δποίας άπετέλεσε μίαν τών 
πέντε έπαρχιών,

ΡΟΔΙΩΝ (Περίβολος) ή ΡΟΔΙΩΝ (Λιμήν). 
—'Ορμίσκος τής Ευρωπαϊκής παραλίας τοΰ 
Βοσπόρου, άναφερόμενος δπό Διονυσίου τοδ 
Βυζαντίου έν τφ « ’ Ανάπλους Βοσπόρου» με
τά ’ Απόλλωνος Άλσος  καί τό Ίασώνειον. 
Ή  θέσις του αναγνωρίζεται μεταξύ τοδ Μπε- 
σίκ-Τάς καί τοΰ Όρτά-κιόϊ,

ΡΟΔΟΠΗ.—θυγάτηρ τοΰ Πόντου ή τοδ 
Στρυμόνος, σύζυγος τοΰ Αίμου, ή κατ’ άλ
λους, αδελφή αΰτοδ μετά τοΰ δποίου μετε- 
μορφώθη εις τά δμώνυμα δρη, διότι ήθελον 
νά λέγωνται τέκνα τοδ Διός. (Όβιδ. Μετα- 

.  μορφώσεις VI, 87).
ΡΟΔΟΠΗ.—’ Οροσειρά τής Ν. Δ. Θράκης, 

ήτις αποτελούσα προέκτασιν τοδ Αίμου καί 
διευθυνομένη άπό τών ΒΔ. πράς τά ΝΑ. χω 
ρίζει τάς κοιλάδας τών ποταμών “Εβρου καί 
Νέστου. Κατά τήν μυθολογίαν, ώνομάσθη οδ- 
τως άπό τής Ροδόπης (βλ. λεξ.), έθεωρεΐτο 
δέ κατά τήν αρχαιότητα τά έπισημότερον δ- 
ρος τής Θράκης, επί τοδ δποίου αί Βάκχαι 
έτέλουν τά όργια τής λατρείας τοδ Διονύσου. 
“Ενεκα τών πολλών μονών, αί δποΐαι ήκμα- 
σαν επ’ αδτής, κατά τόν μεσαιώνα, ή Ρο
δόπη καλείται δπό τών Τούρκων : Δεσπότ — 
ντάγ(=Δεσποτοβοδνι). Άποτελεϊται έκ γνευ- 
σίου, τό όποιον διασχίζουν γρανιτικοί πυρή
νες καί τραχειτικαί μάζαι, αί δποΐαι σχημα
τίζουν τάς κορυφάς αυτής. Τό μέσον αυτής 
δψος άνέρχεται είς 1,000 περίπου μέτρα, 
πολλαχοϋ όμως αί κορυφαί φθάνουν εις τά 
διπλάσιου, πράς δε τά ΒΔ. καί εις τά τριπλά
σιον περίπου. Καλύπτεται δπό πυκνοτάτων 
δασών, κατά δέ τάΒΔ. αυτής, περί τόν γρα- 
νιτικάν Ρίλον (δψους 2,673 μέτρων) καί τόν 
Μουσαλάν (2,930 μ. δφ·), τά δεύτερον καθ’ 
δψος όρος τής χερσονήσου τοδ Αίμου, δπου 
εξαπλοδται όροπέδιον, μέσου δψους 2,000 μέ
τρων, δπάρχουν περί μέν τάν Ρίλον 22, άνα- 
τολικώτερον δι’ αΰτοδ 40 μικραί γραφικώτα- 
ται λίμναι, μάρτυρες τής πάλαι ένεργείας 
τών παγετώνων. Αί βάρειαι καί νότιαι πλευ
ρά αυτής ίδίως, είναι απόκρημνοι πράς τά 
Ν.Δ. τοΰ Παζαρτζίκ, πράς Ν. τής Φίλιππου- 
πόλεως καί άνωθεν τής κοιλάδος τής Κομο- 
τινής. *0 μέγας δέ όγκος τής Ροδόπης, ή
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χραχϋχης .καί τό γυμνόν χών ύψιπέδων αύχής 
καί ή Ιλλειψις κοιλάδων, καθισχώσιν αΰχήν 
δύαβαχον καί μέγα πρόσκομμα διά χήν συγ
κοινωνίαν. Ή διάβασις γίνεται μόνον 8ι’ α 
τραπών. Ούτω π. χ. ή άπό Τατάρ—Παζαρ- 
τζίκ iv Βουλγαρίφ εις Σέρρας δδός, μήκους 
έν δλφ 166 */Β χλμ. έπί 94 χλμ. ευρίσκεται 
είς ύψος 1000— 1500 μ. έπί 30 δέ χλμ. εις 
δψος 1,500 καί πλέον.

Ή  κυρία ράχις χοδ όρους, τής δποίας ή 
έπικρατεατέρα διεύθυνοις είναι A. Ν. Α . κα
ταλήγει μεταξύ χού "Εβρου καί τού παραπο
τάμου αΰχοΰ "Apia, πρός Δ, χής Άδριανου- 
πόλεως, έχουσα μήκος 400 χλμ. καί αποτε
λούσα τό μεταξύ νοτίου Θράκης καί Βουλγα
ρίας σύνορον. "Η μέση άπόστασις αυτής άπό 

χ.<τϋ> «ελ.'νυυ. AQft •χ'ν.'μ. ’ρε-ν&ξ,Α
χούτων κεΐται ή "Ανω Κοιλάς χοϋ "Εβρου, 
δ “Ανθαιμος καί ή μεταξύ Αίμου καί Άνθαί- 
μου στενή κοιλάς. "Εν τή Δυτική Θράκη ε
πικρατεί νοτιοανατολική διεόθυνσις, έκδηλου- 
μένη ιδίως κατά χάς διευθύνσεις χών κοιλά
δων τού Νέστου καί χοΰ Στρυμόνος. "Αλλη 
ράχις, νοτιιοτέρα, ακολουθούσα τόν ρούν τού 
Νέστου καί των νοτίων κρασπέδων τής Ρο
δόπης, εχει ως επί τό πλεϊστον πολύ ύψηλο- 
χέρας κορυφάς καί εγκλείει μετά χής βό
ρειας ράχεως τήν εκτεταμένην λεκάνην τού 
Άρδα, δασόφυτον καί ορεινήν, τής δποίας at 
κορυφαί φθάνουν εις δψος 1.000  μέτρων καί 
πλέον. Παρά τάς μεσημβρινάς ύπωρείας τής 
Ροδόπης, έξαπλοΰται ή εΰρεΐα χής μεσημ
βρινής Θράκης άγχίαλος πεδιάς εΰφορωτάτη, 
γέννημα ποταμών, ιδίως δέ τού Νέστου, κα
τάλληλος διά καπνόν καί βάμβακα. Ή  δια
γώνιος τού Νέστου κοιλάς, έχοντος τάς πη- 
γάς παρά τάς,πηγάς τού “Εβρου, αποχωρίζει 
άπό χής Ροδόπης τό δυτικόν αυτής τμήμα, 
χά δποΐον δέν περιέχει μεν πολλούς τραχεί- 
χας, περιέχει όμως μεγάλην ποσότητα κρυ
σταλλοπηγών άσβεστολίθων (μαρμάρων).Διαρ- 
ρέει δέ δ Νέστος κατά πρώτον τό ύφίπεδον 
τού Ρασλούγ, ύφους 900 μέτρων, καί ακο
λούθως διανοίγει δδόν έν τή δυσβάτω καί 
στενή φάραγγι τού Κιζίλ—Δερβέν, έκ ταύ- 
της δέ εισέρχεται εις τήν στενωτέραν ακόμη 
κοιλάδα, ήτις άγει εις χήν παραλίαν. Διά 
τού δψιπέδου χοΰ Ρασλούγ αποχωρίζεται χής

Ροδόπης δ Ικ συηνίχοο συνισχάμενος ”Ορ6η- 
χος (Περίμ—Ντάγ), οστις κατά χό Τέλ— Τε
πέ ανέρχεται εις δψος 2.681 μ. ’ Ακόμη δέ 
νοτιώτερον δπου έμφανίζονται μάρμαρα, ή 
διεόθυνσις χών όροσχοιχιών είναι μάλλον άνα- 
τολική, ένφ τό εξ ασβεστόλιθου Δΰαωρσν 
(Μπόζ-Ντάγ), ύψους 1.600 μέτρ. διευθύνεται 
πρός χά A. Β. Α. Ή  ράχις τούτου χωρίζει 
Τήν μικράν, αλλά βαθεΐαν κοιλότητα ή κοι
λάδα τής Πίσης άπό τής πολύ μεγαλυτέρας 
χής Δράμας, ήτις διά ράχεως 196 μ. ύψους, 
βποτελουμένης έξ άρχαιοχάτων πετρωμάτων, 
χωρίζεται άπό τού κόλπου τής Καβάλλας.

Τψηλοτέρα ταΰτης κατά πολύ ράχις έν τφ 
ίσωτερικφ καί παραλλήλως βαίνουσα είναι 
χά Μπουνάρ-Ντάγ (ύψους 1.870 μ.) άποτε- 
νμιυμέκΛ, ίο!. αΑπ», έξ, άτρςαυΛτχίσ'/ΟΗ -τ^-φωμίτ 
χων. Άμφότεραι δέ αί λεβηταειδεϊς κοιλότη- 
χες ή κοιλάδες τής Αίσης καί χής Δράμας 
χύνουσι χά ΰδατα αυτών διά χοΰ Άγγίτου 
(Άγκίστα) εις τήν Κερκινίχιδα λίμνην ( ’ Α 
χινού), καί 8ι’ αυτής εις τό Αΐγαϊον πέλαγος.

Πρός Άν. τής Κερκινίχιδος εκτείνεται χά 
χρυσοφόρον Παγγαΐον (δψος 1.870 μ.), χά δ- 
,τοίον όρεογραφικώς άποτελεϊ τμήμα τής Ρο
δόπης. Δύο δε ώρας περίπου πρός βορρδν 
χής Καβάλλας, σχηματίζονται ύπά τού Συμ- 
6άλου δρους (Βουνά χής Καβάλλας) χά πε
ρίφημα Στενά χών Κορπίλων, ή, κατά τούς 
βυζαντινούς, Στενά χής Χρυσουπόλεως, γνω
στά διά χήν διάβασιν χοΰ Κασσίου, προερχο- 
μένου έκ Θράκης τό 42 π. X. πρό χής μά
χης των Φιλίππων.

Μεγαλυχέρα τής κοιλάδος τής Δράμας εί
ναι ή κοιλάς των Σερρών, ήτις εδρισκομένη 
ένχός γνευσίου καί μαρμαρογιακοΰ σχιατολί- 
gou, δύναται νά θεωρηθή ώς τό δυτικόν δ- 
pi ον τής Ροδόπης. ’Επειδή δέ έπί των ροών 
χοΰ Στρυμόνος κεΐνται χά δυτικά δρια τής 
Ροδόπης, Ιπομένως χαύτα δέον νά θεωρών- 
χαι καί ώς χά όρεογραφικά όρια τής Θράκης.

Ή  πρός χήν Άλεξανδρούπολιν (Δεδεαγάχς) 
καί χά Σουφλί έκχεινομένη οροσειρά τής Ρο
δόπης, είναι πυρογενή στρώματα, άποτελού- 
μενα ιδίως άπό τραχείας, δπου δπάρχουν κα[ 
0ερμοπηγαί, δπως τά λουτρά τής αρχαίας 
Τραϊανουπόλεως (νύν Λουχρός, τουρκιστί Λί·, 
Γζια) άπέχουσα 15 περίπου χλμ. τής Άλε-
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ξανδρουπόλεως. 'Ως,, τμήματα άποσπασθέντα 
τής Ροδόπης πρέπει νά θεωρηθώσιν, ή ορει
νή Θάσος, ένφ ή όρεινή επίσης Σαμοθράκη, 
ώς απόσπασμα των νοτίων όρέων τής Θρά
κης, ή δέ "Ιμβρος καί Λήμνος ώς προέκτα- 
σις τής θρακικής χερσονήσου.

*ΡΟΔΟΠΗΊ'Σ (φυλή).—Μία των 8 φυλών 
των αρχαίων Φιλιππουπολιτών, γνωστή εξ ε
πιγραφών των Ρωμαϊκών χρόνων («θρακικά» 
1929, σελ. 19).

ΡΟΔΟΠΗΣ (επαρχία). — Μία των Ιξ επαρ
χιών τοΰ θέματος τής Θράκης επί των Βυ
ζαντινών χρόνων δπό ήγεμόνα, περιλαμβά- 
νουσα 7 πόλεις μέ πρωτεύουσαν τήν Τραϊα- 
νούπολιν ("Ιεροκλ. Συνέκδ. 634). 'Ωρίζετο 
πρός βορραν δπό τής κυρίως Θράκης, πρός 
άνατολάς δπό τοΰ Αίμιμόντου, πρός νότον 
δπό τοΰ Αιγαίου καί μέρους τής Μακεδονίας 
καί πρός δυσμάς ΰπό τής Μακεδονίας. Κατά 
τόν έκτον αιώνα δ 'Ιεροκλής άπαριθμεΐ τάς 
πόλεις ; Αίνον, Μαξιμιανούπολιν, Μαρώνειαν, 
Τόπειραν ή Ρούσιον, Νικόπολιν καί Κερεό- 
πυργον, δ δέ Προκόπιος (Περί Κτισμ.) πλεί- 
ατας πόλεις καί φρούρια, τά δποΐα άνήγει- 
ρεν έκ θεμελίων ή έπεσκεϋασεν δ αΰτοκρά- 
τωρ ’ Ιουστινιανός Α' (527—565) πρός ασφά
λειαν τής χώρας. Φαίνεται όμως δτι τά Ο
ρια αυτής έπεξετάθησαν βραδύτερον, καθ’ ό- 
ο ον ΰπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου 
άναφερονται ώς πόλεις αυτής : οί Φίλιπποί, 
αί Σέρραι καί ή 'Ηράκλεια Στρύμνου. ’ Από 
έκκλησιαστικής άπόψεως άπετελει τήν επαρ
χίαν Ροδόπης μέ ,μητρόπολιν τήν Τραϊανούπο- 
λιν μετά 3 έπισκοπών βραδύτερον δέ μετά 8.

*ΡΟΔΟΠΗΣ (’Επισκοπή). —Ή  αϋτή κατά 
πάσαν πιθανότητα, μέ τήν Τραϊανοϋπολιν ε 
πισκοπή, ήτις συνήθως έλεγετο Τραϊανουπό- 
λεως καί Ροδόπης. ’ Επίσκοπος αυτής (Ροδό
πης) μνημονεύεται δ Flaccianus κατά τούς 
χρόνους τοΰ πάπα Φιλικού, τοΰ δποίού σώζε
ται επιστολή πρός τόν Πέτρον, επίσκοπον 
Αντιόχειας. (Σταμούλη, Συμβολή εις τήν 'Ι 
στορίαν των ’Εκκλησιών τής Θράκης, σελ. 
163 καί έξης).

*ΡΟΐΜΗΖΕΓΣ. — ’Όνομα θρακικόν κύριον, 
κατ’ έπιγραφάς εύρεθείσας έν τή Β. Θράκη 
(«θρακικά». 1935, σελ. 172).

*ΡΟΔΟΣΤΟΛΟΝ — Είναι ή αΰιή μέ τήν

Δορύστολον (βλ. λέξ.) φερομένη δπό διαφό
ρους παραλλαγάς : Δορόστολον, Δορύστολον, 
Ροδόστολον, Δρύστρα ή Δρίστρα. Κατ’ άρχάς 
επισκοπή δπό τόν μητροπολίτην Μαρκιάνου- 
πόλεως, άνεδείχθη κατά τόν ενδέκατον αιώ
να εις Μητρόπολιν. Τό 1813 ήνώθη μετά τής 
Δρύατρας ή επαρχία Προϊλάβου, δ δέ μητρο
πολίτης έφερε τόν τίτλον : «Δρύστρας καί
Προϊλάβου», μετά δέ τήν άπόσπασιν τής τε
λευταίας τό 1830, άπλώς «Δρύστρας». Μετά 
τήν άνακήρυξιν δμως ^οΰ βουλγαρικού σχί
σματος, έπαυαεν δφισταμένη διά τά Οικουμε
νικόν Πατριαρχεΐον (Ράλλη καί Ποτλή, τόμ. 
Ε', σελ. 463, 475, 495, 518—Μητροπολίτου 
Σάρδεών Γερμανού, «θρακικά» 1937, σελ. 
186 καί 159). Έκτοτε δ τίτλος έδίδετο ψι- 
λωνύμως.

ΡΟΔΩΠΙΣ.—Διάσημος έταίρα θρακικής κα
ταγωγής, δούλη τοΰ Σαμίου Ίάδμονος καί 
σύνδουλος τοΰ Αισώπου. Έξαγορασθεϊσα δπό 
τοΰ Σαμίου Ξάνθου, έπωλήθη εις Ναυκράτιδα 
τής ΑΕγύπτου, επί τής βασιλείας τοΰ Άμά- 
σιος (570—526 π. X.), δπου έξήσκει τό ε
πάγγελμά της πρός όφελος τοΰ κυρίου της. 
Έλθών εις Ναυκράτιδα χάριν εμπορίας Χά- 
ραξος ό Σκανδρωνύμου, αδελφός τής ποιη- 
τ,οίας Σαπφοΰς, ήγάπηαεν αυτήν παραφόρως' 
καί Ιξηγόρασεν άντί άδροτάτης τιμής. ’Απέ
κτησε δέ τόσα πλούτη, ώστε ελέγετο περί 
αυτής ότι έκτισε μίαν τών πυραμίδων, πράγ
μα τά δποΐον δεν πιστεύει δ 'Ηρόδοτος. Έν 
τούτοις, έκ τοΰ δέκατου τών κερδών, της, 
κατασκευάαασα «οβελούς βουπόρους πολλούς 
σιδηρέους», άφιέρωσεν εις τούς Δελφούς, τούς 
όποιους είδεν ό 'Ηρόδοτος (Β', 134—135).

'Γπό τής Σαπφοΰς ονομάζεται Δωρίχα καί 
δβρίζεται έν τινι ποιήμαχί της, ώς κλεψασα 
τόν αδελφόν της. Πολύ πιθανόν τοϋτο νά ήτο 
τό πραγματικόν όνομά της, τό δέ όνομα Ρο- 
δώπις (=ροδοπάρειος) νά έλαβεν ένεκα τής 
ώραιότητός της. Κατ’ άλλην παράδοσιν, ά- 
ναφερομένην δπό τοΰ Στράβωνος (XVII, 808) 
καί τοδ Αΐλιανοδ (Ποικ. Ίστορ. XIII, 33), 
ένφ έλούετο αδτη εις τήν θάλασσαν, αετός 
τις ήρπασε τό έτερον τών σανδαλίων της, 
καί ένφ ί’πτατο έπεσε τοΰτο πρό τών ποδών 
τοΰ βασιλέως ψαμμητίχου, δικάζοντος εν Μεμ- 
φιδι. Έκπλαγείς δ βασιλεύς’ καί θαυμάσας
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«τοϋ δποδήματος τον ρυθμόν καί τής εργα
σίας αΰτοΰ τήν χάριν», άνεζήτηοεν αΰτήν 
καθ’ δλην τήν Αίγυπτον καί ένυμφεύθη αυτήν.

ΡΟΙΜΗΤΑΛΚΗΣ.—'Γπό τά όνομα τοΰχο εί
ναι γνωστοί οί έξης βασιλείς τής Θράκης :

ΡΟΙΜΗΤΑΛΚΗΣ Α ' .—Πός Κότσος τοϋ Δ'. 
Ώς επίτροπος τοΰ άνεψιοϋ του Ραιακουπόρι- 
δος έπολέμησε κατά των Βέσσων, οί δποϊοι 
υπό τήν ήγεσίαν τοΰ Βολογέζου, πρωθιερέως 
τοϋ Διονύσου καί αρχηγού τής κατά των Ρω
μαίων έπαναατάσεως, επέδραμον τάς ρωμαϊ- 
-κάς επαρχίας. Κατά τον πόλεμον τούτον ό 
μέν Ραισκούπορις έφονεύθη, αυτός δέ έτράπη 
εις φυγήν, σωθείς εις τήν Θρακικήν χερσόνη
σον. Τέλος, μετά τριετεΐς αγώνας, κατώρ- 
θωσε, τή βοηθείφ των Ρωμαίων, νά καθυπο- 
τάξη αύτούς τό 7 μ. X. Εις αντάλλαγμα τών 
δπηρεαιων του άνηγορεύθη δπό τής Ρώμης 
βασιλεύς τής Θράκης καί έβοήθησε τούς Ρω
μαίους κατά των επιδραμόντων Δαλματών καί 
Παννονίων καί έξεδίωξεν αυτούς πέραν τής 
Μακεδονίας. Άπέθανε τό 12 μ. X., τά δέ 
κράτος, διεμοιράαθη μεταξύ τοϋ Ραισκουπόρι- 
δος Γ' καί τοϋ υίοϋ Κότυος τοΰ Ε'. Τοϋ Ροι- 
μητάλκους Α' σώζονται νομίσματα φέροντα 
επί τής μιας πλευράς τήν προτομήν αϋτοϋ, επί 
δέ τής έτέρας τήν κεφαλήν τοΰ Αύγουστου. 
"Αλλα νομίσματα φέρουν συνηνωμένας τάς κε- 
φαλάς τοϋ Ροιμητάλκους καί τής συζύγου του 
βασιλίσσης.

ΡΟΙΜΗΤΑΛΚΗΣ Β'.— ’Ανεψιάς τοΰ προη
γουμένου, υιός τοϋ ΡαισκουπόριδΟς Γ', κλήρο-•5
νομήσας τά 19 μ. X. μέρος τής Θράκης, τοΰ 
λοιπού δοθέντος εις τούς υιούς Κότυος τοϋ Ε'. 
Πολιορκηθείς ύπό των έπαναστατησάντων θρα- 
κτκων φυλών εν Φιλιππουπόλει, άπηλευθερώ- 
θη δπό τών Ρωμαίων, τών δποίων ήτο φίλος, 
καί άπέθανε περί τό 37 μ. X.

ΡΟΙΜΗΤΑΛΚΗΣ Γ '.—"Έγγονος Ροιμητάλ- 
κου τοΰ Α'. Διέμεινεν επί πολύ μετά του α 
δελφού του έν Ίταλίφ, ήτο δέ φίλος καί σύν
τροφος τοΰ Ραίου καί τοϋ μετά ταΰτα αϋτο- 
κράτορος Καλίγούλα, υπό τοΰ όποιου άνηγο
ρεύθη βασιλεύς τής Θράκης τό 38 μ. X. Ά 
πέθανε τά 46 μ. X. φονευθείς υπό τής συζύ
γου του ένεκα τοϋ παραφάρου πρός τήν ανε
ψιάν του έρωτος. Μετά τάν θάνατον αϋτοϋ τά 
βααίλειόν του έγένεχο ρωμαϊκή επαρχία. Σώ 

ζονται νομίσματα αύτοδ μετά τής προτομής 
του,, όπισθεν δε φέροντα τήν κεφαλήν τοϋ ’ 
Καλλιγοϋλα (Head — Σβορώνου, Ίστ. τών 
Νομισμ. τόμ. Α').

ΡΟΙΜΗΤΑΛΚΗΣ.— 'Γπά τό όνομα τοΰτο ά- 
ναφέρεται βασιλεύς τοϋ Κιμμερίου Βοσπάρου, 
πιθανώς θρακικής καταγωγής, διαδεχθείς περί 
τό 143 μ. X. Κότυν τόν Β’, άποθανόντα ά
τεκνον καί μεγάλως ευεργετηθείς ύπό τοϋ αύ· 
τοκράτορος Άδριανοϋ, διό καί άποκαλεΐιαι 
«Φιλοκαϊσαρ καί Φιλορωμαϊος». ’Έχων φοβε
ρόν αντίπαλον τάν Εύπάτορα, προσήλθεν εις 
Ρώμην επί ’ Αντωνίου τοϋ Ευσεβούς, δ δποϊος 
ήδραίωαεν αΰχάν επί τοΰ θρόνου.Έν τινι δια- 
σωθείση επιγραφή, άναφέρονται διαπραγμα
τεύσεις αύτοϋ μετά των Χερσονησιτων πρός 
σύναψιν ειρήνης. Άπέθανε τά 154 μ. Χ .,διε- 
δέχθη δέ αυτόν ό Εύπάτωρ (154—177 μ-Xj).

ΡΟΙΤΕΙΑ (ή ) .—Θυγάχηρ χοϋ Σίθωνος, μυ
θικού βασιλέως χής Θράκης καί αδελφή τής 
ΙΙαλλήνης, από τής όποιας έπιστεύεχο δτι ΰ)- 
νομάσθη τά έν Τρωάδι ακρωτήριου Ροίτειον, 
άνατολικώς τοϋ Σιγείου.

* Ρ 0Μ Β 0 Σ .— Τά παλαιότερον όνομα τοΰ 
ποταμού "Εβρος (βλ. λ.) μετονομασθέντος ού
τως άπό χοϋ 'Έβρου, υίοϋ τοϋ Κασσάνδρου, 
δστις «έαυτάν Ιρριψεν εις τάν ποταμόν Ρόμ
βον» (Πλουιάρχ Περί ποταμών, 3).

*ΡΟΝΔΑΙ ή ΡΟΝΔΑΙΟΙ (οί). — θράκιον έ
θνος κατά τάν Ήρωδιανόν, οί άλλως Γάνδραι 
καλούμενοι Οπό τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου.

ΡΟΗΕΛΙΟΝ ή ΡΟΤΠΕΛΙΟΝ, — Βυζαντινή 
άνομασία τής συγχρόνου κλεισώρειας Ροϋπελ. 
Σχηματιζομένης ύπό τοϋ όρους Τσιγκέλι κα[ 
Σουλτανίτσα, έχει μήκος δέκα-περίπου χλμ., 
8ι* αυτής δέ διέρχεται δ Στρυμών ποταμός, 
παραπλεύρως δέ αΰτοΰ έπί μέν τής άριστεράς 
όχθης ή αμαξιτή δδός, επί δέ τής δεξιάς ή 
ήμιονική. Ή  κλεισώρεια αυτή είναι δψίατης 
στρατιωτικής σημασίας, καθ’ όσον αποτελεί 
τήν μοναδικήν διάβασιν, διά τής δποίας εξυ
πηρετείται ή επικοινωνία μεταξύ τής πεδιά- 
δος τών Σερρών καί τής περιοχής τών Πο- 
ροΐων. Ένταΰθα δ αύτοκράτωρ τής Νίκαιας 
Θεόδωρος Β’ δ Αάακαρις ένίκησε κατά κρά
τος τό 1256 τάν στρατηγόν του Δραγωταν, 
βουλγαρικής καταγωγής, δστις στασιάσας εί- 
χεν όχυρωθή έκεϊ. Τό όνομα τοϋ Ροπϊλίρυ
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διεαώθη μέχρι οήμερον εις τά χωρίον Ροΰπελ 
κείμενον εις άπόστααιν 6 ώρών από των Σερ
ρών καί μιας ώρας προς Β. της θέσεως Δερ- 
βέν, έκ τής δποίας δ Στρυμών άναστομοϋται 
εις τήν πεδιάδα τών Σερρών.

ΡΟΤΟΓΝ.— "Ονομα φρουρίου της Δαρδανίας 
(παρά Προκοπίψ, Περί Κτισμ. IV, Δ) έπι- 
σκευαοθέν &πό τοΰ αΰτοκράιορος Ίουστινια- 
νοΟ (527—565).

ΡΟΪΒΟΤΣΤΑ.— Φροΰριον της Θράκης έν τη 
Κάτω Μοισίφ παρά Προκοπίφ (Περί Κτιαμ. 
IV, 11) άνακαινιαθέν υπό τοΰ αϋτοκράτορος 
’ Ιουστινιανού Α' (526—565).

ΡΟΓΜΙΣΙΑΝΑ (Ρουμισίανα).—Πολίχνη της 
“Άνω Μοισίας έν Δαρδανίφ, κειμένη παρά τήν 
Παυταλίαν (νΰν Κιουστενδήλ), τήν δποίαν πε
ριέβαλε δι’ δχυρωτάτου τείχους δ αύτοκρά- 
τωρ ’ Ιουστινιανός (527—566) μετά των γει
τονικών πολιχνών Κουϊμέδαβα καί Κρατίσκαρα 
(Προκ. Περί Κτισμ. IV, 1, 32).

ΡΟΤΣΙΟΝ (τό). — Μεταγενέστερον όνομα 
αρχαίας πόλεως Τοπέρου ή Τοπείρου (βλ. λ.) 
κειμένης οϋ μακράν τής παραλίας τής Θρά
κης, μεταξύ των εκβολών τού Νέστου καί τής 
Βιατονίδος λίμνης. Κατά τον Ικτον αιώνα ά- 
ναφέρεται δπά τοΰ Ίεροκλεους (Συνέκδ. 634) 
ώς μία τών έπτά πόλεων τής επαρχίας Ρο
δόπης, εις δε τά εκκλησιαστικά χρονικά ώς 
Ιδρα επισκόπου δπό τόν μητροπολίτην Τραια- 
νουπόλεως.

ΡΟΤΣΙΟΝ (τό).—Μεσαιωνική πόλις τής Άν. 
Θράκης, κειμένη μεταξύ Μαλγάρων καί Κυ- 
ψέλων, παρά τήν Έγνατίαν όδόν, δπαγομένη 
εις τό θέμα Μακεδονίας. Τήν θέσιν αύτής έ- 
πέχει τά σημερινόν χωρίον Ροΰακιοϊ παρά τήν 
Κεασάνην. Παρά τά Ρούσιον έστρατοπέδευσεν 
δ αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου ’ Αλέξιος δ Κο- 
μνηνός τό 1092 έπιστρέφων έκ τοΰ κατά των 
Τούρκων πειρατικού άγώνος, έτοιμαζόμενος 
νά έκατρατεύαη κατά των Σκυθών, οί δποΐοι 
έπιδραμόντες τήν Θράκην, είχον φθάσει μέ
χρι Χαριουπόλεως. Γενομένης μεγάλης μά
χης, παρά τά Ρούσιον καί τόν παραρρέοντα 
ποταμόν, έτρεψεν άύτούς εις άτακτον φυγήν. 
Καί δπως διηγείται ή "Αννα Κομνηνή (VII, 
9—10) «πολλοί μεν (των εχθρών) πρά τοΰ 
παρά τά χείλος έφθακέναι τοΰ ποταμού άναι- 
ρεθέντες πίπτουσι, πολλοί δφ καί άνά κράτος

φεύγοντες ταΐς δίναις έμπίπτοντες τοΰ ποτα
μού παρασυρόμενοι έναπεπνίγοντο».

ΡΟΓΦΙΝΙΑΝΑΙ ΘΕΡΜΑΙ. — Μεγαλοπρεπή 
λουτρά έν Κωνσταντινουπόλει, κτισθέντα δπό 
τοΰ μαγίστρου Ρουφίνου έπί Θεοδοσίου τοΰ Με
γάλου (379—395). "Αγνωστον ποδ έκειντο.

ΡΟΤΦΟΣ Ο ΠΕΡΙΝΘΙΟΣ. — "Ελλην σοφι
στής έκ Περίνθου τής Θράκης, διατελέσας μα
θητής Ήρώδου τοΰ ’ Αττικού. Τά κατ’ αυτόν 
διηγείται δ Φιλόστρατος.

ΡΟΓΦΟΤ (τά). — Μεγαλοπρεπή οικήματα 
έν Κωνσταντινουπόλει παρά τήν 'Αγίαν Σο· 
φίαν καί τόν ξενώνα τού Σαμψών, σωζόμενα 
Ιτι κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τοΰ 564 μ. 
X. έπί τοΰ αϋτοκράτορος ’ Ιουστίνου. Έξ αυ
τών έλάμβανε τήν ονομασίαν καί ή περί αύτά 
συνοικία.

ΡΓΜΗΣΚΙΣ (ή).— "Ονομα θρακικόν κύριον 
γυναικός, κατ’ έπιγραφάς εδρεθείσας έν τή 
Βορ. Θράκη καί τή Μοισίφ («Θρακικά» τόμ. 
V I  (1935) σελ. 172). ’Απαντά καί Ρυμησυ- 
κίς. Τά πρώτον συνθετικόν ρυμος ή ροΐμος 
πρβλ. καί τά σύνθετα ονόματα ΡΟΙΜΗΣΚΙΣ 
ΡΟΙΜΗΝΑΣΚΑΣ κτλ.

ΡΤΜΜΙΚΑ (ή) (Ρύμμικα).— "Ονομα θρακι- 
κάν κύριον γυναικός κατ' έπιγραφάς εδρεθεί
σας έν τή Βορ. Θράκη καί τή Μοιαίφ («θρα
κικά», τόμ. VI, (1935) σελ. 172).

*ΡΓΜΟΣ ή ΡΟΙΜΟΣ. — "Ονομα θρακικάν 
κατ’ έπιγραφάς εδρεθείσας έν τή Βορ. Θράκη 
(«Θρακικά», τόμ.VI (1932) σελ. 172).

ΡΩΑΗΣ.— "Ονομα θρακικόν κύριον (πρβλ. 
Ρώλης βασιλεύς).

ΡΩΑΗΣ. — Βασιλεύς των Γετών περί τά μέ
σα τοΰ Α' π. X, αιώνος, βοηθήσας τόν αν
θύπατον Λικίνιον Κράσσον κατά τών Θρακών. 
Έλθών εις Ρώμην έκηρύχθη διά τάς πρός 
τούς Ρωμαίους δπηρεσίας του φίλος καί σύμ
μαχος τοΰ Καίααρος. (Δίων. Κασσ. τόμ. Γ',  
σελ. 76 -77).

ΡΩΜΑΝΙΑ. — Τά όνομα τοϋτο απαντάται 
διά πρώτην φοράν περί τά 330 μ.Χ. Κατ’ άρ- 
χάς, μέχρι τοΰ πέμπτου αιώνος έσήμαινεν άλ
λοτε μέν τάς δυτικάς επαρχίας τοΰ Ρωμαΐκοΰ 
κράτους, άλλοτε δέ τάς άνατολικάς.Άπά τής 
έποχής όμως ταύτης, κυρίως δέ άπά τής κα- 
ταλύσεως τοΰ Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (476 
μ, X.) τό όνομα Ρωμανία ήρχισε νά σημαίνη
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άποκλειστικώς τό Βυζαντινόν κράτος. Είναι 
αληθές δτι οί βυζαντινοί Ιστορικοί καί χρονο- 
νογράφοι σπανίως μεταχειρίζονται τό δνομα 
τοϋτο πρός δήλωσιν της Βυζαντινής αυτο
κρατορίας, άλλ’ από τοΰ IX αϊώνος χρησιμο
ποιείται ενίοτε καί δπ’ αυτών των αΰτοκρα- 
τόρων τοΰ Βυζαντίου εις τάς μετά τών ξέ
νων επικρατείων οχέσεις των. Επίσης μετε- 
χειρίζοντο αυτό οί ξένοι περιηγηταί, δ δέ 
μουσουλμάνος πρίγκηψ Μελίκ, ήρέσκετο νά 
αΰτοκαλεϊται: »Ό  μέγας Μελικής πάσης Ρω
μανίας καί ’ Ανατολής». ’ Επί ’ Ενετοκρατίας 
επίσης τής ΙΙελοποννήσου, τό ανατολικόν μέ
ρος αυτής, περιλαμβάνον τάς επαρχίας Ναυ
πλίου, ’Άργους, Κορίνθου, Τριπόλεως καί 
Τσακωνιάς (Λακωνίας), εκαλείτο Ρωμανία, 
έξ ου καί τό Ναύπλιον ώνομάζετο μέχρι των 
αρχών ακόμη τοΰ παρελθόντος αϊώνος Na
poli di Romania. Είδικώτερον ώνομάσθη 
Ρωμανία ή παρά τήν Βουλγαρίαν Βυζαντινή

ΣΑΒΑΖΙΑ (τά).—’Οργιαστική έορτή προς 
τιμήν τοΰ θρακικοΰ θεοΰ Σαβαζίου (βλ. λέξ.). 
Ή λατρεία τοΰ Σαβαζίου είαήχθη εις τήν 
Ελλάδα κατά τάν Ε' π. X. αιώνα, μολονότι 
δέ παρέμενε πάντοτε βάρβαρος καί έξήγειρε 
τά σκώμματα των κωμικών ποιητών, κατά 
δέ τούς χρόνους ακόμη τοΰ Λημοσθένους έθε- 
ωρεϊτο απρεπής διά τούς ’ Αθηναίους πολίτας, 
εν τούτοις δ άριθμός των οπαδών της δέν ήτο 
ασήμαντος, (θεοφράστου Χαρακτήρες, 16, 27).

Κατά τόν δεύτερον π. X. αιώνα τά Σαβά- 
ζια είσήχθηααν εις τήν Ρώμην, ήσαν δέ φαί
νεται τόσον όργιαστικά, ώστε τό 139 π. X. 
ό πραίτωρ ήναγκάσθη νά προβή εις διώξεις 
κατά τών προπαγανδιζόντων αύτά. Ά λ λ ’ αί 
διώξεις αδται άπέβησαν μάταιαι. Κατά τούς 
αΰτοκρατορικούς χρόνους τά Σαβάζια ελαβον 
τεραστίαν άνάπτυξιν όχι μόνον εν Ίταλίφ, 
αλλά καί έν δλοκλήριρ τή αΰτοκρατορίφ, ι
δίως δέ εν Ι’αλατίφ. Κατά τούς χρόνους τής 
παρακμής, κατά τάς θρησκευτικάς τάσεις 
τής εποχής, τά Σαβάζια, κατ' έπίδρασιν τοΰ 
ιουδαϊσμού περιεβλήθησαν Οπό έαχατολογι- 
•χών ιδεών, -

1 269

Θράκη όπως καί δπό τών Βουλγάρων R o 
mania. «’Ώμοσαν άλλήλοις μήτε Βουλγάροις 
έξελθεΐν κατά Ρωμανίας, μήτε τόν βασιλέα 
(Κοπρώνυμον) έπιτηδεϋσαι είσελθεϊν εις τήν 
Βουλγαρίαν» (θεοφάνους χρονογραφία 1,417,
6). Σαφέστερου είναι τό χωρίον τοΰ Γ. Παχύ- 
μέρη : «Ρωμανίας γάρ είναι μέρος έκέίνας 
(δηλ. Άγχίαλον, Μεσημβρίαν κτλ.) καί Ρ ω 
μαίους αυτούς, μή είναι δ’ εύλογον Ρωμαίους 
δπό Βουλγάρφ τελεϊν» (1, 343, 18).

ΡΩΜΑΝΙΑΝΑ. — Φρούριον τής Θράκης έν 
Δαρδανίφ, πρός Ν. τής Σαρδικής (νυν Σόφια), 
άνακαινισθέν δπό του αύτοκράτορος ’ Ιουστι
νιανού (Προκ. ΙΙερί Κτισμ. IV, 4).

ΡΩΣΟΚΑΣΤΡΟΝ καί ΡΟΓΣΟΚΑΣΤΡΟΝ.— 
Πόλις τής Β. Θράκης, ήτις έπΐ της έηοχής 
τών Παλαιολόγων έκειτο επί τής μεταξύ τοΰ 
Βυζαντίου καί τής Βουλγαρίας παραμεθορίου 
γραμμής. (Καντακουζηνοΰ ‘ Ιστορ Τόμ. Α' σ. 
57 καί Β' σελ. 21, 26, 27,34).

ΣΑΒ4-ΖΙΟΣ.—Φρυγικές θεός, γενικώς θεω
ρούμενος ώς υίός τής Ρέας ή Κυβέλης, τοΰ 
όποιου ή μετά μυστηρίων λατρεία μετεδόθη 
εξ ’ Ασίας εις τήν ‘Ελλάδα, όπου έξελαμβά- 
νετο ώς σύμβολον τής Σελήνης ή τοΰ ‘ Ηλιου 
καί έλατρεύετο δπό γυναικών. Εις μεταγενε
στέρους χρόνους έταυτίσθη μέ τόν Διόνυσον 
(Βάκχον), όατις ενίοτε εκαλείτο καί Σαβά- 
ζιος. ’ Επίσης έθεωρεΐτο καί ώς υιός τοΰ 
Διός, μετά τοΰ δποίου έταυτίζετο μέχρι τινός, 
καί τής Περσεφόνης, άνατραφείς δπό τίνος 
νύμφης, καλουμένης Νΰσης, κατ’ άλλους δέ 
ένεκα φιλοσοφικών θεωριών ώς υίός τοΰ Κα- 
βείρου, τοΰ Διονύσου ή τοΰ Κρόνου.

Αί πρός τιμήν αύτοΰ έορταί εκαλούντο «Σα- 
βάζια», αρχικόν δέ κέντρον τής λατρείας τοΰ 
Σαβαζίου ήτο ή Φρυγία, όπου εδρέθησαν 
πλεΐσται σχετικαί έπιγραφαί. Έκ τής Μικρδς 
’ Ασίας ή λατρεία αΰτοΰ μετεδόθη εις τούς 
θράκας, οί όποιοι έμιμήθησαν τάς μυστηριώ
δεις αύτοΰ έορτάς εις τήν λατρείαν τής Βεν- 
δίδος, τής θρακικής σεληνιακής θεότητος, 
τής δποίας ή λατρεία, είσαχθεϊσα εις τήν 
‘ Ελλάδα κατά τόν Ε' π. χ. αιώνα, έταυτίσθη
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πρός τήν Έκάτην, "Αρτέμιέ ή καί Περσεφ'ό- 
νην. Τούτου ένεκα έπλάσθη καί δ φρυγικός 
μϋθος, κατά τόν όποιον ή Βενδίς ήχο θυγά- 
τηρ χοϋ Σαβαζίου. ’ Επειδή δέ οδτος ώς θεός 
χοϋ “Αδου είχε ταυτισθή πρός χόν Πλούτωνα, 
ή Βενδίς έταυτίαθη πρός χήν Περσ'εφόνην ή 
έπλάσθη δ μύθος κατά χόν δποΐον αδτη υ
πήρξε θυγάτηρ χοϋ Άδμητου ή Άδάμαντος 
(αδάμαστος), χό δποΐον ήχο καχ’ άρχάς επί
θετου τοΰ Πλούτωνος. Ευρύτατα διαδεδομένη 
έν Θράκη εμφανίζεται ή λατρεία αΰχοϋ από 
τών ρωμαϊκών αΰτοκρατορικών χρόνων, ώς 
τοπικού θεοϋ. Πολλαί έπιγραφαί εδρεθείοαι 
έν τή περιφερείς τής Σαρδίκής (νϋν Σόφια έν 
Βουλγαρίς) άναφέρουν ναούς καί Αφιερώσεις 
εις αυτόν, καθώς καί σωματεία ιερέων καί 
ίερειών χοΰ Σαβαζίου καί άλλων χινών θεών, 
ώς λ. χ. τής Δήμητρος. Έν τή κυρίως Έλ- 
λάδι, εις τάς 'Αθήνας καί χόν Πειραιά λ. χ. 
έλατρεύετο μάλλον ύπό χών ξένων. ’ Επί χών 
χρόνων όμως χοΰ Δημοσθένους έθεωρεΐχο α
τιμωτικόν νά συμμεχέχη τις αυτών, καθόσον 
αί τελεταί τής λατρείας αΰτοΰ έγίνονχο καχά 
τήν νύκτα ΰπ" άμφοχέρων των φύλων μετά 
καθαρμών, οργίων κτλ. ’ Εξ Ελλάδος μετε- 
δόθη εις ’ Ιταλίαν καί τάς λοιπός χώρας τής 
Δϋαεως άπό χοϋ 139 ήδη π. X., οπότε άνα- 
φέρεχαι όχι έξωρίσθησαν έκ Ρώμης Ιουδαίοι 
χινες έπιχειρήσαντες διά τής λατρείας χοϋ 
Σαβαζίου νά μιάνωσι τά ήθη χών Ρωμαίων, 
οϊχινες τότε συνέχεον χόν Σαβάζιον πρός χόν 
Σαβαώθ.

Παραστάσεις χοΰ Σαβαζίου έν τή τέχνη 
σώζονται άρκεχαί εις ανάγλυφα κτλ. άπό χοϋ 
τρίτου μέχρι χοΰ πρώτου π. X. αΐωνος. ’ Επί 
χών βράχων χών Φιλίππων παρίσχαχαι δ Σα- 
βάζιος (Διόνυσος) μέ κέρατα ταύρου, καθόσον 
έπισχεόετο δχι πρώτος αυτός Ιζευξε βοΰς δπό 
δροχρον πρός καλλιέργειαν τής γης, ένφ ή 
Βενδίς, ώς άνδρόγυνος κρατούσα δύο λόγχας 
συμβολιζοϋσας ή δχι ήχο θεόχης χοΰ Ήλιου 
καί τής Σελήνης συνάμα, ή χοΰ Ούρανοϋ καί 
τής Γής, ή δχι ήχο θεά χοϋ κυνηγίου. Έν 
Άμφιπόλει ή Βενδίς συνδεομένη μέ χόν υπό 
μορφήν ταύρου παριαχάμενον Διόνυσον (Σαβά
ζιον) απεικονίζεται ώς ταυροπόλος τής ’Αρ- 
τέμιδος, ώς φαίνεται εις χά νομίσματα τής 
πόλεως ταϋχης, έπί των όποιων παρίσχαχαι

καθημένη έπί ταύρου, όπως ή Ευρώπη, ή έ- 
σχεφανωμένη μέ μήνην (σελήνην).

ΣΑΒΑΡΙΑΣ (δ).— 'Ονομασία χοΰ Δουνάβεως 
κατά χό βορειότερου τμήμα τής Κάτω Παν- 
νονίας, «δς διά των δύο Παννονιών ερχόμε
νος καί σχιοθείς κατά Καρρόδουνον πόλιν ώς 
έπί τό Κέτιον όρος (νΰν Nienerwala) κατά 
μέν τό άρκτικώτερον μέρος καλείται Σαβα- 
ρίας, κατά δέ τό μεσημβρινώτερον Δράβος». 
(Πτολεμ. Γεωγρ. II, 15, 1).

ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ. — Πατήρ τοΰ αύτοκράτορος 
’ Ιουστινιανού Α' (527—565). Ήτο γεωργός, 
κάτοικος τής πόλεως Ταυρίσιον, έν τή Νοτίφ 
Δαρδανίφ παρά τά μακεδονικά μεθόρια, τής 
μετά ταΰτα όνομααθείσης Ίουατίνιανής Πρώ
της (Προκ. Περί Κτιαμ. IV, Α, 17, 28). Ή  
σύζυγός του Βιγιλανχία ήτο άδελφή τοδ Ιου
στίνου καί τούτου γεωργού, έπειτα στρατιω
τικού συγκλητικού καί τέλος αύτοκράτορος 
τοΰ Βυζαντίου (518—527).

*ΣΑΒ0Ι (οί). — θρακικός λαός περί των ό 
ποιων δ Εΰσχάθιος λέγει : «Ήααν δέ καί έ
θνος θρακικάν Σάβοι, δπερ τούς Βάκχους δη- 
λοΐ Φρυγίφ διαλέκτψ, έξ οδ καί δ Διόνυσος 
έοικε Σαβάζιος λέγεαθαι».

*ΣΑΒΟΣ (Σαβός).—Λέξις θρακική, σημαί- 
νουσα τάν μεμυημένον εις τά τοΰ Σαβαζίου 
(βλ. λέξ.) τάν τελοϋντα τήν Ιορτήν τοΰ θεοΰ 
έξ οδ καί ή έπιφώνησις χών μετεχόντων τής 
έορτής τοΰ Σαβαζίου «σαβοί». (Δημοσθ.ΧνίΙΙ, 
260). Ένχεΰθεν καί τά σαβάζω=βακχεύω.

ΣΑΔΑΛΑΣ Α'. — Βασιλεύς τών Όδρυσών 
περί τά μέσα τοΰ πρώτου π. X. αϊώνος, ά- 
ναγνωρίσας τήν έπικυριαρχίαν τών Ρωμαίων 
κατά τήν έκστρατείαν τοΰ Λουκούλλου εις 
τήν Μοισίαν καί Θράκην, τό 73 π. X. (Εΰ- 
τροπ. V I ,  10). Τοΰ Σαδάλα Α '  σώζονται 
χαλκά νομίσματα φέροντα τήν κεφαλήν αύ- 
τοϋ μετά διαδήματος, όπισθεν δέ τήν επιγρα
φήν ΒΑΣΙΑΕ2Σ ΣΑΔΑΛΟΝ καί αετόν έπί κε
ραυνού. Άπέθανε τά 42 π. X. (Head —Σ6ο- 
ρώνου Τόμ. Α', σελ. 359.

ΣΑΔΑΛΑΣ Β* (18— 12 π. X.) — Πός καί 
διάδοχος Κότυος Τ '. Οδτος άποθνήσκων έκλη- 
ροδότησεν εις τάν Ρωμαϊκόν λαόν τά κράτος 
του, τό δποΐον παρέλαβεν δ Βρούτος. Σ ώ 
ζονται όρειχάλκινα νομίσματα αΰτοΰ, φ !ρον
ιά. έμπροσθεν κεφαλήν άνδρός άγενείου μετά
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διαδήματος, όπισθεν δέ αετόν Εστάμενον έπί 
κεραυνού καί τήν επιγραφήν ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΣΑ- 
ΔΑΛΟΓ ή Ιμπρόσθεν κεφαλήν Διός καί τήν 
επιγραφήν ΚΟΤΓΟΣ, δπισθεν δέ τήν επιγρα
φήν ΣΑΔΑΛΟί μεταξύ άκτίνων τροχού (αυτόθι).

ΣΑΔΑΜΑ. — Πόλις τής Κάτω Μοισίας εν 
Θράκη, κειμένη περί τά 42 μίλλια Ν. Δ. τής 
Άγχιάλου έπί τής εις Βυζάντιον άγούσης 
δδοΰ.

ΣΑΔΟΚΟΣ.—ΪΕός τού βασιλέως των Θρα
κών Σιτάλκου Α' έξ Ιλλήνίδος μητρός, θυ· 
γατρός τού Αβδηρίτου Πύθεω. Διεπραγμα- 
τεΰθη έπιτυχώς τό 431 π. X. συμμαχίαν με
ταξύ τού πατρός του καί των ’ Αθηναίων, οΕ- 
τινες άμείβοντες αυτόν έτίμησαν διά τού δι
καιώματος τού "Αθηναίου πολίτου. Υπήρξε 
πάντοτε πιστός σύμμαχος τών "Αθηναίων, κα- 
Χι/υμ-ενυν ifinr cut? ίΐμιΐΓτυφαναυν »ι'24χΐ£·ρτ. 
142) «Φιλαθήναιος». Τό 430 π. X. συλλαβών 
τούς πρέσβεις τών Κοριν,θίων καί Λακεδαιμο
νίων μεταβαίνοντας εις Περσίαν, όπως έπι- 
καλεσθοδν τήν βοήθειαν τού Μεγάλου Βασί
λειος, παρέδωκεν αυτούς εις τούς "Αθηναίους.

Άναλαβών τήν αρχήν περί τά 425 π. X. 
έξηκολούθησε τήν πρός τούς "Αθηναίους φι
λίαν, φαίνεται δμως δτι άπέθανεν ή έδολοφο- 
νήθη μεταξύ τώ< ετών 425—424 ύπό τής αν
τιθέτου μερίδος, καθ’ δοον δ διαδεχθείς αυ
τόν ανεψιός του Σεύθης έπεδείξατο εχθρικήν 
πολιτικήν πρός τούς ’Αθηναίους.

ΣΑΤΟΙ (οΕ). — Ααός θρακικός κατοίκων 
κατ’ άρχάς τήν νήσον Σαμοθράκην, έπειτα 
δέ τά παρά τήν πόλιν "Αβδηρα θρακικά πα
ράλια. Κατά τόν Στράβωνα (XII 549) ήσαν 
οί αυτοί μέ τούς Σιντούς ή Σίντιας ή Σα- 
παίους (βλ. λέξεις).

*ΣΑΚΕΣ ή ΣΑΚΑΙ (οί). — Ααός θρακικός 
παρ’ Ήσυχίψ.

ΣΑΚΙΣΣΟΣ (φρούριον).—Φρούριον τής Θρά
κης παρά Προκοπίψ (Περί Κτισμ. IV , 11) 
κτισθέν έκ θεμελίων ή άνακαινισθέν δπά τού 
αΰτοκράτορος "Ιουστινιανού Α' (527—565).

ΣΑΛΔΑΠΑ,— Πόλις τής Βορ. Θράκης κυ- 
ριευθεΐαα ύπό τών "Αβάρων τό 584 μετά τού 
Δορυστόλου, Μαρκιανουπόλεως, Τροπαίου καί 
άλλων (θεοφυλάκτου Ίστορ. σελ. 18). «...εί· 
λόν τε (οί "Αβαρές πολλάς πόλεις τήν τε
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Ρατηαρίαν καί Βονόνειαν... καί Δορύστολον 
ϊαλδαπά,..).

*2ΑΛΔΗΝ0Σ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ).— Τοπωνυμι
κοί Ιπίθετον τού ’Ασκληπιού, λατρευομένου 
εν Βορ. Θράκη, κατ’ επιγραφάς εδρεθεί- 
σαί έν αυτή («θρακικά» 1934, σελ. 53).

*2ΑΛΔ0ΒΓΣΣΗΝΗ (ΑΡΤΕΜΙΣ).—Τοπωνυ
μικόν gjiiOsxov τής Άρτέμιδος, λατρευομίνης 
υπο Έων Θρακών, κατ’ επιγραφήν εδρεθείσαν 
εν Θράκη («θρακικά 1934, σελ. 49).

*2ίΑΛΔΟΒΓΣΣΗΝΟΣ (’Ασκληπιός).— Τοπω* 
νυμι^όν έπίθετον τού ’ Ασκληπιού, λατρευομέ
νου |ν χή Βορ. θράκη, κατ’ επιγραφάς εδρε- 
θείσοίς 5V αύχ^ («θρακικά» 1934, σ. 53).

*2α ΛΔΟΒΓΣΣΗΝΟΣ.— Τοπωνυμικόν έπίθε- 
τον λοΰ "Ηρωος θρακός, μεγάλως λατρευο- 
μένου δπό τού Θρακικού λαού, ιδίως δέ τής 
Λ π α ίθ ρ ^  χώρας / «ΟραχΜρν Άρχεΐαν*,
VI, σελ. 14).

*2α ΑΔ0ΚΕΛΗΝ0Σ ( ’ Ασκληπιός).—Τοπω
νυμικήν έπίθετον τού ’Ασκληπιού, λατρευομέ- 
νου 8ν τή Β. Θράκη, κατ’ επιγραφάς εδρε- 
θείσας §ν αύτή («θρακικά 1934, σελ. 53).

*ΣαΛΔΟΚΕΛΗΝΟΣ ·—Τοπωνυμικόν έπίθετον 
τού “Ήρωος θρακός (βλ. λέξ.) μεγάλως λα- 
τΡευ(:ιμένου δπά τού Θρακικού λαού, ζδίως δέ 
εή£ δπαίθρου χώρας («Θρακικάν Άρχεΐον», 
Τόμ. V I ,  σελ. 14).

^ΑΑΗ.— Άρχαιοτάτη πόλις τής μεσημβρι
ν έ  Παραλίας τής Θράκης, έν τή χώρφ τών 
Κικόνων) κείμενη έν τή πεδιάδι τού Δορισκου 
προς Δ. των εκβολών τού ποταμού “Εβρου, 
άπένίχντι τής Σαμοθράκης (Ήροδ. VII ,  59). 
Κ 3άλη μετά τών γειτονικών πόλεων Ζώ

νης καί Μεσημβρίας, ονομάζονται δπό τού 'Η
ροδότου «Σαμοθρήκια τείχεα» (VII,  10, 8). 
Κυρίως είπεϊν δέν ήσαν πόλεις, αλλά Σαμο- 
θρακικά πολίσματα έπί τής απέναντι Θρα- 
κικήι  ̂ παραλίας. Κατά τό 1897, καταακευα- 
ζομενου οχετού έν τή πόλει Δεδεαγάτς (νϋν 
"Δλεξαν5ρούπολις), παρά τόν φάρον, καί εις 
βάθος πλέον τού μέτρου, άνευρέθη πλάξ φέ- 
ρουσα Χήν επιγραφήν : ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ ΙΕΡΑΣ 
ΘΕΒν ΤΩΝ ΕΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ήτοι δριον τής 
χωράς τών έν Σαμοθράκη θεών. Λαμβάνοντες 
υπ ξψει τήν σειράν τού Ηροδότου, καθ’ ήν 
πρώΐη άναφέρεται ή Σάλη, έπειτα ή Ζώνη 
καί τελευταία ή Μεσημβρία : «Σαμοθρήκια
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τείχεα, τών έν έσχάχη πεπόλιαται πρός έσπέ- 
ρης πόλις χή όνομα Μεσημβρίη», δυνάμεθα 
νά παραδεχθώμεν ώς Σάλήν χήν Άλεξαν- 
δρούπολιν, δπου χό σύνορον χών Σαμοθρακι- 
κών κτήσεων,. ώς Μεσημβρίαν δέ χήν Μά- 
κρην. Τό 'Ιεροσολημιχικάν 'Οδοιπορικόν ση- 
μειοΐ αυτήν ώς σταθμόν τής Έγναχίας δδοό 
(mutatis Salei).

ΣΑΛΜΤΛΗΣΣΟΣ. — Άρχαιοτάτη θρακική 
πόλις κείμενη έν τή χώρφ τών ’Ασιών επί χοδ 
όμωνύμου κόλπου χοϋ Εΰξείνου Πόντου, γνω- 
σχή ήδη από χών μυθικών χρόνων. 'Η παρα- 
ραλία είναι αλίμενος καί δφαλώδης, προσβαλ
λόμενη δπό τών βορείων άνεμων.Έκ χής πό- 
λεως δέ Σαλμυδηασοϋ καί δλόκληρος ή πα
ραλία μέχρι χοϋ Βοαπόρου, 700 περίπου αχα- 
δίων «τεναγώδης άγαν», κατά χόν Σκύμνον 
(Περιηγ. 724) έλαβε χήν επωνυμίαν. Οί ναυα 
γοΰνχες εις χά παράλια αυτής ελησχεύονχο 
δπό τών περιοικοΰνχων χήν χώραν ’ Ασιών 
(Σχράβ. V II  6, 2— Λιοδ. Σικελ. X V I ,  37). 
Έντεϋθεν καί ή Μαύρη θάλασσα έπωνομάσθη 
Πόντος "Αξενος καί καχ’ ευφημισμόν Εδξει- 
,νος. Έν γίνει παρ’ όλων χών συγγραφέων 
χής άρχαιόχηχος θεωρεΐχαι ώς άξενος καί ά 
γρια παραλία. "Ο δε Αισχύλος παρασχατι- 
κώχαχα χά άκρωχήριον χά αχημαχίζον χόν 
κόλπον αΰχής ονομάζει «Σαλμυδησσίαν γνά
θον» καί «έχθρόξενον ναόχησι, μητρυιάν νέων» 
(Προμηθ. 726). Εις χήν Σαλμυδησσόν καχώ- 
κει δ μυθικός μάνχις Φινεύς, δπου αί πχερω- 
χαί άρπυιαι καχεχυράννουν αΰχόν (Άπολλοδ. 
Α', 120.—Σοφοκλ. Άνχιγ. 970 καί έξης). Ό  
Ξενοφών, έπιαχρέφων μεχά χών μυρίων εκ χής 
Μ1 ’ Ασίας, ώς έξής περιγράφει χήν παρα
λίαν καί χά έθιμα χών καχοίκων : «Ένθα 
χών είς Πόνχον πλεουσών νεών, πολλαί όκέλ- 
λουσι καί έκπίπχουαιν' χέναγο'ς γάρ έαχιν καί 
πάμπολυ χής θαλάσσης. Καί Θράκες οί καχά 
χαϋχα οΐκοϋνχες αχήλας δρισάμενοι χά καθ’ 
αΰχούς έκπίπχονχα έκαστοι λήζονχαι... Έν- 
χαδθα ηδρίσκοντο πολλαί μέν κλΐναι, πολλά 
δέ κιβώχια, πολλαί δέ βίβλοι γεγραμμέναι καί 
τάλλα πολλά δσοι έν ξυλίνοις χεύχεσι ναύ
κληροι άγουαιν» (Κύρου Άνάβ. VII,  5, 12). 
Ή Σαλμυδησσός φέρεται καχά γένος αρσενι
κόν ή θηλυκόν καί δπό χόν χύπον 'Αλμυδησ- 
σός όπως παρά Πχολεμαίψ, Πλινίιρ κχλ. Τήν

θέσιν αΰχής έπέχει ή σημερινή Μήδεια.
*ΣΑΑΜΓΔΗΣΣΟΣ.— 'Γπό χό όνομα Σαλμυ

δησσός φέρεχαι καί ποχαμός χις Θράκης έκ- 
βάλλων εις χόν Εϋξεινον ΙΙόνχον μεχαξϋ χών 
άκρωχηρίων θυνιάδος καί Φιλίας (Μελετίου 
Γεωγρ. Τόμ. Γ' σελ. 53).

*ΣΑΛΑΣ ή ΣΑΛΛΟΣ. — "Ονομα θρακικόν 
κύριον κατ'” έπιγραφάς εδρεθείσας έν Θράκη 
(«Θρακικά», Τόμ. VI, (1935), σελ. 172).

ΣΑΜΑΤΚΗ.— Χώρα χής Θράκης, άποχε- 
λέσασα καχά χόν Πχολεμαΐον (Γεωγρ. Γ, 11,
6) καχά χόν δεύτερον μ. X. αιώνα επί χής 
ρωμαϊκής κυριαρχίας μίαν χών 14 Σχραχη- 
γιών (Praefectura) χής Θράκης. "Αγνωαχος 
άλλοθεν.

*ΣΑΜΙΑΣ (ή). — Ποχαμός χής Θράκης 
«περί χά πρόθυρα χοϋ Νεοκάσχρου» άναφε- 
ρόμενος δπό χοϋ Ίσαακίου χοϋ Κομνηνοϋ εις 
χό «Τοπικόν» χής δπ’ αΰχοϋ κχισθείσης Μο
νής χής Κοσμοσωχείρας (1151— 1152) εν 
Βήρφ (νυν Φέρραι) (Βλ. λέξ.). ’Άγνωσχος 
άλλοθεν καί ακαθόριστος.

*ΣΑΜ(Μ)ΑΚΟΒΙΟΝ. — Κωμόπολις χής Άν. 
Θράκης, κείμενη χρεϊς ώρας δυτικώς χής Θυ- 
νιακής παραλίας καί εξ βορειαναχολικώς τής 
Βιζύης, έν μέαφ δψηλών κορυφών χοϋ Μι
κρού Αίμου. Έκχίαθη καχά χόν δέκαχον πέμ- 
πχον αιώνα, ώνομάσθη δέ ούχω 'έκ χών πρώ
των κχιαθένχων «σαμμακοβίων», ήτοι έργα- 
σχηρίων, δπου εσφυρηλάχουν χόν ακάθαρτον 
σίδηρον διά παμμεγέθων άκμόνων κινουμένων 
δΡ ΰδαχος. Καχά χινα παράδοσιν, λέγεται όχι 
οί πρώτοι ίδρυχαί χοϋ Σαμμακοβίου ή χών 
σαμμακοβίων ήσαν Σέρβοι χινές μεταλλουρ
γοί, άναζηχοϋνχες εις χά μέρη εκείνα αρ
χαία μεταλλεία. Πιθανώτε.ρον όμως όχι Σέρ- 
6οι τινες μεταλλουργοί, εργαζόμενοι καχά 
χήν εποχήν εκείνην είς τά μεταλλεία τής 
Αυστροουγγαρίας, έλθόντες έκεϊ έδίδαξαν τούς 
κατοίκους χόν τρόπον χής άποχελεσματικω- 
χέρας έκμεχαλλεύσεως χοδ σιδήρου. Χάρις 
είς χά μεταλλεία χαϋχα τά Σαμμακόβιον προ- 
ήχθη ταχέως, πολλοί δέ έκ χών περίοικων, 
ιδίως δέ των κωμοπόλεων Σκοποϋ καί Εύκα- 
ρύου, έγκαχεσχάθησαν είς αΰχό. Οί κάτοικοι 
αΰχής άπελάμβανον πλήρους έλευθερίας έκ 
μέρους τής Τουρκικής Κυβερνήσεως καθώς 
καί ασυδοσίας καί προστασίας.
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Περί τό 1810 ή Τουρκική Κυβέρνησις άνή- 
γειρε διά λ)σμόν της ίδια χυτοσιδηρεία (ό· 
τζάκια ονομαζόμενα),εις τά δποΐα κατεσκευά- 
ζοντο αί σφαΐραι των τηλεβόλων. Άπαγο- 
ρευθείαης δμως βραδύτερον (περί τά 1830) 
τής παρ’ ιδιωτών έκμεταλλεύσεως καί πωλή- 
σεως τοδ σιδήρου, ή πόλις ήρχισε νά παρακ- 
μάζη, πολλοί δε τίδν πλουσίων Σαμμακοβι- 
τών έγκατεστάθησαν εις Κωνσταντινούπολή 
καί Βλαχίαν. Τέλος δμως έγκατελείφθησαν 
τό 1875 υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως ώς 
ασύμφορα καί άχρηστα. Οί κάτοικοί της τότε 
ήναγκάσθησαν νά επιδοθώσιν εις τήν γεωρ
γίαν, κτηνοτροφίαν, άμπελοφυτείαν καί άν- 
θρακοποιίαν.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (ή). —Νήσος τών θρακικιΰν 
Σποραδών, απέναντι των εκβολών τοΰ "Ε
βρου, άπέχουαα Ν.Δ. τής Άλεξανδρουπόλεως 
24 μίλια καί Β. Δ. τής "Ιμβρου 13. επί Β. 
Πλ. 40°,27' καί Άν. Μ. 43°,6' από τής νή
σου Φέρου. Τό σχήμά της’ είναι ελλειψοειδές 
μέ κατεύθυνσιν άπό Α. ΝΑ. πρός Δ. ΒΔ καί 
έχει μέγιστον μήκος 20 χλμ., μέγιστον δέ 
πλάτος 12, εμβαδόν δέ 180 περίπου τετρα
γωνικών- χλμ. “Ολη ή επιφάνεια τής νήσου 
καλύπτεται άπό συμπαγή οροσειράν τόν Σάον, 
τοΰ δποίου ή ύψηλοτέρα κορυφή ή Σαώκη ή 
Σαύκη (νΰν Φεγγάρι) χιονοσκεπής πάντοτε,' 
ανέρχεται εις 5.248 ποδων ύψος (1.600 πε
ρίπου μέτρα) καί είναι μετά τά Κρήτικά δρη 
(ϋψ. 2.498 μ.), τόν "Αθω (1.936 μ.) καί τήν 
Δίρφυν τής Εύβοιας (1.743 μ.) ή ύψηλοτέρα 
κορυφή τοΰ Αιγαίου. Καί πρός μέν τήν ΝΑ. 
απέναντι τής ’Ίμβρου πλευράν καταπίπτει ά- 
ποτόμως πρός τήν θάλασσαν, πρός δέ τά ΝΑ., 
ΒΔ. καί ΝΔ. μεσολαβεί μεταξύ αυτής καί 
τής θαλάσσης στενή λωρίς προσχωματικού ε
δάφους. ’Ακρωτήρια αυτής είναι : πρός Ν. ή 
Μαραθιά, πρός ΝΑ. δ Κήπος, πρός Δ τό 
Σκεπαστό, πρός ΒΑ. δ Φονιάς, πρός Β. δ Ζα- 
γοριώτης, πρός ΒΔ. ή Παλαιόπολις καί πρός 
Δ. τό Άκρωτήρι, άκρα χθαμαλή καί προέ- 
χουαα τής νήσου. Ή παραλία αυτής δέν πα
ρουσιάζει δρμόυς ποσώς, εκτός άν θεωρηθή 
ώς τοιοΰτος δ Καμαριώτης πρός Β. τοΰ α
κρωτηρίου Άκρωτήρι, αναπεπταμένος δμως 
πρός Β. καί δπά Ιποψιν βυθοΰ μειονεκτών, 
διότι άποτόμως «κρεμασιός» αποβαίνει δύ-
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σκολος εις τήν άγκυροβολίαν, ή δ πρός Ν. 
αΰτοδ κατά Τίτον Λίβιον λιμήν Δημήτριον, 5- 
που διακρίνονται θεμέλια άρχαίων, κτιρίων. 
Διά τοΰτο καί δ Πλίνιος, περιγράφων αύτήν, 
τήνάποκαλεϊ omnium importuossima.liap- 
ρέεται δπό πολλών δρμητικωτάτων χειμάρ- 
ρων, των όποιων έκ Δ. πρός Α. καί Β. κυ- 
ριώτεροι είναι : τό Πολυποϋδι, δ Ξηροπότα- 
μος, δ Πλάτανος, δ Άμμος, δ Βάτος, δ Ρη- 
χοπόταμος, δ Πλατυπόταμος, δ Άγκιστρος, 
δ Κατσάμβας καί άλλοι. Παρά τήν Δ. άκραν 
-καί παρά τά ερειπωμένου νΰν μετόχιον τοΰ 
Αγίου Άνδρέου, ύπάρχουσι εν μέσψ βαλτώ- 
δους τοποθεσίας, Λειβάδι καλουμένης, δύο 
μικραί άλμυραί λίμναι.Έπί τής πλευράς ταύ- 
της ύπάρχουσι καί θειούχοι ίαματικαί πηγαί, 
θερμά ή θέρμαι, αϊτινες γνωστόταται άπό 
παλαιοτάτων χρόνων, προσελκύουν κατ’ έτος 
πολλούς επισκέπτας χάριν λουτρών.

Γεωλογικώς ή Σαμοθράκη είναι τμήμα πα
ναρχαίας κρυσταλλοπαγοΰς διαστρώσεως εκ 
γρανίτου, άργιλλοπαγοΰς σχιστόλιθου καί κε- 
ροστίλβης, τής δποίας λείψανα εδρίσκονται 
ακόμη έν είδει ζώνης πρός Ν. τοΰ Αίμου μέ
χρι τοδ Αιγαίου έκτεινομένης καί πολλαχώς 
διααχιζομένης ύπό ήφαιστειογενών πετρωμά
των, ενφ αί μέν κοιλάδες αυτής καλύπτον
ται εν μέρει ύπό ασβεστίτου τριτογενοϋς δια- 
πλάσεως, αί δέ κορυφαί των δρέων ύπό πρω
τογενούς ασβεστίου (μαρμάρου) καί ενίοτε, ό 
πως παρά τήν πάλη Σαμοθράκην, έξ ασβε
στόλιθου, βρίθοντος άπολιθώσεων. Τά ήφαι- 
στειογενή πετρώματα αποτελούνται άπό άν- 
δεσίτην καί τραχείτην τής τριτογενοϋς δια- 
πλάσεως.’Επί τής γρανιτικής διαστρώσεως ε- 
πικάθηται δ άργιλλομιγής σχιστόλιθος, τοδ 
δποίου τά . στρώματα διευθύνονται πάντοτε 
πρός ΒΔ. Μεταξύ δέ τοδ σχιστόλιθου παρεν
τίθενται παράλληλοι ταινίαι πρωτογενούς ά 
σβεστολίθου άδροκοκκιοπαγοδς (ογκόλιθοι Πα- 
λαιοχώρας). Τήν κορυψογραμμην Ζωνάρια, 
μεταξύ Φεγγαριού καί Προφήτου Ήλιου, ά- 
ποτελεΐ άνθρακιονίτης, αί δέ ύψηλότεραι κο
ρυφαί φέρουσι σποραδικώς τριτογενή τραχεί
την, έκ τοΰ δποίου άνέρχεται κεροστιλβίτης 
μετά ταινιών χαλαζιού, έπιδότου καί πυ
ρίτου. Μεταξύ δέ τής κορυφής του Αγίου 
Γεωργίου καί τής Παλαιοπόλεως εδρίσκονται
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έντές χαραδρών στρώματα άργυρούχου γα- 
ληνίτου. Οί ήφαιστειογενείς λόφοι έγκλείουσι 
συνήθως σιδηροϋχον άσβεςτόλιθον. Μεταξύ 
Χώρας καί Παλαιοπόλεως δπάρχει σιδηρΕτης 
καί φαιός αίματίχης, επί τής κορυφής Βρε- 
χού άνωθεν τής Χώρας χαλκοπυρίτης καί 
γαιώδης μαλαχίτης, δυτικώχερον δέ στρώμα 
άπεκρυσταλλωμένου ασβεστόλιθου δύο μέτρων 
περίπου πάχους καί πέτρωμά τι σκοτεινώς τε- 
φρόχρουν πλήρες λεπιδίων βιοχίτου.

"Ο γεωγράφος Ε. Kiepert, άνεκάλυψε με
ταξύ χών κορυφών Φεγγάρι, Προφήτης Ή · 
λίας καί "Αγίας Σοφίας κρατήρα ήφαιστείου 
άποαβεσθένχος πρό Εκατοντάδων αιώνων. Οί 
σεισμοί δέν άπολείπουσιν έκ τής νήσου. Ό 
μέγας σεισμός τής 9 Φεβρουάριου 1892 κατά 
τόν όποιον παρετηρήθη καί μεγάλη καθίζη- 
σις χοϋ Εδάφους καί μέγα ρήγμα κατά τούς 
πρόποδας τοϋ όρους, κατέστρεφε τό πλεϊστον 
χών οίκιών, ή δ’ έκταοις τής σεισμικής δο- 
νήαεως έγένετο αισθητή εις μεγάλην ακτίνα. 
«Ως δέ καχεδείχθη έκ των τελευταίων αρχαιο
λογικών ερευνών, ή κατεΰθυναις αυτών ήτο 
από Α. καί Β. πρός Λ. καί Ν., εις τοιαύτης 
δέ φύοεως σεισμούς όφείλεχαι καί ή κατερεί- 
πωσις χών περικαλλών μνημείων τής νήσου, 
όπως : τού Άρσινοείου, τοϋ Πχολεμείου, τής 
Στοάς, τοΰ Ναοϋ χών Κάβειρων καί άλλων.

Τό άγονον καί τραχύ τού εδάφους καί ή 
έλλειψις λιμένος συνετέλεσαν, ώστε τό έμπό- 
ριον καί ή βιομηχανία νά είναι λίαν περιω. 
(έισμένα, όχι μόνον κατά τήν σύγχρονον έπο. 
χήν, άλλα καί κατά τήν άρχαιότηχα. Παρά
γει δημητριακά, όσπρια, σήσαμον, όπώρας, ε
λαίας κτλ., κυρία δέ εμπορία χών κατοίκων 
είναι οί ξυλάνθρακες, χών δποίων γίνεται με: 
γάλη έξαγωγή. Έπί τών όρέων καί τών φα· 
ράγγων διάιχώνχαι άρκεχαί άγριαι αίγες καί 
άγριοι χοίροι..

Ή  άρχαία πόλις εκειτο κατά χήν Β. Δ. 
παραλίαν, οπού σώζονται χά ερείπια αυτής 
καλούμενα.: Παληάπολις. ΑΕ γενόμεναι από 
του 1858 καί έντεΰθεν άνασκαφαί δπό τοΰ 
Conze, Champoiseau, Deville  καί Co- 
quart καί άλλων, εφερον εις φώς σπουδαιό
τατα εδρήμαχα. Ή  σημερινή κωμόπολις δέν 
είναι δραχή άπό τής θαλάσσης, ώς άπεχουσα 
τής παραλίας πλέον τής ώρας, έντός πχυ
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χής τοΰ όρους Φεγγάρι, τοποθεσία τήν όποιαν 
εξέλεξαν οί παλαιοί κάτοικοιπρός ασφάλειαν 
άπό χών πειρατικών επιδρομών. ΑΕ οΐκίαι 
αυτής είναι ήμικυκλικώς έκχισμέναι επί άμ- 
φοχέρων χών πλευρών, τής χαράδρας. Κατά 
τήν είσοδον αυτής έπί τετραγωνικού βράχου 
καί έπί βάσεων Κυκλώπειων τειχών, σώζον
ται τά έρείπια τοϋ φρουρίου τοΰ Κατελούζου 
τής έποχής τών Γενουατών. Έπίνειον αυτής 
είναι ή Καμαριώτιασα, άπεχουσα μίαν ώραν 
καί 10 λεπτά Ν.Α. εις τούς πρόποδας χαμη
λού λόφου δψους περίπου 40 μέτρων, δ ό
ποιος άποτελεΐ καί τό εύφορώτερον μέρος 
τής νήσου.

Μέχρι τής άπελευθερώσεως τής νήσου κατ’ 
’Οκτώβριον τοϋ 1912, δ πληθυσμός τής νή
σου άνήρχεχο εις 2.500 κατοίκους καί άπε- 
τέλει μίαν κωμόπολη. "Από τού 1923 καί εν
τεύθεν διά χής έγκαταστάσεως προσφύγων^ 
σχεδόν έδιπλαοιάοθη, σήμερον δέ αριθμεί 
3.866 κατοίκους. Άποτελεΐχαι δέ άπό μίαν 
κοινότητα μέ έδραν χήν Σαμοθράκην, κοινώς 
Χώρα, Κάστρο, Πύργος μέ 2.955 κατοίκους, 
όπου δπάρχουν : ήμιγυμνάσιον, δποδιοίκησις
Χωροφυλακής, Ταχυδρομείου, Ασύρματος, 
δημοτικά Σχολεία κτλ. καί άπό οκτώ χωρία; 
Άγιος Γεώργιος (κάτ. 76), 'Αλώνια (κάτ. 
367), Ξηροπόταμος (κάτ. 298), Κουτάδα (κάτ, 
49), Παλαιόπολις (κάτ, 27), Κουρμπέτι (κάτ. 
213), Λάκκωμα(κάτ. 269), καί Μακρυληές 
(κάτ. 112). Γενικώς ή ξενητεία ήτο άγνω
στος εις αυτούς. Μόνον κατά τά τελευταία 
έτη χής Τουρκικής κυριαρχίας, ιδίως δέ μετά 
τήν άνακήρυξιν τοϋ Συντάγματος τά 1908, 
φεύγοντες χήν στρατιωτικήν θητείαν, έξενη- 
τεύθηόαν εις Αμερικήν καί άλλαχοΰ, όπου 
εΰδοκιμοΰσιν. ** *

Κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους, έφερε 
διάφορα άνόματα : Σάμος, Μελίτι, Ααρδανία, 
Δευκανία, Αιθιοπία, Σ'αάννησος καί τέλος Σα- 
μοθράκη, τό οποίον έπικρατήσαν άπό του 
πέμπτου αίώνος, φέρει καί μέχρι σήμερον. 
’Αρχαιότατοι δέ κάτοικοι αυτής, κατά τόν 
Ηρόδοτον (Β, 51) ήσαν οί Πελασγοί, όπως 
τής "Ιμβρου καί Λήμνου, κατά δέ Διόδωρον 
τόν Σικελιώτην (V, 47) αΰτόχθονες, «δΓ δ 
καί περί τών πρώτων γενομένων παρ’ αύτοίς

θ. Σαμοθράκη
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ανθρώπων καί ήγεμόνων, οϋδείς παραδέδοχαι 
λόγος». Κατ’ άλλους ήσαν : Δάρδανοι, ’Αρ
κάδες ή Τρώες. Μετά τούς Πελασγούς έγκα- 
χεσχάθησαν έν Σαμοθράκη "Ιωνες έκ Σάμου, 
περί χά 1.100 π. X. δπόχε δ Λεωγόρα; υιός 
τού Πρόκλου έκδιωχθείς 6πό χοϋ Άνδρόκλου 
κατέλαβε χήν νήσον καί μεχωνόμασεν αύχήν 
Σάμον θρακίαν, πρόχερον καλουμένην Δαρ.δα- 
νίαν.Καχά χήν εποχήν ταύτην οΕ Σαμόθρακες 
άπφκισαν χά άπένανχι θρακικά παράλια ίδρύ- 
σανχες χά πολίσμαχα : Σάλην, Ζώνην, Σέρ-
ρειον καί χήν Μεσημβρίαν ύπό χήν επωνυμίαν 
«Σαμοθρηίκια χείχεα». (Ήροδοχ. VII, 108). 
Προ έρχεται δέ τό δ/ομα Σαμοθράκη καχά χι· 
νας εκ χών Σαΐων, Σινχών ή Σινχίων, Θρα- 
κικοϋ λαού, δσχις καχέχων χά Θρακικά πα
ράλια άπφκισε χήν νήσον εις άρχαιοχάχην 
εποχήν. ”0 Στράβων παραδέχεται χήν γνώ
μην χών ειυμολογούνχων τό όνομα άπό χοΰ : 
σάμους, χό όποιον σημαίνει χά ύψη. (Σχράβ. 
X, 457). Κατά δέ τούς νεωχέρους χρόνους, 
παραδέχονται δχι χό όνομα έχει Φοινικικήν 
χήν καταγωγήν, προέρχεται δέ άπό χοΰ ό 
ρους αύχής : Σάος, Σαώκη ή Σαύκη. Διάλε
κτος αΰχών ήχο ιδιαίτερός τις γλωσσικός τύ
πος, χοΰ δποίου πολύ άργόχερον εσώζονχο 
λείψανα κατά χάς χελεχάς καί χάς θυσίας 
χών Καβειρίων μυστηρίων (Διοδ. Σικελ. V , 
47). Ό  "Ομηρος καλεϊ αύχήν «ύλήεασαν», 
πότε Σάμον Θρακίαν καί πότε Απλώς Σάμον, 
άπό τής ύψηλοχάτης τής όποιας κορυφής κα- 
θήμενος δ Ποσειδών, παρηκολούθει χάν Τρωι
κόν πόλεμον (Ίλ. Ν, 11 — 14).

Κατ’ άρχαιοχάχην παράδοσιν διασωθεΐσαν 
παρά χοίς άρχαίοις, πρά χών άλλων κατα
κλυσμών χοϋ ; ’ϋγύγου, Δευκαλίωνος καί Λυ- 
κάονος, έγένεχο άλλος σπουδαιότερος καθ' 
όν ύπερεκχειλίαας δ Εΰςεινος Πόντος έκ χών 
πολλών δδάχων, διέρρηξε χάς Συμπληγάδας 
Πέτρας καί κατόπιν χόν Ελλήσποντον, καί 
καχέκλυαεν αρκετόν μέρος τής Ασιατικής γής 
καί μέρος τής Σαμοθράκης. Εις άνάμνηαιν 
χοϋ κατακλυσμού τούτου καί τής διασώαεως 
αΰχών, οί κάτοικοι τής Σαμοθράκης άνήγει- 
ραν βωμούς «έφ’ ών μέχρι χοϋ νϋν θύουσιν» 
(Διοδ. Σικελ. V  47. Πρβλ. Σχράβ. Α, 49). 
“Οχι ή παράδοσις αΰχη ενέχει στοιχεία άλη 
θείας, άποδεικνύεχαι έκ· τής μελέτης τής γεω

λογικής διαθέσεως χοϋ έδάφους τής περί ής 
πρόκειται χώρας, αλλά καί έκ τής άνέλκύ· 
σεως εκ χοΰ βυθού τής θαλάσσης διαφόρων 
εύρημάχων εις παλαιοχέρους καί νεωχέρους 
χρόνους.

Κατά χήν μυθολογίαν, πρώτος οικιστής καί 
νομοθέχης τής νήσου δπίίρξεν δ Σάων, υιός 
χοϋ Διός καί τίνος νύμφης τού Έρμοΰ καί 
τής Ρήνης, δσχις αυναγαγών έπί χό αύχό τούς 
διεσκορπισμένους κατοίκους διήρεαεν αΰχούς 
εις πένιε φυλάς επώνυμους χών υιών του. "Ε
πίσης έν Σαμοθράκη έγεννήθησαν εκ τού Διός 
καί τής Ήλέκχρας μιάς χών Άχλανχίδων, δ 
Δάρδανος, δ Ίααίων καί ή Αρμονία. Καί δ 
μέν Δάρδανος διαπεραιωθείς εις χήν Μ. "Α
σίαν έκτισε καχά χάς ύπωρείας τής "Ίδης χήν 
δμώνυμον πόλιν, δ δέ Τασίων μυηθείς δπό 
χοΰ ίδιου παχρός χου εις χά μυστήρια, έγέ
νεχο δ ιδρυτής χών μυστηρίων χών Μεγάλων 
Θεών , χά όποια άπέβησαν περίφημα καθ' δ- 
λην χήν αρχαιότητα καί εις χά όποια έμυή- 
θησαν οί επιφανέστεροι χών ήρώων καί ήμι- 
θέων, δπως: δ Όρφεύς, δ Ίάσων, δ Η ρα
κλής, οί Διόσκουροι, δ Κάδμος, δ "Αγαμέ
μνων, δ Όδυοσεύς καί άλλοι. Καχά πάσαν 
πιθανότητα ή λατρεία χών Μεγάλων θεών 
είαήχθη έκ τής "Ανατολής εις χήν Σαμοθρά- 
κην, δλαι δέ αί περί τούτων παραδόσεις οΰ- 
δέν άλλο άποδεικνόουν παρά δχι ή ϊδρυσίς των 
ανέρχεται εις τούς μυθικούς χρόνους, πράγμα 
χά δποίον έκολάκευε τούς Σαμόθρακας, θεω- 
ροϋνχας χήν νήσόν των ώς χήν έσχίαν τής 
Τρωικής δυνάμεως καί χό μέρος 8που καχά 
προχίμησιν οί μεγάλοι θεοί ίδρυσαν χήν λα- 
χρείαν των. Καχά χόν Ηρόδοτον (II, 51) 
εϊσηγηχαί τής λατρείας χών Καβειρίων μυ
στηρίων έγένονχό οί Πελασγοί, καχά χόν έν- 
δέκαχον περίπου αιώνα, π. χ·, δχε οί Σάμιοι 
μεχφκισαν είς Σαμοθράκην, ήκμασαν δέ καί 
μεγίστου άπήλαυον σεβασμού, ιδίως καχά τούς 
μεχέπειχα χρόνους, οπότε καχά χόν Πίνδαρον 
εύρίσκονχο έν ακμή καί χά τής Λήμνου. Έ- 
ξαίρεσιν κάμνει μόνον δ "Αριστοφάνης, δσχις 
μή φεισθείς οΰδενός, δμιλεί άνευλαβώς καί 
μετ’ άναιδείας περί αύχών. "Ίσως δέ καί αί 
ύπά χά δνομα χών Τριβαλλών εις χάς “Ορνι
θάς χυυ (σχίχ. 1515 καί έξής) άναφερόμεναι 
θεότητες δέν ήσαν άλλο χι παρά γε^όιογρα-.
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φία -tig των Κάβειρων. 01 Σπαρτιάται Λύσαν
δρος καί Άνταλκίδας, ήσαν έκ τών μεμυη- 
μένων. Μάλιστα δ Λύσανδρος άνέλαβεν δπό 
τήν προστασίαν του τά ‘ Ιερά της νήσου. "Αλ
λά καί οί ’Αθηναίοι δέν δπελείποντο εις σε
βασμόν. ’ Επίσης δ Λυσίμαχος βασιλεύς τής 
Θράκης (323—281 π. χ.), άνέλαβεν δπό τήν 
προστασίαν του τά Ιερά τής Σαμοθράκης καί 
τήν διοίκησιν αυτής. "Η μικρά νήσος χάρις 
εις τήν παρεχομένην ασυλίαν, άπέβη τέ κα
ταφύγιου πολλών εστεμμένων καί διασήμων 
προσωπικοτήτων τής άρχαιότητος. ’ Εκεί κα- 
τέφυγεν Πτολεμαίος δ Φύσκων περί τάς άρ- 
χάς τού δευτέρου π.χ., αίώνος μεθ’ δλων των 
θησαυρών του, καθ’ δν χρόνον δ αδελφό; του 
Πτολεμαίος Σ'Γ', δ Φιλοπάτωρ διετέλει αιχ
μάλωτος Άντιόχου τοΰ ’Επιφανούς, βασιλέως 
τής Συρίας. ’ Επίσης εις Σαμοθράκην εδρεν 
δσυλον ή ’Αρσινόη, σύζυγος τοΰ Πτολεμαίου 
Φιλαδέλφου, μετά τόν θάνατον των υιών της, 
Έκεϊ κατέφυγεν δ τελευταίος βασιλεύς τής 
Μακεδονίας Περσεύς δ Β'., τφ 168 π. X., 
μετά τήν δπό τών Ρωμαίων έν Πύδνφ ήττάν 
του. ’ Εν γένει ή νήσος άπελάμβανεν εξαιρε
τικού σεβασμοΰ καί απολύτου ασυλίας, παρα- 
βιασθεϊσα δύο μόνον φοράς άπό τίδν χρόνων 
τοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου μέχρι τοΰ Αύγουστου. 
"Η τελευταία έγένετο τφ 85(π. X., κατά τόν 
μεταξύ Σύλλα καί Μιθριδάτου πόλεμον, καθ’ 
δν οί δπό τοΰ Μιθριδάτου άποσταλέντες πει- 
ραταί μεταξύ καί άλλων έκυρίευσαν τήν Σα- 
μόθράκην καί Ιαύλησαν τούς ναούς της. Ή 
άξια τών συλληθέντων άνήρχετο εις 1.000 
περίπου τάλαντα. (Πλουτ.Πομπ. 24).(Τά περί
Κάβειρων καί Καβειρίων μυστηρίων, βλέπε λ.), 

** *
Ή Σαμοθράκη δπέστ.η πολιτειακφς τήν τύ

χην τίδν γειτονικών νήσων. Παραμείνασα έ- 
λευθέρα μέχρι τής κατά τής Σκυθίας εκστρα
τείας τοΰ Δαρείου τφ 525 π. X. ήναγκάσθη 
νά αναγνώριση τήν κυριαρχίαν τίδν Περσίδν. 
Έπί Ξέρξου Ιλαβε μέρος εις τήν έν Σαλα- 
μίνι ναυμαχίαν τφ 481 π. X. Τόσον δέ θάρ
ρος καί ανδρείαν έδειξαν, ώστε διέφευσαν 
τούς Φοίνικας κατηγορουντας αύτούς έπί δει- 
λίφ (Ήροδ. V I I I ,  101). Μέχρι τής έν Αί- 
γός ποταμοίς ναυμαχίας τφ 405 π. X. καθ’ 
ήν δ Λύσανδρος κατετρόπωσε τόν ’Αθηναϊκόν

στόλον, ή νήσος διετέλει δπό τούς Α θ η 
ναίους, μεθ’ δ περιήλθεν εις τούς Λακεδαι
μονίου';. Διά τής Άνταλκιδείου ειρήνης τά 
387 π.Χ. διετήρησε τήν αυτονομίαν της, ένφ 
ή Λήμνος, “Ίμβρος καί Σκϋρος περιήλθον εις 
τούς ’Αθηναίους. Έ κ  τίνος έπιγραφής πλη- 
ροφορούμεθα δτι ή Σαμοθράκη κατέβαλλε έ- 
τήσιον φόρον είς τούς ’ Αθηναίους 2400 δραχ
μών. Διατελέσααα έκ περιτροπής ύπό τήν 
κυριαρχίαν των ’ Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων 
περιήλθε τέλος εις τήν κατοχήν Φιλίππου 
τοΰ Μακεδόνος καί παρέμεινεν δπό τήν Μα
κεδονικήν ηγεμονίαν μέχρι των Ρωμαϊκών 
χρόνων. ’ Ενταύθα διά πρώτην φοράν συνην- 
τήθησαν δ Φίλιππος καί ή ’ Ολυμπίάς κατά 
τήν μύησίν των καί έρωτεύθηααν άλλήλους.

Ή  Σαμοθράκη έχασε τήν ανεξαρτησίαν 
της, αλλά χάρις είς .τά Καβείρια Μυστήρια, 
διετήρησε τήν παλαιάν δόξαν της, δ δέ Πλί- 
νιος τήν ονομάζει κατά τόν πρώτον αιώνα έ- 
λευθέραν. Έπί τίδν Βυζαντινών χρόνων πε- 
ριελήφθη είς τό θέμα Θράκης, διετέλεσε δέ 
δπό τά Βυζάντιον μέχρι των Σταυροφοριών, 
οπότε κατελήφθη δπό των Φράγκων καί πα- 
ρεχωρήθη είς τήν οικογένειαν τοΰ Δανδόλου. 
Τά 1222 άνεκτήθη δπό τοΰ αύτοκράτορος 
Ίωάννου Δούκα τοΰ Βατάτζη. Κατά τόν 14ον 
καί 15ον αιώνα περιήλθεν είς χεΐρας των Γε
νουατών. 'Ο αύτοκράτωρ ’ Ιωάννης Παλαιό- 
λόγος έπιθυμών νά άνταμείψη τόν Φραγκί
σκον Κατελοϋζον διά τήν κατά των Κατα- 
λανών βοήθειάν του, εδωκεν είς αύτόν ώς 
σύζυγον τήν άδελφήν του Μαρίαν καί ώς 
προίκα τήν Λέσβον τά 1353. ’Εντός ολίγου 
χρόνου αί κτήσεις τοΰ Καπελούζου έπεξετά- 
θησαν διά τής προσθήκης τής Αίνου καί τών 
νήσων ’Ίμβρου καί Σαμοθράκης. Λείψανον τής 
κυριαρχίας τών Κατελούζων είναι δ σωζόμε- 
νος κατά τήν είσοδον τής πόλεως πύργος έπί 
κυκλώπειων βάσεων. Κατά τό 1444 έπαρχος 
αυτής έναφέρεται δ διάσημος Ίάνος Λάσκα- 
ρις δ Ρωνδακηνός. Τά 1462 έκυριεύθη δπό 
τών Τούρκων έπί Μωάμεθ τοΰ Πορθητοΰ. 
Κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν τοΰ 1821 
κατεστράφη ή νήσος διά γενικής σφαγής τοΰ 
άρρενος πληθυσμού, τά δέ,γυναικόπαιδα αίχ- 
μαλωτισθέντα έπωλήθησαν εις τάς άγοράς 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρνης. Μετά
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τήν άπελευθέρωσιν τής "Ελλάδος ήρχιααν 
σιγά σιγά νά έπανέρχωνται εις τήν νήσον ο̂  
διασωθέντες καθώς καί έκ τών γειτονικών 
νήσων καί ούτω συνφκίσθη εκ νέου ή νήσος 
παραμείνασα θπό χούς Τούρκους μέχρι χής 
άπελευθερώαεώς χης καχά μήνα ’Οκτώβριον 
τού 1912.

* *
Πρός Β. χής Χώρας παρά χήν Παλαιόπο- 

λιν σώζονται χά ερείπια τής αρχαίας πόλεως, 
τά δποΐα άναακαφέντα από χοΰ 1853 καί εν
τεύθεν κατά διαφόρους καιρούς Ιφερον εις 
φως σπουδαιότατα ευρήματα, χά δποΐα πλήν 
ιχνών ένός μόνου κτιρίου προγενεστέρου χής 
εποχής Φιλίππου τού Μακεδόνος, ανάγονται 
εις τόν τέταρτον καί τρίτον π. X. αιώνα. Εί
ναι δέ ταΰχα :

α') Ίδιόσχημος ναός τών Κάβειρων κτι- 
σθείς ίσως δπό Πτολεμαίου Β', βααιλέως τής 
Αίγυπτου (285—247 π. X.) πρός τέλεοιν τών 
Καβειρίων Μυστηρίων. Τό μήκος τού σηκού 
αϋτοϋ είναι 28 μέτρα, επί δέ τής βορείας 
προσόψεως ύπήρχε διπλή πρόατααις δωρικών 
κιόνων. "Η καθόλου κάτοψις τού ναού τούτου 
μέ τάς τρεις εισόδους καί τόν ήμικύκλιον μυ
χόν του ενθυμίζει κατά πολύ χριστιανικάς βα- 
αιλικάς.

β') Τά Άρσινόειον' πρός Β. περιφερούς κτι
ρίου άφιερωθεν ύπά τού βααιλέως τής Θράκης 
Λυσιμάχου (323—281 π. X.) εις τήν σύζυγόν 
του Άραινόην.

γ") Τά κολοσσιαΐον τείχος χό δποϊον άναρ- 
ριχαχαι ύψηλά επί χοΰ όρους. Έπί τής Δ. 
άκρας αΰτοϋ σώζονται ακόμη δύο πύργοι έκ 
τού κάστρου τών Γαχελούζων μέ εμβλήματα 
τού οίκου των.

δ') Τό περίφημου άγαλμα τής Νίκης χής 
Σαμοθράκης, αφιέρωμα κατά τινας Δημηχρίου 
Πολιορκητού εις άνάμνησιν τής κατά χοΰ 
Πτολεμαίου παρά χήν Κύπρον θαλαασίας νί
κης τΟυ, τό δποϊον από τού 1863 κοσμεί τό 
Λοΰβρον τών Παρισίων.

ε') Πλεΐσται έπιγραφαί τών Μακεδονικών 
καί Ρωμαϊκών χρόνων, έκ τών δποίων δια- 
φωτιζόμεθα αρκετά περί τών πόλεων αί δ- 
ποϊαι έπεμπον θεωρούς κατά τήν έτηαίαν τών 
μεγάλων θεών πανήγυριν.

Τά σωζόμενα νομίσματα τής νήσου είναι

σχεδόν πάντα μεταγενέστερα τών χρόνων τοΒ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου χαλκά καί έλάχιστα 
άργυρα. Τά παλαιότερα (300 π. X.) παρι- 
στώσι κεφαλήν τής Άθηνδς μετά τής έπιγρα- 
φής ΣΑΜΟ καί διαφόρων τύπων. Τών Ρωμαϊ
κών χρόνων απεικονίζουν έπίσης προτομήν 
τής Άθηνάς μετά τής Κυβέλης καθημένης 
καί τής έπιγραφής ΣΑΜΟΘΡΑΚΩΝ. Έπί τί
νος δέ αύτοκρατορικοΰ νομίσματος τοΰ’ Αδρια- 
νοΟ άπαντφ ή άξιοαημείωτος επιγραφή ΣΑ- 
ΜΙΩΝ ΕΝ ΘΡΑΚΗ, ύπενθυμίζουσα τόν στίχον 
τού Β.ργιλίου (Αίνειάδ. V II ,  208) : Tbrei- 
ciamque Saxnum, quae nunc Samothra- 
cia fertur.

Βιβλιογραφία.—Άν. Χρηστομάνου, ή νή
σος Σαμοθράκη καί δ σεισμός τής 2 8 ’ Ιανουά
ριου 1893 έν χψ Περιοδικφ τού Συλλόγου 
Παρνασσού, τόμ. Γ' σελ. 193 -237.—Κ. Μη- 
ταοπούλου, Φυσική Γεωγραφία τής Θράκης, 
τή θρακική έπετηρίδι χοΰ 1897 σελ. 212 καί 
έξής.— Louis Lacroix, lies de la Grece 
(σελ. 365 καί έξής).— N. Φαρδύ, Νομισμα
τικά Σαμοθράκης έν τφ Journal Interna
tional d ’ archeologie numismatique 1898.
(—Head —Σβορώνου, 'Ιστορία τών Νομισμά
των, τόμ. Α').

ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΣΤΑΙ. — Ούτως έκαλοΰντο χά 
μέλη ιδιωτικών συνδέσμων κατά τήν άρχαιό- 
τητα, οί δποϊοι ίδρύοντο πρός λατρείαν τών 
θεών τής Σαμοθράκης.

ΣΑΜΟΣ.— ΠαλαιότερΟν δνομα χής νήσου, 
Σαμοθράκης (βλ. λέξ.)

* ΣΑΜΨΩΝ. — (Ξενών) Νοσοκομείου έν 
Κωνσταντινουπόλει, άγνωστον πότε Ιδρυθέν. 
Καέν κατά τήν στάσιν τού «Νίκα» άνεκτίσθη 
5πά τού ’ Ιουστινιανού (527—565). Ή  παρά- 
δοσις αναφέρει ώς Ιδρυτήν αΰτοϋ τόν ’ Ιου
στινιανόν, κατόπιν θεραπείας βαρέως αΰτοΒ 
νοσήματος. Ό  ξενοδόχος τού Ξενώνος Σαμ
ψών Μήνας άνηγορεύθη Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως έπί τού ’ Ιουστινιανού (Μα- 
λάλα, 479,r— θεοφάν. Χρονογρ. Α, 217). Ή  
εις τό αξίωμα τούτο άνύψωσις τού Μηνά, ά· 
ποδεικνύει τήν τότε ακμήν τού ιδρύματος 
τούτου, τό δποϊον πληροφορούμεθα έκ τών 
θαυμάτων τού 'Αγίου ’ Αρτεμίου, δτι θπήρχον 
διάφορα τμήματα : χειρουργικόν, όφθαλμολο- 
γικόν, κτλ. «Δίδωμι έμαυτόν έπί τφ χειρουρ-



278 Άχιλλέως Θ. Σαμοθράκη

γηθήναι τοΐς.χειρουργοίς τοδ Σαμψών καί ά- 
νέπεσα έν αύτφ τφ ξενώνι, πλησίον τής πύ
λης τών οφθαλμικών». (Varia graeca Sa
cra, Έκδ. δπό Α. Παπαδ. Κεραμέως. σελ. 
26). 'Ο ξενοδόχος τοδ νοσοκομείου Σαμψών 
κατείχε τιμητικήν θέσιν εις τάς δποδοχάς 
τής Βυζαντινής αύλής.

ΣΑΝΑΠΑΐ(οί) —ΟΙ μέθυσοι έν Θράκη «έπεί 
οί μέθυσοι Σανάπαι λέγονται παρά θραξϊ». 
(Σχολιαατ Άπολλ. Ροδίου, Β, 916).

ΣΑΝΑΔΙΑ.—Πόλις τής Θράκης, άναφερο- 
μένη δπό τοϋ 'Ιεροκλέους ώς μία τών 14 πό
λεων τής επαρχίας Θράκης, ή άλλως Σάναδα 
καλουμένη δπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρο
γέννητου. ’Αγνώστου ταυτότηχος.

* ΣΑΝΑΠΗΣ.—Αέξις θρακική σημαίνουοα 
χάν μέθυσον, κατά δε τον 'Ησύχιον συναπτής 
σημαίνει τόν οΐνιώτην. (Πρβλ. Κ. Μυρτίλου 
Άποστολίδου «θρακικά 1932 σελ. 234).

ΣΑΝΗ.—Πόλις τής Χαλκιδική; Χερσονή
σου, κειμένη ευθύς αμέσως προς Ν. τής διώ- 
ρυγος τοϋ Ξέρξου, επί τοϋ Σιγγιτικοΰ κόλπου, 
απέναντι τής νηαίδος Άμμολιανής. Άποικι- 
σθεϊσα κατά τόν έβδομον π. X. αιώνα δπό 
Άνδρίων, παρέμεινεν έλευθέρα μέχρι τών 
Περσικών πολέμων, δπότε δπετάχθη εις τούς 
Πέρσας καί ήναγκάαθη νά παραχωρήαη στρα
τόν καί πλοία εις τόν παραπλέοντα στόλον 
Ξέρξου καί έργατικάς χεΐρας κατά τήν διώ- 
ρυξιν τοΰ ΐσθμοΰ ('Ηροδ. VII ,  22). Κατά τόν 
Πελοποννησιακόν πόλεμον ή Σάνη μετά τοϋ 
Δίου, κατά τόν θουκυδίδην (IV, 109, 5) δέν 
προσεχώρησαν εις τόν Βρασίδαν, παραμείνα- 
σαι πιαταί εις τούς ’ Αθηναίους, μέχρι Φιλίπ
που, τοΰ Μακεδόνας, όστις έκυρίευσεν αϋτήν 
διά προδοσίας τοΰ επάρχου αυτής Άπολλω· 
νίδου καί τήν κατέστρεψε τά 349—348 π. X. 
ΈπΙ τών ερειπίων αυτής έκτίσθη Οπό τοΰ Ά ·  
λεξάρχου, υίοΰ τοΰ ’Αντιπάτρου τό 316 π.Χ. 
ή Ούρανούπολις (βλ. λέξ.), πόλις μεγάλη καί 
πλούσια κατά τόν Στράβωνα (VII, 331, 35) 
επί λόφου δψηλοδ έχουσα περιφέρειαν 80 
σταδίων, καί άγνωστον πότε καταατραφεΐσα. 
Σήμερον τήν θέσιν αύτής έπέχει τά κελλίον 
τοΰ Προφήτου Ήλία.

ΣΑΝΗ.—ΓΙόλις τής Χαλκιδικής Χερσονή
σου επί τής δυτικής παραλίας τής Κασσάν
δρας τής Παλλήνης τών άρχαίων, επί τοΰ

Θερμαϊκού κόλπου, μεταξύ Ποτιδαίας καί Μέν- 
δης πρός Δ. τής Άφότεως (νΰν “ΑΟυτος). 'I- 
δρυθεΐσα δπό άποίκων Έρετριέων (Ήροδ. VII, 
123), παρέμεινεν έλευθέρα μέχρι τών Περ
σικών πολέμων, δπότε δπετάγη εις τούς Πέρ
σας καί παρεχώρησε στρατόν καί πλοία εις 
τόν πααραπλέοντα στόλον τοΰ Ξέρξου (Αυ
τόθι, 123). Κατεστράφη δ! δπό Φιλίππου τοΰ 
Μακέδόνσς τά 348 π. X. ή συνφκίσθη αργό
τερου δπό τοΰ- Κασσάνδρου εις τήν δπ’ αύτοΰ 
ίδρυθεΐσαν Κασσάνδρειαν τό 316 π. X. ’Έκτοτε 
δεν άναφέρεται πλέον. Ή  θέσις αυτής ανα
γνωρίζεται παρά τά νΰν Μετόχιον Παπαατάθη.

ΣΑΟΝΗΣΟΣ.— Άρχαιοτάτη ονομασία τής 
νήσου Σαμοθράκης (Διοδ. V, 47, 2—8 ) . 'Ή  
ονομασία της, ίσως από τοδ όρους της Σάος 
(νΰν Φεγγάρι) ή τοΰ Σάωνος, τοδ μυθικοδ οί· 
κιστοδ καί νομοθέτου αυτής.

*ΣΑΟΣ.—ΪΙός τοΰ Έρμου καί τής Ρήνηςν 
από τοΰ δποίου, κατά παρένθεσιν τοΰ μ έ- 
κλήθη Σάμος ή πρότερον μέν κα λουμένη 
Λευκωσία, μετά δέ τήν έγκατάστασιν έν αύ· 
τή Θρακών, Σαμοθράκη (Άπόσπ. 171 έκ τής 
Σαμοθράκων πολιτείας τοδ Άριστοτέλους, 
παρά τφ Σχολιαστή ’Απολλώνιου τοΰ Ροδίου 
Α, 917).

ΣΑΟΣ καί ΣΑΩΚΗ.—“Ορος τής νήσου Σα
μοθράκης άποτελούμενον άπό άρθόπαγον δ- 
ψούμενον άποτόμως εις τά κέντρον τής νήσου. 
Συνίσταται έκ γρανίτου καί μαρμαρογιακοΰ 
σχιστολίθου καί είναι τό δψηλότερον όρος τοΰ 
Αιγαίου μετά τήν Έδην τής Κρήτης (2498 μ- 
ϋψ.). τόν *Αθω (1936 μ. ΰψ.), καί την Δίρ- 
φυν τής Εύβοιας (1743 μ. δψ.)( τοδ όποιου ή 
κορυφή, νΰν Φεγγάρι, ανέρχεται είς 1600 μ. 
δψ·). Καί προς μέν τήν Ν. Α, απέναντι τής 
"Ίμβρου' πλευράν, -καταπίπτει άποτόμως, πρός 
δέ τά Ν. Α. καί Ν. Δ. μεσολαβεί μεταξύ 
αύτής καί τής θαλάσσης ατενή λωρίς προσ
χωματικού εδάφους. "Επί τής κορυφής ταύ- 
άνεκάλυψεν ό Ε· Kiepert κρατήρα μεγάλου 
ήφαιστείου, άποσβεαθέντος πρό έκατοντάδων 
αιώνων, ή δέ πρός αύτήν άνοδος άπό τής Χώ
ρας (Κάστρου) γίνεται διά μέσου ατραπών 
εντός πέντε περίπου ώρών. ’ Επί τής κορυ
φής ταύτης, άπό τής όποιας, κατά τόν Ό 
μηρον (Ίλιάδ. Ν, 13—14) «έφαίνετο πάσα 
μέν ’Ίδη, φαίνετο δέ Πριάμοιο πόλις καί νή-
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οος Αχαιών» εκάθητο δ Ποσειδών καί άς 
άπό σκοπιάς παρηκολούθβι τόν ϊρωϊκόν πό
λεμον.

ΣΑΠΑ'Ι'ΚΗ. — Ή χώρα τών Σαπαίων, 
(βλ. λ.) άποτελέσασα κατά τόν δεύτερον μ. 
X. αιώνα έ,πί τής Ρωμαϊκή; κυριαρχίας, μίαν 
των 14 στρατηγιών τής Θράκης (Πτολεμ. 
Γεωγρ. Γ, 11, 6).

ΣΑ1ΙΑΙ0Ι ή ΣΑΙΙΑΙ.'—Λαός θρακικός, κα
τοίκων τά ανατολικά τής Μακεδονίας, παρά 
τά μεθόρια, τής Θράκης, επί τοϋ . κάτω ροΰ 
τού Νέστου, μετο^ύ των Φιλίππων καί των 
Άβδήρων. Ή  χωρά των εκαλείτο Σαπαϊκή, 
κατά τινας δέ (Στράβ. X, 457), έθεωρούντο 
ώς ο£ αΰτοΐ μέ τούς Σαϊους, Σιντούς ή Σίν- 
τιας. Κατά τούς Περσικούς πολέμους, όπε- 
τάγηααν εις τόν Εέρξην καί συνεξεστράτευσαν 
μετ’ αϋτοΰ κατά τής Ελλάδος (Ήροδ. VII,
10). Κατά τά τελευταία ετη τής Μακεδονι
κής ήγεμονίας άναφέρεται βασιλεύς αυτών δ 
Άβρούπολις, σύμμαχος των Ρωμαίων, κατά 
τοϋ δποίου έπολέμησε Περσεύς Β' (ΙΙαυσαν. 
VII ,  10, 6). Έπί των ρωμαϊκών χρόνων ή 
χώρα των άκετέλεσε μίαν τών 14 Στρατηγιών 
(Praefectura) τής Θράκης, διεσχιζετο δέ 
υπό τής ’ Εγνατίας δδοϋ, διερχομένης διάτων 
περίφημων «Σαπαίων ατενών», τά δποΐα μετά 
των «Στενών των Κορπίλλων», άπετέλουν 
τήν κλείδα τής ’Ανατολικής Μακεδονίας.

ΣΑΠΡΙΣΑΡΑ. — Κωμόπολις τής Θράκης έν 
τή Κάτω Μοισίφ, περί τήν Νικόπολιν προς 
“Ιατρόν (νΰν Νικιούπ, Nikiup).

* —ΣΑΡΑ, — Αρχαία θρακική κατάληξις, 
σημαίνουσα τήν πηγήν.

ΣΑΡΑΚΗΝΑ (ή).—Χωρίον τής ’Ανατολικής 
Θράκης, εν τή έπαρχίφ Βιζύης, έπί τής θέ- 
αεως τή'ς αρχαίας πόλεως Σεργέντιον (βλ.λ.), 
λαβόν τό όνομα πιθανώς άπό τής έν αΰτφ έγ- 
κατασιάοεως Σαρακηνών. Είναι ή μόνη έκ 
των περιξ κωμοπόλεων, έν τή όποίιφ σώζεται 
ναός τών βυζαντινών χρόνων έπ’ δνόματι τής 
"Αγίας ΙΙαρασκευής καί ού μακράν αυτού πα
λαιόν μοναστήριον, όπου κατ’ έτος έτελεϊτο 
πανήγυρις. Μέχρι τής ανταλλαγής τών πλη
θυσμών (1923) ήρίθμει 1.400 κατοίκους “Ελ
ληνας καί 200 Τούρκους, επιδιδόμενους εις 
τήν γεωργίαν, αμπελουργίαν καί κτηνοτροφίαν.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ.— Πόλις τής Άν.

Θράκης, κείμενη έπί τών &πωρειδν τοϋ Μι
κρού ΑΕμου (Κουταούκ-Μπαλκάν), 32 ώρας 
ΒΛ.. τής Κωνσταντινουπόλεως καί. 12 πρός ά- 
νχτολάς τής 'Αδριανουπόλεως. Πότε καί &πό 
τίνος έκτίοθη δέν είναι έξηκριβωμένον. Κατά 
τινας, έπί τής θόσεως αυτής εκειτο κατά τήν 
αρχαιότητα ή Καρπούδαιμον τού ϋτολεμαίου 
(Γεωγρ. Γ- , 11, 7) ή ή Ταρπόδιζος τοϋ «’ Ο
δοιπορικού» τού Άντωνίνου, κατ’ άλλους δέ ή 
'Ηράκλεια. ΙΙερί τού σημερινού ονόματος πολ
λά πιθανολογούνται έκ παραδόσεως-, άλλ’ οΰ- 
δέν τό βέβαιον. Κατά τινα παράδοσιν, κατά 
τήν ϋπό τών Τούρκων κατάκτησιν, πρός νό
τον αυτής έπί τής πεδιάδος, υπήρχε εκκλη
σία τις,1 τουρκιστί Κλισέ, άπό τής δποίας ή 
πόλις έπωνομάσθη Κίρ-Κλιαέ (=έκκλησία τής 
έξοχης), εξ οδ κατά παραφθοράν Κιρκ Κλισέ 
(= 4 0  Έκκληαίαι). Σύν τφ χρόνψ ή 'μικρά 
πολίχνη ηύξησε μετά τήν επί σουλτάν Μου- 
ράτ τού Α' κατάκτησιν τό 1372, έπί δέ τοδ 
σουλτάν Μεχμέτ τού Δ", τό 1674, συνψκίσθη- 
ααν έν αΰτή οί έκ τής πέραν τού Δουνάβεως 
επαρχίας Καμενίταης Εβραίοι, καθώς καί 
2.000 οπαχήδες, προερχόμενοι έκ Βεσσαρα- 
βίας, κατανεμηθέντες εν τή πόλει καί τή έ- 
παρχίφ. Έπαιαθητώς όμως ηΰξησε περί τά 
τέλη τού προπαρελθόντος αίώνος, ότε πολ
λοί έκ τών περίοικων, φεύγοντες τάς συχνάς 
έπιδρομάς τών Κιρτζαλίδων καί άλλων λη
στρικών συμμοριών, μετφκησαν ένταΰθα, ό
που ύπήρχε σχετική τις ασφάλεια. Έπί τουρ. 
κοκρατίας ήτο πρωτεύουσα τής δμωνύμόυ ε
παρχίας (σαντζάκ) τού νομού (βιλαέτιον) Ά -  
δριανουπόλεως, αριθμούσα περί τάς 18.000 
κατοίκους, τών όποιων τό ήμισυ καί πλέον ή- 
σαν "Ελληνες, εξαρτώμενοι εκκλησιαστικούς 
άπό τής μητροπόλεως τής ’Αδριανουπόλεως, 
περιελάμβανε δέ έπτά διοικήσεις (καζάδες). 
Σαράντα ’Εκκλησιών, Άγαθουπόλεως, Τυρνό. 
βου, Μήδειας, Βιζύης, Λουλέ-Μπουργάζ, 
Μπαμπα-Έσκή καί δύο δήμους (ναχιεδες) : 
Κοφτζάζ καί Μπουνάχ-Χισσάρ. ’ Επί τής έλ- 
ληνικής κατοχής τής ’ Αν. Θράκης ήτο έδρα 
τού όμωνύμου νομού, περιελάμβανε δέ 221 
χωοία μέ συνολικόν αριθμόν κατοίκ. 133.253. 
■Η κτηνοτροφία, γεωργία καί αμπελουργία ή- 
ααν τά κυριώτερα τών επαγγελμάτων τών κα
τοίκων, πλήν όλίγων έπιδιδομένων εις τό έμ*
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πύριον, βιομηχανίαν καί διάφορα αστικά ε
παγγέλματα.

Ή  'Ελληνική κοινότης Σαράντα— ’Εκκλη
σιών διετήρει ήμιγυμνάσιον, πλήρη αστικήν 
σχολήν, παρθεναγωγεϊον καί νηπιαγωγείων, 
καί τρεις ένοριακάς σχολάς, μετά 1.000 πε
ρίπου μαθητών καί άναλόγου αριθμού διδα
σκάλων. ’ Επίσης καί διάφορα σωματεία εκ
παιδευτικά, φιλανθρωπικά, άθλητικομουσικά 
καί άλλα, έκπληροΰντα μετά ζήλου τόν προο
ρισμόν των, όπως : δ «.Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος», ίδρυθείς τό 1865, ή φιλεκπαιδευ
τική αδελφότης « ’ Ελπίς» τό 1872, ή φιλό
πτωχος αδελφότης « ’Ομόνοια» τό 1870, ή 
άγαθοεργάς άδελφότης «Ειρήνη» τό 1871, 
ή φιλόκαλος άδελφότης « ’ Αγάπη» τό 1871, 
καί οί νεώτεροι ; δ γυμναστικός σύλλογος 
«Ά τλας» ,  ό μουσικός σύλλογος «Άρίων» καί 
δ δραματικός σύλλογο; «Μένανδρος». Μετά 
τήν εκκένωσιν τής ’Αν. Θράκης (1923), τό 
πλεϊατον τών κατοίκων κατεφυγεν εις τήν 
Ελλάδα, σήμερον δέ ή πόλις αριθμεί περί 
τάς 13.000 κατοίκους καί συνδέεται μετά τής 
Άδριανουπόλεως διά τής πρά όλίγιΰν ετών 
κατασκευασθείαης σιδηροδρομικής γραμμής, 
άπέχουσα 46 χλμ. (Βιβλιογρ. Μελισσινοΰ Χρι
στοδούλου, περιγραφή ιστορικό —γεωγραφική 
τής ’Επαρχίας Σαράντα—’ Εκκλησιών (Άθή- 
ναι, 1881).— Κ. Ν. Χατζοπούλου. Ή  επαρ
χία τών Σαράντα—’ Εκκλησιών, έν τή «θρα- 
κική Έπετηρίδι» τοϋ 1897.— Γ. Λαμπουσιά- 
δου, περί Σαράντα—’ Εκκλησιών, έν τή "Εκ
κλησιαστική ’ Αληθείφ έτος 27ον αελ. 49 
καί έξης. Βλ. Άρχεΐον θρ. θησαυρού).

* ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΠΑΧΟΣ.— Βυζαντινή ονο
μασία τού επί τής Ευρωπαϊκής παραλίας θρα- 
κικοϋ Βοσπόρου Αιμένος Γυναικών, άπό τοϋ 
δμωνύμου χειμάρρου, έκβάλλοντος εις αύτόν. 
(βλ. λ.). Είναι δ σημερινός Μπαλντά—Αιμάν.

* ΣΑΡΑΠΑΡΑ1.—"Όνομα θρακικοΰ λαοϋ 
άναφερόμενον δπό τοϋ Στράβωνος (XI. 531) : 
«Φαοί δέ καί Θρακών τινας, τούς προααγο- 
ρευομένους Σαραπάρας, οίαν' κεφαλοτόμους, 
οίκήσαι δπέρ τής ’Αρμενίας... θηριώδεις αν
θρώπους καί απειθείς, όρεινοΰς ,περιακυθι- 
στάς τε καί άποκεφαλιατάς. Τοΰτο γάρ δη- 
λοΰσιν ο! Σαραπάραι». Σαραπάραι ή Σαρίπα- 
ροι είναι λέ,ςις περσική, .μή δποστϊσα οΰδε-

μίαν σχεδόν άλλοίωσιν μέχρι σήμερον. Εις 
τήν σημερινήν Περσικήν γλώσσαν, sar ή ser 
σημαίνει κεφαλήν, καί par κόπτειν, ήτοι κε
φαλοτόμος, (Πρβλ. ΙΙαύλου Καρολίδου, εισα
γωγή είς τήν Ιστορίαν τοϋ 'Ελληνικού Έ θ 
νους τοϋ Παπαρηγοποϋλόυ, Έκδ. Έλευθε- 
ρουδάκη, σελ. ρμθ' έν υποσημειώσει).

ΣΑΡΑΠΙΣ.—Βϋζαντ ινός στρατηγός έκ Θρά
κης, λαβών μέρος είς τούς κατά τών Βαν
δάλων τής Βορ. 'Αφρικής πολέμου δπό τόν 
Βελισσάριον επί τοϋ αΰτοκράτορος Ιουστι
νιανού Α' (527—565).

*ΣΑΡΑΤΟΚΟΣ.— Βασιλεύς τών Όδρυσών, 
περί τά 400 μ. X., γνωστός γενόμενος μό
νον έκ των αργυρών αυτού νομισμάτων, φε- 
ρόνιων τήν επιγραφήν ΣΑΡΑΤΟΚΟ, ΣΑΡ ή 
ΣΑ. Τινά εξ αυτών φέροντα θασίους τύπους, 
εκόπησαν κατά πάσαν πιθανότητα έν θάσψ. 
’Άλλα δέ φέροντα νεαράν κεφαλήν έμπρο
σθεν, δπιαθεν δέ σταφυλήν, πιθανώς έκόπη- 
σαν εν Θράκη (H ead—Σβορώνου,Ίοτορ. τών 
Νομισμ. Τόμ. Α', σελ. 35ο).

*ΣΑΡΔΕΙΣ (αί). — Πόλις τής Κάτω Μοι- 
σίας έν Θράκη επί τής παραλίας τού Εΰξεί- 
νου Πόντου, παρά τήν Κάλλατιν (νΰν Μαγ- 
γάλια).

"ΣΑΡΔΕΝΤΙΝΟΣ (Ζεύς). — Έπώνυμον τού 
Διός, λατρευομένου εις Σάρδεις τής Κάτω 
Μοιαίας έν Θράκη παρά τήν Κάλλατιν (νΰν 
Μαγγάλια) κατ’ επιγραφήν εδρεθεϊσαν έν Δα- 
κίφ.

ΣΑΡΔΙΚΗ καί ΣΕΡΔΙΚΗ. — Ή Σαρδική 
(Sardica) ή Σερδική (Serdica) καί Σάρδεων 
ή Σερδίων πόλις, ή Ulpia Sardica τών 
Ρωμαϊκών χρόνων, ή σημερινή πρωτεύουσα 
τής Βουλγαρίας, ήχο παλαιός συνοικισμός τών 
Σάρδεων, φυλής, πιθανώς, Κελτικής παρά 
θερμάς πηγάς, δριαθείς έδρα τής Στρατηγίας 
Σαρδικής, δτε ή Μοισία δπετάγη είς τούς 
Ρωμαίους δπό τού Αικινίου Κράσσου. Κατά 
τάς άρχάς τοδ δευτέρου μ. X. αίώνος συνοι- 
κισθεϊσα δπό τού αΰτοκράτορος Τραϊανού 
(98— 117 μ. X.) διά παλαιμάχων στρατιωτών 
καί Ελλήνων εμπόρων μετωνομάσθη Οΰλπία. 
Άναπτυχθείαα ένεκα τής επικαίρου αυτής θέ- 
σεως, δπήγετο είς τήν έπαρχίαν Θράκης καί 
δίφκεΐτο αΰτονόμως δπό βουλής καί δήμου, 
δπως καί αί λοιπαί εν Θράκη καί Μοισίφ Αλ-
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ληνικαί καί ρωμαϊκαί άποικίαι. ’ Επί τοϋ αΰ- 
τοκράτορος Αΰρηλιανοϋ (271 μ*. X.) έγένετο 
πρωτεύουσα τής έπαρχίας μεσογείου Δακίας 
(Dacia Mediterranea). "Η μεγίστη δ ’ .αυ
τής άκμή παρετηρήθη κατά τον τέταρτον 
αιώνα, δπότε αυνεκροτήθη τό 347 ή εν Σαρ- 
δική λεγομένη σύνοδος, κατά διαταγήν του 
Κωνσταντίνου, καθ’ ήν παρευρέθησαν 200 
πατέρες, μεταξύ τών όποιων δ Μέγας ’Αθα
νάσιος καί καθ’ ήν κατεδικάσθη ή αί'ρεσις 
των Εΰσεβιανών, καθηρέθησαν δέ δ Καισα
ρείας ’Ακάκιος, δ Ήρακλείας Θεόδωρος, δ 
Λαοδικείας Γρηγόριος καί άλλοι, ( Ά .  Αιομ. 
Κυριάκού, Δοκίμιον Έκκλ. 'Ιστορίας, Έκδ. 
α', σελ. 111). Καταατραφεΐαα κατά τδν πέμ
πτου αιώνα υπό τών Οΰννων τοϋ ’ Αττίλα, ά· 
νψκοδομήθη δπό των Βυζαντινών, καθώς καί 
τά καταστραφεντα αυτής τείχη δπό τοϋ ’ Ιου
στινιανού (Προκ. Περί Κτιομ. IV, 1, 31).

Τό 809 κατελήφθη ύπό τού Κρούμου ήγε- 
μόνος των Βουλγάρων, δπότε καί μετωνομά- 
σθη δπό των Βουλγάρων Στρέθετς (Strea- 
detz), τό δποΐον οί Βυζαντινοί μετέτρεφαν 
εις Τριαδίτσαν ή Τρωαδίτζαν. Τό 1018 άνα- 
κατελήφθη δπό Βασιλείου τού Βουλγαροκτό- 
νου, άλλ ’ άπά τοϋ 1194 δπήχθη εις τό δεϋ-, 
τερον βασιλείου των Βουλγάρων, μέχρι τοϋ 
1386, δπότε έκυριεΰθη δπό των Τούρκων. 
’ Από δέ τοϋ τέλους τοϋ X I V  αίώνος ήρχι- 
σεν επικρατούν τά όνομα Σόφια, τό δποΐον 
καί σήμερον φέρει, άπό τΌϋ έν αυτή βυζαν
τινού καθεδρικού ναού τής Άγιας Σοφίας. 
’ Εν Σαρδική έγεννήθη δ αΰτοκράτωρ Μαξι- 
μιλιανός Γαλεριος (306—311 μ. X.), άπ’ αυ
τής δέ ώνομάαθη καί «Σαρδικάν διάταγμα» 
τά δπό τού Γαλερίου εκδοθέν, διά τού δποίου 
άπηγορεύετο δ κατά των χριστιανών διωγμός. 
’Ερείπια τής Σαρδικής—Τριαδίτσας ελάχιστα.

ΣΑΡΙΑΣ.—Σκύθης βασιλεύς, ζήσας πιθανώς 
κατά τάν πρώτον π. X. αιώνα, τού δποίου 
σώζονται χαλκά νομίσματα μετά Ελληνικής 
επιγραφής.

*ΣΑΡΚΑΡΗΣ (’Επισκοπή). — Μία τών §ξ 
επισκοπών τής έπαρχίας Αίμιμόντου δπό τον 
Μητροπολίτην Μαρκιανουπόλεως (Ράλλη καί 
Ποτλή, Τόμ. Ε', σελ. 463). Άγνωστος ή το
ποθεσία αυτής.

ΣΑΡΜΑΘΩΝ (φρούριον).—’Όνομα φρουρίου

τής Θράκης έν τή έπαρχίφ Αίμιμόντου, παρά 
ΙΙροκοπί(|> (ΙΙερί Κτισμ. IV , 4) άνακαινισθέν 
ύπό τού αΰτοκράτορος ’ Ιουστινιανού τοϋ Α' 
(527-565).

ΣΑΡΙΙΙΙΔΩΝ.—Πάς τού ΙΙοσειδώνος καί α 
δελφός του Ιΐόλτυος, μυθικού βασιλέως τής 
Αίνου έν Θράκη, τόν δποΐον διερχόμενος έ- 
κεΐΟεν ό 'Ηρακλής «υβριστήν όντα, τοξεΰσας 
άπέκτεινεν». (Άπολλοδ. Β, 5, 9).

ΣΛΡΙΙΗΔΩΝ. — Μεσόγειος πόλις τής Θρά
κης, κατά τόν Στέφανον Βυζάντιον, Ησύχιον 
καί Απολλώνιου, δατις τοποθετεί αυτήν παρά 
τόν Έργΐνον, παραπόταμον τού Έβρου, δ δέ 
σχολιαστής αυτού πρά τού Αίμου. ’Άγνωστος 
ή ταυτότης αυτής.

ΣΑΡΠΗΔΩΝ. — Ακρωτήριου τής Θράκης 
μεταξύ Αίνου καί Χερρονήσου, άντικρύ τής 
Σομοθράκης, χωρίζον τόν κόλπον τής Αίνου 
άπά τόν Μέλανα κόλπον (Στράβ. VII,  331, 
59). Κατά τόν Ηρόδοτον (VII, 58) ώνομά- 
ζετο Σαρπηδωνία άκρα, δπου προσεγειώθη δ 
στάλος τοϋ Ξέρξου. Ώνομάαθη δέ ούτως άπά 
τοϋ Σαρπηδόνος, (βλ. λέξ.) υίοϋ τοϋ Ποσει- 
δώνος καί άδελφοϋ τοϋ Ιΐόλτυος, βασιλέως 
τής Θράκης. Σήμερον κοινώς καλείται Γκρέμια.

ΣΑΡΤΗ.— Πόλις τής χερσονήσου Σιθωνίας 
(νΰν Λόγγου), άναφερομένη δπό τοϋ Ηροδό
του (VII, 123). Παραμείνασα έλευθέρα μέχρι 
των Περσικών πολέμων, δπετάγη εις τούς 
Πέρσας καί έχορήγησε στρατόν καί πλοία εις 
τόν παραπλέοντα τά Χαλκιδικά παράλια στό
λον τοϋ Ξέρξου. Κατά τόν Δήμιτααν (Ή Μα
κεδονία, σελ. 616) έκειτο Β. Α. τής Αμπέ
λου, έντός μικρού κολπίσκου, απέναντι τοϋ 
ακρωτηρίου Ψευδοκαράβου. Κατ’ άλλους I- 
κειτο επί τοϋ Σιγγιτικοϋ κόλπου, κατά τήν 
νοτίαν ακραν τής χερσονήσου Σιθωνίας, δπου 
τό χωρίου Σμοία (ΙΙρβλ. Ραγκαβή, Άρχαιολ. 
Λεξικόν, έν λέξει). Κατά τόν Kiepert, δπου 
ή νΰν Συκιά, κατά δέ τάν Leake (Τόμ. Γ', 
σελ. 153) δπου τό χωρίου Καρταλή. Ά λ λ ’ 
εκ τής μαρτυρίας τοϋ Ηροδότου, περιγρά- 
φοντος τάς κινήσεις τοϋ διεκπλεύσαντος τήν 
δπό τοϋ Ξέρξου κατασκευασθεϊσαν διώρυγα 
στόλου, καί τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου, λεγον- 
τος : «Πίλωρος καί Σάρτη περί τάν Ά θω .. .  
ώς Έκαταϊος ισχυρίζεται», άποδεικνύεται δτι 
ή Σάρτη ’έκειτο μέν έπί τοϋ Σιγγιτικοϋ κόλ-
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itou, όχι δμως έπί τής Σιθωνίας, άλλ’ επί 
τής χερσονήσου ’Ακτής ('Αγίου "Ορους), ταυ
τιζόμενη μάλιστα ύπό πολλών πρός τήν θέ- 
σιν τήν δποίαν έπεχει ή μονή τοϋ Ξηροποτά- 
μου (Πρβλ. Μεγ. Έλλην. ’ Εγκυκλοπαίδεια, 
εν λέξει). Ό  πολίτης Σαρταΐος.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (Κόλπος).— Αρχαία ονομασία 
του επί τής Ευρωπαϊκής παραλίας του Βο- 
απόρου Βαθυκόλπου (βλ. λέξ.) τοϋ σημερινού 
Μπογιούκ-ντερέ, παρά τόν όποιον ύπήρχε, 
κατά τήν αρχαιότητα, βωμός τοϋ Σάρωνος, 
Μεγαρέως ήρωος ή θαλασσοπόρου. Τοϋ βω
μού τούτου ή θέσις άναζητητέα περί τά 
Κιρκ-άγάτς (= 4 0  δένδρα) ίσως δέ καί παρά 
τό χωρίον Κεφελή τοϋ Μπουγιούκ-ντερέ.

* ΣΑΤΟΚΟΣ ή ΣΑ40Κ0Σ.—"Ονομα κύριον 
καθαρώς Θρακικόν κατ’ έπιγραφάς εύρεθεί- 
σας έν Στενιμάχιρ, τοϋ 2ου ή 3ου μ.Χ. αίώ- 
νος («Θρακικά» V I ,  σελ .-146.)

ΣΑΤΡΑΙ (οί).— ’Ανδρείος καί πολεμικός 
Θρακικός λαός, κατοίκων τήν παρά τά μεθό
ρια τής Θράκης καί Μακεδονίας χώραν, με
ταξύ των κάτω κοιλάδων τοϋ Νέστου καί 
Στρυμόνος. Έξεμεταλλεύοντο τά πλούσια με
ταλλεία χρυσοΰ καί αργύρου τοϋ Παγγαίου, 
καί είχον επί δψηλοτάτης κορυφής (τοϋ Γκιόζ- 
τεπέ πιθανώς) τό κατά τήν εποχήν εκείνην 
γνωστόν μαντεΐον τοϋ Διονύσου, τοϋ δποίου 
προΐσταντο ιερείς εκ τής φυλής των Βέσσων 
κλάδου των Σατρών, καί είχε μάντιδα (χρέ
ωσα ν), δπως εν Δελφοίς. ('Ηροδ. VII, 111). 
Ήσαν δέ φιλελεύθεροι, οί μόνοι εκ των Θρα- 
κικών λαών_ οί μή ύποταχθέντες εις τόν κα
τά τής 'Ελλάδος έπερχόμενον Ξέρξην τό 480 
π. X. ('Ηροδ. VII,  110—112). Εις τά θρα
κικόν τοΰτο όνομα δ Γίρετσεκ αναγνωρίζει 
συγγένειαν πρός τά αλβανικόν «σάτρ»=μά- 
χαιρα, άξιον δέ σημειώσεως δτι δ Θουκυδί
δης (Β, 96), αναφέρει μεταξύ των αυτονόμων 
καί μαχαιροφόρων Θρακών, τούς καλούμε
νους ΔΕους, κατοικοΰντας τήν Ροδόπην, οί δ- 
ποιοι, ίσως νά είναι οί αυτοί μέ τούς Σάτρας.

* ΣΑΤΡΟΚΕΝΤΑΙ.— Λαός θρακικός, άνα- 
φερόμενος ΰπό τοϋ Έκαταίου (άποσπ. 128 
καί 129), άγνωστος άλλοθεν.

ΣΑΤΓΡΟΣ Α'.·— Βασιλεύς τοϋ Κιμμερίου 
Βοοπόρου (407—393 π.Χ.) υίός τοϋ Σπαρτά- 
κου Α'. Έκαλλιέργησεν εμπορικός σχέσεις
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μετά τών 'Αθηναίων, τάς δποίας άνέπτυξεν 
ακολούθως δ »ίός καί διάδοχός του Αεύκων. 
Φονευθείς κατά τήν πολιορκίαν τής θεοδο- 
σιάδος, έκηδεύθη έπί τίνος άκρωτηρίου, τό ό
ποιον έκ τούτου ώνομάσθη «Σατύρου μνήμα».

ΣΑΤΓΡΟΣ Β'.—Ό  πρεαβύτερος τών υιών 
τού Παρυαάδου, φονευθείς μετά έπτάμηνον 
βασιλείαν τά 309 π.Χ. ϊν τινι μάχη κατά τοΰ 
αδελφού του Εύμήλου, διεκδικοΰντος τόν θρό
νον καί βοηθουμίνου ύπό τών Σκυθών καί του 
Άριοφάρνου βασιλίο)ς τών Θρακών.

ΣΑΓΛΙΟΣ.— ’ Αρχαίος βασιλεύς τών Σκυ
θών, περί τάς άρχάς τού VI π. X. αίώνος, 
φονεΰσας τόν άδελφόν του φιλόσοφον "Ανά- 
χαρσιν ένφ έθυσίαζεν (ΊΙροδ. IV, 76).

*ΣΑΓΣΑΔΙΑΣ ή ΣΑΓΛΔΛΣ (Επισκοπή).-  
’ Αρχαία έδρα έπιακοπής έν Θράκη, άλλ’ ά 
γνωστόν πού άκριόώς κειμένη, άναφερομένη 
είς τά εκκλησιαστικά χρονικά. 'Επίσκοποι 
αυτής μνημονεύονται κατά τά έτη 431 καί 
879, (Σταμούλη, Συμβολή είς τήν ‘ Εκκλη
σίαν τών Ιστοριών τής Θράκης, σελ. 165).

ΣΑΓΜΑΚΟΣ.—Σκύθης βασιλεύς, ζήσας πι
θανώς κατά τόν Α' π.Χ. αιώνα, γνωστός εκ 
τών αργυρών νομισμάτων αύιοΰ, φερόντων 
έλληνικήν επιγραφήν.

* ΣΑΓΡΑΙ (οί).—Λαός θρακικός άναφερό- 
μένος ύπό τοϋ 'Ησυχίου.

ΣΑΩΚΗ.—Ή ύψηλοτέρα κορυφή τής νή
σου Σαμοθράκης |βλ. λέξ, Σάος—Σαώκη).

ΣΑΩΝ. — Μυθικός βασιλεύς τής νήσου Σα
μοθράκης, υιός τοΰ Διός καί τίνος νύμφης ή 
τοϋ Έρμου καί τής Ι’ήνης, δατις συναθροί- 
σας τούς διεακορπισμένους κατοίκους αυτής 
έθεσε νόμους καί διήρεσε είς πέντε φυλάς 
έπωνύμους τών υιών του (Διοδ. Σικελ. V, 48).

* ΣΔΑΛίίΙΤΙΙΣ (ίόεύς).— ΙΙιθανώς τοπωνυ
μικόν έπίθεΐον τοϋ Διός, κατ’ έπιγραφάς εύ- 
ρεθείσας 4ν τή Β. Θράκη (Θρακικά 1934, 
σελ. 47).

ΣΕΒΑΣΤΙΛΝΙ1 (Αγία). — Κατήγετο έξ 'Η- 
ρακλείας, καί έμαρτύρησε κατά τόν έπί τοΰ 
αύτοκράτορος Δομιτιανοϋ (81—96) έκραγέντα 
διωγμόν. Κηρύττουσα τήν είς Χριστόν πίστιν 
έν Μαρκιανουπόλει τής Μοιαίας, αυνελήφθη 
ύπό τοΰ ήγεμόνος Σεργίου ’Γούστου καί άπε- 
στάλη είς τόν άρχοντα Ήρακλείας, όπου με
τά σκληρότατα βασανιστήρια άπεκεφαλίσθη.

β . ΣαμοΙΙράκή
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Ή  'Εκκλησία έορτάζει τήν μνήμην της ιήν 
24ην 'Οκτωβρίου (Συναξαριστής, Έ κ δ .  Σεργ. 
Ραφτάνη, Τόμ. Α', σελ. 186).

* ΣΕΒΑΣΐθΠΟΑΙΣ.— Πόλις τής Βορείου 
Θράκης, άναφερομένη κατά τόν έκτον αίώ- 
να δπό τοϋ Ίεροκλέους (Συνέκδ. 635) ώς 
μία τίδν πέντε πόλεων τής επαρχίας Θράκης 
εις δέ τά εκκλησιαστικά χρονικά ώς έδρα ε 
πισκοπής δπό τόν μητροπολίτην Φιλιππουπό- 
λεως (Ράλλη καί Ποτλή, Τόμ. Ε ',  σ. 463). 
Μεγάλη καί άκμάζουσα επί των πρώτων Βυ
ζαντινών χρόνων, κατεστράφη, πιθανώς, άρ- 
χομένου τοϋ έβδόμου αίώνος δπό των Άβά- 
ρων κατά τήν τελευταίαν αυτών επιδρομήν. 
Κατά πάσαν πιθανότητα επί τής θέαεως αυ
τής κεϊται ή σημερινή βουλγαρική πόλις Χι- 
σάρ (τουρκιστί Λίτζα—Χισάρ=φρούριον ιαμα
τικών θερμών πηγών) 47 χλμ. πρός βορράν 
τής Φιλιππουπόλεως, όπως άποδεικνΰεται εκ 
τών κατά τό 1937 γενομένων άνασκαφών, αί 
δποίαι έφερον είς φως θεμέλια επτά εκκλη
σιών εντός καί έκτος τοϋ φρουρίου καί άλλα.

Τά φρούριον αυτής όπως σώζεται σήμερον 
είναι τό μέγιστον καί μάλλον καλώς διατη- 
ρούμενον καθ’ όλην τήν βόρειον Θράκην, έκ- 
τίσθη δέ, ώς άποδεικνΰεται έκ τών κατά 
καιρούς ευρεθέντων έν αΰτφ νομισμάτων καί 
έντετειχισμένων επιγραφών επί τών Ρωμαϊ
κών αΰτοκρατορικών χρόνων, ένεκάινίαθη δέ 
δπό τοϋ αΰτοκράτορος ’ Ιουστινιανού (527— 
565) εάν κρίνωμεν έκ τοϋ τρόπου τής οίκο- 
δομήσεως αΰτοΰ. Έ κ  τών γενομένων άνα
σκαφών φαίνεται ότι ή πόλις άνεκαινίσθη 
κατά τόν ένδέκατον ή δωδέκατον αιώνα, πο
λύ δέ πιθανόν νά είναι ή δπό τής "Αννης 
Κομνηνής μνημονευομένη Άλεξιούπολις ή 
Νεόκαστρον, τήν όποιαν δ ’Αλέξιος Κομνηνάς 
έκτισε χάριν τών Παυλικιανών, έπανελθόντων 
εις τήν όρθοδοξίαν. (Άλεςιάδος, βιβλ. XIV ,
9).Πολύ δέ πιθανόν νά είναι τό δπό τοϋ Προ
κοπίου άναφερόμενον φρούριον Αύγοδαται κτι· 
σθέν δπό τοϋ ’ Ιουστινιανού (Περί Κτισμ. IV ,
11), τά δποϊον κατά μετάφρααιν ώνομάσθη 
Σεβαστή ή Σεβαστούπολις. (Πρβλ. Κ. Μυρτ. 
Άποστολίδου «Θρακικά», Τόμ. X ,  α. 269 — 
270 έν δποσημ.).

ΣΕΒΕΡΗΝΟΣ.— Πόλις τής Θράκης, έν τή 
"Ανφ Μοισίφ, παρά τήν νυν πόλιν Τοΰρνο-

Σεβερΐνο τής Ρουμανίας, όπου σώζονται λεί
ψανα τής γέφυρας τοϋ Τραϊανού (Pons Tra- 
jani) .—(Πρβλ. Μελετίου Γεωγρ. Τόμ. Γ'. 
σελ. 43).

ΣΕΚΟΓΝΔΑ ΙΟΓΣΤΙΝΙΑΝΗ. —Justiniana 
Secunda, πόλις τής Θράκης (βλ. Ίουστι- 
νιανή Δευτέρα).

2ΕΑΙΜΝ0Σ ή ΣΗΑΓΜΝΟΣ.— Πόλις τής 
Θράκης ή άλλως καλούμενη Στίλβνος (βλ. - 
λέξ.).

* ΣΕΛΛΑΙ ή ΣΕΛΛΙΩΤΑΙ. —Λαός Θρακι- 
κός, κατοικών έν τή κοιλάδι τοϋ Τόνζου πα
ραποτάμου τοϋ "Εβρου.

* ΣΕΑΑΗΤΙΚΗ.—’Αρχαία χώρα τής Θρά
κης, άποτελεσασα κατά τόν δεύτερον, μ X. 
αιώνα έπί τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως, μίαν 
τών 14 στρατηγιών (Praefectura) τής Θρά
κης (Πτολεμ. Γεωγρ. Γ', 11, 6). Έκειτο 
δέ, κατά πάσαν πιθανότητα, είς τά μεσημ
βρινά παράλια τής Θράκης, παρά την Μα- 
ρώνειαν καί Σάλην. Τής Σελλητικής άναφέ- 
ρεται έν τινι έπιγραφή δ στρατηγός Τιβέριος 
Ιίλαύδιος (D um ont-H om olle ,  σελ. 317).

* ΣΕΛΛΙΩΤΑΙ.—Λαός θρακικός οί άλλως 
καλούμενοι Σέλλαι (Ηρόδοτος).

ΣΕΡΑΓΙΕΙΟΝ. — Πολίχνη τής ευρωπαϊκής 
παραλίας τοϋ Βοσπόρου, άναφερομένη δπό 
τοϋ Πολυβίου. Ταυτίζεται δέ μέ τά "Ιερόν 
τών Βυζαντίων τοϋ Στράβωνος (VII, 319) 
μεταξύ τοϋ Ρούμελη Καβάκ καί τοϋ Μπου- 
γιούκ-Λιμάν, πιθανώς όπου ή θέσις «Μαϋρος 
μώλος». Παρ’ αύτό σώζονται λείψανα οχυρω
ματικών έργων τών Γενουησίων.

*ΣΕΡΔΟΙ ή ΣΕΡΔΟΙ. — Λαός θρακικός ή 
μάλλον Κελτική φυλή, κατοικούσα τά βο
ρειοδυτικά τοϋ Αίμου περί τήν Σερδικήν (νϋν 
Σόφιαν).

ΣΕΡΔΩΝ ή ΣΕΡΔΙΩΝ ΠΟΛΙΣ.—Ή άλλως 
Σαρδική ή Σερδίκή (βλ. λέξ.) ή νϋν Σόφια 
πρωτεύουσα τής Βουλγαρίας.

*ΣΕΡΕΝΤΐΟΝ ή ΣΙΡΕΝΤΖΙΟΝ. — ’Αρχαία 
κωμόπολις τής Άν. Θράκης, κειμένη Β. Δ. 
τών Μέτρων (Τσατάλτζας) έπί τών υπωρειών 
τοϋ μικροϋ Αίμου (”Ορος τής Στράντζας). Πό
τε έκτίσθη καί δπό τίνος δέν είναι ακριβώς 
γνωστόν. Κατά τινας, τά Σερέντιον, Σιρέν- 
τζιον ή Σιργέντζη, είναι ή αρχαία Έργίακηι 
(βλ. λέξ.) πολλάκις άναφερομένη δπό τοϋ
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Δημοσθένους εις τον περί στεφάνου λόγον 
(κεφ. 27). Σήμερον κοινώς καλείται Στράν- 
τζα. Βόρείως αυτής, έπί λόφου δφηλοϋ, 6- 
πάρχουν τά θεμέλια ναοΰ, ερείπια πολλών οι
κοδομών καί φρούριον, δπου ΰποτίθεται δτι 
Ικειτο τά πάλαι Σερέντιον. ’Από εκκλησια
στικής άπόψεως άναφέρεται κατά τόν ένατον 
αιώνα ώς έδρα έπισκόπου &πά τον τίτλον : 
«δ Σεργέντζης», δπαγομένη εις τήν μητρόπο· 
λιν 'Ηράκλειας (Ράλλη καί Ποτλή, Τόμ. X, 
σελ. 476), κατά 8έ τον X V II  αιώνα ήνωμέ- 
νη μετά τής έπισκοπής Τυρολόης (Γερμανού, 
μητροπολίτου Σάρδεων, ’Επισκοπικοί κατά
λογοι, εις «θρακικά», 1935, σελ. 118 καί 
127).

*ΣΕΡΜΗΣ.— ’Αριστερός παραπόταμος τοΰ 
“Εβρου, έκβάλλων εις αυτόν περί τά 12 χλμ. 
κατωτέρω τής Φιλιππουπόλεως, δ αυτός μέ 
τόν Συρμόν (βλ. λέξ.).

ΣΕΡΜΓΛΗ ή ΣΕΡΜΓΛΙΑ. — Άρχαιοτάτη 
πόλις τής Χαλκιδικής χερσονήσου ή έπί Θρά
κης, αποικία Εΰδοέων (Ήροδ. VII, 122), 
κείμενη πρός Άνατολάς τής Μηκυβέρνης έπί 
μαγευτικωτάτης θέσεως. ’ Εκαλείτο δέ Σερ- 
μύλη καί Σερμυλία, δ δέ κάτοικος Σερμύλιος 
ή Σερμυλιεύς (Θουκυδ. Α, 65). Περί ταΰτης 
ελάχιστα γνωρίζομεν. Περιγράφων δ ' Ηρόδο
τος τήν πορείαν τοΰ Περσικού στόλου κατά 
τής "Ελλάδος, αναφέρει τήν Σερμύλην τρίτην 
κατά σειράν, μετά τήν 'Γορώνην καί Γαλη- 
ψόν. 'Γπέστη καί αΰτή έπί των Περσικών 
πολέμων τήν κοινήν τύχην των "Ελληνικών 
πόλεων τής Χαλκιδικής χερσονήσου, χορη- 
γήσασα «νέας καί στρατιήν» εις τόν παρα- 
πλέοντα στόλον τοΰ Ξέρξου καί άναγνωρίσασα 
τόν Περσικόν ζυγόν. Μετά τήν ήτταν καί 
τήν άναχώρηαιν των Περσών, έγένετο φόρου 
δποτελής εις τούς ’Αθηναίους καταβάλλουσα, 
κατ’ άρχάς μέν πέντε καί πλέον τάλαντα, 
άργότερον δέ, κατά τά τελευταία ετη τής 
ήγεμονίας αυτών, (436—425 π. X.) τέσααρα 
τάλαντα καί τρεις χιλιάδας δραχμών.

Κατά τήν πολιορκίαν τής Ιίοτιδαίας δπό 
τοΰ Άριστέου, στρατηγού των Κορινθίων, οδ- 
τος ενεδρεύσας έφόνευσε πολλούς Σερμυλίους 
συμπράττοντας μετ’ αύτής (Θουκυδίδου 65).

- Κατεστράφη δέ υπό Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος 
φώ 348 π. X. ολίγον πρά τής άλώσεως τής

Όλύνθου μετ’ άλλων 32 πόλεων. (Διοδ. Σι- 
κελ. X IV ,  53)."Εκτοτε δέν ήδυνήθη νά άνα- 
λάβη καί δέν άναφέρεται δπό τών συγγρα
φέων. ΐ ά  έρείπια αυτής σώζονται πρός Ν. 
τοΰ χωρίου Όρμύλια, τό δποίον φαίνεται δτι 
είναι παραφθορά τοΰ αρχαίου ονόματος. (Δή- 
μιτσα. Ή Μακεδονία, σελ. 610. Μ.—Χρυσο- 
χόου, Ή  Σερμύλη, έν τή Έπετηρίδι τοΰ Φι- 
λολ. Συλλ. Παρνασσού, “Ετος IV, σελ. 104). 
Τής Σερμύλης είναι γνωστά μόνον δύο νομί
σματα αρχαϊκά τετράδραχμα τοΰ Εΰβοϊκοΰ 
σταθμητικοΰ κανόνος, «νερχόμε/α εις τά 500 
π. X. περίπου. "Εμπροσθεν φέρουν ιππέα γυ
μνόν μετά δόρατος καλπάζοντα, καί τήν επι
γραφήν : ΣΕΡΜίΛΙΚΟΝ, όπισθεν δέ ’έγκοι- 
λον τετράγωνον, διηρημένον εις τέσσαρα μέ
ρη. (Head. Σβορώνου, Τόμ. Α", σελ. 274). 

** *
Παρά το χωρίον Όρμύλια, ύπάρχουν έπί 

υψηλής τοποθεσίας ερείπιά τινα, τά όποια οί 
κάτοικοι ονομάζουν «Ιίαλλίπολιν». Φέρεται 
δέ ώς παράδοσις εις όλων τά στόματα, δτι 
κατά πολύ άρχαίαν εποχήν, δτε οί πειραταί 
κατερήμωνον τάς παραλίους πόλεις τής Με
σογείου, κατερήμωααν καί τήν Όρμυλίαν. 
Τότε οί κάτοικοί της χάριν ασφαλείας, εξέ
λεξαν τήν ύψηλήν εκείνην τοποθεσίαν, δπου 
έκτισαν ισχυρόν φρούριον. Τήν νέαν δ ’ αΰτών 
πατρίδα ώνόμασαν «Ιίαλλίπολιν» διά τήν ώ- 
ραιότητα τής τοποθεσίας καί τήν δχυρότητα 
τοΰ φρουρίου της. Μετ’ οΰ πολύ δμως οί πει- 
ραταί, μαθόντες τήν νέαν αΰτών έγκατάστα- 
σιν, έπολιόρκηααν αΰτήν.ΟΙ κάτοικοί της τότε 
άντέταξαν γενναίαν άμυναν προξενήσαντες 
μεγάλας απώλειας εις αύτούς. Τέλος δμως 
έκάμφθησαν καί παρεδόθη ή πόλις. Οί πειρα- 
ταί τότε άντεκδικούμενοι κατέατρεψαν τήν 
πόλιν έκ θεμελίων, τών δέ κατοίκων, άλ
λους μέν κατέσφαξαν, άλλους δέ ήχμαλώτι- 
σαν, δσοι δέ Καλλιπολίται διεσώθηααν, διε- 
σκορπίσθησαν, πολλοί δέ έξ αΰτών, δπως α
ναφέρει ή παράδοσις, ήλθον εις τόν "Ελλή
σποντον, δπου έκτισαν τήν Ιίαλλίπολιν ή με- 
τωνόμαααν ο&τω πλησιόχωρον αύτής χωρίον. 
(Μ. Χρυσοχόου, αΰτόθι, σελ. 111 καί έξής). 
Κατά πόσον ή παράδοσις αδτη είναι αληθής 
δέν είναι εΰκολον νά εΐπΐβ τις. Πάντως δ|ΐα)
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ύπό ταύτην πιθανόν νά κρύπτεται καί ιστορι
κή τις αλήθεια.

ΣΕΡΡΑΙ (At).—Βλ. Σίρις.
ΣΕΡΡΕΙΟΝ.— Άκρωτήριον τής μεσημβρι

νής Θράκης, μεταξύ Μεσημβρίας καί Ζώνης, 
άντικρύ τής Σαμοθράκης (Ήροδ. VII, 59). 
'Ο Στράβων (VII, 331, 48), ονομάζει αυτό 
Σέρριον, καί τοποθετεί αύτό μεταξύ Όρθαγο- 
ρείας πρός Δ. καί Τεμπύρων πρός Α. Φαίνε
ται δτι δπήρχε παρ’ αύιό καί πολίχνη μετά 
τείχους, έξ οδ καί ή ονομασία αυτής Σέρρειον 
τείχος, δπου έγένετο ή επισκευή των πλοίων 
τού στόλου τοΰ Ξέρξου. Κατά δε Στ. τόν Βυ
ζάντιον υπήρχε καί πόλις τής Σαμοθράκης. 
Τό ’ Εθνικόν Σερρειεύς καί Σερρεώτης. Έκυ- 
ριεΰθη ύπό τοΰ Φιλίππου Β' τής Μακεδονίας, 
έξαναγκάσαντος τήν φρουράν των ’ Αθηναίων 
νά έκκενώση αυτά τό 344 π. X. (Δημοσθ. 
ΙΙερί Άλλονήσου, 36 — 37.— Κατά Φιλίππου, 
IV, 8 ,— Αίσχίνου κατά Κτησιφώντος, 82).

Τοΰ Σερρείου τείχους σώζονται αρκετά 
ερείπια.

ΣΕΓΘΗΣ.—'Γπό τό δνομα Σεύθης, φέρον
ται τρεις βασιλείς τής Θράκης.

ΣΕΓΘΗΣ Α'. — Βασιλεύς των Όδρυσών, 
υιός τοΰ Σπαραδόκου ή Σπαρδόκου, καί ανε
ψιός τοΰ Σιτάλκου. Κατά τήν μεγάλην εκ
στρατείαν τοΰ Σιτάλκου κατά τοΰ βασιλέως 
τής Μακεδονίας ΙΙερδίκκου τοΰ Β' τό 429 
π.Χ. δ Σεύθης ήκολούθησε τόν θετόν του, με
γάλους ισχύων παρ’ αϋτφ. Ά λ λ ’ ό Περδίκ- 
κας κατώρθωσε νά προσεταιρισθή τόν Σεύθην, 
ύποαχόμενος εις αυτόν ώς σύζυγον τήν αδελ
φήν του Στρατονίκην καί χρήματα πολλά, 
έάν κατώρθωνε νά πείαη τόν Σιτάλκην νά 
παύση τάς εχθροπραξίας καί νά άποσυρθή. 
Πράγματι ό Σεύθης κατώρθωσε νά πείσή τόν 
θειον του, καί έλαβεν ώς σύζυγον τήν Στρα
τονίκην, συνδεθείς οδτω διά στενών συγγενι
κών δεσμών μετά τής Μακεδονικής δυνα
στείας. (Θουκ. Β, 95—101). Τόν Σιτάλκην 
άποθανόντα τό 424 π.Χ. έν τινι έκατρατείφ 
κατά τών Τριβαλλών, διεδέχθη δ Σεύθης, 
διότι δ υιός καί διάδοχός του Σάδοκος, εϊχεν 
άποθάνει. (θουκ. Β, 29, 2 καί 67, 2). ’ Επί 
τής βασιλείας τοΰ Σεύθου, τό βασίλειον τών 
Όδρυσών επεξετάθη, τά δέ έσοδα αύτοδ ά- 
νήρ^οντο κατά μ|ν τόν θουκυδίδην (Β, 97)

εις 400 τάλαντα χρυσδΰ καί αργύρου, πλήν 
τών πλουσιωτάτων δώρων τών ύπηκόων του, 
κατά δέ τόν Διόδωρον Σικελιώτην εις 1.000. 
Καθ’ δλην τήν βασιλείαν του δπήρξε πιστός 
φίλος καί σύμμαχος τών ’Αθηναίων, οί δποΐοι 
τιμής ένεκα τοΰ άπένειμον τόν τίτλον τοΰ 
’Αθηναίου πολίτου.

Τοΰ Σεύθου Α' σώζονται αργυρά νομίσματα 
φέροντα έπί τής μιας πλευράς ιππέα ένοπλον 
έπί δέ τής άλλης τήν επιγραφήν ΣΕΓΘΑ ΑΡ- 
ΓΓΡΙΟΝ ή ΣΕΓΘΑ ΚΟΜΜΑ (Head Σβορώ- 
νου, Ίστορ. τών Νομισμ. Τόμ. Α' σελ. 355 
356).

ΣΕΓΘΗΣ Β ' .—Οδτος διαδεχθείς κατά πάσαν 
πιθανότητα Σεύθην τόν Α', κατά τήν ιδίαν δ- 
μολογίαν του, ήτο υιός του Μαισάδου, βασιλ. 
τών Μελανδιτών, θυνών καί Τρανιψών, θρα- 
κικών λαών. Έκθρονισθέντος τοΰ πατρός του 
καί άποθανόντος ολίγον μετά, ταΰια, ό Σεύ
θης άνετράφη εις τήν αύλήν τόΰ βασιλέως 
τών Όδρυσών περί τά 400 π. X. Άνδρωθείς 
κατώρθωσε νά λάβη αρκετήν δύναμιν πεζικού 
καί Εππικοΰ παρά τοΰ Μηδδκου, καί προσε- 
πάθεινά άνακτήση τόν πατρικόν θρόνον. Κα
τά τό 405 π. X. ό Σεύθης άπά κοινοΰ μετά 
τοΰ ]Μηδόκου, ΰπεσχέθησαν τήν συνδρομήν 
των εις τόν ’Αθηναϊκόν στόλον, ύπό τόν δρον 
όμως νά άνατεθή ή αρχιστρατηγία είς τόν 
Άλκιβιάδην φίλον των, καταφυγόντα είς τήν 
θρακικήν χερσόνησον, μετά τήν έκ τής αρ
χής υπό τών ’Αθηναίων καθαίρεσίν του. Οί 
’Αθηναίοι όμως άπέρριψαν τήν άξίωσιν ταύ- 
την τών Θρακών βασιλέων, καί έπήλθεν ή 
δλεθρία διά τούς ’Αθηναίους έν ΑΕγάς ποτα- 
μοϊς ναυμαχία, καθ’ ήν συνελήφθη ύπό τοΰ 
Λυσάνδρου δ αθηναϊκός στόλος. (Ξενοφ. 
Ελληνικά Β, 1, 25—Πλουτάρχ. Λύσανδρος
10). Βραδύτερου, δταν τό 400 π. X. δ Ξενο
φών επιστρέφουν μετά τών μυρίων έκ τής 
Μικράς ’ Ασίας, έφθασεν είς τήν Χρυσούπολιν 
δ Σεύθης έπεκαλέσθη τήν βοήθειάν του, πρός 
άνάκτησιν τοΰ πατρικού θρόνου,’ ύποαχόμενος 
νά παραχωρήση είς αυτόν τήν Βισάνθην, ώς 
καί τήν θυγατέρα του ώς σύζυγον, ύπό τόν 
δρον όμως, έάν ό Ξενοφών είχε θυγατέρα, 
νά τήν έξαγοράση συμφώνους μέ τά θρακικά 
ήθη καί έθιμα (Κύρου Άνά6. VII, 2, 38).

Κατ’ άρχάς δ Ξενοφών ήρνήθη. Κατόπιν
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δμως έπελθούαης συμφωνίας, έβοήθησεν αυ
τόν, οδτω δέ τή βοηθείφ τοΰ Ξενοφώνχος, 
ανέκτησε τάν πατρικόν θρόνον. Ά λ λ ’ όταν 
ήλθεν ή ώρα τής αμοιβή; των 'Ελλήνων 
στρατιωτών, μεχήλθε μυρίας δπεκφυγάς, μέ
χρι; οδ τέλος κατέβαλε τά αυμφωνηθέντα. Τά 
399 π.X. εβοήθησε τόν Σπαρτιάτην στρατη
γόν Αερκυλλίδαν εις τήν Βιθυνίαν κατά των 
Περσών, τό δέ 393 π. X. συμβιβασθείς, τή 
μεσολαβήσει των ’ Αθηναίων στρατηγών Θρα
συβούλου καί Χαβρίου, πρός τάν προστάτην 
του Μήδοκον, μετά τοΰ όποιου είχε περιέλ- 
θει εις ρήξιν, συνωμολόγησεν ειρήνην μετά 
των ’Αθηναίων. Ά λ λ ’ ή συνθήκη αδτη διήρ- 
κεσεν έπ’ ολίγον, διότι δ Σεύθης έφάνη δό
λιος καί άπιστος. Άπέθανε τό 384 π. X,

ΣΕΓΘΗΣ Γ’ Βασιλεύς των ’ (Ιδρυσών, σύγ
χρονος τοΰ Μεγάλου’ Αλεξάνδρου, τοΰ όποιου 
ήτο δποτελής. Μετά τήν πτωσιν δμως τοΰ 
Ζωπυρίωνος καί τάν θάνατον τοΰ Μ. ’ Αλε
ξάνδρου (323 π.Χ.) ήθέλησε νά άνακτήση τήν 
ανεξαρτησίαν του. Συναθροίσας λοιπόν στρα
τόν περί τούς 2.000 πεζών καί 8.000 ιππέων 
έπετέθη κατά τοΰ Λυσιμάχου. Μετ’ άμφίρο- 
πον δμως μάχην, ήναγκάαθη νά αναγνώριση 
τήν κυριαρχίαν τοΰ Λυσιμάχου, δστις τό δεύ
τερον κατατροπώσας αυτόν εϊ; τά στενά του 
Αίμου, τό 313 π. X. τόν ήνάγκασε νά δπο- 
ταχθή τελείως (Διοδ. Σικελ. X I X ,  73). Τοΰ 
Σεΰθου Γ' σώζονται χαλκά νομίσματα τοΰ 
324 π. X. άμελοΰς τεχνοτροπίας, τά όποια 
νομισματολόγοι τινές αποδίδουν είς Σεύθην 
τόν Α'. Φέρουν δέ επί μέν τής μιας πλευράς 
κεφαλήν τοΰ Διός, επί δέ τής άλλης τήν ε
πιγραφήν : ΣΕίθΟΓ καί ιππέα (H e a d -Σβο- 
ρώνου, Ίοτορ. των Νομισμ. Τόμ. Α' σελ. 
356).

ΣΗΛΓΜΒΡΙΑ. ,— Άρχαιοχάχη πόλις τής 
Ά ν .  Θράκης επί τής Προποντίδος, κειμένη 
70 χλμ. πρός Δ. τοΰ Βυζαντίου, μεταξύ ’ Ε
πιβατών καί Ήρακλείας, είς βόρ. πλατ. 42°, 
30' καί άνατ. μήκ. 55°, κατά τάν Πτολε
μαίον (Γεωγρ. Γ, II, 4). Κατά τάν Στρά
βωνα (VII, 319) ώνομάσθη Σηλυμβρία άπά 
τοΰ Σήλυος, ήτο δέ κατά τόν Σκύμνον (Πε- 
ριηγ. 715—716) αποικία Μεγαρέων. ίδρυθεΐ- 
σα περί τό 675 π. X. Ή  κατάληξις—βρία, 
sivat θρακική καί σημαίνει πόλιν, ήτοι : πό

λις τοΰ Σήλυος. Ή  Σηλΰβρια ήκμασεν ένω- 
ρίτατα καί άπέβη κέντρον ζωηρότατου )έμ· 
πορίου μετά τών γειτονικών λαών. Τό 410 
π. χ. κατελήφθη δπό τοΰ Άλκιβιάδου διά 
προδοσίας (Ξενοφ. Έλλην. Α, 3, 10), έκτοτε 
δέ παρεμεινε σύμμαχος τών’ Αθηναίων, κατα- 
βάλλουσα έτήσιον φόρον πέντε ταλάντων μέ
χρι τής δπό Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος άλώ- 
σεως' αυτής τό 312 π. X. Ό  Ξενοφών πολ- 
λάκις αναφέρει αυτήν είς τήν Κόρου Άνάβα- 
σιν, είς τάς μετά τού Σεόθου τοΰ Β’ διαπραγ
ματεύσεις του.’ Επίσης καί ό Δημοθένης (Περί 
τής Ροδίων ελευθερίας, 26.— Περί Στεφάνου, 
78). Μετά τόν θάνατον τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
περιήλθεν είς τόν βασιλέα τής Θράκης Λυσίμα
χον, βραδύτερον δέ είς τους Ρωμαίους.

ΈπΙ τής βασιλείας τού Άρκαδίου (395 — 
408) ή Σηλύμβρια μετωνομάσθη έπί τι διά
στημα Εΰδοξιούπολις,1 πρός τιμήν τής συζύ
γου του Ευδοκίας, δπό τά όνομα δέ τούτο μνη
μονεύεται είς τά πρακτικά τής έν Χαλκηδόνι 
Οικουμενικής συνόδου (451), καθώς καί δπό 
τών βυζαντινών συγγραφέων. "Γπό τοΰ Ίερο- 
κλέους (Συνέκδ. 632) μνημονεύεται ώς μία 
τών 14 πόλεων τής επαρχίας Θράκης Ευρώ
πης, καθώς καί δπό τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ 
Πορφυρογεννήτου (Περί θεμ. Β, 47). Τά δέ 
τείχη αυτής «όσά πεπονθότα έτύγχανε» άνε- 
καίνισεν δ αϋτοκράτωρ ’ Ιουστινιανός (Προκ. 
Περί Κτισμ. IV, 9, 12).Τά 457 Λέων ό θράξ 
άπό Τριβοΰνων καί δοϋξ τών Σηλυμβριανών, 
άνηγορεύθηαϋτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου.Τά 479 
μ. X. κατελήφθη δπό τοΰ θεοδωρίχου, βασι- 
λέως τών Όατρογότθων. Έπί τών Κομνηνών. 
ό ’ Αλέξιος επίτρεψε τά 1082 εις τούς Ενε
τούς νά σοατήσωσιν έν Σηλυμβρία έμπορικήν 
αποικίαν. Μετά τήν άνακατάληψιν τής Κων
σταντινουπόλεως (1261), Μιχαήλ ό Ηαλαιο- 
λόγος μετέφερεν είς Σηλυμβρίαν τά όστά Βα
σιλείου τοΰ Βουλγαροκχόνου, καί κατέθηκεν 
αΰχά είς μονήν τοΰ Σωτήρος, όπου καί ό τά
φος αδτοϋ. Έν Σηλυμβρίφ δ ’Ιωάννης Καν- 
τακουζηνός έτέλεσε μεγαλοπρεπώς τό 1316 
τούς γάμους τής θυγατρός του μετά τοΰ σουλ
τάνου τών Τούρκων Όρχάν, καί έκτισε έ\ 
αυτή ανάκτορα. Κατά τά τελευταία έτη τής 
βυζαντινής αυτοκρατορίας ή Σηλύμβρια έδί 
δετό ώς δεσποτεία είς μέλη τής αΰτοκρατο-
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ρικής οικογένειας,δπως εις τόν Ίωάννην Πα- 
λαιολόγον τό 1357, χόν ’ Ανδρόνικον Παλαιο- 
λόγον τό 1390, χόν Θεόδωρον Παλαιολόγον 
χό 1443 καί χόν Δημήτριον Παλαιολόγον χό
1448. Κατά χήν βυζαντινήν περίοδον ή Ση- 
λυμβρία ύπέστη δλας χάς κατά καιρούς τα
λαιπωρίας καί διώξεις της Θράκης.

'Η πόλις είναι έκτισμένη άμφιθεατρικώς επί 
λόφου 90 μέτρων περίπου, επί τού δποίου 
σώζονται ερείπια βυζαντινού φρουρίου όχυρω- 
τάτου, καλούμενου ύπό των Βυζαντινών «Φρού- 
ριον των Σάκκων». Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
ιστορικού Νικήτα Χωνιάτου, κατά τήν επι
δρομήν των Γετικών καί Σκυθικών φύλων εν 
Θράκη, μόνον ή Σηλυμβρία καί ή Βιζύη άν- 
τεατάθησαν άποτελεσματικώς κατ’ αυτών χά
ρις εις τά οχυρά αυτών φρουριακά συγκρο
τήματα. “Οταν άνήλθεν εί; χόν θρόνον τοΰ 
Βυζαντίου Κωνσταντίνος δ Παλαιολόγος τά
1449, χό λεγόμενον Βυζαντινόν κράτος, πε- 
ριελάμδανε μόνον χήν Κωνσταντινούπολή, 
Σηλυμβρίαν, Πέρινθον, τά φρούριον των ’ Επι
βατών καί τινας πόλεις τού Εΰξείνου. Ή  Ση
λυμβρία μετά τής Βιζύης είχον άντισταθή εις 
επανειλημμένα; υπό των Τούρκων πολιορ
κίας. Τέλος όμως καί αύτη δπέκυψε κατά 
Μάρτιον τού 1453 εις χόν Τούρκον ‘ στρατη" 
γάν Καρατζά-μπέην.

‘ Γπό εκκλησιαστικήν Ιποψιν ή Σηλυμβρία 
ένωρίχαχα άνεδείχθη εις έδραν επισκόπου 
«Εΰδοξιουπόλεως», 6πό χόν μητροπολίτην 
'Ηράκλειας, από δε τού Ικχου αΐώνος μνη
μονεύεται μεταξύ των «αυτοκέφαλων» αρχιε
πισκοπών τού Πατριαρχείου. Βραδύτερου επί 
Μανουήλ τού Κομνηνού (1143— 1180) άνε
δείχθη εις μητρόπολιν, διατηρηθεΐσαν μέχρι 
τού 1923, τοΰ μητροπολίτου αυτής φέροντος 
τόν τίτλον τού «Τπερχίμου καί Έξάρχου 
Θράκης». (Ράλλης καί Ποτλής τόμ. V , σελ. 
475. Γερμανού, Μητροπολίτου Σάρδεων, ’ Ε
πισκοπικοί κατάλογοι κτλ. εις «θρακικά», 
1935, σελ. 118 καί έξης).

’ Επί τής 'Ελληνικής κατοχής τής Άν. 
Θράκης, ή Σηλυμβρία, ήτο έδρα τής ομωνύ
μου ύποδιοικήσεως. τού νομού Ραιδεστοΰ, Α
ριθμούσα περί τούς 4.500 κατοίκους, ασχο
λούμενους εις τήν γωργίαν, κτηνοτροφίαν 
καί Αλιείαν. Περίφημου καί έξακουστόν είναι

τά ξυνόγαλα αυτής, τοΰ δποίου τό πλεΐστον 
καταναλίσκεται έν Κωνσταντινουπόλει. Μετά 
τήν έκκένωσιν τής ’Αν. Θράκης οι κάτοικοι 
αυτής κατέφυγον εις τήν "Ελλάδα έγκατα-, 
σταθέντες έν Καβάλλφ, Θεσσαλονίκη καί αλ
λαχού."Η Σηλυμβρία ύπήρξε πατρίς τού Ήρο- 
δίκου, (βλ. λ·), διδασκάλου τού 'Ιπποκρά- 
τους, είναι δ πρώτος όατις είσήγαγε τήν γυ
μναστικήν έν τή θεραπευτική.

’ Εν Σηλυμβρίφ έμαρτύρησεν έπί τού αΰτο- 
κράτορος Μαξιμιλιανού (284—305) δ Άγιος 
Άγαθόνικος .μετά πλείστων χριστιανών τής 
Νικομήδειας. Κωνσταντίνος δ Μέγας, τιμών 
τήν μνήμην τού Άγιου, έκτισε ναόν έν Κων- 
σταντινουπόλει, έορτάζοντα τήν 22 Αΰγούστου.

Τής Σηλυμβρίας σώζονται νομίσματα αρ
γυρά αναγόμενα εις τά 500— 450 π. X, Φέ
ρουν δέ έμπροσθεν μέν τήν έπιγραφήν ΣΑ 
καί άλέκτορα, όπισθεν δέ έγκοιλον τετρά
γωνον διηρημενον εις 4, ή έμπροσθεν άλέ
κτορα καί όπισθεν ΣΑΛΓ καί στάχυν, ή έμ- 
μπροσθεν κεφαλήν 'Ηρακλέους πωγονοφόρου 
μετά λερντής καί όπισθεν τετράγωνον εγκοι- 
λον, εντός τού δποίου αλέκτωρ έν τετραγώ- 
νφ έκ σφαιριδίων (H ead —Σβορώνου, Ίστορ. 
χών Νομισμ. Τόμ. Α , σελ. 342).

*ΣΗΛΓΣ.— Ό  Εδρυχής τής έν Θράκη πό- 
λεως Σηλυμβρίας, ήτις «άπά τού Σήλυος 
προσηγόρευται» (Στράβων VII, 319),

ΣΗΜΑ.—Τυμβοειδής μαστός τής θρακικής 
χερσονήσου έπί τής παραλίας τού 'Ελλησπόν
του, άπέναντι των εκβολών τού Ροδίου πο
ταμού, δ άλλως λεγόμενος Κυνόσημα (βλέπ. 
λέξ.) Είναι τό σημερινόν Κιλίντ-Μπάχρ, μετά 
δμωνύμου φρουρίου άνεγερθέντος δπό Μεχμέτ 
τού Β\ Ή άπό τού Σήματος μέχρι τής α
πέναντι μικρασιατικής παραλίας άπόατασις 
είναι 1950 μέτρα, αποτελεί δέ τό στενώτε- 
ρον δίαρμα (πέρασμα) τού ’ Ελλησπόντου.

ΣΗΣΤΙΑΣ (Άκρα). — Άκρωτήριον τής ευ
ρωπαϊκής παραλίας τοΰ 'Ελλησπόντου με
ταξύ Μαδύτου καί Σηστού (νυν Άκ-λιμάν), 
όπου δ Ξέρξης έζευξε τόν 'Ελλήσποντον 
(Σχράβ. VII,  31, 56). Έπί τού ακρωτηρίου 
τούτου δπήρχε αρχαιότατος φάρος- απέναντι 
τής Άβύδου. Είναι τό σημερινόν άκρωτήριον 
Μπάβαλι-Κελεσί.

ΣΗΣΤΟΣ.—Άρχαιοχάχη πόλις τής θρακι-



κής χερσονήσου, άναφερομένη ήδη ύπό τοΰ 
'Ομήρου (Ίλιάδ. Β, 835—839), ώς σύμμαχο; 
των Τρώων, δπό τόν Άαιον Έρτακίδην, ήγε- 
μόνα τής Σηστοΰ, Άβύδου, Άρίσβης, Περκώ- 
της καί Πρακτίου. Έκειτο δέ παρά τήν λε- 
γομένην Σηστιάδα άκραν, παρά τό σιενότε- 
ρον μέρος τοΰ Ελλησπόντου, τό κατά τούς 
αρχαίους χρόνου;, καλούμενον. Έπταατάδιον 
ή Ζεύγμα, καί απέναντι τής επί τής ασιατι
κή; παραλίας κείμενη; Άβύδου, άπό τής ό
ποιας απείχε υπέρ τά πέντε χιλιόμετρα. Κα
τά Σκύμνον τόν Χίον (Περιήγ. 870) ήτο Αιο
λική αποικία, ένεκα δέ τής γεωγραφικής αυ
τής θέαεως άπέβη μία των άκμαιοτέρων καί 
πλουσιωτέρων πόλεων τής θρακικής χερσο
νήσου «άρίστη των εν χερσονήσφ πόλεων» 
Στράβ. VII, 331, 56). Κατά τόν ’̂ρωϊκάν 
πόλεμον, άγνωστον αν κατψκεΐτο 6πό Θρακι- 
κών ή ΙΙελασγικών φύλων. Ά λ λ ’ εκ τής 
μαρτυρίας τοΰ Ηροδότου (IX , 115), καθ’ ήν 
περιεβάλλετο 8ι’ ισχυρότατου τείχους, δυνά- 
μεθα νά συμπεράνωμεν ότι οί πρώτοι αυτής 
κάτοικοι ήααν Πελασγοί. Κατά τόν πέμπτον 
όμως π X. αιώνα κατφκεϊτο υπό Ελλήνων, 
οί όποιοι μετά τού Μιλτιάδου άπώκηααν τήν 
Θρακικήν Χερσόνησον.

Ή  Σηστός άναφέρεται πολλάκις υπό των 
άρχαίων συγγραφέων, ένεκα τής στρατηγι
κής θέσεώς της, ύποβλεπομένης πάντοτε ύπά 
των έπιθυμούντων τήν κατά θάλασσαν κυ
ριαρχίαν. Γνωατοτάτη όμως άπέβη έκ τής πα- 
ραδόσεως, διά τόν άτυχή έρωτα τής Ήροΰς 
καί Λέανδρου, δστις ένέπνευσεν είς τά Μου
σαίον τά «Καθ’ Ήρώ καί Λέανδρον», τόν δέ 
’Οβίδιον νά γράψη δύο εκ των ώραιοτέρων 
κεφαλαίων των Ήρωΐδων του (Ήρωϊδες, ’ Ε
πιστολή X VIII  καί XIX). «Σηστός γε έστί 
πόλις, λέγει ό ιστορικός Άγαθίας (V, 12), 
ή περιλάλητος τή ποιήσει καί όνομαστοτάτη, 
οΰκ άλλου του ένεκα, οίμαι, ή μόνον έπί τφ 
λύχνψ τής Ήροΰς εκείνης τής Σηστίδος καί 
τψ Λεάνδρφ έρωτι καί θανάτψ». Ή άπόστα- 
σις άπό τοΰ λιμενος τής Σηστοΰ μέχρι τοΰ 
λιμένος τής Άβύδου, κατά τόν Στράβωνα 
XIII ,  591, πρβλ. καί 11,124), είναι 30 στά
δια (περίπου 4250 μέτρα), άλλ’ άπό τής Β. 
Α. παραλίας τής Άβύδου, μέχρι τής Ν. Δ. 
παραλίας τής Σηστοΰ, ή άπόστασις ή δίαρμα
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(πέρασμα) ήτο έπτά μόνον στάδια, Έπταστά- 
διον ή Ζεύγμα καλούμενον, ζευχθέν διά γέφυ
ρας ύπό τοΰ Ξέρξου διά τήν διάβασιν των 
στρατευμάτων ,αύτοϋ είς τήν ευρωπαϊκήν πα
ραλίαν, τήν καλουμένην ’Αποβάθραν, Έπί τής 
Σηστοΰ καί τής άντικρύ αυτής Άβύδου, ήγεί- 
ροντο πύργοι χρησιμεύοντες ώς σημεΐον άνα- 
γνωρίσεω; διά τήν διάβασιν άπό τής μιας είς 
τήν άλλην άκτήν. Κατά δέ τήν νύκτα πυρσοί 
άναπτόμενοι έπί των πύργων τούτων έχρησί- 
μευον ώς οδηγοί των ναυτιλλομένων. Καί 
σήμερον ακόμη έπί των θέσεων, τούτων ύπάρ- 
χουν φάροι πράς δδηγίαν των ναυτιλλομένων. 
Έπί μέν τής Ευρωπαϊκής παραλίας δπάρχει 
φάρος πρασίνων εκλάμψεων όνόματι : Μπό- 
βαλι-Καλεσή (Σηστός),έπί δέ τής ’Ασιατικής, 
ερυθρών εκλάμψεων, όνόματι Ναγαρά-Κα- 
λεσή (Άβυδος). Κατά πάσαν πιθανότητα, δ 
ύπό τής παραδόσεως άναφερόμενος λύχνος 
τή; Ήροΰς, δ χρησιμεύω·/, ώς δδηγάς είς τόν 
Λέανδρον κατά τάς νυκτερινά; αυτών συνεν
τεύξεις, δέν είναι άλλο τι παρά ποιητικό; 
συμβολισμός των πυρσών τούτων. Τά παρά
δειγμα τοΰ Λέανδρου μιμούμενο; καί δ λόρ
δος Βύρων, φανατικά; λάτρης των άρχαίων 
παραδόσεων, διήλθε κολυμβών τά άπό Σηστοΰ 
είς Άβυδον στενόν είς μίαν ώραν καί δέκα 
λεπτά.

Κατά τάς άρχάς τοΰ πέμπτου μ. X. αίώ- 
νος, ή Σηστός έκυριεύθη δπό τοΰ Ξέρξου, δσ- 
τις διώρισεν ύπαρχον τής Χερσονήσου τόν 
Πέρσην Άρταΰκτην, έδρεύοντα έν Σηστφ. 
Έπά τούς Πέρσας παρέμεινε μέχρι τοΰ 478 
π. X. δπότε έπελθών δ Ξάνθιππος, στρατη
γός των ’Αθηναίων, μετά τήν περιφανή έν 
έν Μυκάλη ναυμαχίαν, άπηλευθέρωσε τήν 
Σηατόν μεθ’ όλων των Έλληνίδων πόλεων 
τής Χερσονήσου, τιμώρησα; αυστηρότατα τόν 
Άρταΰκτην διά τάς κακουργίας αΰτοΰ (Ή- 
ροδ. VII, 33.—IX, 116). Μέχρι τής έν Αίγός 
Ποταμοΐς ναυμαχίας,καί τής ήττης του ’Αθη
ναϊκού στόλου τά 405 π. X. ή Σηστός μεθ’ 
όλων των πόλεων τής χερσονήσου, παρέμεινε 
σύμμαχος των ’ Αθηναίων καί τά δρμητήριον 
τών κατά τά βρακικάν πέλαγος καί τήν Προ
ποντίδα κατά θάλασσαν ένεργειών των. Μετά 
τήν ήτταν αυτών κατελήφθη ή Σηστός δπό 
τοΰ Λυσάνδρου, δστις έκδιώξας τούς κατο!·.

ΣαμοΦράπή
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κους της, άντικατέατησεν αυτούς 8ι’ άνδρών 
των πληρωμάτων τοδ στόλου του. Τήν ένέρ- 
γειάν του όμως ταύτην δέν ένέκριναν οί 
Σπαρτιαται καί οί κάτοικοί της έπανήλθον 
εις τήν πατρίδα των.

Μετά τήν εν Κνίδψ ναυμαχίαν τό 394 π. 
X. ή Σηστός, θελήσασα νά άποστατήση άπό 
τής Σπάρτης, μετά πολλών άλλων πόλεων 
τής Μ. Άοίας, συνεκρατήθη δπό τοδ Σπαρ
τιάτου Δερκυλλίδα, ή δέ δπό τοδ Κόνωνος 
τής Σηστοϋ πολιορκία άπέτυχεν. Μετά ταΰ- 
τα, διαμφισβητουμένη δπό των Περσών καί 
Θρακών, κατελήψθη όριστικώς τό 360 δπό 
τοδ βασιλέως τής Θράκης Κότυος τοΰ Α '. 
ϊ ό  353 όμως περιήλθε καί πάλιν εις τούς 
’ Αθηναίους, δ δέ στρατηγός αυτών Χάρης έγ- 
κατέστησεν εις αυτήν ’ Αθηναίους άποίκους, 
σφάξας τούς κατοίκους της. ’ Επί Φιλίππου 
τοΰ Μακεδάνος, κατελήφθη τό 334 π. X. 
δπό των Μακεδόνων, κατά δέ τήν κατά τής 
Άοίας εκστρατείαν τοΰ Μ. ’ Αλεξάνδρου, δ- 
πήρξε τό οημεϊον τής αυγκεντρώαεως τοΰ 
Μακεδόνικοΰ ατρατοΰ. Μετά τάν θάνατον τοΰ 
Μ. ’ Αλεξάνδρου (323 π. X.) περιήλθεν εις 
τούς διαδόχους αΰτοΰ καί άπό τούτων εις 
τούς Ροδίους το 219 π. X., άπό τούτων δέ 
εις τούς Περγαμηνούς μετά τήν έν Μαγνησίά 
ήτταν Άντιόχου τοΰ Μεγάλου, 190 π. X. 
Κατά τάν έκτον μ, X. αιώνα δ Ίουατινια- 
νάς (527—565) άνήγειρεν Ιπί τίνος λόφου 
παρ’ αυτήν φρούριον «άπρόσδατον δλως, έ- 
λειν τε, εϊ τις έγχειροίη, αμήχανον» (ΓΓροκ. 
Περί Κτισμ. IV ,  10, 25).

Μετά τήν δλωοιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
δπό των Φράγκων (1204 μ. X.) ή Σηστός 
περιήλθεν εις αυτούς, άλλ’ άνεκτήθη μετ’ 
άλίγον δπό τοΰ αϋτοκράτορος τής Νικαίας 
Ίωάννου Δούκα τοΰ Βατάτση (1222— 1254).

Τό φρούριον τής Σηστοδ δπήρξε τό πρώ
τον έπί τής Ευρώπης κατακτηθέν 5πό των 
Τούρκων τό 1356, επί τοδ Σουλτάνου Όρ- 
χάν. Έπί ιών ερειπίων αύτοϋ δπάρχε; σήμε
ρον μόνον §ν τουρκικόν μοναστήριον.

Είς τήν Σηστόν ύπήρχε ναός τής Αφροδί
της εις τάν δποϊον προσήρχοντο προσκυνηταί 
έξ δλης τής Ελλάδος. Είς τάν ναόν τοδτον, 
κατά τ̂ήν παράδοσιν, ήγαπήθησαν ή Ήρώ 
καί δ Λέανδρος. ’ Επίσης ελατρεύετο έν Ση-
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στψ ή Δήμητρα καί ό Ερμής, άπεικονιζόμε- 
νοι είς τά σωζόμενα νομίσματα αυτής τής 
εποχής τοΰ Μ. ’ Αλεξάνδρου καί Λυσιμάχου. 
Έπί των μεταγενεστέρων νομισμάτων αυτής, 
ιδίως δέ τοΰ δευτέρου π. X. αίώνος, δ σπου
δαιότερος τύπος αυτών, είναι ή παράστασις 
τοδ κατορθώματος τοΰ Αεάνδρου καί δ πύρ
γος «όπου ποτέ Σηατιάς Ήρώ ίστατο λύχνον 
Ιχουαα». (H ead— Σβορώνου, 'Ιστορία τών 
Νομισμ., Τόμ. Α', σελ. 331).

Τής αρχαίας Σηστοδ τά ερείπια σχεδόν έ- 
ξηφανίαθησαν, ένεκα τής κατασκευής τών 
κατά τόν Ελλήσποντον έγερθέντων φρου
ρίων, έλάχιστα δέ σώζονται έπί τοδ ύπερκει- 
μενου λόφου, δπου τό φρούριον Ζεμενίκ. Σή
μερον δ λιμήν τής Σηστοδ ονομάζεται δπό 
τών Τούρκων ’Άκ-Μπάς-Λιμανί, ή δέ πόλις 
Ι’ιάλαβα, αριθμούσα κατά τήν έπί τής Ιλλη- 
νικής κατοχής τής Άν. Θράκης άπογραφήν 
(1920) 529 κατοίκους, μέχρι τής ανταλλα
γής τών πληθυσμών.

Τής Σηστοδ σώζονται άρκεταί έπιγραφαί, 
ιδίως δέ έκτενέστατόν τι ψήφισμα έπί μαρ
μάρου, άνευρεθέν κατά τά 1865, ένθα επαι
νείται ό Μηνάς Μένητος διά τάς μεγάλας 
αυτού πρός τήν πατρίδα του δπηρεαίας, καί 
άναφέρονται οί βασιλείς τής Περγάμου, οί 
όποιοι εϊχον παραλάβει τήν χερσόνησον παρά 
τών Ρωμαίων, μετά τήν ήτταν Άντιόχου τοΰ 
Μεγάλου. ’Επίσης άναφέρεται καί δ Στρα
τών, στρατηγός τών Περγαμηνών στρατευμά
των, όστις είχεν ύπερασπίσει άποτελεσματι- 
κώς τήν Σηστόν κατά τών επιδρομών τών 
Θρακών, ιδίως δέ κατά τοδ βασιλέως αύτών 
Διηγόλιος (Dum ont— Homolle, σελ. 451 
καί έξής).

*ΣΗΤΗ. — ’Αδελφή τοδ Ρήσου, βασιλέως 
τής Θράκης, σύζυγος τοΰ ’Άρεως καί μήτηρ 
τοδ Βίθυος άπό του δποίου ώνομάαθησαν οί 
Βιθύαι (βλ. λέξ.).

ΣΘΕΝΟΣ. — Μικρός ποταμός τής μεσημβρι
νής Θράκης, άναφερόμενος δπό τοδ Πομπω- 
νίου Μέλα (Β, 28), όστις διαρρέων, τήν χώ
ραν τών Κικόνων, εκβάλλει παρά τήν Μα- 
ρώνειαν.

ΣΙΓΓΗΣ, Σ1ΓΓΑΙΟΣ ή ΣΙΓΓΙΟΣ.—Οί κά
τοικοι τής πόλεως Σίγγου (βλ. λέξ.).

*ΣΙΓΓΙΔ0ΤΝ0Ν ή ΣΙΝΓΙΔΟΤΝΟΝ. -  Πόλις
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τής Ά ν ω  Μοισίας, παρά τά μεθόρια τής Κά
τω Παννονίας, έπί τής δεξιάς δχθης τοΰ Δου- 
νάβεως, κατά τήν συμβολήν τοΰ παραπότα
μοι) αΰτοΰ Σαύου, κείμενη κατά τόν Πτολεμ. 
(Γεωγρ. I', 9, 2) είς βόρ. πλάτ. 44°,30' 
καί εις άνατ. μήκ. 45°, 30'. Κατ’ άρχάς αυ
τόνομος (municipitun), έγένετο ρωμαϊκή α 
ποικία και ήτο έδρα της τέταρτης λεγεώνος 
Flavia Felix. Είναι ή σημερινή πρωτεύου
σα τής Γιουγκοσλαυΐας Βελιγράδιον.

*ΣΙΓΓΙΔΩΝ.—Βλ. λέξ. Σιγγίδουνον.
ΣΙΓΓΠΊΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.—Κόλπος τής Χαλ

κιδικής Χερσονήσου, μεταξύ τών χερσονήσων 
Σιθωνίας (νύν Λόγγος) πρός Δ. καί τής ’Α 
κοής πρός Α.'Γπά τού Στράβωνος (VII,  330, 
31) καλείται Σιγγικός «άπό τής εν αΰιή πό- 
λεως αρχαίας κατεσκαμμενης Σίγγου τοϋνο- 
μα». Τό μεγαλύτερεν πλάτος αύτοΟ είναι 13 
μίλλια, τό 8έ βάθος του 26 μίλλια, παρου
σιάζει δε τρία καλά αγκυροβολιά : τόν λιμένα 
Πόρτο Συκιά, τόν λιμένα 'Άγιος Δημήτριος 
πρός τόν μυχόν του καί τόν Ορμον ΙΙρόβλα- 
κα, ε’ις τά Β. ΒΑ. τοΰ μυχού του μεταξύ τού 
δυτικού στομίου τής διώρυγος τού Ξέρξου.

ΣΙΓΓΟΣ (ή).—Άρχαιοτάτη πόλις τής χερ
σονήσου Σιθωνίας (νυν Λόγγου) άναφερομένη 
ύπό τοΰ 'Ηροδότου (VII, 122), μεταξύ των 
πόλεων Πιλώρου καί Σάρτης, άπό τής όποιας, 
κατά τόν Στράβωνα (VII, 330, 31) έλαβε τό 
όνομα καί δ δμώνυμος κόλπος. ’Αλλά πού 1- 
κειτο ακριβώς μεγάλη διαφωνία επικρατεί 
μεταξύ τών συγγραφέων. 'Ο Πτολεμαίος 
(Γεωγρ. Γ, 12, 19) άναφέρων αυτήν τοποθε
τεί είς τά μεσόγεια τοΰ Σιγγιτικοϋ κόλπου 
εις βόρ. πλατ. 40°, 40’ καί άνατ. μήκ. 50°, 
30'. Σφάλλεται όμως, όπως σφάλλεται, το
ποθετών καί τήν Τορώνην έπί τού μυχοΰ τού 
Τορωναίου κόλπου, ένφ είναι γνωστόν ότι 
αδτη έκειτο παρά τόν λιμένα Κωφόν. ’ Επί
σης καί δ Στράβων φαίνεται τοποθετών αυ
τήν εις τόν μυχόν τοΰ Τορωναίου κόλπου, 
καθ’ όσον αναφέρει, ότι ευθύς μετά τήν Σίγ- 
γον έκειτο ή «"Ακανθος έπί τφ ίσθμφ τοΰ 
"Αθω, άφ’  ής συχνοί καί τόν κόλπον Άκάν- 
θιον καλοΰσιν» (VII, 330, 31).

Είς τήν αυτήν πλάνην περιπίπτει καί Στέ
φανος ό Βυζάντιος, τοποθετών αυτήν παρά 
τόν Ά θ ω .  «Σίγγος, πόλις παρά τόν Άθω.

Τό εθνικόν Σίγγης καί Σιγγιτικές τό κτητι
κόν. Καί Σιγγαΐος». ΙΙαρά τψ Θουκυδίδη (V, 
18) δ κάτοικος ονομάζεται Σιγγαΐος εις δέ 
τάς έπιγραφάς Σίγγιος.

Έκ ιών νεωτέρων δ I /eakc (τόμ. Γ, σελ. 
153) τοποθετεί αυτήν όπου τό σημερινόν χω- 
ρίον Συκιά ή ΙΙόρτο Συκιά, ένφ δ Kiepsrt 
συμφωνεί μετά τοΰ Πτολεμαίου. Κατά τόν 
Δήμιτσαν τέλος (Ή Μακεδονία, σελ. 617) έ- 
κειτο. απέναντι τής νησίδος Άμμούλιανης, 
τής Διαπόρου των αρχαίων, πρός βορρδν τής 
Σάρτης. Πότε ίδρύθη καί ύπό τίνος δεν γνω- 
ρίζομεν. Κατά τούς Περσικούς πολέμους ύπε- 
τάγη εις τούς Πέρσας, ύποστασα τήν κοινήν 
τύχην όλων των παραλιακών πόλεων τής 
Χαλκιδικής ('Ηροδ. VII, 122), μετά δέ τήν 
άναχώρησιν αυτών, κατά τήν Νικίειον ειρή
νην (421 π. X.) μετέσχε τής ναυτικής συνο
μοσπονδίας των ’Αθηναίων, (θουκυδ. V ,  18). 
"Εκτοτε δέν άναφέρεται πλέον.

ΣΙΓΜΑ.—"Ονομα δύο συνοικιών έν Βυζαν- 
τίψ, όνομασθεϊσα, ούτως, διότι ύπήρχον εις 
αύτάς σιγματοειδεΐς τό σχήμα στοαί. Καί ή 
μέν μία έκειτο κάτωθεν τοΰ "Ιπποδρόμου καί 
των βασιλικών παλατίων παρά τόν λιμένα 
τοΰ Ίουλιανοΰ έπί τής Προποντίδος, ή δέ 
άλλη εις τήν Ν. Δ. άκραν τής πόλεως, έν ιή 
περιφερείφ τοΰ Έξακιονίου (νΰν "Εξ Μάρμαρα). 
Εις τήν δευχέραν ταύχην συνοικίαν έκειτο ή 
εκκλησία τής «Θεοτόκου έν τφ Στίγματι», ή 
δποία άνηγέρθη ύπό Κωνσταντίνου του Με
γάλου (324—327 μ. X.). ’ Ανοικοδομηθεΐσα 
ύπό τοΰ ’ Ιουστινιανού (527 — 565) κατεστράφη 
ύπό σεισμού κατά τά πρώτα έτη τής βασι
λείας Βασιλείου τοΰ Α' τού Μακεδόνος (867 
—886), δπότε άνψκοδομήθη έκ θεμελίων ύπ’ 
αυτών. (Άλεξ, Πασπάτη, Βυζαντ. Μελέται,
σελ. 378-381).

Σ1ΓΟΣ (ποταμός).—Ποταμός τής μεσημβρι
νής Θράκης δ αυτός μέ τόν Αΐγάς ποταμόν 
(βλ. λέξ.) άναφερόμενος ύπό των Βυζαντινών 
συγγραφέων ή δ παρά τήν Μάδυτον ρέων καί 
τά Κοίλα. «Τοΐαι γάρ περί Σηστόν σαλευού- 
σας λαθρηδόν, ώς εΰρε κατά Σιγάν ποταμόν 
κενωσάμενος τοΰ ναυτικού αίρει» (Νικ. Χω- 
νιάχης, ’ Αλέξιος Β'. Α, σελ. 311) καί Γ. Πα- 
χυμέρης (Άνδρ. Παλαιολόγος VII, 6, 403). 
»Οί Άμογάβαροι... παρακαθίζουσι φρουράν
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περί τόν Σιγάν ποταμόν, Μάδυτον έγχωρίως 
λεγόμενον»,. "Ισως είναι δ περί τά Κοίλα 
νυν ρέων ποταμός καί Κοιλία δπό τών πε
ρίοικων καλούμενος.

ΣΙΔΓΡΑ ΠΟΡΤΑ.—"Ονομα δύο πυλών τής 
Κωνσταντινουπόλεως, των δποίων ή μέν μία 
έκειτο εν τή συνοικίφ Ιίετρίων ή Πετρίν (βλ. 
λεξ.) ή δέ άλλη επί τής Προποντίδος εις τήν 
είσοδον των Σοφιανών, όστις έκειτο Ν. Δ, 
τοΰ 'Ιπποδρόμου.

ΣΙΘΩΝ.— ’ Επώνυμος ήρως τής Σιθωνίας 
χερσονήσου, υιός τοΰ ΙΙοσειδώνος καί τής 
"Οασης ή τοΰ "Αρεως, σύζυγος τής νύμφης 
Μενδηΐδος καί πατήρ τής Παλλήνης, επωνύ
μου ήρωΐδος τής δμωνύμου χερσονήσου. Ήτο 
δέ βασιλεύς τής Θρακικής χερσονήσου ή των 
Όδομάντων έν Μακεδονίφ καί ύπέσχετο ώς 
σύζυγον τήν θυγατέρα του Παλλήνην εις ε 
κείνον δστις θά ένίκα εις μονομαχίαν. "Εν 
τινι δμως, μονομαχίφ μεταξύ τοΰ Δρύαντος 
καί τοΰ Κλείτου, ή Παλλήνη έρασθεΐσα τοΰ 
τελευταίου έβοήθησεν αυτόν διά τεχνάσματος 
νά φονεύαη τόν αντίπαλόν του. Μαθών τότε 
ό Σίθων «τόν τε έρωτα καί τήν επιβουλήν 
τής θυγατρός», άπεφάσιοε νά καύση αυτήν 
μετά τδΰ σώματος τοΰ Δρύαντος. «Φαντά
σματος δμως θείου γενομένου καί έξαπιναίως 
ΰδατος πολλοϋ έξ οΰρανοΰ καταρραγέντος», 
έσβέσθη ή πυρά, καί ο Σίθων μετανοήσας 
συγκατετέθη εις τόν μετά τοδ Κλείτου γάμον 
αυτής (Παρθενίου, Έρωτ. παθημ. VI). Κατ’ 
άλλην παράδοσιν φέρεται ώς σύζυγος τής 
Άγχινόης, θογατρός τοΰ Νείλου, καί πατήρ 
τής Ροιτείας, από τής οποίας ώνομάσθη τό 
δμώνυμον ακρωτήριου (Αυκόφρ. ’ Αλεξάνδρα, 
533).

* ΣΙΘΩΝΕΣ.—Λαός τής Χαλκιδικής χερ
σονήσου, κατοικών μεταξύ τοΰ Τορωναίαυ καί 
Σιγγιτικοΰ κόλπου, από των δποίων ’έλαβε τδ 
όνομα καί ή δμώνυμος χερσόνησος Σιθωνία 
(νυν Λόγγου). Διαρρεομένη ή χώρα των Σι- 
θώνων υπό των διακλαδώσεων τοΰ Ύψιζώνου 
όρους (νΰν Χολομώνδα) καί διαρρεομένη δπό 
πολλών μικρών ποταμών. ήτο πυκνότατα 
κατοικημενη. Κατ’ άρχάς ΰπετάγησαν ώς α
ναφέρει δ Στράβων (VIL, 329, 10) εις τούς 
καλούμενους Άργεάδχς ή Τημενίδας, βασι
λείς τής Μακεδονίας, κατόπιν δέ εις τούς

Χαλκιδεΐς τής Εύβοιας, εκ των δποίων έκ 
βληθέντες αργότερου οί περισσότεροι κατέ- 
φυγον εις τήν "Ολυνθον. ’ Εκαλούντο δέ οί 
Χαλκιδεΐς οδτοι «οί έπί Θράκης Χαλκιδεΐς».

Σ1ΘΩΝΗ.— Πολίχνη τής χερσονήσου Σιθω- 
νίας (νΰν Λόγγου) άναφερομένη μόνον δπό 
Πλινίου (Nat. Hist. IV, 17, 10) πρός βορ- 
ρδν τής ΙΙιλώρου, παρά τό σημερινόν χωρίου 
"Αγιος Νικόλαος. Πότε έκτίσθη καί δπό τί
νος, ώς καί πότε κατεστράφη, άγνωστον, 
(Πρβλ. Δήμιτσα, 'Η Μακεδονία, σελ. 617).

ΣΙΘΩΝΙΑ.— Ή  μεσαία των τριών χερσονή
σων τής Χαλκιδικής χερσονήσου, καταλήγου- 
σα εις τό άκρωιήριον "Αμπελος (νΰν Δρέπα
νο) καί σχηματίζουσα τόν Σιγγιτικόν κόλπον 
πρός άνατολάς (νΰν Λόγγος) καί τόν Τορω- 
ναΐον πρός δυσμάς (νΰν Κασσάνδρας). Κατά 
τόν Στράβωνα (VII, 329, 11) ένωρίτατα 
ίδρυσαν αποικίας εν Σιθωνίφ οί Χαλκιδεΐςτής 
Εύβοιας, περί τάς 36, έκ τών όποιων έκβλη- 
θέντες αργότερου οί περισσότεροι κατέφυγον 
εις τήν "Ολυνθον. «Έπήλθον δέ καί Χαλκι- 
δεΐς οί έν Εύβοίφ έπί τήν τών Σιθώνων καί 
συνφκισαν πόλεις έν αύτή περί τριάκοντα, έξ 
ών έκβαλλόμενοι συνήλθον εις μίαν οί πλείο- 
νες αυτών είς τήν "Ολυνθον' ώνομάζοντο δέ 
οί επί Θράκης Χαλκιδεΐς». Παράλιαι πόλεις 
αυτής άναφέρονται αί : Σίγγος (νΰν Πόρτο — 
Συκιά) Τορώνη, Γαληφός, Σερμύζη, Μηκύ- 
βερνα καί "Ολυνθος ('Ηροδ. VII, 122). ΕΙνε 
ή σημερινή χερσόνησος Λόγγος.

* ΣΙΚΕΡΗΝΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ). — Τοπική 
προσωνυμία τοΰ ’ Απόλλωνος, λατρευομένου 
έν Θράκη, κατ’ έπιγραφάς εδρεθείσας έν τή 
Βορείφ Θράκη καί τή Μοισί# («Θρακικά», 
1929, σελ. 12).

* ΣΙΚΙΔΑΒΑ.— Πόλις τής Κάτω Μοισίας 
έν Θράκη έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Δουνά- 
βεως, μεταξύ Δορυστόλου καί Άξιουπόλεως. 
'Γπό τοΰ Προκοπίου. (Περί Κτισμ. IV , 11), 
καλείται Ζιν.ίδεβο, τής όποιας τά τείχη άνα- 
καίνισεν δ αΰτοκράτωρ ’Ιουστινιανός (527— 
565). Τδ δεύτερον συνθετικόν τής λέξεως— 
δάβα, είναι Δακομοισική κατάληξις ονομάτων 
πόλεων, συγγενής πρός τήν θρακικήν—δέβα 
(βλ. λέξ.) καί σημαίνει πόλιν ή συνοικισμόν. 
Ταυτίζεται μέ τδ σημερινόν χωρίου τής Βουλ
γαρίας Satonou, παρά τό Ρου^τσούκ.
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ΣΙΛΙΣΤΡΙΑ.—Μεταγενέστερον όνομα τής 
πόλεως Δορυστόλου (βλ. λεξ.) άντικαταστή- 
σαν τό όνομα αύτής, άπό τοΰ δωδεκάτου 
«ϊώνος.

ΣΙΛΑΝΟΣ.—Νεαρός σαλπιγκτής έκ Μακί- 
ατού, σώσας τόν Ξενοφώντα καί τούς περί 
αύτόν από τίνος επιδρομής των Θυνών, δχε 
διεπραγματεΰεχο μετά χοΰ βασιλέως τής Θρά
κης Σεύθου του Β' περί τής εν Θράκη δια
μονής τοο (Ξενοφ. Κύρ. Άνάβ. VII, 4, 16).

* ΣΙΛ'ΓΑ.—Πόλις τής Ν. Α. Θράκης παρά 
τήν Πέρινθον.

* Σ1ΛΤΙΚΗ.—Μία των 14 Πόλεων τής ε
παρχίας Θράκης Ευρώπης, μνημονευόμενη 
κατά τόν έκτον αιώνα δπό τοΰ Ίεροκλέους 
(Σινέκδ. 633), άλλ’ άγνωστον ποδ ακριβώς 
κειμένη.

ΣΙΜΔΣ (δ).— Άκρωτήριον τής Ευρωπαϊκής 
παραλίας τοΰ Βοσπόρου, χωρίζον τόν Βαθύ- 
κολπον (Μπουγιούκ-ντερέ) από τοΰ Σκληθρι- 
νοΰντος. Έ π ’ αΰτοϋ δπήρχε, κατά τήν αρ
χαιότητα άγαλμα τής Πανδήμου ’Αφροδίτης, 
Ιδρυθέν δπό τίνος έταίρας, πιθανώς, κατά τόν 
ιστορικόν τής ’ Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
Χάμμερ, 5πό τής έκ Μεγάρων Σιμαίθας. Ε ί
ναι τό σημερινόν Μεζάρ-μπουρνοΰ (=άκρα 
μνημάτων).

ΣΙΜΩΝ.—θρφξ ήγεμών, αδελφός χοδ Βιά- 
νορος καί συγγενής έξ αγχιστείας Άμαδόκου 
τοΰ Β' βασιλέως των έν Θράκη Όδρυσών, 
βοηθήσας τον γαμβρόν του τό 359 π.Χ. κατά 
των κατακτητικών βλέψεων τοΰ Κερσοβλέ- 
πτου. Ήτο φίλος καί σύμμαχος των ’Αθη
ναίων, παρά τών δποίων έτιμήθη μέ τό δι
καίωμα τοΰ ’ Αθηναίου πολίτου (Δημοαθ. καί 
Άριστοκρ. 10, 12).

* ΣΙΝΑΙΑ (ή ) .—"Ονομα πόλεως τής Χερ
σονήσου Παλλήνης (νΰν Κασσάνδρας), παρά 
τήν Σπάρτωλον, (βλ. λέξ.) γνωστή μόνον έξ 
επιγραφής τοΰ τετάρτου π. X. αίώνος, δημο- 
σιευθείαης δπό τοΰ Ducherne, εις τήν δ- 
ποίαν άναφέρεται, ότι δ βασιλεύς Κάααανδρος 
έδώρησεν εις τόν Περδίκκαν, υιόν τοΰ Κοι
νού, τρεις αγρούς : έναν έν Σιναίφ, άλλον έν 
Τραπεζοΰντι καί άλλον έν Σπαρτώλψ. Οΰδέν 
άλλο περί αύτής γνωρίζομεν. ’Εκ τοΰ έν τή 
έπιγραφή δμως άναφερομένου ονόματος τοΰ 
δωρητοΰ Κασσάνδρου, καταφαίνεται ότι τό

δωρητήριον τούτο έγένετο μετά τήν ίδρυσιν 
τής Κασσανδρείας τό 316 π.Χ. (Πρβλ. Αήμι- 
τσα, Ή  Μακεδονία, σελ. 633).

ΣΙΝΑΟΜΑΝΑΙΟΙ (οί),—Λαός θρακικάς παρ’ 
Έκαταίφ, άναφερόμενος δπό τοΰ Στεφάνου 
τοΰ Βυζαντίου.

ΣΙΝΔΟΣ.—Πόλις τής Μυγδονίας, άναφερ.0- 
μένη δπό τοΰ Ηροδότου (VII, 123) έπί τής 
παραλίας τοΰ θερμαϊκοΰ κόλπου παρά τάς 
έκβολάς τοΰ Έχεδώρου (Γαλλικού), μεταξύ

β

Θέρμης καί Χαλέστρης πράς δυσμάς τής 
Θεσσαλονίκης. 'Γπό Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου 
καλείται Σίνθος. Κατά τούς Περσικούς πο
λέμους διήλθε δι’ αύτής δ Ξέρξης τό 480 π. 
X. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα κατεσχράφη 
μετ’ άλλων πολισμάτων χά 315 π.Χ. δπό τοΰ 
Κασσάνδρου πρός ίδρυσιν τής Θεσσαλονίκης.

Διά τοΰ ονόματος αυτής έπωνομάαθη ή 
πρώην κωμόπολις Τεκελή, Β. Α. χής Θεσσα
λονίκης παρά τό 11 χλμ. τής σιδηροδρομι
κής γραμμής, αποτελούσα ιδίαν κοινότητα 
καί αριθμούσα 1.820 κατοίκους.

* ΣΙΝΙΟΣ.— ’Αρχηγό; τών θύννων Κου- 
τρηγούρων, οί δποΐοι έπί ’Ιουστινιανού (527- 
565), έζήτησαν παρ’ αυτού τήν άδειαν, νά έγ- 
κατασταθώσι έν τινι χώρφ τού Βυζαντινού 
κράτους. 'Ο Σίνιος ουτος δπηρετήσας άλλοτε 
δπό τόν Βελισσάριον έν ’ Αφρική, έπέτυχε 
τούτο, δ δέ ’Ιουστινιανός έπέτρεψε τήν έγκα- 
τάστασίν των έν τινι άκατοικήτψ χώρφ τής 
Θράκης.

* ΣΙΝΟϊΆΑΖΙΗΣ.— "Ονομα θρακικόν έπι- 
σήμου τινάς θρακάς ήρωοποιηθέντος μετά θά
νατον ή δευτερεύοντός τίνος τοπικοΰ θρακι- 
κοΰ θεοΰ. («θρακικόν Άρχεΐον», Τόμ. VI, 
σελ. 14).

ΣΙΝΤΗΙΣ.—Οδτως έκαλεΐχό ποτέ ή νήσος 
Αήμνος άπά τών αρχαίων αυτής κατοίκων, 
Σιντίων ή Σιντών (βλ. λέξ.).

ΣΙΝΤΙΑ (ή).— «Πόλις τής Μακεδονίας, 
πρός τή Θράκη. 01 οίκοϋντες Σιντοί» (Στ. 
Βυζάντιος).

ΣΙΝΤΙΕΣ.—Λαός Θρακικός, άναφερόμενος 
δπό τοΰ 'Ομήρου, ώς κατοίκων έν Λήμνψ, 
όπου κατά τήν μυθολογίαν, περιεποιήθηααν 
τόν δπό τοΰ Διάς εις τήν νήσον αύτών άπά 
τοΰ Ούρανοδ έκσφενδονιαθέντα "Ηφαιστον 
(Ίλιάδ. Α, 594)· Κατά τόν Στράβωνα (XII,
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549) ήααν οί αυτοί μέ τούς Σινχοδς ή Σαΐους 
(βλ. λέξ.) καχοικοΰνχας περί χά "Αβδηρα καί 
τάς περί χήν Λήμνον νήσους.

ΣΙΝ'ΓΙΚΗ.—Χώρα χής Μακεδονίας, έκχει- 
νομένη περί χόν Σχρυμόνα ποταμόν, καί δρι- 
ζομένη πρός Ν. δπό χής Βισαλχίας, πρός Δ. 
ίιπά χής Παιονίας καί χών περί χήν Δόβηρον 
καχοικούνχων Δοβήριον, πρός Άν. δπό χών 
διαφόρων Παιονικών φύλων, καί πρός Β. δπό 
χής Μαιδικής ή χώρας χών Μαιδάρων. Διερ- 
ρέεχο δέ δπό χοϋ Σχρυμόνος καί χών παρα
ποτάμων αδχοδ, καί καχελάμβανε περίπου χήν 
σημερινήν περιοχήν χής Νιγρήχας μέχρι χοϋ 
Πεχριχσίου καί χής Σχρούμνιχαας, χοΟ Πόν
του χών αρχαίων, δεξιοΰ παραποτάμου χοϋ 
Σχρυμόνος. Πολλάκις όμως αυγχέεχαι μετά 
χής Βισαλχίας ένεκα χοΰ δυσκόλου καθορι
σμού χών μεταξύ αυτών συνόρων. Ώνομάσθη 
δέ Σινχική από χοΰ θρακοπελασγικοϋ φύλου 
χών Σινχών, χής αυτής φυλής μετά χών Σιν- 
χίων χής Λήμνόυ, οί όποιοι, μεχανασχεύσαν- 
χες έκεϊ, έδωκαν χά όνομά των εις χήν χ ώ 
ραν. Μάλιστα ή Λήμνος έκαλεϊτό ποτέ καί 
Σινχηΐς άπό χών Σινχίων.

Κατ’ άρχάς οί Σινχοί ήααν ελεύθεροι καί 
αυτόνομοι·. Βραδύχερον όμως, επί Φιλίππου 
καί ‘Αλεξάνδρου, δπεχάγηααν εις τούς Μακε- 
δόνας, ή δέ χώρα των άπεχέλεσε μέρος χοϋ 
Μακεδονικού κράτους μέχρι χής υποταγής 
τής Μακεδονίας χά 168 π. X. εις τούς Ρω
μαίους. ’ Επειδή όμως εις χόν μεταξύ Περ- 
σέως χοϋ Β', τελευταίου βασιλέως χής Μακε
δονίας καί Ρωμαίων πόλεμον οί Σινχοί έστει
λαν πρός αυτόν επικουρίαν εκ 3.000 άνδρών, 
έλεηλαχήθη ή χώρα των πρός τιμωρίαν δπό 
χοϋ Αιμίλιου Παύλου. Κατά χήν δπό Ρω
μαίων διοικητικήν διαίρεσιν χής Μακεδονίας 
εις 4 μέρη, προσηρχήθη , εις τό πρώτον τμή
μα αυτής, χοΰ όποιου πρωτεύουσα ήχο ή Άμ· 
φίπολις, βραδύχερον δέ. μετά χήν έν Φιλίπ- 
ποις μάχην (42 π. X.), ή 'Ηράκλεια ή Σιν- 
χική. Πόλεις αυτής μνημονεύονται : ή Τρί- 
αχωλος, ή ΙΙαρθικόπολις καί ή Σκοχοΰσα.

ΣΙΝΤΟΙ.— Λαός Θρακικός, κατσικών χά Β. 
Δ. τής Μακεδονίας επί χοΰ μέσου ροΰ χοϋ 
Στρυμόνος ποταμού, χήν δπ’ αΰχών καλουμέ- 
νην Σινχικήν (βλ. λέξ.). Ύπά χοΰ Στράβω
νος (XII, 549) θεωρούνται ώς οί αύχο! μέ

τούς Σίνχιας ή Σαΐνας.
ΣΙΠΤΗ.—Πόλις καί τείχος χής μεσημβρι

νής Θράκης, πιθανώχατα παρά χήν πόλιν Αί
νον, χήν οποίαν «χεραί βιασάμενοι» οί Μεν- 
δαΐοι οίκοϋνχες «άπό θαλάσσης άνω χή πρός 
Αΐνψ πόλει» άνέθηκαν τρόπαιον εις ’ Ολυμ
πίαν μετ’ επιγράμματος (Παυα. V , 27, 12).

*ΣΙΡΕΣ.— «Έθνος Θράκης δπέρ τούς Βυ
ζαντίους» κατά Σχέφ. χόν Βυζάντιον.

ΣΙΡΙΣ, ΣΙΡΡΑ ή ΣΙΡΡΑΙ καί ΣΕΡΡΑΙ.— 
Πρωτεύουσα χών Όδομάνχων (βλ. λέξ.) κει- 
μένη έν χή κοιλάδι χοϋ κάτω Στρυμόνος καί 
ού μακράν τής Κερκινίχιδος λίμνης. Είναι ή 
σημερινή Σέρραι, διαχηρήσασα χά άρχαΐον 
αύχής όνομα μέ μικράν παραλλαγήν. Πότε έ- 
κχίσθη καί δπό τίνος είναι δύσκολον νά κα- 
θοοιαθή. Κατά χινας ίδρύθη δπό χοΰ Φέρηχος, 
ώς αναφέρει δ Ί .  Τζέχζης : «Φέρης έκτισε 
Φέρας, ήχις καλείται Σαΐρα (αντί Σέρραι) 
καί Καλλίμαχος περί Άρτέμιδός φασι». Έκ 
χών νεωχέρων συγγραφέων, δ Pouquevil 
(V oyage  dans la Grece, Τόμ. Γ ',  σελ. 
103) άναφέρει όχι κατά χόν πατριάρχην Λού- 
καριν (1602— 1638), αί Σέρραι έκτίσθησαν 
δπό χοΰ αύχοκράχορος χοΰ Βυζαντίου Νικη
φόρου (803—811), κατά χά πρώτον έτος χής 
βασιλείας αΰχοϋ. Ά λ λ ’ ένχαΰθα πρόκειται 
προφανώς περί ανακαινίαεως χής πόλεως καί 
όχι περί ίδρύσεως. Τό βέβαιον είναι όχι αί 
Σέρραι είναι άρχαιόχεραι χοΰ Ε' π. X. αίώ- 
νος, καθ’ όσον δ Ηρόδοτος αναφέρει (VIII ,  
115), όχι δ Ξέρξης, έπισχρέφων μετά χήν 
ήττάν του εις χήν ’Ασίαν, τούς πάσχονχας 
αχραχιώτας του καχέλιπεν, άλλους μέ; έν 
θεσσαλίφ, άλλους δέ «έν Σίρι χής Παιονίης 
καί έν Μακεδονίφ...» ’Επίσης αναφέρει όχι 
έν Σίρι καχέλιπεν δ Ξέρξης δχε έπήρχεχο 
κατά χής Ελλάδος χό ιερόν άρμα χοΰ Διός, 
καί όχι έπισχρέφων δεν άνεΰρεν αΰχό, διότι 
οί Σιροπαίονες ήρπασαν αύχό καί παρέδωκαν 
πρός διαφύλαξιν εις τούς θράκας, δικαιολο
γούμενοι δέ διά χήν απώλειαν αύχοΰ, εϊπον 
εις χόν Ξίρξην, όχι ένφ οί ίπποι σύρονχες 
αύχό Ιβοακον άνά χήν πεδιάδα, ήρπάγησαν 
μετά χοΰ άρματος δπό χών Θρακών, χών κα- 
χοικούνχων παρά χάς πηγάς χοΰ Σχρυμόνος 
(αυτόθι). Ό  μετά χόν Ηρόδοτον άκμάσας 
Θεόπομπος ονομάζει αυτήν «Σίριν έν ΙΙαιονίφ,
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ής τά εθνικόν άπά τής γενικής Σιροπαίονες» 
καί κατωτέρω : «Σίρα πόλις Θράκης... τό 
εθνικόν Σερραΐος» (παρά Στεφάνιρ Βυζαν- 
τίφ).

Έπί των ρωμαϊκών χρόνων, κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τοδ δευτέρου μ. X. αΐώνος, παρά 
τάς Σέρρας, αί δποϊαι καλούνται ύπό τοΰ ι
στορικού Τίτου Λιβίου Σίραι (Sirae), έατρα- 
τοπέδευσεν ό Αιμίλιος Παύλος, δ νικητής τής 
Πύδνας (168 π. X.).

Έπί των Βυζαντινών χρόνων, αί Σέρραι ά- 
ναφέρονται άπά τοΰ πέμπτου ήδη αΐώνος, ώς 
μεγάλη, πλούσια καί οχυρά πόλις, 6πά δέ 
τοΰ 'Ιεροκλέους (639) καταλέγεται μεταξύ 
τών 32 πόλεων τοΰ πρώτου τμήματος Μα
κεδονίας. Τούτου ένεκα άπέβη τό μήλον τής 
Ιριδος μεταξύ Βουλγάρων, Σέρβων καί Βυ
ζαντινών. Άνακαινισθεΐσα ή πόλις ύπό τοΰ 
αύτοκράτορος Νικηφόρου, κατά τό 803, άπέ
βη είς τών προμαχώνων τής Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας, ΙΙρά τών τειχών αυτής εφονεύ- 
θη δ Μωΰσής, υιός τοΰ Σισμάν καί άδελφάς 
τοδ τσάρου Δαυίδ, τό 976 ή 977 κατά τήν 
ύπό τών Βουλγάρων πολιορκίαν τοδ φρουρίου.

Διά τών Σερρών διήλθε Βασίλειος Β' δ 
Βουλγαροκτόνος, τό 990, Sis άπήρχετο εις 
Θεσσαλονίκην όχυρώσας αυτήν, καί τό 1018, 
δτε, μετά τήν υποταγήν τών Βουλγάρων, με- 
τέβαινεν είς έπίσκεφιν τών ’ Αθηνών. Παρά 
τάς Σέρρας κεϊνται τά περίφημα στενά τοδ 
Κίμβο Λόγγου καί τοΰ Κλειδιού, δπου έγένε- 
το ή μεγάλη μάχη κατά τών Βουλγάρων (29 
‘ Ιουλίου 1014), καθ’ ήν έτυφλώθησαν περί 
τούς 15.000 Βουλγάρων, άπέθανε δ’ εκ αυγ- 
κινήσεως ό τσάρος τών Βουλγάρων, όταν εί
δε τά οϊκτράν έκεϊνο θέαμα (Κεδρ. Τόμ. Β', 
σελ. 458.— Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ίστορ. τοΰ 
τοΰ Έλλην. Έθνους, Έ κ δ .  Έλευθερ., Τόμ. 
Δα, σελ. 193). Μετά τάν θάνατον τοδ Ίωάν- 
νου, βασιλέως τών Βουλγάρων, ενφ δ Βασί
λειος εύρίσκετο είς Σέρρας, προσήλθε καί 
παρεδόθη, τά 1018, δ Βούλγαρος Κρακρας, 
φρούραρχος τοΰ Πέρνικ (φρουρίου πράς νότον 
τής Σόφιας) μετ’ άλλων 35 φρουράρχων τυ- 
χόντες καλής δεξιώσεως, ’ Επίσης προσήλθε 
καί δ αρχών τής Στρουμνίτσης Δραγόμουζ, 
παραδώσας τά φρούριον καί τά περί αυτό, 
καθώς καί τάν έπί 22 δλόκληρα ετη εγκά

θειρκτον πατρίκιον Χαλδίαν, αίχμαλωτισθέν- 
τα ποτέ ύπό τοΰ Σαμουήλ.

Έπί τών Σταυροφοριών αί Σέρραι κατελή- 
φθησαν σχεδόν άμαχητεί ύπό Βονιφατίου τοδ 
Μονφερρατικοδ. Εις τοΰτο συνετέλεαεν ή σύ- 
νεσις, ή εμπειρία καί ή μετριοπάθεια τοδ χα- 
ρακτήρος τοΰ άνδρός, δστις επί πλέον αυνε- 
δέετο διά συγγενικών δεσμών μετά τής Αυ
λής τοΰ Βυζαντίου, διά τοδ γάμου αύτοΰ μετά 
τής χήρας τοΰ αύτοκράτορος Ίσαακίου τοδ 
’ Αγγέλου Μαργαρίτας τής Ουγγρικής, καί 
είχε δώσει τρανά δείγματα τής πράς τούς 
Έλληνας συμπάθειας καί άνεξιθρησκείας. 
Κατά τήν κατάληψιν τών Σερρών είχε μετ’ 
αύιοδ καί τάν Μανουήλ τάν "Αγγελον, πρό
γονόν του, (υίάν τοΰ Ίσαακίου), τάν όποιον 
συνώδευον πολλοί τών ευπατριδών τοΰ Βυ
ζαντίου. Έπί τών σταυροφοριών αί Σέρραι 
καλούνται ύπό τών Λατίνων χρονογράφων : 
Sarra, Serte, Άναφέρεται δέ καί Λατίνος 
έπίσκοπος τών Σερρών, δ Άρνοδλφος, δστις 
εις τάς έπιστολάς τοδ πάπα Ίννοκεντίου τοδ 
F' άναφέρεται Arnnlfo, Sarrensi Archie- 
p iscopo», ή «Sarrensis Ecclesia», ή «Sa- 
rentis Metropolim» κλπ. (Εΰαγ. Γ. Στρά- 
τη, Ίστορ. τής πόλεως τών Σερρών σελ. 37).

Κατά τήν τετάρτην σταυροφορίαν (1204), 
καταλαβόντες οί Φράγκοι τήν Κωνσταντίνου- 
πολιν, ύπέταξαν καί τά πλειστον τής Θρά
κης καί Μακεδονίας. ’Αλλά τόσα δεινά υπέ
στησαν αί ΰπ’ αυτών καταληφθεΐσαι χώραι, 
ώστε πράς στιγμήν έλησμόνησαν το πράς 
τούς Βουλγάρους μίσος καί συνενοήθηααν 
μετά τοδ ήγεμόνος τών Βουλγάρων Ίωαννί- 
τση, ύπό τών Βυζαντινών συγγραφέων Ιπωνο- 
μαζομένου Σκυλογιάννη διά τήν θηριωδίαν 
του, ίνα άντεπεξέλθουν κατ’ αυτών. Έπελ- 
θούσης συνεννοήσεως, ήρξατο ή κατά τών 
Φράγκων έπανάσταοτς άπά τοδ Διδυμοτείχου, 
περί τά τέλη Φεβρουάριου, τής δποίας τήν 
φρουράν κατάσφαξαν, καί τής άλώσεως τής 
Άδριανουπόλεως καί άλλων πόλεων, ίπόθεν 
εξεδιώχθησαν οί σταυροφόροι. Κατ’ αυτών άν- 
τεπεξήλθεν δ Βαλδουΐνος, καί μετ’ ολίγον 
αυτός δ Δάνδολος, μεθ’ δσης είχον δυνάμεως, 
έπιχειρήσαντες τήν πολιορκίαν τής "Αδρια- 
νουπόλεως. Ά λλ ’ έπελθόντος τοΰ Ίωαννίτση 
μετά πολυαρίθμου στρατού, αυνήφθη τή 15
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'Απριλίου περί τήν Άδριανούπολιν πεισματώ
δης μάχη, καθ’ ήν ’έπεσαν 300 ιππείς, οί &■ 
ριστοι τών Φράγκων, δ δέ Βαλδουΐνος έγένετο 
άφαντος, οί δέ ύπολειφθεντες, κακώς Ιχοντες 
δπεχώρησαν εις Ραιδεστόν μετά τοϋ Δανδό- 
λου (Κ. Παπαρρηγοπούλου, Αυτόθι, Τόμ. V ,  α 
σελ. 20). Έν τφ μεταξύ, λησμονών δ Ίωαν- 
νίτσης τήν μετά των Βυζαντινών σΰμπραξιν 
καί συνεννόησιν, ήρχισε διααχίζων τήν Θρά
κην καί Μακεδονίαν, καταστρέφων παν 8,τι 
είχε διασωθή. Τότε κατεστράφησαν καί αί 
Σέρραι, καί τό φρούριον αυτών κατεδαφίσθη. 
Τοιαύτη δέ ήτο ή καταστροφή των, ώστε, 8- 
ταν δ ιστορικός Γεώργιος δ ’ Ακροπολίτης έ- 
πεσκέφθη αΰτάς μετά 40 Ιτη περίπου (1245), 
ακολουθών τόν βασιλέα τής Νίκαιας ’ Ιωάν- 
νην Δούκαν καί τόν Βατάτσην, ώς δπουργός 
αϋιοΰ έγραφεν: «Έπεί δέ αί Σέρραι πάλαι 
μέν δπήρχε πόλις μεγίστη, δ δέ Βούλγαρος 
Ιωάννης μετά τών λοιπών Μακεδονικών πό
λεων καί ταύτην πολιορκήσας κατήρειψεν, 
ώς κώμη τότε έτύγχανεν» (Γ. ’ Ακροπολίτου, 
44, 80. — Κ. Παπαρρηγοποόλου, αυτόθι, Τόμ. 
Va, σελ. 20—21). ‘Ο Βονιφάτιος, άπουσιά- 
ζων τότε εις Ναύπλιον, έσπευσεν εις βοή
θειαν τών Σερρών, άλλ’ ευρεν αΰτάς κατε- 
στραμμένας. Καί έξηνάγκασε μέν τούς Βουλ
γάρους νά υποχωρήσουν, αλλά δέν ήδυνήθη 
νά έκδιώξη αυτούς άπό τάς Σέρρας. Τότε οί 
ήμετεροι, άντιληφθέντες τήν προξενηθείσαν 
εις αΰτούς καταστροφήν έκ τής μετά τών 
Βουλγάρων συνεννοήαεως, άλλοι μέν κατέ- 
φυγον εις τόν αΰτοκράτορα τής Νικαίας, οί 
δέ πλεϊατοι συνελήφθησαν ύπά τών Φράγκων.

Τπό τούς Βουλγάρους αί Σέρραι παρέμει- 
ναν επί δύο έτη περίπου (1206—1208), δπότε 
μετά τόν θάνατον τοϋ Ίωαννίτση, άναγορευ- 
θέντος Βόριδος, τοϋ Β’ . ανεψιού τής χήρας 
αΰτοΰ καί διαδόχου, παρεδόθηααν αί Σέρραι 
μεθ’ δλης τής χώρας μέχρι τής Άχρίδος είς 
τόν Ενετόν αΰτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου ’ Ερρί
κον τόν Α', καί έδέχθησαν φραγκικήν φρουράν. 
Μετά τόν θάνατον τοϋ δεσπότου τής ’Ηπεί
ρου Μιχαήλ, φονευθέντος έν Βερατίφ, Sis - 
δέχθη αΰτόν δ Θεόδωρος.Ουτος, βασιλεύοντος 
έν Κωνσταντινουπόλει τοϋ Ροβέρτου, κατά τό 
.1221, προελάσας μέχρι Θεσσαλονίκης, έγέ- 
νετο κύριος αΰτής. Άπό ταύτης δε δρμώμε-

νος, κατέλαβε πάσαν τήν μέχρις Άδριανου- 
πόλεως, Φιλιππουπόλεως καί Χριατουπόλεως 
(Καβάλλας)χώραν,δπότε άποβαλών τό αξίωμα 
τοϋ δεσπότου, άνηγορεύθη αΰτοκράτωρ. Ού
τως αί Σέρραι καί ή Θεσσαλονίκη περιήλθον 
είς τήν κυριαρχίαν Θεοδώρου τοϋ Κομνηνοΰ. 
Έπελθόντες κατ’ αΰτοϋ οί φράγκοι τής Κων
σταντινουπόλεως τό 1224, κατετροπώθησαν 
ΰπ’ αΰτοΰ περί τάς Σέρρας, καταδιωχθέντες 
μέχρι Κωνσταντινουπόλεως καί Βιζύης. Τότε, 
κατά πάσαν πιθανότητα, ήγέρθη έν Σέρραις 
ΰπ ’ αΰτοΰ δ καθεδρικός ναός τοϋ 'Αγίου θεο
δώρου (Στρατή, αΰτόθι, σελ. 53). Κατά τό 
1230 δ Θεόδωρος έπιτεθείς κατά τών Βουλ
γάρων, δπό τόν ήγεμόνα αυτών Άσάν, ένι- 
κήθη κατ’ 'Απρίλιον μήνα ύπά τών Βουλγά
ρων περί τήν Κλοκοτινίτζαν, καί συνελήφθη 
αιχμάλωτος μετά πολλών περί αΰτόν. Τότε ή 
Άδριανούπολις, τό Διδυμότειχον, τό Βολερόν 
(βλ. λεξ.), αί Σέρραι κτλ. περιήλθον είς χεΕ- 
ρας τών Βουλγάρων. Οΰτω αί Σέρραι κατελή- 
φθησαν διά δευτέραν φοράν ΰπό τών Βουλ
γάρων.

Μετά τόν θάνατον τοϋ Άσάν, διεδέχθη αύ- 
τάν δ ανήλικος υιός του Μιχαήλ (1246— 1267. 
Επωφελούμενος τότε δ αΰτοκράτωρ τής Νί
καιας ’Ιωάννης Δούκας δ Βατάτσης, έκυρίευ- 
σε τάς Σέρρας, τό Μελένοικον, τόν Στενί- 
μαχον, τά Τζέπαινα (οχυρόν φρούριον, παρά 
τάς πηγάς τοϋ Νέστου) κτλ. καί έξηνάγκααε 
τόν ανήλικον Μιχαήλ νά ζητήση ειρήνην. 
(Γ. Άκροπολίτου κεφ. 44 καί έξής, ένθα διά 
μακρών έκτίθενται τά τής άλώσεως τών Σερ
ρών.— Κ. Παπαρρηγοπούλου, αΰτόθι Τόμ. V, 
σελ. 54 καί έξής). Άναχωρήσας δ Βατάτσης 
είς τήν ’Ασίαν, άφήκεν έν Θράκη καί Μακε- 
δονίφ, ώς έπίτροπον τόν Μέγαν Δομέστιχον 
Κομνηνάν ’Ανδρόνικον τόν Παλαιολόγον,' τόν 
δέ υιόν του Μιχαήλ Κομνηνόν είς Σέρρας καί 
Μελένοικον, διατελέσαντα έπί ίκανά έτη έν 
Θράκη.Οδτος δέ δ Μιχαήλ, είναι δ μετά ταΰ- 
τα Ιδρυτής τής δυναστείας τών Παλαιοΐόγων 
έπί τοϋ δποίου έγένετο καί ή άνάκτησις τής 
Κωνσταντινουπόλεως άπό τών Λατίνων τό 
1261. Οΰτως αί Σέαραι παρέμειναν είς τήν 
έξουσίαν τοϋ βασιλείου τής Νίκαιας έπί 16 
περίπου έτη. Έπί ’Ανδρονίκου Β' του Πα- 
λαιολόγου, διαδόχου τοϋ Μιχαήλ, αί Σέρραι
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ύπέαχησαν τά πάνδεινα ύπά χών Καταλανών, 
οί όποιοι προσκληθέντες 5π’ αΰτοδ ώς μι- 
οθοφόροι, άπέβησαν ή μάσχιξ χών βυζαντινών 
επαρχιών. Μεχά χών Σερρών συνεπάθησε καί 
ή παρ’ αΰχάς κείμενη Μονή χοδ Τίμιοι» Προ
δρόμου. (Ε. Σχραχή, αυτόθι, σελ. 56). Άπο- 
θανόνχα χόν ’ Ανδρόνικον διεδέχθη αΰχάν δ 
εννεαετής υιός χου ’Ιωάννης Ε' δ Παλαιολό- 
γος, έπιχροπευόμενος ύπά χής μηχρός χοο 
’Άννης καί χοο Ίωάννου Κανχακουζηνοδ. Ου- 
χος επί ’ Ανδρονίκου έτιμήθη μεγάλως, όνο- 
μασθείς καί Μέγας Δομέσχιχος (άρχισχράτη- 
γος), δπδχε ήλθεν εις χάς Σέρρας, γενόμενος 
έφορος καί επόπτης χής Μονής χοδ Τιμίοο 
Προδρόμου. Εις χάς Σέρρας δ Κανχακουζη- 
νός είχε πλούσια κχήμαχα έν χή συνοικίφ ή 
δποία καί σήμερον ακόμη όνομάζεχαι «Καχα- 
κονόζ», καθώς καί έν χή πεδιάδι χών Σερ
ρών, καθώς αναφέρει δ ίδιος. Έκ χών εΰφο- 
ρωχάχων κχημάχων αΰτοδ έν χή πεδιάδι ήχο 
χό «Λεγγίνιον», κοινώς λεγόμενον Λεγγίνι. 
(Ε. Σχραχή, αΰχόθι σελ. 56).

Καχά χόν μεταξύ Παλαιολόγων καί Κανχα- 
κουζηνοδ μακράν εμφύλιον πόλεμον, αΕ Σέρ- 
ραι μεχά χής Θεσσαλονίκης καί άλλων παρέ- 
μειναν πισχοί εις χούς Παλαιολόγοος. Ό Καν- 
χακουζηνάς χόχε πρός ένίσχοσίν χοο συνεμά- 
χησε μεχά χοδ Οΰμούρ-μπέη, ισχυρού σχρα- 
χάρχοο χοδ Άϊδινίου καί Σμύρνης, καί χοδ 
βααιλέως χών Σέρβων Σχεφάνοο Δουσάν. Τδ 
1343 διήλθε διά χών Σερρών δ Κανχακουζη- 
νός μεχά χοδ Οΰμούρ-μπέη. Τόχε ή Άννα 
ήναγκάσθη νά ζηχήση χήν βοήθειαν χοδ Όρ- 
χάν. ’ Αλλά καί δ Κανχακουζηνάς έζήχησε 
χήν σομμαχίαν χοο όποχόμενος ώς σύζυγον 
μίαν χών θυγαχέρων χου.1 ’ Ενφ σονέβαινον 
χαδχα, οί Σέρβοι, οί όποιοι χήν εποχήν εκεί
νην ήσαν ίσχυρδχαχοι, είσέβαλον εις χήν Μα
κεδονίαν, Θεσσαλίαν, ’Αλβανίαν καί "Ηπειρον 
Τόχε καχέλαβον καί χάς Σέρρας, έκπορθήσαν- 
χες καί αΰχήν χήν Θεσσαλονίκην χό 1349.

Έπί χοδ Σουλχάνου Μοοράχ Α', αί Σέρραι 
έκυριεύθησαν χό 1373 Οπό χοδ Έβρενοδ, Έ λ -  
ληνος χό γένος, δσχις έξομώαας έκλήθη Έ- 
βρενός-μπέης. Αιελθών δ Μοοράχ διά χών 
Σερρών, έκχισε χό 1385 χό χζαμίον Άχίκ ή 
Έσκή-Τζαμί, χό δποιον είναι χό άρχαιόχαχον 
τουρκικόν ίδρυμα εν Σέρραις (Ε. Σρατή, αΰ

χόθι, σελ. 74). Εις Σέρραις παρέμεινεν επί 
πολύ δ διάδοχος χοδ Μοοράχ Α', Βαγιαζήχ, 
δ έπικληθείς Ίλδιρίμ (Κεραυνός) χόν όποιον 
έπεακέφθη ό Μανουήλ Παλαιολόγος μεχά χοδ 
αδελφού χοο θεοδώρου, καθώς καί άλλοι δ- 
ποχελεΐς αΰχοϋ ήγεμόνες. Μεχά χόν θάναχον 
χοδ Βαγιαζήχ (1403) ό Μανουήλ, έπανελθών 
εξ Ευρώπης, συνήψε σομμαχίαν, μετά χοδ 
Σολεϋμάν, υίοδ καί διαδόχου χοδ Βαγιαζήχ, 
δσχις χοδ έπέσχρεψε χήν Θεσσαλονίκην καί 
πάσας χάς μέχρι χοδ Σχρυμόνος πόλεις.Άλλ’ 
δ διαδεχθείς χόν Σολεϋμάν αδελφός χου Μού
σας άπέσπασεν έκ νέου χάς Σέρρας. Εις Σέρ- 
ρας σώζεται ό τάφος χοδ διαπρεποδς νομο
μαθούς Μπεναχρενχίν Σισμάνογλου, άκμάσαν- 
χος έπί Μωάμεθ χοδ Α', κείμενος εις χά δυ
τικά χής πόλεως. (Hammer, ίσχ. χής Όθ. 
αΰχοκραχορίας, γαλλ. μεχάφρ. Τόμ. Β', σελ. 
25). Τάς Σέρρας έπεακέφθη Μοοράχ δ Β', 
όπου καχά χό Ιστορικόν χής ’Οθωμανικής αυ
τοκρατορίας, Ιζησε βίον ήδυπαθή καί ακόλα
στον (αΰχόθι Τόμ. Β' σελ. 91). Εις Σέρρας 
έφυλακίαθη δπά χοδ Μωάμεθ δ Ααόνικος 
Χαλκοκυνδύλης, δ γνωστός ιστορικός ώς α 
πεσταλμένος χοδ ήγεμόνος χής ΙΙελοποννήαου 
Κωνσταντίνου, χοδ μεχά χαδχα αΰχοκράχορος 
τελευταίου βασιλέως χοδ Βυζαντίου, ίνα ζη
χήση χήν έντεδθεν καί έκεΐθεν χοδ ’ Ισθμού 
χώραν.

Τό 1492 έκτίαθη εις Σέρρας χά καλλίσχης 
αρχιτεκτονικής χζαμίον Άχμέχ-πασα, κοινώς 
’ Αγία Σοφία. Τοδχο δμως ουδέποτε υπήρξε 
χριστιανικός ναός, διότι οΰδείς χριστιανικός 
ναός καχελήφθη ή μεχεβλήθη &πό Τούρκων 
εις χζαμίον. Έκτίσθη δέ έκ θεμελίων υπό χοδ 
Άχμέχ μπέη, όνομασθέν Άχμέχ-Πασά-Τζαμι- 
σί, εις μνήμην χοδ παχρός χου Άχμέχ Κε- 
δύκ, Μεγάλου Βεζύροό, άλβανοδ χό γένος. 
Τάς Σέρρας έπεσκέφθη καί δ Σολεϋμάν δ νο- 
μοθέχης κατ’ Οκτώβριον χοδ 1537, δπότε 
ώχύρωσε καί χήν Καβάλλαν. Μεχμέτ δ Δ ’ , 
έπεσκέφθη δίς χάς Σέρρας χά 1668 καί χό 
1672. Ένφ δ Σουλτάνος Άχμέχ δ Γ' διέ- 
χριβεν έν Σέρραις, άνηγγέλθη εις αΰχάν ή 
άλωαις χών φρουρίων χής Πελοπόννησου δπό 
χών ’ Ενετών. Έπί χφ γεγονόχι χοϋχψ έχε- 
λέσθησαν τριήμεροι έορχαί (Απρίλιος 1755), 
μεθ’ δ δ Σουλτάνος άνεχώρηαεν εις Άδρια-
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νούπολιν, ϊνα έκεΐθεν κανονίση τά τής Εκ
στρατείας. Κατά τάς άρχάς τοΰ XIX α'ιώ- 
νος, διοικητής τόδν Σερρών ήτο δ Ίσμαήλ- 
μπέης, Αλβανός τδ γένος, δσχις διά τής δι- 
καίας καί σώφρονος πολιτείας του προήγαγε 
τήν πδλιν εις μοναδικήν ακμήν πλούτου καί 
ευημερίας. Άπδ τότε δέ καθιερώθη καί ή 
περίφημος εμπορική πανήγυρις των Σερρών 
«Κερβάν» κοινώς καλουμένη, ή δποία κατηρ- 
γήθη τδ 1830 ένεκα τής άρξαμένης άτμο- 
πλοϊκής συγκοινωνίας, ταχυτέρας καί άσφα- 
λεσχέρας, Ικτοτε δέ ή μεγάλη εμπορική κί- 
νησις των Σερρών έμαράνθη καί παρήκμασε 
πρδς μέγα δφελος τής Θεσσαλονίκης. ‘Γπδ 
τδν τουρκικόν ζυγόν παρέμεινε μέχρι τοΰ 
1912 δπίτε άπελευθερώθη δπδ τοΰ Ε λ λ η 
νικού στρατού. Μετά μικράν δε κατοχήν αυ
τών δπδ των Βουλγάρων, περιήλθον δριστι- 
κως εις τήν Ελλάδα. Τά άπό τοΰ 1912 μέ
χρι τοΰ Πανευρωπαϊκού πολέμου, ώς γνωστά 
εις πάντας παραλείπομεν. (Βιβλιογρ. Εύστρ. 
Γ. Στρατή, Ιστορία τής πόλεως των Σερρών, 
’Εν Σέρραις, 1926).

ΣΙΡΟΠΑΙΟΝΕΣ, — Παιονική φυλή έν Μα
κεδονίτη, κατοικούσα περί τήν πόλιν Σϊριν 
(νΰν Σερρας). Τούτους μετά των Παιοπλών 
καί άλλων μέχρι τής Πρασιάδος λίμνης (νΰν 
Δοϊράνης) κατοικούντων θρακικων φύλων, με- 
τψκισε μετά των γυναικών καί τέκνων των 
εις τήν Ασίαν δ Μεγάβαξος, κατά διαταγήν 
του Δαρείου τδ 496 π. X., άφοϋ δι’ απάτης 
κατέλαβε τάς πόλεις αυτών ('Ηροδ. V, 15). 
Τήν ύπ’ αυτών καταληφθεΐσαν τότε χώραν, 
κατέλαβον οί πρδς βορρδν αΰτων κατοικοΰν- 
τες Όδόμαντοι.

ΣΙΤΑΛΚΗΣ.—Βασιλεύς των έν Θράκη Ό - 
δρυσών, υίός τοΰ Τήρεω, έπεκτείνας τδ κρά
τος του άπδ των Άβδήρων μέχρι των εκβο
λών του Δουνάβεως, καί άπδ τοΰ Βυζαντίου 
μέχρι τοΰ Στρυμόνος (θουκ. Β, 97). Κατά τδ 
πρώτον Ιτος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου 
(431 π. X.), συνεμάχησε μετά των ’ Αθη
ναίων, τδ δ’ Ιπόμενον Ιτος παρέδωκεν εις 
αυτούς τούς Κορινθίους καί Λακεδαιμονίους 
πρέσβεις, διερχομένους διά τής χώρας του 
καί μεταβαίνοντας εις τήν Περσίαν, δπως έπι- 
καλεσθοΰν τήν Βοήθειαν τοΰ Μεγάλου Βασι- 
λέως.,Οί ‘ Αθηναίοι Ιπιδιώκοντες τήν συμμα-

χίαν αΰτοδ κυρίως κατά τοΰ Περδίκκα, βασι- 
λέως τής Μακεδονίας, πρδς τδν δποΐον διέ- 
κειτο έχθρικώς, έκαλλιέργηααν τήν φιλίαν 
του δι’ έπανειλημμένων πρεσβειών καί τής 
απονομής τοΰ δικαιώματος τού ’Αθηναίου πο
λίτου εις τον υίόν του Σάδυκον. Πράγματι δέ 
τδ φθινόπωρον τοΰ 429 π. X. δ Σιχάλκης 
μετά 50.000 ιππέων καί 100.000 πεζών εί- 
σέβαλεν εις τήν Μακεδονίαν, τήν δποίαν I- 
λεηλάτησε μέχρι τοΰ Άξιοΰ, καί έκεΐθεν διά 
τής Μυγδονίας εφθασεν εις τήν Χαλκιδικήν. 
Μή έπιτευχθείσης δμως συνεργασίας μετά τοΰ 
αθηναϊκού στόλου, βλέπων δέ συνάμα δτι τά 
εφόδια τοΰ στρατοΰ του ήρχισαν νά εκλείπουν, 
άπέσυρε τά στρατεϋματά του, άφοϋ διέμεινεν 
έν Μακεδονίφ 30 ήμέρας. Έφονεύθη τά 424 
π. X. μαχόμενος κατά τών Τριβαλλών.

ΣΙΤΑΛΚΗΣ.—‘ Αρχηγός θρακικοΰ σώματος 
ψιλών, δστις, συνοδεΰσας τδν Μεγαν ’ Αλέ
ξανδρον εις τήν ’Ασίαν, παρέσχε μεγάλας υ
πηρεσίας κατά τήν μάχην τής Ίσσοϋ, τών 
Άρβήλων καί άλλαχοΰ.Ήτο είς τών έν Μη- 
δίφ δπό τδν Παρμενίωνα αξιωματικών, είς 
τούς δποίους διεβιβάσθη ή διαταγή τής έκτε- 
λέσεως τής ποινής τοΰ γηραιού στρατηγού. 
Κατηγορηθείς βραδύτερον έπί σκληρότητι, έ- 
θανατώθη κατά διαταγήν τοΰ ’Αλεξάνδρου τδ
326 π. X.

*ΣΙΤΑΣ. — Αΰτόχθων βασιλεύς τών Δανθη- 
λιτών Θρακών, τδν δποΐον τυφλόν δντα δπε- 
ρήσπισεν δ Κράσσος κατά τών έπιδραμόντων 
τήν χώραν του βασιλέων Δέλδωνος τών Βα- 
σταρνών καί Ρώλη καί Δάπυγος τών Γετών. 
(Δίων Κάσσιος Ι,Ι, 23—36).

ΣΙΤΙΟΕΝΤΑ. — Πόλις τής Κάτω Μοισίας, 
άναφερομένη δπδ τοΰ Πτολεμαίου (Γεωγρ. Γ, 
10, 5) παρά τήν δεξιάν δχθην τοΰ Δουνάβεως 
καί τδ Νοβιόδουνον (νΰν Isaktcha). “Αγνω
στος άλλοθεν καί ακαθόριστος.

ΣΚΑΒΑΛ(Λ)Α.—Παράλιος πόλις τής Μα
κεδονίας, κειμένη έπί τής θέοεως τής Πα- 
λαιας Καβάλλας (Έσκή-Καβάλλα) έκ τής δ- 
ποίας, κατά πάσαν πιθανότητα, προήλθε τδ 
δνομα τής νΰν Καβάλλας (βλ. λεξ.).

ΣΚΑΙΟΙ ή ΣΚΕΒΟΑΙ. — Λαός τής Μικρδς 
’ Ασίας, κατοίκων τήν μεταξύ Τρωάδος καί 
Ελλησπόντου χώραν, μετοικήσας δέ άκολού-
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Θως επί τής απέναντι Θρακικής Χερσονήσου 
(Στράβ, X II I ,  590).

*2ΚΑΛΙΙΗΝΟΣ .'(ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ).—Τοπωνυ
μικόν έπίθετον τοΰ ’Ασκληπιού λατρευομένου 
έν τη Βορ. Θράκη, κατ’ έπιγραφάς εδρεθεί- 
σας έν αυτή. («θρακικά», Τόμ. X II ,  σελ. 
239).

ΣΚΑΛΩΤΗ.— Μεγαλοπρεπής βυζαντινή μο
νή τής Θεοτόκου έν τή Άν. Θράκη, δύο ώ 
ρας περίπου πρός Άν. τής Αίνου καί 8/« ιτρός 
βορρδν τοΰ χωρίου ’Αμυγδαλιά, κείμενη επί 
βραχώδους λόφου δεσπόζοντος των πέριξ. “I- 
δρϋθη τό 1040 επί Ίωοίννου τοΰ Κομνηνοδ 
τοΰ Καλογιάννη. Σήμερον είναι τελείως κα
τεστραμμένη, αωζομένων μόνον των πελω
ρίων τειχών της. Τής Μονής ταύτης έαώζε- 
το μέχρι τών τελευταίων ετών όρειχάλκινος 
σταυρός ανεπίγραφος μετά τής χρονολογίας 
1172. («θρακική Έπετηρίς» τοΰ 1897, σελ. 
11. Γ. Λαμπάκη, Μονή Σκαλωτής, εν Δελ- 
τίφ Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
1909, σελ. 33 καί έξής. ’Αχ. θ. Σαμοθρά
κη, Ή Μονή τής Σκαλωτής, εις «θρακικά», 
Τόμ. X V II ,  σελ. 308 καί Ιξής).

ΣΚΑΠΟΡΑ.— ’Όνομα αρχαίας θρακικής κω· 
μοπόλεως (vicus), γνωστής έξ επιγραφής.“Ο 
κάτοικος Σκαπορηνός (D um ont— Homolle, 
σελ. 500).

ΣΚΑΠΤΗ ΪΑΛΙ. — Πόλις τής Θράκης καί 
έπειτα τής Μακεδονίας, κείμενη μεταξύ τοΰ 
Στρυμόνος καί Νέστου, οΰ μακράν τής παρα
λίας, απέναντι τής Θάσου, περίφημος διά τά 
πλούσια αυτής μεταλλεία χρυσού καί αργύ
ρου, τά όποια έξεμεταλλεύοντο οί θάσιοι, 
είσπράττοντες κατ’ έτος 80 τάλαντα (Ήροδ. 
VI ,  46). Βραδύτερον ταΰτα περιήλθον εις τήν 
κατοχήν τών ’ Αθηναίων. 'Ενταύθα είχεν ιδιο
κτησίαν δ Θουκυδίδης, όπου ενυμφεύθη καί 
έγραψε τήν ιστορίαν αΰτοϋ καί όπου, ώς λέ
γεται, άπέθανεν έξόριστος (Πλουτάρχ. Κίμων,
4). “Γπά τών Ρωμαίων εκαλείτο Σκαπτηούλη.

' ΣΚΑΠΤΟΠΑΡΑ.—θρακική πόλις, γνωστή 
έξ επιγραφής, κείμενη παρά τήν συμβολήν 
τοΰ Στρυμόνος μετά τής Βιστρίτσας περί τά 
50 μίλια πρός Ν. τής Παυταλίας (νυν Κιοσ- 
τενδήλ) από τής όποιας έςηρτατο. Ό  κάτοι- 
τοικος Σκαπτοπαρηνός. ”Εκ τίνος επιγραφής, 
εδρεθείσης έπί - τόπου, πληροφορούμεθα ότι
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όπήρχον θερμοπηγαί είς Σκαπτοπάραν, τών 
δποίων τά δδατα έφημίζοντο, κατά τήν επι
γραφήν «οϋ μόνον πρός τρυφήν άλλα καί ΰ- 
γιείαν καί θεραπείαν σωμάτων έπιτηδειότητα» 
(σειρά 73 καί εξής). ’Ενταύθα έτελείτο το
πική πανήγυρις πολλάκις τοΰ έτους, ιδίως δέ 
κατά τόν ’Οκτώβριον, διαρκοΰαα 10— 15 ή· 
μέρας. "Ενεκα τών πανηγύρεων τούτων πολ
λοί τών στρατιωτών, διερχόμενοι διά τής 
Σκαπτοπάρας, εΰρισκον αφορμήν νά σταμα
τούν έκεί καί νά παρεκτρέπωνται καταχρώ- 
μενοι τής φιλοξενείας τών κατοίκων, πράγμα 
διά τά όποιον οί Σκαπτοπαρηνοί άπηύθΟναν, 
κατά τήν επιγραφήν, παράπονα είς τόν αύ· 
τοκράτορα Γορδιανόν τό 238 μ. X. (G. Seu- 
re Archeologie Thrace, σειρά β' σελ. 43. 
Μ. Δήμιτσα, Ή  Μακεδονία, έπιγραφαί &π’ 
άριθ. 829, σελ. 673 καί έξής.) Τά ερείπια 
αυτής, όπου ευρέθησαν έπιγραφαί κείνται είς 
τά σημερινόν βουλγαρικόν χωρίον Gramadi 
παρά τήν άνω Τζουμαγιάν, εν τή περιφερείς 
τής πόλεως Κιοστενδίλ (ΙΙαυταλίας), περίφη- 
μον καί σήμερον διά τά ιαματικά λουτρά του.

ΣΚΑΡΙΑΣ (επισκοπή).— "Εδρα επισκοπής 
τής Θράκης έν τή έπαρχίφ Αίμιμόντου &πό 
τόν Μητροπολίτην Μαρκιανουπόλεως, άναφε- 
ρομένη είς τά ’Εκκλησιαστικά Χρονικά. 
(Σταμούλη, Συμβολή είς τήν “Ιστορίαν τών 
’ Εκκλησιών τής Θράκης, σελ. 47).

* ΣΚΑΡΣΗΝΗ (ΗΡΑ).— Τοπωνυμικόν έπί
θετον τής "Ηρας, λατρευομένης έν τή Βορ. 
Θράκη, κατ’ έπιγραφάς εΰρεθείσας έν αυτή 
(«θρακικά» 1934, σελ. 47).

ΣΚΑΤΡΙΝΑ (φρούριον). — Φρούριον τής 
Θράκης έν τή Κάτφ Μοιοίφ παρά Προκοπίφ 
(Περί Κτίσμ. IV, 4) πλησίον τής δεξιάς όχ
θης τοΰ Δουνάβεως, τά όποιον έπεσκεύασεν 
δ αΰτοκράτωρ ’ Ιουστινιανός δ Α' (527—565).

ΣΚΕΔΕΒΑ.—Παλαιόν φρούριον τής Θρά
κης έν τή Κάτφ Μοισίφ, παρά τήν δεξιάν 
όχθην τοΰ Δουνάβεως, άνακαινιαθέν κατά τόν 
Προκόπιον (Περί Κτίσμ. IV, 11) ύπό τοΰ 
αΰτοκράτορος Ιουστινιανού Α' (527— 565).

ΣΚΕΑΑΒΡΙΑ.— ’Αρχαία Θρακική κώμη, 
κειμένη μεταξύ Φιλιππουπόλεως καί Βερόης 
— Τραϊανής, γνωστή έξ επιγραφής τοΰ 202 
μ. X. εδρεθείσης είς τό χωρίον Ταακαρλάρ 
τής περιφέρειας Τσιρπάν, αριστερά τοΰ μέσου
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ροδ χοδ "Εβρου, όπου το έμπόριον ΙΙίζος. 
(Dum ont— Homolle, σελ. 347 Ν° 6 1 α 8. 
Κ. Μυρχ, Άποστολίδου, «Θρακικά», 1935, 
σελ. 156). Οί κάτοικοι τής κώμης τούτης, 
μετά των κατοίκων 9 άλλων κωμών, μεχφ- 
κησαν εις τό έμπόριον Πίζος.

* ΣΚΕΑΑΒΡΙΑΝΟΣ.— ”0 κάτοικος τής 
θρχκικής κώμης Σκελαβρίας (βλ. λέξ.)

* ΣΚΕΑΕΝΤΗΝΗ (Κυβέλη). -  Τοπωνυμι
κόν έπίθετον τής Κυβέλης λατρευομένης έν 
Θράκη κατ’ Αναθηματικήν ευχαριστήριον επι
γραφήν του τρίτου μ. X. αίώνος, εϋρεθεϊσχν 
έν τή Νικοπόλει πρός ’Ίστρφ (Nicopolis ad 
Istrum). «Μητρί θεών Σκελεντηνή («θρα
κικά» Τόμ. X (1938) σελ. 285—286).

* ΣΚΕΑΕΝΤΗΝΗ (Κυβέλη) Τοπωνυμικόν
έπίθετον τής Κυβέλης, λατρευομένης εν Θρά
κη, ώς θεάς τής γονιμότητος τής γης, κατ’ 
έπιγραφάς εΰρεθείσας έν αυτή. Ή  διάδοσι; 
τής λατρείας τής Μεγάλης θεάς άνά τήν 
Θράκην, μαρτυρεΐται έπίαης έκ των νομισμά
των των πόλεων : Άγχιάλου, Άδριανουπό
λεως, Καλάτιδος, Μαρκιανουπόλεως, Παυτα- 
λίας καί Σερδικής, τά όποια φέρουν τήν ει
κόνα τής θεάς, («θρακικά» 1934, σ. 52).

* ΣΚΕΛΗΣ.—’Όνομα κύριον Θρακο-Ιλληνι- 
κόν γνωστόν έξ επιγραφής «(Θρακικά» 1936, 
σελ. 198).

*ΣΚΕΛΛΙΣ,— Μυθικός οικιστής τής Θρά
κης, κατ’ απόσπασμα τοϋ Άνδρίσκου, κατά 
χό δποΐον «Σκέλλις τε καί Κασσαμονός, οί- 
κήτορες Θράκης, όρμήσαντες από νήσου τής 
πρότερον μέν Στρογγυλής, ύστερον δέ Νάξου 
κληθείσης.»

ΣΚΕΜΝΑΣ (Φρούριον). — Φρούριον τής 
Θράκης παρά Προκοπίψ, έπισκευασθέν δπό 
χοΰ αϋτοκράτορος ’ Ιουστινιανού τοϋ Α' (527- 
565).

ΣΚΕΜΦΆ.—ΙΙόλις τής Θράκης παρά Στε- 
φάνφ Βυζαντίψ. ΐά  εθνικόν Σκεμψαΐοι.

ΣΚΕΠΑΣΤΟΝ.—Βυζαντινή κωμόπολις τής 
Άν. Θράκης έν τή περιφερείς τής Βιζύης, 
κείμενη επί των υπωρειών τής Στράντζας, 
τρεις ώρας περίπου πρός βορραν τοδ Μπου- 
νάρ— Χισάρ. Τό κλίμα αυτής είναι δγιεινό- 
τατον, κατά δε τόν χειμώνα καλύπτεται ύπό 
άφθονου χιόνος, έξ οδ καί τά όνομά της. Έν 
Σκεπαστφ δπάρχουν Ιξ αρχαία1. έκκλησίαι,

μετά λαμπρών τοιχογραφιών, εις δεκάλεπχον 
δ' άπ’ αύχοδ πρός βορράν άπόσχασιν κείχαι 
ή μονή "Αγία Παρασκευή, καχαοχραφείσα έκ 
καιρικών περιστάσεων προ 75 περίπου έτών. 
’ Επί έλληνικής κατοχής δπήγετο εις τήν δ- 
ποδιοίκησιν Βιζύης τοϋ νομοδ Σαράντα ’Εκ
κλησιών ήρίθμει δέ 1,200 κατοίκους, οϊτινες 
κατέφυγον εις τήν "Ελλάδα τά 1923. Τουρ
κιστί καλείται Ίνχξέ-κίοΐ.

ΣΚΕΠΪΑ1.— ’ Αρχαία θρακική κώμη, κεί
μενη μεταξύ Φιλιππουπόλεως καί Βερόης — 
Τραϊανής, γνωστή έξ επιγραφής τοϋ 202 μ-, 
X. εϋρεθείσης εις τά -χωρίον Τσακαρλάρ τής 
περιφέρειας Ταιρπάν, αριστερά τοϋ μέσου ροδ 
τοϋ "Εβρου, όπου τό έμπόριον Πίζος. "Ο κά
τοικος Σκεπτηνός. (Κ. Μυρτ. Άποστολίδου, 
«θρακικά», 1935, σελ. 156). Τής κώμης 
ταύτης οί κάτοικοι μετά των κατοίκων 9 άλ
λων κωμών, μετφκησαν εις τό ίδρυθέν εμ- 
πόριον Πίζος.

ΣΚΙΘΑΤ (αί). — Πόλις θρακική έπί τής χερ
σονήσου ΙΙαλλήνης (νυν Κασσάνδρας) παρά 
τήν ΙΙοτίδαιαν, άναφερομένη μόνον ύπό τοΰ 
Θεοπόμπου παρά Στεφάνφ Βυζαντίφ : «Σκί- 
θαι, πόλις Θράκης πλησίον Ποτιδαίας». Τι- 
νές ταυτίζουν χάς Σκίθας πρός τήν δπό τοϋ 
Αιβίου άναφερομένην πόλιν Clitas ή πρός 
τήν Σίπτην τοϋ ΙΙαυσανίου (βλ. λεξ.) παρά 
τήν πόλιν Αίνον. ’Αλλά τούτο είναι άβεβαιον. 
Κατά τόν Μαργ. Δήμιτσαν Ικειτο όπου τό 
μειόχιον τοϋ ’Αγίου Διονυσίου.

ΣΚΙ11ΝΗ.— Μία των σημανχικωτέρων πό
λεων τής χερσονήσου ΙΙαλλήνης (Κασσάν
δρας), αποικία Εΰβοέων, κτισμένη μεταξύ των 
πόλεων Θεράμβου καί Μένδης ("Ηροδ. VII, 
123,— Στράβ. VII, 330, 27). Κατά τόν θου- 
κυδίδην (IV, 120) άπφκίσθη μετά τό τέλος 
τοϋ Τρωϊκοϋ πολέμου δπό των ΙΙελληνέων 
τής Πελοπόννησου, ότε οϋτοι έπιστρέφοντες 
έκ τής Τροίας μετά αιχμαλώτων γυναικών, 
ήναγκάαθησαν ένεκα τοϋ χειμώνος νά προ· 
αορμιαθοϋν έκεΐ καί νά Ιδρύσουν αύτήν. Τά 
αυτά επαναλαμβάνει καί Στέφανος 6 Βυζάν
τιος, θεωρών αυτήν Θρακικήν πόλιν. Ό  δέ 
Σχέφ. Βυζάντιος λέγει σχετικώς : «Σκιώνη, 
Πόλις Θράκης, ένθα λέγεται τάς Τρωάδας 
αιχμαλώτους διά τό μή ύπό των "Ελλήνων 
εις δουλείαν άπενεχθήναι τών αύτων γυναι
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κών, έμπρήσαι τάςναΰς. Ot των πλοίων άπο- 
ροϋντες έξ ανάγκης κατέμειναν αύτοΰ πάλιν 
Σκιώνην οίκίσαντες», Ώς εκ της λαμπράς 
θέσεώς της, έπιτηδειοτάτης πρός εμπορίαν, 
ταχύτατα άνεδείχθη καί ήκμασε καί διετέλε- 
οεν έλευθέρα μέχρι των Περσικών πολέμων 
δτε ήναγκάσθη νά ύποκύψη εις τόν Περσικόν 
ζυγόν, παραχωρήαααα στρατόν καί πλοία εις 
τόν παραπλέοντα στόλον τοϋ Ξέρξου (VIII, 
128). Περί των Σκιωνίων, διηγείται δ 'Ηρό
δοτος, ότι δ στρατηγός αυτών Τιμόξενος, έ- 
πεχείρησε νά προδώση τήν πατρίδα του εις 
τόν Άρτάβαζον καί ότι άνακαλυφθείσης της 
προδοσίας του, οί Σκιωναΐοι άπεφάσιααν νά 
τιμωρήσουν αύτόν Ενα μή θεωρούνται «οί 
Σκιωναΐοι είς τόν μετέπειτα χρόνον αϊεί προ- 
δόται». “Οπως αί πόλεις τής Χαλκιδικής χερ
σονήσου, ή Σκιώνη έγένετο φόρου θποτελής 
είς τούς ’Αθηναίους μετά τήν άλωσιν τής 
Ήϊόνος τά 470 π. X. καί τάς εκστρατείας 
τοΰ Κίμωνος εις τά παράλια τής Μακεδονίας 
τής Θράκης. Μεταξύ τών ετών 454 καί 450 
κατέβαλλεν έτήσιον φόρον 6 τάλαντα άπό 
κοινού μετά τής Θεράμβου, βραδύτερΟν όμως 
τό 434 π. X. άνήλθεν ούτος είς 15 τάλαντα.

’Αλλά κατά τό ένατον έτος τοΰ Πελοπον- 
νησιακοϋ πολέμου, άποακιριήσασα τιδν ’Αθη
ναίων, συνεμάχησε μετά των Λακεδαιμονίων 
(θουκυδ. IV , 120), τών δποίων στρατηγός 
ήτο δ Βρασίδας. Έπελθόντες τότε κατ’ αυ
τών οί ’ Αθηναίοι καί κυριεύααντες τήν πόλιν 
«τούς ήβώντας άπέκτειναν, παϊδας δέ καί γυ
ναίκας ήνδραπόδισαν καί τήν γήν Πλαταιεΰσι 
έδοβαν νέμεσθαι» (θουκυδ. V , 32.—Διον. 
Σικελ. X II ,  72). Τοιοϋτον δπήρξε τό τρα
γικόν τέλος τής Σκιώνης, ήτις καταστρα- 
φεϊαα τελείίος υπό Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος 
δέν άναφέρεται πλέον. Κατά τόν L,eake ά- 
κολουθοΰντα τόν Σκύλακα (Περίπλ. 60), ή 
Σκιώνη έκειτο μεταξύ τοΰ Ποσειδίου ακρω
τηρίου (νΰν Ποσεΐδι) καί τοΰ Καναστραίου 
(νϋν Παλιούρι).

Τής Σκιώνης σώζονται νομίσματα των ετών 
480— 421 π. X. φέροντα έμπροσθεν κεφαλήν 
νεανίου, όπισθεν δέ τήν επιγραφήν : ΣΚΙΟ 
μετά περικεφαλαίας εντός έγκοίλου τετραγώ
νου. Μεταγενέστερα τοϋ 421 νομίσματα φέ
ρουν κεφαλήν νεανίου ή κεφαλήν ’ Αφροδίτης

όπισθεν δέ τήν επιγραφήν : ΣΚΙΩ, ΣΚΙΩ- 
ΝΑΙΩΝ, ή ΣΚΙ μετά κράνους καί μιας ή δύο 
περιστερών. (H e a d — Σόορώνου, Ίστορ. των 
Νομισμ. Τόμ. Α', σελ. 276.— Babelon, 'Γόμ. 
IV , σελ. 630).

ΣΚΛΑΒΗΝΙΑ.— ’Ονομασία δοθεΐαα ύπά των 
Βυζαντινών είς τήν παρά τήν άριστεράν ό
χθην τοΰ ανατολικού Δουνάβεως χώραν, (ση
μερινήν Ν.Α. Ρουμανίαν), όπου είχον έγκα- 
τασταθή ώς νομάδες πιθανώς κατά τόν IV 
αιώνα τά άπό βορρά κατελθόντα Σλαυϊκά 
φύλα, οί ύπό τών Βυζαντινών καλούμενοι 
Σκλαόηνοί. Σκλαβηνία επίσης ώνομάζετο ύπό 
τών Βυζαντινών ή περί τόν Στρυμόνα περι
φέρεια τής ’ Ανατολικής Μακεδονίας, όπου οί 
Βυζαντινοί αύτοκράτορες είχον έγκαταατήσει 
πολυαρίθμους Σκλαβηνούς.

ΣΚΛΑΒΗΝΟΙ, ΣΚΛΑΒΙΝΟΙ καί ΣΚΛΑΒΟΙ. 
—Ούτως εκαλούντο ύπό τών Βυζαντινών τά 
σλαυϊκά φύλα, τά όποια κατελθόντα άπό 
Βορρά, έγκατεατάθηααν κατά τά πρώτα έτη 
τοΰ VI μ. X. αίώνος ώς νομάδες, παρά τήν 
άριστεράν όχθην τοΰ ανατολικού Δουνάβεως, 
(τήν σημερινήν Ν.Α. Ρουμανίαν) δπόθεν έ- 
νήργουν συνεχείς έπιδρομάς είς τάς επαρ
χίας τοϋ Βυζαντινού κράτους. Κατά τόν ιστο
ρικόν Προκόπιον, κατιμκουν είς καλύβας οίκ- 
τράς, τάς οποίας Ιατηνον είς μακράς άπ’ 
άλλήλων αποστάσεις, ήλλασαον συχνά τόν 
τόπον διαμονής των, μή άναγνωρίζοντες ένα 
κοινόν αρχηγόν ή ήγεμόνα, «άλλ’ εκ παλαιού 
έν δημοκρατίφ εβιότευον», Έλάτρευον δέ ένα 
θεόν «τής αστραπής δημιουργόν», είς τόν 
οποίον προσέφερον θυσίας «βόας καί τά ίε- 
ρεΐα άπαντα, καθώς καί «ποταμούς καί νύμ- 
φας καί άλλα άττα δαιμόνια», είς τούς ό
ποιους προσέφερον θυσίας, κατά τάς δποίας 
έκαμνον καί τάς μαντείας των. "Ησαν ξαν
θοί, μεγαλόσωμοι καί ρωμαλέοι, άλλά ρυπα- 
ρώτατοι, διάγοντες σκληρόν βίον καί .φέρον- 
τες πενιχρόν τι τριδώνιον. Δέν διεκρίνονιο 
έπί πονηρίφ ή κακουργία, άλλ’ ήσαν φιλό
ξενοι καί δεν έκακοποίουν τούς αιχμαλώτους 
των. ’Απ’ εναντίας τούς μετεχειρίζοντο κα
λώς καί τούς άπηλευθέρωνον μετά τινα χρό
νον, “Εκαστος εξ αυτών έφερε δύο ακόντια 
ασπίδα καί τόξον με δηλητηριασμένα βέλη, 
ήσαν δέ έπιτηδειότατοι είς τάς ένέδρας καί
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τάς αιφνιδιαστικάς επιθέσεις. Επιτιθέμενοι 
έβαλλον άγριας κραυγάς καί καιεδίωκον έπί 
μακράν χούς δποχωροΰντας εχθρούς των. ‘Γ- 
ποχωροΰνχες, κατέφευγον εις τάς λίμνας η 
χούς ποταμούς καί βυθιζόμενοι εντός αυτών, 
ήδύναντο νά παραμείνουν έπί πολύ 5πό χό 
ΰδουρ, διότι εϊχον χήν έπιχηδειόχηχα νά ανα
πνέουν διά καλάμων,

Τά Βυζάντιον διά νά απαλλαγή άπό τάς 
συνεχείς επιδρομάς των, συνάμα δέ διά νά 
πυκνώση τόν πληθυσμόν επαρχιών τινων ε
πίτρεψε χήν εις αΰτάς έγκατάστασιν πολλών 
χιλιάδων μετά χών οικογενειών χων. Οδτω, 
έκ χών έγκατασχαθένχων εις χό θέμα Όψι- 
κίου (Μικρά ’Ασία) δ ’ Ιουστινιανός Β' δ Ρι- 
νότμηχος, έστρατολόγησε 30.000 άνδρας χό 
691 εις χήν κατά χών ’ Αράβων τής Συρίας 
εκστρατείαν του, έχων μεγάλην εμπιστοσύνην 
εις αυτούς. Μόλις όμιυς ήλθον εις επαφήν μέ 
χούς "Αραβας, 20.000 περίπου εξ αυτών ηΰ- 
τομόλησαν πρός αυτούς, γενόμενοι αιτία τής 
αποτυχίας τής εκστρατείας εκείνης. ’ Εκδι
κούμενος τότε δ ’Ιουστινιανός την προδοσίαν 
χων, κατέσφαξε, κατά χήν επάνοδόν του τούς 
έναπομείνανχας εις χό θέμα Όψικίου μετά 
χών γυναικών καί χών τέκνων χων. Έκ τών 
εϊς τάς εΰρωπαικάς επαρχίας έγκαχααχαθέν- 
των Σκλαβηνών, πολυαριθμόχεροι ήσαν οί έν 
Μακεδονίφ καί Πελοποννήσιρ.

*ΣΚΛΕΤΡΙΝΑ (ή). — Παράλιος τοποθεσία 
τής Ευρωπαϊκής παραλίας χοΰ Βοσπόρου, 
πρός βορράν χοΰ Βαθυκόλπου (νυν Μπουγιούκ- 
ντερέ) εις τόν μυχόν τοΰ Σκληθρινοδνιος κόλ
που, λαβοΰσα χό όνομα πιθανώς εκ τών παρά 
τόν δμώνυμον χείμαρρον φυόμενων σκλήθρων 
(είδος φυτού). Έπί τής θέσεως αυτής κειται 
ή σημερινή συνοικία τής Κωνσταντινουπόλεως 
Γενή-Μαχαλέ.

ΣΚΛΗΘΡΙΝΟΓΣ (Κόλπος). — "Ορμος τής 
Ευρωπαϊκής παραλίας τού Βοσπόρου, μεταξύ 
τών ακρωτηρίων Σίμα (Μεζάρ-μπουρνοϋ) καί 
Μίλχου (Σαρή-γιάρ). Είς τόν μυχόν αύτοϋ έ· 
κειτο ή Σκλετρίνα (βλ. λέξ.) χό σημερινόν 
χωρίον Γενή-Μαχαλέ.

*ΣΚΟΔΡΗΝΟΣ (’Απόλλων). — Τοπική προ
σωνυμία χοΰ ’ Απόλλωνος λατρευομένου έν 
Θράκη,- κατ’ έπιγραφάς εύρεθείσας έν χή Β. 
Θράκη καί χή Μοιαίφ (θρακικά 1929, σ. 12).

*ΣΚΟΜΒΡΟΙ ΘΡΑΚΕΣ. — Λαός θρακικός 
παρ’ Έσυχίφ.

ΣΚΟΜΒΡΟΣ (όρος). — ’Όρος τής Θράκης 
άλλως καλούμενου καί Σκόμε(ι)ον.

ΣΚΟΜΕ(Ι)ΟΝ ΟΡΟΣ.—"Ορος τής Θράκης, 
χωρίζον χήν κυρίως λεγομένην Θράκην άπό 
τής Δαρδανίας, τής κοιλάδος χοΰ Οϊσκου (νΙ- 
σκερ) καί χοΰ Στρυμόνος, καί ένώνον χάν Αί
μον μετά χοΰ Δουνάβεως (Ρϊλα). ΊΓπό χοΰ 
ΙΙλινίου (IV, 35) καλείται Σκόπιον (Sco- 
pius). Είναι χό σημερινόν Βίτος (Vitoch), 
τά υψηλότερου τής οροσειράς χοΰ Ρίλου ή 
Ρίλας.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ. — Κώμη τής Άν. Θράκης, 
3 V2 ώρας περίπου Β. Δ. χών Σαράντα ’Εκ
κλησιών, πολλάκις μνημονευομένη ύπό τών 
Βυζαντινών συγγραφέων διά τά μέγα καί ο 
χυρόν φρούριό·/ της. (Κατακουζηνοΰ, 'Γόμ. 
Α', σελ. 291). Έπί ’ Ανδρονίκου νεωτέρου 
(1328—1341), διοικητής αυτής ήχο Μιχαήλ 
τις, παρά χήν γνώμην τοδ όποιου οί Σκοπε- 
λιχαι, προκαλέσανχες τούς Σκύθας, συνήψαν 
μάχην, κατά χήν όποιαν υπέστησαν μεγάλας 
καταστροφάς. ’ Επί χοΰ φρουρίου εδρέθησαν 
πολλά αρχαία νομίσματα. (Μελισσηνοδ Χρι
στοδούλου, Περί τής επαρχίας Σαράντα ’ Εκ
κλησιών, σελ. 28—29). Κατά χήν έλληνικήν 
κατοχήν τής Άν. Θράκης, δπήγεχο είς χήν 
ύποδιοίκησιν -ςών Σαράντα ’ Εκκλησιών τοΰ 
δμωνύμου νομοΰ καί ήρίθμει 1.350 κατοίκους 
διακρινομενους διά χήν Εδιάζουσαν αυτών διά
λεκτον, έν χή όποίφ, περιεσώθησαν πολλαί 
λέξεις τής αρχαίας 'Ελληνικής. Μετά τήν 
έκκένωσιν τής Άν Θράκης, οί κάτοικοί της 
κατέφυγον είς τήν Ελλάδα. 'Γπό τών Τούρ
κων καλείται Έσκή-ΙΙόλοζ. Άπό ’ Εκκλησια
στικής άπόψεως ήχο ήδη έπί Λέοντος χοΰ 
Σοφού (886 — 911) έδρα επισκόπου ύπό χάν 
μητροπολίτην ’ Αδριανουπόλεως, κατά δέ τόν 
X IV  αιώνα, μετά τόν θάνατον ’Ανδρονίκου 
ΙΙαλαιολόγου τοΰ Γ’ ( t  1341) άνυψώθη καί 
εις έδραν Μητροπολίτου, μή διαχηρηθείσης 
έπί πολύ. Πρά τής άλώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως έπαυσεν άναφερομένη, ό δέ τίτλος 
αυτής δίδεται μόνον κατ’ όνομα (Ράλλη καί 
Ποτλή, Τόμ. V ,  σελ. 483. Γερμανού, Μητρο
πολίτου Σάρδεων, ’ Επισκοπικοί κατάλογοι 
κτλ. είς «θρακικά» 1935, σελ. 122).
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ΣΚΟίΙΕΝΤΖΑΝ.4 (φρούριον). — Παλαιόν 
φρούριον τής Β. 4. Θράκης εν τη περιφερείς 
τής Σαρδικής (Σόφιας), παρά Προκοπίφ (Πε
ρί Ιίτισμ. IV , 4) άνακαινισθέν ίιπδ τοΰ αΰτο- 
κράτορος ’ Ιουστινιανού Α' (527 — 565).

ΣΚΟΠΟΙ (οί), ΣΚΟΙΙΟΣ (δ).— Άνθηροτάτη 
κωμόπολις τής ’Αν. Θράκης, κειμένη έπί 
ϊύο λόφων, τρεις ώρας περίπου πρός ’Αν. 
των Σαράντα ’ Εκκλησιών. Διαρρέεται δέ ύπό 
χειμάρρου, έπί τοΰ όποιου δπάρχουν τρεις 
γέφυραι έξυπηρετοΰααι τήν συγκοινωνίαν τών 
συνοικιών αυτής. Ύπό Στεφάνου τοΰ Βυζαν
τίου καλείται Σκόποι, οί δέ κάτοικοι Σκοπη- 
νοί. Πρός Β. αυτής καί εις άπόστασιν 3/4 τής 
ώρας περίπου, έν τή θέσει Κάστρο, δπου σώ
ζονται διάφορα αρχαία μνημεία, δπήρχεν δ- 
μώνυμος κώμη, καταστραφεΐσα πρό δύο πε
ρίπου αιώνων. Άνατολικώς αυτής καί ώραν 
περίπου, παρά τό χωρίον Χατζή Φακλή, σώ
ζεται άρχαϊον φρούριον καί πύργος αΰτοϋ. 
(Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου, Περί τής επαρ
χίας Σαράντα Εκκλησιών, σελ. 27). Έπί 
τής ‘ Ελληνικής κατοχής τής Άν. Θράκης ύ- 
πήγετο εις τήν διοίκησιν των Σαράντα Ε κ 
κλησιών τοΰ δμωνύμου νομοΰ, ήρίθμει δέ 
3.045 "Ελληνας Χριστιανούς ορθοδόξους, πλήν 
250 Τούρκων, οί δποΐοι μετά τήν εκκένωσιν 
τής Θράκης (1923) κατέφυγον εις τήν 'Ελ
λάδα.

ΣΚΟΡΔΙΣΚΟΙ.—Λαός Κελτικής καταγω
γή? χήε κάτω ΙΙανυονίας καί τής "Ανω Μοι 
σίας, κατοικών μεταξύ Δουνάβεως καί Μάρ- 
γου (Μοράβα) παρά τά ’Ιλλυρικά μεθόρια. 
’ Ονομάζονται καί Σκορδίσται. "Ησαν λαός ά 
γριος καί πολεμικός καί διηθείτο εις τούς 
Μεγάλους καί Μικρούς Σκορδίσκους, «συνά
πτοντας τοϊς Τριβαλλοΐς καί Μυαοις» (Σιράβ. 
VII,  318). Ήττηθέντες τό 135 π.Χ. ύπό του 
Μ . . Κασκονίου, ένίκησαν τό 114 π. X. τόν 
ύπατον Κ. Πόρκιον Κάτωνα, μόλις σωθέντα 
έκ τής καταστροφής τοΰ στρατού του. Τέλος 
αυνετρίβησαν ύπό τών Ρωμαίων, άποαυρθέντες 
δέ πέραν τοΰ Δουνάβεως, έπαυσαν μνημονευό
μενοι έν τή ίστορίφ. Πόλεις αυτών άναφέρον- 
ται : ή Έόρτα καί τά Καπεδουνον (Στράβ, 
VII ,  318).

ΣΚΟΣΤΟΚΗΣ.— Βασιλεύς τών Όδρυαών 
περί τά 350 π.Χ. Είναι γνωστός μόνον εκ

τών σωζομενων χαλκών νομισμάτων αϋτοδ, 
τά όποια φέρουν έπί τής μιας όψεως κεφα
λήν ’ Απόλλωνος (;) δαφνοστεφούς, έπί δετής 
άλλης τήν επιγραφήν ΣΚΟΣΤΟΚ καί ίππον 
καλπάζοντα. Πλήν τοΰ ανωτέρω, είναι γνω
στός έπίσης έκ τών νομισμάτων αύτοΰ καί 
άλλος Σκοστόκης, προφανώς Σκύθης βασι
λεύς, κόφας κατά τόν τρίτον π. X. αιώνα, 
χρυσούς στατήρας καί τετράδραχμα άργυροί, 
κατ’ άπομίμησιν τοΰ βχαιλέως Λυσιμάχου. 
(H ead—Σβορώνου ‘ Ιατορ. τών Νομισμ. Τόμ. 
Α', σελ. 355—357).

ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ. — Βυζαντινή πόλις τής Άν. 
Θράκης εν τή περιφερείς τής Χαριουπόλεως 
καταληφθεΐσα ύπό τοΰ Τζεγλού, ήγεμόνος 
τών Σκυθών καί Σαυροματών τά έαρ τοΰ 
1086. Έπιτεθεντες κατ’ αΰτοϋ δ Νικόλαος 
Μαυροκατακαλών καί δ Βεμπετζιώτης, στρα
τηγοί τοΰ ’Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοϋ, έτρε
ψαν εις φυγήν τούς επιδρομείς καί πολλούς 
έφόνευσαν μεταξύ τών δποίων καί τόν Τζε
γλού. Φεύγοντες οί βάρβαροι πανικόβλητοι, 
ερρίπτοντο εις τόν μεταξύ Σκοτεινού καί 
Κούλη ρέοντα ποταμόν, εις τόν όποιον κα- 
ταπατούμενοι δπ’ άλλήλων, έπνίγησαν οΰκ’ 
ολίγοι, οί δέ έναπομείναντες έπέστρεψαν εις 
τάς πέραν τοΰ Δουνάβεως χώρας των ( Ά ν 
να Κομνηνή, VII ,  1).

* ΣΚΟΤΟΓΣΑ.—Πόλις τής Σιντίκής, κει- 
μένη έπί τής δεξιάς δχθης τοΰ Στρυμόνος, 
οΰ μακράν Ήρακλείας τής Σιντίκής, έπί τής 
ύπό ταύτης εϊς τούς Φιλίππους δδοΰ. Ό  Πτο
λεμαίος φαίνεται σφάλλων τοποθετών αυτήν 
έν τή Όδομοντική ή τή Ήδωνική χώρς 
(Γεωγρ. Γ. 12, 28). Δεν πρέπει δέ να συγ- 
χέεται πρός τήν έν Πελασγιώτιδι τής Θεσ
σαλίας δμώνυμον αυτής, κειμένην μεταξύ 
Φεοών καί Φαρσάλων, δπου τά 356 π. X. 
ό Πελοπίδας κατενίκησεν ’Αλέξανδρον τόν 
Φεραϊον (Διοδ. Σικελ. X V  75, -ΙΙαυσ. VI, 
5, 2). Φέρεται καί υπό τόν τύπον Κοτοδαα. 
Τής Σκοτούσης τής Σιντίκής αώζονται χαλ
κά νομίσματα αποδιδόμενα εις τόν Άδαϊον, 
δυνάστην τής Μακεδονίας μετά τά 200 π. X. 
μή άναφερόμενον ύπό τής 'Ιστορίας. ΙΙαρι- 
στώαι δέ, ’έμπροσθεν κεφαλήν ’Απόλλωνος, 
'Ηρακλέους ’Αθήνας ή κάπρου, όπισθεν δέ 
φέρουν τήν επιγραφήν ΑΔΑΪΟΝ, μετά τρ.ί-
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ποδος, ροπάλου, γλαυκό; ή έπιδόρατίδος. ’ Ε
πίσης σώζονται καί χαλκά νομίσματα τοϋ 168 
π. X. μετά τής επιγραφής Κ0Τ0ΓΣΑΙ2Ν 
(Head-Σβορώνου, Τόμ. Α’ , σελ. 312-313.) 
Πότε καί υπό τίνος κατεστράφη είναι άγνω
στον. Τό δνομα τής Σκοτούαης έδόθη εις τό 
πρότερον καλούμενον χωρίον Πρόσνικ, κείμε
νον επί τοϋ σιδηροδρομικού στάθμου Θεσσα- 
λονίκγ|ς Σερρών, αριθμεί §έ 1307 κατοίκους, 
(1928).

ΣΚΟΓΠΙΟΝ.—Παλαιόν φρούριον τής Θρά
κης εν Δαρδανίφ τό αυτό με τούς Σκούπους 
(βλ.λεξ.) τά νΰν Σκόπια, τό όποιον έπεσκεύα- 
σεν ό αΰτοκράτωρ ’Ιουστινιανός (527—565).

ΣΚΟΓΠΟΙ.—Πόλις τής Θράκης έν Δαρδα- 
νίφ παρά τά μεθόρια τής Μακεδονίας, κεί
μενη επί τοϋ' άνω ροΰ τοΰ Άξιου, επί όχυ- 
ράς καί στρατηγικωτάτης θέσεως, κατά τήν 
Ιξοδον τών στενών όρέων (νΰν Στενά τοϋ 
Κατσανίκ) καί επί τής άπό Ναϊσσοΰ εις Σ τ ί 
βους δδοϋ. Πότε καί ύπό τίνος ακριβώς έκτί- 
αθη δέν είναι γνωστόν. Διετέλεσε πρωτεύου
σα των Δαρδάνων, κατελήφθη δε ύπό Φιλίπ
που τοϋ Ε' τό 210 π. X. Κατά τήν ύπό των 
Ρωμαίων κατάκτησιν τής χώρας, έγένετο Ρω
μαϊκή αποικία, περί δέ τά τέλη τής αυτο
κρατορίας, άνεδείχθη πρωτεύουσα τής Μεσο- 
γαίου Δακίας (Dacia Mediterranean ’ Επί 
Μεγάλου Κωνσταντίνου έγένετο πρωτεύουσα 

γτής πρός Ν. τοϋ Σκάρδου Δαρδανίας. Καια- 
στραφεϊσα ύπό σεισμών περί τά 520, άνφκο- 
δομήθη υπό τοϋ Ιουστινιανού, δστις μετωνό- 
μασεν αυτήν Ίουστινιανήν Πρώτην (βλ. λέξ.), 
Έπροίκισεν αυτήν δι’ ύδραγωγείου καί άλλων 
δημοσίων κτηρίων καί άνέδειξεν αυτήν με- 
γάλην καί πολυάνθρωπον. Τά παλαιόν δέ ό
νομα έπεκράτηαεν ύπό τό δνομα Σκόπια, άλ- 
βανιστί Στούπ καί τουρκιστί Οΰσκιούπ, σλαυϊ- 
στί δέ Skoptje. Κυριευθεισά υπό των Τούρ 
κων επί Σουλτάν Μουράτ τοΰ Β' (1421— 1451) 
ώχυρώθη διά νέων τειχών καί διετελεσεν επί 
τουρκοκρατίας πρωτεύουσα τοΰ νομού Κοσ
συφοπεδίου καί έδρα όρθοδόξου μητροπολί
του, παραμείνασα ύπ’ αυτούς μέχρι τών Βαλ
κανικών πολέμων. Σήμερον αριθμεί 59 161 
κατοίκους (άπογραφή 1221) μικτού πληθυ
σμού (Σερδοι, Βούλγαροι, “ Ελληνες, Τούρκοι, 
’ Ιουδαίοι, Άτσίγγανοι). Τών Ρωμαϊκών χρό

νων σώζονται : λίθινη γέφυρα ζευγνϋουσα τον 
’Αξιόν, μήκους 70 μέτρων καί πλάτους §ξ, 
λείψανα ύδραγωγείου, στηριζομένου επί 52 
άψίδων, έπιγραφαί κτλ.

ΣΚΟΓΓΑΡΙΟΝ.—Πόλις τής Θράκης, κει- 
μένη εν τή περιφερείς? τής Άδριανουπόλεως. 
Κατά τήν “Ανναν Κομνηνήν (X, 4) απείχε 
Β,Α. τής Άδριανουπόλεως 18 στάδια, κατε
λήφθη δέ ύπό τοϋ πατρός της ’ Αλεξίου είς 
τούς κατά τών Κουμάνων πολέμους. Δέν πρέ
πει νά συγχέωμεν αυτήν πρός τήν δμώνυμόν 
της (βλ. λέξ.) κειμένην έν τή περιφερείς Φι- 
λιππουπόλεως.

*ΣΚΟΓΤΑΡΙΟΓ (Επισκοπή), — Μία τών δέ
κα Επισκοπών τής Μητροπόλεως Φίλιππου- 
πόλεως, μνημονευομένη είς τόν ύπό Λέοντος 
τοϋ Σοφοΰ (886—912) συνταχθέντα πίνακα 
τής κλίμακος τοϋ Πατριαρχικού θρόνου (Ράλ- 
λη καί Ποτλή, Τόμ. V , σελ. 483). Ποΰ I- 
κειτο ακριβώς δέν είναι γνωστόν. Κατά τινας 
είναι τό ύπό τής ’Άννης Κομνηνής (X, 4) 
άναφερόμενον Σκουτάριον άπέχον Β. Α. τής 
Άδριανουπόλεως 18 στάδια (βλ. λέξ.). Κατά 
πάσαν όμως πιθανότητα Ικειτο όπου τό καί 
νΰν έτι όνομαζόμενον Σκουτάριον ή Σκουτα- 
ρέτον, τουρκιστί Δογαντσέλα, κώμη κείμενη 
εκεΐθεν τοϋ “Εβρου περί τάς 2*/a ώρας Β.Α. 
τής Φιλιππουπόλεως κατοικουμένη ανέκαθεν 
ύπό χριστιανών (Κ. Οικονόμου ίερέως. Ίστο- 
ριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φι- 
λιππουπόλεως 1819 σελ. 15 § 7). Μεταξύ 
τοϋ XIII αίώνος άρχομένου καί τοΰ X IV  
φθίνοντος ή ’ Επισκοπή Σκουταριού έξέλιπεν 
όριατικώς.

*ΣΚ1'ΘΑΙ.—“Εθνος θράκιον, κατά Στέφα
νον τόν Βυζάντιον, «καλούμενοι πρότερον Νο· 
μαΐοι, ύστερον δέ Σκύθαι άπό Σκύθου παιδάς 
Έρακλέους. Τινές δέ από τοΰ σκύζεσθαι. 
Όργιλώτατοι γάρ».

ΣΚΡΘΑΙ.—Ούτως εκαλούντο έν Άθήναις 
αστυνομικοί ύπηρέται έμμισθοι ώς προερχό
μενοι κατ’ άρχάς έκ Σκυθίας. Βραδύτερου 
προσελαμβάνοντο καί Θράκες καί άλλοι βάρ
βαροι, ή δϋναμις δ’ αυτών, μετά τούς Μη
δικούς πολέμους άνήρχετο είς 300 ά/δρας 
καί κατόπιν είς 1.200ι Εκαλούντο έπίσης 
Πευσίνιοι καί Σπευσίνιοι.

ΣΚΓΘΗΣ.—Ό  νεώτερος τών τριδύμων υίών
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τοΰ 'Ηρακλέους καί τής μιξοπαρθενου Έχί- 
δνης, τήν όποιαν αυνήντησε κατά τήν είς 
τοΰ; δπερβορείους μετάβασίν του Sv τινι άν· 
τρφ τής 'Γλαίας. Άνδρωθείς καί τανύαας τό 
δπό τοΰ πατρός του έγκαταλειφθεν τόςον, 
έγένετο βασιλεύς καί γενάρχης πάντων των 
Σκυθών (Ήροδ. IV, 8 —10), Κατ’ άλλην πα- 
ράδοσιν ήτο υιός τοΰ Διός τής ιδίας μητρός 
(Διόδ. Σικελ. Β, 43).

ΣΚΓΘΗΣ (6).—Ό κάτοικος τής Σκυθίας, 
ό καταγόμενος 4; αΰτής. Μεταφορικούς ό ά
ξεστος, βάρβαρος, τραχύς.

ΣΚΓΘΙΑ ΜΙΚΡΑ (Scythia M in o r ) .—’Ό 
νομα διδόμενου δπό τών αρχαίων εις δύο χ ώ 
ρας τής Ν, Α. Ευρώπης : α') Τό μέγιστον
τμήμα τής Τουρκικής Χερσονήσου (νΰν Κρι
μαία), καί τήν πρός Β. αΰτής μέχρι τοΰ Βο 
ρυαθένους (νΰν Δνεΐπερ) έκτεινομενην χώραν, 
β') To Β. Α. τμήμα τής Θράκης, βριζόμενου 
πρός Β. δπά τοΰ κάτω ροΰ τοΰ Δουνάβεως, 
(“Ιστρος), πρός Ν. ύπά τοΰ Αϊμου, και πρός 
Α. δπά τοΰ Εΰξείνου Πόντου. Τό τμήμα τοΰτο 
έπί των Ρωμαϊκών χρόνων, άπετέλει ιδίαν 
επαρχίαν, αντιστοιχεί δέ πρός τήν σημερι
νήν Δοβρουταάν έν Ρουμανίφ.

ΣΚΓΘΙΑΣ (φροϋριον).— Παλαιόν φρούριον 
τής Κάτω Μοισίας, άναφερόμενον δπό τοΰ 
Προκοπίου (Περί Κτιαμ. IV, 11) παρά τήν 
δεξιάν όχθην τοΰ Δουνάβεως, τό δποϊον επε- 
σκεΰασεν δ αΰιοκράτωρ ’ Ιουστινιανός (527— 
565).

*ΣΚΓΘΙΑΣ ( ’ Επαρχία).— Μία εκ των 4; 
επαρχιών τοΰ Θέματος τής Θράκης, έπί των 
Βυζαντινών χρόνων, δπά ήγεμόνα, περιλαμ· 
βάνουσα 15 πόλεις, με πρωτεύουσαν τούς Τό
μους (Ίεροκλ. Συνέκδ. 636 — 637.)

*ΣΚΤΘΟΣ.—Παλαιά ονομασία τής θρακι- 
κής πόλεως Αίνου (βλ. λέξ.), κατά τόν Άπ- 
πιανόν (Μελετίου Γεωγρ. Τόμ. Γ, σελ. 55).

ΣΚΤΛΑ (τά).—Οικοδομή έν Βυζαντίφ, έκ 
τής δποίας έλαβε τό όνομα καί ή δμώνυμος 
συνοικία. Είχε σχήμα κυκλικόν, καί έκοσμεΐ- 
το, ώς φαίνεται dta σκύλων (δηλ. λαφύρων), 
κυριευθέντων κατά διαφόρους εκστρατείας, 
έξ οδ καί τό όνομά της. Έχρησίμευε δε ώς 
προθάλαμος του τρίκλινου τοΰ ’ Ιουστινιανού, 
έτελοΰντο δέ έν αΰτφ διάφοροι αΰλικαί τε 
λεταί. Διά των Σκύλων συνεκοινώνει δ Τρί

κλινος μετά τοΰ 'Ιπποδρόμου. Έξ αϋτοΰ δε 
καί ή πρός τόν 'Ιππόδρομον πύλη τοΰ περι
βόλου τών παλατίων έκαλειτο επίσης πύλη 
των Σκύλων. Διά τής πύλης δέ ταύτης 
είσήρχοντο συνήθως εις τά παλάτιον οί διά
φοροι άρχοντες, οί παρουσιαζόμενοι έκάστοτε 
πρά τοΰ αΰτοκράτορος δι’ δπηρεσίαν.

ΣΚΤΑΗΣ.—Γίός τοΰ Άριαπείθου, βασιλέως 
τών Σκυθών. Γεννηθείς έξ 'Ελληνίδος μητρός 
καί έμπνευσθείς τήν πρός τά Ελληνικά γράμ
ματα καί έθιμα αγάπην, έπεδίωξε τήν διάδο- 
σιν αυτών παρά τοΐς Σκύθαις, ευθύς ώς εγέ- 
νετο βασιλεύς. Τοΰτο δμως δυσηρέατησε τούς 
Σκύθας, οϊτινες έκδιώξαντες αυτόν, άνεβίβα- 
σαν εις τόν θρόνον τόν αδελφόν του Όκτα- 
μασάδην, έξ άλλης μητρός. Ό  Σκύλης τότε 
κατέφυγε πρός τόν βασιλέα τών Όδρυαών 
Σιτάλκην, άλλ’ ούτος πρός αποφυγήν πολέ
μου μετά τών Σκυθών παρέδωκεν αυτόν εις 
τόν Όκταμασάδην, δσιις τόν άπεκεφάλισεν
('Ηροδ. IV, 76— 80).

ΣΚΓΑΛΑ (ή).—Μικρά καί ακατοίκητος νη- 
σίς κείμενη κατά τόν Πλίνιον (Nat. Hist. 
Γ, 14, 2) εις τά δυτικά τής Θρακικής Χερ
σονήσου, Σήμερον ή νησίς αδτη δέν υπάρχει 
καταποντιαθεΐαα συνεπείφ γεωλογικών φαινο
μένων άπό άμνημονεύτων χρόνων.

ΣΚΓΑΛΙΑΣ (δ).—’Άριστος δύτης τής επο
χής του, έκ Σκιώνης, παρασχών μεγάλας εκ
δουλεύσεις εις τους "Ελληνας κατά τούς Περ
σικούς πολέμους. Ευρισκόμενος έν τή δπηρε- 
σίφ τοΰ Περσικού στόλου, έπεσεν ήμεραν τινά 
εις τήν θάλασσαν περί τάς Άφετάς, καί, κατά 
τήν παράδοσιν, διήλθε υπό τά έχθρικά πλοία 
καί Ιφθασε κολυμβών δπό τήν θάλασσαν μέ
χρι τοΰ ’ Αρτεμισίου, δπου έστάθμευεν 6 'Ελ
ληνικός στόλος, ί’να άναγγείλη τό ναυάγιον 
τοΰ Περσικού στόλου, πληροφορών αυτούς συ
νάμα, ότι τό υπόλοιπον αϋτοΰ περιέπλεε τήν 
Εύβοιαν ίνα περικυκλώση τόν 'Ελληνικόν στό
λον. Κατά τήν παράδοσιν, περί τής δποίας 
αμφιβάλλει και αυτός δ άναφερων ταύτην 'Η
ρόδοτος, δ Σκυλλίας διέτρεξεν υπό τήν θά
λασσαν 80 σταδίους ! ('Ηροδ. VIII, 8). Μετά 
τό τέλος τοΰ πολέμου οί Άμφικτύονες εκτι- 
μώντες τάς πρός τήν 'Ελλάδα υπηρεσίας τοΰ 
Σκυλλίου καί τής θυγατρός του Κυάνης, φη
μιζόμενης καί ταύτης ώς άρίατης δύτου καί
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κολυμβήτριας, άνήγειραν πράς τιμήν αυτών 
ανδριάντας εις τό έν Δελφοϊς 'Ιερόν του ’ Α 
πόλλωνος.

ΣΚΓΡΜΙΑΔΑΙ. — Λαός τής ’Ανατολικής 
Θράκης, κατοίκων τά παράλια τοϋ Εΰξείνου 
Πόντου, ύπέρ τήν ’ Απολλωνίαν καί Μεσημ
βρίαν. Τούτους μετά των Νιψαίων καθυπέ- 
ταξεν άμαχητεί ό Δαρεϊος τό 513 π. X. βτε 
διήρχετο διά της χώρας των, κατά τήν επί 
τούς Σκύθας εκστρατείαν αΰτοϋ ('Ηρ . IV , 93).

ΣΚΩΛΟΣ.—’Ονομασία αρχαίου καταβαθμοϋ 
(κοινώς σκάλα, έπίνειον) τής δυτικής παρα
λίας τής χερσονήσου ’ Ακτής ('Άγιον ’Όρος), 
όπου νΰν δ σημερινός άρσανάς τής βουλγαρι
κής κοινοβιακής μονής Ζωγράφου.

*ΣΚΩΛΟΣ ή ΣΤΩΛΟΣ. — Πόλις τής Χαλκι
δικής χερσονήσου ή επί Θράκης, κείμενη 
παρά τάν ’Ολυνθιακόν ποταμόν πράς βορραν 
τής Όλύνθου. Περί ταύτης Στέφανος δ Βυ
ζάντιος αναφέρει οτι ήτο μία τών έν «Θράκη 
βαρβαρικών, άς μετήνεγκαν έκ των 'Ηδωνών 
οί Χαλκιδεϊς εις τάς πόλεις αυτών». Ύπά 
τοΰ Θουκυδίδου (V, 18) άναφερεται ώς μία 
των Χαλκιδικών πόλεων, α£ δποϊαι μετά τήν 
Νικίειον συνθήκην τό 421 π. X. παρεδόθησαν 
εις τούς ’ Αθηναίους, καταβάλλουσαι τον λε
γόμενον «φόρον έπ’ Άριστεί8ου».Άλλά κατά 
τάν Πελοποννησιακάν πόλεμον άπεστάτηααν 
άπ’ αυτών διά τών ένεργειών τοΰ Βρασίδα 
καί άνεγνώρισαν τήν ήγεμονίαν τών Λακεδαι
μονίων. Κατεστράφη έπί τών Μακεδονικών 
χρόνων μετ’ άλλων 32 πόλεων δπό Φιλίπ
που τοΰ Μακεδόνος.

ΣΚΩΠΑΣΙΣ.—Βασιλεύς τών Σκυθών, αντί- 
σταθείς κατά τοϋ Δαρείου τοϋ 'Γστάαπους τό 
513 π. X. ('Ηροδ. IV , 120).

*ΣΚΩΡΙΣ.—Όνομα θρακικάν κύριον κατ’ έ- 
πιγραφήν αναθηματικήν τοΰ δευτέρου ή τρί
του μ. X. αίώνος, εΰρεθεϊσα εις τά χωρίον 
“Ισβορ τής Ροδόπης τής περιφέρειας' Φιλιπ- 
πουπόλεως («θρακικά» τόμ. X (1938) σ. 266). 
.ζ,ΣΜΙΛΛ (ή).— ’ Αρχαιότατη πόλις τής Χαλ
κιδικής χερσονήσου ή επί Θράκης, κείμενη 
έπί τοϋ Θερμαϊκού κόλπου πράς νότον τοϋ 
Αίνέου ακρωτηρίου (Μεγάλο Καρά-Μπουρ- 
νοϋ). Παρά τοΰ Ηροδότου (VI, 123) πληρο- 
φορούμεθα οτι κατά τούς Περσικούς πολέ
μους ήναγκάσθη μετά τών λοιπών πόλεων τής

Χαλκιδικής νά παραχώρηση στρατόν καί πλοία 
εις τάν παραπλέοντα τά Χαλκιδικά παράλια 
στόλον τοϋ Ξέρξου. Ό κάτοικος Σμιλαϊος. 
ΙΙότε καί δπό τίνος κατεστράφη, άγνωστον.

* ΣΜΟΛΕΝΟΙ.— Τά φύλον τοΰτο τών Σμο- 
λένων, εγινε γνωστόν Ικ τίνος επιγραφής 
τών χρόνων τοΰ τσάρου τών Βουλγάρων Συ
μεών (893—927), δπότε μνημονεύεται καί 
’ Επισκοπή Σμολένων, βραδύτερου δέ, περί τά 
τέλη τοΰ XII αίώνος καί Θέμα Σμολένων 
(Νικ. Χωνιάτου, σελ. 679—708). 'Γποτίθεται 
δτι τά φύλον τών Σμολένων κατφκει έπί τής 
Ροδόπης μέχρι Ξανθείας.

* ΣΜΟΛΕΝΩΝ (’ Επισκοπή).— Μία τών δπό 
τάν Μητροπολίτην Φιλίππων 7 επισκοπών, 
άναφερομένη εις τά ’ Εκκλησιαστικά χρονικά 
τοΰ δεκάτου αίώνος (Ράλλη καίΠοτλή, Τόμ. 
Ε, σελ. 483). "Αγνωστος ή ταΰτότης αυτής.

ΣΜΟΡΝΗΣ. — Φρούριον τής Κάτω Μοισίας 
έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ Δουνάβεως μετά 
τάς Νοβάς (νΰν Σίστοβα) άνακαινισθέν ύπά τοΰ 
αϋτοκράτορος ’ Ιουστινιανού. (Προκ. Περί Κτ. 
IV, 6, 5).

* ΣΜΓΚΙΘΗΣ. — Θρφξ τις δυνάστης, δια- 
κωμοδούμενος ύπά τοΰ Άριστοφάνους ('Ιπ- 
πής, 969).

ΣΜΓΡΝΙΟΝ.—Παλαιοτάτη συνοικία τοΰ Βυ
ζαντίου, έν τη πλατείφ τής δποίας δ Μέγας 
Κωνστανιϊνος (324—337) είχεν ανεγείρει εν
νέα στήλας, μετά εννέα ανδριάντων : τοΰ
Ιαυτοΰ του, τής συζύγου του Φαύστας, τοϋ 
υίοϋ του Κρίσπου, τάν δποϊον είχε φονεύσει, 
καί Ιξ άλλων επιφανών τοΰ Βυζαντίου. Ό -  
λαι αί στήλαι αυται κατερρίφθησαν δπό τών 
Άρειανών έπί τής βασιλείας τοϋ Οΰάλεντος 
(364-378).

* ΣΟΝΚΗΤΗΝΗ ("Ηρα).— Τοπική προσω
νυμία τής 'Ήρας, λατρευομενης εν Θράκη, 
κατ’ έπιγραφάς εδρεθείσας έν τή Βορ. Θρά
κη καί τή Μοισίφ. («Θρακικά» 1934, σ. 47).

ΣΟΓΒΖΟΤΠΑΡΑ (Subzupara).—Μεσόγειος 
πόλις τής Θράκης έν τή χώρφ τών Όδρυ- 
σών, κείμενη αριστερά τοΰ ποταμού "Εβρου, 
έπί τής από Φιλιππουπόλεως εις Άδριανού- 
πδλιν δδοϋ. Είναι ή αύτή μέ τήν Καστόζορ- 
βα τών ’ Οδοιπορικών, τήν Castra Rubra 
τοΰ Πεουτιγγεριανοΰ πίνακος ή τήν Καστρά- 
ζαρβα τοΰ Προκοπίου, (βλ. λέξ.) Ταυτίζεται

20



’Αχίλλειος Θ. Σαμοθράκη

μέ τό σημερινόν βουλγαρικόν χωρίον Glavan.
* ΣΟΓΙΤΗΑΗΝΟΣ.—Τοπωνυμικόν έπίθεχον 

χοΰ "Ηρωος θρχκός μεγάλως λαχρευομένου 
5πό χοϋ θρακικοΰ λαοΰ, ιδίως δέ χής ύπαί- 
θρου χώρας, («θρακικόν Άρχεϊον», Τόμ. VI 
οελ. 14).

* SU C C I.— Ή  δίοδος Succi καλούμενη 
καί Succorum augustae, περιγράφεχαι υ
πό χοϋ Άμμιανοϋ Μχρκελλίνου (X X I ,  10,
8), είναι δέ ή σημερινή Σιδηρά Πύλη (τουρ- 
κισχί Νχεμίρ-καπού) Ρουλγαρισχί Τρογιάν ή 
Τραϊανοϋ πύλη. 'Γπά χών Βυζανχινών εκα- 
λεϊχο Βασιλική Κλεισούρα, Σχενωπός καί 
Τέμπη χοϋ Αίμου. ’ Επί χών Σταυροφοριών 
έκαλεϊχο claastra ή posta Santi Vassilii. 
Εδρίσκεχαι δέ ή δίοδος αδχη μεχαξύ χών ο
ρίων Αίμου καί Ροδόπης, διά χής όποιας 
διήρχεχο, επί χών ρωμαϊκών χρόνων ή μεγά
λη σχραχιωχική δδός ή άγουσα άπά Άδρια- 
νουπόλεως πράς δυσμάς εις χήν Αϋγοϋσχαν 
Σερδικήν (Σόφιαν) καί εξακολουθούσα πρός 
χό Σιγγίδουνον (Βελιγράδιον) καί τό Σίρμιον 
(Μηχροβίχσα).

ΣΟΓΚΚΟΙ.— Φυλή θρακική παρά χήν Φι- 
λιππούπολιν και χά Σουκιδανά, λαβοϋσα χά 
δνομα εκ χοΰ σχενοϋ Σοϋκις, μεχαξΰ Ροδόπης 
καί Αίμου εις χήν αρχήν χής κοιλάδος χοΰ 
"Εβρου, διά χής όποιας επί χών Ρωμαϊκών 
χρόνων διήρχεχο ή μεγάλη σχραχιωχική οδός 
άγουσα από Άδριανουπόλεως εις χήν Αΰγοΰ- 
σχαν Σερδικήν (Σόφιαν).

* ΣΟΤΡΓΟΠΌΙ (Surguti) .—Τουρκόγλωσ- 
σοι χρισχιανοί ζώνχες μέχρι χών χελευχαίων 
έχών εις χάς κωμοπόλεις Χαφσά καί Μπαμπά 
—Έσκή καί περί αύχάς, ασχολούμενοι εις 
χήν άμπελοφυχείαν. "Ηοαν δέ οί Σουργοΰχοι 
ουχοι λείψανα χών καχά τον Ινδέκατον αιώ
να καί βραδύχερον 6πό χών αύχοκραχόρων 
χοΰ Βυζανχίου μεχαχοπισθένχων πολλών 
Τούρκων Σελχαούκων έκ χής Μικρά; ’ Ασίας 
εις χήν Άναχολικήν Ροδόπην καί άλλαχοΰ, 
δπως αναφέρει ή ’Άννα Κομνηνή (Άλεξιάς. 
βιβλ. Γ'). Τοίούχους εδρον οί Σταυροφόροι 
καχά χήν χρίχην σχαυροφορίαν (1189) περί 
χήν Βερόην (νυν Σχάρα—Ζαγόρα), καθώς καί 
χινας Παχσινάκας είδωλολάχρας, πιθανώς καί 
τούτους απογόνους χών ϋπό χών Βυζανχινών 
αίχμαλωχισθένχων Παχσινάκων. Οί Σουργοϋ-

ύοέ

τοι διέφερον χήν φυσιογνωμίαν καί χών Ε λ 
λήνων καί χών Βουλγάρων. Καχά χόν Σχ. 
Φάλχην, (Ή Θράκη καί ή δύναμις χοΰ έν 
αΰχή έλληνικοΰ σχοιχείο,υ, Ιχος 1819, σελ. 
169) είναι λείψανα έποικισθένχων Τούρκων 
μεχά Ελλήνων χουρκοφώνων Μικρασιαχών 
μεχά χήν δπά χών Τούρκων άλωσιν χής 
Κωνσχανχινουπόλεως (1453), άλλ’ ή γνώ
μη α'ύτη φαίνεται αστήρικτος. (Πρβλ. Κ. 
Μυρχίλου Άποσχολίδου, Ή  διά χών αιώ
νων εθνική φυσιογνωμία χής Θράκης εις 
«θρακικόν Άρχεΐον, Τόμ. V III ,  σελ. 93).

* ΣΟΤΡΑ (ή).— "Ονομα θρακικόν κύριον, 
καχ’ έπιχύμβιον επιγραφήν χοΰ δευχέρου ή 
χρίχου μ. X. αιώνας, εδρεθεϊααν παρά χήν 
κώμην Πιπέροβο χής περιφέρειας Μελενίκου 
(«θρακικά» έχος X σελ. 268).

* ΣΟΓΡΑ (δ) καί ΣΟΓΡΙΣ (ό).— "Ονομα 
κύριον κχθχρώς θρακικόν, γνωσχόν έξ επι
γραφής χοΰ χρίχου μ. X. αίώνος. Πρβλ. καί 
χά σύνθεχα : Σουριγέθης, Σουράχραλις κ.χ.λ. 
(«θρακικά» 1936, σελ. 188).

* ΣΟΤΡΑΤΡΑΑΙΣ.— ’Όνομα κύριον καθα- 
ρώς θρακικόν, σύνθεχον έκ χοΰ Σούρα, γνω
στόν εξ επιγραφής («θρακικά 1936, σελ. 
188).

* ΣΟΓΡΕΓΕΘΗΣ ή ΣΟΓΡΙΓΕΘΗΣ.— "Ονο
μα κύριον καθαρώς θρακικόν θεοΰ ή ήρωος 
ήρωοποιηθένχος, καχ’ επιγραφάς εϋρεθείσας 
έν Θράκη. (Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος Κιον)- 
πόλεως 1873-1874, σελ. 169. — «θρακικά» 
1936 σελ. 188).

ΣΟΦΙΑΝΩΝ ή ΣΟΦΙΩΝ (Λιμήν). — Εις χών 
πολεμικών λιμένων χής Κωνσχανχινουπόλεως 
έπί χής Προπονχίδος πρός Α. χών βασιλικών 
παραλίων καχαακευασθείς υπό χοΰ αΰχοκρά- 
χορος Ιουστίνου χοΰ Β' (565—578) καί όνο- 
μασθείς οδχω πρός τιμήν χής συζύγου του 
Σοφίας, ήχις παρεκίνησεν αΰχάν πρός καχα- 
σκευήν του. Καχ’ άρχάς καχεσκευάσθη χάριν 
χών έμπορικών πλοίων, βραδύχερον δμώς έ- 
χρησιμοποιήθη ώς νεώριον, ήχοι πολεμικός 
λιμήν, δπου έναυπηγοΰνχο καί έναυλάχουν χά 
πολεμικά πλοία ή δέ είσοδος ήχο χπηγορευ- 
μένη εις χά ξένα πλοία. Ό  λιμήν οδιος έγ- 
καχαλειφθεΐς άπά μακροΰ έχει ένχελώς κα- 
χαχιοσθή, ή δέ θέσις του καλεΐχαι σήμερον 
ϋπά χών Τούρκων Κάχεργα-λιμανί.
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ΣΟΦΙΑΝΩΝ ή ΣΟΦΙΩΝ (Παλάτια). — Με
γαλοπρεπή ανάκτορα έν Κωνσταντινουπόλει, 
κείμενα άνωθεν τοδ Ίουλιανοΰ λιμένος, έπί 
τής Προποντίδος. ΈκτίαΘηααν δπό τοΰ αΰτο- 
κράτορος too Βυζάντιον ’ Ιουστίνον τοδ Β' 
(565—578) καί έκλήθησαν οδτω προς τιμήν 
τής συζύγου τον Σοφίας. Άπεπερατώθησαν 
όμως δπό τοδ διαδεχθέντος αυτόν Τιβερίον 
(578—582) καί διετέθησαν προς κατοικίαν 
τής χήρα» τοδ βασιλέως 'Ελένης.

ΣΙ1ΑΘΙΖ0Σ (φρούριον).—Φρούριον τής Κά
τω Μοισίας έν Θράκη παρά Προκοπίψ (Περί 
Κχίσμ. IV, 4) άνακαινισθέν δπό τοΰ αΰτ ο- 
κράτορος Ιουστινιανού (527—565).

ΣΠΑΡΑΔΟΚΟΣ ή^ΣΠΑΡΔΟΚΟΣ— Βασιλεύς 
τιύν Όδρυσών, υιός τοΰ Τήρη τοΰ ίδρυτοΰ τοΰ 
βασιλείου των Όδρυσιδν. αδελφός τοΰ Σιτάλ- 
κου καί πατήρ τοΰ Σοϋθου (βλ. λέξ.) περί τά 
430 π. X. Τοδ Σπαραδόκου σώζονται τετρά
δραχμα καί διώβολα, κοπέντα πιθανώς έν 
Όλύνθψ, παριατώντα έμπροσθεν ιππέα μετά 
δύο δοράτων ή ΣίΙΑΡΑΔΟΚΟ καί ίίππον βα- 
δίζοντα, ή ΣΠΛ καί προτομήν ίππου, δπιαθεν 
δέ τήν επιγραφήν ΣΠΑΡΑΔΟΚΟ καί τετρά
γωνον έγκοιλον, έν τφ όποίψ απεικονίζεται 
αετός καταβροχθίζουν δφιν (Head —Σβορώ- 
νου. Ίστρ. Νομισμ. Τόμ. Α’ σελ. 353).

ΣΙΙΑΡΤΑΚΟΣ— «Πόλις Θράκης, ’ Ερατο
σθένης έν Γαλατικών δευτέρψ. Το εθνικόν 
Σπαρτάκιος ή Σπάρτακος». (Στεφ. Βυζάντιος). 
Οΰδαμόθεν άλλοθεν γνωστή καί ακαθόριστος.

*ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ.—θραξ τήν καταγωγήν, 8- 
ατις διαφυγών εκ Καπύης όπου έκρατεϊτο ή- 
γήθη τών κατά τω ν  Ρωμαίων έξεγερθεισών 
τάξεων κατά τά 71 π. X. καί έπεσε μαχό- 
μενος κατά τήν μάχην τής Άπουλίας. "Ο 
ΙΙλούταρχος (Βίος Κράσσου VIII). λέγει πε
ρί αΰτοΰ : «Σπάρτακος, άνήρ θραξ, νομαδι
κού γένους, ού μόνον φρόνημα μέγα καί ρώ 
μην έχων, αλλά και συνέσει ’ καί πραότητι 
τής τύχης άμείνων καί τοδ γένους έλληνικώ- 
τερος». 'Ο δέ Άππιανός (Ριυμαϊκ. Έμφυλ. 
Α', 116) λέγει, ότι ήχο αιχμάλωτο; άργυ- 
ρώνυτος τών Ρωμαίων καί «έν τοΐς μονομά
χοι ς ών επειαεν αυτών εις ίβδομήκοντα άν- 
δρας μάλιστα κινδυνεϋσαι περί ελευθερίας 
μάλλον ή θέας έπιδείξεως».

ΣΠΑΡΤΩΛΟΣ (ή).—’ Αρχαιότατη πόλις τής

Βοττικής ή Βοττιαίας έν τη Χαλκιδική χερ- 
σονήσφ ή έπί Θράκης, κείμενη παρά τήν 
"Όλυνθον (Άγιομάμας) ή οπού τό μετόχιον 
τοδ 'Αγίου Διονυσίου, ή κατ’ άλλους ολίγον 
άνατολικώς τής Πορταριας (Μ. Δήμιτσα, Ή 
Μακεδονία, σελ. 606). Άναφέρεται πολλά- 
κις δπό τοΰ Θουκυδίδου ώς σύμμαχος τών έπί 
Θράκης Χαλκιδέων κατά τών ’ Αθηναίων, τών 
έποίων ήγοϋντο οί στρατηγοί Εενοφών καί 
Φανόμαχος. Πρό τών τειχών τής Σπαρτώλου 
ένικήθησαν οί ’Αθηναίοι τό 429 π. X. δπό 
τών Βοττιαίων καί Χαλκιδέων εις βοήθειαν 
τών όποιων προσήλθον καί οί Όλύνθιοι, έ- 
φονεύθησαν δέ, όπως αναφέρει 6 Θουκυδίδης 
πάντες οί στρατηγοί καί 430 στρατιώται. Εις 
άνάμνησιν τής νίκης ταύτης έστησαν τρό- 
πχιον οί Βοττιαϊοι καί οί Χαλκιδεϊς (Θουκ., 
Β, 79, Πρβλ. Ξενοφ. 'Ελληνικά V, 3, 4. — 
Λιοδ. Σικελ. X II ,  47).

Τό 421 π. X. μετά τήν Νικίειον ειρήνην, 
άπεδόθη εις τούς ’Αθηναίους μετά τής Ό - 
λύνθου, ’Ακάνθου, Σταγείρων καί άλλων πό
λεων, καταβάλλουσα, κατ’ άρχάς, ετήσιον 
φόρον 2 τάλαντα, έπειτα δέ 3 τάλαντα καί 
500 δραχμάς. Τής Σπαρτώλου σώζονται νο
μίσματα φέροντα τήν επιγραφήν ΣΙΙΑΡΤΑ- 
ΛΙΩΝ (Babelon, Τόμ. IV σελ. 390).

ΣΠΙΒΓΡΟΣ (φρούριον).— 'Έν τών πολλών 
φρουρίων τής Κάτω Μοισίας παρά τόν Δού- 
ναβιν, παρά Εροκοπίφ (Περί Κτισμ. IV , II) 
άνακαινισθεν δπό τού αύτοκράτορος ’ Ιουστι
νιανού Α' (527—565).

*ΣΗΙΝΔΕΗΝΟΣ ( ’ Απόλλων). — Τοπωνυμι
κόν έπίθετον τού ’ Απόλλωνος, λατρευομένου 
έν Σπινΐεφ ή Σπινδάψ, γνωαθέν έξ έπιγρα- 
γραφής εδρεθείσης έν τη περιφερείς τοδ Όρ- 
τάκιοϊ («θρακικά» έτος X, σελ. 282).

*ΣΠΙΝΘΟΙΙΓΡΗΝΟΣ.— Τοπωνυμικόν έπίθε
τον τού ’Ασκληπιού, λατρευομένου έν Θράκη, 
γνωστόν εξ επιγραφών («θρακικά» Τόμ. XII, 
σελ. 239).

ΣΙΙΙΝΟΠΑΡΑ. — Μεσόγειος πόλις τής Θρά
κης κείμενη παρά τήν Παυταλίαν (νυν Κιο- 
αχενδήλ), έπί τίνος διαβάσεως τοΰ Στρυμόνος 
καί τής συμβολής αυτού μετά τίνος τών πα
ραποτάμων του (νΰν Sololchtitze). Ταυτίζε
ται δε με τό σημερινόν χωρίον Κόνιαβο έν 
Βουλγαρίφ διά τού στενού τού όποιου Stipes-
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ται καί σήμερον ακόμη ή σιδηροδρομική γραμμή 
Ραδομίρ—Κιοσχενδήλ. (Πρβλ. G. Seure, 
Archeologie Thrace, σειρά β', σελ. 141).

ΣΠΟΚΗΣ.—Δυνάστης τής Θράκης βασιλεύ· 
σας καχά πάσαν πιθανότητα έν Άβδήροις 
περί χά 360 ή 350 π. χ. γνωστός μόνον έκ 
χών νομισμάτων αΰτοΰ, χά όποια παριστώσι 
γυπαετόν, κοινόν τόπον τής πόλεως χαύτης. 
(H ead—Σβορώνου Νομίσμαχολ. χόμ. Α').

*STABUIvO DIOMED1S. —Ήχοι Σταθ
μός Διομήδους, ονομασία τής κώμης Καρτε
ράς (βλ. λεξ.)πρωχευούαης χοΰ Διομήδους, μυ
θικού βασιλέως των Βιστόνων, σημειουμένη 
εις χά 'Οδοιπορικά τοϋ Άνχωνίνου καί χοΰ 
‘ Ιεροσολιμιτικοΰ (IV μ. X. αιών) καθώς καί 
εις χάν Πεουτιγγεριανόν Χάρτην.

, *ΣΤΑΔΙΟΝ.—Ξένων παρά χήν Κωνσχανχι- 
νούπολιν, ίδρυθείς ύπό τοϋ Ίουστινιανοϋ καί 
τής Θεοδώρας (527—565) χάριν χών καχα- 
πλεόντων έκεϊ πτωχών καί ξένων ασθενών 
(Προκοπ. Περί Κτισμ. IV).

ΣΤΑΓΕΙΡΑ (ΘΡΑΚΗΣ).—Παράλιος πόλις 
τής μεσημβρινής Θράκης, κείμενη πρός Δ. 
χής Μαρωνείας παρά χό Σέρρειον άκρωχή- 
ριον ή άλλως Όρθαγόροια ή Όρθηγορία κα- 
λουμένη (βλ. λέξ.) Καχά Νικήταν χάν Χωνιά- 
χην (σελ. 595) είναι ή σημερινή Μάκρη, ά- 
πέχουσα προς Δ. χής Άλεξανδρουπόλεως περί 
χά 10 χλμ. Κατά δέ τόν Γεώργιον Άκροπο- 
λίχην, Στάγειρα ονομάζουν καί όρος τι χής 
μεσημβρινής Θράκης, παρά χήν πόλιν Μά- 
κριον, ήχις επί χής εποχής του (13ος αιών), 
κοινώς εκαλείτο Μάκρη. Δεν πρέπει νά συγ- 
χέεται μέ χά Στάγειρα τής Χαλκιδικής, χήν 
πατρίδα τοϋ Άρισχοτέλους.

ΣΤΑΓΕΙΡΑ (τά). — Πόλις χοΰ ανατολικού 
τμήματος χής Χαλκιδικής χερσονήσου ή επί 
Θράκης, κατοικουμένη άπά Θρακών. Καί κατ’ 
άρχάς μεν άπφκίσθη Οπό Άνδρίων άποίκων 
περί τά 665—655 π. X .,  κατόπιν δέ ύπό 
Χαλκιδέων τής Εύβοιας. Κατά τόν Στράβωνα 
(VII, 330, 35) έκειχο παρά τόν Στρυμωνι- 
κάν κόλπον : «Πρώτη μετά χόν Άκάνθιον λι
μένα, έρημος καί αύχή χών Χαλκιδικών, Ά -  
ρισχοτέλους πατρίς καί λιμήν αυτής Κάπρος, 
καί νησίον ομώνυμον χούχφ». Καχά χόν Πτο
λεμαίον εκειχο εις βόρ. πλάχ. 41°,10' καί 
άνατ. μήκ. 50",20', Έσφαλμένως όμως το

ποθετεί αυτήν έπί χοΰ Σιγγιτικοΰ κόλπου, 
ένψ είναι εξηκριβωμένον δτι εκειχο έπί χοΰ 
Στρυμονικοΰ κόλπου (Πτολεμ. Γεωγρ. III, 
12, 8). Γράφεται δέ πότε Στάγιρος, πότε 
Σχάγειρος (Ήροδ. VII,  116. Θουκ. IV , 8, 
V, 8) καί πότε κατά πληθυντικόν καί κατ’ 
ουδέτερον γένος. Τπερηφανεύονχαι δέ δτι ύ- 
πήρξεν ή πατρίς χοΰ μεγάλου φιλοσόφου Ά -  
ριατοχέλους, δστις ενίοτε καί Σταγιρίχης ε
πονομάζεται. Τά Στάγειρα παρέμειναν ελεύ
θερα μέχρι των Περσικών πολέμων, δτε ή- 
ναγκάαθησαν νά αναγνωρίσουν τόν Περσικόν 
ζυγόν (Ήροδ. V II ,  115).

Μετά χήν ήτταν χών ΙΙερσών καί χήν άνα- 
χώρησίν των έκ τής Ευρώπης έγένοντο φό
ρου υποτελείς εις τούς ’Αθηναίους μέχρι τοϋ 
423 π. X. οπότε προσετέθησαν εις χήν συμ- 
μαχίαν των Λακεδαιμονίων, ολίγον μετά χήν 
προαχώρησιν εις αυτούς τής ’ Ακάνθου (Θουκ. 
IV, 88). Δύο δμως έτη μετά ταϋτα, οπότε 
έγένετο ή Νικίειος ειρήνη 1421 π. X.) άφέθη 
έλευθέρα. ΕΕσελθοΰσα βραδύτερου εις χήν δ- 
μοσπονδίαν χών Όλυνθίων χό 392 π. X. πε- 
ριεπλάκη καί αδτη εις χόν κατά χοΰ Φιλίπ
που αγώνα, οπότε κατεσιράφη ύπ’ αΰτοΰ χό 
348 π. X. Ά λ λ ’ ό Φίλιππος χαριζόμενος εις 
τόν Άριστοχέλην, χόν διδάσκαλον χοΰ υίοΰ 
του, άνφκοδόμησεν αυτήν καί άπεκαχέσχησε 
τούς κατοίκους αυτής, (Πλουτάρχ. Βίος ’ Α
λεξάνδρου, 7). Έξέπεσεν δμως τής αρχαίας 
αυτών ακμής καί δόξης, κατά δέ τόν IV μ. 
X. αιώνα κατεστράφη ύπό χών έπιδραμόνχων 
χήν χώραν Γότθων, μή δυνηθεϊσα έκτοτε ν’ 
άναλάβη. Τά ερείπια χών Σταγείρων, κατά 
χινας, κεινται δπου ή Τσβορος, κατ’ άλλους 
δέ δπου ή σημερινή κωμόπολις Σταυρός καχά 
χά ΝΔ. παράλια χοΰ Στρυμωνικοΰ κόλπου, ά- 
πέχουσα 8 ώρας από τής Λαριγκόβης. Κατά 
τήν επικρατεστέραν δμως γνώμην χά ερείπια 
αυτής .κεινται παρϋέ τό χωρίο'/ ’ Ολυμπίάς, 
κοινώς Λυμπιάδα ή Λιβάνοβο ή Λυβζάδα, 
πρός βορράν χής Σχραχονίκης. (Πρβλ. Δή- 
μνιχσα, ή Μακεδονία, σελ. 611).

*ΣΤΑΛΗΜΕΝΗ (ή).— Παραφθορά χοΰ ονό
ματος Λήμνος, σχημαχισθεΐσα ύπό χών ‘ Ενε
τών, οί όποιοι μή γνωρίζοντες χήν έλληνι- 
κήν καί άκούοντες συχνά τήν φράσιν «σχή 
Λήμνο» έπλασαν χάν τύπον Σταλημένη, .δστις
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έπί αιώνας όλολήρους έπεκράχησε παρά χψ 
ναυτικφ κόσμψ. Άπαντφ δέ τό δνομα τοϋτο 
διά πρώχην φοράν έν Ινεχικψ έγγράφψ χοΰ 
1205, έν χφ δποίφ αναγράφονται at ύπό χών 
Βενεχών εύπατριδών καταληφθεΐσαι νήσοι τοδ 
Αιγαίου (Α. Μουχίδου, Ή  Λήμνος σελ. 148)·

ΣΤΑΜΕΝΑ (τα). — 05χως εκαλούντο επί 
χών Βυζαντινών χρόνων χά μεχά κασσιτέρου 
(stanum) μεμιγμένα μικρά χάλκινα νομί
σματα. Κατά τινας το δνομα «σιαμένα» πα- 
ράγεχαι έκ χοΰ «Ιπτάμενα» (=ζυγιζόμενα), 
άλλ’ ή ετυμολογία θεωρείται βεβιασμένη 
(πρβλ. Μαυροφρύδου, Μνημεία νεωχ. 'Ελλην. 
γλώσσης, σελ. 527). Φαίνεται δέ μάλλον δχι 
έλήφθη έκ των δυτικών λατινικών λαών.

*ΣΤΑΡΑΣΚΗΝΟΣ (’ Απόλλων). — Τοπική 
προσιονυμία χοΰ ’Απόλλωνος, λαχρευομένου έν 
Θράκη, και’ έπιγραφάς εΰρεθείσας έν χή Βο- 
ρείιμ Θράκη καί χή Μοισίφ («θρακικά» 1929 
σελ. 12).

*ΣΤΑΤΗΝΟΣ (Άοκληπιός).—Τοπωνυμικόν 
έπίθεχον χοΰ ’ Ασκληπιού, λαχρευομένου έν 
Θράκη, πιθανώς εν χή κώμη (vicus) Στατίς 
(βλ. λ.), καχ’ έπιγραφάς εύρεθείαας έν αΰχή 
(«θρακικά», χόμ. XII, σελ. 239).

* Σ'ΓΑΤΙΣ ή ΣΤΑΤΙΣ (ή).— Μικρά κώμη 
(vicus) τής Βορείου Θράκης, λατινιστί Sta- 
tisae (Σχαχίσαι), γνωστή εξ επιγραφής χών 
Ρωμαϊκών χρόνων, έξ οδ καί τό τοπωνυμι
κόν έπίθεχον χοΰ ’Ασκληπιού, («θρακικά», 
Τόμ. X II ,  σελ. 239 καί έξης).

* ΣΤΕΝΗ (ή). — Μεταγενέστερον δνομα 
χοΰ Λεωσθενείου χών αρχαίων ή Σωσθενείου 
των Βυζαντινών (3λ. λέξ.)

ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΣ (δ καί ή ).— Πόλις χής 
Θράκης κειμένη περί χά 20 χλμ. Ν.Α. τής 
Φιλιππουπόλεως καί περί χά 230— 300 μέτρα 
υπέρ χήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Περί χής 
άκριβοΰς χρονολογίας τής ίδρύσεώς τη; κα
θώς καί τής προελεύσεως χοΰ όνόμαχός της 
οΰδέν μεχά θεχικάτηχος είναι γνωστόν. Κατά 
χινα παράδοσιν, φερομένην εις χά στόματα 
χών Σχενιμαχηχών, ή πόλις των ίδρύθη περί 
χά μέσα χοΰ πέμπτου π.Χ. αΐώνος υπό χών 
έκ χής Εύβοιας προερχόμενων άποίκων Ία- 
τιαίων, οί όποιοι νικήσανχες τούς Βησσοΰς 
ή Βέσσους, ώνόμασαν αύχήν Ίσχιαιομάχην, 
έξ οδ κατά παραφθοράν τό σημερινόν ρνομα.

Κατ’ άλλην παράδοσιν, προβαλλομένην δπό 
χών Βουλγάρων, ή λέξις Σχενίμαχος είναι 
βουλγαρική. Κατά χαϋτην, πολιορκουμένης 
ποτέ χής πόλεως ύπό χών Τούρκων καί κιν- 
δυνεοούσης, δ βούλγαρος αϋχής ήγεμών έσώ- 
θη μεχά τής μηχρός του, διά χής φυγής εί- 
πών εις αυτήν : Σ τ ά ν ι -μ ά ϊχ α , ήτοι : σήκω
μητέρα νά φΰγωμεν. Κατά χόν Βλ. Σκορδέ 
λην, δ Σχενίμαχος πιθανόν νά έκχίσθη κατά 
χόν μεσαιώνα, έλαβε δέ χό δνομα του διαρ- 
ρέονχος αυτήν ποταμού, φέροντος χό δνομα 
Σχενίμαχος, ώς «έν σχενοΐς μαχόμενος» χω
ρίς καί νά άποκλείη τήν δπαρξιν εκεί αρ
χαιότερου συνρικισμοδ. Κατά χόν καθηγητήν 
Κ. "Αμανχον χά δνομα χής πόλεως προήλθε 
πιθανώς έκ τίνος οικογενειακού ονόματος, 
διότι εις έγραφον χοϋ X V  αΐώνος έκ Λήμ
νου άναφέρεχαι καί τις «Γεώργιος χοΰ Σχενι- 
μάχου». Ούτως έρμηνεΰεται καί τό δτι δχι 
μόνον οί Βυζαντινοί συγγραφείς καί χρονο
γράφοι άλλά καί οί κάτοικοι τής πόλεως μέ
χρι σήμερον προφέρουν τό δνομά της συνή
θως κατά γένος αρσενικόν : δ Σ τ ε ν ίμ α χ ο ς . 
Τό δχι επί χής τοποθεσίας χής κυρίως Σχενι- 
μάχου δπήρχεν Ελληνικός ή θρακοελληνικός 
συνοικισμός κατά τοϋς'Ελληνικούς καί Ρωμαϊ
κούς χρόνους, είναι άναμφιαβήχηχον, άγνωστον 
δμως παραμένει χό αρχικόν αΰχοΰ δνομα. "Ο
πως και άν Ιχη τό πράγμα, χοΰ ονόματος 
Στενίμαχος πρώτη μνεία κατά χόν μεσαιώνα 
γίνεται χά 1083 εις χό τυπικόν χής επί χής 
Ροδόπης μονής χής Πετριτζονιχίσσης (βλ.λέξ.) 
χής νΰν λεγομένης χοϋ Βαχσκόβου έκ χής 
ομωνύμου παρ’ αύχήν κώμης. Παρ’ αύχήν 
κείχαι έπί ύψηλοδ, αποτόμου καί δυσπρόσι
του βράχου, 130 μέτρα δφηλότερον τής πό
λεως. περί χά 3 χλμ. πράς νότον χά φρού- 
ριον χοΰ Στενιμάχου. Έν αύτφ σώζεται λι
θόκτιστος ώραία εκκλησία βυζανχιακοΰ ρυθ- 
μοδ επονομαζόμενη 5πό χών Σχενιμαχιχών, 
κατά παράδοσιν, *ΙΙαναγία τ ο ν  Καλέ».

Πότε ακριβώς έκχίσθη χό φρούριον χοδχο, 
δέν είναι γνωστόν. Πολύ πιθανόν νά έκχίσθη 
ύπό χοϋ αύχοκράχορος ’ Ιουστινιανού (527 — 
565) μετ’ άλλων έπί χής Ροδόπης οχυρωμά
των, χά δποία απαριθμεί δ Προκόπιος εις χά 
Περί Κχισμάχων, καί χών όποιων αγνοείται 
σήμερον ή τοποθεσία, έπιθυμοδνχος χρδ αΰχο-
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κράχορος νά προσχαχεϋση χήν Θράκην καί 
χήν εις χά Βυζάντιον άγουσαν καχά πάσης 
καί κυρίως έκ χής Μακεδονίας διά χής Ρο
δόπης εχθρικής επιδρομής. Τό βέβαιον είναι 
δχι έπϊ ’Αλεξίου χοδ Κομνηνοδ (1081—1118) 
χό φρούριον έφερε χό όνομα ϋετρ ιτξός (βλ. 
λέξ.), άπά χής παρ’ αΰχό κείμενης δμιυνύ- 
μου κώμης, έξ οδ καί ή έν χή πρός δυσμάς 
έκχεινομένη περιοχή κχισθεΐσα μονή δπό χοδ 
Πακουριανού ώνομάαθη «Μονή* ιή ;  'Υ π ε 
ρορίας Θεοτόχου τής Π ετριτξονιτίσοης. 
’ Επί χοδ αΰχοκράχορος ’Αλεξίου Γ' ’Αγγέ
λου, χό φρούριον χοδ Σχενιμάχου δπήγεχο εις 
χήν περιοχήν χής Φιλιππουπόλεως, ή όποια 
παρεχωρήθη εις χόν Βούλγαρον Ίβάγκον, 
γαμβρόν χοδ αΰχοκράχορος έπ’ άνεψιφ καί 
έπονομααθενχα ’Αλέξιον (1199). ’ Επειδή ό
μως οδχος παρααπονδήσας αυνεμάχηαε μέ 
χόν τσάρον των Βλαχοβουλγάρων Ίωαννί- 
χαην (Καλογιάννην) καί παρείχε πράγματα 
εις χήν Ελληνικήν αΰχοκραιορίαν, έπελθών 
καχ’ αΰχοδ δ αΰχοκράχωρ ’Αλέξιος, άνέκχη- 
αεν όχι μόνον χήν επαρχίαν χής Φιλιππουπό- 
λεως αλλά καί χό φρούριο'/ χοδ Σχενιμάχου, 
άιροδ «έξεΐλέ χε καχά κράχος καί χούς ένόν- 
χας ήνδραποδίσαχο».

’ Επί Φραγκοκρατίας δ Σχενίμαχος μεχά 
χοδ φρουρίου περιελήφθη χό 1204 εις χό 
φέουδον χής Φιλιππουπόλεως, χό δποΐον πα
ρεχωρήθη δπό χοδ άναγορευθένχος δπό χών 
σχαυροφόρων αΰχοκράχορος χοδ Βυζανχίου 
Βαλδουΐνου εις χόν Ιππότην Renier de Tris. 
Ουχος επικειμένης χής πολιορκίας χής Φι- 
λιππουπόλειος κατέφυγεν εις χό δπό χών άν- 
δρών χου φυλασσόμενον φρούριον χοδ Σχενι
μάχου καχ’ ’ Ιούνιον χοδ 1205, δπου αποκλει
σθείς δπό χών Βλαχοβουλγάρων επί 13 μή
νας δπέσχη χά πάνδεινα ελλείψει χροφών, 
ώσχε καί χούς ίππους χου καχέφαγε. διότι 
δέν ήδύναχο νά έπικοινωνήση με χήν Κων 
αχανχινοΰπολιν, άπέχουααν εννέα ήμερων δρό
μον καί ζηχήση βοήθειαν ένεκα χής δπό χών 
εχθρών καχοχής χής δπαίθρου χώρας. Άπη- 
λευθερώθη χό έπόμενον Ιχος δπό ισχυρού α
ποσπάσματος στρατού δπό χήν αρχηγίαν του 
Βιλλαρδουΐνου, δσχις μεχά μικράν άνάπαυαιν 
άπήλθε μεχά χοδ Renier πρός συνάνχησιν 
χών κυρίων δυνάμεων χοδ 'Ερρίκου, χάς ό

ποιας συνήνχησαν παρά χόν Άρδαν ποταμόν 
μεχά πορείαν τριών ήμερων. ’Ολίγον βραδύ- 
τερον μεχά χήν δπό χών Φράγκων παρά χήν 
Φιλίππούπολιν μεγάλην ήτταν χοδ Βορίλα 
χοδ διαδόχου χοδ Ίωαννίχση χά 1208, δ αΰ- 
τοκράχωρ 'Ερρίκος αυνεμάχηαε πρός χόν 
Esclas, έξάδελφον χοδ Βορίλα άλλ’ άσπον
δον αΰχοδ εχθρόν ένεκα κληρονομικών λό
γων, καί δπόσχεχαι εις αΰχόν χήν θυγατέρα 
χου, χής όποιας οί γάμοι έχελέαθησαν μετ’ 
όλίγον έν Κωναχανχινουπόλει. *2ς φαίνεται, 
έκυριάρχει τότε χής Ροδόπης ό Esclas, διότι 
εις χά φρούριον χής Σχενιμάχου, δπου έγέ- 
νοντο οί αρραβώνες, δ αΰχοκράχωρ έδώρησεν 
εις χόν μέλλοντα γαμβρόν χου χόν ώραΐον 
ίππον τον καί άφήκε πλησίον του ώς σύμ
βουλον χόν Ιξάδελφόν χου Εΰσχάχιον μέ δύο 
τάγματα σχραχοϋ χοδ μέν έξ 'Ελλήνων χής 
Άδριανουπόλεως, χοδ δέ έκ Γάλλων.

Μετ’ οΰ πολύ δμως, συμφιλιωθένχος χοδ 
Esclas πρός χήν βασιλικήν χοδ Τυρνάδου 
αυλήν, ή περιοχή χής Ροδόπης περιήλθεν εις 
χήν κυριαρχίαν χοδ βασιλέως χών Βουλγάρων 
Άσέν Β\ δσχις νικήσας χόν δεσπότην χής 
’ Ηπείρου Θεόδωρον Ίωάννην χόν Κομνηνόν 
παρά χήν Κλοκοχινίχσαν, καχά χήν άπό Χα- 
ακόβου εις Φιλιππούπολιν άγουσαν δδάν (1230) 
κατέλαβε χά πλείαχον χής Θράκης καί Μα
κεδονίας μέρος. Τότε πιθανώς έπελήφθη καί 
τής κατασκευής χών έπί χής Ροδόπης οχυ
ρωμάτων, έπομένως δέ καί χοδ φρουρίου χοδ 
Σχενιμάχου. Μεχά χόν θάνατον χοδ τσάρου 
Άσέν Β’ (1201), οί διάδοχοι αΰχοδ δέν ήδυ- 
νήθησαν νά κρατήσουν δπό χήν εξουσίαν των 
χά παρ’ εκείνου κχηθένχα, διότι καχέλαβεν 
αΰχά δ αΰχοκράχωρ χής Νίκαιας ’ Ιωάννης 
Αούκας δ Βαχάτσης (1222— 1255). Τότε καί 
ό Σχενίμαχος μετά χών έπί χής Ροδόπης ο 
χυρών επανήλθεν εις χό Ελληνικόν κράχος, 
χοδ όποιου όριον πρός χήν Βουλγαρίαν έτά- 
χθη δ "Εβρος ποταμός. ’Αλλά μετά χόν θά
νατον χοδ Βαχάχαη οί Βούλγαροι διέβησαν 
πάλιν χόν Αίμον δπό χόν βασιλέα αυτών Μι
χαήλ καί έγένονχο κύριοι των μερών χής 
Ροδόπης, δπόχε κατελήφθη ύπ’ αΰχών δ Σχε
νίμαχος, ή Πριστίτσα, ό Κρυχζιμός, ή Τζέ- 
παινα κχλ. Α λ λ ά  καί ό βασιλεύς Θεόδωρος 
Β' ό Αάακαρις (1255 — 1259) δέν έχάθητο μέ
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έσταυρωμένας τάς χεΐρας: Έπελθών μετά
στρατού ανέκτησε τά καταληφθέντα ύπό των 
Βουλγάρων μέρη, εκτοτε δε δ Στενίμαχος 
παρέμεινεν ύπό τούς "Ελληνας έπί οκτώ δε
καετηρίδας. Έπί των πρώτων Παλαιολόγων 
(1259—1344) ή επαρχία Ροδόπης, ή δποία 
ένεκα τής μεθοριακής της πρός τήν Βοολγα- 
ρίαν θέσεως απέκτησε μεγάλην σπουδαιότητα 
διά τήν Ασφάλειαν τοδ Βυζαντιακοΰ κράτους 
και ήχο πλήρης οχυρωμάτων μετ’ άρκετοϋ 
στρατού, δ Στενίμαχος ήτο πρωτεύουσα αυ
τής, προσονομαζομένης : επαρχίας Στενιμά- 
χου καί Τζεπαίνης.

Μετά τόν θάνατον ’ Ανδρονίκου τοϋ νεωτέ- 
pou (1341) καί τούς εμφυλίους πολέμους με
ταξύ τοϋ στρατηγού Καντακουζηνοϋ καί τοΰ 
ανηλίκου βασιλέως Ίωάννου Παλαιολόγου, 
υίοΰ τοΰ ’Ανδρονίκου, έπιτροπευομένου δπά 
τής βασιλομήτορος "Αννης τής Σαβαυδικής, 
αδτη παρεχώρησε τό 1344 τόν Στενίμαχον 
μετ’ άλλων όκτώ οχυρών πόλεων εις τάν_βα- 
σιλέα τών Βουλγάρων ’Αλέξανδρον Οπό τόν 
δρον νά τύχη στρατιωτικής βοήθειας παρ’ αΰ- 
τοδ κατά τοΰ Καντακουζηνοϋ, δατις έκήρυξεν 
έαυτόν αΰτοκράτορα έν Διδυμοτείχ9υ. Καί 
βοήθεια μέν οϋδεμία παρεσχέθη ύπό διαφό
ρους προφάσεις,αί πόλεις όμως αδται. δηλαδή: 
ή Τζέπαινα, δ Κρυτζιμός, ή ϋεριστίτζα, ή 
'Αγία Ίουστίνη, δ Στενίμαχος, δ ’Αετός, δ 
Μέαδος, δ Κοσνικός καί ή Φιλιππούπολις, 
περιήλθον εις τούς Βουλγάρους μετά τών έν 
αΰταΐς στρατιωτών, οί δποίοι, δπως αναφέ
ρει δ Καντακουζηνός (III, 66) «όλίγφ πλεί- 
ους χιλίων ήσαν πάντες μαχιμώτατοι καί ού- 
δένων άλλων παρά Ρωμαίοις στρατευομένων 
λειπόμενοι εις ευψυχίαν».

Μετά κυριαρχίαν είκοσι περίπου ετών ύπό 
τών Βουλγάρων δ Στενίμαχος μετά τής Φι- 
λιππουπόλεως κατελήφθη υπό τών Τούρκων 
τό 1363 ή 1364, τά δέ φρουριον, αυτής, ως 
φαίνεται, έχργ)σιμοποιεϊτο κατά τους πρώτους 
χρόνους τής τουρκοκρατίας ύπό τών κατα
χτητών. Μετά τήν έγκατάστασιν τότε έν Φι· 
λιππουπόλει πολυαρίθμων Τούρκων, αί πα- 
λαιαί τής 4 ιλιπουπόλεως Βυζαντιναί οΐκογέ- 
νειαι, ήναγκάσθησαν νά μετανασιεύσωσιν εις 
τόν Στενίμαχον καί τάς παρ’ αυτόν κώμας 
Βοδενά καί Κούκλεναν. Ώς εκ τούτου δ Στε

νίμαχος άπέβη κέντρον τοϋ Ελληνισμού έν 
τή βορειοδυτική Θράκη, άφ’ δτΟυ (1578), ή 
Φιλιππούπολις μετέπεσεν εις τουρκικήν πόλιν 
δ αριθμός δέ τών χριστιανικών οικογενειών δέν 
δπερέβαίνε τάς 250, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 
Gerlach. Μετά τήν κατάλυσιν τής Τουρκο
κρατίας ύπό τών Ρώσαων τά 1878, δ Ιλλη- 
νικάς πληθυσμός τής πόλεως, μολονότι έκυ- 
ριάρχει καθ’ δλα, ήρχισε νά παραμένη στά
σιμος ή νά έλαττοϋται, αυξανόμενου ταχέως 
τοΰ Βουλγαρικού διά τής έγκαταστάσεως πολ
λών Βουλγάρων. Οδτω κατά τάς παλαιοτέ- 
ρας βουλγαρικάς στατιστικάς τό έλληνικόν 
στοιχειον άπετέλει τά τέταρτον περίπου τοΰ 
δλου πληθυσμοί) : τό 1885 “Ελληνες 8583, 
Βούλγαροι 2509, τό 1888 "Ελληνες 6834, 
Βούλγαροι 4584, τό 1893 “Ελληνες 6149, 
Βούλγ. 6071, Τούρκο: 687, 'Εδραίοι 126 καί 
διαφόρων άλλων εθνοτήτων δβ.'Γπό τό Βουλ
γαρικόν καθεστώς δ Στενίμαχος διετήρει τήν 
έλληνικότηχά του παρ’ δλας τάς καταπιέσεις 
καί παρ’ όλους τούς εκπατρισμούς. Μέχρι τής 
καταλύσεως τής έλληνικής κοινότητος τό 
1906 έλειτούργουν έν αυτή ακμαιότατα σχο
λεία άριθμοϋντα 1200 περίπου μαθητάς άμ- 
μοτέρων τών φύλων, καί δέκα έκκλησίαι πα- 
λαιότεραι καί νεώτεραι. 'Ο Dum ont έπιοκε- 
φθείς τόν Στενίμαχον δι’ άρχαιολογικάς με
λετάς, κατά τάς τελευταίας δεκάδας τοδ δέ
κατου ενάτου αΐώνος, έμέτρησε 48 εκκλη
σίας καί παρεκκλήσια. 'Η μετανάστευσις τών 
κατοίκων εις τήν 'Ελλάδα ήρχισεν άθρδα ι
δίως μετά τό 1906, ή δποία ύπερετάθη μετά 
τούς Βαλκανικούς πολέμους (1918). ’Έκτοτε 
ήρχισεν καί δ μοιραίος έκβουλγαρισμός τής 
νέας γενεάς διά τής καταλύσεως τής εκκλη
σίας, τής άπαγορεύσεως τής έλληνικής γλώσ- 
σης καί τής υποχρεωτικής φοιτήσεως εις τά 
βουλγαρικά σχολεία. Κατά τούς δημοτικούς 
καταλόγους τής Στενιμάχου τοΰ 1926 εκ τών 
17430 κατοίκων αυτής μόνον 986 ήσαν ’Έ λ
ληνες, τών δποίων οί πλεΐστοι κατέφυγον είς 
τήν 'Ελλάδα, οί δέ λοιποί Βούλγαροι πλήν 
ολίγων ’ Αθιγγάνων. Τούρκων καί ’Ιουδαίων. 
(Βιβλιογραφία : Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου 
δ Στενίμαχος, Άθήναι 1929).

*ΣΤΕΝΟΝ (τό).—'Ονομασία τοΰ Θρακικοΰ, 
Βοσπόρου παρά τοΐς Βυζαντινοϊς.



Ά χ ι λ λ έ ω ς  Θ. Σαμοθράκη

ΣΤΕΝΤΟΡΪΣ.—-Άβαθής λίμνη της Θράκης 
έν τη χώρςρ τών Κορπίλων καί ’ Αψινθίων,έκ- 
τεινομένη αριστερά τοΰ δέλτα τοΰ "Εβρου πο
ταμού, ΒΑ.τής Αίνου καί ΒΔ.τών Κυψέλων, 
περί τά 10 χλμ. μακράν τής παραλίας ('Ηρ. 
VII, 58). Είναι λείψανον προσχώσεων τοΰ 
"Εβρου, σήμερον δε κοινώς ονομάζεται Γάλα 
ή Γιάλα καί είναι πλουσιωτάτη εις ιχθύς, ι
δίως δέ διά τούς περιφήμους κεφάλους από 
των όποιων κατασκευάζονται οί παγκοσμίου 
φήμης λυκουρΐνοι (κοινώς Αΐνήτικα ή Νίτικα).

ΣΤΕΝΤΩΡ.— ’Αχαιός ή Θοαξ τήν καταγω
γήν, λαβών μέρος κατά τόν Τρωικόν πόλε
μον, περιβόητος διά τήν ΐαχυροτάτην φωνήν 
του διά τήν όποιαν έπωνομάαθη «χαλκεόφω- 
νος», *ος τόσον αΰδήσασχ’ όσοι άλλοι πεντή- 
κοντα» (Ίλιάδ. Ε, 785). Έ ξ  αΰτοΰ καί at 
παρ” άρχαίοις παροιμίαι: «μείζον fioοϊν τοΰ 
Στέντωρος», «βοαν στεντώρειον». Κατά τινα 
παράδοσιν έπενόησε τήν διά κοχλίου κατά τήν 
μάχην κραυγήν, άγωνισθείς όμως πρός τόν 
Έρμήν επί μεγαλοφωνίφ άπέθανεν έν τή προ
σπαθείς αΰτοΰ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ("Αγιος).—Κωμόπολις των βυ
ζαντινών χρόνων κείμενη τρία περίπου μίλια 
πρός Δ. τής Κων)λεως, επί τής παραλίας τής 
Προποντίδος, όπου σήμερον τό δμώνυμον προ- 
άστέιον καί δ σιδηροδρομικός σταθμός. Ώνο- 
μάσθη δέ οδτως έκ τοΰ άρχαιοτάτου έν αΰτφ 
ναοΰ τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, κτισθέντος ΰπό 
τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, κατά τήν μετακομιδήν 
τοΰ ίεροϋ λειψάνου αΰτοΰ από 'Ιεροσολύμων 
είς Kcov)ltv. 'Ο ίαιορικάς Μ. Δούκας, ανα
φέρει ότι ή κωμόπολις τοΰ Αγίου Στεφάνου 
είχε πύργους καί πυργία καί ότι καταλαβών 
αυτήν δ Μωάμεθ κατέσφαξε τούς κατοίκους. 
'Ο πύργος οδτος καί τά πυργία ήσαν έκτι- 
σμένα επί τής παραλίας καί έσώζοντο μέχρι 
πρό 60 περίπου ετών (Μ. Γεδεών, "Εγγρα
φοι λίθοι καί κεράμια, έν Έκκλησ. “Αλη
θείς, τόμ. IX, σελ. 406). Είς τόν “Αγιον 
Στέφανον άπεβιβάσθησαν τήν 23 ’ Ιουνίου 1203 
οί σταυροφόροι τής τετάρτης Σταυροφορίας, 
6πά τήν αρχηγίαν τοΰ 'Ερρίκου Δανδόλου, ό 
που συνεζητήθησαν τά τής άλώσεως τής 
Κων)λεως. Μέχρι τοΰ 1669 δ “Αγιος Στέφα
νος έκκληαιαστικώς δπήγετο εις τόν Μητρο
πολίτην Δέρκων, άλλ’ επί τής πάτριάρχείας
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Παρθενίου Δ' τοΰ Μογιλάλα(1665—1667) προ- 
σηρτήθη είς τό Πατριαρχεΐον (Μ. Γεδεών, 
αυτόθι, σελ. 407). Κατά τούς τελευταίους 
χρόνους δ "Αγιος Στέφανος κατέστη γνωστό
τατος διά τήν έν αΰτφ ΰπογραφεισαν συνθή
κην τήν 19)3 Μαρτίου 1878, γνωστήν έν τή 
ίστορίς ΰπό τό όνομα Συνθήκη τοΰ 'Αγίου 
Στεφάνου, διά τής οποίας έτέθη τέρμα είς 
τόν Ρίοσσοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1878.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΒΓΖΑΝΤΙΟΣ.—Γραμματικός 
έκ Κων)λεως, ζήσας περί τά τέλη τοΰ πέμ
πτου ή τάς άρχάς τοΰ έκτου αίώνος, πιθα
νώς δέ έπί τοΰ αΰτοκράτορος ’ Ιουστίνου 
(518—527), γράψας μέγα γεωγραφικόν λεξι
κόν ΰπό τόν τίτλον «Εθνικά», Τοΰ έργου 
τούτου περιήλθεν εις ήμδς μόνον επιτομή, 
τήν όιτοίαν εφιλοπόνησεν δ έπί ’ Ιουστινιανού 

—565} γρχμμχπκάς Έμμάλχας. Πμάς συγ
γραφήν τοΰ ’έργου του δ Στέφανος είχεν 6π’ 
δφιν τά συγγράμματα τών μεγάλων γεωγρά
φων κ«ί ιστορικών τής άρχαιότητος, ιδίως δέ 
τό σύγγραμμα, τοΰ Έρεννίου Φίλωνος «Περί 
πόλεων καί οϋς έκάστη αΰχών ενδόξους ή- 
νεγκεν». Μεγάλην δέ σημασίαν άποδίδων εις 
τήν όρθήν γραφήν τών ονομάτων καί τόν ά- 
κριβή σχηματισμόν τών παραγώγων, ακολου
θεί πκιτώς τόν μεγάλον γραμματικόν 'Ηρω- 
διανόν, τοΰ δποίου πολλάκις επικαλείται τήν 
μαρτυρίαν. Διά τόν λόγον τοΰτον τό σύγ
γραμμα τοΰ Στεφάνου κα: άπά γλωσσικής ά- 
πόψεως μάς είναι σήμερον πολλοϋ άξιον. 
Αλλά καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους με- 

γάλως έτιματο τό έργον του καί άπλήατως 
άνεγινώσκετο δπά τών λογιών τοΰ Βυζαντίου, 
μνημονευόμενον ΰπό Κωνσταντίνου τοΰ Πορ
φυρογέννητου, τών μετά τόν θεοφάνην, τοΰ 
Γενεσίσυ, τοΰ Ευσταθίου καί άλλων.

ΣΤΙΙΣΙΜΒΡΟΤΟΣ.—"Ελλην συγγραφεύς έκ 
Θάσου, σύγχρονος τοΰ Κίμωνος καί Περι
κλεούς, ζήσας έν Άθήναις, ώς σοφιστής. "Ε
γραφε ; «Γένος 'Ομήρου», ήτοι περί τοΰ 'Ο.· 
μήρου, τοΰ γένους αΰτοΰ, τής ακμής καί περί 
τής πριήσεώς αΰτοΰ, «Περί τελειών», ήτοι 
περί μυστηρίων, «Περί Θεμιστοκλέους, θου- 
κυδίδου καί Περικλέους», σύγγραμμα τοΰ δ
ποίου αποσπάσματα διασωθέντα, έξεδόθηααν 
είς τά «Fragm. Hict. Graec» (τόμ. Β', σ. 
52 καί Ιξής). Έκ τών έργων τοΰ Στησιμβρό-
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του άντλησαν ειδήσεις κλειστοί συγγραφείς.
ΣΤΙΛΒΝΟΣ. — Μεσόγειος πόλις τής Θράκης, 

άναφερομένη δπό των Βυζαντινών συγγρα
φέων ώς φρούριον κατά τά μεθόρια τοϋ Βυ
ζαντινού καί Βουλγαρικού κράτους, επί των 
μεσημβρινών δπωρειών τοϋ ’Ανατολικοί) Αίμου 
καί κατά τήν άριστεράν όχθην τοϋ Τόνζου 
(κοινώς Τούντζα) ποταμού.Ένταϋθα έστρατο· 
πέδευσε πανστρατιφ δ βασιλεύς των Βουλγά
ρων ’ Αλέξανδρος, τό 1341 καί 1343, απει
λών έπιδρομήν κατά τοϋ Βυζαντίου. Είναι ή 
σημερινή Σέλυμνος ή Σήλυμνος (τουρκιστί 
Ίσλεμιέ), τής Βουλγαρίας εν τφ νομφ Πύρ
γου, αριθμούσα .περί τούς 30.000 κατοίκους. 
Εις τρίωρον άπ’ αυτής άπόατασιν ένικήθησαν 
τό 1829 οί Τούρκοι ύπά τών Ρώσσων, Προ 
αίώνος περίπου ύπήρχεν έν Σηλύμνφ ανθηρά 
έλληνική κοινότης μετ’ όνομαστού Ιλληνικοΰ 
σχολείου. Έκ τών έν αυτή άποκαλυπτομένων 
αρχαιοτήτων, άποδεικνϋεται δτι ύπήρχεν εκεί 
αρχαίος θρακικός συνοικισμός, («θρακικά» 
τόμ. Γ' σελ. 134).

ΣΤΙΑΙΒΟΓΓΟΓ (φρούριον). —Φρούριον τής 
Ά ν ω  Μοισίας εν Θράκη έπί τής δεξιάς, δχθης 
τοϋ Δουνάβεως απέναντι καί άνα.τολικώς τοϋ 
έπί τής Δακίας φρουρίου Πόντες παρά τό νυν 
Τοϋρνο—Σεβερΐνο τής Ρουμανίας, τό όποιον, 
κατά τόν Προκόπιον (Περί Κτισμ, IV, 6, 18) 
άνεκαίνισεν 6 αΰτοκράτωρ ’ Ιουστινιανός Α' 
(527-565).

ΣΤΟΒΟΙ (οί).—Ή επισημότερα πόλις τής 
Παιονίχς, κειμένη επί’ τοϋ Έριγώνος, παρα
ποτάμου τοϋ Άξιου, ολίγον πρό τής συμβολής 
τών δύο ποταμών, εις βίρ. πλάχ. 41°, 20 
καί άνατ. μήκ. 48°, 30' κατά τόν Πτολεμαίον 
(Γεωγρ. Γ', 12, 31), δστις τοποθετεί αυτήν εν 
Πελαγονίφ, δπως καί 4 Τίτος Λίβιος. Πότε 
έκτίσθη άκριβώς δέν είναι γνωστόν. Επί τών 
ρωμαϊκών χρόνων όμως ήκμασεν, άναδειχθεΐ· 
σα μητρόπολις τής Δευτέρας ή Έλευθέρας 
Μακεδονίας καί αυτόνομος. Περί τά τέλη τοϋ 
IV αίώνος, έπιδραμόντες οί Γότθοι τήν Μα
κεδονίαν, υπό τόν ήγεμόνα αυτών Βλαδίμη
ρον, κατέλαβαν τούς Στόβους, τούς όποιους 
άφοΰ έλεηλάτησαν, σχεδόν κατέατρεψαν 
(Μάλχου άποσπ. 18). Άνοικοδομηθεϊσα βρα
δύτερου κατελήφθη τό 479 μ. X. ύπά τοϋ 
θευδερίχου, βασιλέως τών Όατρογότθων. Κα-
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τά τάς άρχάς τοϋ ένδεκάτου αίώνος, κατε
λήφθη τό 1014 ύπά Βασιλείου Β' τοϋ Βουλ- 
γαροκτόνου: Κατά τόν- μεσαιώνα κατεατράφη 
ή πόλις, άλλ’ άγνωστον πότε καί δπό τίνος. 
Τά ερείπια αυτής άνεκαλύφθηακν, δπου τά 
χώρίον Γράτσκο, 88 μιλιά άπό τής Θεσσαλο
νίκης. Οί Στόβοι δπήρξαν ή πατρίς τοϋ Ίω -  
άννου τοϋ Στοβαίου, άκμάσαντος κατά τόν 
V  μ. X. αιώνα, δστις πρός διδασκαλίαν ΐοϋ 
υίοϋ του Σεπτιμίου συνέτάξε τό: χρησιμώτα.·, 
τον καί πολυτιμώτατον Άνθολόγιον εκλογών, 
αποφθεγμάτων κλπ. Ταυτίζεται μέ τό σημε
ρινόν Σίρκοβο τής Γιουγκοσλαβίας.. ’ " ’ λ

ΣΤΟΓΔΙΟΓ (ΜΟΝΗ).—Μονή έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, ίδρυθεΐσα έπί Λέοντας, τοϋ Α·1 
(457—474) καί άφιερωθεϊσα εις μνήμην Ά 
γιου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου. Έλαβε δέ ,ΐήν 
ονομασίαν ταύτην άπό του ίδ’ρυτοϋ αύτής με- 
γιατάνος Στουδίου. Κατά τάς άρχάς τοϋ έ
νατου αίώνος, ήτο ή περιφημοτέρα μονή τής 
Ιίων)πόλεως, διεδραμάτιαε δέ σπουδαΐον πρό- 
σωπον κατά τών είκονομάχων, άριθμοϋσα περί 
τούς 700 μοναχούς. Τήν φήμην της ώφειλε 
κυρίως εις τήν πολυμάθειαν τών Στουδιτών 
μοναχών, έκ τών όποιων πολλοί διεκρίθησαν 
εις τήν θεολογίαν, εις τήν αντιγραφήν χει
ρογράφων, ιδίως δέ εις τήν ύμνολογίαν. Ή  
Μονή τού Στουδίου έσώζετο μέχρι τών. παρα
μονών τής πτώσεως τής Κων)πόλεως, Ικειτο 
δέ δπου σήμερον τά Μιραχόρ Μετζηδί. (Mor- 
dman, Esquise topographique de Con
stantinople, σελ. 60. — Ά λ .  Παπασπάτη, 
Βυζαντ. Μελέται, σελ. 343).

ΣΤΟΤΔΙΤΗΣ. — Ό  μοναχός τής έν Κων- 
σταντινουπόλει περίφημου Μονής τοϋ Στου
δίου (βλ. λ .) . ’ '

*ΣΤΟΓΜΠΙ9Ν.—Πόλις τής Παιονίας ή άλ
λως καλουμένη Στόβοι (βλ. λέξ.).

*ΣΤΟΓΡΟΓΛΙΟΣ.— "Ονομα θρακικόν κύ
ριον επισήμου τίνος θρακάς ήρωοποιηθέντος 
μετά θάνατον ή δευτερεΰοντός τίνος τυπικού 
Θρακικοΰ θεοϋ («θρακικόν Άρχεϊον» Τόμ. 
VI ,  σελ. 14).

ΣΤΡΑΜΒΑΙ (οί).— «Πόλις Θράκης. Τό έθ- 
νικόν Στραμβαιος» (παρά Σ\εφ. Βυζαντίφ).

ΣΤΡΑΤΟΚΛΗΣ.-—Άμφιπολίτης, δστις με- 
ταβάς εις ’Αθήνας τό 388 π. X. μετά τοϋ 
Ίέρακος, δπως πείση τούς ’ Αθηναίους νά κα-
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ταλάδουν τήν πόλιν παρενοχλουμένην δπά 
Φιλίππου, βασιλέως τής Μακεδονίας, άπε- 
πέμφθη άπρακτος (Δημοσθ. Όλυνθ. Α, 8).

‘ ΣΤΡΑΜΙΝ1ΙΝΟΣ (’ Ασκληπιός).— Τοπωνυ
μικόν έπίθετον του Ασκληπιού λατρευομένου 
έν χή Β. Θράκη, όπου δπήρχεν ιερόν αύτοδ, 
καχ" έπιγραφάς εδρεθείαας έν αύτή («θρα
κικά» Τόμ. XII, σ. 239).

‘ ΣΤΡΑΜΙΝΗΝΟΣ ( ’Ασκληπιός). —Τοπωνυ· 
μικόν έπίθεχον χοό ’Ασκληπιού, λατρευομένου 
έν xfj Bop. Θράκη, καχ’ έπιγραφάς εδρεθεί- 
σας έν αύχή («θρακικά» 1934, α. 53). 
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ.—Πόλις χοδ άναχολικοϋ χμή- 

μαχος τής Χαλκιδικής χερσονήσου ή έπί 
Θράκης, άναφερομένη μόνον δπά τοδ Πχολε- 
μαίου είς βόρ. πλάχ. 40°,55' καί άναχ. μήκ. 
50°,55'. Έκχίσθη δέ υπό χοδ Ρααιλέως χής 
Μακεδονίας ΙΙερδίκα χοϋ Β' (462—414 π.Χ.) 
πράς τιμήν χής αδελφής χου Σχραχονίκης, 
συζύγου χοδ Σεύθου, βασιλέως χών Όδρυσων 
(θουκ. Β', 101). Καχά χόν Άγγλον αρχαιο
λόγον Eeake (Τόμ. Γ', αελ. 386) τά έρεί- 
πια χής Σχραχονίκης κεϊνχαι μεταξύ ’Ακάν
θου ('Ιερισσοϋ) καί Σταγείρων, όπου χά ση
μερινόν Στρατόν!, έπί τής νοτιοδυτικής πα
ραλίας χοδ Σχρυμονικοδ κόλπου. (Πρβλ. Δή· 
μιτσα, Ή  Μακεδονία, σελ. 611). Ό  Μελέτιος 
έν τή Γεωγραφίφ αύτοδ (Τόμ. Β', σελ. 464) 
σφάλλεται χοποθεχών αΰχήν «πρός τήν ύπώ- 
ρειαν χοδ Άθωνος εις τήν βορείαν άκραν χοϋ 
Σιγγιχικοδ κόλπου 30 μίλλια πρός δυσμάς χοδ 
Νυμφαίου ακρωτηρίου καί 20 άναχολικώς χής 
’ Ακάνθου, κοινώς : Φραγκόκασχρο. ’ Επίσης 
σφάλλεται άποδίδιον τήν ίδρυσιν αυτής είς 
τήν Στρατονίκην, σύζυγον χοϋ Άντιόχου, βα- 
σιλέως τής Συρίας.

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ.-- ’ Αδελφή χοϋ βασιλέως 
χής Μακεδονίας Περδίκκα του Β ' καί σύζυ
γος χοδ βασιλέως τόδν Όδρυσων θρφκών 
Σεύθου χοϋ Α'. (θουκ. Β, 101). Διά χοϋ συ
νοικεσίου τούτου, γενομένου πρά τής είς τόν 
θρόνον άναρρήσεως χοϋ Σεύθου, δ Περδίκκας 
άπεμάκρυνεν εκ χής χώρας του τόν εϊσδα- 
λόντα είς αΰχήν Σιτάλκην, βασιλέα τίδν Ό- 
δρυσων Θρακών καί σύμμαχον χών ’ Αθηναίων 
καχά τά πρώτα έτη χοδ Πελοποννηαιακοϋ 
πολέμου. (Αυτόθι, Β, 95— 101).

‘ ΣΤΡΑΤΟΠΑΡΑ.— ’ Αρχαία θρακική κώμη,

κείμενη μεταξύ Φιλιππουπόλεως καί Βερόης 
—'Γραϊανής, γνωστή έξ έπιγραφής τοϋ 202 
μ. X. εδρεθείσης είς τό χωρίον Τσακαρλάρ 
χής περιφερείας Ταιρπάν, αριστερά χοδ 
μέσου ροδ χοδ "Εβρου, όπου χό έμπόριον ΙΙί- 
ζος. («θρακικά», 1935, σελ. 156). Ταύτης 
οί κάτοικοι μετά των κατοίκων 9 άλλων κω
μών μεχφκησαν είς τό ίδρυθέν έμπόριον Πίζος.

Σ'ΓΡΑΤΤΙΣ (δ). — Ιστορικός έξ Όλύνθου, 
γράφας περί τοδ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. ’ Α 
ποσπάσματα αύτοδ περιελήφθησαν είς τά : 
Fragm Script. Alexandri Magtii, δπό 
Muller.

ΣΤΡΕΤΑ (ή).— Πόλις χής Μυγδονίας, άνα- 
φορομένη δπά χοδ θουκυδίδου (Α, 61) πρός 
Β. χής Θεσσαλονίκης. Ό  Άρποκραχίων λέ
γει περί αύχής : «Πόλις έσχί τής Θράκης,
ώς 'Ελλάνικος εν δευτέρφ Περσικφ δποαη- 
αημαίνει. Οί δέ πολΐχαι χής Στρέψης κα
λούνται Σχρεψαΐοι». Πότε ίδρύθη καί δπά 
τίνος κατεαχράφη, ώς καί ή ακριβής θέαις 
αύχής είναι άγνωστον.

*ΣΤΡΟΓΓΓΛ ΟΝ. —Φρουριακόν συγκρότημα, 
έκτεινόμενον Ν.Α. των τειχών τής Κωνσταν
τινουπόλεως, τά άλλως καλούμενου «Έπτα- 
πύργιον», «Κυκλόβιον» ή «Καστέγλιον» (βλ. 
λέξ.) ’ Από τοϋ Στρογγύλου ήρχιζεν ή πρός 
τό Ρήγιον δδός τήν όποιαν έπεσκεύασεν δ 
αύτοκράτωρ Ιουστινιανός (527—565), τόσον 
εύρεΐαν ώστε «ές όσον άμάξας ού σχενοχω- 
ρεΐν δύο άπ’ έναντίας άλλήλαις Εούσας» 
(Προκ. Περί Κτισμ. IV , 8, 4—10).

*ΣΤΡΟΓΝΕΙΛΟΝ.—’ Αρχαία θρακική κώμη 
κειμένη μεταξύ Φιλιππουπόλεως καί Βερόης 
—Τραϊανής, γνωστή έξ έπιγραφής τοδ 202 
μ.Χ. εδρεθείσης είς χό νϋν χωρίον Τσακαρ
λάρ τής περιφερείας Ταιρπάν έν Βουλγαρίφ 
άριστερά χοδ μέσου ροδ χοδ ποταμού "Εβρου, 
δπου τό έμπόριον Πίζος (βλ. λέξ.) («θρακι
κά» 1935, σελ. 156). Οί κάτοικοι χαύχης 
μετά των κατοίκων καί άλλων κωμών μεχφ
κησαν είς χά ίδρυθέν έμπόριον Πίζος.

‘ ΣΤΟΓΡΑ.— ’ Αρχαία θρακική λέξις, αη- 
μαίνουσα οχυρόν ή δπλώς θέσιν.

‘ ΣΤΡΟΜΒΟΣ ή ΣΤΡΟΙΒΟΣ.—’ Αδελφός χοδ 
Βύζανχος χοδ ίδρυχοϋ τοδ Βυζαντίου, κατά 
χήν παράδοσιν, τόν όποιον έπιχεθένχα κατά 
χοϋ Βυζαντίου, 5χε ό Βύζας απούσιαζε καχα-
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διώκων είς τό έσωτερικόν τής Θράκης τόν 
Αίμον, άπέκρουσε μετά τών άλλων γυναικών 
ή Φιδαλεία, σύζυγος τοδ Βύζαντος, θυγάτηρ 
τοΰ Βχρβύσου (βλ. λέξ. Φιδαλεία),

ΣΤΡΟΡΑΣ (φρούριον).— Φρούριον τής Β.Δ. 
Θράκης πρός νότον τής Σαρδική; (Σόφιας) 
παρά Προκοπίφ (Περί Κτίσμ. IV  11) άνα- 
καινισθέν ύπό τοΰ αύτοκράτορος ’ Ιουστινια
νού (527-565).

*ΣΤΡΟΡΝΕΙΔΟΝ.— ’ Αρχαία κώμη, κειμένη 
μεταξύ Φιλιππουπόλεως καί Βερόης— Τραϊα- 
νής, (νυν Στάοα Ζαγόρα), γνωσθείοα έξ έ· 
πιγραφής τοΰ 202 μ. X. εύρεθείαης εις τέ 
έμπόριον Πίζος, αριστερά τοΰ “Εβρου ποτα
μού δπου τό χωρίον Τσακαρλάρ τής περιφε- 
ρείας Τσιρπάν τής Βουλγαρίας. Οϊ κάτοικοι 
ταύτης μετά τών κατοίκων άλλων 9 κωμών 
μετφκηααν εις νεοϊδρυθέν έμπόριον Πίζος, 
(«θρακικά», Τδμ. VI  (1935 σελ. 156.)

ΣΤΡΟίΗ.— ’Αρχαιότατη θρακική πόλις 
των Κικόνων έν τή παραλίορ τού Αιγαίου Πε- 
λάγους, άποικισθεΐσα ένωρίτατα δπό θασίων. 
Ό  κάτοικος αυτής Στρυμαίος ή Στρυμηνός ή 
Στρυμήσιος. (Στ. Βυζάντιος). Κατά τόν 'Η
ρόδοτον (VII, 108—109) έκειτο πρός δυ· 
σμάς τοΰ τελευταίου των Σαμοθράκων πολί- 
σματος έπί τής θρακικής παραλίας. «”Εχε- 
ται δέ ταύτης (δηλαδή τής Μεσημβρίας) θα- 
σίνων πόλις Στρύμη». Διά μέσου τής πόλεως 
διήρχετό δ ποταμός Λίσσος τοΰ όποιου τά 
ΰδατα άπεξηράνθησαν μή έπαρκέσαντα εις 
τάς άνάγκας τοδ στρατοδ τοδ Εέρξου, δτε 
κατήρχετο κατά τής 'Ελλάδος. Ή  χώρα τών 
Κικόνων δπου έκειτο ή Στρύμη, εις παλαιο- 
τέραν εποχήν εκαλείτο Γαλλαϊκή, έπ! δέ τοΰ 
‘Ηροδότου (V π. X. αιών) Βριαντική. Ό 
Άρποκρατίων θεωρεί τήν Στρύμην ώς νήσον 
καί εμπορικόν κέντρον τών θασίων. Κατά δέ 
τόν Σουΐδαν, άκολουθοδντα τόν 'Αρποκρατίω- 
να, έκειτο έπί τίνος νησίδος παρά τήν ξηράν 
καί τήν λίμνην Ίσμαρίδα, ή δποία έχώριζε 
τήν Στ ρύμην από τής Μαρωνείας. Μολονότι 
ή Στρύμη ήτο αποικία των θασίων, -ραίνεται 
δτι οί Μαρωνίται απέκτησαν δικαιώματα τινα 
επ’ αυτής καί παρουσιάζοντο ώς προστάται 
αυτής, έξ ου προεκυφαν προστριβαι καί δυ
σαρέσκεια! μεταξύ Μαρωνιτών καί θασίων. 
(Δημοαθ. Φιλίππου Έπιατολή Γ’ 17). 'Ο Δη

μοσθένης άναφέρων τά κατά τόν στρατηγόν 
των ’Αθηναίων Τιμόμαχον, άποσταλέντα νά 
άναλάβη τήν έν Θράκη αρχηγίαν, λέγει περί 
αυτής δτι ήτο αλίμενος καί δτι ό στρατός δ- 
πέφερε ένεκα τής κακοκαιρίας καί τοδ χει- 
μώνος. «Τών στρατιωτών άπειρηκότων... είς 
Στρύμην, ’έτι δέ χειμώνος δντος καί τοΰ χω
ρίου αλίμενου... άναγκαίον ήν έπ’ άγκύρας 
άποσαλεύειν τήν νύκτα μετεώρους, άσίτους 
καί άγρύπνους,..». (Δημοσθ. Πρός Πολυκλέα, 
21—22). ΙΙότε καί ύπά τίνος κατεστράφη ά 
γνωστον. Σήμερον τό δνομα Στρύμη έδόθη είς 
τά χωρίον Τσαδιρλή, τοδ νομού Κομοτινής, 
αριθμούν περί τούς 1.000 κατοίκους (1928).

ΣΤΡΓΜΝΟΣ.— ’ Ονομασία τοΰ Στρυμώνος 
ποταμού παρά Κ. Πορφυρογεννήτου (Περί 
θεμάτων 47, 6).

ΣΤΡΓΜΟΝΙΑΣ.— ’ Ονομασία, τήν δποίαν 
πολλαί πόλεις τής Θράκης έδιδον είς τοπικόν 
βορειοδυτικόν μάλλον άνεμον, ώς πνέοντα 
από τέ μέρος τοΰ Στρυμόνος. (Καλλιμ. είς 
Δήλον IV, 26).

ΣΤΡΓΜΟΝΙΚΟΣ (κόλπος). -  Κόλπος τοΰ 
Βορ. Αιγαίου ΙΙελάγους, σχηματιζόμενος βο· 
ρείως τής Ίερισσοδ, μεταξύ τής Χαλκιδικής 
χερσονήσου καί τής Μακεδονικής ακτής τοδ 
ΙΙαγγαίου “Ορους (Στράβ. VII 330.— Πτο- 
λεμ. Γεωγρ. Γ, 12. 7).

ΣΤΡΓΜΟΝΟΣ (θίμα).—Διοικητική περιφέ 
ρεια έπί των βυζαντινών χρόνων, περιλαμβά- 
νουσα τήν περί τόν άνω Στρυμόνα χώραν, (τήν 
πρός βορραν των Σερρών καί Μελενοίκου). 
Κατά τόν Κωνσταντίνον τόν Πορφυρογέννη· 
τον (912—959) έπί τής εποχής του, είς t6 
θέμα τοΰ Στρυμόνος κατφκουν πολυάριθμοι 
Σκύθαι, τούς όποιους εγκατέστησεν έκεϊ ’ Ι
ουστινιανός δ Β' ό Ρινότμητος (685—711). 
Μετά τήν δπό Βασιλείου Β' τοΰ Βόυλγαρο- 
κτόνου (976—1025) καθυπόταξιν τών Βουλ
γάρων, τό θέμα τοδ Στρυμόνος περιελάμβανε 
αρκετά εδάφη έκ τών κατακτηίέντων Βουλ
γαρικών, βραδύτερου όμως συνεχωνεύθη μ! 
τά θέμα τής Θεσσαλονίκης.

ΣΤΡΓΜΩΝ,—Ποταμός τής 'Ελληνικής χερ
σονήσου, δστις πηγάζων έκ τοδ Σκομίου ό
ρους εκβάλλει διά τής λίμνης τοδ Άχινοδ 
μετά ροΰν 256 χιλμ. διά τών στενών τής 
Άμφιπόλεως είς τόν Στρυμονικόν κόλπον 5)
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κόλπον τοΰ Όρφανοΰ. Τό μέσον πλάτος αδ- 
τοΰ είναι 80 μέτρων, τρ δέ βάθος 2 μέτρων,: 
ρέει δέ βραδύτατα διασχίζων . τά λεκανοπέ
δια : Μπρέζνικ, ΙΙέρνικ, Ροδομίρ καί Μελε-
νοίκου. Τό παλαιότερον όνομα τοΰ Στρυμόνος 
ήτο Κόνοζος, έπειτα. Παλαιστίνος καί τέλος. 
Στρυμών. Ύπό τών Τούρκων καλείται Καρά 
Σοΰ κοινώς δέ Μαρμάρι καί Ρεντίνα (ΙΙρβλ, 
Μελετ Γεωγρ. Τόμ. Β' αελ. 159).

*ΣΤΓΛΑΡΙΟΝ.—Βυζαντινόν φρούριον, κεί
μενον εις τά πέριξ των Κουμουτζηνών (νΰν 
Κομοτινής). Άναφέρεται ώς προσχώρησαν τό 
1348 είς τον αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου 
Ίωάννην Καντακουζηνόν (1341— 1354) μετά 
τριών άλλων παρακειμένων φρουρίων: Ά σω  
μάτων, Κρανοβουνίου καί Παραδημής.

ΣΤΪΊΙΙ0Ν.— Πόλις της Παιονίας, μεταξύ 
Στόβων (νΰν Σίρκοβο) καί Σαρδικής (Σόφιας) 
καλουμένη άλλως καί Στοΰμπιον ή Στοπώ- 
νιον. Ταυτίζεται δπό τινων μέ τό Ίχτιμάν 
τών Τούρκων, είς άπόστασιν 10—12 χλμ. 
πρός βορραν απ’ αύτής, δπου διακρίνονται 
ακόμη έρείπια τοΰ αρχαίου μεσαιωνικού φρου
ρίου.Σφάλλονται δθεν οΐ τοποθετοϋντες αυτήν 
είς τούς Στόβους, κειμένους επί τής συμβολής 
τοΰ Άξιου μετά τοΰ Έριγώνος ού μακράν 
τής σημερινής κωμοπόλεως Σίρκοβο. Μέχρι 
σήμερον Στιπόνε καλείται επίσης καί ή αρ
χαία δδός διά τής δποίας έβάδισαν αί φά
λαγγες Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου (976 
— 1025), ,διερχομένη τήν σημερινήν πολίχνην 
Ίχτιμάν. .

ΣΓΚΑΙ (αί).— ’Αρχαία κώμη τής ’ Αν. Θρά
κης, έπί του Κερατίου κόλπου, άναφερομένη 
δπό Ίωάννου του Άντιοχέως (fragm. Hist. 
Graec. έκδ. Didot, σελ. 34).Έπί τών πρώ
των αΰτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου εκαλείτο 
Συκώδης «από τοΰ πλήθους καί κάλλους, δ- 
πως αναφέρει δ Διονύσιος, τών ενταύθα σύ
κων, ώστε καί λέγειν τούς . περιεργοτέρους 
δτι ένταΰθα πρώτον συκή έφύη». ’ Επίσης κα
τά τάν 'Ησύχιον «έν ταϊς λεγομέναις Συκαϊς, 
φκοδόμησε (δ Βύζας) νεών (τοΰ ’ Αμφιαράου) 
αί τήν επωνυμίαν έκ τών συκοφόρων δέν
δρων έδέξαντο». Τό μέρος τούτο περί τάν λι
μένα έτείχισεν δ Μ. Κωνσταντίνος καί ρυ- 
νφκίαθη κατ’ άρχάς δπό χριστιανικών οικο
γενειών, $τε δ πατριάρχης ΙΙερτίναξ (169—
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187 μ.Χ.) μετέφερεν εκεί τήν έδραν του άπό 
τής ’ Αργυρουπόλεως (Φουντουκλή). Έπί θεό4 
δοσίου (379—395) ήτο εντελώς συνοικισμέ
νο-/ καί άπετέλει τήν XIII Ρεγεώνα τής Κων
σταντινουπόλεως.Έπί τοΰ Ίουστινιανοδ(527— 
565), δστις περιετείχισεν αΰτάς, αί Συκαί 
μετωνομάαθησαν άπ.ά τοΰ δνόματός του Ίου- 
στινιαναί ή Ίουστιανούπολις, δ δέ λιμήν αύ- 
τών Ίουκουνδιαναί άπό τίνος , ανακτόρου τοΰ 
’ Ιουστινιανού έκεϊ κτισθέντος. Τά ονόματα δ- 
μως ταδτα, καθώς καί τό αρχικόν Συκαί, έ- 
λησμονήθησαν σύν τφ χρόνφ, επικρατήσαν- 
τος τοΰ ονόματος «Γαλατας«, προελθόντος 
κατά τινας μέν άπό τίνος Γαλάτου άνδρός, 
κατοικοΰντος εκεί, έξ οδ καί-τό μέρος έκα- 
λείτο «τά Γαλατία» ή «του Γαλάτου», κατ’ 
άλλους δέ άπό τής διαβάαεως καί διαμονής 
ένταΰθα τών Βρέννων Γαλατών. *0 Σκαρλά
τος Βυζάντιος παραδέχεται τήν κοινήν παρά- 
δοσιν, καθ’ ήν έλαβε τό δνομα άπό τοΰ εν
ταύθα άμελγομένου καί πωλουμένου γάλα
κτος. “Οπως καί άν έχη τό πράγμα, τό δ
νομα Γαλατάς έπεκράτησε μέχρι σήμερον.

*ΣΓΚΑΛΟΒΟΝ.—Λέξις θρακική παρά τοίς 
Μυσοίς, σημαίνουσα, κατά τέν Ησύχιον, ποι- 
μενικήν ράβδον. (Πρβλ, Κ. Μυρτ. Άποστολί- 
δου, «θρακικά» 1932, σελ. 234).

ΣΓΚΙΔΑΒΑ (ή). Κώμη μετά φρουρίου τής 
Κάτω Μοιαίας έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Αου· 
νάβεως, παρά ΙΙροκοπίου, πιθανώς ή σύγ
χρονος Στάρκα-Νεκροπόφσκα.

ΣΓΚΙΝΗ. —Τόπος τις έν Βισαλτίφ, δπου, 
καθώς άναφέρει δ ’Αριστοτέλης (Περί θαυμ. 
άκουσμ. Β, 12, 3), οί λαγωοί είχον δύο ή- 
πατα : «Δασυπόδων τι γένος -'ό εστί.... καί 
περί τήν λίμνην Βόλβην έν τή καλούμενη 
Συκίνη, οϋς άν τις δόξειε δύο ήπατα Ιχειν». 
(Πρβλ. ’Αθηναίου, IX, 9, καί Αίλιανοΰ, Ποι
κίλη Ιστορία V ,  27).

ΣΓΛΕΟΣ ΠΕΔΙΟΝ.— Πεδιάς τής μεσημβρι
νής Θράκης έν Βισαλτίφ, έκτεινομένη παρά 
τάν Στρυμονικόν κόλπον, μεταξύ ’ Αργίλου, 
Σταγείρων ή Σταγίρου, διά τής δποίας διήλ- 
θεν δ Ξέρξης τά 480 π. X. έπανερχόμενος 
κατά τής Ελλάδος.

ΣΓΜΒΟΛΟΝ (δρος). —  Κλάδος τοΰ Παγ- 
γαίου όρους, εκτεινόμενος πρός βορραν τής 
Κα.βάλλας καί άνερχόμενος εις δψος 500τ—
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3.000 ποδών. Είναι ένυδρος καί εις πολλά 
μίρη δασώδης.

*ΣΓΜΕΩΝΟΣ (’ Ακρολοφία).— Ούτως εκα
λείτο επί Βυζαντινών χρόνων άκρολοφία τις 
κειμένη παρά τήν Σιδηράν Πόλην (Ντεμίρ 
καπού), δπό δέ των περίοικων Βουλευτήριον 
ιών Σκυθών. Άναφέρειαι ύπό της Άννης 
Κομνηνής (VII, 3), κατά τήν κατά τών Σκυ· 
θών εκστρατείαν τοΰ πατρός της ’ Αλεξίου τό 
1088, δατις κατέλαβεν αόιήν.

ΣΓΜΠΛΗίΆΔΕΣ. — At άλλως Κυάνεαικα- 
λοόμεναι Πέτραι, (βλ. λέξ.) βραχονησίδες επί 
του πρός τόν Εΰξεινον πόντον στομίου τοϋ Βο- 
σπόρου.

ΣΓΡΑΛΛΟΝ.— Πόλις τής Ν. Α. Θράκης, εν 
τή χώρφ τών Καινών, κειμένη Ιπί τοϋ Ά ρ -  
ζου ποταμού (νδν Καρά - Μπουνάρ) πρός Β. 
τοΰ 'Ηραίου, κειμένου μεταξύ Βισάνθης (Ραι- 
δεατοϋ) καί Περίνθου ('Ηράκλειας). Ταυτίζε
ται μέ τήν Τυρολίην (βλ. λέξ.).

ΣΓΡΜΟΣ.—Ποταμός τής Θράκης καί Σέρ- 
μης καλούμενος, δστις πηγάζων έκ τοϋ Κεν
τρικού Αίμου, χύνεται-εις τήν -άριστεράν ■· Ο
χθην τοϋ “Εβρου ποταμού, ολίγον κατωτέρω 
τής Φιλιππουπόλεως (περί τά 12 χλμ.).Είναι 
δ σημερινός Κιόφας ή Στριέμα.

ΣΓΡΜΟΣ.—Βασιλεύς των: Τριβαλλών Θρα- 
κικοδ λαού κατοίκοϋντος έν τή κάτψ Μοισίφ 
(βλ. λέξ.). Οΰτος πληροφορηθείς τήν έπικει- 
μένην εισβολήν τοΰ Μεγάλου ’ Αλεξάνδρου εις 
τήν χώραν του, τά 355 π. X. άπέστειλε, χά- 
ριν ασφαλείας τά γυναικόπαιδα εις τήν επί τοΰ 
Δουνάβεως νησίδα Πεύκην, δπου καί αύχός 
κατέφυγεν μετ’ ολίγον. 'Ο ’Αλέξανδρος μετ’ 
ανεπιτυχή απόπειραν άποβάαεως εις τήν νή
σον, διήλθε τόν ποταμόν καί: προσέβαλε, τούς 
Γέτας, τούς όποιους ένίκηαε.- Κατά τήν επι
στροφήν του έδέχθη πρεσβείαν τοϋ Σύρμου 
καί τών συμμάχων του, ζητούντων τήν φι
λίαν αύτοΰ, δ δέ ’ Αλέξανδρος «πασιν έδώκε 
πίστεις καί έλαβε». (Ά ρ ρ . . Άνάβ. Α, .4, 6).

*ΣΧΙΖΑ.— Μικρά βυζαντινή-κωμόπολις παρά 
τόν μυχόν τοΰ κόλπου τοΰ Ρήγίου (Κου· 
ταούκ - Τσεκμετζέ),. άναφερομένη ύπό τής 
Άννης Κομνηνης (Β, 2).— «Καταλαβόντες οδν 
τόν Ά&ύραν, λέγει ή;,Άννα, κακεϊσε δια- 
σπασάμενοι τήν μετ’ - αΰτήν Ικεϊθεν άπάραν- 
τες τά Σχιζά κατέλαβον (κώμη δέ καί τοδςο

Θρακική), κείθε τόν χάρακα πηξάμενοι...» 
Τήν κωμόπολιν ταύτην' έγκάιέλιπον οί- κά
τοικοί της, είτε ένεκα έλλείψεως ασφαλείας, 
είτε ένεκα τών επιπολαζόντων εκεί πυρετών, 
ώς συμπεραίνεται έκ των πολλών μνημάτων 
τά δποΐα ύπάρχουν ύπέρ αΰτήν. Τήν τοπο
θεσίαν ταύτην, δπου υπήρχε στρατιωτικός 
τουρκικός σταθμός, οί Τούρκοι ώνόμαζον Γιαρ- 
μάκ · Μπουργάζ, ήτοι μισός πύργος. Πολύ πι
θανόν ή ονομασία αδτη νά είναι μετάφρασις 
τοϋ Σχιζά, ώς παραγομένη έκ τοϋ τουρκικού 
ρήματος γιαρμάκ, χό όποιον σημαίνει : σχίζω, 
διχάζω. ( Ι Ιρβ λ .Ά λ .  Πασπάτη, τά θρακικά 
Προάστεια τοΰ Βυζαντίου, εις Έλλ. Φιλολ, 
Σύλλ. Κωνσταντινουπόλεως, έτος XII, σελ. 39).

ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΩΝ (Λόφος).-Είς  τών λόφων 
τής Φιλιππουπόλεους, ό νϋν Τσαμπάζ-τεπέ. 
(Τσουκαλά, Ίστορικογεωγραφική περιγραφ. 
Φιλιππουπόλεως, σελ. 9).

*ΣΧΟΙΝΟΣ,— Ποταμός τής μεσημβρινής 
Θράκης παρά τήν Μαρώνειαν άναφερόμενος 
ύπό τοϋ Πομπωνίου Μέλα '.—«Turn Schoe- 
nus fluvius et ripis ejus adiacens Ma- 
ronia» (B, 11, 8).

■*ΣΩΘΙΜΟΣ.— Βασιλεύς τής Θράκης περί 
τάς άρχάς τοΰ πρώτου π.Χ. αίώνος, έπί τοΰ 
δποίου οί Ρωμαίοι ήρχισαν ν’ άναμιγνύωνται 
είς τάς ύποθεσεις τής χώρας.,

ΣΩΣΘΕΝΕ(Ι)ΟΝ. — Χωρίον τής θρακικής 
."παραλίας τοΰ Βοσπόρου, έχον τόν καλλίτε- 

ρον καί άσφαλέσιερον λιμένα τοϋ Βοσπόρου. 
Κατά- τινας, βασιζομένους Ιπί τοϋ Διονυσίου 
τοΰ Βυζαντίου, Πλινίου καί Στεφάνου τοΰ Βυ
ζαντίου, ονομάζουν αΰιό Λασθένε(ι)ον ή Λεω- 
σθένε(ι)ον, άπό Αααθένους ή Λεωσθένους τοΰ 
Μεγαρέως, ίδρύααντος ενταύθα άπ,ρικίαν. Έ 
πί τών βυζαντινών συγγραφέων μνημονεύεται 
αυχνάκις ύπό τά δνομα Σωαθένε(ι),ρν. Ό  ’Ι 
ωάννης Μαλάλας, (σελ. 78, Έκδ. Βόννης) 
γράφει σχετικώς ; «Οί Άργοναΰται—  περα- 
σ.αι βουλόμενοι τόν άνάπλουν τής Ποντικής 
θαλάσσης (Βοσπόρου), καί έπολεμήθηααν πά
λιν ύπό ιοΰ (βααιλέως) ’ Αμύκου, καί φοβη- 
θέντες τοϋ άνδρός τήν δύναμιν, κατέφυγον -έν 
κόλπφ τινί κατάλσφ, δασυτάτφ-πάνυ καί ά, 
γρίφ' καί έθεάωκντο έν όπτασίφ δύναμίν τινα 
ώς έκ τοΰ οΰρανοΰ προ.σπελάσασαν πρός αΰ.- 
τούς άνδρός φοβερού;,,φέροντος τοίς: ώμοις
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πτέρυγας ώς άετοδ, δστις έχρημάτισεν αύτοϊς
τήν κατά τοΰ Άμύκου νίκην__  νικήααντες
αυτόν εύχαριστοΰντες έκτισαν ιερόν... στή- 
οαντες έκτύπωμα της παρ’ αυτών θεαθείσης, 
δυνάμεως, καλεσαντες αΰιόν τόπσν η τό ιε
ρόν Σωσθένην, διότι έκεΐ φυγόντες έαώθησαν' 
δστις τόπος οδτος κέκληται Ιως τής νΰν».

Ό  αύτός συγγραφεύς αναφέρει, δχι δ ΜΙ- 
γας Κωνσταντίνος έπιακεφθεϊς τόν τόπον καί 
Ιδών τά παρά των Αργοναυτών ατηθέν ά
γαλμα, παρωμοίωσε τοϋτο ώς άγγελον, καί 
Ικτισεν έκεΐ ναόν το0 αρχιστρατήγου Μι
χαήλ. (Αυτόθι σελ. 79). Ή δπαρξις ναοΰ τοΰ 
αρχιστρατήγου Μιχαήλ έν Σωσθενε(ί)ψ μαρ- 
τυρεϊται καί ύπο των συνεχιστών τοΰ θεο- 
φάνους. Έν τή βιογραφίφ Βασιλείου τοΰ Μα- 
κεδόνος, άναφέρεται δτι δ βασιλεύς οδτος έ- 
πεσκεύαοε «τόν τοΰ αρχιστρατήγου Μιχαήλ 
ιερόν οίκον έν Σωαθενε(ί)ψ, έκ μακρών διαο- 
ρυέντα χρόνων καί πλείστοις όκλάααντα ρήγ- 
μασι καί ήδη πρός γόνυ κληθέντα σχεδόν,... 
(Έκ8. Βόννης, σελ. 340—341). Οί Ρώσσοι 
κατά τήν επιδρομήν αυτών τό 942, κατέ
στρεψαν τά πάντα έν Σωαθενείψ, καί τούς 
ναούς καί τόν συνοικισμόν. Σήμερον κοινώς 
ονομάζεται Στένη, τουρκιστί Ίστενέλιμάν, 
μεταξύ τοΰ δρμου Μπαλτά-λιμάν καί τοΰ α 
κρωτηρίου Κιομπασή. (Βιβλιογρ. Β. Παπα-

δοπούλου, επιτύμβιος στήλη εδρεθείσα έν 
Σωσθενίφ τοΰ Βοσπόρου, εις «θρακικά, 1928 
σελ. 20 καί έξης).

*ΣΩΣΤΡΑ (Ή ).— Βυζαντινή πολίχνη κει- 
μένη έπί τών δπωρειών τοΰ Αίμου.

ΣΩΤΑΔΗΣ.—’ Αρχαίος "Ελλην ποιητής έκ 
Μαρωνείας τής Θράκης, άκμάσας έπί τής 
βασιλείας Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου (284 
—247 π. χ.) αρχηγός τής Σχολής τής ακο
λάστου σκωπτικής ποιήσεως τών κιναιδολό- 
γων ή κιναιδογράφων (Στράβ. X I V ,  648). 
Έφονεύθη δπά Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου 
$:ότι έμέμφθη αδτόν έπί αιμομιξία διά τοΰ κα
τωτέρω βωμολοχικοΰ στίχου :

Εις οΰχ δσίην τρωμαλίαν τό κέντρον ώδει 
(Παρ’ Άθηναίφ, X IV ,  13) 

Γνωστόν δτι δ Πτολεμαίος ένυμφεύθη τήν 
αύταδέλφην του Άρσινόην Β' χήραν τοΰ έ- 
τεροθαλοΰς αδελφού του Πτολεμαίου τοΰ Κε
ραυνού. Τών έργων τοΰ Σωτάδου έσώθησαν 
μόνον τίτλοι τινές, ώς καί αποσπάσματα τι- 
να, δημοσιευθέντα δπδ τοΰ Hermann (έν : 
Elementa doctrinae metricae, σελ. 444 
καί έξής). Έκαλοΰντο δέ τά ποιήματα του 
«Φλύακες», ή «κίναιδοι», ή « ’ Ιωνικοί λόγοι», 
διότι ήσαν γραμμένοι εις Ιωνικήν διάλεκτον. 
Είναι δέ εισηγητής νέου μέτρου εις τήν ποίη- 
σιν, καλουμένου «αωτάδειον».

Τ
*ΤΑΔΗΝΟΣ ή ΓΑΛΗΝΟΣ.—Τοπική προσω

νυμία τοΰ ’ Απόλλωνος, λατρευομένου έν Θρά
κη, κατ’ έπιγραφάς εδρεθείσας έν τή Β. Θρά
κη καί τή Μοισί ι̂ (θρακικά 1929 σελ. 12).

*ΤΑΙΝΑΡΟΣ.—Διάφορος δνομασία τοΰ πο
ταμού Τόνζου (Βλ. λέξ.).

TAINΑΓΟΣ—Βυζαντινή ονομασία τοΰ ΐεά- 
ρου, μικρού ποταμού τής Θράκης, νΰν Τέα- 
ρα-σουί (βλ. λέξ.),

ΤΑΛΙΑΤΑ ή ΤΑΛΙΑΤΙΣ. — Πόλις τής “Α
νω Μοισίας κειμένη, κατά τόν Πτολεμαίον 
(Γεωγρ. Γ, 9, 3), έπί τής δεξιάς δχθης τοΰ 
Δουνάβεως πρά τής Έγητας (-.ΰν Brza-Pa- 
langa). Κατά τόν έκτον αιώνα άναφέρεται 
δπά τοδ Προκοπίου (Περί Κτίσμ. IV, 6, 5). 
ώς φρούριο» άνακαινισθέν υπό τοΰ αΰτσκρά- 
τορος ’ Ιουστινιανού (527—565), δπό τό δνομα

'Γανάτα. Έπί τής θέσεως αύτής κείται ή 
σύγχρονος Μιλανοβάτς έν Νοτιοσλαυΐφ.

ΤΑΜΙΤΗΝΟΣ (Ζεύς).—Τοπωνυμικόν έπίθε- 
τον τοΰ Διός, λατρευομένου έν τή Β. Θράκη, 
κατ’ έπιγραφάς εδρεθείσας έν αυτή («Θρα-. 
κικά» 1934. σελ. 47).

ΤΑΡΑΣΙΟΣ (πατριάρχης Κων)πόλεως).—- 
Κατήγετο έξ έπιφανοΰς οικογένειας καί έγεν- 
νήθη έν Κωνσταντινουπόλει περί τά μέσα τοδ 
ογδόου αίώνος. Λαδών λαμπράν μόρφωσιν, 
κατ’ άρχάς ύπηρέτει ώ; άρχιγραμματέύς τοΰ 
βασιλέως, τό δε 784 έπί Κωνσταντίνου τοδ 
ΣΤ' (780 — 797) άνήλθεν εις τόν Οικουμενικόν 
θρόνον. Συγκαλέσας τήν Ζ' Οικουμενικήν Σύ
νοδον έν Νικαίφ τά 787 κατά τών εϊκονομά- 
χων, προήδρευσεν αύτής. Άπέθανε τά 806 
καί ένεταφιάσθη εις μοναστήριον ήπ’ αύτρΰ
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κτισθέν παρά τόν Βόσπορον, χόν δέ τάφον 
τοο δ Μιχαήλ Ραγκαβές (811—813) «άργυρφ 
πετάλψ 95 λίτρων ήμφίεσε», δεικνύων οδτω 
μετά τής συζύγου του Προκοπίας τόν προς 
τήν μνήμην τοΰ άνδρός σεβασμόν. Τό λείψα- 
νόν του λέγεται δτι μετεκομίσθη τό 1018 δπό 
των Βενετών εις Βενετίαν. Τόν βίον τοο I- 
γραφεν δ διάκονος ’Ιγνάτιος, δημοσιευθέντα 
έν τή Έλλην. ΙΙατρολογίορ τοο M igne, τόμ. 
98, σελ. 1428 καί έξης. Ή ‘ Ορθόδοξος ‘ Ελ
ληνική "Εκκλησία, καθώς καί ή Δυτική, έορ- 
τάζουν τήν μνήμην τοο τήν 26 Φεβροοαρίοο 
(Μ. Ί .  Γεδεών, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, σ. 
78 Κωνσταντινούπολή, 1895).

ΤΑΜΟΝΒΡΙΑ. — Πόλις τής Θράκης έν τή 
χώρφ τών Όδρυαών, άναφερομένη δπό τοΰ 
Προκοπίοο (Περί Κτισμ, IV, 11), ώς §ν των 
φρουρίων τά όποια έπεσκεόασεν δ αϋτοκρά- 
τωρ ’Ιουστινιανός (527—565). “Εκειτο δέ, 
κατά πάσαν πιθανότητα έν τή έπαρχίφ Ροδό
πης εις τά πέριξ τής Πίζοο (νον Τσεκερλερί) 
εν Βουλγαρίφ. Κατά τόν Tomaschek, ορθό
τερα είναι ή γραφή Ταμοβρία.

ΤΑΝΑΤΑ ή ΤΑΝΑΤΙΣ.— Φροόριον τής ”Α- 
ιο) Μοισίας (βλ. λ. Ταλιάτα).

ΤΑΡΓ1ΤΑΟΣ (δ)—Πός τοο Αιός καί τίνος 
τών θυγατέρων τοο ποταμού Εόρυσθένους, θε
ωρούμενος ώς γενάρχης πάντων τών Σκυθών 
καί ζήσας, κατάτάς παραδόσεις αυτών, περί 
τά 1.000 ’έτη πρό τής εκστρατείας τοο Αα- 
ρείου περί τά 513 π. X. ('Ηροδ. Α, 5, 7).

*'ΓΑΡΟΓΠΟΣ ή ΤΑΡΟΓΠΗΣ.—Όνομα θρα- 
κικόν κύριον, πιθανώς μετασχηματισμός τοο 
επίσης θρακικοο Τάρσος—Ταρσάς, κατ’ έπι- 
γράίράς εδρεθείσας έν Θράκη, («θρακικά», 
τόμ. IX, σελ. 10).

ΤΑΡΠΟΛΙΖΟΣ.— Μεσόγειος πόλις τής Θρά
κης, κείμενη κατά τά ‘Οδοιπορικά (Άντω- 
νίνου καί Ίεροσολυμιτικόν) ΒΑ. τής Άδρια- 
νουπόλεως, αριστερά τοΟ Τόνζου ποταμού 
(νον Τούτζας) καί έπί τής άπό Άδριανοοπό- 
λεως εις Άγχίαλον δδοο. Τήν θέαιν αυτής 
έπέχει τά σημερινόν χωρίον Μπουγιούκ-Δερ- 
βέντ έν Βουλγαρίφ.

ΤΑΡΙΙΩΡΟΝ (φροόριον). — Φροόριον τής 
“Ανω Μοισίας εν Θράκη πρός Ν. τής Παντα- 
λίας ή Παυταλίας (νον Κιουστενδήλ) άνακαι- 
νισθέν κατά χόν Προκόπιον (Περί Κτισμ. IV,

4) δτό τοΰ αΰτοκρ. ’ Ιουστινιανού (527—565).
*ΤΑΡΣΑΣ καί ΤΑΡΣΟΣ. — ’Ονόματα κύ

ρια θρακοελληνικά, γνωστά έξ έπιγραφών 
(«θρακικά» 1936, σελ. 198).

*ΤΑΡΣΟΖΙΕΙΣ. — ’Όνομα θρακικόν επισή
μου τινάς θρακός, ήρωποιηθεντος μετά θά
νατον, ή δεοτερεύοντός τίνος τοπικού θρακι
κοο θεοο («θρακικόν Άρχεϊον», τόμ. VI, 
σελ. 14).

ΤΑΤΑΟΤΛΑ ή ΤΑΤΑΓΑΑ (τά)..—Μεγάλη 
συνοικία τής Κων)πόλεως κειμένη πρός Α. 
τοο κυρίως Πέραν, όνομασθείσα οδτω άπό 
τών έπί Βυζαντινών δπαρχόντων έκεϊ σταύ- 
λων τών Γενουηνσίων τοΰ Γαλατά. Πρό δε
καετίας περίπου, μετά τινα πυρκαϊάν, μετω- 
νομάσθη δπό τών Τούρκων «Κουρτουλούς» 
(Σωτηρία).

*ΤΑΣΙΒΑΣΤΗΝ02 (ΑΙΟΧΤΣΟΣ).—Τοπωνυ
μικόν Ιπίθετον τοΰ Διονύσου, λα τρεοομένου 
ύπό τών Θρακών, καί έπιγραφάς εδρεθείσας 
έν Θράκη («θρακικά» 1934, σελ. 51).

*ΤΑΤΑΖΙΑ.—Όνομα θρακικόν κύριον γυ- 
ναικός, κατ’ έπιγραφάς τοΰ τρίτου μ.Χ. αϊώ- 
νος, εδρεθείσας έν τή Βορ. Θράκη («θρακικά», 
έτος 1935. σελ. 174).

*ΤΑΤΑΣ.—“Ονομα θρακικόν κύριον άνδρός 
κατ’ έπιγραφάς τοο τρίτου μ. X. αίώνος εδ
ρεθείσας έν τή Βορ. Θράκη («θρακικά» Τόμ. 
XII, σελ. 235).

ΤΑΓΡΗΣ10Ν ή ΤΑΓΡΙΣΙΟΝ.—Πόλις τή; 
“Ανω Μοισίας έν τή Ν. Ααρδανίφ ή αυτή με 
τήν Ίουατινιανήν Πρώτην (βλ. λεξ.).

*ΤΑΤΡΟΚΕΦΑΛΩΝ (Έμπόριον). — Πόλις 
τής Θράκης δπό του Προκοπίοο (Περί Κτισμ. 
IV, 11) τήν δποίαν περιετείχισεν δ αοτοκρά- 
τωρ ’Ιουστινιανός (527—565).

ΤΑΓΡΟΚΩΜΟΝ (φρούριον).—Φροόριον τής 
Θράκης έν τή έπαρχίφ ΑΕμιμόντου μεταξύ 
Βουρτουδιζοο (Μπαμπά Έσκή) καί Νίκης ή 
Μικράς Νικαίας, έπισκεοασθέν έπί τοδ αύτο- 
κράτορος Ίοοστινιανοΰ τοο Α' (527—565). 
(Προκοπ. Περί Κτισμ. IV , 11).

ΤΑΪΡΟΚΩΜΟΣ.— Τόπος τής ’ Ανατολικής 
Θράκης πλησίον τών Κυψελών, έν τή περι
φερείς τής Χαριουπόλεως «πλήρης χαμαί- 
δρύων καί άρτιφοών δένδρων», τό όποιον κα· 
ταλαβόντες οί Σκύθαι δπό τόν ήγεμόνα Κιτ- 
ζήν έπί ’ Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ (1081-1118),

31ί)
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«έλήζοντο τάς παρακειμένχς κωμοπόλεις». 
’ Επιτεθείς κατ’ , αυτών δ ’Αλέξιος, έτρεψεν 
εις άτακτον - φυγήν ,προξενήσχς εις αυτούς 
μεγάλην καταστροφήν. Έφονεύθησαν περί 
τάς 7.000 άνδρών καί ήχμαλωτίαθησαν περί 
τάς 3.000 ΓΑννα Κομνην.ή, V I I ,7 καί X  4), 
Πολύ πιθανόν νά είναι τό δπό τοΰ Προκο-, 
πίου άναφερόμενον φρούριον «Ταυρόκωμόν-·· 
(βλ. λέξ.)

*ΤΕΑΡΟΣ.—Μικρός ποταμός τής ’ Ανατολι
κή; Θράκη;, Sou; πηγάζουν, κατά τάν 'Ηρό
δοτον (IV, 80—90) έκ 38 πηγών, εκβάλλει 
εις τάν - Κοντάδεσδον (βλ. λέξ,) οδτος δέ εις 
τάν Άγριχνην (Έργίνην) με γάλον παραπό
ταμον τοΰ “Εβρου. Ταυτίζεται δέ μέ τάν έκ 
τής κωμοπόλεως Μπουνχρ-Χισάρ πηγ.άζοντα 
ποταμόν Τέαρα-σουΐ καί έκβάλλοντα εις τάν 
Καραγάτς-ντερέ, τόν Ιίοντάδεστον τοΰ Η ρο
δότου. (Πλειότ. βλ. λέξιν «Πηγαί»).

ΤΕΓίΡΙΟΣ.— Μυθικός βασιλεύς χήςΘράκης 
πρός τόν όποιον κατέφυγεν δ Εύμολπο; μετά 
τοΰ υίοΰ του, έκδιωχθείς έξ Αιθιοπία; διότι 
ήθέλησε νά βιάση τήν αδελφήν τής συζύγου 
του. ’ Επειδή . όμως δ Εϋμολ.πος ήρχισε φα
νερά νά επιβουλεύεται τόν Τεγύριον, ήναγ 
κάσθη νά φύγη έκ Θράκης, καί ήλθεν είς 
τήν ’Ελευσίνα, καταλιπών είς τάν . Τεγύριον 
τόν ’Ίαμαρθν.“Οταν άπέθανεν δ υιό; του έπέ- 
ατρεψεν είς τήν Θράκην, προσκληθείς δπό 
τοΰ Τεγυρίου, μετά τοΰ δπ.οίου συμφιλιωθείς 
Ιλαβεν ώς γυναίκα τήν θυγατέρα του καί έ- 
γινεν διάδοχός του. (Άπολλοδ. Γ, 15, 4).

ΤΕΖΟΪΛΗ.—’Όνομα παλαιού φρουρίου τής 
Δαρδανίας παρά ΙΙροκοπίψ (Περί Κτίσμ. IV,
4) έπισκευασθέν δπό τοΰ αύτοκράτορος Ίου- 
στινιανοΰ τοΰ Α’ (527—565).

ΤΕΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ! ή τείχη ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΙΑΝΑ.—Οΰτω; εκαλείτο δπό τοΰ ’Αναστα
σίου Α' τοΰ Δικόρου (491—518) κτισθέν κο
λοσσιαίου τείχος, θέλοντος νά προστατεύση 
δχι μόνον τήν πρωτεύουσαν, αλλά καί τά 
πέριξ αυτής, δπου δπήρχον πολυάριθμοι πό
λεις καί κωμοπόλεις, άπά των επιδρομών των 
βαρβάρων. ’ Απείχε πρός δυσμάς τής Κων
σταντινουπόλεως 23 χιλιόμετρα καί έξετεί- 
νέτο άπά τής επί τής Ιΐροποντίδος κείμενης 
Σηλυβρίας, μέχρι τής παρά τόν Εύξεινον Πόν
τον πόλεως των Δέρκων. Είχε δέ δψος 5 .μ.
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84 καί πλάτος 20 ποδδν'. 'Γψηλοί πύργοι 
κατά .διάφορα διαστήματα, συγκοινω.νοΰντες 
πρός άλλήλους, καθίστων πράγματι άπόρθη- 
τοντά τείχος επί τοΰ δποίου πλέον ή άπαξ έ- 
θραύσθησαν αί έπιδρομαί των βαρβάρων. Βρα
δύτερου έπεσκεύασεν αυτά δ αΰτοκράτωρ 
’ Ιουστινιανός (527—565). Τοΰ Άναατασιανοΰ 
τείχους σώζοντα λείψανα καί μέχρι σήμερον.

ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ.—-Δαίμων τοΰ κύκλου τοΰ 
’ Ασκληπιού, θεωρούμενος-ώς προστάτης των 
άναρρωνυόντων. Έταυτίζετο. μέ τάν Άκέσιον 
ή “Ακεσιν έν Έπιδαύρφ καί τάν Εΰαμερίωνα 
έν Τιτάνη τής Σικυώνος, (Παυσ. Β, 11, 7) 
απεικονίζεται δέ δπό μορφήν ωραίου παιδός, 
προφυλασσομένου έπιμελώς διά μανδύου καί 
καλύμματος τής κεφαλή; κατά πάαης καιρι
κής μεταβολής. Κατά τάν Reinach, είναι 
θρακική θεότης, λατρευομένη έν Θράκη με
τά τής Τγιείας καί τοΰ Ασκληπιού, ώς λ.χ. 
έν ΙΙαυταλίφ (νΰν Κιουστενδήλ) καί αλλα
χού. (Salomon Reinach, Telesphore, είς 
Revue des Etudes Grecques, 1901, Τόμ. 
XIV, σελ. 333 καί Ιξής).

ΤΕΜΠΗ (τοΰ Αίμου).—Ούτως ώνομάζετο 
έπ! των Βυζαντινών χρόνων ή Βασιλική 
Κλεισούρα ή Στενωποί ή Succi ή Succi 
Succorum Auqustae (των ρωμαϊκών χρό
νων (‘Αμμ. Μαρκελλίνου X X I ,  10, 8), έπί 
δέ τών Σταυροφοριών claustra ή porta 
Santi Vassilii. Σήμερον καλείται Σιδηρά 
ΙΙύλη, (τουρκιστί : Ντεμίρ-καπού), βουλγαρι- 
στί Τρογιάν ή Τραϊανού πύλη. Εδρίσκονται 
δέ τά Τέμπη ταΰτα, μεταξύ τών όρέων Αί
μου καί Ροδόπης, άποτελοΰντα δίοδον διά τής 
δποίας διήρχετο ή μεγάλη στρατιωτική δδάς 
ή άγουσα άπά Άδριανουπόλεως πρός τήν 
Σερδικήν (νυν Σόφιαν), καί έκειθεν εις Σιγ- 
γίδουνον (Βελιγράδιον) καί Σίρμυον (Μητρο- 
βίτσα).

ΤΕΜΠΓΡΑ (Τά).— Πολύχνιον τών Σάμο- 
Θρακών., κείμενον έπί τής μεσημβρινής παρα
λίας τής Θράκης έν τή χώρφ τών Βιστόνων, 
απέναντι τής νήσου Σαμοθράκης (Στράβ. 
VII, 331, 48). 'Ο ’Οβίδιος, έξορισθείς, ώς' 
γνωστόν, δπό τοΰ αύτοκράτορος Αύγούστου 
είς Τόμους τοΰ Εύξείνου Πόντου (νΰν Κων- 
στάνζα), προσήγγισεν είς τήν νήσον ,Σαμο- 
θράκην, από τής δποίας ή μέχρι τών Τεμπύ-
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ρων άπόσχααις, λέγει, ήχο μικρά σάν ένα 
πήδημα : Sa ltu s ab hac terra brevis est 
Tem pyra potenti (Tristia, Έλεγ. X ,  21).
Καί άνχί νά έξακολουθήαη χά χαξεΐδι του διά 
χής Προπονχίδος καί χοΰ Εΰξείνου, έπροχί- 
μησε τό διά 'Γεμπύρων, προχιμήσας χήν χώ
ραν χών Βισχόνων από χό δγράν βααίλειον 
Πόντου. Είς χό 'Οδοιπορικόν χοΰ Άνχωνίνου 
σημειοδνχαι χά Τέμπυρα (Tim poro) πρά χής 
Τραϊανουπόλεως, είς δέ χάν Χάρτην χοΰ Ρή
γα σημειοΰνχαι εν χή θέσει χής Ζερνίχοας. 
Καχά χόν Seure, ή θεσις χών 'Γεμπύρων 
πρέπει νά άναζηχηθή δυχικώς χοΰ τελευταίου 
τενάγους χοΰ "Εβρου, παρά χά σιόμιον ποχα- 
μίοκου έκβάλλονχος εκεί.

*ΤΕΝΟΓ καί ΔΕΝΟΓ (Έπισκοπαί).— 1Έδραι 
επισκόπων έν χή έπαρχίφ Ροδόπης χής Θρά
κης, καί αϊ δύο άγνωσχοι καί ακαθόριστοι 
άναφερόμεναι είς χά ’ Εκκλησιαστικά Χρονι
κά υπό χάν μητροπολίτην Τραϊανουπόλεως. 
(Σταμούλη, Συμβολή είς χήν Ιστορίαν χών 
Έκκλησών χής Θράκης, «θρακικά», (1910), 
Τόμ. X IV , σελ. 44 καί 46).

ΤΕΡΙΑΣ (φρούριον).— "Ονομα φρουρίου έν 
Δαρδανίφ παρά Προκοπίφ (Περί Κχιαμ. IV,
4) κχισθέν έκ θεμελίων υπό χοΰ αύχοκράχο- 
ρος ’ Ιουστινιανού (527—565).

*ΤΕΡΙΖΟΙ (οί). — ’Αρχαίος θρακικάς λαός 
μνημονευόμενος υπό χοΰ Έκαχαίου καχά χήν 
μαρτυρίαν χοΰ 'Ελλανίκου : «άθαναχίζουσι δέ 
καί Τέριζοι καί Κρόβυζοι, λέγει, καί χοΰς ά- 
ποθανόνχας είς Ζάμολξίν φασιν οϊχεσθαι, ή- 
ξειν δέ καί αδθις». Μνημονεύεται καί Τίριζα 
ή Τίριζις άκρα (βλ. λ . ).

ΤΕΡΠΓΑΛΟΣ (ή). — Πόλις χής Κρησχωνίας 
χώρας, άναφερομένη ΰπό χοΰ Πτολεμαίου 
(Γεωγρ. Γ', 12, 3ί) εις βόρ. πλάχ. 40°,50' 
καί άναχ. μήκ. .49°, 10', καχαλέγεχαι δμως 
δπ’ αΰχοδ μεταξύ χών πόλεων χής Μυγδο- 
νίας. Ποΰ έκειχο ακριβώς αΰτη δέν είναι 
γνωστόν. Λαμβάνονχες βμως δπ’ δψει χήν μι- 
κράν εκτασιν χής Κρηστωνίας, δυνάμεθα νά 
χοποθεχήαωμεν αυτήν επί χοΰ Λαχανά, παρα
ποτάμου του Έχεδώρου (Γαλλικού) ΝΔ. τής 
Κρηστώνος.

'ΓΕΡΤΑ. — Μεσόγειος πόλις χής Θράκης 
άναφερομένη δπά χοΰ Πτολεμαίου (Γεωγρ. 
Γ, 11, 7) μεταξύ Σαοδικής (Σόφιας) καί Φι·

λιππουπόλεως. Ταυτίζεται μέ χήν Sarto ή 
Sparton ή Sparata χών ’Οδοιπορικών, καχά 
δέ χάν Μελέτιον (Γεωγρ. Γ, σ. 50) έκαλείχο 
επί χής εποχής του Τραϊτοδ.

*ΤΕΤΡΑί1ΓΡΓΙΑ. — Τό έν Δαρδανίφ χω- 
ρίον Ταυρίαιον, ή παχρίς χοΰ αδχοκράχορος 

-’Ιουστινιανού (527—565) χό όποιον «έν βρα- 
“χεΐ χειχισάμενος (δ ’Ιουστινιανός) κατά χά 
τετράγωνον σχήμα καί γωνίφ έκάστη πύργον 
ένθέμενος Τετράπυργίαν είναι τε καί καλεϊ- 
σθαι πεποίηκε» (Προκ. Περί Κχισμ. IV , 1,
13). (Βλ. λ. Ταυρίαιον).

ΤΕΤΡΑΣΙΑΣ (” Ακρα).— Μνημονεύεται δπά 
χοΰ ’Αρριανοϋ καί ταυτίζεται δπό χοΰ ΐδίου 
μέ χήν Τιρισχίδα άκραν χοΰ Πτολεμαίου.

*ΤΕΤΡΑΧί1ΡΠΆΙ ή ΤΕΤΡΑΚΰΜΟΙ.—’Ο
νομασία χών Βεσσών ή Βεασων, θρακικοδ 
λαοΰ, καχά Στέφανον χόν Βυζάντιον.

ΤΕΓΘΡΑΣ (6).—Μυθικός βασιλεύς χής έν 
Θράκη Άρίσβης, χοΰ δποίου δ υιός ”Αξυλος 
έφονεύθη δπό χοΰ Διομήδους έν Τροίφ (Ί -  
λιάδ. Ζ, 12).

*ΤΕΓΓΑΡΟΣ.— Σκύθης βουκόλος χοΰ Ά μ ·  
φιχρύωνος, δ.δάξας είς χάν Ήρακλέα νά χο- 
ξεύη καί χαρίσας είς αυτόν χά τόξα τους χά 
δποΐα μετά χόν θάνατον χοδ "Ηρωος παρέ- 
λαβεν δ Φιλοκτήτης (Λυκόφρ. Κασσάνδρα 56).

ΤΖΑΣΚΛ1Σ.—"Ονομα φρουρίου χής Κάτω 
Μοισίας «έν τή μεσογείφ» έπιακευασθέν καχά 
χάν Ιΐροκόπιον (Περί Κτισμ. IV, ί 1) δπά χοδ 
αδχοκράχορος ’Ιουστινιανού (527—565). Καχά 
πάσαν πιθανότητα έκειχο έν ιή νυν Δοβρουίαφ.

ΤΖΕΠΑΙΝΑ.— Μεγάλη καί ορεινή περιοχή 
κειμένη μεταξύ Ροδόπης καί Ρίλάς πρός βορ- 
ράν χοδ Νευροκοπίου παρά ■ χά πρός, χήν 
Βουλγαρίαν μεθόρια χής Θράκης, αποτελού
σα χά πάλαι τοπαρχίαν περιλαμβάνουσαν έ- 
πτά πλησιοχώρους επαρχίας. Έν αυτή έκει- 
το ή όχυρωχάχη πόλις Τζέπαινα (βλ. λέξ.).

ΤΖΕΠΑΙΝΑ. — Όχυρωχάχη πόλις χής θρά- 
κης 60 χλμ. πρός δυσμάς τής Φιλιππουπό- 
λεως, παρά χάς πηγάς χοδ Νέστου, άληθι- 
νάν προπύργιου καχά χών έκ Βουλγαρίας είς 
χήν Θράκην εισβολών. Καχά τούς μεταξύ 
θεοδώρου Β' χοδ Λασκάρεως χής Νικαίας καί 
χοδ Μιχαήλ ήγεμάνος χών Βουλγάρων πολέ
μους, καχαληφθεΐσα δπά χών Βουλγάρων χό 
1256, έπολιορκήθη κατ’ έπανάληψιν δπό χών
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στρατηγών ’ Αλεξίου Στρατηγοπούλου καί Κων
σταντίνου Τορνίκη, άλλ’ άνεπιτυχώς, μόλις 
δέ τά έπιόν έτος κατελήφθη δπό τοϋ θεοδώ- 
ρου, κατόπιν συνθήκης πράς τού; Βουλγάρους. 
Βραδύτερον, τά 1344, παρεχωρήθη είς τόν 
βασιλέα των Βουλγάρων ’Αλέξανδρον μετ’ 
άλλων 8 άχυρών πόλεων, δπό της βασιλίσ* 
σης τοϋ Βυζαντίου "Αννης τής Σαβοϊανής, έ* 
πιτροπευοΰσης τόν άνήλικον υιόν της Ίωάν- 
νην τόν ίίαλαιολόγον, δπό τόν όρον νά τύχη 
στρατιωτικές βοήθειας παρ’ αΰτοΰ κατά τοϋ 
Καντακουζηνοϋ, δστις έκήρυξε έαυτόν βασι
λέα τή βοηθείφ τόδν Τούρκων, Καί βοήθεια 
μεν. οΰδεμία παρεσχέθη δπό διαφόρους προ
φάσεις, αί πόλεις δμως περιήλθον εις τούς 
Βουλγάρους μετά των έν αϋταΐς στρατιωτών. 
"Ησαν δέ αδται : ή Φιλιππούπολις, δ Κρυ-
τζιμός, ή Περιστίτζα, ή 'Αγία Ίουστίνη, δ 
Στενίμαχος, δ ’Αετός, δ Μπεάδος καί δ Κοσ- 
νικός. Κατά τόν Καντακουζηνάν οί παραδο 
θέντες στρατιωται «όλίγφ πλείους χιλίων ή- 
σαν, πάντες μαχιμώτατοι καί οδδένων άλλων 
των παρά Ρωμαίοις στρατευομένων λειπόμε- 
νοι είς ευψυχίαν» (III, 66).

*ΤΖΕΡΝΙΚΟ. — Τοποθεσία τις παρά τήν 
Βήραν (Φέρραι), άναφερομενη δπό τοϋ Ίσαα- 
κίου τοϋ Κομνηνοΰ μεταξύ των κτημάτων, τά 
δποΐα έκληροδότησεν οΰτος εις τήν δπ’ αΰ- 
τοϋ ίδρυθεΐσαν Μονήν Θεοτόκου τής Κοαμο- 
σωτείρας μεταξύ των ετών 1L51—1L52, ’'Α
γνωστος άλλοθεν καί ακαθόριστος.

ΤΖΕΡΝΟΜΙΑΝΟΓ ΠΟΛΙΣ. —Μεσόγειος πό
λις τής Θράκης κειμένη επί τής δεξιάς ό 
χθης τοϋ "Εβρου ποταμού ή άλλως καλουμέ- 
νη Ζειρινία (βλ. λέξ ).

*ΤΖΕΧΟΒΑ.—Τοποθεσία τις παρά τήν Β ή
ραν τής Θράκης (νΰν Φέρραι), άναφερομένη 
δπό τοϋ Ίσαακίου τοϋ Κομνηνοΰ, μεταξύ των 
κτημάτων, τά δποΐα έπροικοδότησεν ουτος 
είς τήν δπ' αΰτοϋ ίδρυθεΐσαν Μονήν Θεοτό
κου τής Κοσμοσωτείρας μειαξύ το,ϋ 1151— 
1152. "Αγνωστος άλλοθεν καί ακαθόριστος.

*ΤΖΙΟΡΙΚΕΛΛΗΣ (ποταμός), — Παραπότα
μος τοϋ "Εδρου «έν φ τά πανδοχεία» χυνό- 
μένος είς τήν άριστεράν όχθην αΰτοϋ μετά 
τήν Βουρτουδιζόν2(Μπαμπά·Έσκή): Άναφέρε- 
ται είς τά μαρτύριον τοϋ Αγίου καί ενδόξου 
μεγαλομάρτυρος ’Αλεξάνδρου τοϋ έν Δρουζι-
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πάρα μαρτυρήσαντος επί τοϋ αδτοκράτορος 
Μαξιμιανοδ τό 300 μ. X.

ΤΖΙΤΑΕ'ΓΟΓΣ (φρούριον). — "Εν τών πολ
λών φρουρίων τής Θράκης έν τή έπαρχίφ Αί- 
μιμόντου άνακαινισθέν κατά Προκόπιον (Περί 
Κτισμ. IV ,  11) δπό τοϋ αΰτοκράτορος ’Ιου
στινιανού (527—565),

*ΤΖΟΤΔΗΣ, ΤΖΟΓΔΟΣ, ΤΖΩΊ'ΔΗΣ καί 
ΤΖΩ ΙΛΩΝ.—Διάφοροι παραλλαγαί τού όνό- 
ματος τής θρακικής πόλεως Τζοειδών.

*ΓΖΟΝΠΟΑΕΓΩΝ.—"Ονομα παλαιού φρου
ρίου τής Θράκης έν τή έπαρχίφ Αίμιμόντου 
παρά Προκοπίψ (Περί Κτισμ. IV, 11) άνα- 
καινισθέν δπό τοϋ αΰτοκράτορος ’Ιουστινιανού 
(527—565).

*ΤΖΟΤΡΟΓΛΟΣ (ή).—Βυζαντινή ονομασία 
τής θρακικής πόλεως 'Γυρολόης (βλ, λέξ.).

ΤΖΓΕΙΔΩΝ (ή).—Πόλις τής Θράκης, άνα- 
φερομέννι δπό τών 'Οδοιπορικών καί των Βυ
ζαντινών συγγραφέων. Μεγάλη δμως διαφω
νία έπικρατεϊ δσον άφορφ τήν τοποθεσίαν αΰ- 
τής. Κατά τόν Παπα ρρηγόπουλον, έκειτο 
παρά τάς Σαράντα 'Εκκλησίας, κατά δέ τόν 
Jirecek, δπου τά νΰν Πΰθιον (πρφην Κούλε- 
λι). Κατά τόν Λαμπουσιάδην (θρακικαί Ms- 
λέται), έκειτο 26 χλμ. πρός άνατολάς τής 
Άδριανουπόλεως καί επί τής άπά ταΰτης εις 
Κωνσταντινούπολιν δδοϋ, άντικαταστήσασα 
κατά τόν έκτον αιώνα τήν δπό τών Βουλγά
ρων καταστραφεΐσαν Οΰατουδιζόν (βλ, λέξ.) 
δπό τό όνομα δέ Τζυειδών, μέ διαφόρους 
παραλλαγάς : Τζοίίης, Τζόϊδος, Τζωίδης καί 
Τζωίόων, μνημονεύεται ώς μία τών πέντε 
πόλεων τής έπαρχίας Αίμιμόντου δπό ήγεμό- 
να, τής όποίας τά φρούριον έπεσκεύασεν δ 
αΰτοκράτωρ Ιουστινιανός (527—565), είς δέ 
τά έκκλησιαστικά χρονικά ώς έδρα τής αυ
τής έπαρχίας δτά τόν μητροπολίτην Άδρια- 
νουπόλειος. Καταστραφεΐσα δπό τών Βουλ
γάρων κατά τόν ένδεκατον αιώνα, δέν άνέ- 
λαβεν Ικτοτε. ’ Επί τής θέσεως δέ αΰτής έ- 
κτίαθη τό 1560 ή κωμόπολις Χαυσά δπό τού 
Σόκολη Μεχμέτ πασά, μεγάλου βεζΰρου, ή 
κατ’ άλλους δπό τού Χαός Μαχμούτ πασα.

Έπϊ τής 'Ελληνικής κατοχής τής 'Αν. Θρά
κης, ή Χαυσα μετενωμάσθη Νίκη καί ήτο 
Ιδρα δμωνύμου υποδιοικήαεως τού νομού "Ε
βρου, αριθμούσα 1416 κατοίκους.
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*ΤΖΓΜΠΗΣ (φρούριον).— Βυζαντινόν φρού
ριον τής Άν. Θράκης παρά χήν Καλλίπολιν. 
"Οταν δ Σουλτάνος Όρχάν άπεφάσισε χήν 
καχάκτησιν χής Θράκης, άπέσχειλε χόν υιόν 
χοΰ Σολεϋμάν, δαχις διαπεοαιωθείς εκ Κυζί- 
κου χό 1356 κατέλαβε χό φρούριον χής Τζύμ- 
πης καί ήχμαλώτισε χοΰς κατοίκους, .τούς 
όποιους άπέοτειλεν είς Μ. Ασίαν. Οί εν Βυ- 
ζανχίφ ούδέ έσκέφθησαν κάν νά άντιδράαουν 
κατά χδν επιδρομέων. Ά π ’ εναντίας δ Ι ω ά ν 
νης Καντακουζηνός, έζήχησε χήν βοήθειαν 
το3 Όρχάν, κατά χοΰ Ίωάννου ΙΙαλαιολόγου. 
Ό  Όρχάν έδέχθη καί άπέσχειλε 1.000 Ιπ
πείς δπό τον υίδν χου Σουλεϊμάν, οϊτινες ά- 
ποβιβασθενχες είς Αίνον ένίκησαν κατά κρά
τος τούς Σέρβους καί Βουλγάρους, συμπράτ
τοντας μετά χοΰ Ίωάννου. Ένθαρρυνθείς έκ 
χής βοήθειας χαϋχης δ Καντακουζηνός, έζή- 
χηαε χήν έκκένιυσιν χής Τζϋμπης, χήν οποίαν 
παρανόμως καχελαβον ο! Τούρκοι, πρόθυμος 
νά καταβάλη άποζημίωαιν 10 000 χρυσών δ- 
περπύρων, τά όποια καί άπέσχειλε δι1 Ιδιαι
τέρας αποστολής. Τήν στιγμήν δμως χής έκ- 
κενώσεως χοΰ φρουρίου, μέγας σεισμός καχέ- 
στρεψε πολλάς πόλεις καί φρούρια τής Θρά
κης, ώστε ή άμυνα χής χώρας καθίστατο 
πλέον προβληματική. Οί Τούρκοι τότε επω
φελούμενοι χής ταραχής των κατοίκων, κα· 
χέλαβον τήν Καλλίπολιν, διά νά μήν έξέλ- 
θουν ποτέ απ’ αϋχής. Τόν σεισμόν χοΰτον ά- 
ναφέρων δ Καντακουζηνός (IV, 38) λέγει ι 
«Καλλιούπολις δέ χών υπό χδν χοϊς βαρβά- 
ροις γενομένων παραλίων κατά χήν Θράκην, 
πόλεων ή περιφανεστέρα πέπτωκεν μέν καί 
αύτη χδν άλλων μάλλον, δ δήμός χε άπας 
διεαώθη εν χοΐς πλοίοις, ά ήσαν πολλά έκεϊ». 
Κατά τούς Τούρκους όμως χρονογράφους ή 
Καλλίπολις κατελήφθη προ τού σεισμού καί 
κατόπιν ■ μαχαίας άντισχάσεως χοΰ αρχηγού 
των αύτοκρατορικδν στρατευμάτων, όνόματι 
Καλοπούλου, δσχις έπί τέλους παρέδωκε χήν 
πόλιν δπό τόν δρον νά φύγη ελεύθερος εις 
Κωνσχαντινούπολιν. Οδτω διά χής καταλή- 
φεως χοΰ φρουρίου Τζύμπης, καί τής πόλεως 
Καλλιπόλεως συνεχελέσθη καί ή έγκαθίδρυ- 
σις χδν Τούρκων καί ή έξάπλωσις αύτδν έν 
Θράκη,
- ΤΗΕΣΙΜΟΝΊΊΙ (φρούριον) .—Φρούριον χής

Θράκης εν χή έπαρχίφ Αίμιμόνχου (Προκοττ. 
ΙΙερί Κτίσμ. IV , 11), άνακαινιαθέν δπό χοΰ 
αύτοκράχορος Ιουστινιανού χοΰ Α' (527 565).

ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ. - Γίός χοΰ Πρωτέως καί Ιγ- 
γονος χοΰ ΙΙοσειδδνος, φονευθείς μετά χοΰ 
αδελφού χου Πολυγόνου δπό χοΰ Ήρακλέους 
έν Τορώνη χής Χαλκιδικής χερσονήσου είς 
άγδνα πάλης (Άπολλοδ. Β, 5, 9).

*ΤΗΑΕΜΟΣ.—Γίός χοΰ Εΰρυνόμου, μάνχις 
χδν Κυκλώπων, «δς μανχωσϋνη έκέκαπχο», 
προειπών εις τόν Κύκλωπα Πολύφημον δχι θά 
έτυφλοΰχο δπό χοΰ ‘Οδυασέως (Όδυσσ. 1, 
509-510).

ΤΗΛΕΦΑΣΑ.—Μήχηρ τ,ΰ Κάδμου, δσχις, 
κατά τήν μυθολογίαν, πριν Ιλθη είς Βοιω
τίαν καί κτίση τήν Καδμείαν, είχεν έγκατα- 
σταθή είς Θράκην, δπου καί ένεταφιάσθη με
τά χόν θάνατόν της (Άπολλοδ. Γ', 1, 2)

♦ΓΗΡαΛΑΣ καί 'ΓΗΡΑΑΟΣ.—"Ονομα κύ
ριον καθαρδς Θρακικόν, εκτεταμένος τόπος 
χοΰ Τήρης, γνωστόν έξ έπιγραφής χοΰ τετάρ
του μ. X. αίωνος, εδρεθείσης έν Φίλιππου- 
πόλει («Θρακικά» Τόμ. IV (1935) σελ. 173).

ΤΗΡΕΙΣ.—Γίός χοΰ Άρεως καί χής νύμ
φης Βισχονίδος, βασιλεύς χδν Θρακδν έν Ααυ- 
λίορ τής Φωκίδος { ’ ), άπόγονος χοΰ περίφη
μου Θουρίου. Βοηθήσας ποτέ χόν βασιλέα χής 
Αττικής Πτνδίονα κατά χου Λαβδάκου, βα- 
αιλέως χδν θηβδν, έλαβεν ώς άμοιβήν σύ
ζυγον χήν θυγατέρα χου Πρόκνην, έκ χής δ- 
ποίας άπέκχησε υίάν τόν Ίχυν. Βραδύτερον 
άτιμάσας χήν γυναικαδέλφην χου Φιλομήλαν, 
άπέκοφε χήν γλδσσάν της, διά νά μή δμο- 
λογήση χό ανοσιούργημα. Μαθοΰσα δμως χοΰχο 
ή Πρόκνη Ισφαξεν είς έκδίκηαιν χόν Ιδιον 
υιόν της, χοΰ όποίου χάς σάρκας παρέθεσεν 
ώς δεΐπνον εις τόν πατέρα χου καί άνεχώ- 
ρησε μετά χής άδελφής της διά χάς ‘ Αθή
νας. 'Ο Τηρεύς τότε έκμανείς ήρχισε νά κα- 
χαδιώκη αύτάς. Ά λ λ ’ οί θεοί, κατά χόν ’Ο 

Ι) Ή  Δαυλία ή Δαυλίς, έκειτο πρός Άν. 
χδν Δελφδν καί βορείως χής Χαιρωνείας. Οί 
Θράκες κατά χήν άρχαιοχάχην έκείνην έπο- 
χήν είχον φθάσει μέχρι χοΰ Ίσθμοΰ χής Κό
ρινθου. Ό  Ισοκράτης, άλλως χε, αναφέρει 
ότι οί Θράκες είς παλαιοχάτην έποχήν ή
σαν δμοροι χδν Αθηναίων,
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βίδιον (Μεταμορφώσεων VI, 433, 679), δστις 
έν λεπτομερείς άναφέρει τά κατά τόν Τηρέα. 
καί Πρόκνην, τήν στιγμήν πού έπρόκειτο νά 
καταφθάση αύτάς παρά τάς ύπωρείας ιοΟ 
Παρνασσού καί ήτοιμάζετο νά καταφέρω φο
βερόν κατ’ αστών πλήγμα διά πελέκεως, με- 
τεμόρφωσαν τόν Τηρέα είς Ιποπα (τσαλαπε
τεινόν), τήν Πρόκνην εις άηδόνα καί τήν Φι
λομήλαν εις χελιδόνα. (Άπολλοδ. Γ, 14, 8).

Κατά τούς μυθολόγους, οί άρχαΐοι “Ελλη
νες έπλασαν τόν μύθον τούτον Ενα συμβολί
σουν τήν έντύπωσιν τήν όποιαν προξενεί ή 
ποικιλία τών κελαδημάτων τής άηδόνος καί 
χελιδόνος. Είς τό πρόσωπον τού πτηνού πού 
θρηνεί έπίστευον ότι ήκουον τήν Πρόκνην 
κλαίουσαν διαρκώς τήν τύχην της καί τόν ά 
δικον θάνατον τού υιού της. Καί άπό τότε ή 
αηδών δέν έπαυσε νά θρηνή τόν ”Ιτυν ή ”1- 
τυλον, διπλοδν όνομα, όπως διπλοί είναι καί 
οί ανάλογοι μουσικοί τόνοι τούς οποίους έκ- 
βάλλει στενάζουσα ή αηδών. ΤΙαρετηρήθη ε
πίσης ότι ή αηδών καί ή χελιδών καταδιώ
κονται ύπό τού Ιποπος (τσαλαπετεινού) πτη
νού πολεμικού καί άρπακτικοΰ, μέ μεγαλο
πρεπές λοφίον επί τής κεφαλής καί ράμφος 
μακρόν καί αιχμηρόν, έξ οδ έπιστεύθη ότι εί
ναι θρακικής καταγωγής καί υιός τού "Αρεως, 
ώς αναφέρει δ ’ Αριστοφάνης είς τάς «’’Ορνι
θάς» του ι94). “Αλλως τε, ή λέξις Τηρεύς, 
είς τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν σημαί
νει τόν Ιποπα. Κατά τινα πολύ σφαλεράν έρ 
μηνείαν έταυτίσθη μέχρις ήμών ή λ έξις Φι
λομήλα μέ τήν άηδόνα, ένψ είναι γνωστόν, 
ότι οί αρχαίοι τήν άηδόνα ώνόμαζον πάντοτε 
διά τού όνόματος ΙΙράκνη. Είς τήν ’Οδύσ
σειαν π. χ. (Τ, 518) τό πρόσωπον τής Πρό- 
κνης φέρει τό όνομα αηδών έν τή κυριολεξίς 
του, παρίστατο δέ ώς θυγάτηρ τού Πανδά- 
ρεω καί αδελφή τής Μερόπης καί Κλεοδώ- 
ρας, αί δποίαι ήρπάγηααν πρό τού γάμου των 
δπά τών Άρπυιών. 'Αδελφή δηλαδή' φδικών 
πτηνών τού εαρος, τά όποια ό έπερχόμενος 
χειμών παρασύρει καί καταστρέφει.

Κατ’ άλλην τινά παράδοσιν δ Τηρεύς ήτο 
βασιλεύς τών Παγών τής Μεγαρίδος. Κατά 
δέ τόν Παυσανίαν (Α, 41, 8) οί Μεγαρεϊς έ- 
δείκνυον έν τή χώρφ των τόν τάφον τού Τη- 
ρέως, όπου κατ’ |τος προσέφερον θυσίας «ψη-

φϊσιν άντί αύλών χρώμενοι». “Οσον άφορίρ 
τούς ’Αθηναίους, οδτοι έπιθυμούντες τήν συμ- 
μαχίαν τού Σιτάλκου, υίού τού Τήρη, βασι- 
λέω; τών Όδρυσών, εναντίον τού Φιλίππου 
τής Μακεδονίας, ευχαρίστως έδέχοντο τήν 
παράδοσιν ταύτην, κατά τήν δποίαν έφέροντο 
ώς συγγενέις πράς αυτόν έκ τών προγόνων 
του. (θουκυδ. Β, 29. —-Άνακρέοντος 10).

Τόν μύθον τού Τηρέως καί τής Πρόκνης 
έπραγματεύθησαν πολλάκις οί τραγικοί ποιη- 
ταί. Ό  Σοφοκλής π. χ. έγραψε τήν τραγψ- 
δίαν «Τηρεύς», μή σωζομένην, πλήν ελάχι
στων αποσπασμάτων, είς τήν δποίαν παρου
σιάζει τόν Τηρέα καί τήν Πρόκνην μεταμορ
φωμένους είς πτηνά. ’ Επίσης ένέπνευσε καί 
καλλιτέχνας, δπως τόν περίφημον γλύπτην 
Άλκαμένην, τού όποιου ώς αναφέρει δ Παυ
σανίας (Α, 24, 3), ύπήρχεν έπί τής Άκρο- 
πόλεως ανάθημα παριστών τήν Πρόκνην'καί 
τόν "Ιτυν. Τά σύμπλεγμα τούτο, άτυχώς έ- 
φθαρμένον, άνευρεθέν, εύρίσκεται σήμερον είς 
τά Μουαεϊον τής Άκροπόλεως. Ή  Πρόκνη 
απεικονίζεται μελετώσα τόν θάνατον τού τέ
κνου της, τό όποιον Ιντρομον προσκολλαται 
είς τό σώμά της.

*ΤΗΡΗΣ.—Πάς τού Κερσοβλέπτου, βασι- 
λέως τής Θράκης (357—341 π. X.) φίλου 
καί συμμάχου τών ’Αθηναίων, είς τόν δποϊον 
μετά τών αδελφών του Ίολάου, Ποαειδωνίου 
καί Μηδίστα, κατά τι ψήφισμα τών Δελφών, 
άνευρεθέν έπί μαρμάρινης στήλης εδωκαν οί 
’ Αθηναίοι «προμαντείαν, προεδρίαν ποτί Δελ
φούς, ατέλειαν πάντων». (Bulletin de Cor- 
resp. Hellenique, 'Γόμ. XX (1896, σ. 467).

ΤΗΡΗΣ. — ’ Τπό τό όνομα Τήρης άναφέ- 
ρονται δύο βασιλείς τών Όδρυσών.

ΤΗΡΗΣ Α’ . — Πατήρ τού Σιτάλκου περί τό 
180 π. X., δ πρώτος 'ιδρυτής τού μεγάλου 
βασιλείου τών Όδρυσών, έκτεινομένου άπό 
τών Άβδήρων μέχρι τού Εύςείνου πόντου καί 
τού Δουνάβεως. (Θουκυδ, Β, 29).

ΤΗΡΗΣ Β'.—’ Απόγονος τού προηγουμένου 
σύγχρονος Φιλίππου τού Μακεδόνος μετά τού 
δποίου κατ’ άρχάς συνεμάχησε κατά τών ’Α 
θηναίων. Συνταχθείς βραδύτερου μετά τού 
Κερσοβλέπτου, βααιλέως τών Θρακών, ένική- 
θη μετ’ αύτοΰ ύπό τού Φιλίππου τά 342 π.Χ. 
(Διοδ. Σικελ. XVI, 71). Σώζονται νόμισμα-
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τα αΰτοΰ κοπέντα έν Μαρωνείφ (Head— 
Σβορώνου, Ίστορ. τών Νομισμ., 'Γόμ. Α', 
σελ. 355).

ΤΙΒΕΡΙΟΣ Α'. — Αΰτοκράτωρ τοΰ Βυζαν
τίου (578—582) καταγόμενος εκ Θράκης. 
Διατελέσας ώς στρατηγός έπί τοΟ αύτοκρά- 
τορος ’ Ιουστίνου Β' (565—578), διεκρίθη διά 
τήν σύνεαιν καί ανδρείαν του. "Ο ’Ιουστίνος 
έκτιμήσας τά προσόντα τοΰ άνδρός, προσέ- 
λαβεν αύτάν ώς αυνάρχοντα τό 574, ώς τοι- 
οΰτος δέ, ένεκα της καταπτώσεως των σ ω 
ματικών καί πνευματικών δυνάμεων τοΰ αύ· 
τοκράτορος, άνέλαβεν άπά τοΰ επομένου έ
τους τήν διαχείρισιν τής βασιλικής αρχής, 
τέλος δέ καί διεδέχθη αύτόν άποθανόντα τό 
578- *0 Τιβέριος, τόσον ώς ουνάρχων, δσον 
καί ώς βασιλεύς, διεξήγαγε μακρούς πολέ
μους κατά των Σκλαβηνών καί Άβάρων, καί 
έπροατάτευσε τήν ’ Ιταλίαν άπό τών επιδρο
μών τών Λογγοβάρδων. Μόλις δέ άνήλθεν εις 
τόν θρόνον, έξηνάγκασε, διά τοΰ στρατηγού 
του Μαυρικίου, τόν Χοσρόην Β', βασιλέα τής 
Περσίας, νά κλείση συνθήκην ειρήνης.’ Επειδή 
δμως δ νέος βασιλεύς τών Περσών Όρομάν- 
δης Α' κατήγγειλε τήν συνθήκην καί έπανέ· 
λαβε τόν πόλεμον, έξεστράτευσε κατ’ αΰτοΰ 
δ ίδιος τό 579. κατανικήσας δέ τούς ΙΙέρ- 
σας, έπέατρεψε θριαμβευτικώς εις Κωνσταν- 
τινοϋπολιν. 'Ολίγον πρά τοΰ θανάτου αΰτοΰ 
προήλθεν εις φιλικάς σχέσεις μετά τών δια
φόρων λαών τοΰ Καυκάσου καί τών πέραν 
τής Κααπίας θαλάσσης εγκατεστημένων τότε 
Τούρκων. Άαθενήσας τό 582, καί μή Ιχων 
άρρενα τέκνα, ώρισεν ώς διάδοχόν του τόν 
στρατηγόν Μαυρίκιον καί ενύμφευαεν αΰτόν 
μετά τής θυγατρός του Κωνσταντίας. Άπέ- 
θανε τήν έπομένην τοΰ γάμου των (14 Αύ- 
γούστου ί>82)-

ΤΙΒΕΡΙΟΓΠΟΛΙΣ.—·Μεσαιωνικόν όνομα τής 
αρχαίας πόλεως Αϊοτραιον έν Παιονίφ, κει- 
μένη έπί τών ανατολικών ύπωρειών τοΰ Όρ- 
βήλου εις ύψος 262 μέτρων, έπί τής δεξιά; 
όχθης τοΰ Πόντου, παραποτάμου τοΰ Στρυ- 
μόνος. ’ Από τής έγκαταστάσεως έν αυτή τών 
Βουλγάρων, οί δποΐοι τον μέν Στρυμόνα κα
λούν Στρούμα, τόν δέ Πόντον Στρούμνιτσα 
ήτοι Μικρόν Στρυμόνα, ή Τιβεριούπολις.με- 
τωνο.μάαθη Στρούμνιτσα ή Στρώμνιτσα, άπε-

τελεί δέ έπισκοπήν ύπαγομένην εις τόν άρ·
χιεπίσκοπον Άγριδών.

ΤΙΒΙΣΙΣ (ποταμός).— Είς τών δπό τοΰ 
Ηροδότου μνημονευομένων τριών μεγάλων 
ποταμών τής Θράκης, οϊτινες πηγάζοντες έκ 
τοΰ Αϊμου είσβάλουσιν είς τήν δεξιάν όχθην 
τοΰ "Ιατρού (Αουνάβεως) (Δ, 49). Ή ταύτό- 
της αΰτοΰ δέν είναι έξηκριβωμένη.

ΤΙΒΙΣΚΑ (Ή).— Πόλις τής Κάτω Μοισίας 
άναφερομένη δπό τοΰ Πτολεμαίου (Γεωγρ. 
Γ, 10, 6), μεταξύ τοΰ "Ιατρού καί τής πα
ραλίας τοΰ Εΰξείνου Πόντου. Ή  θέσις αύτής; 
άκαθόριατος.

ΤΙΓΑΣ (δ).— Παλαιόν φρούριον τής Κάτω 
Μοισίας έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Αουνάβεως 
πρός άνατολάς τών Νοβών (νΰν Σίστοβα). 
Τούτου τά κατεστραμμένα τείχη κατά τόν 
Προκόπιον (Περί Κτισμ. IV , 7, 6) έπεσκεύ- 
ααεν δ αΰτοκράτωρ ’ Ιουστινιανός δ Α' (527 — 
565) καί «διεσώσατο νέα τινί οίκοδομίφ».

ΤΙΓΡΑ.— "Ονομα φρουρίου τής Κάτω Mot-, 
σίας παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Αουνάβεως 
καί τάς Νοβάς (νΰν Σίστοβα) άναφερόμενον 
δπό τού Προκοπίου (Περί Κτισμ. IV  11). 
Τά τείχη του έπεσκεύασεν δ αΰτοκράτωρ ’ Ι 
ουστινιανός δ Α' (527—565).

ΤΙΛΑΊΆΙΟΙ — ’Αρχαίος θρακικός λαός, 
κατοίκων τήν πρός Β τοΰ Σκόμβρου ή Σκο- 
μίου όρους χώραν μέχρι τοΰ ποταμού Όσκίου 
ή Οισκου (νΰν ”Ιακερ).'Γπό τόν Σιτάλκην βα
σιλέα τών Όδρυαών έξεστράτευσάν δπέρ τών 
’Αθηναίων κατά τοΰ Περδίκκου καί τών Χαλ- 
κιδέων τό 432 π.Χ. (θουκυδ. Β, 96).

* ΤΙΛΘΑΖΗΣ.— "Ονομα καθαρώς θρακι- 
κόν θεοΰ ή ήρωος θεοποίηθέντος απανίως ά- 
παντών είς θρακικάς έπιγραφάς («θρακικά»· 
1931 σελ. 56). ·

ΤΙΛΙΚΙΩΝ (τών). — Φρούριον τής Κάτω 
Μοισίας, παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Αουνά
βεως, κτισθέν έκ θεμελίων δπό τοΰ αΰτοκρά- 
τορος ’Ιουστινιανού (527—565), δπως προ- 
ατατεύαη τήν χώραν άπό τών Σκλαβηνών, 
οϊτινες «ένταΰθα ένεδρεύοντές τε καί κεκρυμ- 
μένως άεί τούς τήδε ΐόντας άβατα . έποίουν 
τά έκείνη χωρία». (Προκ. Περί Κτισμ. IV,
7, 14.)

. ΤΙΛΑΙΤΩ (φρούριον).— Παλαιόν φρούριον 
τής Κάτω Μοισίας «έν τή Μεαογείφ» άνα-
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καινιαθέν κατά τόν Προκόπιον (Περί Κτισμ. 
IV , 11) δπό τοϋ αδτοκράτορος ’ Ιουστινιανού 
τοϋ A ' (627—565).

*ΤΙΜΑΙΑΣ (Πύργος).— 'Γψηλή τοποθεσία 
τής Εύρωπαϊκής παραλίας τοΰ Βοσπόρου, 
παρά το 'Ιερόν τών Βυζαντίων (βλ. λέξ.), 
όπου κατά τήν αρχαιότητα υπήρχε κατά πά
σαν πιθανότητα, φάρος πρός καθοδήγησιν 
τών ναυτιλλομένων. (Διονυσίου Βυζαντίου 
« ’Ανάπλους Βοσπόρου» κεφ. L X X V I I ,  τής 
λατιν. μεταφ?.). Παρά τόν Τιμαίας Πύργον, 
δπήρχε καί τοποθεσία τις «Φωσφόρο;» κα· 
λουμένη, είτε άπό το8 έπ’ αύτής κειμένου 
ναοΰ τής Άρτέμιδος, είτε έκ τοΰ παρ’ αυτήν 
αρχαίου φάρου.

ΤΙΜΑΚΟΝ ( :ό ) .—Πόλις τής "Ανω Μοισίας, 
κειμένη κατά τόν ΙΙτολεμαΐον (Γεωγρ. Γ’ . 9
4) «άνωθεν τοϋ Δανουβίου ποταμού» πρός 
βορραν τής Ναϊσσοΰ (νδν Νίσσα, Nish), κατά 
δέ τόν «Πεσυτιγγεριανόν χάρτην», επί τής 
άπό ταύτης εις Ρατιαρίαν όδοΰ (νυν Artchar).

ΤΙΜΑΚΟΣ (δ).— Ποταμός τής ’Άνω Μοι
σίας, δστις πηγάζων έκ τοΰ Αίμου, χύνεται 
εις τήν δεξιάν δχθην τοΰ Δουνάβεως, τόν ό
ποιον συναντφ μετά ροΰν 135 χλμ. εις τήν 
πόλιν Δορτικόν (νϋν Ρακοβίταα). Είναι ό σύγ
χρονος Τιμόκ, άποτελων τό σύνορον μεταξύ 
Σερβίας καί Βουλγαρίας.

ΤΙΜΕΝΑ.—"Ονομα παλαιού φρουρίου τής 
’Άνω Μοισίας, παρά Προκοπίψ (Περί Κτίσμ, 
IV , 6, 18) τοϋ όποιου τά τείχη «φκαδομή- 
αατο καινουργήσας» δ αύτοκράτωρ ’ Ιουστι
νιανός (527—565).

ΤΙΜΗ2Ι0Σ ή ΪΙΜΗΣΓΑΣ.— Κλαζομένιος 
ίδρύσας τό 656 π. X, τήν έν Θράκη πόλιν 
Άβδηρα (βλ.λέξ.) επαινούμενος δπό τοΰ Πλου
τάρχου καί Αίλιανοΰ ώς συνετός καί ενάρε
τος. Έκδιωχθείς δπό τών Θρακών, καταστρε- 
ψάντων τήν πόλιν, έλατρεϋετο βραδύτερου 
ώς ήρως δπό τών Τηΐνων, οϊτινες φεύγοντες 
τήν δποδούλωσιν τών Περαών, άνφκοδόμηααν 
αύτήν περί τά 513 π. X. (Ήροδ. Κ’. 168).

ΤΙΜΟΘΕΟΣ.—Στρατηγός τών ’Αθηναίων, 
καταγόμενος έκ μητρός θράααης. "Ηκμασε 
κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ τετάρτου π. X. 
αίώνος (Πλουτάρχ. Κίμων).

ΤΙΜΟΘΕΟΣ. — Περίφημος ίερεϋς έκ τοΰ γέ
νους τών Εύμολπιδών (βλ. λέξ.) έν ’ Αθήναις,

προσκληθείς δπό του βασιλέως τής Αίγύπτου 
Πτολεμαίου Α’ τοϋ Αάγου, ίνα έξηγήση εις 
αύτόν τά Έλευσίνια μυστήρια. Ό  Εύμολπί- 
δης ίερεϋς προσεπάθησε νά αυνενώοη ταΰτα 
πρός τά μυστήρια τής Αιγυπτιακής θεότητος 
’Ίσιδος, δπως έπραξε καί βραδύτερου, δταν 
προσκληθείς δπό τοϋ γαμβρού τοϋ Πτολεμαίου 
Λυσιμάχου βασιλέως τής Θράκης, έδοκίμασε 
νά συνένωση ταΰτα πρός τά τοΰ ’Άττιος θεοϋ 
τών Φρυγών καί Λυδών.

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ("Αγιος). — Έμαρτύρησεν έν 
Τιβεριουπόλει τής Θράκης (νυν Στρωμνίτσας) 
μετά πολλών άλλων χριστιανών έπί ’Ιουλία- 
νοΰ τοΰ Παραβάτου (361—363 μ. X.). 'Γπό 
τής ’ Εκκλησίας συνεορτάζεται μετά τών συ
ναθλητών του τήν 28 Νοεμβρίου.

Τ1ΜΟΞΕΝΟΣ.— Στρατηγός έκ Σκιώνης (βλ. 
λέξ.), δστις έπιχειρήαας κατά τόν Ηρόδοτον 
(VII,  128) νά προδώαη τήν πατρίδα του καί 
άνακαλυφθείσης τής προδοσίας του έτιμωρήθη 
δπό τών Σκιωναίων, 'ίνα μή «εις τόν μετέ- 
πειτα χρόνον αίεί προδόται» θεωροΰνται.

*ΓΙΜΟΣΘΕΝΗΣ. — Πατήρ του περιφήμου 
άθλητοΰ θεαγένους (βλ. λέξ.), ίερεϋς τοΰ έν 
θάσφ ναού τοϋ Ήρακλέους.

ΤΙΝΔΗ.—’Αρχαιότατη πόλις τής μεσημ
βρινής Θράκης έν τή χώρφ τών Βιστόνων, 
δπου, κατά τήν μυθολογίαν, δπήρχον αί φάτ- 
ναι τών άνθρωποφάγων ίππων τοΰ Διομήδους. 
Ό κάτοικος Τινδαΐος.

*ΤΙΟΓΓΑ, ΤΙΟΓΓΗ καί ΤΟΠΆ. — "Ονομα 
θρακικόν κύριον γυναικός, άπαντών εις έπι- 
γραφάς τής Θράκης προερχομένας έκ Φιλιπ- 
πουπόλεως καί ’Οδησσού, τής νϋν Βάρνας. 
(D um ont—H omolle, σελ. 337 καί 557).Ό  
Dum ont, αναφέρει επίσης τά όνομα Ταδτοι, 
όνομα μιας πτέρυγος θρακικοΰ ίππικοΰ, οί ό 
ποιοι ήσαν Βέσσοι. Πρβλ. καί τό τοπικόν ε 
πίθετου Τιουτιαμενός, τά δποίον δποθέτει τήν 
ύπαρξιν κώμης δπό τά δνομα Τιουτιάμα ή 
κάτι παρόμοιον (Αύτόθι σελ. 557. — «Θρακι- 
κά», 1933, σ. 106 καί τ. VI (1935) σ 164).

*ΤΙΡΙΔΑ (T IRID A)—Θρακικόν όνομα τής 
Καρτεράς (βλ. λ.) πρωτευρύαης τοϋ μυθικού 
βασιλέως τών Βιστόνων Διομήδους, άναφερό- 
μενον δπό τοϋ Πλινίου (Φυσ.Ίστ. IV , 18, 3).

ΤΙΡΙΖΙ2 (Άκρα). — ’Οχυρόν φρούριον τής 
ανατολικής παραλίας τής Θράκης, χρήσιμο-
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ποιούμενου, ώς άναφέρει δ Στράβων (VII, 
319) όπό τοδ Λυσιμάχου, βασιλεως τής Θρά
κης (323—281 π. X.) ώς «γαζοφυλάκιον» 
(θησαυροφυλάκιον). Τό φρούριον τούτο τοδ 
Στράβωνος πολλοί έκ τών συγχρόνων συγγρα
φέων συγχέουν μέ τήν 'Γιριστίδα άκραν (βλ. 
λ.)ι κειμένην νοτιώ ιερόν τοδ Μπαλτζίκ. Προ
φανώς πρόκειται περί πλάνης, καθ’ δοον δ 
μέν Στράβων τοποθετεί τήν Τίριζιν άκραν 
πρός νότον τής ’ Απολλωνίας (Σωζοπόλεως), 
δ 84 Πτολεμαίος τοποθετεί τήν Τιριατίδα ά- 
κραν μεταξύ Διονυσοπόλεως καί 'Οδησσού, ή
τοι μεταξύ Μπαλτζίκ καί Βάρνας. Κατά ταδ- 
τα ή Τιριστίς άκρα αντιστοιχεί μάλλον μέ τό 
σημερινόν άκρωτήριον Άκρανιά (Ecrene), 
δλίγον νοτιώτερον τού Μαλτζίκ, ή δέ Τίριζις 
άκρα με τήν Καλήν άκραν,

*ΤΙΡΙΣ.— Ήγεμών θράξ άναφερόμενος δπό 
τού Πολυαίνοο (Στρατηγικά, IV, 16).

ΤΙΡΙΣΤΑΣΙΣ.—Πόλις τής μεσημβρινής πα
ραλίας τής Θράκης έπί τής Προποντίδος 60 
μίλλια βορειοατατολικώς τής Καλλιπόλεως. 
Κατεχομένη δπό Φιλίππου τοδ Μακεδόνος, 
έκυριεύθη τό 340 π. X. 6πό τοδ Διοπείθους, 
στρατηγού των Αθηναίων. Τής Τιριστάσεως 
σώζονται διάφοροι έπιγραφαί καί ανάγλυφα 
τοδ θρακός ήρωος, αναγόμενα είς τόν δεύ
τερον ή τρίτον π. X. αίώνα. ’ Επίσης καί τε
μάχια γλυπτά τής αυτής εποχής παρά τό 
παρεκκλήσιον τοδ 'Αγίου Γεωργίου κείμενον 
παρά τήν παραλίαν (Dum ont H om oll  σελ. 
423). 'Η νέα κωμόπολις, τήν δποίαν δ Με
λέτιος (Γεωγρ. Τ’ , σελ. 59) ονομάζει Περι- 
στάκιον, φαίνεται δτι είναι Ικτισμένη επί δια
φόρων προσχώσεων τής παραλίας, ενψ ή αρ
χαία κεΐται ήμίσειαν ώραν περίπου νοιιοδυ- 
τικώς αυτής, έπί τίνος λόφου καλουμένου 
Σεραΐ-Μπαΐρ, όπου καί τά έρείπιά της. Μίαν 
ώραν πρός τά βορειοανατολικά αυτής κεΐται 
ή Ήρακλείτσα, δύο ώρας μετά ταδτα τά Μυ· 
ριόφυτον (τό άρχαϊον Μΰρτανον) καί άνά μίαν 
ή Χώρα καί ή Ι’άνος. ’Ολόκληρος ή παρα
λία, άπό Ραιδεστοδ μέχρι Περιστάσεως, λαμ
βάνει τά γενικόν δνομα Γανόχωρα.

Ύπό έκκλησιαστικήν έποψιν ήτο άπό τών 
χρόνων ήδη τοδ ’ Αλεξίου Κομνηνοδ (1081— 
1118) μία τών δπό τήν Μητρόπολιν ’Ηρά
κλειας 17 έπισκοπών. Έκλιποΰσα βραδύτε

ρου, αναφαίνεται καί πάλιν είς τούς μετά 
τήν άλωσιν χρόνους ώς έπισκοπή Περιστά- 
σεως καί Μυριοφύτου, δπό τήν αυτήν Μητρδ· 
πολιν, Κατά τό 1909 προήχθη εις Μητρόπο- 
λιν, καταλαβοδσα τήν 86ην σειράν τής Κλί- 
μακος τοδ Πατριαρχικού θρόνου, διετηρήθη 
8έ μέχρι τής άνταλλαγής τών πληθυσμών 
(1923). Έκτοτε παραμένει δνευ τιτλούχου 
άρχιερέως (Ράλλη καί Ποτλή, Τόμ. Ε. σελ. 
476—Μητροπολίτου Γερμανού Σάρδεων, ’ Ε
πισκοπικοί Κατάλογοι Άνατ. καί Δυτ, Θρά
κης, καί Θρακικά, 1935, σελ. 112 καί 100). 
’ Επί τής ’ Ελληνικής κατοχής ήτο έδρα τής 
δμωνύμου δποδιοικήσεως τοδ Νομοδ Καλλι
πόλεως καί ήρίθμει 2.803 κατοίκους.

*ΤΙΣΙΒΙΣ (δ).— Ποταμός τής Βορείου Θρά
κης παρ’ 'Ηροδότφ (IV, 49), δστις ρέων άπό 
Ν. πρός Β. εκβάλλει είς τήν δεξιάν δχθην) 
τοδ "Ιστρου (Δουνάβεως) «Έ κ  δέ τοδ Αίμου 
τών κορυφέων ρεοντες πρός βορέην άνεμον 
έσβάλλουσιν είς αυτόν (τόν "Ιατρόν) "Ατλας 
καί Αύρας καί Τίσιβις». Ή  ταυτότης αύτοδ 
δέν είναι εξηκριβωμενη.

*ΤΙΡΙΣΤΙΣ ("Ακρα).— Άκρωτήριον τής 
Κάτω Μοισίας Ιν Θράκη, κείμενον κατά τόν 
Πτολεμαίον (Γεωγρ. Γ, 10, 3) μεταξύ Διο- 
νυσοπόλεως (Μπαλτζίκ) καί Όδησσοδ (Βάρ- 
νης).. Ό  είς τόν Άρριανδν αποδιδόμενος πε- 
ρίπλους Εΰξείνου Πόντου (35), ονομάζει αυ
τήν Τετρισιάδα "Ακραν. Επίσης καί δ ’Ανώ
νυμος (Περίπλ 75). Τήν Τιριατίδα "Ακραν, 
πολλοί τών νεωτέρων συγγραφέων συγχέουν 
μέ τήν δπό τοδ Στράβωνος άναφερομένην 
«Τίριζιν άκραν» (βλ. λέξ.) κειμενην νωτιώ- 
τερον τής ’ Απολλωνίας (Σωζουπόλεως), τήν 
δποίαν δ Λυσίμαχος βασιλεύς τής Θράκης 
(323—281 π.Χ.) έχρησιμοποίει ώς θησαυρο
φυλακίου. Ταυτίζουν δέ πρός τά σημερινόν 
άκρωτήριον Καλή—"Ακρα, κείμενον νοτιώτε
ρον τοδ Μπαλτζίκ. Ή  τοποθεσία τής Τιρι- 
στίδος άκρας τοδ Πτολεμαίου άνιστοιχεϊ 
μάλλον πρός τά σημερινόν άκρωτήριον Ά -  
κρανιά (Ecrene), ολίγον νοτιώτερον τοδ 
Μπαλτζίκ, παρά πρός τήν Καλήν "Ακραν, 
δπως παραδέχονται πολλοί τών νεωτέρων. 
(Πρβλ. Ο. Tafrali, E a  cite Pontique de 
Dionysopolis ,  σελ. 48 M. Bernier, Le- 
xique de Geographic  ancieirae έν λέξει).
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'Ο Μελέτιός (Γεωγρ. Γ. αελ. 48), τοποθε
τεί αυτήν πρός νότον τής Καβάρνας. Τό ό
νομα Καλή—Άκρα, διά πρώτην φοράν άνα- 
φέοεται έν τινι εκκλησιαστική πράξει τοδ 
1370, έκατόν δέ Ιτη περίπου άργότερον ύπό 
τοϋ Βυζαντινού ιστορικού Λαονίκοΐ) Χαλκο- 
κονδύλη. Διετηρήθη δέ μέχρις ήμών, κοινώς 
Καλιάκρα. ΟΕ Τούρκοι τήν ονομάζουν κατά 
παραφθοράν «Kalagriab.» ή καί Theligra- 
Bourouna. Ό  δε Μελέτιος, αναφέρει δτι επί 
τής εποχής του (XVIII αιών) έκαλεΐτο «Γα- 
λιάγρα».

Έάν ή Καλή—’Άκρα ήτο ώχυρωμένη κατά 
χήν αρχαιότητα, δέν είναι γνωστόν. Βέβαιον 
δμως είναι δτι κατά τόν μεααιώνα είχεν ό- 
χυρώτατον φρούριον, τοϋ δποίου τά σωζό- 
μενα έρείπια καταοτρέφονται όσημέραι. Σώ
ζονται ακόμη δύο πύλαι -αύτοδ. Κατά τινας 
τό φρούριον τοϋτο έκτίσθη δπό των Γενουα
τών, άλλ’ ή δπαρξις τοϋ άετοδ επί τής προ- 
σόψεώς αΰτοΰ, έμβλημα των βυζαντινών αΰ- 
τοκρατόρων, συνηγορεί δτι είναι Ιργον των 
Βυζαντινών. ’ Επίσης δέν είναι γνωστόν εάν 
δπήρχε καί δμώνυμος πόλις ή χωρίον, ή 
άπλώς φρούριον διά τόν στρατόν καί τούς 
αντιπροσώπους τοδ Βυζαντίου. Πολύ πιθανόν 
νά υπήρχε παρ’ αυτά πόλις, δπως αναφέρει 
δ Μελέτιος (Γεωγρ. Γ, αελ. 48) λέγων δτι 
έπί τής έποχής του υπήρχε πόλισμα «Καλή- 
Άκρα, τανΰν λεγόμενον Γαλιάντρα». Ά λ λ ’ 
είναι δΰσκολον νά άπαφανθή τις περί αΰτοΰ 
θετικώς, όίν μή άνασκαφαί γενόμεναι έπί τό
που βεβαιώσουν τοϋτο ή δχι. Πολλοί ταυτί
ζουν τήν Καλήν—Άκραν μέ τήν δπό τοϋ 
Ίεροκλέους (Συνέκδ. 637) καί Κ. Πορφυρο- 
γεννήτου (Περί θεμάχ. Β, 47) πόλιν « Ά -  
κραι» μίαν των 15 πόλεων τής επαρχίας 
Σκυθίας (Δοβρουτσά). Ά λ λ ’ είναι δύσκολον 
νά παραδεχθή τις ή ν’ απόρριψη τήν γνώ
μην ταύτην, έφ’ δσον δπως είπομεν, άνασκα
φαί έπί τόπου δέν διασαφηνίσουν τέ πράγμα.

ΤΙΤΑΝΙΣΜΟΣ.— ’ Ονομασία τοδ «παιανι- 
σμοδ» δπό των αρχαίων Θρακών, διότι έπί- 
axeuov δτι Ερδοντες τόν «παιάνα» ήκουον τήν 
φωνήν «τιτάν» (Στράβ. VII, 40).

ΤΟΜΕΓΣ καί ΤΟΜΙΣ.— ’ Αρχαιότατη πόλις 
τής Κάτω Μοισιας (βλ. λέξ. Τόμοι).

ΤΟΜΟΙ (οΕ).—-Άρχαιο.τάτη πόλις, αποικία
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Μιλησίων κείμενη έν τή Κάτω Μοισίφ έπί 
τής παραλίας τοδ Εύξείνου Πόντου, μεταξύ 
Ίστρουπόλεως (νδν Καραμάν ’ Ιρμάν) καί Καλ- 
λάτιδος (νδν Μαγκάλια), εις τό μέσον περί
που τής μεταξύ τοδ Δέλτα τοϋ "Ιατρού καί 
τής Τιριζίδος άκρας (νδν Καλή άκρα) άπο- 
στάσεως. (Σράβ. V II ,  319.— Πτολεμ. Γεωγρ. 
Γ. 10, 3). Κατά τήν μυθολογίαν (Άπόλλ Α, 
9, 26) ενταύθα ή Μήδεια φεόγουαα μετά τοϋ 
Ίάσονος καί καταδιωκομένη δπό τοδ πατρός 
της Αΐήτου, κατεκοφε τόν αδελφόν της Ά -  
ψυρτον, έξ οδ καί τό όνομα τής πόλεως Το· 
μεύς (έκ τοδ ρήματος τέμνω=κόπτω).

Κατά τινας ώνομάσθη οδτω δπό των Γε- 
τών, έκ τοδ «tama» τά δποίον εις τήν γλώσ
σαν των σημαίνει θάλασσα. Ό  δέ Στέφανος 
Βυζάντιος άναφέρει ώς ίδρυτήν αυτής τόν 
Τόμον (Fabre d ’Envieu, Onomatologie 
de la Geographie Greque, αελ. 221). Ώς 
γνωστόν είς Τόμους έξωρίοθη δ ’Οβίδιος τό 
9 μ. X., δστις διά τής ποιητικής του μοΰσης 
κατέστησε γνωστοτάχην τήν πόλιν των Τό
μων, ήτις φέρεται δπό των αρχαίων δπό δια
φόρους παραλλαγάς Τόμις, Τόμι, Τόμοι, 
Τομοϋς (Όβιδ. Trist. IX, |3, IX, 1 - 6 ) .  Είς 
μεταγενεστέρους χρόνους ώνομάσθη Κωνσταν- 
τία, έξ οδ καί τό σημερινόν της όνομα Κων- 
στάντζα. Έπί των χρόνων των Διαδόχων τοϋ 
Μ. ’Αλεξάνδρου,' όλαι αί παράλιοι πόλεις τοδ 
Δυτικοϋ Εύξείνου δπετάγησαν είς τόν Λυσί
μαχον, στρατηγόν τοδ Μ. ’ Αλεξάνδρου.’ Αλλά 
τό 313 π- X. αυνεννοηθείσαι βλαι αί γειτο- 
καί πόλεις, πρωτοστατούσης τής Καλλατίας, 
έκήουξαν κοινόν πόλεμον κατά τοδ Λυσιμά
χου, συμμαχήσασαι μετά τών Σκυθών καί 
Θρακών. Έπελθών κατ’ αυτών ό Λυσίμαχος 
τάς ήνάγκασε τέλος νά αναγνωρίσουν τήν 
κυριαρχίαν του. Ά λ λ ’ ή κατοχή αΰτη διήρ- 
κεσεν επ’ ολίγον, καθ’ δσον ό Λυσίμαχος έ- 
νικήθη τό 292 π. X. κατά τήν κατά τών 
Σκυθών εκστρατείαν του καί αίχμαλωτισθείς 
άπήλευθερώθη άργότερον δπό τοδ βασιλέως 
αυτών Δρομιχαίτου (Στράβ. VII, 302).

Κατά τήν αιχμαλωσίαν τοδ Λυσιμάχου αϊ 
έλληνικαί πόλεις τού Πόντου έπανέκτησαν χήν 
ελευθερίαν των, ιδίως δέ μετά τόν θάνατόν 
του 281 π. X. καί έσχημάτιααν μίαν δμο- 
σπονδίαν, τήν καλουμένην Πεντοίπολιν,- τής
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δποίας συμμετεΐχον ή ’ Οδησσός, ή Διόνυσού- 
πόλις, ot Τόμοι, δ “Ιατρός καί ή Κάλλατις, 
βραδύτερον Έξάπολιν, δια τής προσθήκης τής 
Μαρκιανουπόλεως. ’ Αλλά κατά το 1 τος 260 
π. X. οΐκονομικαί δυσχέρειαι έγενοντο α
φορμή δυσαρεσκειών μεταξύ Καλλάτιδος καί 
Τόμων, αίτινες κατέληξαν εις εμφύλιον πόλε
μον Αναμεταξύ των. Των Τόμων δέν σώζον
ται νομίσματα προγενέστερα τοΰ Λυσιμάχου. 
Άπό τής εποχής δμως αΰτοΰ μέχρι του πρώ
του π. X. αΐώνος έκόπηααν Αργυρά νομί
σματα δπό τό δνομα τοΰ Λυσιμάχου, επίσης 
δέ καί χαλκδ, φέροντα έμπροσθεν κεφαλήν 
τοΰ Ποσειδώνος, δπισθεν δέ Αετόν έντός στε
φάνου έκ δρυός (Head.— Σβορώνου, τόμ. 4, 
σελ. 346).

*ΤΟΝΖΗΤ’Σ. — "Ονομα κύριον, καθαρώς 
θρακικόν, γνωστόν έξ επιγραφής των Ρωμαϊ
κών χρόνων (Dum ont — H om olle  No 62 *’ 
σελ. 568) Πρβλ, προς την λέξιν Τόνζος.

ΤΟΝΖΟΣ. — Ποταμός τής Θράκης, δστις πη- 
γάζων Από τοΰ Αίμου, συμβάλλει είς τήν α
ριστερόν δχθην του "Εβρου, τον δποΐον συ- 
ναντφ όλίγον κατωτέρω τής Άδριανουπόλειυς 
παρά τό σημερινόν προάστειον Κιριαχανέν. 
Ταυτίζεται μέ τόν ’Άρισβον τοΰ Στράβωνος 
(XIII, 590), δστις διαρρέων τήν χώραν των 
Κεβρηνίων Θρακών «εμβάλλει είς τόν "Ε
βρον». Φέρεται δέ 5πδ διάφορα ονόματα: Τά- 
ξος, Ταίναρος, Τόντος, Τώνος, νΰν δέ Τούν- 
τζας. Τό δνομα Τόνζος είναι καθαρώς θρακι
κόν. Έπί σωζομένων νομισμάτων τής Άδρια- 
νουπόλεως. απεικονίζεται δ Τόνζος έξηπλω- 
μένος πρό τής πόλεως, μετά τής επιγραφής 
ΤΟΝΖΟΣ (H ead —Σβορώνου, τόμ. Λ, σ. 360).

ΤΟΝΖΟΣ.—Πλήν τής πόλεως Τόνζου, κει- 
μένης έπί τοΰ Εύξείνου Πόντου, Αναφέρεται 
δπό τοΰ Πτολεμαίου (Γειογρ. Γ, 11, 7) καί 
Αλλη πόλις ΰπό τό δνομα Τόνζος, κείμενη 
είς βόρ. πλάτ. 43°,20' καί Ανατ. μήκ. 54°,30'. 
Ή  Ακριβής τοποθεσία αυτής είναι Αγνωστος. 
Κατά πάσαν πιθανότητα έκειτο παρά τόν πο
ταμόν Τόνζον (νΰν Τούντζα), τόν δποΐον ή 
Tabula Peutingeriana ονομάζει Τόντον 
(Tontus), δ δέ Ζώσιμος (Β, 22, 8) Τώνον.

ΤΟΝΖΟΓ. — Πόλις τής Άν. Θράκης, άνα- 
φερομένη μόνον δπό τοΰ Πτολεμαίου (Γεωγρ. 
Γ, 11, 3) μεταξύ τής ’ Απολλωνίας (Σωζου-

πόλεως) καί τοΰ Περοντικοΰ (Άγαθούπολις) 
εις βόρ. πλάτ. 44°,10' καί άνατ. μήκ. 55°, 
εν τή χώρφ τών Αστών.Ό Μελέτιος είς τήν 
Γεωγραφίαν του (Τόμ. Γ, σελ. 100), λέγει 
περί αυτής : «Τούζα ή Τούζου, πόλις ποτέ 
πράς τόν αΐγιαλόν. Λέγεται δ τόπος οδτος 
κοινώς Βορδοβίζου». Είναι τό σημερινόν ά- 
κρωτήριον Ζεϊτίν-μπουρνοΰ τής Βουλγαρίας.

"ΤΟΝΤΟΣ ή ΤΩΝΟΣ. — "Αλλη όνομασία 
τοΰ ποταμού Τόνζου (βλ. λ.).

ΤΟΞΑΡΙΣ. — Σοφάς Σκύθης, έλθών, κατά 
τήν παράδοσιν, είς ’ Αθήνας έπί Σόλωνος πρό 
τοΰ Άναχάρσιδος καί έπιδοθείς εις τήν σπου
δήν τής ιατρικής. Κατά τόν Λουκιανόν γρά- 
ψαντα ιδιαιτέραν πραγματείαν περί τούτου 
(«Σκύθης ή Πρόξενος»), ζών μέν έτιματο πα
ρά πάντων, Αποθανών δέ έτάφη είς Δίπυλον 
έπί τής δδοΰ ’Ακαδημίας, κατ' έτος δέ έτι- 
μδτο διά θυσιών δπό τό δνομα «ξένος ια
τρός», διότι έλέγετο δτι επιφανείς καθ’ ‘ύ
πνους, κατά τό δεύτερον έτος τοΰ Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου είς τήν σύζυγον τοΰ Αρεο
παγίτου Άρχιτέλους, δπέδειξεν είς αυτήν τόν 
τρόπον τής καταπολεμήσεως τοΰ έν Άθήναις 
ένσκήψαντος λοιμού.

*ΤΟΠΑΡΟΝ (φρούριον)— Φρούριον τής Θρά
κης έν τή έπαρχίφ Ροδόπης, παρά Προκο- 
πίψ (Περί Κτισμ. IV, 11) κτισθέν έκ θεμε
λίων δπό τοΰ αΰτοκράτορος 'Ιουστινιανού Α' 
(527—565) (βλ. λ. Τόπειρος).

ΤΟΠΕΙΡΟΣ, ΤΟΠΕΙΡΑ ή ΤΟΠΗΡΙΣ.—Με
σόγειος πόλις τής Θράκης κειμένη κατά τόν 
Στράβωνα (VII, 331, 45) παρά τά "Αβδηρα. 
Κατά τόν ιστορικόν Προκόπιον, καταστραφεϊ- 
σα δπό τών έπιδραμόντων τήν Θράκην τά 
550 μ. χ. Σλαύων, άνεκτίσθη δπό τοΰ αΰτο- 
κράτορος ’Ιουστινιανού (527—565), δστις καί 
περιετείχισεν αυτήν δι’ όχυρωτάτου τείχους 
καί δψηλών πύργων, μέχρι τοΰ παραρρεοντος 
αυτήν ποταμού (Περί Κτισμ. IV , 11, 14). 
Φέρεται δέ δπό διαφόρους παραλλαγάς : Τό- 
πείρος, Τόπειρον, Τόπιρος, Τοπηρίς, Τοπάρα. 
Κατά τόν Ικτον αϊώνα Αναφέρεται δπό τοΰ 
'Ιεροκλέους (Συνέκδ. 634) δπό τά δνομα Τό- 
πείρος καί Ρούσιον, ώς μία τών έπτά πόλεων 
τής ’ Επαρχίας Ροδόπης δπό ήγεμόνα, είς δέ 
τά έκκλησιαστικά χρονικά, ώς έδρα έπισκόπου 
δπό τόν μητροπολίτην Τραϊανουπόλεως (Ράλ-
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λ η καί Ποτλή, Τόμ. Ε', σελ. 463). Τής Το- 
πείρου σώζονται νομίσμ αία αύτοκρατορικά 
άπό χοΰ ’Αντωνίου τοΰ Εύσεβοΰς (138—161 
μ. X.) μέχρι τού Γέχα (212 μ. X.) φέρονχα 
τήν επιγραφήν : ΤΟΠΕ1ΡΗΤΩΝ ή ΟΓΛΠΙΑΣ 
ΤΟΠΕΙΡΟΝ, συνήθως μετά χοΰ δνόμαχος χών 
αρχόντων τής πόλεως προτασσομένης τής 
ΕΠΙ. Ό  κοινός αΰχών τύπος απεικονίζει χόν 
Ήρακλέα καθήμενον επί βράχου (H ead— 
Σβορώνοο, Τόμ. Α, σελ, 362). Κατά τόν Ji- 
recek ϊκειτο έν τη πεδιάδι τής Κομοτινής, 
όπου τό χωρίον Μεσίν—Καλέ.

ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ (Κόλπος) ή ΤΟΡΩΝΑΊ ΚΟΣ. 
—Κόλπος τής Χαλκιδικής χερσονήσου χωρί
ζουν τήν χερσόνησον τής ΙΙαλλήνης (νϋν Κασ
σάνδρας) πρός Α. άπό τής Σιθωνίας (νΰν 
Λόγγου) πρός Ά .  καί λαβών τό όνομα άπό 
τής πόλεως Τορώνης (βλ. λέξ.). Είναι δ ση
μερινός κόλπος τής Κασσάνδρας μεταξύ των 
ακρωτηρίων Παλιούρι καί Δρέπανον.

ΤΟΡΩΝΗ. — θυγάχηρ του Πρωχέως ή χοΰ 
Ποσειδώνος, άπό τής δποίας, κατά τήν μυ
θολογίαν, Ιλαβε τό όνομα ή δμώνυμος πόλις.

T0P2NH. — ‘Π επισημότερα των πόλεων 
τής χερσονήσου Σιθωνίας (νΰν Λόγγου), κει- 
μένη εν τη νοχίφ παραλίφ χοΰ Τορωναίου 
κόλπου (νΰν Κασσάνδρας), άπό τής δποίας έ 
λαβε τό όνομα καί δ κόλπος (Ήροδ, VII,  
122.— Σχράβ, VII, 320, 29, 31, 32).Έκειχο 
8έ επί τίνος μαγευτικού λόφου μεταξύ Γαλη- 
ψοΰ καί τοΰ ακρωτηρίου Δέρρις, επί βορ. 
πλάχ. 40°,2δ’ καί άναχ. μήκ. 50°,45' (ΙΙχο- 
λεμ. Γεωγρ. Γ, 12, 10), έλαβε δε χό όνομα 
άπό τής Τορώνης, θυγατρός τοΰ ΙΙρωχέως ή 
τοΰ Ποσειδώνος, διαχηρήαασα αυτό διά μέ
σου των αιώνων. Σήμερον καλείται Τορώνι. 
’ Επί των Περσικών πολέμων δπετάγη εις 
τούς ΙΙέρσας, χορηγήσασα στρατόν καί πλοία 
εις τόν περιπλέονχα τά Χαλκιδικά παράλια 
στόλον τοΰ 3έρξου (Ήροδ. VII, 122). Μετά 
τήν άναχώρησιν των Περσών, έγένεχο σύμ
μαχος τών ’ Αθηναίων. Μή άνεχομένη όμως 
τήν ήγεμονίαν αυτών, άπεστη άπ’ αΰχών χό 
424 π. X. Κατελήφθη όμως υπό τοΰ Βρα
σίδα διά τής προδοσίας τοΰ Όλυνθίου Λυσι- 
ατράχου (θουκ. IV , 116,—Αιοδ. Σικελ. XII, 
68). Τότε καχεσχράφη 5πά χοΰ Βρασίδα τά 
παρ’ αυτήν κείμενον φροϋριον Λήκυθος (θουκ.

IV ,  116), εις τό δποίον καχαφυγόνχες οί ’Α 
θηναίοι άντέχαξαν πείσμονα άνχίστασιν έπ! ί- 
κανάς ήμέρας. Έν τφ  φρουρίιρ τής Ληκύθου 
δπήρχεν Ιερόν τής Άθηνάς, εις τά ταμείον 
τοΰ όποιου έχάρισεν δ Βρασίδας 30 μνας,: τάς 
δποίας είχεν δποσχεθή εις έκείνον δστις πρώ
τος ήθελεν άναβή επί χοΰ τείχους. Τό Ιπό- 
μενον όμως έτος άνεκτήθη ή Τορώνη υπό 
χών ’Αθηναίων, σχραχηγοΰνχος τοΰ Κλέωνος 
(Θουκ. V , 2 καί 3 .—Διόδ. Σικελ. XII, 72), 
δσχις χάς μέν γυναίκας καί τούς παίδας έ- 
ξηνδραπόδισε, τούς δέ άνδρας καί τούς Πελο- 
ποννησίους σχραχιώχας άπέστειλεν εις χάς 
Αθήνας. ’ Αλλά δέν παρέμεινεν επί πολύ, 
διότι κατά χό 380 π. X. έκυριεύθη δπό 
χοΰ Άγησιπόλιδος, βκσιλέως χών Σπαρτια
τών, δσχις, Ασθενών κατά τήν πολιορκίαν αύ- 
τής, άπέθανε μετά τινας ήμέρας (Ξεν.Έλλην.
V , 3, 18).Έπί τών Μακεδονικών χρόνων διά 
προδοσίας επίσης έκυρίευσεν αυτήν δ Φίλιπ
πος τό 349 π. X. (Διόδ. Σικελ. X V I ,  53). 
Φαίνεται δμως δτι δέν καχέσχρεψεν αυτήν, 
καθόσον άργόχερον είς χόν μεταξύ Περαέως 
Β', τελευταίου βααιλεως τής Μακεδονίας καί 
Ρωμαίων πόλεμον, άναφέρεχαι δτι ουχοι μετά 
τήν αποτυχίαν αύτών πρός άλωσιν τής Κασ
σάνδρας καχέφυγον είς χόν λιμένα τής Το
ρώνης (Τίχ. Λιβ. X X V I I I ,  7 . - X U V ,  12. 
—XI,V, 30). ’ Αποκρουαθένχες δμως δπό χών 
Τορωναϊων, άνεχώρησαν είς τήν Αημητριάδα. 
Άργότερον, κυριευθείσα δπό τών Ρωμαίων, 
έκηρύχθη ελεύθερα. "Εκτοτε δέν άναφέρεται 
έν τή ίστορίφ, διό καί άγνωστον πότε καί 
δπό τίνος καχεσχράφη.

Ή  Τορώνη ήχο πεπροικισμένη διά λαμ
πρού φυσικού λιμένος, δνόμαχι «Κωφός», δσ- 
τις έλαβε χό όνομα τοΰχο, διότι ένχός αύχοΰ 
δέν ήκούετο δ θόρυβος χών κυμάτων, εξ ου 
καί ή παροιμία χών αρχαίων : «Κωφότερος 
τοΰ Τορωναίου λιμένος». (Στράβ. VII, 330. 
Πομπ. Μέλα Β, 34). Ή Τορώνη, όπως καί 
ή Μένδη εφημίζεχο διά τούς οίνους της, ή δε 
λατρεία τοΰ Αιονύσου ήχο εύρύχαχα διαδεδο
μένη καί έν μεγάλη τιμή· Τά ερείπιά της 
σώζονται όχι μακράν τής εισόδου τοΰ Τορω
ναίου κόλπου, οΰχί δέ καί τοΰ μυχού αΰ- 
τοΰ, όπως εσφαλμένους τοποθετεί αύτήν δ 
Πτολεμαίος. Κατά τδν Μελέτιον (Γεωγρ. Β,
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σελ. 462) ώνομάζετο κοινώς «Καστέλι Ρά- 
μων», παρ’ άλλων δέ «Αογγός», άπέχουσα 20 
περίπου μίλλια πρός δυομάς τοΰ ακρωτηρίου 
Δέρρις. (Πρβλ. Δήμιτσα, Ή  Μακεδονία, α. 
616). Έν Τορ'ώνη, πλήν τών άλλων ναών, 
δπήρχε καί τό «Διοσκούρειον», πρός τιμήν 
τοΰ Πολυδεύκους, άπέχον 3 στάδια άπό τής 
πόλεως, δπου ώς αναφέρει δ Θουκυδίδης (IV, 
110), έστρατοπέδευσεν δ Βρασίδας έπερχόμε- 
νος κατά τής Τορώνης. Τής Τορώνης σώζον
ται αργυρά τετράδραχμα αρχαιότερα τοΰ 840 
π. X. "Οπως δέ δπανταχοΰ τής Χαλκιδικής 
χερσονήσου, οΟτω καί ένταΰθα δ Φοινικός 
σταθμητικός κανών αντικατέστησε τόν Εΰβοϊ- 
κόν άπό τοΰ 422 π, X. καί εντεύθεν. Τά νο
μίσματα τοΰ Εΰβοϊκοΰ σταθμητικοΰ κανόνος 
είναι αργυρά τετράδραχμα καί ήιιιόβολα, φέ
ρονται έμπροσθεν τήν έπιγραφήν ΤΕ, HE ή 
άνευ αΰτής καί αμφορέα επί τοΰ δποίου μία ή 
περισσότεραι σταφυλαί, δπισθεν δέ τετράγω
νον ϊγκοιλον διηρημένον εις τέσσαρα. Τοΰ δέ 
φοινικικού κανόνος περί τά τέλη τοΰ 424 — 
420 π. X., έμπροσθεν φέρουν γυμνόν αάτυρον 
ή πελαργόν έμβάλλοντα τό ράμφος είς οΐνο- 
χόην, δπισθεν δέ τήν έπιγραφήν τε καί αίγα 
ένιός έγκοίλου τετραγώνου ή ΤΟΡΩΝΑΙΩΝ 
περί τετράγωνον διηρημένον επίσης εις τέσ
σαρα ή αίγα εντός τετραγώνου (H ead—Σβορ- 
τόμ. Α, σελ. 273—274.—Babelon, σ. 647 
καί Ιξής Α ’ τόμ.).

*ΤΟΡΟΝΓΗΝΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ). -  Έπίθετον 
τοΰ ’ Απόλλωνος έν Θράκη, πιθανώς κωμ.πό- 
λεώς τίνος, γνωσθέν εκ τίνος επιγραφής εΰ- 
ρεθείσης περί τήν Γάνον. «Άπόλλωνι Τορον- 
τηνφ Αθλου Βεισταβάκης ΰπέρ έαυτοϋ καί 
τών τέκνων Σαλμοδ καί Γέτα ευχήν». (Μ.Ί. 
Γεδεών, Μνήμη Γανοχώρων, Κωνσταντινού- 
πολις 1913, σελ. 13).

*ΤΟΤΟΗΣ.— "Ονομα θρακικόν θεοΰ ή ήρωος 
θεοποιηθέντος κατ’ έπιγραφάς εύρεθείσας έν 
Θράκη (θρακικά 1935, σελ. 56).

ΤΟΓΛΕΓΣ.—"Ονομα πάλαιοϋ φρουρίου τής 
Β. Θράκης, παρά ΙΙροκοπίω (ΙΙερί Κτισμ. 
IV, 11) έπισκειιααθέν δπά τοΰ αΰτοκράτορος 
Ιουστινιανού (527—565).

ΤΟΓΡΟΓΛΗΣ.—"Εν τών πολλών φρουρίων 
τής Κάτω Μοισίας, παρά τήν δεξιάν όχθην 
τοΰ Δουνάβεως ποταμού, άνακαινιαθέν, κατά

τόν Προκόπιον (Περί Κτισμ. IV, 11) 5πό 
τοΰ αΰτοκράτορος Ιουστινιανού (527—565).

ΤΟΓΡΟίΣ.— ’Οχυρά πόλις τής Θράκης έν 
Δαρδανίφ κειμένη παρά τά μεθόρια τής "Ανω 
Μοισίας 46 μίλλια νοτιοανατολικώς τής Ναίσ- 
σοϋ (vuv Nisch) καί έπί τής άπό ταύτης εις 
Σαρδικήν όδοΰ (νδν Σόφια). Κατά τόν Ικτον 
αιώνα περιέβαλεν αυτήν, ώς αναφέρει δ Προ
κόπιος (Περί Κτισμ. IV , 4) δ αΰτοκράτωρ 
’ Ιουστινιανός δΓ όχυρωτάτου τείχους. Τήν 
θέσιν αυτής κατέχει ή σύγχρονος Πιρότ εν 
Νοτιοσλαυίφ.

*ΓΟΓΤΤΙΑΝΑ (τά).—"Ονομα παλαιοΰ φρου
ρίου τής Δαρδανίας, παρά Προκοπίφ (Περί 
Κτισμ. IV, 4) τοΰ δποίου πά τείχη έπεσκεύα- 
σεν δ αϋτοκράτωρ ’ Ιουστινιανός (527—565).

ΤΟΧΑΡΟΙ.— Σκυθικάς νομαδικός λαός τής 
Βακτριανής, κατοίκων έπί τοΰ άνω ροδ τοΰ 
"Ωξου ποταμού (νΰν Amou-Daria '1. Όρμη- 
θέντες άπό κοινού μετά τών Άσίων, Πααια- 
νών καί Σακαραόλων άφήρεσαν άπό τοΰ ήγε- 
μόνος τής Βακτριανής καί ’ Ινδιών Εΰκρατί- 
δου τήν Βακτριανήν περί τό 157 π. X. ολί
γον δε μετά ταΰτα καί αΰτά τά Βάκτρα, 
τήν πρωτεύουσαν αυτής. Άναφέρονται πολ- 
λάκις Οπό τών Βυζαντινών συγγραφέων, τούς 
δποίους κατά τόν Παχυμέρην «ή κοινή Ά ·  
ταρίους λέγει συνήθεια».

ΤΡΑΒΙΖΠί.—Διάφορος ονομασία τής θρα- 
κικής πόλεως Βιζύης (βλ. λέξ.) δπό τήν ό
ποιαν άναφέρειαι κατά τόν δέκατον αιώνα 
εΐ; τά έκκληαιαστικά χρονικά ώς έδρα επι
σκόπου τής έπαρχίας Αίμιμόντου Οπό τόν μη
τροπολίτην Άδριανουπόλεως (Ράλλη καί 11ο- 
τλή, Τόμ. Ε', σελ. 483).

*ΤΡΑΓΙΔΕΓΣ. — Ό  κάτοικος τής πόλεως 
Τραγίλου (βλ. λέξ.).

ΤΡΑΓΙΛΟΣ (ή). — Πόλις τής. Θράκης έν 
Ήδωνίδι, κειμένη βορειοανατολικούς τής Περ
γάμου, έπί τών δπωρειών τοΰ Παγγαίου δ- 
ρους, καί έπί τής Έγνατίας όδοΰ, 10 μίλλια 
πρός δυσμάς τών Φιλίππων. Ώνομάζετο καί 
'Γρώγιλος, Τρώϊλον καί Τρουΐειον. Ό  πολί
της Τραγιλεύς. Κατά τινας ταυτίζεται μέ 
τήν Βράγυλον τοΰ Ίεροκλέους (Συνέκδ. 639), 
άναφερομένην κατά τόν έκτον αιώνα ώς μίαν 
τών 32 πόλεων τής έπαρχίας Ίλλυρικοΰ, 
Πρώτης Μακεδονίας ,ΰπό Κονσ,ρυλαρίου. ’Επί



332 Αχίλλειος Θ. Σαμοθράκη

πολύ ή θέσις της Τραγίλου παρέμεινεν ακα
θόριστος, δπότε δ Perdriget, κατά τάς γεω
γραφικές του έρευνας, καθώρισε τήν ταύτό- 
τητα αυτής μέ τό σημερινόν χωρίον ’ Αηδο
νοχωρι, επί της δεξιάς δχθης της λίμνης ’Α
χινού, δπου άνευρε πολυάριθμα όρειχάλκινα 
νομίσματα αυτής. (Ε. Babellon Traite des 
Monnaies Grecques et Pomaines, Τόμ. 
IV, σελ. 763 καί έξής). Υπήρξε πατρίς τοϋ 
Άσκληπιάδου, μαθητου τοΰ Ίσοκράτους. Ου- 
τος έγραψεν ώς εξ βιβλία, «Τά τραγιρδούμε- 
να», ήτοι συλλογήν μύθων, τούς όποιους άνε- 
βίβασαν οί τραγικοί ποιηταί επί τής σκηνής. 
’ Ελάχιστα όμως αποσπάσματα έσώθησαν μέ- 
χρις ήμών, περιληφθέντα εις τά Fragmenta 
historicorum Graecorum, ύπό Muller (τ. 
Γ, σελ. 301— 306). Τής Τραγίλου σώζονται 
αρχαιότατα αργυρά νομίσματα, κοπέντα περί 
τά 450— 400 π. X, φέροντα τάς επιγραφές : 
ΤΡΑί καί ΤΡΑΙΑΙΟΝ. Επίσης σώζονται καί 
χαλκά φέροντα έμπροσθεν κεφαλήν 'Ερμου 
μετά πέτασου, όπισθεν δέ τήν επιγραφήν 
ΤΡΑΙΑΙΟΝ καί ρόδον (H ead— Σβορώνου, τ. 
Α, σελ. 283—284). Σχετικώς μέ τήν άπει- 
κόνιαιν τοΰ ρόδου δ H euzey (Mission ar- 
cheologique de Macedoine, σελ. 158), α 
ναφέρει ότι τά ρόδα τοΰ ΙΙαγγαίου όρους, κα
λούμενα έκατόνφυλλα, ήσαν περίφημα κατά 
τήν αρχαιότητα (Ήροδ. VIII ,  138. — Θεόφρ. 
περί φυτών VI, 6.— Πλιν. Φυσ. Ίστορ. XXI 
quam centifollium vocant).

ΤΡΑ’ ΓΝΕΓΣ.— Ό  κάτοικος τής θρακικής 
πόλεως Τραϊανής τής μετά ταϋτα Βερόης.

ΤΡΑΊ'ΑΝΗ.— Μετονομασία τής θρακικής 
πόλεως Βερόης (βλ. λέξ.), κατά τόν δεύτε 
ρον μ. X. αιώνα ύπό τών Ρωμαίων, ή νυν 
Στάρα-Ζαγορά έν Βουλγαρίφ.

“ΤΡΑΓΑΝΟΙ (πύλη τοΰ).— Στενή δίοδος 
τοΰ Αϊμου, διά τής δποίας διήρχετο ή διά 
Νύσσης καί Σόφιας αρχαία δδός καταλήγου- 
σα εις Βιδδίνιον. ’ Επί τής διόδου ταύτης 6· 
πήρχε τό κυριώτατον άμυντικάν όχύρωμα τών 
Βυζαντινών, άγνωστον όμως υπό ποϊον όνο
μα. Ύπό τών περίοικων όνομάζεται «Κα- 
πουλού-Δερβέντ», τοΰ όποιου τήν άνέγεραιν 
οί περίοικοι αποδίδουν εις τόν Σέρβον ήρωα 
Μάρκον (ζήσαντα κατά τόν XLV αιώνα), τοΰ 
όποιου καί σήμερον άκόμη φέρει τό όνομα :

Μάρκοβο Καπούλια. Κατεστράφη .μόλις περί 
τό 1835— 1836 όπό τίνος πασσά, δτά τήν κα
τασκευήν τής σημερινής δδοδ. Σήμερον σώ
ζονται άμορφοι τινες όγκοι, επί δέ τών πα
ρακειμένων λόφων τά λείψανα δύο φρουρίων 
καί ένός πύργου. (Πρβλ. G' Schlnmber- 
ger, Τά νεανικά έτη Βασιλείου τοΰ Βουλ- 
γαροκτόνου, μετάφρ. Στ. Βουτυρά, σελ. 370 
καί έξής).

ΤΡΑ'Γ ΑΝ0ΓΙ10ΛΙΣ.— Πόλις τής μεσημ
βρινής Θράκης, πρός δυσμάς τοΰ ποταμού Έ 
βρου έπί τής Έγνατίας δδοΰ καί περί τά 14 
χλμ. άπό τής παραλίας, ίδρυθεΐσα δπό τοΰ 
αΰτοκράτορος Τραϊανού (98— 117 μ. X.) επί 
τής θέσεως τής αρχαίας Δορίσκου (βλ. λεξ.). 
’Ήκμασε κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, ιδίως 
δέ έπί Σεπτιμίου Σεβήρου (193—211 μ. X.), 
επί δέ τοϋ Διοκλητιανοΰ (284—305 μ. X.), 
άνεδείχθη πρωτεύουσα τής έπαρχίας Ροδό
πης. Κατά τόν έκτον αιώνα, άναφέρεται δπό 
τοΰ Ίεροκλεους (Συνεκδ. 634) ώς μία τών 7 
πόλεων τής αυτής έπαρχίας, εις δέ τά έκ- 
κλησιαατικά χρονικά ώς Ιδρα μητροπόλεως 
τής έπαρχίας Ροδόπης, εχουσα εις τήν δι
καιοδοσίαν της κατ’ άρχάς τρεις επισκοπές, 
βραδύτερου δέ οκτώ. (Ράλλη καί ΙΙοτλή, Τόμ. 
Ε', σελ. 456, 474, 492, 500.—Μητροπολί
του Σάρδεων Γερμανού, 'Επισκοπικοί Κατά
λογοι Ά ν . καί Δυτ. Θράκης, εις «θρακικά», 
1935 σελ. 125 καί έξής). Πότε ακριβώς κα- 
τεστράφη δέν είναι γνωστόν. Ό  ’ Ιωάννης 
Καντακουζηνός (1341— 1354) αναφέρει αυτήν 
ώς πόλιν «κατεστραμμένην ουσαν έκ παλαιών 
ετών», οπότε δ Μητροπολίτης αΰιής μετέφε
ρε τήν έδραν του εις Μοαυνόπολιν (κατά μή
να Αϋγουστον 1347) χηρεύουσαν τότε επι
σκοπήν αυτής, προσαρτηθείσης ολίγον βραδύ- 
τερον (1353) καί τής εκκλησίας Περιθεωρίου 
Κατά τά 1371 έρημωθείαης καί τής έπαρχίας 
ταύτης, έςηφανίσθη καί δ τίτλος τοΰ μητρο
πολίτου Τραϊανουπόλεως. Τής Τραϊανουπό- 
λεως σώζονται αΰτοκρατορικά νομίσματα άπό 
τοΰ Τραϊανοΰ καί εντεύθεν μετά τής έπιγρα- 
φής ΤΡΑ’ΓΑΝ0Π10ΛΕΙΤΩΝ ή ΑΓΓΟΓΣΤΗΣ 
ΤΡΑ’ΓΝΗΣ καί διαφόρων τύπων, μεταξύ τών 
δποίων δ ποτάμιος θεός "Εβρος κατακείμενος 
(H ead —Σβορώνου, Τόμ. Α', σελ. 362). Τά 
ερείπια αυτής (ξένιόν, θέρμαι καί άλλα), ρ ω 
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μαϊκών χρόνων σώζονται παρά τό νΰν χωρίον 
Λουτρός, όπου κατ’ έτος μεταβαίνουν κλει
στοί έπισκέπται χάριν τών ιαματικών αύτής 
λουτρών.

ΤΡΑΤΑΝΟΠΙΟΛΙΤΗΣ.—'Ο κάτοικος τής 
θρακικής πόλεως Τραϊανουπόλεως (βλ. λέξ.)

*ΤΡΑΚΑ2.— Βυζαντινή κώμη τής Ν. Α. 
Θράκης κειμένης παρά τό Ρήγιον (Κουτσοϋκ- 
Τσεκμετζέ) έπί τής κορυφής δψηλοδ τίνος 
λόφου, όπου κατά τήν παράδοσιν, κατέφευ- 
γον οί τούς διαβάτας ληστεύοντες κακοποιοί. 
Τής κώμης ταύτης δπό οΰδενός συγγραφέως 
γίνεται μνεία, παρά εις πατριαρχικά έγγραφα 
τοδ 1348, όπου άναφέρεται ότι δ πρωτοϊερα- 
κάριος κϋρ Θεόδωρος δ Στρογγυλός - μετά 
τών άδελφών του έκίνησαν αγωγήν ενώπιον 
τής Ίερας Συνόδου, λέγοντες ότι ό πατήρ 
συζεύξας κατά πρώτον τήν αδελφήν αυτών 
Μαρίαν «συνεφώνησε προικός χάριν αυτή καί 
τό ήμισυ του εις τό χωρίον τής Τρακάδος 
διακειμένου αμπελιού». Σήμερον καλείται : 
Τρακάδα, Τρακάδια καί Τρακάτια. (ΙΙρβλ. 
Ά λ .  Πασπάτη, Τά θρακικά προάατεια τοϋ 
Βυζανιίου, εις Έλλ. Φιλολ. Σύλλ. Κων)πό- 
λεως, έτος XII, σελ. 38).

Τ ’ΡΑΛΗΣ (δ). — “Ονομα θρακικής θεότη- 
τος, μή άναφερόμενον δπό οΰδενός τών αρ
χαίων συγγραφέων, γνωστόν έξ επιγραφών 
αί διτοΐαι εδρέθησαν έν Θράκη (Έλλην. Φιλ. 
Σύλλ. Κων)πόλεως, 1873—1874, σελ. 169. 
Πρβλ. καί λέξιν : Τράλλεις).

ΤΡΑΛΛΕΙΣ ή ΤΡΑΛΛΙΟΙ.— Πολεμικός λα
ός τής Θράκης, εκ τών δποίων, κατά τάν 
’Ησύχιο* Ιστρατολογοδντο οί μισθοφόροι καί 
δήμιοι τών βασιλέων τής ’ Ασίας. Οί Τράλ- 
λεις, λαβόντες ποτέ παρά τοϋ Ξέρξου πλού
σια δώρα, διά τήν έκ τής χώρας αυτών διά- 
βασίν του, άπήτησαν καί παρά τοϋ Αγησι
λάου μισθόν έκατόν αργυρών ταλάντων καί 
άλλας τόσας γυναίκας, όταν ήθέλησε νά δια- 
6ή διά τής χώρας των. Ό  ’ Αγησίλαος όμως 
εις άπάντησιν, επιτεθείς κατ’ αυτών τούς έ- 
τρεψεν εις φυγήν καί πολλούς έφόνευαε. 
(Πλουτάρχ. ’Αγησίλαος, 16). Κατά τινα πα- 
ράδοσιν", άναφερομένην δπό τοΰ Στράβωνος 
(XIV, 619), έθεωροΰντο μετά τών Άργείων 
ώς ίδρυταί τή Ίωνίφ πόλεως, ήτις άπ’ αυτών 
ώνομάσθησαν Τράλλεις.

ΤΡΑΜΑΡΙΣΚΑ (ή).— ’Οχυρά πόλις τής 
Κάτω Μοισίας ή άλλως καλουμένη Τρααμα- 
ρίσκα (βλ. λέξ.).

ΤΡΑΝΙΦΑΙ ή ΤΡΑΝΡΡΟΙ.—Λαός θρακικός, 
κατσικών τά ανατολικά παράλια τοϋ Εύξεί- 
νου τής Θράκης, άναφερόμενος δπό τοδ Ξε* 
νοφώντος μετά τών βυνών καί Μελανδιτών, 
τών δποίων έβασίλευσεν δ Μαισάδης (Κυρ. 
Άνάβ. V II ,  2, 32).

ΤΡΑΝΟΓΤΑΡΑ.—Ρωμαϊκός σταθμάς (sta- 
tio) τής Έγνατίας δδοδ Ν, Δ. τοδ Άστίβου 
(νδν Ίστίπ) επί τοδ Άστυκοδ (νδν Βρανίτσα), 
παραποτάμων τοΰ Άξιου, οϋ μακράν τών Στύ- 
βων (νδν Σίρκοβο), Ή  λέζις είναι θρακο · λα
τινική σύνθετος έκ τοδ Τρανού καί —- πάρα, 
τής όποιας τό πρώτον συνθετικόν πιθανώτε- 
ρον νά είναι Τραϊανού, τό δέ δεύτερον θρα- 
κικόν τό δπσΐον σημαίνει : στενόν (=στενάν 
ή πέρασμα τοδ Τραϊανού).

*ΤΡΑΓ1ΕΖ0ΓΣ.—“Ονομα πόλεως τής χερ
σονήσου Παλλήνης (νδν Κασσάνδρας) παρά 
τήν Σπάρτωλον (βλ. λέξ.) γνωστή μόνον έξ 
επιγραφής τοδ τετάρτου π. X. αίώνος, δη- 
μοαιευθείσης δπό τοδ Ducherne (N o  113)1 
εις τήν όποιαν άναφέρεται, ότι δ βασιλεύς 
Κάσαανδρος έδώρηαεν εις τόν ΙΙερδίκαν, υιόν 
τοΰ Κοίνου τρεις αγρούς' τόν ένα έν Σιναίφ, 
τάν άλλον έν Τραπεζοδντι, τόν δέ τρίτον .έν 
Σπαρτώλφ. Οδδέν άλλο περί αυτής γνωρίζο- 
μεν. ’ Εκ τοδ έν τή έπιγραφή όμως άναφερο- 
μένοο ονόματος τοδ δωρητοδ Κασαάνδρου, κα
ταφαίνεται ότι τά δωρητήριον τοδτο έγένετο 
μετά τήν ϊδρυαιν τής Κασσανδρείας τά 316 
π. X. (Π ρβλ. Δήμιτσα,Ή Μακεδονία, σ. 633).

ΤΡΑΣΜΑΡΙΣΚΑ.—’Οχυρά πόλις τής Κά
τω Μοισίας κειμένη έπί τής δεξιάς όχθης τοδ 
Δουνάβεως πρδ τοδ Δορυστόλου τής νδν Σι- 
λιστρίας (Προκ. ΙΙερί Κτισμ. IV, 7, 7). 'Τπό 
τοδ Πτολεμαίου (Γεωγρ. Γ, 10, 5) καλείται 
Τραμαρίσκα, έπί δέ τών Ρωμαϊκών χρόνων 
ήτο έδρα φρουράς (Legio I X  Claudia). Εις 
τά ’ Εκκλησιαστικά χρονικά άναφέρεται επί
σκοπος ι δ Τραμαρίσκου, ή δ Τρομαρίσκων. 
(Ράλλη καί ΙΙοτλή, τόμ. Ε’ , σελ. 463). Ταυ
τίζεται μέ τήν σημερινήν Tutrakan.

ΤΡΑΤΟΣ.— Μικρός ποταμός τής Ν. Δ. Θρά
κης, όστις πηγάζων από τών χαιτηλοτέρων 
δπωρειών τής Ροδόπης έκβάλλει μετά ροΰν.
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35 χλμ. εις χήν Βισχονίδα λίμνην παρά χήν 
πόλιν Δίκαια (Ήροδ, VII, 109). 'Γπό χών 
Τούρκων καλειχαι ”Ακ - σοδ, υπέρ αΰχόν δέ 
διέρχεχαι ή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλο
νίκης—Άλεξανδρουπόλεως.

ΤΡΑΓΣΟΙ.— Λαός χής Ν. Α. Θράκης, άνα- 
φερόμενος δπό χοδ Ήροδόχου (V, 3—4) καί 
καχοικών έπί χίδν μεσημβρινών δπωρειών χής 
Ροδόπης καί χής κοιλάδος χοδ Τραύοο ποχα- 
μοΰ (νΰν ”Ακ - σοό). Τά ήθη καί έθιμα αύ
χών ήσαν δμοια πρός χά χων λοιπών Θρα
κών. "Οχαν όμως έγενναχο κανείς οί αυγγε- 
νεϊς χου καί οί φίλοι, περικυκλοδνχες αΰχόν 
έκλαιον καί έμοιρολόγοον δι’ δσα κακά έχει 
νά δποφέρη εις χόν κόσμον χοΰχον, δχαν δέ 
άπέθνηακέ τις, χόν έθαπχον γελώνχες καί 
χαίρονχες, διόχι άπαλλασσόμενος άπό χά δει
νά χοΰ βίου, θά εδρίσκεχο εις αίωνίαν μακα- 
ριόχηχα. (Ήροδ. V , 3—4).

ΤΡΗΡΕΣ — θρακικός λαός καχοικών καχά 
χόν θουκυδίδην (Β, 96) χήν πρός βορραν χοΰ 
Σκομίου όρους χώραν μέχρι χοδ Ο’ίσκου ή Ή 
σκιου ποχαμοΰ (νΰν ”Ισκερ) καί γειχονεϋων 
μέ χοδς Τριβαλλοΰς καί 'Γιλαχαίους. Τά 429 
π. X. Ιλαβον μέρος δπό χόν Σιχάλκην, βασι
λέα χών ’ (Ιδρυσών εις χήν καχά χοδ Περδί- 
κου, βασιλέως χής Μακεδονίας έκσχραχείαν. 
Καχά χόν Σχράδωνα (VII, 586) μέρος αύχών 
μεχηνάσχευαεν εις Μικράν ’Ασίαν, έκχοχε δέ 
δέν άναφέρονται πλέον.

ΤΡΙΒΑΛΛΙΚΟΝ (πεδίον).— Έκχεχαμένη πε- 
διάς χής "Άνω Μοισίας, διαρρεομένης δπό χοδ 
”Αγγρου ποχαμοδ (νδν’ Ιβάρ), δσχις καχά χόν 
Ήρόδοχον (VII, 59) «έξ ’Ιλλυριών ρέων πρός 
βορέην άνεμον» είσβάλλει είς χόν Βρόγγον 
ποχαμόν (νΰν Μοράβαν έν Σερβίφ).

ΤΡΙΒΑΑΛΟΙ.—’Ισχυρός θρακικός λαός χής 
Κάχω Μοισίας, καχοικών μεχαξδ Αίμου καί 
Δουνάβεως πρός δυσμάς χών Τρηρών, άπό 
χών όποιων έχωρίζονχο διά χοΰ ποχαμοδ Οϊ- 
ακαυ ή Όσκίου (νδν ’Ίσκερ), παραποχάμου 
χοδ Δουνάβεως (θουκ. Β, 96.—Σχράβ. VII, 
318). Άνχιχαχθένχες γενναίους καί έπιχυχώς 
καχά χών Όδρυσών, έπέδραμον χήν Θράκην 
καί Ιφθασαν μέχρις Άβδήριυν, όπόθεν εξε- 
διώχθηααν δπό χοδ σχραχηγοδ χών ’Αθηναίων 
Χαβρίου χά 376 π. X. ’ Ακολούθως ύπεχάγη- 
σαν Οπό χοδ Φιλίππου >ςαί χρδ Μεγάλου ’ Α

λεξάνδρου, δσχις καχενίκησε χόν βασιλέα αύ· 
χών Σϋρμον χά 355 π. X. (Άρριαν. Άνοβ. 
Α, 4). Καχόπιν δπεχάγησαν είς χοδς Ίλλυ- 
ριούς, βραδύχερον δέ έπί χών ρωμαϊκών χρό
νων ή χώρα χων άπεχέλεσε μέρος χοΰ ρω- 
μαϊκοδ βασιλείου. 'Ο Πλίνιος (Nat. Hist. 
VII,  2) σημειώνει χά βάσκανον βλέμμα χών 
Τριβαλλών, ίκανάν νά θαναχώση ο,χι μεχά 
φθόνου προσέβλεπον. Ή επίδρασις, άλλως χε, 
είς χά βάσκανον βλέμμα ήχο γνωσχή παρά 
χοϊς άρχαίοις "Ελλησι καί Ρωμαίοις, καί έ- 
πισχεύεχο παρ’ αύχών. (Πρ6λ. ΙΙλουχάρχου 
Συμπόσιον V, 7).

*ΤΡΙΒ0ΓΝΑΛ1ΌΝ ΤΟΓ ΚΑΜΠΟΓ ή ΕΒΔΟ
ΜΟΝ.—Τά Τριβουνάλιον ή Βήμα χοΰ Κάμπου 
ήχο είδος δψηλής εξέδρας, άπό χής όποίας 
οί αΰχοκράχορες προσεφώνουν χόν σχραχάν 
καί χά πλήθη μεχά χήν άναγόρευσίν χων. Τά 
σχήμα χου ήχο κυκλοχερές, δψοδχο δέ είς 
χήν είσοδον χής πεδιάδος χοδ Κάμπου ή 'Ε 
βδόμου (βλ, λ.) νδν Μακρυχώρι ή Μακρίκιοϊ. 
ΙΙρώχος καχεακεύάσε χό Τριβουνάλιον δ αύ- 
χοκράχωρ ΟΟάλης (364—378) <περιφανέαχαχον 
ποιήσας κρηπΐδι καί βήμαχι καί άνδριασιν».

ΤΡΙΖΟΙ (οί). — Ααός θρακικός καχόικών 
πρός νόχον χοδ ”Ισχρου (Δουνάβεως) παρ’ Έ- 
καχαίφ.

ΤΡΙΗΡΟΣ. — Πόλις χών θρακικών παρα
λίων, κειμένη πιθανώς μεχαξδ Χαλκιδικής 
και Μαρωνείας. γνωσχή μόνον έκ χών νομι- 
σμάχων αύχής, άναγομένων είς χά 450—400 
π. X, Παρισχάνουν δέ χαδχα έμπροσθεν πρρ- 
χομήν ίππου ή κεφαλήν χοδ ’ Απόλλωνος, ό 
πισθεν δέ ένχός έγκοίλου χεχραγώνου χήν ε
πιγραφήν ΤΡΙΗ ή κλάδον δάφνης. (H ead — 
Σβορώνου, χόμ. Α, σελ. 326).

*ΤΡΙΚΕΣΑ (ή). — Πόλις χής Κάχω Μοι
σίας, άναφερομένη δπό χοδ Προκοπίου (Περί 
Κχισμ. IV , 6 , 28), χής όποιας χά καχεσχραμ- 
μένα χείχη άνεκαίνισεν δ αύχοκράχωρ Ίου- 
σχινιανός (527 — 565).
. ΤΡΙΚΟΡΝΙΟΝ. — Πόλις χής ’Άνω Μοισίας 

κειμένη καχά χόν Πχολεμαίον (Γεωγρ' Γ, 9,
3) παρά χήν συμβολήν χοδ Μάργου (νδν Μο- 
ράβα) μεχά χοδ Δουνάβεως περί χά 14 μίλ- 
λια πρός Άν. χής Σιγγιδόνος (νδν Βελιγρα
διού). Καχά χόν §κχον αιώνα άναφέρεχαι δπό 
χοΰ 'Ιεροκλέους (657) δπό χά όνομα Πρικορ-
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νία, ώς μία των πέντε πόλεων της επαρχίας 
Μοισίας δπό ήγεμόνα. Τήν θεαιν αυτής έπέ- 
χει ή σημερινή Ritopek έν Σερβίφ.

ΤΡΙΜΜΑΜΙΟΝ.—Πόλις τής Κάτω Μοιοίας 
επί τής δεξιάς όχθης τοΰ Δουνάβεως, ολίγον 
κατωτέρω τής μετά τοΰ παραποτάμου αΰτοΰ 
Ίατέρου, (νυν Ίάντρα) συμβολής του (Πτο
λεμ. Γεωγρ. Γ, 10, 5). *Η τοποθεσία της 
παραμένει άγνωστος. Κατά τινας, πιθανόν νά 
είναι ή σημερινή Dikalika.

*ΤΡΙΜΟΝΤΙΟΝ ή 'ΓΡΙΜΟΝΤΙΑ.—"Ητοι τρί- 
λοφος. ’Ονομασία τής Φιλιππουπόλεως (βλ. 
λεξ.) έπί των Ρωμαϊκών χρόνων, ώς κείμε
νης επί τριών λόφων.

*ΤΡΙΜθΓΣ (ή). — Διάφορος ονομασία τής 
Φιλιππουπόλεως παρά τή "Αννφ Κομνηνή 
(XIV 8), λατινιστί: Trim ontm m  ήτοι Τρί- 
λοφος.

*ΤΡΙΣΤΩΛΟΣ ή ΤΡΙΣ'ΓΟΛΟΣ.— ΙΙόλις τής 
Σιντικής, άναφερομένη δπό τοΰ Πτολεμαίου 
(Γεωγρ. Γ, 12, 27). "Αγνωστος άλλοθεν καί 
ακαθόριστος. Κατά πάσαν πιθανότητα ’έκειτο 
Ν. Α. τής 'Ηράκλειας τής Σιντικής.

*ΤΡΙΣΩΛΑΙ (οί).—"Εθνος θρακικόν μνη- 
μονευόμενον υπό τοΰ Έκαταίου κατά τόν Στ. 
Βυζάντιον.

*ΤΡΟ·ΓΛΙΟΝ ή ΤΡΟΓΤΛΙΟΝ. — Παραλ
λαγή τοΰ ονόματος τής θρακικής πόλεως 
ϊράγιλος (βλ. λέξ,).

*ΤΡΟΠΕΟΣ·—Μία των 15 πόλεων τής ε
παρχίας Σκυθίας (νΰν Δοβρουτσάς) τοΰ θ έ 
ματος Θράκης, μνημονευομένη κατά τόν έ- 
κτον αιώνα δπό τοΰ 'Ιεροκλέους (Συνεκδ. 
637), άλλ’ άγνωστον που κείμενη. Καλείται 
καί Τράπαιον. Έκυριεύθη δπό των Άβάρων 
τό 584 μετά τής Δορυστόλου, Μαρκιανουπο- 
λεως καί άλλων (θεοφολάκτ.Ίστορ. σελ. 18).

ΤΡΟΣΜΙΣ ή ΤΡυΙΣΜΙΣ.— Σημαντική πόλις 
τής Κάτω Μοισίας, εν τή Μικρφ Σκυθίφ (νΰν 
Δοβρουτζα), κτισμένη έπί τής δεξιάς όχθης 
τοΰ Δουνάβεως, έδρα ρωμαϊκής λεγεώνος 
(Πτολεμ. Γειογρ. Γ, 10, 5). Κατά τόν Ικτον 
αιώνα άναφέρεται δπό τοΰ 'Ιεροκλέους ώς 
μία των 15 πόλεων τής επαρχίας Σκυθίας, 
δπό ήγεμόνα, δπό δέ τοΰ Προκοπίου δπό τό 
δνομα Τροσμής, τής όποιας τά τείχη έπε- 
σκεύασεν δ αϋτοκράτωρ ’ Ιουστινιανός (527— 
565). Τήν θέσιν αυτής ένέχει ή νΰν Iglitza

εν Δοβρουτσ^ί, όπου σώζονται τά ερείπια.
*ΓΡΟΓΛΙΑ (ή).— Βυζαντινή κωμόπολις τής 

Άν. Θράκης έπί λαμπράς τοποθεσίας ώραν 
περίπου πρός βορράν τοΰ Σαμμοκοβίου (βλ.λ.) 
άκμάζουσα πρό τής κτήσεως τοΰ Σαμμακο- 
Siou πρό τής άλώαεως τής Κωνσταντινουπό
λεως καί μετ’ αυτήν, ένεκα τής πλούσιας 
κτηνοτροφίας καί τής άφθονου παραγωγής 
λινού, εκ τοΰ όποίου έξήγον λινέλαιον, κα
θώς καί εκ τής έκμεταλλεύσεως τών περί αυ
τήν μεταλλείων χαλκού καί σιδήρου, παρήκ- 
μασε ένεκα τών συχνών επιδρομών καί δηώ- 
σεων τών Κιρτζαλίδων. Τό 1829 περί τάς 50 
οικογένειας μετηνάστευσαν εις Γαλάζιον τής 
Ρουμανίας, όπου άπετέλεσαν χωριστήν συ
νοικίαν (Σ. Αακίδου, σελ. 72). Πρό τής αν
ταλλαγής τών πληθυσμών ήρίθμει 531 κα
τοίκους "Ελληνας, καταφυγόντας τό 1923 
εις τήν Ελλάδα.

*ΤΡΩΓΛΟΔΓΤΑΙ.—θρακικάς λαός κατοικών 
βορειοανατολικούς τών Κροβύζων περί τήν 
Κάλλατιν (νΰν Μαγγάλια), Τόμους (Κων- 
στάντζαν) κα! "Ιατρόν, τήν νΰν περίπου Δο- 
βρουτσάκ (Μικράν Σκυθίαν). (Στράβων, VII, 
318. — Πτολεμ. Γεωγρ. Γ, 11, 6).

ΤΓΑΗ ή ΘΓΑΗ ή ΘΟΓΛΗ. —’Ονομασία τοδ 
έν Θράκη περί τά τέλη τοΰ τρίτου π. X. αιώ- 
νος ίδρυθέντος βασιλείου δπό τών μετά τοδ 
Βρέννου έπιδραμόντων τήν Ελλάδα γαλατι
κών στιφών. Είχεν δμώνυμσν πρωτεύουσαν, 
άγνωστον ποδ κειμένην. Κατά τόν Στέφανον 
Βυζάντιον, «Τύλις πόλις τής Θράκης τοΰ Αί
μου πλησίον, καί κλίνεται : Τύλεως. Τό εθνι
κόν Τυλίτης». Μετά τόν θάνατον τοΰ Βρέννου 
καί τήν δποχώρησιν τών Γαλατών έκ Δελ
φών, άναλαβών τήν ήγεμονίαν αυτών δ Κο- 
μοντόριος, κατώρθωσε κατόπιν μεγάλων άπο- 
λειών, νά δδηγήαη αδτοδς διά μέσου τής Θεσ
σαλίας, Μακεδονίας καί Θράκης, όπου συνε
νωθείς μετ’ άλλων άπό βορρά κατερχομένων 
γαλατικών στιφών ίδρυσε τό 273 π. X. τό βά· 
σίλειον τής θύλης ή Τύλης, τό δποΐον έπί 
τοσοϋτον έπεξετάθη διά τών κατακτήσεών του, 
ώστε κατέστησε φόρου δποτελή καί αυτήν 
τήν ίσχυράν πόλιν τοΰ Βυζαντίου. Μετά διάρ
κειαν 60 περίπου έτών κατελύθη έπί τοΰ τε
λευταίου αυτής βασιλέως Καυάρου δπό τών 
έπαναστατησάντων Θρακών τά 220 π. X.
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(Πολυβίου Ία top. V ,  46). Τά βασίλειον τής 
θύλης δέον νά άναζητηθή προς Ν. τού Αί
μου έν τή περιφερείς τοΰ νΰν Καζανλίκ έν 
Βουλγαρίφ.

*ΤΓΡΕΑΣΟΣ,— ’Όνομα θρακικόν κύριον 
γνωστόν έξ έπιγραφής εκτεταμένος τύπος τοΰ 
'Γύρης ή Τήρης, δπως τά : Τήραλος, Τήρα- 
λας, Τήριλλος. (θρακικά, 1933, σελ. 106 καί 
1937, σελ. 31).

*ΤΓΡΙΜΜΑ2.—"Ηγεμών των Θρακών, πι
θανώς ΰπό μακεδονικήν κυριαρχίαν, τοΰ δποίου 
δ υΕός Άγάθων άναφέρεται ώς στρατηγός τοΰ 
ίππικοΰ των Όδρυαών έν τή στρατιφ τοΰ 
Μεγ. ’ Αλεξάνδρου κατά τό 324 π. X. (Αιοδ. 
Σικελ. X V I.  22).

ΤΓΡΟΔΙΖΑ (ή). — ’ Αρχαιότατη πόλις τής 
Θράκης κειμένη κατά πάσαν πιθανότητα πρδς 
βορραν τής Ιίερίνθου (Ηράκλειας). Άναφέ
ρεται δπό τοΰ 'Ηροδότου (VII, 25) ώς άνή- 
κουσα είς τούς Περινθίους, κατελήφθη δέ υπό 
τοΰ Εέρξου τά 480 π. X, δτε έπήοχετο κατά 
τής "Ελλάδος. Τό δνομα Τυρόδιζα είναι κα- 
θαρώς θρακικόν, έκ τής καταλήξεως δέ —δίζα 
σημαινούσης φρούριον ή όχυρόν. φαίνεται δτι 
ήτο φρούριον παρά τήν Πέρινθον. Πλήν τής 
Τυροδίζης ταύτης μνημονεύεται ΰπό τοΰ Στε
φάνου τοΰ Βυζαντίου καί άλλη δμώνυμος πό
λις μετά τό Σερρειον άκρωτήριον, επί τοΰ 
Αιγαίου πελάγους. Τό εθνικόν Τυροδιζαΐος.

ΤΓΡΟΑΟΗ.—ΙΙόλις τής Ν. Α. Θράκης κει- 
μένη έπί τής θέσεως τής αρχαίας Συράλλου 
(βλ. λ.), άγνωστον δμως πότε ίδρύθη. Ύπά 
τών Βυζαντινών ώνομάζετο Τζουρουλός καί 
ΐουρουλός, ΰπό δέ τοΰ Μελετίου (Γεωγρ. τ. 
Γ, σελ. 103—104) Τερλώη καί Τζουρουλού· 
πόλις. Έπί τών Βυζαντινίδν χρόνων ή Τζου
ρουλός ήτο φρούριον ισχυρόν καί έδρα ιππι
κού, ΰποατάσα αλλεπαλλήλους δηώαεις, δπως 
π. χ. τά 443 ΰπό τοΰ ’ Αττίλα, τό 813 ΰπό 
των Βουλγάρων ΰπό τον ήγεμόνα αυτών 
Κροΰμμον, τά 1206 ΰπό τών Βουλγάρων Κου- 
μάνων καί Βλάχων. Τό 1081, έκ ΐυρολόης 
δρμώμενος δ ’Αλέξιος Κομνηνάς κατέλαβε 
τάν θρόνον τοΰ Βυζαντίου, έκεί δέ έπεχείρησε 
νά κρατηθή δ Μούρτζουφλος τό 1204, δτε οί 
Σταυροφόροι έγιναν κύριοι τής Κων)πόλεως. 
Τά 1235 δ αΰτοκράτωρ τής Νίκαιας ’ Ιωάν
νης Βατάτζης άνεκατέλαβε τήν δπό των
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Φράγκων κατεχομένην Τυρολόην, δύο δέ έτη 
μετά ταΰτα βοηθούμενοι ot Φράγκοι ΰπό των 
Βουλγάρων καί Κουμάνων, έπολιόρκησαν αυ
τήν, άλλ’ άνευ αποτελέσματος. Τά 1240 κα
τελήφθη ΰπό των Φράγκων, βοηθουμένων καί 
πάλιν δπό τών Κουμάνων, άνεκατελήφθη δέ 
ΰπό τοΰ Βατάτζη τό έαρ τοΰ αΰτοΰ έτους. Τέ
λος κατελήφθη ΰπό των Τούρκων τά 1359 
οί δποΐοι κατέσφαξαν τήν φρουράν καί κατε
δάφισαν τά τείχη αυτής. Έκτοτε παρέμεινεν 
ΰπό τούς Τούρκους, άκολουθήσασα τήν τύχην 
καί τάς περιπέτειας τής Άν. Θράκης. Τά 
1511 πλησίον αυτής συνήφθη μάχη μεταξύ 
Βαγιαζίτ καί τοΰ υίοΰ του Σελίμ, ήγεμόνος 
τής Τραπεζοϋντος, καθ’ ήν ένικήθη δ Σελίμ 
μόλις διασωθείς. Κατά τάν τελευταΐον Ρωσ- 
αοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1878 κατελήφθη 
ΰπό των Ρώσσων, οί όποιοι παρέμειναν εκεί 
μέχρι τής συνθήκης τοΰ "Αγίου Στεφάνου. 
Παραχο)ρηθεΐσα εις τήν "Ελλάδα τό 1920 
διά τής συνθήκης των Σεβρών, μετά δλιγο- 
χρόνιον ελευθερίαν, έγκατελείφθη τό 1923 
ΰπό των κατοίκων της, κατόπιν τής Μικρα
σιατικής καταστροφής καί τής ανταλλαγής 
των πληθυσμών. Έκ τοΰ φρουρίου τής πό- 
λεως έλάχιστα λείψανα εσώζοντο είς τά βό
ρεια αυτής παρά τήν λεωφόρον, ήτις άγει είς 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν.

’ Από έκκλησιαστικής άπόψεως ή Τυρολόη 
ήδη άπό των αρχών τοΰ ένατου αίώνος ήτο 
έδρα έπισκόπου, προαχθεΐσα είς έδραν αρχιε
πισκόπου μετά τόν θάνατον ’Ανδρονίκου τοΰ 
Παλαιολόγου (t  313). Μετά τό 1364 ανα
φαίνεται πάλιν ώς επισκοπή, μετά δέ τήν όί- 
λωσιν τής Κων)πόλεως ώς μία των ΰπό τόν 
Μητροπολίτην "Ηράκλειας έπισκοπών. Άπό 
τοΰ δευτέρου ήμίσεως τοΰ X V I  αίώνος καί 
έξης, άναφέρεται συνηνωμένη μετά τής επι
σκοπής Σερεντζίου, άποτελέσασα μετά τοΰ 
Σερεντίου ιδιαιτέραν Μητρόπολιν τά 1907. Έ -  
παυσεν ΰφισταμένη μετά τήν έκκένωσιν τής 
Άν. Θράκης. (Ράλλη καί ΙΙοτλή, σελ. 476.— 
Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανοΰ, ’ Επισκοπι
κοί κατάλογοι κτλ. είς «θρακικά», 1935, σ. 
127 καί έξης).

"Η Τυρολόη κεΐται είς άπόστασιν 32 χλμ. 
ΒΑ. τής Ραιδεστοΰ καί]100 χλμ. δυτικώς τής 
Κων)πόλεως, παρά τήν έκ Κων)πόλεως είς
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τήν Άδριανούπολιν άγουσαν διδηροδρομικήν 
γραμμήν, παρά τάν ποταμόν Τουρλοϋ-ντερέ. 
Κατά τήν έπί 'Ελληνικής κατοχής γενομέ- 
νην άπογραφήν τοΰ 1922 ή Τυρολάη ήρίθμει 
6.000 περίπου κατοίκους, διατηροΰντας πλή
ρη αστικήν σχολήν, παρθεναγωγεϊον, καί φι-

ΓΑΜΠΟΛΙΣ.— Μεταγενέστερον δνομα τής 
αρχαίας πόλεως Διοσπόλεως, κείμενης επί τής 
άριστερας δχθης τοΰ ΤάνζΟυ (νυν Τούντζα) 
καί επί στρατηγικής θέαεως, έπί τής άπό 
Άδριανουπόλεως διά του ’ Ανατολικού Αίμου 
άγούσης δδοΰ, άπέχουαα πρός βορραν μέν τής 
Άδριανουπόλεως 100 χλμ. πρός νότον δέ τής 
Σηλϋμνου 30. 'Γπό των Βυζαντινών Ιστορι
κών καί χρονογράφων άναφέρεται πολλάκις 
άπό τοΰ XI μέχρι τοΰ X I V  αίωνος υπό τά 
δνομα Αιάμπολις. Κατά τόν μεσαιίδνα μετω- 
νομάσθη Ίωαννοΰπολις καί Ίωαννίπολις (Με
λετίου, Γεωγρ. Τόμ. Γ, σελ. 103). Σήμερον 
ονομάζεται Αιάμπολις καί κοινώς Ίάμπολις 
(τουρκιστί Γιάμπολ). (Βλ. λέξ. Διόσπολις).

ΓΓΙ ΑΙΝΩΝ.—Δυνάστης τοΰ Ιίιμμερίου Βο- 
σπόρου τοΰ τετάρτου π. X. αίωνος, γνωστός 
έκ μοναδικού άργυροϋ νομίσματος.

ΓΔΡΑΛΙΣ (δ).—Ποταμίσκος τής Νοτιοα
νατολικής Θράκης, έκβάλλων είς τόν μυχόν 
τοΰ Κερατίου κόλπου παρά τάς Βλαχέρνας. 
Μέρος των δδάτων αΰτοΰ εϊσέρρεεν είς τόν 
Άδριάνειον αγωγόν, κατά δε τόν Πέτρον 
Γύλλιον επί τής εποχής του (1561) εκαλείτο 
Βελιγράδιον, άπό τοΰ χωρίου διά τοΰ δποίου 
διήρχετο. Φαίνεται δμως δτι πρόκειται περί 
τοΰ ποταμίακου Κυδάρεως (βλ. λέξ.), τοΰ ό 
ποιου τά δνομα δπέστη μεγάλην άλλοίωσιν.

ΓΛΑΣΙΑΝΑΙ (φρούριον).— "Εν των πολλών 
φρουρίων τής Θράκης έν τή έπαρχίφ Αίμι- 
μόντου, έπισκευασθέν κατά τόν Προκόπιον, 
(Περί Κτισμ. IV, 12) δπά τοΰ αΰτοκράτορος 
’ Ιουστινιανού (527—565).

ΓΜΑΓΠΑΡΟΓΒΡΙ (φρούριον).— "Ονομα πα
λαιού φρουρίου τής Θράκης, άνακαινισθέν κα
τά τόν Προκόπιον (Περί Κτισμ. IV, 11) δπά 
τοΰ αΰτοκράτορος Ίουστιανοΰ (527—565).

*ΓΠΑΚΟΗ.— Πόλις τής Κάτω Μοισίας επί

λανθρωπικά ιδρύματα, έκκλησίας δέ τιμωμέ- 
νας επ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου καί τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Σήμερον κατά 
τήν άπογραφήν τοΰ 1927, αριθμεί 7.939 κα
τοίκους καί είναι έδρα δμωνύμου δποδιοική- 
σεως.

Υ
τής δεξιάς δχθης τοΰ Δουνάβεως, άνατολι- 
κώτερον τοΰ Δορυστόλου ή Δρύστρας, όνομα- 
σθεϊαα οδτω κατά τούς επιχωρίους «δπά τής 
δπακοής τοΰ Μεγάλου Κωσταντίνου δπου δ- 
πήκουσεν είς τά φανέν είς αΰτάν σημεΐον τοΰ 
Σταυροΰ εν τφ οΰρανφ» (Μελετίου Γεωγρ.- 
Τόμ. Γ', σελ. 47).

ΪΪΪΕΡΒΟΡΕΙΑ ("Ορη). — Οίίτως εκαλείτο 
δπά των άρχαίων άπά τοΰ πρώτου μ.Χ. αίόδ- 
νος ή πράς βορραν τής Σαρματίας εκτεινομένη 
μεγάλη οροσειρά, αποτελούσα συνέχειαν των 
Ριπαίων άρέων πράς άνάτολάς (βλ. λέξ.) Είς 
άρχαιοτέραν έποχήν τά δνομα Ριπαία ή ’Γ- 
περβόρεια δρη έδίδετο άλλοτε είς τάν Αίμον,' 
άλλοτε δέ είς τά Καρπάθια ή τάς "Αλπεις, 
ή τάν Καύκασον. Άπό τής εποχής δέ τοΰ 
’ Ησιόδου καί τοΰ Πινδάρου οί άρχαΐοι Ιδιδον 
τά δνομα 'Γπερβόρειοι είς τούς λαούς τοΰ 
άπωτάτου βορρά, περί τών δποίων δπήρχον 
πολλοί καί παράδοξοι θρΰλοι.

ΓΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ.— Οδτως έκαλοΰντο δπά 
χβν άρχαίων 'Ελλήνων άπά των χρόνων τοΰ 
Ησιόδου καί τοΰ Πινδάρου οί κατοικοΰντες 
τά βορειότερα μέχρι τοΰ τότε γνωστού κό
σμου λαοί, περί των όποιων δπήρχον πολλοί 
παράδοξοι θρΰλοι. Έθεωροΰντο ώς λαοί εΰσε- 
βείς, ειρηνικοί καί δίκαιοι. Ό  "Ομηρος δέν 
άναφέρει αυτούς, ένφ άντιθέτως δ 'Ηρόδοτος 
θεωρεί αυτούς ώς πραγματικώς δπάρχοντας 
(IV, 13, 32—36). Κατά δέ τόν Στράβωνα 
(XI, 507) εκαλούντο οί κατοικοΰντες πράς 
βορραν τοΰ Εΰξείνου Πόντου, τοΰ "Ιατρού 
(Δουνάβεως) καί τοΰ Άδριατικοΰ πέλαγους.

ΓΠΕΡΒΟΡΕΙΟΣ ή ΝΕΚΡΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ.— 
'Ονομασία τήν όποιαν Ιδιδον οί αρχαίοι "Ελ
ληνες, είς τάς θαλάσσας, αί δποΐαι περιβρέ
χουν τά βορειότατα παράλια τής Ευρώπης. 
Μετά τά ταξείδια τοΰ μεγάλου "Ελληνος θα-
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λασσοπόρου Ηυθέα, έκάλουν κατ’ άρχάς μέ 
τά όνομα τοΰτο τάς κατόπιν άνομασθείσας 
θαλάσσας ; Γερμανικόν 'Ωκεανόν καί Βαλτι
κήν θάλασσαν (Oceanus Germanicus καί 
Mare Suebieutu), έπειτα δέ ιδιαιτέρως είς 
τήν πρός goppSv τής Βρεττανίας έκτεινομέ- 
νην θάλασσαν, μεταξύ τού ’ Ατλαντικού ’Ωκε
ανού καί τού Βορείου ΙΙαγωμένου ’Ωκεανού. 
'Εκαλείτο έπίσης καί Νεκρός ’Ωκεανός διά 
τό αμαυρόν τοΰ ήλιου «μή δυναμένου λεπτύ- 
ναι καί λύσαι καί έξαερώσαι τό άναγόμενον 
υγρόν», (Διονυσίου Περιηγητοΰ, Περιήγ. 32). 
'Γιτό των Λατίνων εκαλείτο Septentriona- 
lis oceanus=B0psiop ’Ωκεανός).

*ΓΠΕΡΠΑΙΟΝΕ2 —θρακικός κατ’ επιγρα
φήν τοΰ τρίτου μ. X. αίώνος, εδρεθείσαν είς 
Βερόην—Τραϊανήν (νυν Στάρα Ζαγόρα), κα
τοικούν, κατά τόν Cagnat, τήν λεκάνην τοΰ 
Τόνζου (νυν ϊοΰντζα) παραποτάμου τοΰ "Ε
βρου («θρακικά», 1937, σελ. 78.) Κατ’ όρ 
θοτέραν όμως άνάγνωσιν, αντί τοΰ έν τή επι
γραφή άναφερομενου «δ λαμπρότατος δήμος 
Τραίανέων έκ τών «Ύ π ερπ αιόνω ν* δ Δ. 
Δημητρώφ άναγινώσκει «ό λαμπρότατος δή
μος Τραίανέων εκ των ν π ε ρ π α ιό ν τω ν »  δη
λαδή έκ των περιττευόντων, πλεοναζόντων 
χρημάτων άνεθηκε κτλ. Συνεπώς ή δπαρξις 
λαού θρακικοϋ ΰπό τά όνομα '  Υιζερπαίονες,  
κατά τόν Δημητρώφ, δέον νά θεωρηθή ώς 
έαφαλμένη («θρακικά 1938, σελ. 283).

*ΠΙΕΡΠΓΡΑΚΙΟΓ (’Επισκοπή).-'Αρχαία έ
δρα επισκοπής εν Θράκη άγνωσιόν που κει- 
μένη, μνημονευομένη είς Συνοδικόν γράμμα 
τοΰ 1339, διά τοΰ δποίου άπεφασίσθη νά δί- 
δωνται είς τόν καθηρημένον μητροπολίτην 
Φιλιππουπόλεως δπέρπυρα 100 από τάς χη· 
ρευούσας έπισκοπάς τοΰ Φιλιππουπόλεως, Ί -  
ωαννίταης καί 'Γπερπερακίου. (Σταμούλη, είς 
τήν Ίσιορίαν των ’ Εκκλησιών τής Θράκης).

ΓΦΆΛΑ.— Μεταγενέστερον όνομα τής αρ
χαίας θρακικής πόλεως τών Κυψελών (βλ, 
λέξ.), άναφερόμενον ήδη άπά του X V II  αΐ.

ΓΦΆΛΤΑΙ.—Λαός θρακικός, άναφερόμενος 
δπά τοΰ Πλινίου (Nat. Hirt IV 41) καί κα
τοίκων παρά τά Κύψελλα καί τόν "Εβρον.

ΓΦΊΖΩΝΟΣ.—“Ορος τού ανατολικού τμή
ματος τής Χαλκιδικής χερσονήσου ή επί 
Θράκης, τό όποιον άρχόμενον έκ τοΰ πρός
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άνατολάς τής Θεσσαλονίκης κειμένου όρους 
Κισσού (Χορτιάτου) καί διευθυνομενου εκ δυ- 
αμών πρός άνατολάς, καταλήγει διά τής Σι- 
θωνίας χερσονήσου είς τά άκρωτήριον ’Άμπε
λος. Τά δψος του ανέρχεται είς 1000 περί
που μέτρα υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσ
σης, ονομάζεται δέ δπό των νεωτέρων : Σο
λωμός ή Χολωμόνδας ή Χόλωμος. (Λεξικόν 
Ίστορ. καί Γεωγρ. Στ. Βουτυρά, εν λέξει 
’ Γψίζωνος).

ΓΦΊΠΓΑΕΙΑ (ή). — Παλαιοτέρα ονομασία 
τής νήσου Λήμνου, άπό τής Τψιπύλης (βλ. 
λ.) θυγατρός τού πρώτου βασιλέως αυτής. 
(Όβιδ. Fastes, Γ, 82).

ΓΦΙΠΓΛΗ.—θυγάτηρ τοΰ θόαντος μυθικού 
βασιλέως τής Λήμνης καί τής Μυρίνης, θυ
γατρός τοΰ Βρηθέως. Έπί τής βασιλείας τοΰ 
πατρός της αί Λήμνιαι γυναίκες προσεβλή- 
θησαν έκ δυσοσμίας, τήν όποιαν άπέστειλεν 
είς αϋτάς όργισθείσα ή ’ Αφροδίτη, επειδή 
δέν έτιμάτο δπ’ αυτών. “Ενεκα τής δυσο
σμίας ταύτης οί σύζυγοί των τάς άπέφευγον 
καί συνεκοιμωντο μέ αιχμαλώτους γυναίκας 
έκ Θράκης. Αί γυναίκες τότε τής Λήμνου, 
βαρέως φέρουσαι τήν προσβολήν ταύτην έφό- 
νευσαν τούς πατέρας καί τους συζύγους των, 
πλήν τής 'Γψιπύλης, ή όποια διέσωσε τόν 
πατέρα της κρΰψασα αυτόν. “Οταν οί Άργο- 
ναΟται διήλθον έκ Λήμνου, ή ΊΓψιπύλη άπέ- 
κτησεν έκ τοΰ Ίάσονος δύο υιούς, τόν Εδ- 
νεων καί τόν Νεβροφόνόν. ’ Αποκαλυφθείσης 
όμως τής διασώαεως τοΰ πατρός της, έξωρί- 
αθη δπό τών Λημνίων καί κατέφυγεν είς τόν 
βασιλέα τής Νεμέας Λυκούργον, όπου έγινε 
τροφός τοΰ υιού του Όφέλτου. Άναλαβοΰσα 
νά δδηγήση τούς εκείθεν διελθόντας έπτά 
’Αργείους στρατηγούς, δτε οΰτοι έξεστράτευον 
κατά τών θηβών, είς τινα πηγήν κατέλιπε 
τόν υιόν τοΰ Λυκούργου, δστις δηχθείς ΰπό 
φαρμακερού δφεως άπέθανε. *0 Λυκούργος ά- 
πεπειράθη τότε νά φονεύση τήν 'Γψιπύλην, 
άλλ’ οί Άργείοι στρατηγοί τήν Ισωσαν, πρός 
τιμήν δέ τοΰ άποθανόντος Όφέλτου μετωνό- 
μασαν αυτόν Άρχέμορον καί ίδρυσαν τούς 
αγώνας Νέμεια. Ό  μύθος οδτος ένέπνευσε 
τόν Εΰριπίδην, όστις έγραψε τραγψδίαν δπό 
τό όνομα «Τψιπύλη», τής όποιας αρκετοί 
στίχοι άνευρέθησαν έσχάτως έπί παπύρου.
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Φ
ΦΑΓΡΗΣ. — Μεσόγειον φρούριον ιών Πιε- 

ρων έν Ήδωνίδι, κείμενον μεταξύ τών εκβο
λών τού Νέστου καί Στρυμόνος Ν. Α. τής 
Άμφιπάλεως παρά τό Παγγαΐον (Έροδ. VII,  
112). Κατ’ άρχάς κατείχετο υπό τών Ήδω- 
νών, βραδότερον όμως, κατά τον VII αιώνα, 
κατελήφθη 6πό τών Πιέρων,

*ΦΑΙΔΙΜΟΣ Ο ΒΙΣΑΝΘΗΝΟΣ. — ’ Ελεγεια
κός ποιητής έκ Βιαάνθης τής Θράκης.

ΦΑΝΑΡΙΟΝ.—'Ιστορική συνοικία τής Κων
σταντινουπόλεως, κειμένη παρά τήν νοτίαν 
παραλίαν τοΰ Κερατίου κόλπου καί αυνορεύ- 
ουσα πρός τά ΒΑ μέν μέ τάς Βλαχερνας καί 
τόν Βολατάν, πρός τά Ν. Α. 51 μέ τό Πετρίον. 
Τό όνομα Φανάριον προέρχεται έκ τοΰ επί τής 
βασιλικής αποβάθρας φάρου, δατις έχρησί- 
μευε πρός φωτισμόν αύτής, ανάγεται δέ εις 
τούς πρό τής άλώαεως τής Κωνσταντινου
πόλεως χρόνους,

Έπί τών Βυζαντινών χρόνων άνήκεν εις 
τήν δεκάτην τετάρτην ρεγιώνα τής Κωνσταν
τινουπόλεως, περιελαμβάνετο δέ εντός τοΰ με
γάλου παραθαλασσίου τείχους τό όποιον έξε- 
τείνετο κατά μήκος τής παραλίας τοΰ Βοσπό- 
ρου.Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
ό Πορθητής παρεχώρησε τήν συνοικίαν ταύ- 
την εις τούς "Ελληνας, άπό δέ τοδ 1603 έγ· 
κατεστάθη εις αυτήν καί τό Πατριαρχεΐον, 
άποβάσα τό θρησκευτικόν καί πνευματικόν 
κέντρον τοΰ δποδούλου 'Ελληνισμού.

ΦΑΡΖΑΝΖΗΣ. — Βασιλεύς τοΰ Κιμμερίου 
Βοσπόρου ξενικής δυναστείας περί τό 254—25ό 
μ. X. τοΰ οποίου σώζονται χαλκά νομίσματα 
μετ' Ιλληνικής επιγραφής.

*ΦΑΡ11ΑΚΕΓΣ.— Άρχαΐον προάστειον τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τό νυν θεραπεία (βλ. 
λέξ.) μετονομασθέν ούτω δπό τοΰ πατριάρχου 
’ Αττικού (406 — 425) «ΐνα μή τάς συνάξεις 
εκεί ποιούμενος δυσφήμφ όνόματι όνομάζη 
τόν τόπον» (Σωκρ. Έκκλησ. Ίστορ. VII, 25).

ΦΑΡΜΑΚΙΑΣ (κόλπος).—Κολπίσκος τής 
Ευρωπαϊκής παραλίας τοΰ Βοσπόρου, μεταξύ 
τού Βαθέος κόλπου (νυν Μπουγιούκ - Ντερέ) 
καί τοδ λιμένος Πιθήκου (παρά τό νυν Νεο- 
χώριον). Είναι ό σύγχρονος όρμος θεραπεία.

ΦΕΡΡΑΙ.—Έπί τών Βυζαντινών χρόνων ε

καλείτο Βέρροια καί Φηρά, έξ οδ καί τό 
νεώτερον αύτής όνομα Φέρραι, τουρκιστί Φε- 
ρετζίκ. Μέ τήν ιστορίαν τής πόλεως στενώ- 
τατα είναι συνδεδεμένη ή μονή τής Βήρας 
ή τοδ Βηρός (βλ. λέξ.), τήν ίποίαν ’ίδρυσε 
περί τά τέλη τοΰ βίου του δ Ίσαάκιος, υιός 
’ Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ επ’ όνόματι τής 
Θεοτόκου τής επιλεγόμενης Κοσμοσωτείρας 
κατά τά Ιιος 1151 — 1152. Έπροικοδότησε 
δέ αυτήν πλρυσιώτατα καί ποικιλοτρόπως 
εύηργέτηαε, ίδρύσας βιβλιοθήκην, νοσοκομείου, 
λουτρώνα, ύδραγωγεΐον καί άλλα. (Άναστ. 
Όρλάνδου, Τά Βυζαντινά μνημεία τής Βή
ρας, εις θρακικά, 1933, σελ. 3— 34). Κατά 
τάς άρχάς τοΰ XIII αίώνος, μετά τήν άλω- . 
αιν τής Κωνσταντινουπόλεως δπό τών Λατί
νων (1204), ή Βήρα μετά τών περιχώρων 
περιήλθεν εις τήν κατοχήν τοΰ Γοδεφρείδου 
Βιλλεαρδουίνου, δατις διώρισε διοικητήν αύ
τής τόν ανεψιόν του ’Άναυ-δέ-Κουρσέλ. Σύν 
τψ χρόνψ ή μονή τής Κοσμοσωτείρας μετε- 
βλήθη εις αληθές φρούριον, όπως καί ή γεί- 
των αύτής Γραϊανοιίπολις, όπου πλέον ή ά 
παξ αυνεκρούσθηααν οί Βυζαντινοί μετά τών 
Βουλγάρων. Οϋτω κατά τό 1322 δ Μιχαήλ 
Σιαμάν έφθααεν μέχρι τής μονής καταατρέ- 
ψας δλην τήν ύπαιθρον χώραν. Κατά τά 1331 
μόλις δ αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος είχεν επι
στρέφει εις Διδυμότειχον, 70 πλοία ύπά τόν 
πρίγκηπα Καρατζή άνεφάνησαν εις τά πα
ράλια τής θρακικής Χερσονήσου, όπου άπο- 
βιβασθέντες οί Τούρκοι εφθασαν μέχρι Βήρας 
καί Τραϊανουπόλεως, επενεγκόντες άπανταχοΒ 
δθεν διήρχοντο τον όλεθρον καί τήν κατα
στροφήν. Ό ’ Ανδρόνικος εσπευσε τότε κατ’ 
αύτών, άλλ’ έν τώ μεταξύ οί πλειστοι τών 
Τούρκων εΐχον άποαυρθή κομίζοντες πλούσια 
λάφυρα, 1500 δέ μόνον, οί δποϊοι έξηκολού- 
θουν τά καταστρεπτικόν Ιργον των, κατεσφά- 
γησαν ύπά τών βασιλικών στρατευμάτων. 
Κατά τόν μετά τόν θάνατον τοΰ ’Ανδρονίκου 
Γ' έπισυμβάντα τό 1341 εμφύλιον πόλεμον, δ 
’ Ιωάννης Καντακουζηνός κατέλαβεν αύτήν 
κατόπιν γενναίας άντιστάσεως τής φρουράς.

Περί τά τέλη τοΰ XIII αίώνος φαίνεται 
ότι ή μονή τής Βήρας, περιβαλλόμενη δι’
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όχυρωτάτων τειχών, έχρησίμευοε καί ώς ειρ
κτή διά τούς πολιτικούς εγκληματίας ή ώς 
απομονωτήριο·/ καί τόπος εξορίας τών επι
κινδύνων προσώπων. ’Επί Μιχαήλ τοΰ Πα- 
λαιολόγου έστάλη ώς δμηρος εις Βήραν ή 
οικογένεια τοΰ Άζατίνου τοΰ Β', εκπτώτου 
αουλτάνου τοΰ Ίκονίου. Έκεΐ ή σύζυγός του, 
μαθοΰσα έκ ψευδούς αγγελίας τον Θάνατον 
τοΰ Άζατίνου, έπεαεν από τινςς πύργου πα
ρά τήν πύλην τής πάλεως καί έφονεύθη τό 
1268. ’Από τότε ή πύλη εκείνη ώνομάσθη 
κατά τόν Hammer, Άννα Καπουσή, ήτοι 
πόλη τής μητρός ή τής Άννης. ( ’ Αχ. Θ. 
Σαμοθράκη, Ό  Σουλτάνος τοΰ Ίκονίου Άζα- 
τΐνος καί ή πολιορκία τής Αίνου δπό των 
Βουλγάρων 1265, είς «Θρακικόν Άρχείον», 
Τόμ. Β' σελ. 47—55). Κατά τάς άρχάς τοΰ 
X IV  αΐώνος άναφέρεται &πό τοΰ Καντακου- 
ζηνοΰ δτι ή Βήρα έχρησίμευε καί ώς ναυτι
κός σταθμός των Βυζαντινών. Έκ τής μαρ
τυρίας ταύτης φαίνεται δτι κατά τήν εποχήν 
εκείνην τό στόμιον τοΰ "Εβρου ήτο βαθύτε
ρου καί δεν είχεν δποστή τάς σημερινός προ
σχώσεις, 8ιά τοΰ όποιου καί μεγάλα πλοία 
ήδύναντο νά άναπλεύαουν τόν ποταμόν. Ή  
Βήρα μετά των περιχώρων κατελήφθη υπό 
τών Τούρκων επί του Σουλτάνου Μουράτ τοΰ 
Α' τό 1361 δπό τοΰ στρατηγοΰ αύτοΰ Έβρε- 
νός. Ή περίφημος μονή τής Βήρας κατε- 
ατράφη καί μόνον δ ναός περιεσώθη μετα
βληθείς είς τζαμίον. Αί τελευταϊαι πρός στε- 
ρέωσιν τοΰ ναοϋ γενόμεναι έργασίαι, δπό τήν 
καθοδήγησιν τοΰ καθηγητοϋ Όρλάνδου, 6φε· 
ρον είς φως διαφόρους τοιχογραφίας καλώς 
διατηρουμένας, χαλκοϋν σταυρόν μέ κεραίας 
καταληγούσας είς σφαιρίδια, έπιγραφάς κτλ, 
Έκ τών τειχών σώζονται ερείπιά τινα, ώς 
καί τριών πύργων, τών οποίων οί μεν δύο 
κεΐνται πρός νότον τοΰ ναοϋ είς άπόστασιν 
18 καί 30 μέτρων, δ δέ πρός βορράν εις ά- 
πόστασιν 50 μέτρων. Ή μανή τής Κασμο- 
αωτείρας δπήγετο εις τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
μητροπολίτου Τραϊανουπόλεως, ή δέ πόλις 
Βήρα ήτο έδρα επισκόπου μνημονευόμενη 
κατά τόν X I V  αιώνα επί τής πατριαρχείας 
Νήφωνος τοΰ Α' (1311-1314) ήνωμενη μετά 
τής Μάκρης. Άπά τής άπελευθερώσεώς της 
διατελεΐ δπό τόν μητροπολίτην Άλεξανδρου-

πόλεως. Σήμερον αί Φέρραι είναι Ιδρα δμωνύ- 
μου κοινότητας τής επαρχίας Άλεξανδρουπ. 
τοΰ νομοΰ "Εβρου, αριθμούσα δέ κατά τήν 
τελευταίαν άπογραφήν (1928) 2.843 κατοί
κους. Κεΐται.48 χλμ. πρός βορράν τής Ά λε-  
ξανδρουπόλεως (Λεδεαγάτς) επί δψώματός 
τίνος, παρά τόν σταθμόν τής σιδηροδρομικής 
γραμμής Άλεξανδρουπόλεως — Άδριανουπό- 
λεως, ού μακράν τής δεξιάς όχθης τοΰ δυτι
κού βραχίονος τοΰ ποταμού "Εβρου, δστις 
διασκελιζόμενος εις μικράν απ’ αυτής άπό- 
στασιν σχηματίζει τό δέλτα αύτοΰ γνωατό- 
τερον δπό τήν τουρκικήν ονομασίαν Γκιαούρ- 
Άντά. "Εχει Ιξατάξιον καί διτάξιον δημοτι
κόν σχολεϊον καί νηπιαγωγείου, διατηρεί δέ 
δύο εκκλησίας : τήν βυζαντινήν τής Θεοτό
κου τής Κοσμοσωτείρας καί τήν τοΰ Άγιου 
Νικολάου> άνεγερθεϊσαν μετά τήν άπελευθέ- 
ρωσίν της. Είς τήν κοινότητα Φερρών δπά- 
γονται καί τά χωρία Κοίλα (Κισλα κιοϊ), ή 
Μικρά Καβηασός (Μικρά Οΰκούφ) καί τό Μο
ναστηράκι (Σελιμιέ). “Ενεκα δμως τής μετά 
τοΰ ποταμού "Εβρου γειτνιάσεως καί τών παρ’ 
αυτήν εκτεταμένων Ιλών, τό κλίμα είναι δ- 
γρόν καί ανθυγιεινόν, ή δέ έλονοσία μαστίζει 
καί τήν πόλιν καί τήν ύπαιθρον χώραν.

Είς τό μέσον περίπου τής άπά Φερρών είς 
Άλεξανδρούπολιν μεγάλης δημοσίας δδοϋ ά- 
ναβλύζουσιν αί περίφημοι ίαματικαί θερμοπη- 
γαί τής Τραϊανουπόλεως παρά τά χωρίον 
Λουτρός, θερμοκρασίας 50“6 Κελαίου, περιέ- 
χουσαι κατά τήν άνάλυσιν τοΰ Μ. Περτέση, 
χημικού δδρολόγου τοΰ Υπουργείου ’Εθνικής 
Οικονομίας (Μάρτιος 1.931) είς έκαστον χιλγ. 
ϋδατος ποσότητας διαλελυμένυυν άλάτων 8,38 
έκ τών όποιων 5,88 χλωριοΰχον νάτριον καί 
ραδιενέργειαν 5,30 μονάδας Mache. Ένδεί- 
κνυνται επί ελαφρών άρθριτικορρευματικών 
παθήσεων καί νευραλγιών.

ΦΟΙΗ. — Πρωτεύουσα τών Μυρμιδόνων., τών 
όποιων ήρχσν αί Αιακιδαι Πηλεύς καί Ά-. 
χιλλεύς. Φοίη εκαλείτο έπίσης καί ή χώρα 
αυτών (Ίλιάδ. Β, 6 8 3 ,-1 ,  395).

ΦΙΔΑΑΕΙΑ.— Σύζυγος τοΰ Μεγαρέως Βύ- 
ζαντος, ίδρυτοΰ τοΰ επί τοΰ θρακικοϋ Βοα- 
πόρου Βυζαντίου. Πολεμήσασα γενναίως, έν ά- 
πουσίφ τοΰ συζύγου της, κατά τών επιδρα- 
μόντων Σκυθών, άπεκρουσεν αδτοΰς καί, .έσω
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σε τήν πόλιν, ήτις ευγνωμονούσα έστησε πρός 
τιμήν της ανδριάντα.

ΦΙΔΛΛΕΙΑ ΑΚΡΑ.— ’ Ακρωτήριου τής Ευ
ρωπαϊκής παραλίας τοΰ Βοοπόρου, πρός βορ- 
ραν τοΰ 'Ερμαίου : «Κάμψαντι δέ πρός βορ-
ρχν τό Έρμαΐον, άπαντφ πέτρα αυτοφυής 
άετφ έπικυϊα, έχοντι άναπεπταμένας τάς 
πτέρυγας καί καλούμενη Φιδάλεια ή Φαιδά- 
λια». (Διον. Βοσπ. ’ Ανάπλους, άποσπ. 37), 
Elvat, κατά πάσαν πιθανότητα, τά σημερινόν 
Κιζλάρ—Μπουρνοΰ.

ΦΙΔΑΛΕΙΑΣ (Κόλπωσις).— Κόλπωσις τής 
Ευρωπαϊκής παραλίας χοϋ Βοσπόρου, κείμενη 
μεταξύ ’Ανάπλου καί Λεωσθενείου, τής δ- 
ποίας χόν μυχόν άπετέλει δ Γυναικών Λιμήν. 
(Στέφ. Βυζάντιος). Είναι ή σημερινή κόλπω- 
σις Μπαλντα-λιμάν. Είς τον λιμένα τούτον έ 
γινε ή μεταξύ Γενουησίων καί ’Οθωμανών 
ναυμαχία επί Μεχμέτ τοΰ Β' (1451— 1481), 
καθ’ ήν 50 πλοία ή κατ’ άλλους 5 Γενουα- 
τικά ένίκησαν τον ’Οθωμανικόν στόλον ύπ’ 
αύτά τά βλέμματα τοΰ Σουλτάνου. Λέγεται 
μάλιστα, δτι κατά τήν ναυμαχίαν ταύτην, 6 
Σουλτάνος ωρμηαεν έφιππος εις τήν θάλασ
σαν, παροτρύνουν καί ενθαρρύνουν τόν στρα
τόν του. ’ Ενταύθα ύπεγράφη ή μεταξύ Ρωα- 
σίας καί Τουρκίας συνθήκη τό 1646.

ΦΙΛΕΤΙΑΝΗ (Λίμνη).—Βυζαντινή ονομα
σία τής λίμνης των ΔΙρκων, άναφερομένη ύπό 
τοΰ ιστορικού Ζωσίμου (491—518 μ.X.) Παρ’ 
αυτήν γίνονται πολλά ναυάγια, θεωρούμενη 
πολλάκις ύπό των ναυτιλλομένων ώς τό ατό- 
μι ον τοΰ Βοσπόρου. Ύπό των Τούρκων κα
λείται Γελαντζή-μπογάζ. (βλ. Δέλκος).

*ΦΙΑΗΡΟΣ (Η).—Πόλισμα τής Μυγδονίας, 
άναφερόμενον ύπό τοΰ Πλινίου (Φυσ. Ίστορ. 
IV, 17, 3) μεταξύ Λήτης καί Χαλάστρας, 
καταστραφέν πιθανώτατα τό 315 π. X. ύπό 
τοΰ Κασσάνδρου πρός ϊδρυσιν τής Θεσσαλονί
κης. Τά όνομα Φίληρος έδόθη είς τά πρώην 
χωρίον Γιαλιτζίκ, τής έπαρχίας Θεσσαλονίκης 
τοΰ δμωνύμου νομοΰ.

*Φ1ΛΗ|ΤΑΣ] ή Φ1ΛΗ|ΜΏΝ). -  Δυνάστης 
τής Θράκης πιθανώς κατά τήν περιφέρειαν 
τών Κυψελών, περί τά 350 π. X. τοΰ όποιου 
σώζονται νομίσματα όμοια πρός τά τοΰ Κερ- 
σοβλέπτου. (Β, Head, Ίστορ. τών Νομισ. 
Ικδ. γ '  άγγλιαχί, 1911, σελ. 284).

ΦΙΛΙΑ (άκρα).— Άκρωτήριον καί όρμος 
τής ανατολικής παραλίας τής Θράκης, κατά 
τόν Ανώνυμον (Περίπλ. Εΰξ. Πόντου 90), ή 
Φρυγία άκρα τοΰ Άρριανοΰ (Περίπλ. Εΰξ. 
Ιΐόνιου 27), 7 1)2 μίλια Ν. Α. τοΰ Σερβέ— 
Μπουρνού τής Μηδείας. Τό έθνικάν Φιλεάτης, 
Πιθανώς εϊ'/at τό σημερινόν άκρωτήριον Μα- 
λαθριά, δπά των Τούρκων ονομαζόμενου Κα· 
λιουχζή—Μπουρουνού.

ΦΙΛΙΠΠΟΙ (οί).— Ή πόλις των Φιλίππων 
εκειτο παρά τό Παγγαιον όρος επί τών Οπω- 
ρειών ύψηλοΰ τίνος βράχου είς άνατ. μήκ. 
50°,45' καί βόρ. πλάτ. 41°,55' κατά τόν 
Πτολεμαίον (Γεωγρ. Γ, 12, 28). Τό παλαιό- 
τερον όνομα των Φιλίππων ήτο Δάτον, ίδρυ- 
θέν περί τόν δέκατον αιώνα ύπό περίοικων 
λαών καί λαβάν τό όνομα άπά τών Δατηνών, 
θρακικοΰ λαοΰ, κατοικοΰντος τήν περί τάΠαγ- 
γαΐον όρος καί τόν Στρυμονικάν κόλπον χώ
ραν (βλ. λ. Δάτον). Περί τόν Ικτον αιώνα οί 
θάσιοι άπφκισαν τό Δάτον, άλλ’ ήναγκάσθη-" 
σαν νά αποχωρήσουν, έκδιωχθέντες ύπό των 
θρακικών φύλων τοΰ Παγγαίου. Άργότερον 
όμως, καθ’ ήν εποχήν Φίλιππος ό Άμύντου 
άπησχολεϊτο εις τόν κατά τοΰ άδελφοΰ του 
Άργαίου πόλεμον, οί θάσιοι παρακινούμενοι 
καί ένθαρρυνόμενοι ύπό τοΰ Καλλιατράτου, 
ατρατηγοΰ τών ’ Αθηναίων, ανέκτησαν τά Δά
τον τό 361 π. X., μετονομάσαντες τήν πόλιν 
Κρηνίδας (βλ. λ.), ένεκα τών άφθονων πη
γαίων ύδάτων τά όποια καταρδεύουν τήν πό
λιν καί τά πέριξ. «Διά τά είναι κρήνοπ περί 
τφ λόφφ ναμάτων πολλαί», όπως άναφέρει δ 
Άππιανός (IV, 105). Δέν ήδυνήθησαν όμως 
νά παραμείνουν εκεί έπί πολύ, ένεκα τών συ
χνών επιδρομών τών περίοικων θρακικών λαών 
καί έζήτησαν τήν βοήθειαν τοΰ Φιλίππου, δσ- 
τις έποφθαλμιων τήν πόλιν ευχαρίστως έδέ- 
χθη τήν πρόσκλησιν. Έπελθών όμως μετ’ αρ
κετού στρατού, άφοΰ άπήλλαξε τήν χώραν 
άπό τούς επιδρομείς, έκυρίευσε τήν πάλιν καί 
μετωνόμασεν αυτήν έκ τοΰ ονόματος του Φι
λίππους. (Διοδ. Σικελ. X V I ,  3, 8 .— Στράδ. 
VII,  41).Ύπό τό όνομα δέ τοΰτο είναι γνω
στότερα ή πόλις έν τή ίατορίφ. Πρώτη μέ
ριμνα τοΰ Φιλίππου ήτο νά όχυρώση αύτήν. 
Πράγματι δέ άνήγειρεν ισχυρότατα τείχη, κα- 
ταστήαας τούς Φιλίππου; προπύργιου κατά
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τών συχνών έπιδρομών τόδν βαρβάρων. Οί Φί
λιπποι 6πό τόν Φίλιππον άκμασαν καί επλού 
τιααν, χάρις si; τά παρακείμενα περίφημα 
μεταλλεία χρυσοΰ, των δποίων τό ετήσιον ει
σόδημα άνήρχετο εϊ; 1.000 τάλαντα. (Στράβ. 
VII, 331, 34. Διοδ. Σικελ. X V I ,  8).

Πρό; δυσμάς των Φιλίππων έξετείνετο εΰ· 
φορωτάτη πεδιάς, μήκους 350 περίπου στα- 
δίων, μέχρι Δραβήσκου καί Άμφιπόλεως, εν 
τή όιτοίφ, κατά τήν μυθολογίαν, ό Πλούτων 
ήρπααε τήν. Περαεφόνην αυλλέγουσαν άνθη, 
πρό; άνατολάς δέ εις άπόστααιν 18 περίπου 
σταδίων Ικειντο τά περίφημα στενά των Κορ- 
πίλων (βλ. λ.), τά δποϊα εκαλούντο Άκόν- 
τισμα. Οί Φίλιπποι έγιναν τό Θέατρον τής 
μεγάλης μάχης, τής γνωστής έν τή ίατορίφ 
ΰπό τό όνομα «Μάχη των Φιλίππων» τό 42 
π. X., καθ’ ήν 6 Αύγουστος καί Αντώνιος 
κατέστρεφαν τάς δημοκρατικά; λεγεώνας τοΰ 
Βρούτου καί τοΰ Κασσίου. ’ Από τής εποχής 
έκείνης άπέβη πεοίδοξος εν τή ίατορίφ, όνο- 
μασθεΐσα Ινεκα τής έν αυτή έγκαταστάαεως 
Ρωμαίων άποίκων : Αΰγούστα ’ Ιουλία Φι
λιππική (Colonia Augusta Julia Philip- 
pensium) καί προικισθεΐσα διά μεγαλοπρε
πών οικοδομών.

Κατά τά αρχαία 'Οδοιπορικά, οί Φίλιπποι 
Ικειντο έπί τής Έγνατίας 'Οδού (Via Bgna- 
tia) καί άπεϊχον άπό μέν τής Άμιριπόλεως 
33 μίλλια, άπό τοΰ Άκοντίσματος 21 καί άπό 
τής Νεαπόλεως (Καβάλλας), ή όποια έχρη- 
σίμευεν ώς έπίνειον 9— 10 μίλλια. ’Έκειτο δέ 
ή πόλις των Φιλίππων, οΰχί έπί λόφου, όπως 
αναφέρει δ Άππιανός (IV, 105), άλλ’ έπί 
των δπωρειών τοΰ λόφου, ώς άποδεικνύεται 
έκ τής έπί τόπου έρεύνης, καθ’ ήν αί πηγαί 
των ϋδάτων άνέβλυζον κάτωθεν τής πόλεως, 
εκεί δπου ίληγον αί δπώρειαι τοΰ λόφου καί 
ήρχιζεν ή πεδιάς. «Τό δέ δπέρ τήν πόλιν, 
όπως λέγει δ Καντακουζηνός, άβατόν έστι 
διά σκληρότητα, καί φάραγξι,βαθείαις καί κρη
μνοί; καί πέτραις περιειλημμένον, τό δέ ΰπό 
τήν πόλιν, λεΐον δν τέναγος έστι καί τέλμα 
βαθΰ Ιλώδες καί ύδασι πολλοί; κατάρρυτον». 
"Οτι δέ οί Φίλιπποι Ικειντο εις τάς δπωρείας 
τοΰ λόφου, καί δτι όταν έπεξετάθη ή πόλις 
έπί των ρωμαϊκών χρόνων, ή έπΙκτασις αδτη 
έγένετο πρός τά κάτω δηλαδή πρός τήν πε

διάδα, άποδεικνύεται καί έξ αϊτών τών έρει- 
πίων, τών όποιων ή δπαρξις καί ή άνεύρεσις, 
όπως λ, χ. τοΰ θεάτρου, τό όποιον Ικτίσθη 
περί τάς άρχάς τοΰ τρίτου π. X. αιώνος, επι- 
βεδαιοϊ τήν άνωτέρω μαρτυρίαν τοΰ Καντα- 
κουζηνοΰ. ,

Πολλοί τών μεταγενεστέρων συγγραφέων 
συγχέουν τούς Φιλίππους τούτους μέ τήν Φι- 
λιππούπολιν, θεωροϋντες τάς δύο ταύτας πό
λεις μίαν καί τήν αυτήν. "Αλλοι πάλιν έθεώ- 
ρουν ώς ίδρυτήν τών Φιλίππων οΰχί τόν Φί
λιππον τής Μακεδονίας, αλλά Φίλιππον τόν 
αΰτοκράτορα τής Ρώμης (244— 249 μ. X.).

'Η "Αννα Κομνηνή π, χ, λέγει : «Κατά
τήν Φιλιππούπολιν ενδιατρίβει. Πόλις δέ αϋτη 
περί τήν τής Θράκης μεσόγειαν... Εύρος 
(γράφε "Εβρος) τή πόλει παραρρεΐ... Φίλιπ
πον δέ δταν ε'ίπω, οΰ τόν Μακεδόνα λέγω, 
τόν τοΰ Άμύντου, νεωτέρα γάρ ή πόλις τοΰ 
Φιλίππου τούτου, άλλα τοΰ Ρωμαίου Φιλίπ
που,.. Πολίχνιον δέ ήν τά πρώτα καί πρό Φι
λίππου Κρηνίδες όνομαζόμενον, παρ’ ένίων 
δέ Τριμοΰς» (XIV, 8). Μολονότι δέ αναφέ
ρει καί τάς δύο πόλεις εκλαμβάνει αύτάς ώς 
μίαν καί τήν αυτήν. Εις τό αΰτά λάθος πε
ριπίπτει καί δ Μελέτιος (Γ, οελ. 102). Καθ’ 
όσον οί πρό τοΰ Φιλίππου τοΰ αΰτοκράτορος 
συγγραφείς, δπως δ Πλούταρχος, δ Στράβων 
δ Λουκιανός καί άλλοι, άναφέροντες τήν Φι· 
λιππούπολιν άποδίδουν τήν ί’δρυσιν αυτής εις 
Φίλιππον τοΰ Άμύντου. Έ ξ  άλλου καί τά 
πρό Χριστοΰ νομίσματα τής Φιλιππουπδλεως 
μαρτυρούν τοΰτο. ’Αλλά καί πολλοί έκ τών 
νεωτέρων δπέπεσαν εις τήν πλάνην ταύτην. 
Περιττόν δέ κρίνομεν νά άναφέρωμεν αυτούς, 
καθ’ δσον οΰδείς σήμερον συγχέει τάς δύο 
ταύτας πόλεις. (Σταύρου Μερτζίδου, Οί Φί
λιπποι, σελ. 97 καί Ιξής).

Ή  πόλις τών Φιλίππων, πλήν τής μεγά
λης ιστορικής μάχης καί τοΰ αρχαίου αυτής 
μεγαλείου, μας ΰπομιμνήσκει τά πρώτα έτη 
τοΰ χριστιανισμού καί τήν έξάπλωσιν αΰτοΰ 
έν Εύρώπη. Μάς άναμιμνήσκει τάς περιπέ
τειας τοΰ ’ Αποστόλου Παύλου, τούς ραβδι
σμού;, τάς φυλακίσεις καί τούς έξευτελι- 
σμοΰς αΰτοΰ μετά τού Σίλα, καί τήν ώς έκ 
θαύματος απαλλαγήν αυτών άπό τοΰ δεσμω
τηρίου. (Πράξεις τών ’Αποστόλων, X V I ,  9,4.)·



λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης

Εις τούς Φιλίππους έκήρυξε χό 53 μ. X. δ 
μέγας τών εθνών ’ Απόστολος τό εΰαγγέλιον 
συατήσας καί χριστιανικήν κοινότητα, πρός 
τήν όποίαν άπηόθυνε καί ιδιαιτέράν επιστο
λήν τήν «πρός Φιλιππησίους», τής δποίας δ 
πρώτος έπίακοπος δπήρξεν δ Έρμάς, εις τών 
70 αποστόλων, τοΰ δποίου τήν μνήμην ή ’ Εκ
κλησία έορτάζει τήν 5 Νοεμβρίου. Πρώτη δέ 
πάντων έπίατευσεν εις τόν Χριστόν ή Ικ θυα- 
τείρων καταγόμενη Λυδία, ήτις εβαπτίσθη 
μεθ’ δλου τοΰ οίκου της, κατόπιν δέ καί άλ
λοι, συστήσαντες άργότερον εκκλησίαν (Πρά
ξεις XVI,  14—16). Δια των Φιλίππων διήλ- 
θε τό 107 δ επίσκοπος ’ Αντιόχειας ’ Ιγνάτιος 
μεταβαίνων είςΊΡώμην δπου έμαρτύρησεν.’Από 
εκκλησιαστικής άπόψεως οί Φίλιπποι ένιορί- 
τατα άνεδείχθηααν είς έδραν Μηητροπολίτου, 
Ο'ύτω κατά τόν 8ον αιώνα ή Μητρόπολις των 
Φιλίππων είχε δπ’ αυτήν 18 έπισκοπάς. Προϊ
όντος δμως τοΰ χρόνου ήλαττώθησαν εις 7 
μόνον. (Ράλλη καί Ποτλή, Τόμ. Ε’ , σελ. 483), 
Κατά τόν XIV  αιώνα έπί ’Ανδρονίκου Πα- 
λαιολόγου του ΙΙρεσβυτέρου (1282—1320) 
άπό τής 39ης τάξει»; τήν δποίαν κατεϊχεν έν 
τή κλίμακι τοΰ Πατριαρχικού θρόνου, ύπεβι- 
βάσθη είς τήν 47ην. Τό 1618 δ Μητροπολί
της Κλήμης, κατώρθωσε νά ΰπαγάγη δπ’ αυ
τόν τήν Μητρόπολιν Δράμας. Είναι δέ δ 
Κλήμης ουτος δ τελευταίος αυτοκέφαλος Μη
τροπολίτης τών Φιλίππων, διότι έκτοτε οί 
Μητροπολΐται αυτών έφερον τόν τίτλον «Φι
λίππου καί Δράμας». ’ Επί τής άρχιερατείας 
τοΰ Νεοφύτου, περί τά τέλη τοΰ X V II  αίώ- 
νος, τόσον είχε πτωχεόσει δ θρόνος τών Φι
λίππων, ένεκα τοΰ καθημερινώς έλαττουμένου 
χριστιανικού πληθμ,σμοΰ, ώστε προσετέθησαν 
είς αυτόν αί έπαρχίαι Ζιχνών καί Νευροκο- 
πίου. Τελευταίος Μητροπολίτης τών Φιλίπ
πων άναφέρεται δ τό 1721 εκλεγείς Παρθέ- 
νιος. "Εκτοτε διετηρήθη δ τίτλος «Φιλίππων, 
Ζιχνών καί Νευροκοπίου» μέχρι τοΰ 1879, δ- 
πότε άπεσπάσθη ή επαρχία τοΰ Νευροκοπίου 
δπά ’ίδιον επίσκοπον, άπό δέ τοΰ 1888 δπό 
Μητροπολίτην, δ δέ τίτλος «Φιλίππων» διε- 
τηρήθη μνημονευόμενος μέχρι τοΰ 1924, δπό· 
τε άνεσυνεατήθη ή Μητρόπολις Φιλίππων, 
περιλαδοΰσα δπ’ αυτήν καί τήν τής Νεαπό- 
λεως. Διά πατριαρχικής δέ πράξεως, δ.ι’ άπο-

343

φάσεως τής Ίεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας 
τής Ελλάδος καί διά νόμου τοΰ Κράτους, δ 
πρώτος αυτής Μητροπολίτης Χρυσόστομος, 
φέρει τόν τίτλον τοΰ Μητροπολίτου «Φιλίπ
πων καί Νεαπόλεως».Πότε ακριβώς κατεστρά- 
φηααν οί Φίλιπποι δέν είναι γνωστόν. Φαίνε
ται δμως δτι ή πόλις ήκμαζεν ακόμη κατά 
τόν X I V  καί X V  αιώνα, ώς άποδεικνύεται 
έκ τίνος εκκλησίας, άνακαλυφθείσης τό 1878 
καί έχούσης σχήμα σταυροΰ. Είς τοιχογρα
φίας αυτής απεικονίζονται οί ’ Απόστολοι 
Παύλος καί Σίλας ένηγκαλισμένοι; Υποτίθε
ται δέ δτι ή εκκλησία αυτή φκοδομήθη είς 
τόν τόπον τής φυλακίσεως τών ’Αποστόλων 
τούτων. (Σταύρου Μερτζίδου, οί Φίλιπποι, 
σελ. 216 καί έξής).

Κατά δέ τάς κατά τό 1923 διενεργηθείσης 
δπό τής έν Άθήναις Γαλλικής ’ Αρχαιολογι
κής Σχολής δοκιμαστικά; άνασκαφάς, άνε- 
καλύφθη «παρά ποταμόν ού ένομίζετο προ
σευχή είναι» (Πράξεις X V I ,  13), έκκληοία 
τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. Τέλος αί 
άπό τοΰ 1930 συστηματικά! άνασκαφαί υπό 
τής ιδίας Σχολής διενεργούμεναι άπεκάλυψαν 
τελείως καλλιμάρμαρον καί δπερμεγέθη ναόν 
τοΰ πέμπτου, κατά πάσαν πιθανότητα, αίώ- 
νος τιμώμενον επ’ όνόματι τοΰ ’ Αποστόλου 
Παύλου. Τελείως δμως κατεστράφη περί τά 
τέλη τοΰ XV11I αίώνος, τό 1793, καί μόνον 
τό όνομα αυτών έσώζετο Ιν τινι τουρκικψ 
χωρίφ όνόματι Φ.λιππετζίκ, πρός τά Ν, Α. 
τών Φιλίππων. Ό  Μελέτιος, γράψας περί τά 
τέλη τοΰ X V I I I  αίώνος λέγει περί αυτών : 
«Τανΰν είναι έρημος, καίτοι τό πάλαι περί
φημος, τό αΰτό όνομα μέχρι τοΰ νδν σώζουσα 
τής δποίας τήν λαμπρότητα φανερώνουσι τά 
λείψανα αυτής καί τό άμφιθέατρον». (Γεωγ. 
Τόμ. Β. σελ. 466).

Τά ερείπια αυτών κεΐνται έπί τής άπό 
Καβάλλας είς Δράμαν δδοδ, παρά τινα τοπο
θεσίαν όνόματι Τικηλί - Τάς (=λίθος όρθιος). 
Είναι δέ ταΰτα καί σπουδαιότατα δπό ιστορι
κήν καί αρχαιολογικήν έποψιν, όπως τά ε
ρείπια τείχους έλληνικοΰ 2 1)2 μέτρων πά
χους μετά 9 πύργων, τοΰ θεάτρου τής άκρο-. 
πόλεως, τής άγορας, τοΰ βαλανίου καί άλλα 
μαρτυροΰντα τό άρχαΐον μεγαλεΐον τής πό
λεως. Άνασκαφαί έγένοντο έπί τής θέσεως
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τών Φίλιππων δπό τής εν Άθήναις Γαλλικής 
’Αρχαιολογικής Σχολής από τοΰ 1930.

Τών Φιλίππων σώζονται χρυσά, άργυρο καί 
χαλκα νομίσματα. Τά χρυσά καί αργυρά, έ- 
κόπησαν κατά τήν νέαν δπό των θασ'.ων ά· 
νάκτησιν των Κρηνίδων (των προηγουμένως 
«Αάτου» καλουμένων) φέρουν δέ τήν επιγρα
φήν : ΘΑΣΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟ καί διαφόρους τύ
πους. ’Έμπροσθεν κεφαλήν Ήρακλέους, δπι- 
σθεν δέ τρίποδα. Μετά τήν Ειπό του Φιλίπ
που κατάκτηαιν των Κρηνίδων καί τήν μετο- 
νομασίαν των εις Φιλίππους, έξηκολούθουν νά 
κόπτουν νομίσματα παρομοίου πρός τά άνω- 
τέρω τύπου, φέροντα όμως τήν επιγραφήν : 
ΦΙΛΙΠΠΩΝ. Μολονότι δε ζώντος έτι τοΰ Φι
λίππου, εατερήθησαν τοΰ δικαιώματος νά κό
πτουν νομίσματα δπό τό ίδιον αυτών όνομα, 
έν τούτοις παρέμειναν επί του Φιλίππου καί 
των διαδόχων αΰτοϋ, ώς βασιλικόν Νόμισμα - 
τοκοπεΐον, δ δέ τρίπους, τό σύμβολον τής πό- 
λεως, συχνά'άπαντφ έπί των νομισμάτων των 
Μακεδόνων βασιλέων. Έπί τής ρωμαϊκής κα- 
τακτήσεως τής Μακεδονίας, μέχρι τοΰ Αύ
γουστου, φαίνεται δτι δέν έκόπησαν νομίσμα
τα εις Φιλίππους. Μετά τήν μάχην όμως των 
Φιλίππων (42 π, X.) παρεχωρήθη τά δικαίω
μα νά κόπτουν τοιαΰτα*οί απόμαχοι τού πραι- 
τωριανοΰ συντάγματος, τό όποιον έγκατέστη- 
σεν εκεί δ Αύγουστος. Ά λ λ ’ αΐ επιγραφαί 
είναι λατινικαί : C O H O R , PRAE· PHIL, 
ή COL. AU G. V . P H IL IP P ,  ήτοι : Co 
Ionia Augusta Julia Uictrix Philippen· 
sium (Head— Σβορώνου, τόμ. A, σ. 284 κέ.),

Οί Φίλιπποι δπήρξαν ή πατρίς τοΰ Μαρ
σύου, υίοΰ τοΰ Κριτοδήμου, ίερέως τοΰ Ήρα
κλέους. Ουτος έγραψε «Μακεδονικά» εις πολ
λά βιβλία των όποιων τό έκτον μνημονεύει δ 
Άρποκρατίων. (Λεξ. τών δέκα ρητόρων εν 
λέξει Γαληψός). ’Επίσης έγραφε καί περί τής 
πατρίδος του, κατά τήν μαρτυρίαν τών αρ
χαίων. Τοΰ Μαρσύου άναφέρονται καί άλλα 
συγγράμματα, όπως λ. χ. αρχαιολογικά εις 
12 βιβλία καί μυθικά εις 7 βιβλία. (’Αθη
ναίου Δειπνοσοφισταί, II καί IX). Πρός διά- 
κριοιν δέ άπό Μαρσύου τού πρεσβυτέρου τοΰ 
έκ Πέλλης ιστορικού, ονομάζεται Μαρσϋας δ 
νεώτερος (Γ. Μιατριώταυ, ’ Ελληνική Γραμμα
τολογία, τόμ. Β, σ 15). Περί τών Φιλίππων

έγραφαν οί περιηγηταί.-,Πέτρος Bellon, Παύ
λος Lucas, Clarke, Leake, Felix, Bau- 
jour, Cousinery, Uiquesnel καί άλλοι, 
ιδίως δέ ό Parrot κατά τό 1856, δτε ήτο μέ
λος τής έν Άθήναις Γαλλικής αρχαιολογικής 
Σχολής. Τό αποτέλεσμα των έρευνών του έ- 
δημοαιεύθη εις τήν R evue Archeologique 
τά 1860, καθώς καί εν ίδιαιτέριρ τόμψ δπό 
τήν επιγραφήν : «Daton, Neapolis, Les 
Ruines des Philippes».

’Επί τών βράχων τών Φιλίππων είναι έ- 
γλυμμενα μικρά ανάγλυφα παριστώντα θεούς 
τών όποιων ή λατρεία ήτο προσφιλής εις αΰ- 
τούς. Μεταξύ δέ καί άλλων παραστάσεων, 
α.1 όποια: απεικονίζονται Ιπί τών βράχων,
πολλαί είναι τής Άρτέμιδος, γείτνιάζουσαι- 
παρά τόν ναόν τοΰ Σιλουαίνου. Παρά τούς 
πρόποδας δέ τών βράχων εδρέθησαν τά Ιχνη 
ναοΰ του Σιλουαίνου καί μεγάλαι λατινικαί 
επιγραφαί πρός τιμήν τοΰ θεοϋ. Ή το δέ δ 
Σιλούαινος οΰτος ή SylvatlUS, είς τών μάλ
λον σεβαστών, θεωρούμενος ανίκητος καί ά- 
γιώτατος προστάτης τής αύτοκρατορίας.καί 
τοΰ αύτοκράτορος, διαδοθείσης τής λατρείας 
του δπό τής Ρώμης καί είς τάς επαρχίας. 
Έχρησίμευον δέ οί ναοί αύτοΰ ώς κέντρα 
θρησκευτικών αδελφοτήτων, αί δποΐαι ώνο- 
μάζοντο : Cultores Sylvani. Ό  ιδιαίτερος 
δέ ούτος σεβασμός τών Φιλιππησίων πρός 
τόν θεόν τούτον ήτο κοινός μεταξύ τών λαών 
τής Θράκης. ’ Εξηγείται δέ τοΰτο εύκόλως, 
ώς έκ τής αρχαιότατης άφομοιώσεως τής 
θρακικής θεότητος Βενδίδος μετά τής 'Ελλη
νικής Άρτέμιδος καί τής Diana τών Ρω- 
μαίων, ή δποία άπεικονίζεται έπί τών βρά
χων δπό διαφόρους μορφάς.

’ Επί τών χρόνων τοΰ Bellon (1550), δ- 
πήρχεν άκόμη τά ώραΐον άμφιθέατρον τών 
Φιλίππων, τό όποιον, λέγει, έπί πολύν χρό
νον θά διεσώζετο, έάν οί Τούρκοι δέν άπέ- 
σπων τάς βαθμίδας του. Αί δέ διασωθεΐσαι 
αρχαιότητες τών Φιλίππυυν αβλαβείς, είναι 4 
μεγάλοι πύργοι καί δψηλοί στύλοι, λείψανα 
τοΰ ναοΰ τού Κλαυδίου, όπου δπάρχουν ά 
κόμη πολλά αγάλματα καί μαρμάρινοι στή- 
λαι δωρικού καί ιωνικού ρυθμοϋ, λαμπρας 
τέχνης. Ταΰτα Ιγραφεν δ Bellon. ’ Εντός ό 
μως τεσσάρων αιώνων, τοιαύτας καταστροφάς



Λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης 345

έπέφερον οί Τούρκοι, ώστε Αδύνατον νά, γνω- 
ρ£σιρ τις, γράφει δ Parrot εις τήν Ικθεσίν 
του πού Ικειτο τδ .αμφιθέατρου, καί μόνον 
στύλοι τινές τοΰ ναού τού Κλαυδίου καί α
γάλματα διεσκορπιαμένα μαρτυρούν δτι ήκμα- 
ζεν εκεί ποτέ πόλις, μεγάλη καί πλουσία. 
(Μ. Δήμηταα, Ή  Μακεδονία σ. 730 κ. έξ ) .

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΗΣ.— Συγγρα- 
φεός έξ Άμφιπδλεως, «γνώστου εποχής, πε
ρίφημος διά τόν ακόλαστον βίον αΰτοδ. Κατά 
τόν Σουίδαν έγραψε : «Ροδιακά» εις 19 βι
βλία, «Κωακά» ή «Κωϊκά» εις 2 βιβλία, 
«θασσιακά» καί άλλα. Οΰδεν έργον αϋτοΰ 
περιεσώθη μέχρις ήμών.

ΦΙΛΙΠΠΟΓΠΟΛΙΣ.— Πόλις της Παιωνίας 
επί παραποτάμου τοΰ Στρυμόνος, εις τά νο
τιοδυτικά τής Κερκίνης (νΰν Καρά Ντάγ), 
άναφερομένη μόνον ύπό τοΰ Στράβωνος (VII,  
331', 36). Ή  θέαις αυτής δέν είναι έξηκρι- 
βωμένη.

ΦΙΛΙΠΠΟΓΠΟΛΙΣ. — Πόλις τής Θράκης 
κειμένη παρά τήν δεξιάν δχθην τοΰ “Εβρου 
καί έπί τριών λόφων : τοΰ Μουσαίου (Νεμ- 
πέτ-τεπέ), τών Σχοινοβατών (Τζαμπάς τεπέ) 
καί τής Εΰμολπιάδος (Ταξίμ τεπέ), οί’τινες ή- 
ααν αυνψκιαμένοι από παλαιοιάτων χρόνων. 
Όθεν καί οπό των Ρωμαίων έκλήθη καί Χρι- 
μόντιον καί Τριμονιία (=τρίλοφος). Ώνομά- 
σθη δε Φιλιππούπολις από Φιλίππου τοΰ Β' 
βασιλεως τής Μακεδονίας περί τά 311 π. X. 
δτε κατέκτησε τήν Θράκην. Προηγούμενους 
ώνομάζετο Πονηρούπολις, αλλά σύν τψ χρόνφ 
άναπτυχθεΐσα διά του εποικισμού υπό τοΰ 
’Αντιπάτρου καί άλλων Ελλήνων, άπέδαλε 
τό δύσφημόν της δνομα καί μετωνομάσθη από 
τού ίδρυτοΰ της Φιλίππου πόλις ή Φίλιππου - 
πόλις. Μέχρι τών χρόνων τού Αύγουστου, κα
τά πάσαν πιθανότητα, ή Φιλιππούπολις ήτο 
φόρου ύποτελείας είς τούς Όδρύαας, διατη
ρούσα τήν αυτονομίαν της καί διοικουμένη 
κατά τόν τρόπον τών έλληνικών επί τών πα
ραλίων τής Θράκης Έλληνίδων πόλεων, υπό 
βουλής καί δήμου, αυτονομίαν τήν δποίαν διε- 
φύλαξε καί ύπό τούς Ρωμαίους. Έπεκταθεί- 
σης επί Αύγουστου τή βοηθείφ τών Ρωμαίων 
τής κυριαρχίας τών Όδρυσών επί δλης τής 
Θράκης, ή Φιλιππούπολις διετέλεαε δευτε- 
ρεύουσα μετά τήν Βιζύην έδρα τών βασιλέων

τών Όδρυσών. Έπί τών Φλαβίων, τυχούσα 
προνομιών τινών έκλήθη Φλαβία, έπί δέ τού 
Τραϊανού, δστις περιετείχιαε τήν πόλιν, προ· 
σέλαβε καί τήν. προσωνυμίαν Ούλπία.Έπί Φι
λίππου τού "Αραβος έγένετο Ρωμαϊκή αποι
κία, άποικισθέντων έν αΰτή πολλών απομά
χων Ρωμαίων στρατιωτών. ’ Επί Δεκίου άντέ- 
στη ήρωϊκώς κατά τών πολιορκησάντων αύ· 
τήν Γότθων, άλλ’ ήττηθέντος ύπό. τών Γότ
θων παρά τήν Βερόην τού πρός βοήθειάν της 
ερχομένου αύτοκράτορος, ή πόλις παρεδόθη 
τό 251 υπό τοΰ Ρωμαίου στρατηγού Πρίσκου 
διά προδοσίας είς τούς Γότθους, οί όποιοι εΐ- 
σελθόντες είς αύτήν έλεηλάτησαν καί κατέ
σφαξαν περί τάς 100.000 κατοίκους της.

Άναλαβοΰσα έπί Διοκλητιανοΰ (285—305) 
άναφέρεται μετά τής Βερόης ώςχ μεγάλη καί 
επίσημος πόλις τής Θράκης.

Παρ’ αύτήν ένικήθη τά 323 μ. X. ύπό τού 
Μεγάλου Κωνσταντίνου δ Αικίνιος, έπί δέ τοΰ 
Οΰάλεντος μετά τήν ήτταν αύτοΰ τά 378 ύπό 
τών Γότθων, πολλοί τών Άδριανουπολιτών 
κατέφυγον είς αύτήν ώς είς άπόρθητον φρού- 
ριον. Έπί τών Ρωμαϊκών χρόνων, ιδίως κατά 
τούς δύο πρώτους αιώνας (46 —251 μ. X.), 
ή Φιλιππούπολις άνεδείχθη καί έτυχε εύνο- 
μίας καί λαμπρότητος, καλουμένη, κατά τά 
νομίσματα καί τάς έπτγραφάς l «ή λαμπρο- 
τάτη τής Θρακών επαρχίας μητρόπολις». Έ -  
καλλωπίσθη διά πολλών καί λαμπρών οικο
δομημάτων. Έπί δέ τού Ήλιογαβάλου έτι- 
μήθη διά «τής νεωκορίας». Άπό δέ τού Κα- 
ρακάλλα συνήρχετο είς αύτήν τά «κοινόν τών 
Θρακών» (βλ. λέξ.), δπότε έτελούντο καί οί 
Πανθρακικοί αγώνες «’ Αλεξάνδρεια» καλού
μενοι. Έκ τών νομισμάτων αύτών, άπό Δο- 
μιτιανού μέχρι Γαλιηνού (81—268) μ. X., 
καταφαίνεται δτι έν Φιλιππουπόλει είχον τήν 
θρησκείαν καί τήν λατρείαν τών Ελλήνων 
καί τάς' έλληνικάς περί τών ήρώων παραδό.- 
σεις, τούς άθλους τού Ήρακλέους. τόν Όρ- 
φέα παίζοντα τήν λύραν του έν μέσψ ζφων 
κτλ Ή  δέ γλώσσα καί ή επίσημος καί ή 
ιδιαιτέρα, ήτο ή κοινή Ελληνική.

Μετά τήν δριστικήν διαίρεαιν τής Ρωμαϊ
κής αύτοκρατορίας τό 395 μ. X. ή Φιλιπ- 
πούπολις περιελήφθη είς τήν Ελληνικήν αύ- 
τοκρατορίαν καί ήκολούθησε τήν τύχην τών
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έλληνικών πόλεων τής Θράκης. Το 441 κα
τελήφθη. δπό των Οδννων τοΰ ’ Αττίλα, μετά 
ένα δέ αιώνα δ ’ Ιουστινιανός δ Α ' (527—566) 
άνιμκοδόμησε τά τείχη αύιής. 'Γό 587 ήπει- 
λήθη δπό τών 'Αβάρων, άλλ’ έαώθη δπό τοΰ 
στρατηγού Μυστάκιονος. Κατά τόν όγδοον 
καί ένατον αϊώνα, ένεκα των επανειλημμέ
νων κατ’ αυτής επιδρομών των βαρβάρων με- 
τψκίαθησαν εις τήν πδλιν καί τήν πέριξ χώ
ραν δπό τών αΰτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου 
Κωνσταντίνου τοΰ Κοπρωνΰμου, Λέοντος τοΰ 
Χαζάρου, Νικηφόρου καί Ταιμισκή συμπαγείς 
έλληνικοί πληθυσμοί, μάλιστα δέ αιρετικοί 
Σΰριοι καί 'Αρμένιοι (Μανιχαΐοι—Παυλικια- 
νοί) πρός άμυναν τής χώρας κατά τών άπό 
βορρά επιδρομέων. Κατά τήν διάρκειαν δέ 
τοΰ πρώτου βασιλείου τών Βουλγάρων (679 
— 1018) έπαθεν ή Φιλιπούπολις μεγάλας κα- 
ταστροφάς. ’Επί τοΰ Νικηφόρου Φωκά 
(963— 969) ή Φιλιπποΰπολις έπολιορκήθη καί 
έκυριεύθη δπό τών Ρώσων, σφαγέντων 20.000 
τών κατοίκων της. Έπί Βασιλείου τοΰ Βουλ- 
γαροκτόνου (976—1025) ή Φιλιπποΰπολις ΰ- 
πήρξεν τά δρμητήριον τών Βυζαντινών κατά 
τούς πολυετείς καί αιματηρούς πρός τούς 
Βουλγάρους πολέμους. ’ Ολίγον βραδΰτερον, 
έπί Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου(1041—1034) 
ανυπεράσπιστος ουσα, κατελήφθη δπό τών 
ΙΙετσενέγων. Έπί ’Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοϋ 
(1081 — 1118) άπέβη τά δρμητήριον αΰτοΰ 
κατά τών Ρουμάνων καί ΙΙετσενέγων εκστρα
τειών του. Κατά τήν πρώτην σταυροφορίαν 
(1096) καί τήν δευτέραν (1147) έδηώθησαν 
τά προάατεια αυτής, κατά δε τήν τρίτην 
(1189) κατελήφθη αμαχητί ή πόλις καί έλεη- 
λατήθη. Μετά τήν άποχώρησιν τών σταυρο
φόρων ή πόλις άνεκτίσθη δπό ’ Ισαάκ τοΰ 
’Αγγέλου, δστις καθ’ δλην τήν βασιλείαν τΟυ 
διέμεινεν εν αυτή, πρός άπόκρουσιν τών επι
δρομών τών Βουλγάρων, οί όποιοι άπό τοΰ 
1186 άνασυνέστησαν τά βασίλειόν των. Διά 
πρώτην δέ φοράν έπί ’ Αλεξίου Γ' τοΰ ’ Αγ
γέλου (1195—1201) ή Φιλιπούπολις κατελή
φθη δπό τών Βουλγάρων, καί τοϋτο καθ’ δσον 
δ άποσταλείς εις αυτήν ώς διοικητής, γαμ
βρός έπ’ άνεψιφ τοΰ αΰτοκράτορος, Βούλγα
ρος ήγεμονίδης Ίβαγκός, άποσκιρτήαας τοΰ 
Βυζαντίου, συνεμάχησε μετά τοΰ βασιλέως τών

,346

Βουλγάρων Καλογιάννη καί έκήρυζε τόν πό
λεμον κατά τών 'Ελλήνων. Άλλ" ή πόλις 
μετά 1— 2 έτη άνεκατελήφθη δπό τοΰ 'Αλε
ξίου. Κατά τήν Τετάρτην σταυροφορίαν (1204) 
ή Φιλιπποΰπολις άπετέλεαε φέουδον τοΰ Ιπ
πότου Renier de Trit, τόν όποιον οί Φιλιπ- 
πουπολϊται έδέχθησαν μετά χαράς, προτιμών- 
τες τήν Φραγκικήν κυριαρχίαν παρά τήν 
Βουλγαρικήν.Έπελθόντος όμως τοΰ Καλογιάν- 
νη μετά πολλοΰ σιρατοΰ δ μέν Renier κατέ- 
φυγεν εις τά φροΰριον τοΰ Στενιμάχου, οί δέ 
Φιλιππουπολΐται άντί νά δποταχθοΰν εις τόν 
τσάρον τών Βουλγάρων έδέχθησαν τόν "Ελ
ληνα στρατηγόν Άσπιέτην καί ήτοιμάσθησαν 
πρός άμυναν. Τότε έπολιορκήθη ή πόλις καί 
κατελήφθη δπό τοΰ Καλογιάννη κατόπιν συν
θήκης, τήν δποίαν καταπατήσας δ τσάρος 
τών Βουλγάρων προέβη εις σκληρωτάτας καί 
άπανθρωποτάτας σφαγάς. Τόν μέν αρχιεπί
σκοπον αυτής άπεκεφάλισε, τούς άρχοντας 
τής πόλεως έξέδειρε ζώντας, άλλους κατέ- 
καυσε ζώντας, τούς δέ δπολειφθέντας άπή- 
γαγεν άλυσοδέτους είς Βουλγαρίαν. Ή  δέ πό
λις δχι μόνον έλεηλατήθη, άλλά καί κατε- 
στράφη όλοσχερώς μεταβληθείαα είς ερείπια. 
Αδτη ήτο ή μεγαλυτέρα τών καταστροφών, 
τάς δποίας δπέστη ποτέ -ή μητρόπολις τής 
Θράκης. ’Ολίγον μετά ταδτα τά 1208, ήττη- 
θέντος κατά κράτος τοΰ διαδόχου τοΰ Καλο- 
γιάννη Βορίλα δπό του βασιλέως Ερρίκου 
πλησίον τής Φιλιππουπόλεως, ή πόλις έπα- 
νήλθεν είς τήν εξουσίαν τών Φράγκων. ’Ο
λίγα έτη βραδΰτερον κατελήφθη ή Φιλιππού- 
πολις διά τρίτην φοράν τά 1235 δπό τών 
Βουλγάρων δπό τοΰ τσάρου αύτών Άσέν Β', 
άλλ’ άνεκατελήφθη δπό τών Παλαιολόγων 
καί έκτοτε διετέλει *έν δρίοις εκείνου (δηλ. 
τοΰ ήγεμόνος τών Βουλγάρων) καί Ρωμαίων 
ήγεμονίας», προστατευομένη δπό τοΰ συστή
ματος οχυρωμάτων καί φρουρίων έπί τής Ρο
δόπης. Μετά έκατόν έτη περίπου καταλαμ
βάνεται καί πάλιν δπό τών Βουλγάρων διά 
Τετάρτην φοράν τά 1322, ελλείψει άμυντό- 
ρων, καθ’ δαον ή φρουρά τής πόλεως καί οί 
Φιλιππουπολΐται είχον συνεκστρατεύσει μετά 
τοΰ ’ Ανδρονίκου Γ’ τοΰ νεωτέρου. Τό έπόμε- 
νον έτος έπολιορκήθη εκ νέου δπό τοΰ ’ Αν
δρονίκου έπί 4 μήνας, ήναγκάσθη δμως νά
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λύση τήν πολιορκίαν, ένεκα τής επιμόνου ά- 
μύνης τής έν αϋιή φρουράς, Ή  πόλις τέλος 
παρεδόθη δπό των 'Ελλήνων κατοίκων της 
μετά τήν άποχώρησιν τοδ ’Ανδρονίκου εις 
τόν στρατηγόν αΰχοΰ Βρυέννιον διοικητήν τοδ 
Στενιμάχου, οπότε έξήρχετο ή βουλγαρική 
φρουρά πέραν τοΰ "Εβρου πρός αυνάντησιν 
τής έκ Βουλγαρίας άποστελλαμένης πρός αν
τικατάστασή της φρουράς. Τά 1344 δέ πα
ρεδόθη διά συνθήκης δπό τής βασιλίσσης τοΰ 
Βυζαντίου ’Άννης τής Σαδαυδικής, έπιτρο- 
πευούαης τόν ανήλικον υιόν της Ίωάννην τόν 
Παλαιολόγον μετά 8 άλλων πόλεων καί τής 
φρουράς αΰτών εις τόν τσάρον Ίωάννην ’Α 
λέξανδρον, δπό τόν όρον νά βογ)θήαη τήν βα
σίλισσαν κατά τοΰ Καντακουζηνοϋ, δστις ά- 
νηγόρευσεν Ιαυτόν αΰτοκράτορα. "Εκτοτε ή 
πόλις δέν έπανήλθε πλέον εις χεϊρας των 
’Ελλήνων, παραδοθείσης δπό των κατοίκων 
της τά 1383 εις τόν στρατηγόν τοΰ σουλτά
νου Μουράτ Α' Λαλασαχίν πασαν.

Οί Τούρκοι καταλαβόντες τήν Φιλιππούπο- 
λιν, κατέστησαν αυτήν έδραν τοΰ διοικητοΰ 
τής Ρωμυλίας, διαφυλάξαντες τά Ιλληνικόν 
της όνομα Φίλιππέ. "Ενεκα όμως τής διαρ
ροής τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού, αυνεπείφ τ<Βν 
συνεχών ατυχημάτων τής πόλεως, αΰιη ήρη 
μώθη συνιρκίσθη δέ δπό τοΰ Μουράτ δπό πολ
λών Τούρκων, εις τρόπον ώστε κατά τά 1578 
κατά τήν μαρτυρίαν ξένων περιηγητών J α 
ριθμός των έν αΰτή χριστιανικήν οίκογενειών 
άνήρχετο είς 250 οικογένειας. Άρχομένου τοΰ 
X IX  αίώνος οί κάτοικοι τής Φιλιππουπόλεως 
ήσαν Τούρκοι, "Ελληνες, ’Αρμένιοι, Παυλικια- 
νοί καί ‘ Εδραίοι. Οί έν αΰτή έγκατασταθέν- 
τες Βούλγαροι φαίνεται ότι είχον Ιξελληνι- 
σθή. ’ Από τοΰ 1861 όμως οί τέως έλληνό- 
φωνοι Βούλγαροι άπεαπάσθησαν τής Ελληνι
κής όρθοδόξου κοινότητος καί άποτέλεσαν ι
δίαν. βουλγαρικήν κοινότητα μετά σχολείων 
βουλγαρικών καί εκκλησιών ΰπαχθεΐσαν άπά 
τοΰ 1872 είς τήν θρησκευτικήν δικαιοδοσίαν 
τής Βουλγαρικής εξαρχίας μέ Βούλγαρον μη
τροπολίτην. Αιά δέ τής Βερολινείου συνθήκης 
ώρίσθη πρωτεύουσα τής αυτονόμου επαρχίας 
’ Ανατολικής Ρωμυλίας. Τά 1885 διά τής ά- 
ναιμάκτου έπαναστάαεως τής εθνοφυλακής 
e/18 Σεπτεμβρίου καταλυθέντος τοΰ καθεστώ

τος τούτου, ή επαρχία τής 'Ανατολικής Ρ ω
μυλίας ήνώθη μετά τής ήγεμονίας τής Βουλ- 
γαρίας ή δέ Φιλιππούπολις άπέβη επαρχιακή 
πόλις τής Βουλγαρίας. Έκραγέντος τοΰ με
γάλου ανθελληνικού εν Βουλγαρίφ κινήματος 
τά 1906, κατελύθη ή έν Φιλιππουπόλει Ε λ 
ληνική κοινότης τά δέ εύαγή αυτής ιδρύματα 
κατεσχέθησαν 6πό τοΰ δήμου. Τοΰτο έξηνάγ- 
κασε τούς φιλιππουπολίτας είς άθρόον εκ
πατρισμόν καί ούτως έπήλθεν δ Ικμηδενισμός 
τοΰ από 2 καί πλέον χιλ. ετών ύφισταμένου 
Έλληνισμοΰ. Είς Φιλιππούπολιν ένωρίτατα 
ίιεδόθη δ χριστιανισμός, πρώτος δέ αυτής έ- 
πίσκοπος μνημονεύεται δ άπόατολος Ερμής 
36— 57 μ. X. ‘ Η πόλις άνεδείχθη είς Μητρό- 
πολιν, έχουσαν ύπ’  αύτήν κατά τό συνταγ- 
μάτιον Λέοντος τοΰ Σοφοΰ (886—912) 10 έ- 
πισκοπάς : α) Τόν Άγαθονικείας, β) τόν Λιο- 
τίτζης, γ) τόν Σκουταριού, δ) τόν Λεύκης, ε) 
τόν Βλέπτου, ς·) τόν Δραμίτζης, ζ) τόν Ίωαν- 
νίτζων, η) τόν Κωνσταντίας, θ) τόν Βελικίας, 
ι) τον Βουκόδων. Μέχρι τδν τελευταίων χρό
νων άναφέρονται 102 περίπου Μητροπολΐται 
Φιλιππουπόλεως, των όποιων τελευταίος δ 
Φώτιος '(1890—1906) ό άπά Εϊρηνουπόλεως, 
άνήρ αγαθός καί εΰπαίδευτος, έργασθείς ε
θνικότατα ύπέρ τής κοινότητος μέχρι τής κα- 
ταλύσεώς της.

Σήμερον ή Φιλιππούπολις καλούμενη βουλ- 
γαριστί ΓΙλόδδηφ, είναι πρωτεύουσα δμωνύμου 
νομοΰ, αριθμούσα 92.042 κατοίκους, κατά τήν 
άπογραφήν τοΰ 1930. (Βιδλιογρ. Κ. Μυρτίλου 
Άποατολίδου «Φιλιππούπολις», έν τή Μεγ; 
Ελληνική Έγκυκλοπαιδείφ).

ΦΙΑΟΠΟΛΙΣ.—Βλ. λέξ. Φινόπολις.
*ΦΙΛΩΝ ΙΙΓΘΩΝΟΣ.— Άκάνθιος, διορισθείς. 

πρόξενος έν τή πόλει τών Άδδήρων, κατά 
τά κρατοΰντα είς τάς Έλληνικάς πόλεις, 
γνωστός έκ τίνος ψηφίσματος τής πόλεως 
τών Άδδήρων (ΙΤρδλ. Δημοσθ. πρός Κάλλι-
πον 1237).

ΦΙΛΩΝ.— Μηχανικός έκ Βυζαντίου άκμά- 
σας περί τά 200 π.Χ. καί γράψας περί πο
λιορκητικών μηχανών. Τά σύγγραμά του έ
λαβε τόν τίτλον «Μηχανική σύνταξις» τής ό- 
ποίας πλήρες διεσώθη τό Δ', Βιβλίον, τό 
πραγματευόμενον περί βλημάτων, (βελοποιη- 
τική) έν έπιτομή δέ αύτής τοδ Ε', βιβλίου
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καί έξής πραγματευόμενα περί τειχοποιίας 
καί κατασκευής μηχανών, περί πολιορκίας 
καί πολιορκητικής τέχνης.

ΦΙΛ2ΓΑΣ.— θραξ, υιός του Κάραιδος. Ήτο 
εις έκ τών βασιλικών παίδων ο£ όποιοι κατά 
τό 327 π.χ. αυνώμοααν να φονεΰσουν τόν Μ. 
Αλέξανδρον καθ’ δπόδειξιν τοδ Έρμολάου, 
μαστιγωθέντος κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως 
Ινεκα θρασείας συμπεριφοράς του εις τι κυ- 
νήγιον. Συλληφθείς κατεδικάοθη εις τόν διά 
λιθοβολτσμοδ θάνατον μετά των συνενόχων του.

ΦΙΝΕΧΣ.— Μυθικός Ρασιλεός τής Σαλμυ- 
δηασοδ έν Θράκη, υιός τοΰ Άγήνορος ή το0 
Ποσειδώνος. Κατά τινα παράδοσιν είχε λά 
βει παρά τοΰ ’Απόλλωνος τό χάρισμα τής 
μαντικής, επειδή δμως άσυνέτως προέλεγε 
τά μέλλοντα, έτυφλώθν;. δπά τοΰ ’Αργοναύ
του Βορέου, διότι πεισθείς εις τάς διαβολάς 
τής δευτέρας συζύγου του Ίδαίας, θυγατρός 
τοΰ Ααρδάνου, έφόνευσε τούς έκ τής πρώτης 
γυναικός του Κλεοπάτρας, θυγατρός τοΰ Βο
ρέου, υιούς Πλήξιππον καί Πανδίονα. Κατ’ 
άλλην τέλος έτυφλώθη Οπό του Ποσειδώνος 
διότι δπέδειξεν εις τούς υιούς τοΰ Φρίξου τόν 
τρόπον τής έκ τής Κολχίδος εις τήν 'Ελλά
δα επιστροφής των. Πρός μεγαλυτέραν δέ 
τιμωρίαν αύτοδ, άπέστειλαν εις αύτόν οί θεοί 
τάς Άρπυίας, αίτινες δσάκις παρετίθετο τρά
πεζα μετά φαγητοΰ, άλλας μέν των τροφών 
άνήρπαζον, άλλας δέ έπλήρουν δυσοσμίας, 
ώστε νά μή δύναται νά φάγη έξ αυτών καί 
νά βασανίζεται ύπό διαρκούς πείνης. Έκ τής 
σκληράς ταύτης βασάνου άπήλλαξαν αυτόν 
κατά τήν εις τήν Σαλμυδηασόν προσέγγισιν 
τών ’Αργοναυτών οί πτερωτοί υιοί τοδ Βορέου 
Ζήτης καί Κάλαϊς, κατατοξεύσαντες ή έκ- 
διώξαντες Άρπυίας, δ δέ Φινεύς εΰγνωμο- 
νών δπέδειξεν εις τούς ’ Αργοναύτας τήν εις 
τήν Κολχίδα δδόν, πρό πάντων δέ πώς θά 
διέλθωσι διά των συμπληγάδων Πετρών (Ά· 
πολοδ. Α, 9, 21, 22). Τόν μδθον τοΰ Φινέως 
οί καλλιτέχναι τής αρχαϊκής περιόδου είχον 
παραστήσει έπί τής λάρνακος τοΰ Κυφέλου 
καί τοδ θρόνου τοΰ Άμυκλαίου ’ Απόλλωνος, 
ένθα άπεικονίζοντο δ Ζήτης καί δ Κάλαΐς 
καταδιώκοντες τάς Άρπυίας (Παυσ.ν,17,11).

ΦΙΝΟΠΟΛΙΣ.—Πόλις τής Ανατολικής πα
ραλίας τής Θράκης κειμένη πρός τό στόμιον

τοδ Βοσπόρου (Στράβ. VII,  319), όνομα- 
σθεΐσα οδτως άπά τοΰ Ρσβικοδ βασιλέως τής 
Σαλμυδηασοδ Φινέως (βλ. λέξ). Ταυτίζεται 
μέ τά σημερινόν Κιλιάς ή Έσκή Φαναράκι.

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ.— Υ πέ χό όνομα Φιλά- 
στρατός άναφέρονται έν Χή ίστορίφ τής Ε λ 
ληνικής Λογοτεχνίας Χ4σσαρες σοφισταί, ά- 
νήκοντες εις τήν αΰ^ήν οικογένειαν καί 
ζήσαντες κατά τόν Β  κο  ̂ Γ’ μ· Χ.αίώνα.

1. —Χίός τοΰ Βήρου (ΟΟήρου) ζήσας κατά 
τόν δεύτερον μ. X. αΐώνα κα1 έξαακήσας τά 
επάγγελμα τοΰ σοφισ·<0“ εν Άθήναις. Έκ 
τιδν συγγραμμάτων a utc® περιεσώθη δ εις 
τά έργα Λουκιανού παραβαλλόμενος διάλο
γος «Νέρων».

2 .  —Χίος τοΰ πρσηγ^α^οο* καλούμενος
Φλαύϊος, άναδειχθείς ε^  των διασημοτέρων 
σοφιστών τής εποχής χου. Έδίδαξε δέ έν 
Άθήναις έπειτα έν όπου διετέλεαε
παιδαγωγός τών τέκνων τοδ Σεπτιμΐου Σευή- 
ρου (193—211 μ. X .).  Έτιμάτο μεγάλως ύπό 
τής αύτοκράτείρας Ίουλ£α5 Λόμνας, συζύγου 
τοΰ Σευήρου, κατ’ έπιθί,Ρίαν αότής συνέ- 
γραψε τά Ιργον «Τά τόν Τυανέα Άπολ- 
λώνιον», εις 8 βιβλί<*· "Εγραψεν έπίαης 
«Βίους σοφιστών» ίσως ®ε κα  ̂ τό «Ηρωικόν».

3. —Γαμβρός τοδ πρ01ϊνοϋίΧ®νου καί υιός 
τοδ Χερβιανσδ, άκολου^σαε καί οΰτος τό 
επάγγελμα τών προγόνι  του, Εδίδαξεν έν 
Άθήναις καί Ρώμη, μολ<,ν° χι δέ νεώτατος (24 
ετών) έτυχεν δπά τοδ “ ότοκράτορος Καρα- 
κάλλα (21 1 —217) « ά δ ε ι α ν  λειτουργιών». 
Συνέγραφεν «Εικόνας» εΡΥ°ν περιέχον περι
γραφήν 64 εικόνων, πινκκο8ήκιΚ τινός τής 
Νεαπόλεως, θεωρών τήν περιγραφήν εικόνων 
ώς έξοχον προγύμνασμα καί μέσον άσκήσεως, 
«Παναθηναϊκόν», «Μελ^χαί» καί άλλα.

4 .  —“Εγγονος τοΰ άν^τ^Ρω είναι Φιλόατρα- 
τος δ τέταρτος, καί ocOc°S σοφιστής, γράφας 
κατ’ άπομίμγ|σιν τοδ π(/ππο11 του «Εικόνας», 
άλλα κατά πολύ ίmo>st7t0fisv’° i  αύτοδ. Τά 
συγγράμματα τών Φιλο^Ρ^των περιέχουν πο- 
λυτιμοτάτας ειδήσεις δι* Χήν ακριβή κατα- 
νόησιν τοδ βίου τών χρ®νων έκείνων. (Πλειό- 
τερα : W . Christ, 'Ισχ°Ρίχ χής Έλλην. Λο- 
γοτεχν. μεταφρ. Λ. X. Εώνατα καί Ν. Π. 
ΙΙολίτου, Τόμ. Β', α ε ί 469 κ“ ί έβής).

ΦΛΑΒϊΑ (ή).— Ovofa°la τής Φίλιππου-
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πόλεως επί τής έποχής τών Φλαβίων, ώς 
τυχοδσα προνομίων τινών.

ΦΑΑΒΙΟΓΠΟΛΙΣ.— Πόλις τής Θρακικής 
Χερσονήσου, κτισθεϊσα κατά τόν Πλίνιον (IV 
18) επί τής θέαεως τών Κοίλων : «Colonia 
Flaviopolis, ubi antea Coela oppidam 
vocabatur». (Ηλειότ. βλ. λέξ. Κοίλα). Ή 
Φλαβιόπολις φαίνεται 6τι επί τι χρονικόν διά
στημα άπετέλετ μετά τής Σηστοΰ, τής Μα- 
δΰτου, Έλαιοϋνιος καί ’Λλωπεκοννήσου επί 
τής Θρακικής Χερσονήσου καί τών απέναντι 
αυτών επί τής μικρά; ’Ασίας Άβόδου καί 
Δαρδάνου συνομοσπονδίαν, κατ’ επιγραφήν εί>- 
ρεθεΐσαν έν Μαδύτψ, άναγράφουσαν τά ονό
ματα.

ΦΛΕΓΡΑ (ή) ή ΦΛΕΓΡΑ1 (αί).—Άρχαιό- 
τατον δνομα τής χερσονήσου Παλλήνης (νΰν 
Κασσάνδρας), διότι, κατά τήν μυθολογίαν, οί 
θεοί εκεί κατέκαυοαν τούς έπαναστατήσαντας 
Γίγαντας (Ήροδ. VII, 123), πιθανώτερον δ· 
μως, δπως αναφέρει δ Στράβων (VII, 330, 
27 καί VII, 30, 25) έκ των μυθικών Γιγάν
των, έθνους βαρβάρου καί άσεβοϋς, τό όποιον 
κατέστρεψεν δ Ηρακλής. (Βλέπε Χερσόνησος 
Παλλήνη).

ΦΛΕΓΓΑΙ.—Λαός ληστρικός θρακικής ή 
μάλλον θεσσαλικής καταγωγής. Είαβαλόντες 
μετά τού βασιλέως αυτών Φλεγύου, υίοΰ τοϋ 
Άρεως εις τήν Βοιωτίαν καί άπειλήσαντες 
τάς Θήβας, τάς δποίας ένεκα τούτου έτείχι- 
σεν δ Αμφίων, έγκατεστάθησαν έν Φωκίδι 
περί τόν ποταμόν Κηφισόν. Λιαρπάσαντες 
τόν έν Δελφοίς ναόν τοΰ 'Απόλλωνος, έξω 
λοθρεύθησαν δπό τοϋ θεού διά κεραυνών καί 
σεισμών, οί δέ δπολειφθέντες άπέθανον δπό 
νόσου λοιμώδους, ολίγοι δέ διασωθέντες διέ- 
φυγον εις Φωκίδα (Παυααν. IX, 36, 3).

ΦΛΩΡΕΝ'ΓΙΟΣ. — ’ Ανώτερος αξιωματικός 
τοΰ βυζαντινού Ιππικού, καταγόμενος έκ Θρά
κης. Διεκρίθη επί ’ Ιουστινιανού εις τήν κατά 
τών Περσών έκστρατείαν τά 530, καθ’ ήν καί 
έφονεόθη αφού κατώρθωσε μετά τών ίππέων 
του νά άναρπάση τήν σημαίαν τοϋ στρατηγού 
τών Περσών. Τά ανδραγάθημά του συνετέλε- 
σεν εις τά νά δποχωρήαόυν οί ΙΙέρσαι, οί ό
ποιοι μή βλέποντες τήν σημαίαν των κατε- 
λήφθησαν δπό πανικού. (ΙΙροκόπιος, Περσικοί 
πόλεμοι, Α, 15, 15).

*ΦΛΩΡΙΑ ή ΦΛΩΡΙΟΝ.—Χωρίον τών Βυ
ζαντινών χρόνων, μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως 
καί Ρηγίου (Κουτσοϋκ - Τσεκμετζέ) παρά τά 
χωρίον Γαλατάρια. Περί τά μέσα τοΰ IX 
αίώνος τά Φλώρια ή Φλώριον καί τά Γαλα
τάρια άναφέρονται ώς κτήματα τοΰ δρχοντος 
Νικολάου τοΰ έπί τών δεήσεων. Περί τά μέσα 
τοΰ X V II  αίώνος, πλούσιός τις κάτοικος τού 
γειτονικού 'Αγίου Στεφάνου έκτισε ναόν τόν 
όποιον άνφκοδόμησε κατά τό 1726 ή 1721 δ 
μητροπολίτης Δέρκων Νικόδημος. Εις τόν 
περίβολον τοΰ ναοΰ τό 1892 εΰρέθη άνάγλυ- 
φον έπιτόμβιον τοΰ δευτέρου μ. X. αίώνος, 
πράγμα τό δποίον άποδεικνύει δτι τά Φλώ
ριον ύπήρχε πολύ πρό τών Βυζαντινών χρό
νων. (Πρβλ. Μ. Γεδεών, «Παλαιάς εϋωρίας 
θρακφα κέντρα», εις «θρακικά», 1936, σελ. 
18 καί έξής).

ΦΟΝΕΑΣ (δ).—Βυζαγτινή ονομασία τοΰ ι
σχυρού ρεύματος τοΰ θρακικοΰ Βοσπόρου. τοΰ 
άλλως καλουμένου «Πυρρά Κύων» (βλ. λέξ.), 
σχηματιζομένου μεταξύ τοΰ Ευρωπαϊκού Ρού- 
μελη-Χισάρ καί τών ασιατικών ακρωτηρίων 
Άνατολοΰ-Χισάρ καί Κανδηλί, πέντε μιλλίων 
καθ’ οιραν. Ύπό τών 'Ελλήνων ναυτικών κα
λείται «Διαβολόρρεμα», δπό δέ τών Τούρκων 
«Σειτάν-Άχουνδί» (=Διαβολόρρεμα).

*Φ0ΡΒΑΣ (δ). — Πός τοΰ Εΰμόλπου (βλ. 
λ.) φονευθείς μετά τοϋ αδελφού του Ίμμαρά- 
δου δπό τοδ Έρεχθέως.

*ΦΟΡΡΟΓΝΑ.— Πόλις τής Θράκης άναφε- 
ρομένη δπό τοϋ Πολυβίου, άλλ’ άγνωστόν 
που κειμένη. Περί ταύτης καί Στέφανος δ 
Βυζάντιος ακολουθών τόν Πολύβιον γράφει : 
«Φόρουνα πόλις Θράκης. Πολύβιος ένάτφ».

ΦΟΣΣΑΤΟΝ.—“Ονομα φρουρίου τής Κάτω 
Μοισίας παρά τήν δεξιάν όχθην τοϋ Δουνά- 
βεως, παρά Προκοπίφ (Περί Κτισμ. IV , 11) 
άνακαινισθέν δπό τοΰ αΰιοκράτορος ’ Ιουστι
νιανού (527—565).

*ΦΡΓΓΙΑ (άκρα).— Άκρωτήριον καί όρμος 
τής άνατολικής παραλίας τής Θράκης, κατά 
τόν Άρριανόν (Περίπλ. Εΰξ. Πόντου, 27), 
ή Φιλία άκρα, κατά τόν ’Ανώνυμον (Περιπλ. 
Εδξ. Πόντου, 90), 7 1)2 μίλια Ν. Α.· τοΰ 
Σερβε — Μπουρνού τής Μήδειας. Πιθανώς 
είναι τά σημερινόν άκρωτήριον Μαλαθριά, δ-
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νομαζόμενον Οπό τών Τούρκων Καλιοντζή— 
Μπουρουνού.

*ΦΡΓΓΙΑ.— Πόλις της Εύρωπαϊκής παρα
λίας τοδ Εΰξείνου Πόντου, άπέχουσα, κατά 
τόν Άρριανόν (Περιπλ. X X V ,  35) άπό της 
Σαλμυδησσοδ 330 σταδίους πιθανώς ή αυτή 
μέ τήν Φιλίαν ή Φιλίαν, (βλ. λέξ.).

ΦΓΛΛΙΣ.— θυγάτηρ τοΰ Σίθωνος, βααι- 
λέως τών Βισαλτών τής Θράκης. Άγαπήσασα 
τόν εκ Τροίας έπιστρέψαντα Δημοφώντα, υιόν 
τοΰ Θησέως, επειδή οδτος βιαζόμενος νά α
ναχώρηση δέν επέστρεψε κατά τήν δρισθεΐ- 
οαν ήμέραν τής τελέσεως τίδν γάμιον του 
μετ’ αυτής, ηότοκτόνηαε ριφθεΐσα εις τήν 
θάλασσαν. (Άπολλοδ. ’Επιτομή, VI, 16). 
Κατ’ άλλην παράδοσιν άπηγχονίσθη καί με- 
τεμορφώθη εις αμυγδαλήν. .

«ΦΓΛΛΙΣ.— Τμήμα τής μεσημβρινής θρά- 
κης εν τή Ήδωνίδι ή χώρφ των Ήδώνων, 
εκτεινόμενου μεταξύ τής λίμνης Κερκινίτιδος 
(νΰν Άχινοϋ), τοΰ Άγγίτου ποταμού καί τοΰ 
Παγγαίου όρους, λαβών τά όνομα άπό τής 
Φυλλίδος θυγατρός τοΰ Σίθωνος, βασιλέως τής 
Θράκης.

*ΦΓΣΚΕΛΛΑ.—Πόλις τής χερσονήσου Σι- 
θωνίας (νΰν Λόγγου), άναφερομένη υπό τοδ 
ΙΙλινίου (Nat. Hist. IV , 10, 17), μετά των 

■πόλεων: Τορώνης, ’ Αμπέλου καί Σίγγου». *0 
Πομπ. ΜΙλας (Β, 34) δνομάζει αυτήν Μύ- 
σκελλαν. ’ Εκτός τοδ ονόματος της, οΰδέν 
άλλο γνωρίζομεν περί αυτής. Κατά τινας 1· 
κειτο πράς Β. τής Σερμύλης (Όρμύλιας), ό

που τό σημερινόν χωρίον Κάστρου. (Πρδλ. 
Δήμιτσα, "Η Μακεδονία, σελ. 615).

*ΦΓΓΑΙΟΝ.—Πόλις των μεσημβρινίδν πα
ραλίων τής Θράκης, γνωστή έξ ένός μόνον 
νομίσματος αυτής άναγομένου εϊς τά 450— 
400 π.Χ. καί κειμένη, κατά τούς νομισματο- 
λόγους παρά τήν Μαρώνειαν. Φέρει έπί τής 
μιας πλευράς κεφαλήν πωγωνοφόρου, πιθα
νώς τοδ "Αρεως, μετά κράνους λοφοφόρου, 
επί δέ τής άλλης τετράγωνον Ιγκοιλον μετά 
τής έπιγραφής ΦΓΤΑΙ0Ν,(Η6α<1— Σβαρώνου 
Τόμ. Α, σελ. 319).

«ΦΩΚΑΣ (’Άγιος).— 'Ο Άρχίας ή τό ’ Αρ
χείου των αρχαίων (βλ. λέξ.) επί τής Εΰρω- 
ρωπαϊκής παραλίας τοΰ Βοσπόρου, μετονο- 
μασθείς οΰτω άπό τοΰ περίφημου ναοδ μετά 
μονής τήν όποιαν Ικτισεν ό αΰτοκράτωρ Β α 
σίλειος δ Μακεδών (866—886)· Έ π ’ αύτοδ 
άλλοτε υπήρχε ναός ή βωμός αφιερωμένος, 
εις τόν "Αλιον Γέροντα, πιθανώς ιόν Νηρέα 
ή τόν Φόρκυνα, ή εις τόν πατέρα τής Σερμί- 
στρας, τόν δδηγόν τών "Αργοναυτών. Τήν θέ· 
σιν αΰτοδ έπέχει τό σημερινόν προάστειον τής 
Κωνσταντινουπόλεως Όρτάκιοϊ.

ΦΩΣΙΙΟΡΙΟΝ.—Βλέπε Βοσπόριον.
«ΦΩΣΦΟΡΟΣ.—Τοποθεσία τις έπί τής Ευ

ρωπαϊκής παραλίας τοΰ Βοσπόρου, παρά τόν 
Τιμαίας Πύργον (βλ. λέξ.) καλούμενη οδτω, 
είτε άπό τοδ έπ’ αυτής ΰπάρχοντος ναοδ τής 
Άρτέμιδος, είτε έκ τοδ παρ’ αυτήν αρχαίου 
φάρου.

X
ΧΑΒΡΙΑΣ ή ΧΑΒΡΙΣ.—Ποταμός τής Χαλ

κιδικής Χερσονήσου ή έπί Θράκης, δστις πη- 
γάζων άπό τών δυτικών ΰπωρειών τοΰ όρους 
Κισσοδ, (νΰν Χορτιάτου) καί διαρρέων τό λε
κανοπέδιου τής Κροσσαίας (νΰν Πορταριά), 
εκβάλλει Β.Δ τοδ Ίσθμοΰ τής Κασσάνδρας 
(Πτολ. Γεωγρ. Γ, 12, 10).

ΧΑΖΑΡΟΙ.— ’Αρχαίος Τουρκικός λαός κα
τσικών κατά τόν πέμπτον μ. X. αίδνα με
ταξύ τής Κασπίας θαλάσσης καί τοδ Εύξεί- 
νου Πόντου, βραδύτερου δέ άπό τοΰ έβδδμου 
αίώνος τήν μεσημβρινήν Ρωσσίαν μέχρι τοΰ

Δνειπέρου ποταμού. Έπί αιώνας δλοκλήρους 
οί Χάζαροι εδρίακοντο είς άγαθάς πολιτικός 
καί εμπορικός σχέσεις μετά τών Βυζαντινών. 
Κατά τά 626 έβοήθησαν τόν Ηράκλειον είς 
τούς κατά τών Περαών πολέμους του, βραδύ
τερου δε συνεξεστράτευσαν μετά Αέοντος τοΰ 
ΣΤ’ κατά τών Βουλγάρων. Οί Χάζαροι είδα- 
λωλάτραι κατ’ άρχάς, ήσπάαθησαν κατά τόν 
όγδοον αιώνα τόν ’ Ιουδαϊσμόν, βραδύτερον 
όμως προσήλθον είς τόν Μωαμεθανισμόν. Έν 
τούτοις καί πολλοί έξ αυτών έγιναν χριστια
νοί. ’ Εν τή ίατορίφ μνημονεύονται μέχρι τοδ
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Ινδεκάτου αίωνος, δπότε διαλυθέντος τοδ κρά
τους αυτών δπό χών Ρώσσων, έπαυσαν πλέον 
νά άναφέρωνται.

ΧΑΛΑΣΤΡΑ (ή). — Νύμφη έκ τής όποιας 
κατά τήν μυθολογίαν έλαβε τό δνομα ή δμώ- 
νυμος πόλις τής Μυγδονίας (βλ. λ.).

ΧΑΛΑΣΤΡΑ (ή). — ’ Αρχαιοτάτη θρακική 
πόλις έν Μυγδονίφ τής Μακεδονίας, άναφε- 
ρομένη διά πρώτην φοράν δπό τοδ 'Εκαταίου, 
δστις άποκαλεϊ αυτήν «πόλιν θρηΐκων». Έ -  
κειτο δε, κατά τόν 'Ηρόδοτον (VII, 123), 
παρά τήν άριστεράν δχθην τοδ ’Αξιού ποτά- 
μοδ «δς οΰρίζει χώρην τήν Μυγδονίαν τε καί 
Βοττιαιΐδα». Πότε ακριβώς έκτίαθη καί δπό 
τίνος, είναι άγνωστον. Τά μόνον βέβαιον εί
ναι δτι μετά τής θέρμης ήσαν προγενέατε- 
ραι τοδ έκτου π. X. αίωνος, έλαβε δέ τό 
δνομα, κατά τήν μυθολογίαν, άπό τίνος νύμ
φης Χαλάστρας, Κατεατράφη τό 315 π. X. 
δπό τοδ Κασσάνδρου μετ’ άλλων 26 πολισμά- 
των πρός ϊδρυσιν τής δπ’ αΰτοΰ κτιόθείαης 
πόλεως Θεσσαλονίκης πρός τιμήν τής συζύ
γου του Θεσσαλονίκης, θυγατρός τοδ Φιλίπ
που (Στράβ. VII, 331, 21). Έκ Χαλάστρας 
κατήγετο, ώς αναφέρει δ ΙΙλοΰταρχος (Βίος 
’ Αλεξάνδρου, 49) Μακεδών τις όνόματι Λί- 
μνος, άναμιχθείς είς τήν κατά τοδ Μ. ’ Αλε
ξάνδρου συνωμοσίαν. Τήν θέσιν αυτής έπέχει 
τό νδν χωρίον Κολακιά ή Κουλακιά, μετονο- 
μασθέν Χαλάστρα, 3 ώρας ΝΑ. τής Θεσσα
λονίκης.

ΧΑΛΚΙΑΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ή ΕΙ1Ι ΘΡΑ
ΚΗΣ.—Χαλκιδική χερσόνησος ή έπί Θράκης 
εκαλείτο ή χώρα τής Μακεδονίας ή έκτεινο- 
μένη πρός νότον τοδ δρους Κίσσου (Χορτιά- 
του) καί των συνεχομένων λιμνών τοδ 'Αγίου 
Βασιλείου (Λαγκαδά) καί τής Βόλβης (Μπε- 
σίκια) καί περιβρεχομένη δπό τοδ Θερμαϊκού 
καί Στρυμωνικοδ κόλπου, άπολήγουσα δέ είς 
τρεις μικροτέρας χερσονήσους : τήν Παλλή- 
νην (Κασσάνδραν), Σιθωνίαν (Λόγγου) καί 
’ Ακτήν ("Αγιον "Ορος). Έπωνομάζετο δε 
Χαλκιδική άπό .των πολλών άποίκων τής Εδ· 
βοΐκής Χαλκίδος καί έκ τής αφθονίας των 
έν αυτή μεταλλευμάτιυν, ιδίως δέ τοδ χαλ- 
κοδ. Ταδτα άχρηστευθένια αύν τιϋ χρόνφ, 
δ-ετήρησαν εν τή ανατολική περιοχή τής 
Χαλκιδικής τό δνομα «Μαδεμοχώρια», εννέα

περίπου τόν άριθμόν, ήτοι χωρία τών δποίων 
οί κάτοικοι είργάζοντό ποτέ είς τά μεταλλεία 
(Μ, Αήμιτσα, 'Η Μακεδονία, σελ. 603). ’ Επί 
Θράκης δέ, διότι κατοικουμένη είς παλαιό- 
τάτην εποχήν δπό Θρακών συμπεριλαμβάνετο 
είς τήν Θράκην (θουκ, Α, 57, Β, 79, Ε, 
31.— Στράβ. V II ,  329, 11). Ή  έκτασις αυ
τής έκ δυσμών πρός άνατολάς είναι 10 περί
που μιλλίων, έκ βορρά δέ πρός νότον περί 
10— 12, αποτελεί δέ τήν κυρίως Χαλκιδικήν 
χερσόνησον, δποδιαιρουμένην δπως εϊπομεν 
είς τρείς μικροτέρας, τήν ’ Ακτήν, Σιθωνίαν 
καί Ηαλλήνην. Τήν Χαλκιδικήν χερσόνησον 
διασχίζουν δ Κίασος, ό Χορταίτης ή Χορταϊ- 
της τών Βυζαντινών (κοινώς Χορτιάτης) δ- 
ψούμενος είς 1200 περίπου μέτρα, από τής 
κορυφής τοδ όποίου, ώς έν πανοράματι φαί
νονται τό Αίγαΐον καί δ "Ολυμπος, καί δ Τ  ■ 
ψίζωνος ή Σολωμός ή Χολώμόντας ή Χόλω- 
μος είς τά μέσον περίπου τής Χαλκιδικής δ- 
ψους 1000 μέτρων περίπου.

Έκ τών όρέων τούτων πηγάζουν διάφοροι 
ποταμοί : δ Άνθεμοδς (νδν Βασιλικιώτικος), 
εκβάλλων παρά τά Αίναΐον άκρωτήριον (Κα- 
ραμπουρνού) είς τόν Θερμαϊκόν κόλπον. Ό  
Χαβρίας, δστις διαρρέων τό λεκανοπέδιου τής 
Κρουσαίας (Πορταριάς) εκβάλλει Β. Α. τοδ 
ίσθμοδ τής Κασσάνδρας. Ό  Όλύνθιος (κοινώς 
Βατόνια) δ μεγαλύτερος ποταμός τής Χαλ
κιδικής εκβάλλων είς τόν Τυρωνάδον κόλ
πον. Ό  Άμνίας ή Άμνίτης (κοινώς Καβρό- 
λακος ή Καβουρόλακος) εκβάλλων είς τόν 
Όλύνθιον ποταμόν, καί δ Ρήχιος, δστις δε
χόμενος τά ΰδατα τών λιμνών τοδ Αγίου 
Βασιλείου (Λαγκαδά) καί Βόλβης, εκβάλλει 
είς τόν Στρυμονικάν κόλπον. 'Η Χαλκιδική 
χερσόνησος, περιεχουσα εΰφορωτάτας πεδιά
δας καί διαρρεομένη δπό πολλών καί μικρών 
ποταμών, ήτο καταλληλοτάτη διά τήν κτη
νοτροφίαν καί γεωργίαν, προαφορωτάτη δέ 
είς έμπόριον, ένεκα τής πολυσχιδούς αδτής 
παραλίας. 'Ένεκα λοιπόν τών φυσικών τού
των πλεονεκτημάτων, ένωρίτατα προσείλκυσε 
τήν προσοχήν τών Ελλήνων, οί δποΐοι άπό 
τοΰ όγδοου π. X. αίωνος, ίδρυσαν πολυαρίθ
μους αποικίας. Οί άποικοι Έλληνες, άναμι- 
χθίντες μετά τών Θρακών κατοίκων, ήσαν 
αυτόνομοι καί έζων δμοσπονδιακώς, έρίζοντες
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αναμεταξύ των συνεχώς περί όρων γης, μέ· 
χρις ού δ Φίλιππος ό Μακεδών, διά τής άλ- 
λοπροσάλλου πολιτικής του, άλλας μέν κα
τάκτησε, άλλας δε .κατέστρεψε. "Επειτα ή 
Χαλκιδική χερσόνησος άπετέλεσε μέρος τοϋ 
Μακεδονικοί κράτους (Δημοσθ. Φιλιππικός 
Γ ,  26 — Διοδ. Σικελ. XVI, 52—53.—Σράβ. 
X, 447).

Ή  κυρίως Χαλκιδική Χεραόνησος. διηρεϊτο 
εις δυο τμήματα : τό Δυτικόν καί τό ’Ανατο
λικόν. 'Γούτων, τό μέν Δυτικόν διηρεϊτο υπό 
των αρχαίων εις τρία τμήματα ή χώρας : 
τήν Άνθεμοϋντα (Καλαμαριά) τήν Κροσσαίαν, 
Κρουσιάδα ή Κρουσίδδα, καί τήν Βοττίαν, 
Βοττικήν ή Βοττιαίαν. Τό δε ’ Ανατολικόν ού- 
δέν ιδιαίτερον έφερεν. Ήτο δε πυκνώτατα 
κατοικημένη, όσον οϋδεμία άλλη χώρα τής 
Μακεδονίας.

ΧΑΛΚΙΣ.— ’ Αρχαία πόλις τής Χαλκιδικής 
χερσονήσου τής δποίας ήτο πρωτεύουσα κατά 
τούς άρχαιοτέρους χρόνους. Ίδρύθη ύπό τής 
έν Εΰβοίφ Χαλκίδος. ΙΙολλά παθοΰσα κατά 
τό δεύτερον έτος του Πελοποννησιακοΰ πολέ
μου, διέφυγε τήν τελείαν καταστροφήν, έκ τής 
μεταδόαεως τοΰ έν Άθήναις έκραγέντος πο
λέμου καί εις τόν στρατόν δστις είχεν άπο- 
σταλή εναντίον της καί τής Ποτιδαίας (θουκ. 
Β, 58).
. *ΧΑΛΚΙΣ.—ΙΙερί τήν Άδριανούπολιν, ανα

φέρουν οί ίστορικοί, έγινε τήν 9 Αύγουστου 
378 μ. X. ή μεγάλη μάχη μεταξύ τών Ρω
μαίων καί των Γότθων, καθ’ ήν ένικήθησαν 
τά ρωμαϊκά στρατεύματα καί άπέθανεν δ αΰ- 
τοκράτωρ Οΰάλης, πληγωθείς θανασίμως.’ Αρ- 
κοΰνται δε άναφεροντες άπλώς ότι έγινε περί 
τήν Άδριανούπολιν. Ό  Παπαρρηγόπουλος 
(Ίστ. τοΰ ‘Ελληνικού "Εθνους, Έ κ δ . Έλευθ. 
τόμ. ΒΡ σελ. 137) αναφέρει άπλώς ότι συνε- 
κροτήθη ή μάχη περί τήν Άδριανούπολιν, 
καθ’ ήν κατετροπώθη δ Ρωμαϊκός στρα
τός ύπό τών Γότθων καί έπεσε κατ’ αυτήν δ 
βασιλ'εύς καί πλεΐστοι τών περί αυτόν. ·Τά 
αυτά αναφέρει καί δ Λάμπρος (Ίστ . τής 
‘ Ελλάδος, τόμ. Γ', σελ. 338), προσθέτων ότι 
ό Οΰάλης τραπείς εις φυγήν διεαώθη μετ’ ο 
λίγων εις αγροτικήν τινα καλύβην, ήτις μετ’ 
ού πολύ έπυρπολήθη ύπό τών διωκόντων νι
κητών, καέντος έν αυτή τοΰ αύτοκράτορος.

‘Ο Am mede Thierry έξιστορών τά κατά 
τήν μάχην, αναφέρει ότι ή μεγάλη εκείνη μά
χη συνήφθη μεταξύ Άδριανουπόλεως καί τής 
πολίχνης Νίκαιας (όπου τά νΰν Πύθιον, πρώην 
Κούλελι), ήμέραν άφορήτου καϋαωνος. Πρός 
έπιδείνωσιν δέ. τής θεσεως τών Ρωμαίων δ 
Φριτιγέρυος, αρχηγός τών Γότθων, διέταξε νά 
θέσουν πΰρ είς τούς άφθονοΰντας ξηρούς βά- 
τους τήν εποχήν εκείνην, καί ότι έπεκταθεί- 
αης πυρκαϊας πρός τά ρωμαϊκόν στρατόπε- 
δον, εύρέθη τούτο σχεδόν έν μέσφ τών φλο
γών. *0 Οΰάλης προελάσας άνεπιφυλάκτως, 
συμπαρέσυρε τάς λεγεώνας, αί δποΐαι άπο- 
χωρισθεΐσαι τοΰ ίππικοΰ ταχέως έκυκλώθη- 
σαν ύπό των Γότθων. Έν τφ  μεταξύ έπήλ- 
θεν ή νϋξ, οί δέ στρατιώται μάτην προέτρε- 
πον αυτόν νά άναχωρήση. ’ Εκείνος έξηκο- 
λούθει μαχόμενος, μέχρις ού τραυματισθείς 
βαρέως ύπό βέλους έπεσε κατά γής. Τότε 
στρατιώται τινες παραλαβόντες αυτόν ωδή- 
γησαν είς αγροτικήν τινα καλύβην μικρόν ά- 
πέχουσαν τοϋ πεδίου τής μάχης. Ένφ έπέδε- 
νον τό τραυμά του, απόσπασμα Γότθων έξελ- 
θόν πρός λείαν, αυνεσώρευσε περί αυτήν ξηρά 
χόρτα καί φρύγανα καί έθεσε πΰρ, χωρίς νά 
γνωρίζη ότι έκεΐ είχε καταφύγει δ βασιλεύς. 
Τοιουτοτρόπως έκάη δ βασιλεύς Οΰάλης έν 
τφ άχυρών·, εκείνφ, τά δύο δέ τρίτα τοϋ 
στρατού του έκάλυπτον τήν πεδιάδα. Διά τοϋτο 
οί σύγχρονοι δικαίως παρέβαλλαν τήν απο
φράδα εκείνην ήμέραν τής καταστροφής πρός 
τήν τών Καννών τά 216 π. X. (Atntnede 
Thierry, Ίστορ. τοΰ ’ Αττίλα καί τών δια
δόχων αύτοΰ, μετάφρ. Στ. Βουτυρά, σ. 39).

’Αλλά ποϋ άκριβώς συνήφθη ή μάχη ; Τήν 
άπάντησιν μάς δίδουν δύο πηγαί : Έν τή 
Συλλογή τών θείων καί ‘ Ιερών κανόνων, ά- 
ναφέρονταί τά έξής σχετικά : «Βάλης μέν 
έν Θράκη αυμβαλών ύπ’ αυτών είς Χαλκίδα 
πυρίκαυστος εν άχυρώνι γενόμενος πρός τά 
αίώνιον πύρ έξεδήμησεν» ('). ‘ Ο δέ ’Ιωάννης 1

1) Σπ. Μήλια, τ. Α, σ. 274. Ή  χαιρεκακία 
μέ τήν δποίαν περιγράφεται δ θάνατος τοϋ 
Οΰάλεντος οφείλεται εις τό ότι ήτο Άρειανός, 
πράγμα τό όποιον δέν ήδϋναντο νά συγχωρή
σουν οί σύγχρονοί του. (Βλ. Διομ. Κυριάκου, 
Δοκίμιον Έκκλ. Ίστ. έκδ- α', σ. 112 κ.έξ.).
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Μαλάλας, ιστορικός του έκτου αίώνος ανα
φέρει : «Έτελεύτησε δέ αύχός Βάλης (Ούά- 
λης) ποιήσας πρόκενσον εις Άδριανούπολιν 
τής Θράκης άπελθών κχίσαι Φαβριπά έκεϊ 
οίκον πρό τής πόλεως εν άγρψ έτέρφ, τοΰ 
οικήματος τοΰ άγροΰ άδήλως άναφθέντος καί 
άναφθέντων τών σκάλων νυκτάς άπώλετο 
μετά των κουβικουλαρίων αύτοΰ ών ετών μθ». 
{ΙνΧ, III, σελ. 343)."Η Φαβρίκα αύτη, κατά 
τόν Γ. Ααμπουσιάδην, (Θρακικαί Μελέται, 
Τόμ. Α' σελ. 17) Ικειτο δπον ή νΰν συνοι
κία τής Άδριανουπόλεως Σταμπόλ-γιολοΰ, δ
που Ικειτο τό άρχαΐον νεκροχαφεϊον τής πό
λεως.Άπεδείχθη έκ διαφόρων έπιγραφών, αί 
δποϊαι άνευρέθησαν έπί τόπου. ’Εκαλείτο δέ 
Φάβρικα ή Φαβρικά, διότι έκεϊ ήσαν εγκα
τεστημένα εργαστήρια δπλων, ονομαζόμενα 
οδτω ίιπέ των Ρωμαίων καί κατόπιν υπό των 
Βυζαντινών. Εις τήν θέσιν Φαβρικά είναι έ- 
κχισμένη σήμερον ή μεγάλη ’ Ιουδαϊκή Σχο 
λή καί τά καταστήματα τοΰ μονοπωλίου των 
καπνών.’ Εκ των μαρτυριών τούτων προκύπτει 
δτι ή πρός άνατολάς τήςΆδριανουπόλεως συ
νοικία κατ’ εκείνην τήν εποχήν εκαλείτο Φα
βρικά (σήμερον Σταμπάλ γιολοΰ) καί δτι δ 
ΟΟάλης έγένετο παρανάλωμα τοΰ πυρός εις 
τούς πρό τής πόλεως αγρούς. Τήν θέσιν των 
αγρών τούτων κατέχει σήμερον ή γνωστή διά 
τήν άμπελοφυτείαν καί τά όπωροφόρα δέν
δρα της πεδιάς Χαδίμ - Άγά, ενταύθα δέ 
πρέπει νά τοποθετηθή ή Χαλκίς, δπου έγινε 
ή μεγάλη μάχη. ’Αλλά καί έκ τής περιγρα
φής τοΰ Άμμιανοΰ Μαρκελλίνου (XXXI, 12,
14), συγχρόνου περίπου τής μάχης, προκύ- 
πζει δτι ή μάχη έγινεν εις τήν πεδιάδα τοΰ 
Χαδίμ Άγα, άνατολικώς τής Άδριανουπό- 
λεως όλίγον μακράν τοΰ λόφου Ντόρτ - Κα· 
γιά ( ‘ ) (=τέσσαρες λίθοι), καθ’ δσον οί Γότ- 1

1) Τό Ντόρ-Καγίά είναι είς των ίαχυροτά- 
των προμαχώνων τής Άδριανουπόλεως, πρός 
βορραν αυτής, δεσπόζων τοΰ προαστείου Κι- 
γικίου. Κατά τήν αρχαιότητα δπήρχεν έπ’ 
αύτοΰ μεγαλοπρεπής Ρωμός τής Άρτέμιδος, 
αναγόμενος εις αυτόν τόν Όρέστην, τόν μυ
θικόν ιδρυτήν τής Άδριανουπόλεως (Όρε- 
στιάδος), ώς εξάγεται Ικ τίνος σπανιωτάτου 
νομίσματος τής Άδριανουπόλεως, σωζομένου

θοι κατερχόμενοι άπό βορρά, κατ* ανάγκην 
δπεχρέωααν τόν Οΰάλεντα ν’ άναμείνη αυτούς 
ενταύθα, δπου διά τοΰ ποταμού “Εβρου ήτο 
έξησφαλισμένος έκ τών δπισθεν, αριστερόθεν 
δέ 6πό τών φρουρίων τής Άδριανουπόλεως, 
δπόθεν καί έπικουρίαν ήδΰνατο νά έλπίζη καί 
έν ανάγκη νά καταφύγη εις αυτήν. Τήν Χαλ
κίδα αναφέρει καί δ Μ. Άτταλειάτης, ιστο
ρικός τοΰ XI αίώνος, άναφέρων τούς κατά 
τών Βουλγάρων αγώνας : «Πλήθος Σκυθών, 
λέγει, προσβαλάν τά περί τήν Χαλκίδα καί 
Άρκαδιούπολιν (νΰν Κούλελλι Μπουργάς) καί 
δσα δυσμικώτερα τούτων κατεστράφη ύπό 
τών στρατευμάτων τοΰ Βοτανειάτου» (σ. 36). 
Έκ τής περιγραφής ταύτης φαίνεται δτι καί 
ούτος τοποθετεί τήν Χαλκίδα οΰ μακράν τής 
Άδριανουπόλεως. Τής Χαλκίδος μνημονεύε
ται έπίσης επίσκοπος, προεδρεύσας τής Έβ- 
δόμης Οικουμενικής Συνόδου (787) επί τής 
βασιλείας τής αύτοκοατείρας Ειρήνης, καθ’ 
ήν έγένετο ή άναστήλωσις τών θείων καί 
Ιερών εικόνων. Ό  Μιλτιάδης Σαράντης τοπο
θετεί τήν Χαλκίδα παρά τήν Κωνσταντίνου1 
πολιν καί θεωρεί αυτήν ώς τήν σημαντικω- 
τέραν μετά τήν Σηλύβριαν, άφοϋ δ Επίσκο
πος αυτής άναφέρεται όγδοος τήν τάξιν με
ταξύ τών 17 έπισκοπών τής μητροπόλεως 
Ήρακλείας. (Ράλλη καί Ποτλή, Τόμ. Ε', 
σελ. 476). Πιθανόν δέ νά Ικειτο, κατ’ αυ
τόν, όπου τό χωρίον Χαλκαλή, περί τά 15 
λεπτά τής ώρας άπό τών Καστανεών καί δτι 
δέν είναι άπίθαναν τά όνομα τής Χαλκίδος 
νά διεαώθη εις τό χωρίον Χαλκαλή (Μιλτ. 
Σαράντη, Περί τής έν Θράκη Χαλκίδος, εις 
Μεσαιωνικά γράμματα, 1935 σελ. 168 καί 
έξής). Βεβαίως, άν δέν γίνουν άνασκαφαί καί 
μελέται έπί τόπου είναι δύσκολον νά καθο- 
ριαθή μετά βεβαιότητος ή θέσις αυτής. Ά λ λ ’ 
ένεκα τών λόγων τούς όποιους έξεθέααμεν,

έν τή Νομισματολογική Συλλογή τοΰ έν Ά -  
δριανουπόλει Τμήματος τοΰ Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου. Τό πολύτιμον τούτο νόμισμα έσώ- 
ζετο μέχρι τοΰ 1904, δπότε κατεστράφη μετ’ 
άλλων αρχαιολογικών κειμηλίων, κατά τήν 
μεγάλην πυρκαΐάν τής Άδριανουπόλεως, (19 
Αύγουστου 1904) (Γ. Ααμπουσιάδου, αύτόθι, 
σελίς 19).
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κατ’ ανάγκην πρέπει νά παραδεχθώμεν, δτι 
ή μεγάλη εκείνη μάχη, ή παραβληθεΐσα πρός 
τήν μάχην των Καννών, έγινε πλησίον της 
Χαλκίδος, παρά τήν Άδριανούπολιν έν τή πε- 
διάδι τοΰ Χαδίμ-Άγά.

ΧΑΡΑΔΡΙΑΙ ή ΧΑΡΑΔΡΟΓΣ.—’Αρχαιότα
τη πάλης τής ’Ακτής ("Αθω ή "Αγιον δρος), 
άναφερομένη δπό Σκύλακός τοΰ Καρυανδέως 
(Περίπλ. 66) καί τοΰ Πλινίοο (Φυσ. Ίστορ. 
IV, 10). Πότε δμως ίδρύθη καί δπό τίνος, 
ώς καί πότε κατεστράφη είναι άγνωστον. 
’ Επίσης άγνωστος καί ή ακριβής τοποθεσία 
αυτής. Κατά τόν Muller, άκολουθοϋντα τόν 
Leake, Ικειτο πιθανώς έν τή γραφικωτάτη 
τοποθεσία δπου ή Μονή τοΰ Βατοπεδίου, δ
ετού σώζονται ερείπια αρχαίας πδλεως καί 
έπιγραφαί άνευρεθείσαι. (Miiller Έκδ. Σκύ- 
λακος εις τήν Συλλογήν των Geogr. Graec. 
Minores, Τόμ. Α', σελ. 53.— L eake, T ra 
vels in North Greece", Τόμ. Γ', σελ. 144). 
Κατά τήν επικρατεστέραν δμως γνώμην, έ- 
κειτο έπί τής δυτικής παραλίας τής Χερσο
νήσου ’ Ακτής, δπου ή νΰν Μονή Ξηροποτά- 
μου, ήμίοειαν ώραν'περίπου από τής Δάφνης 
επινείου .αυτής. (Πρβλ. Στρατιωτική ’ Εγκυ
κλοπαίδεια έν λέξει ’Άθως).

ΧΑΡΑΚΩΜΑ (τό).—Πολίχνη τής μεσημ
βρινής παραλίας τής Θράκης, κειμένη έν τή 
χώρφ των Βιστόνων, πρός άνατολάς τής Μα- 
ρωνείας, απέναντι τής Σαμοθράκης. Ήχο ή 
τελευταία πολίχνη τής Θρακικής παραλίας 
μέχρι των εκβολών τοΰ "Εβρου μετά δέ των 
Τεμπύρων, Σάλης, Ζώνης καί. Μεσημβρίας, 
ήσαν πολίσματα Σαμοθράκων, τά όποια δ 
'Ηρόδοτος δνομάζει «Σαμοθρήκια τείχεα».

ΧΑΡΙΑΗΜΟΣ.—Στρατηγός των ’ Αθηναίων, 
γαμβρός έπ’ αδελφή τοΰ Κερσοβλέπτου, βα- 
σιλέως τής Θράκης (359—340 π. X.)

ΧΑΡΙΟΓΠΟΛΙΣ. — Άρχαιοτάτη πόλις τής 
’Αν. Θράκης, κείμενη 45 περίπου χλμ. βο
ρειοδυτικής τής Ραιδεατοϋ, κτισθεΐσα κατά 
τόν Μελέτιον (Γεωγρ. Γ, σελ. 104) δπό τοΰ 
’Αθηναίου Χαρίου. Υπήρξε πατρίς Βασιλείου 
Β ’ τοΰ Βουλγαροκτόνου. Περί τό 1052 δ 
στρατηγός Βρυέννιος έκστρατεύσας κατά τών 
Πατζινάκων έπιδραμόντων τήν Θράκην, εϊ- 
σήλθε μετά μικρών δυνάμεων εις τήν Χαριού- 
πολιν διά νυκτός χωρίς νά γίνη αντιληπτός

δπό τών βαρβάρων, οί όποιοι στρατοπεδεΰ- 
σαντες ανύποπτοι παρ’ αυτήν παρεδόθησαν 
εις κραιπάλην καί βαθύν ύπνον. 'Ο Βρυέν- 
νιος επιτεθείς τότε αίφνιδίως κατ’ αυτών έ- 
πέφερε γενικήν καταστροφήν αυτών. ’ Επί 
’ Αλεξίου Κομνηνοδ, ό Τζεγλού, ήγεμών τών 
Σκυθών, άγων 80.000 στρατού, διαβάς τόν 
Δοϋναβιν, κατά τά έαρ τοΰ 1095, έφθανε μέ
χρι Χαριουπόλεως, συναποκομίζων πλουσιω- 
τάτην λείαν. Άπελθών κατ’ αύτών δ Νικό
λαος Μαυροκατακαλών καί δ Βεμπετζιώτης, 
κατετρόπωσαν αυτούς, κατά τινα δέ συμπλο
κήν έπεσε γενναίως μαχόμενος καί δ Τζε- 
γλοΰ, πολλοί δέ φεϋγοντες έπνίγησαν εις πα- 
ραρρεοντα ρϋακα. Παρά τήν ιδίαν πόλιν δ 
’Αλέξιος Κομνηνός έπιτεθείς κατά τών έπι
δραμόντων καί πάλιν Πατζινάκων, δπέστη 
μεγάλην ήτταν, κατά τήν δποίαν έχασε τά 
άνθος τοΰ στρατού του, καθώς καί 300 εκ 
τοΰ δπ’ αΰτοϋ συγκροτηθέντος τάγματος των 
Άρχοντοποϋλων. ("Αννα Κομνηνή, VII, 1 καί
7). Ή Χαριοϋπολις κατεστράφη τά 1205 δπό 
τοΰ ήγεμόνος τών Βουλγάρων Σκυλοϊωάννου, 
οί δέ κάτοικοί της μετφκίσθησαν εις τήν 
παραδουνάβιον Βουλγαρίαν, τά δέ 1357 έκυ- 
ριεύθη δπό τοΰ Σουλεϋμάν, υίοΰ τοΰ σουλτά
νου Όρχάν. ’ Από έκκλησιαστικής άπόψεως 
μνημονεύεται από τοΰ δεκάτου ήδη αίώνος 
ώς μία τών δπό τόν Μητροπολίτην Η ρά
κλειας 17 επισκοπών. Διαλυθεϊαα πιθανώς 
κατά τόν X IV  αιώνα, διασώζεται Ικτοτε 
ψιλωνύμως (Ράλλη καί Ποτλή, Τόμ. ε',  σελ. 
476). Τπά τών Τούρκων καλείται Χαϊρεμ- 
πολοϋ, άποτελεϊ δέ μετά τών περί αυτήν 56 
χωρίων μίαν τών 7 έπαρχιών τοΰ Νομού Τε- 
κίρ-ντάγ (Ραιδεστοΰ) καί είναι έδρα τής δμω- 
νύμου έπαρχίας.

ΧΑΡΣΙΑ (Πύλη).— "Ονομα μιας τών πυλών 
τών χερσαίων τειχών τής Κωνσταντινουπό
λεως. ’Γπό τινων ταυτίζεται μέ τήν δπό τών 
Βυζαντινών καλουμένην Καλιγαρίαν (νΰν Έ· 
γρί-καπού) κειμένην εις τήν συνοικίαν τών 
Βλαχερνών καί έπί τών τειχών τοΰ 'Ηρα
κλείου, δπό άλλων δέ μέ τήν πύλην τής ’ Α· 
δριανουπόλεως, κειμένην περί τά 800 μέτρα 
Ν. Δ. τής προηγουμένης. Τέλος δπ’ άλλων 
ταυτίζεται μέ τήν πύλην τοΰ «Πέμπτου», κει
μένην νοτίως τής Άδριανουπόλεως καί εις
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άπόστασιν 500 περίπου μέτρων άπ’ αύτής. 
Κατά τήν έπικρατεστεραν γνώμην ταυτίζεται 
μέ τήν πύλην τοΰ «Πέμπτου». Κατά τόν ι
στορικόν Δούκαν παρ’ αύτήν μαχόμενος Ιπε- 
σεν δ τελευταίος αΰτοκράτωρ τής Κωνσταν
τινουπόλεως.

ΧΕΡΟΙΝΟΝ.—"Ονομα φρουρίου τής Θράκης 
έν τή έπαρχίφ Αίμιμόντου παρά Προκοπίψ 
(Περί Κτισμ. IV 11) άνακαινισθέν ύπό τοΰ 
αΰτοκράτορος ’Ιουστινιανού (527—565).

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ.— Πόλις τής Θρακικής Χερ
σονήσου κείμενη επί τοΰ ισθμού αυτής, μνη
μονευόμενη ύπό Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου κατά 
τόν Έκαταΐον.’Επίσης καί ύπό τοΰ 'Ηροδότου 
(IX, 118) διηγούμενου δτι οί κάτοικοι αυτής 
«οί Χερσονησΐται άπό των Πύργων έσήμηναν 
τοΐς Άθηναίοις τό γεγονός», τήν δραπέτευ- 
σιν δηλαδή τοΰ έν Σηατψ πολιορκηθεντος 
Πέραου ύπαρχου Άρταδκτου, αυλληφθέντος 
αμέσως παρά τούς Αΐγούς ποταμούς. Εις τά 
έκκλησιαστικά χρονικά μνημονεύεται μεταξύ 
των επισκοπικών έδρών τής 'Επαρχίας Ευρώ
πης. (Ράλλη καί Ποτλή, Τόμ. V, σελ. 455).

ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ.— Πόλις έπί τοΰ θρακικοϋ 
Βοσπόρου, κατά Στέφανον τόν Βυζάντιον 
«Παρθένου ιερόν, τόπος καί άκρα πρά τής 
Χερρονήσου πόλεως Βοσπόρου».

ΧΕΤΊΌΣ ή ΧΙΤΤΟΣ. -Βυζαντινή κωμόπο- 
λις τής ’ Ανατολικής Θράκης, κείμενη παρά 
τήν Μελαντιάδα, προς δυσμάς τής Κωνσταν- 
τινουπόλεως.Ένταΰθα στρατοπεδεύσας δ στρα
τηγός Βελιασάριος έτρεψεν εις φυγήν τούς 
θύννους, δπό τόν ήγεμόνα αυτών Ζαβεργάν 
τό 559, δστις έπιδραμών τήν Θράκην Ιφθασε 
πρό τής Μελαντιάδος, απειλών καί αυτήν τήν 
πρωτεύουσαν. Ή  κωμόπολις έπαθε τά πάν- 
δεινα κατά τό πρώτον έτος τής βασιλείας 
Λέοντος τοΰ Ίσαύρου (717—741), ύπό τών 
έπιδραμόντων Βουλγάρων, δπότε άναφέρεται 
καί μέγας χειμών. (θεοφ.. "Εκδ. Βόνν., σελ. 
331 καί 332. Πρβλ. Μ. Γεδεών, "Εγγραφοι 
λίθοι καί κεράμια, έν Έκκλησ. Άληθείφ, έ
τος IX, σελ. 403).

ΧΗΛΑΙ (αί). — Γραφικώτατον προάοτειον 
καί δμώνυμος όρμος τής Κων)πόλεως έπί τής 
θρακικής παραλίας τοΰ Βοσπόρου. Είναι τό 
σημερινόν Μπεμπέκι, περίφημον διά τό έν 
αύτφ σουλτανικόν άνάκτορον Σελήμ τοΰ Α'

(1467— 1520), γνωστόν εις τούς Ευρωπαίους 
ύπό τά όνομα «Kiosque de Conferances», 
διότι έν αύτφ συνήρχοντο οί πρέσβεις των 
Μεγάλων Δυνάμεων μετά τοΰ Μεγ. Βεζύρου 
πρές σύσκεψιν καί συζήτησιν σπουδαίων δπο- 
θέσεων. Κατοικεϊται ώς έπί τό πλεϊστον ύπό 
δυτικών, διαμαρτυρομένων, Τούρκων καί ολί
γων Ελλήνων.

ΧΙΟΝΗ. — Μήτηρ τοΰ Εύμόλπου άπό τοΰ 
Ποαειδώνος (ΓΙαυα. Α, 38, 3).

ΧΙΣΑΡ.—Λέξις τουρκική αημαίνουσα φρού- 
ριον καί χρησιμοποιουμένη εις διάφορα το
πωνύμια, όπως λ. χ. Άβρέτ-Χισάρ, Ντεμίρ- 
Χισάρ, Σιβρί-Χισάρ κλπ.

ΧΛΕΜΠΙΝΑ (ή). — Βυζαντινόν χωρίον τής 
Άν. Μακεδονίας πρός ΒΔ. τής Παλαιας Κα- 
βάλλας. Παρά τινα πηγήν αΰτοϋ, κατά δια
ταγήν τοΰ βασιλέως Νικηφόρου Γ' τοΰ Βο- 
τανειάτου, έτυφλώθη τά 1078 δ μάγιστρος 
Νικηφόρος Βασιλάκιος. Σήμερον τήν θέαιν 
αυτής έπέχει τό χωρίον Βασιλάκιον τής Κοι
νότητες Άμισιανών (τέως Πρετζόβης) έν τή 
περιοχή τής Καβάλλας, άπό τής δποίας α
πέχει 5 χλμ. ΒΔ., αριθμούν 70 κατοίκους.

*ΧΟΙΡΟΒΑΚΧΟΝ (πεδιάς).—Τοποθεσία τις 
τής ΝΑ. Θράκης πρός δυσμάς τής Κων)πό· 
λεως. Μεταξύ ταύτης καί τής πόλεως Μέ
τρων (νΰν Ταατάλτζα) έκειτο ή τοποθεσία 
Διάβασις (βλ. λ.).

*ΧΟΛΟΒΟΝ.— Φρούριον τής Θράκης έν τή 
χώρφ των Όδομαντών ή Όδομαντική, τό ό 
ποιον κατέλαβεν δ αΰτοκράτωρ Νίκαιας Ι ω 
άννης Δούκας Βατάτσης τό 1216 μετά των 
Σερρών, Μελενίκου, Στενιμάχου, Τζεπαίνων 
καί άλλων, κατεχομένων ύπό των Βουλγά
ρων, έξαναγκάσας τόν ανήλικον ήγεμόνα αύ- 
τών Μιχαήλ (1246 —1267) διάδοχον τοΰ Ά -  
σάν να ζητήαη ειρήνην.

ΧΟΡΤ ΑΪ ΤΗΣ ή ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ— Βυζαντινόν 
όνομα τοΰ έν τή Χαλκιδική χερσονήσψ όρους 
Κισσός (βλ. λ.).

ΧΡΙΣΤΟΓΙΙΟΛΙΣ ή ΧΡΙΣΤΟΠΟΑΙΣ.—Με
σαιωνική πόλις τής ’ Αν. Μακεδονίας ή τής 
Δυτικής Θράκης, ταυτιζομένη μέ τήν άρχαίαν 
Νεάπολιν τήν μετά ταδια Καβάλλαν (βλ. λέξ ), 
Κειμένη έπί βράχου άπόκρήμνου, προβάλλον- 
τος εις τήν θάλασσαν, ήτο μεγίστης στρατη
γικής σημασίας καί έθεωρειτο ώς ή κλείξ
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τής Μακεδονίας καί Θράκης. Διό καί ώχυ- 
ρώθη τό 1307 δπό Ανδρονίκου τοΰ ΙΙαλαιο- 
λόγου τοΰ πρεσβυτέρου διά μακροΰ τείχους, 
έκτεινομένου άπό της θαλάσσης μέχρι της 
άκροπόλεως χοΰ παρακειμένου όρους, Πρός 
άνατολάς αυτής έξετείνοντο πολλοί αυλώνες 
τραχείς, (οχυρωμένοι διά τειχών καί φρου
ρίων, άποτελοΰντες κατά τον μέσον αιώνα 
τά περίφημα «Στενά τής Χριστουπόλεως», 
κατά δέ τήν αρχαιότητα τάς «Πύλας Σαπ- 
παίων». Καταληφθεΐσα δπό των Γενουατών, 
μετωνομάσθη Καβάλλα. Έκκλησιαστικώς ά- 
πετέλει μίαν των υπό τόν Μητροπολίτην Φι
λίππων 7 επισκοπών, από τοΰ δέκατου ήδη 
αΐώνος. (Ράλλη καί Ποτλή, Τόμ. Ε', σ. 483).

*ΧΡΙΣΤΟΓΠΟΛΕΩΣ (Στενά). — «Στενά Χρι- 
στουπόλεως» εκαλούντο δπό των Βυζαντινών 
άπασα ή άπό Χριστουπόλεως (Καβάλλας) μέ
χρι των εκβολών τοΰ ποταμού Νέστου χώρα 
Ταΰτα είναι α£ περιώνυμοι, κατά τήν αρχαιό
τητα «Πύλαι Σαππαίων».

ΧΡΓΣΗ ή ΧΡΓΣΗ. — Αρχαία πόλις τής 
Λήμνου, ιερά τοΰ ’Απόλλωνος.

ΧΡΓΣΗ. — ‘ Αρχαία πόλις τής Άν. παρα
λίας τής Χερσονήσου τοΰ Άθωνος (“Αγιον 
“Ορος), τής όποιας ή θέσις ταυτίζεται δπό 
τινων με τόν παρά τό άκρωτήριον τοΰ Έ- 
σφιγμένου όρμον “Αγιος Βασίλειος.

ΧΡΓ'ΣΗ.—Άρχαΐον όνομα τής Θάσου (β.λ.). 
» ΧΡΓ'ΣΗ. — Νησίς τοΰ Βορείου Αιγαίου Πε- 

λάγους, παρά τήν ανατολικήν ακτήν τής Λή
μνου, άπέναντι τής Τενέδου, όπου μυθεΰεται 
«καί τφ Φιλοκτήτη γενέσθαι τήν συμφοράν 
έκ τοΰ ύδρου», δατις έφύλαττε τόν δπό τοΰ 
Ίάσωνος ίδρυθέντα βωμόν εις τήν ’Αθήναν. 
’ Επί τής εποχής τοΰ Παυσανίου (Β' μ. X. 
αιών), δέν δπήρχε καταποντισθεΐσα. (Σοφ. 
Φιλοκτ. 1327—Παυσ. VIII, 33, 4).

ΧΡΓΣΗ ή ΧΡΓΣΗ.— Άκρωτήριον τής Λή
μνου, παρά τήν Ήφαιστίαν, απέναντι τής Τε
νέδου. Είναι εν των συγχρόνων ακρωτηρίων: 
Άγιος Σώζων ή Άγια Ειρήνη, τά όποια α
ποτελούν τήν ΝΑ. εσχατιάν τής νήσου.

*ΧΡΓ'ΣΗ (ή). — Θεά λατρευομένη επί τής 
δμωνύμου παρά τήν Λήμνον νηοίδος (βλ. λ.) 
όπου κατά τήν παράδοσιν δ Ηρακλής μετά 
τοΰ Φιλοκτήτου προσέφεραν θυσίαν είς τόν 
&πό σου Ίάσωνος ίδρυθέντα βωμόν αυτής.

Τον βωμόν τούτον προθυμοποιηθείς ό Φιλο
κτήτης νά δείξη είς τούς ’Αχαιούς μεταβαί- 
νοντας είς Τροίαν, έδείχθη δπό δφεως καί 
άσθενήσας κατελείφθη έν Λήμνφ (Φιλοκτ. 
194 καί 1327).

*ΧΡΓΣΗ ΠΓΛΗ. — Ή Χρυσή Πύλη, καλού
μενη καί Χρυσέαι Χερσαίαι Πύλαι, Χρυσή 
Πόρτα, Χρυσήλατος Πύλη, ήτο ή πρώτη 
πρός τήν ξηράν Πύλη τής Κωνσταντινουπό
λεως πρός τά Ν. Δ. άκρου αυτής. Σώζεται 
καί μέχρι σήμερον, αλλά γυμνή τοΰ αρχαίου 
αυτής κόσμου. Άπετέλει αναπόσπαστου μέ
ρος τοΰ Έπταπυργίου τοΰ βυζαντινού Κύκλο* 
βίου (βλ. λέξ.) δΓ αυτής δέ έγίνετο ή θριαμ
βευτική είσοδος των αΰτοκρατόρων είς τό 
Βυζάντιον. “Εξω της Πύλης ταύτης δπήρχε 
μεγας λειμών, καί ή μονή των Άβραμιτών, 
αφιερωμένη εις τήν «Θεοτόκον ’ Αχειροποίη
τον», τελευταίος σταθμός των αΰτοκρατόρων 
πρά τής εισόδου των. Διά τής Χρυσής Πύ
λης δέν είσήρχοντο οί πολΐται, αλλά δι’ άλ
λης βορειοτέρας, καλουμένης Μικράς Πύλης, 
κατ’ άντίθεσιν τής Χρυσής, καλούμενης Με
γάλης. (Mordtman, Esquise topographi- 
que de Constantinople, σελ. 13).

ΧΡΓΣΟΚΕΡΑΣ (ό).—“Ονομα διδόμενου ε
νίοτε δπό των Βυζαντινών είς τόν Κεράτιον 
κόλπον καί τά Βοσπόριον (βλ. λέξ.), έξ ο5 
καί τό γαλλικόν Corne d ’ Or.

*ΧΡΓΣΟΠΟΛΙΣ.—Πόλις μεσαιωνική τής ’ Α
νατολικής Μακεδονίας ή τής Δυτ. Θράκης 
κειμένη παρά τήν Χριστούπολιν, άναφερο- 
μένη ώς έδρα επισκόπου δπό τόν Μητροπο
λίτην Φιλίππων. Κατά τινας τήν θεαιν αυ
τής επέχει τά χωρίου ’Ορφανόν, τά επί των 
Ενετών καλούμενου Κοντέσσα, εξ οδ καί δ 
Στρυμονικάς κόλπος έκαλειτο καί κόλπος 
’ Ορφανού τής Κοντέσσας.

ΧΡΓΣΟΡΡΟΑΣ.—Ποταμίσκος τής Άνατολ. 
Θράκης, έκβάλλων κατά τό βόρειον στόμιον 
τοΰ Βοσπόρου παρά τά Ιερόν των Βυζαντίων 
(νυν Ρούμελη - Καβάκ). Ώνομάσθη δέ ούτως 
ώς κυλίων άμμον προσομοίαν χρυσοΰ. (Διονυσ. 
Βυζαντ. « ’ Ανάπλους Βοσπόρου» 75).

*ΧΓΤΡΟΠΟΛΙΣ.—Μικρά οχυρά πόλις τής 
’ Ανατολικής Θράκης έπί τής παραλίας τοΰ 
Εΰξείνου Πόντου.
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Ψ
ΦΕΓΔΟΣΤΟΜΑ ή ΦΕΤΔΟΣΤΟΜΟΝ.—Οδχω

καλείται χό περίφραγμένον σχόμιον μεγάλου 
ποταμοί), δπως π. χ. ιό f>rti xoO ΙΙχολεμαίου 
(Γεωγρ. Γ, 10, 2) άναφερόμενον Ί'ευδόστομα 
χοΰ Δουνάβεως, χοί) Νείλου καί χοΒ Γάγγου 
κχλ. μεχαπεσόνχα καί εις τοπωνυμίας.

ΦΙΛΟΝ ΣΤΟΜΑ.--'Αρχαία Ανομαοία ίνΑς 
χών στομίων χοΒ Δουνάβεως ποταμού, Ανομα- 
ζόμενον δπό χοΒ ΙΙιολεμαίου (Ι’εωγρ, Γ, 10, 
2) καί Θιαγόλα. Ί'πΑ χών Λαχίνων γεωγρά
φων καλείται Spircon stoma, είναι 6έ χΑ 
σύγχρονον αχΑμιον Κίλια (kilia ή Cliilia) χΑ 
βορειόχερον χών τριών βραχιΑνων χοΐ) Δουνά-

δείβς, μήκους 111 χιλιομέτρων.
*ΦΎΚΤΗΡΙΟΣ.—Τόπος χις εν θράκιg, λα- 

gatv χό όνομα «από Ήρακλέους άναψύξανχος 
τόν ίδρώχα έν χφ καχαπαλαϊσαι χήν Άνδρο- 
μί,λην» (Σχέφ. Βυζάντιος).

*ΦΓΧ]’ΟΣ.— ΙΙοχαμός χής Χαλκιδικής Χερ· 
α(3νήαου ή έπί Θράκης, δαχις πηγάζων εκ 
Χ0Β δρους Ύψιζώνου (Χολομώνδας) καί διαρ- 
ρά(ι’ν χήν περιοχήν χής πόλεως "Ασσης, χήν 
&;\.λως λεγομίνην Άσαηρίχιδα, εκβάλλει εις 
tgv ΣιγγιχικΑν κόλπον (Άριστ. Ζφων ίσχο- 
ρί,χι, I’ ', 12). Σήμερον κοινώς καλείχαι Πλα- 
χάνης, ύπό δέ χών Τούρκων Μπαλχαχή-Σοϋ.

Ω
*2ΓΓΓΙΑ.—Άρχαΐον δνομα χής νήσου Θά

σου (βλ. λέξ.).
ΩΡΕΙΘΓΙΑ.— θυγάχηρ χοΒ ΊίρεχΙΙίως, βα- 

σιλέως χών ’Αθηνών καί χής Διογενείας άρ- 
παγειαα 6πό χοΰ Βορέως, μυθικοί) βχσιλίως 
χής Θράκης παρά χάς δχΟας χοΰ ΊλισοοΒ 
ένψ συνέλεγεν άνθη :

θρηΐκιος Βορέης άνερείψαχο ΚικροιιίηΟεν
Ίλισοοϋ προπάροιθε χορφ 8νι δινεύουοαν.

(Άπολλ. Ροδίου, Άργοναυχικά Α. 23)
'JI Ώρείθυια άπέκχησεν έξ αΰχοΰ έν Θρά

κη υιούς χούς ’Αργοναύτας Ζήχην καί Κάλ- 
λρΐϊν καί θυγατέρας χήν Κλεοπάτραν καί 
Χ ιΑνην  (Όροδ. VII, 188). Ή  απαγωγή αδ- 
ιν| χήί Ώρειθυίας δέν είναι άλλο χι παρά 
ο,ιμβολισμΑς εμφαίνων χήν από χών προϊστο
ρικών χρόνων επικοινωνίαν καί σχέσιν χών 
Ηρακών μετά χής κυρίως 'Ελλάδος.

Τ Ε Λ Ο
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"Αβδηρα 52 
Άβραδάλων 4, 17, 21 
’Αγχίαλος έδρα επισκόπου 63, 64 
αδελφότητες Σαρ. Εκκλησιών 38 
Άθανασιάδου Ά ν .  246 
’Αθηναίας Δημήτριος Γαλανός 12 
Αΐγαΐ-'Εδεσσα 52 
Αίμος 26
Άκροπολίτης Γ. 129 
a la franga 38 
’Αλβανών άτακτα στίφη 19 
’Αλεξίου Ά θ .  10
αλληλοδιδακτική Σχολή άγ.Τριάδος 23 
alliance Franpaise 26 
αλλογενής πληθυσμός εξηλληνισμένος 

(A. Meillet) 92
Άλφόνσος Λ α μ α ρ τ ΐν ο ς  24, 26, 27 
άμπάδες 27 
Άμπέληνος 129
’Αμπελουργικά λατρευτικό εάιμα 157 

' Άναγνωστόπουλος Γ. 98, 108, 110 
αναστενάρια 40, 41, 42, 233 
’Ανατολικοί Ίνδ ίιτι 10 
ανθελληνικόν κίνημα 131 
άνοιγμά τών κρασιών 165 
Άντωνιάδης Σ. 138 
ανώνυμός τις έν Βουκουρεστίιρ 18 
Άπδοΰλ Μετζίτου Χάν 38 
απόγονοι ’Ελλήνων μαϊστόρων 22 
άπογραφή 1910 67 
Άποστολίδης Μ . 180 
Άραβαντινός Π . 70 
Άρβανιτόπουλος Ά π .  109 
Ά,ρδας 17
Άρκαδιούπολις 47, 48 
’Αρμένιοι 20
άρχαίας ‘Ελληνικός έπιγραφάς 6 
αρχαιότητες Άρκαδιουπόλεως 231 
αρχοντικά σπίτια 33 
όρωμουνική διάλεκτος 76 
Άρωμοΰνοι ή Ρουμάνοι Pougueville, 

Jirecek κ.λ.π. 92 
άσθενάρια 40, 41, 42 
άστενάρις 40, 41, 42 
άτακτα στίφη ’Αλβανών 19 
άτακτοι έκ Βουλγαρίας 19 
άφήγησις Λιβίου 51 
Baldacci Ant. 73 
Βαλιάδου 22

βαρώνος H irsch  39 
Βαφείδης Στ. 248 
βεγλικτσίδων 33 
Βέης Ν. 104 
Βενάρες (πόλις) 12 
Βέτρεν 21
Βετράνων (Βέτρεν) 21 
bivoc— βικάδι 42 
Βλάδ'ος Μ. 133 
Βλάχοι ούσιαστ. 83 
Βλάχος Ά ρ ω μ ο ΰ ν ο ι  65 
Bogorow  (1864— 66) 35, 36 
βομβυκοτροφία 38 
βοσκοτόπια 66 
Βούλγαροι 240 
βουλγαρικόν 20
Βουλγαρικήν 'Ελληνόφωνον 26 
Βούλγαροι καθολικοί πρώην Παυλι- 

κιάνοι 36
Βουλγάρων γραικιξόντων 32 
βουλγαρώνυμοι 22
Βοΰλκος, Στογιάννος Θεοδώροβιτς 23 
Βοΰλκος Τζορμπαντζής 23 
Βριαντικόν πεδίον 51 
B u lg a r— D a g  241 
B u rg  240
B u rga ri ή Bourgari 240 
B u rgarii — Βούργαροι 241 
Geiger χωρογραφία 63 
Gennep (A Van) 77 
γενική γεωγραφία 23 
Γενί κιόϊ (Βέτρενα) 33 
Gerardus Cornelius Grieschius 7 
γεωγράφου γραμματοδιδασκάλου 27 
Γεωργακάς Δ. 40 
Γεωργιάδης Άναστ. Λευκίας 14 
Γεωργιάδης Γεωργ. Γεωργίου 245 
γιαγκίνι 15 
Γιαννόπουλος Ν, 72 
γιανίτσαροι 15 
Γιαπρακίδης Γ . 136 
Γιαρίκ-τεπέ 31 
Γιουβάντσογλου ’Αθαν. 22 
Γκεγκογλου 22 
Γκέρωφ διδάσκαλος 133 
Γκιουμουσγκερδάνης Ά θ α ν .  23 
γλυκά άπό μούστο 165 
γλώσσα Στενιμάχου 174, 175, 176, 177, 

178, 179



γλωσσικά επιχειρήματα 87 
γλωσσικά τεκμήρια 67 
γλωσσικόν υλικόν 75 
Γναΐος Μαύλιος 51 
Γραικομανεΐς Βουλγάρους 57 
γραμματική τής Έλλ. γλιόαοης ‘23 
γρανιτώδης αμυντική δι'ιναμις 59 
Γυμνασίφ Κυδωνιών 70 
Δάνη Άργυρ. 22 
Δασκαλόπουλος Γ. 20 
Δεληγιάννης Β. 103 
δευτερεΐα 38
Δημητριάδης Ά ρ ισ τ . 116 
Δημοτικά Σχολεία Στενιμάχου 131 
Διάφορα 170, 171, 172, ΙΤ,ί 
διαφορά ενδύματος Σαρακ. 71 
διαίρεσις στρατιωτική 53 
διδασκαλία των γραμμάτων 131 
διηνεκής ροή 59
διοικητική διαίρεσις Λιοκλητιανιιΰ 52 
διοικητική όργάνωσις 53 
διώλεσεν ί4.
Δόβρογλου Μιχ. 22 
Δοξιάδης Άπόατ. 133, 137 
Δυμότειχα 15
δυσδιαγνώστόυ χρονολογίας 11 
Δύσωρον 52
δωρεά μητροπολίτου Νικηφόρου 21) 
Εβρα ίο ι 20
έγκατάλειψις- παραλίων (11 
έγραίκιζον 23 
έθιμα γάμου 168, 169 
εθνικόν δνομα Σαρακατσάνοι 105 
Ειρήνη Άδριανουπόλεως 19 
‘Εκκλησία Άρκαδιουπόλεως 229 
έκπαίδευσις Άρκαδιουπόλεως 230 
"Ελληνες τήν καταγωγήν (I,, llcurcy, 

G  W eigand) I. Λαμπρίδης κλπ. 92 
"Ελληνες Χαλκιδεΐς 51 
Ελληνικά σχολεία 134 
Έλλην. κοινότης Φιλιππουπόλεως 131 
έλλην. έθν. συνείδησιν 94 
ελληνικοί εμπορικοί οίκοι 37 
έλλην. τέχνη (οικιακών) 95 
εμετική τρύξ 5 
Έ μ ίν  άγά 17 
εμπορία 38
εμπορική συναλλαγή 21
ένοικίασις 38
Ένυάλης Γ. 20
έξελληνίζοντο 8
'Ελτζής τοΰ Μόσκοβου 15
έξέτασις επιχειρημάτων 69
έπιγαμίαι 22
έπιδρομαί (κόΰρσα) 53
έπισκοπή Σαρ. ‘Εκκλησιών 238
έπισκοπεύων Σινά Κύριλλος 10
επιστημονική έρευνα 69
επώνυμα έξ επιθέτων 118
ερμηνεία τοΰ έθν. ονόματος Συρακα-

Εέρετήριον

τσάνος 117 
ετερογενής 21 
ετερόδοξοι 22
έτοιμολογίαι όνόμ. Σαρακ. 69 
έτυμολογίαι παρά Λαμπρίδη 109 
εύκτήριον οίκον 10 
Κύμολπιάδος 7
εφημέριος τών έν Δάκρ καί Ναρινγγεν- 

τζίιρ 11
Ζακύνθιος Γ. Τσουκαλάς 23, 27 
Ζαλιδης 13(1 
Ζαρίφης Γ. 131 
Ζαρίφεια Διδασκαλεία 131 
Ζωυδοχου πηγής 7 
■ ηπειρωτικόν ιδίωμα 105 
Ί Ι  ρακλείου 53 
θανατικός μεγάλος 15 
θέμα 53
θέμα Βολεροϋ, Στρυμόνος καί Θεσσα

λονίκης 55, 57
θέμα Στενιμάχου καί Τζεπαίνης 61 
θέμα Στρυμόνος 55 
θέμα Φιλιππουπόλεως, Βερόης, Μόρα 

καί Άχριδώς 57 
θέματα μικρότερα 60 
θεοβάδιστου δρος Σινά 12 
Ηεοδώροβιτς Στογιάνος 23 
Θεόδωρος Λάσκαρης 59 
Ηεοόώρου Ά θ .  18 
Θέρμη 51
Θράκη — Θράκες 50 
Θωμά ’Λθ. 19 
Ίγγλέσης Γ. 20 
ίερεύς Κ. Οικονόμου 20 
ίιιρέως Μαργαρίτου σημειώματα 16 
Ιερομόναχος Γρηγόριος ό Σιφνιος 11 
'Ιλλυρικής καταγωγής έξελληνισθείς 

(Ν. Jorga) 92 
Ι  νδίας 39 
Ινδικά σάλια 13 
Ινδικών προϊόντων 39 
)<>ι ga Ν. 77, 78, 79, 111, 116 
| i ι ί ό Ι ι C. 70 
Isrhivlioff Λ. 73 
Ίιιχόμαχοτ δικηγόρος 19 
Ιω άννης ό 'Λπελμενέ 60 
Καλές 1,35 
Καλοφέριον 21 
καπετάν ’Λναστάς 239 
Capidan Th. 69, 99, 111, 114, 115 
Καπίστρας Ί .  Ιατρός 235 
K a il Oostreich 72
Ιιάρλοβον 8, 21
Karsi jaki'i 30 
κκκαυμένος 96 
Κεραμόπουλος Ά ντ. 242 
κειμίλιδες 16 
lviutiouk-jaka 30 
κιουτσοΰκ-τζαούσης 16 
κλάδεμα 159

359
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κλΰδωνας 138 
Κοκκινίδης Β. 19 
Καλοφέριον 21 
κόμη; τοΰ όψικίου 54 
Κομιζόπουλος Ά ντ. δ φιλικός 10 
Κομνηνός Άλ. 57 
Κοπρίβστιτσα (Άβράδαλα) 8 
κορί-κουρί 44, 45, 46 
κούκερος 44
κουκουρόγερος κακούγερος-κούκερος 43 
Κουμανούδης Στέφ. 19 
κουμπαριά 22 
κουμπάρος 22 
Κούρτοβιτς Στογιάνος 23 
Κούρτοβιτς Τσαλόγλου 23 
Κρητικού επαναστάσεις 19 
Κρυστάλλη Κ. 101, 107 
Κυρτζαλήδες πολεμοχαρείς 17 
Κύριλλος καί Μεθόδιος 28 
Κύψελα (Ύψαλα) 66 
Κωνσταντινίδης Γρηγ· 20 
Κωνσταντίνος 6 Ε ' Κοπρώνυμος 54 
Λαμαρτϊνος 23, 24, 27, 33 
Λαμπρίδης Ί .  95, 107 
Λάμπρος Παπασαοΰλ 23 
Λάμπρου Καλλία 19 
λαχούρια 13
λείψανα αρχαίων νομάδων 95
Lesquier 240
λημαίνονται πειρατικώς 57
ληστρικός Κυρτζαλίδων έπιδρομάς 26
ληστρικαί όρδαί 17
ληστρική εταιρεία Καταλάνων 60
Λογοθέτης Μαυρουδόγλου 24
Λουκάτος Δημ. 166
λόφος Ήρακλέους 35
Lucas Paul 5, 6
Λυκίδης Μ. 239 ‘
Μαγκριώτης Ί  245, 246
μαΐστωρ άμπατζής 10
Μαλιάδης Δημ. 136
Μανιχαΐοι 20
Μανόλις Χατζή Γεωργίου Ποζατζό- 

γλου 13
Μανουήλ Άσάνης 60
Μαράσιον καί Πέραν (Καρσί-άκά) 8
Μαρασλής Γρ. 10, 18
Μαρίτσα 5
Maspero 240
Μιιυρίδης Γ. 33
m avi (κυανούς) 118
Μαυρίδης Γ. 24
Μαυρουδής Μανδρατζόγλου 13
Μεβλΰ χανέ 29
μεγαλαυχίαν ερυγγάνοντα 57
μέγα θέμα τής Θράκης 55, 56
μεγάλο νερό 31
μεγαλόπολις Φιλιππούπολις 38
Meillet A. 92
μεκτέπια 24

Μεχκεμέ 16
μητροπολίτης Σαμουήλ 18 
μικρόν θέμα Άγχιάλου 58 
Μονή Βατσκόβου 130 
Μοσχοπολις 8 
Μπουναρτζίκ τεπέ 32 
μωμόεροι (μωμοί γέροι) 43 
Ναοί 9 
Νάτσης Κ. 20 
Νεάπολις— Καβάλλα 51 
Νέμτσογλου I. 30 
Νεπέτ - τεπέν 32 
Νίκογλου Φ. 133 
ντουσπάτι (τό) 15
νομαδικός βίος τών αρχαίων 'Ελλή

νων 108 
νομάς 96 
Ντίττελ 132 
νυφίτσα (νύμφη) 138 
ξυλογλυφία και τορρευτική 30 
Παζαρτζίκι 32 
Παίονες 52
Παΐσιος έξ Ίωαννίνων 32 
Παλαιολόγον Μιχαήλ 62 
Πάντσογλου μεγαλεμπόρου 22 
πανώλους 7
Παπαδόπουλος Έ μ μ . Βασίλειος 247 
παπα Νικόλαος εις τήν Κόκληνη 15 
Παπολάμπρου Γ. 19 
Papahagi Τ. 69
Papahag i Per. 69, 89, 113, 114, 115
παραδόσεις συμπεράσματα 101
παραδουνάβιους επαρχίας 19
παροιμίες 138
παροιμιών κατάταξη 140
Pascu G. 85, 86
πάτημα 164
Πατερικός Κ. 32
Παυλικ ιΰ 'ο ι 20
περσικοί τάπητες 13
Πετκίδου σιτεμπόρου 22
πειραταί 61
Πεντοβέλης Ν. 133
Πομάκοι 65
Πορφυρογέννητος Κ. 54 
Pouqueville 70 
πουγγιά 16 
Προφήτου σημαία 9 
πρωτότοκος 21 
Ράσκος ιατρός 133 
Ροξάνδρα 14 
ρουμανισμοί 90
Ρωμαίοι τό γένος έκΦιλιππουπόλεως 61 
Ρωμαίοι καθαροί τό γένος 61 
Ρωμσΐοι σήκωσαν κεφάλι 15 
Ρωμαίοι 20, 24 
Ρωμαίος Κ. 40 
Σαϊτίδης 136
Σακαρέτσιον Αιτωλίας 101 
Σαμοκοβίου τοΰ Α ίμου 26
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Σαμουήλ Κ. 20 
Σαρακατσαναϊοι Θράκης 65 
Σαρακατσαναίων αρχική κοιτις 69 
Σαράμ βέϋ
sari (κίτρινος, ξανθός) Π 9  
Sav iour T uz ignan  8 
Seure G. 244 
σιδηροδρομικός ήνώθη 39 
Σινα 39 
S inek li 239
Σιούκας Β. και Ά θ .  Σπανός (1802—  

1904) 103 
Σιράκο-Σούλι 97 
Sk o k  Ρ 69 , 91, 108, 111, 116 
Σχορδέλλη Βλ. 16, 31 
Σλαύη Σλαυίδου όδοντοϊατροϋ 22 
Σλαυοβουλγαρική 27 
Σλαυονική (Βουλγαρική γλώσσα) 22 
Σλαυοφώνων Μωαμεθανών 17 
Σσι'λτάν Ά χ μ έ τ η ς  15 
Στάντσιος Ίωάννου 23 
Στάρτσιος (σάιυρος) 137 
Στάν,,γλου Ν. 18 
στενά Κορπίλων 51 
Στενίμαχος 17, 129, 136 
Στογιανοπούλλου άρχιτέκτονος 22 
Στογιάνοβιτς Ά ντ. 23 
Στοΐλάδου εμπόρου 22 
στρατιωτική παράδοσις καί Αριστο

κρατία (Άδρ) λείος) 58 
Succi δίοδος 39
συγκοινωνία Άρκαδιουπόλεως 230 
συμφωνητικόν συντεχνίας (κανονισμοΟ 

ρουφετίου) 21 
Συνέκδημος 'Ιεροκλέους 53 
συντεχνία Άμπατζήδων 21 
Συράκης Δημοσθ. 75, 101, 106 
Σιρακιώται 101 
οίκίαι ξύλινοι 38 
οίκος μεγαλεμπόρων Ράλλη 10 
Οικονόμου Κ. 7, 20 
ομολογία κοινότητας Άβραδάλων 25 
όρδών Έ μ ίν  άγα 17 
όψικιον Βασίλειος 54 
Τατάρ Παζαρτζίκιον 26 
τεύχος Αναστασίου 54 
Τζομπάρης Φ. 73 
Τόζης Γ. 237 
Τόντσογλου 22 
Τοπωνύμιον Σιρόκο 108 
τορνίκιος 56, 57 
Τουμπαλίδης Μ. 228 
Τούρκων ζυγός 26

τραγούδια Σαρακατσανέων 74 
Τριανταιρυλλίδης Μ. 87 
Trim ontium  30 
τροφή των Τούρκων 36 
τρύγος 164, 166
Τσάρος ’Ιωάννης Σκυλογιάννης Ρω* 

μαιοκτόνος 59 
T s ’ ilef Ρ 69, 74, 101, 107 
Τσιπροχιόρι 129 
Ισιρπάν 17
ταορμπατζήδες (αύθένται) 23, 33 
Τσουκαλάς Ρ. 27, 129 
Ιαοίινιας 133 
ΰπερδιέγερσις 234
υπόλειμμα έποί-οον (A van Gennep )92 
υποστράτηγος Θράκης 54 
Φαλτάϊτς Κ 96 
ηιι-ιιυδαρχικόν σύστημα 54 
Irerrieres Sauveboef 9 
Φιλήμονος Υ .  18  
ΦίΜ.δης Γ. 136 
Ι'ΊΗρ Ν. 107 
I’hilippson A If. 72, 97 
Φιλιππούπολις 17, 24, 25 
‘Ι’ιλιππουπολΐται 38, 39 
Ί’ ιλιπποιιπολιτών σλουοβουλγαροποίη* 

σις 28 
φρόνημα 61 
φύτεμα 158
Ί'ωτπνωψ Κ· 23, 25, 26 
Σάσκοβον 17
Χατζή 'Αργυρίου Ά λ . 10 
Χαιζιίγακη Ά λ 102, 103 
ΧιιΓζη Γειόργιος ΙΙοζαιζόγου 13 
Χαιζή Γεωργίου Κ. Μανδρατζόγλου 13 
Χαιζιδά ης Ρ. 127, 128 
Χατζή Γιοβαννής 18 
χαιζηλίκι. 167 
UutiHi-liorll (1839)
11 at iIιοιιinιι jmil (1856)
Χατζή Σκαρλάιος Ιωάν. Μαρασλής 18 
Χ,.ιζη Χρίοίος 19
ΙΐΓ.ι-Κ 67, 68, 69, 95, 96, 97, 98, 99* 

105, 106, 111, 123 
lli'iizey 1,. 70
Χρύσανθος, I Ιατριάρ.'Ιεροσολύμων 1&
Χρυοιιβίργης Γ. 19
χρυαόβουλλον 1119, 57
Χίονιάιης Ιστορικός 59
Ί'κλλύς Μ ιχ 56
ψιχάρια 40
Viqiu-siu'l 30
Wfiginid G. 71
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α )  Κατά ανγγραφεΐς

Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ  Σ .  Ό  Στενίμαχος, 'Ιστορικό σημείωμα· σελ.
Ά π ο α το Χ ίδ ο υ  Μ.  Ή  Φιλιππούπολις επί Τουρκοκρατίας τόν 18 αί. »
Ά η ο α τ ο λ ί δ ο υ  Μ  Ή  Φιλιππούπολις επί Τουρκοκρατίας τόν 19 αί. »
Ά π ο σ τ ο λ ίδ ο υ  Μ. Ή  Γλώσσα τη: Στενιμάχου *
Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  Μ .  ’ Εκθέσεις περί Βουλγαρίας »
Γεωργακά Δημ.  ‘ Ετυμολογικά καί Σημασιολογικά *

» » Περί Σαρακατσαναίων »
Ί α τ ρ ο π ο ΰ λ ο υ  Διομ .  '0  Καπετάν Άνοστος »
Κ α π ία τρ α  Ί .  Σημείωμα, Αναστενάρια »
Κ ερ α μ ο π ο υ λ ο υ  Ά ν τ .  Βούλγαροι »
Κ νρ ια κ ίδη  Σε. Ή  Θράκη κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους >
Κ ω να τα ντ ιν ίδη  Μ<ιργ.  ”Η  Άγχίαλος ώς ’ Επισκοπή 8
κίουκάτου Δημ.  Λαογραφικά Στενιμάχου , *
Α υ κ ίδ η  Μιχ.  Κοινότης Σαράντα ’ Εκκλησιών *
Παπ α& ζοδώ ρου  ’Aya&uyy. Άρκαδιούπολις »
ΤΙαπαχριοτοδ ούλου Π ολ .  Μνημόσυνα *
Σαμο& ράκη Ά χιλ λ .  Λεξικόν γεωγραφικόν καί Ιστορικόν τής Θράκης » 
Σκορδέλλη ΒΧ.  Γλωσσάριο Στενιμάχου >
Τάξη Γ ιά ννη ,  Σημείωμα »
Τ α ομ π ά ρη  Φιλ.  Γλωσσάριο Στενιμάχου »

129-138 
5— 16 

1 7 -  39 
174—180 
242-244 
4 0 -  46 
65-128 

239 — 240 
233—235 
240—242 
49— 62 
6 3 -  63 

138-166 
237—239 

46— 48 
244-248 
249—335 
181-191 
236-237 
191-227

β )  Kafr’ ϋλην
Γ λ ω σ σ ικ ά  : (Άποστολίδου Μ.) Γλώσσα τής Στενιμάχου 174 — 180, (Σκορδελλη Β.) 

Γλωσσάριο Στενιμάχου 181 — 191, (Τζομπάρη Φιλ.) Γλωσσάριο Στενιμά
χου 191— 227, (Γεωργακά Δ.) Ετυμολογικά και σημασιολογικά 40- 46. 

Ι σ τ ο ρ ι κ ά  : (Άποστολίδου Μ.) Ή  Φιλιππούπολις επί Τουρκοκρατίας κατά τόν 18ον 
αιώνα 5 — 16. Ή  Φιλιππούπολις επί Τουρκ. κατά τόν 19ον αιώνα 17 —  39. 
(Παπαθεοδώρου Α.) 'Η Άρκαδιούπολις 47— 48, 228— 232. (Κωνσταντινίδη 
Μ) Ή  Άγχίαλος ώς ’Επισκοπή 63— 64. (Κυριακίδη Στ.) Ή  Θράκη κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους 49— 62. (Γεωργακά Δ.) Περί Σαρακατσαναίων 65— 128. 
(Άντω νιάδου 2 . )  Ό  Στινίμαχος 129 — 138.

Λ α ο γ ρ α φ ικ ά  : (Δουκάτου Δημ.) Λαογραφικά Στενιμάχου 138— 166. (Καπίστρα Ί  ) 
Αναστενάρια 233— 235 (Ίατροπούλου Διομ.) Ό  καπετάν Άναστάς 239—  
240. (Τζομπάρη Φ.) Λαογραφικά Στενιμάχου 166— 173.

Λ ε ξ ικ ο γ ρ α φ ικ ά  : (Σαμοθράκη Άχιλ.) Ιστορικόν καί γεωγραφικόν λεξικόν 249— 335 
Μ ν η μ ό σ υ ν α  : (Παπαχριστοδούλου Π.) Μαγκριώτης *1., Άθ-ανασίου Άν., G. Seure.

Βαφειάδης, Γ. Γεωργιάδης, Παπαδόπουλος Β . 244— 248.
Σ η μ ε ιώ μ α τ α  : (Τόζης Ί . ,  Λυκίδης Μιχ., Καπίστρας Ί . ,  Ίατρόπουλος Δ., Κερα- 

μόπουλος Ά ντ .) Αναστενάρια, Περιηνηταί, Κοινότης Σαράντα ’Εκκλησιών, 
Καπετάν Άναστάς, Βούλγαροι 232— 244
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t  Κ. Μ. ΑΠ0ΣΤ0Λ1Δ0Υ : Ή Φιλιππούπολις έπί Τουρκοκρα
τίας κατά τόν 18ον αιώνα

» » *Η Φιλιππούπολις έπί Τουρκοκρα
τίας κατά τόν 19ου αιώνα ,

ΔΗΜ. I, ΓΕΩΡΓΑΚΑ : ’Ετυμολογικά καί Σημασιολογικά 
ΣΤΙΛΠ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ : Ή Θράκη κατά τούς Βυζαντινούς

χρόνους
t ΜΑΡΓ. ΚΩΝ)Ν1ΔΗ : Ή Άγχίαλος ώς Επισκοπή, ’Αρχιεπι

σκοπή καί Μητρόπολις
ΔΗΜ. 1. ΓΕΩΡΓΑΚΑ : Περί των Σαρακατσαναίων τής Θράκης
ΣΩΤΗΡ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ : Ό  Στενίμαχος, Ιστορικό σημείωμα
ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ.· Λαογραφικά Στενιμάχου
ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 1. ΤΖΟΜΠΑΡΗ : Λαογραφικά Στενιμάχου
Κ. Μ. ΑΠΟΣΤΘΛΙΔΟΥ : Ή γλωσσά τής Στενιμάχου
ΒΛ. ΣΚΟΡΔΕΛΛΗ : Γλωσσάριο Στενιμάχου
ΦΙΛΗΜ. I. ΤΖΟΜΠΑΡΗ : Γλωσσάριο Στενιμάχου
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ : Άρκαδιούπολις
I. ΚΑΠΙΣΤΡΑ : Σημείωμα—’Αναστενάρια
ΠΑΙΗΝΗ ΤΟΖΗ : Σημείωμα
MIX. ΛΥΚΙΔΗ : Κοινότης Σαρ. ’Εκκλησιών
ΔΙΟΜΗΔΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ : Ό  Καπετάν Άναστάς
ΑΝΤ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ : Βούλγαροι
t Κ. Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ : Εκθέσεις έκ Βουλγαρίας
ΠΟΑ. ΠΑΠ ΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ : Μνημόσυνα
t ΑΧ1ΑΑ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ : Λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν

τής Θράκης
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

Σελ. 5-

» 17-  39
» 40-  46

> 49-  62

63 -  64 
» 65-128
» 129-138
» 138—166-
» 166-173
» 174-180
» 181—191
» 191-227
» 228-232
» 233-235'
» 236-237
> 237-239
» 239—240
» 240-242
» 242-244
» 244-248

» 249-335
» 356-361

δ ι ε υ Θυ ν ς ι ς  I ΤΤΟΛΥΔ. ΤΤΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (κ α θ η γ η τ η ς ) 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΛΔΘΣ 3 2 - ΚΥΨΕΛΗ, ΑΘΗΝΑΙ (8)

Τ Η Λ .  83.Α67



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :

1) Θράκη σε κράζουμε : Σήκω επάνω Π, ΠΧ.
2) Συμβολή—Μελέτη Ν. Κ.
3) Ή Έλληνικότης τής Θράκης Π· ΠΧ.
3) Ή Καταστροφή του Βορειοθρακικοΰ 'Ελληνισμού Π. ΠΧ-
5) Ό  Ελληνισμός τής Θράκης άπό τις περιγραφές των περιηγητών Π. ΠΧ.
6) Τ': Πρόγραμμα Εταιρείας θρακικων Μελετών Π. ΠΧ·
7) Ό  Πανσλαβισμός μας ξ-εδεμελειώνει Π. ΠΧ.
8) Οί Πομακοι Π. ΠΧ.
9) Ό  Βιζυηνός ώς ποιητής καί διηγηματογράφος Π. ΠΧ.

«Αρχεΐον τ«ΰ ©ρχχιχοϋ Λκογρκφικβΰ χαΐ ΓλΜβίΐχβΰ Θ ηαζνρβν»

Τόμοι Δώδεκα. "Εκαστος 25.000.

Διεύθ. : Λε.υκάδος 32 (Τηλ. §3.967)


