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Ό  ΙΔ' τόμος τοϋ ’Αρχείου Θράκης εκδι'δεται ώφιερωμένος στή 
μνήμη τοΰ Κ. Μ, Άποστολίδου, που άποθνήοκοντας άφησε καί δια
θήκη γιά νά διάθεση τα κατάλοιπα τής περιουσίας του, που είχε κα
τατεθειμένη στην ’Αθηναϊκή Τράπεζα τής ’Αλέξανδρέίας. Ή  διαθήκη 
του, δραματική στήν αφήγησή της, γράφει τά έξης ;

«Πρωτοδικεΐον Αθηνών. Ή  διαθήκη μου, Ό  διτοφαινόμενο; Κοσμά; 
Μυρτίλο; Άποστολίδης, "Κλλην τά γένος κα! Χριστιανό; δρθόδοξο; τήν θρη
σκείαν, δημότης ’Αθηνών έγγιγραμμένος έν τώ προαθέτψ μητρώιρ άρρένων 
διτ’ άριθ. 50033 κάτοικο; ’Αθηνών, δ,γιής &/  καί σφας Ιχων τάς φρένα: διά 
τής παρούσης μυστική; μου διαθήκης διατίθεμαι τά τή; μικρά; μου περιου
σία; μετά τδν θάνατον μου, μή έχων άνΐόντα; καί κατιόντα; συγγενείς. Έ ν 
πρώτοι; άκυρώ τήν έν τφ Έλληνικφ προξενείψ Φιλιππουπόλεως άπά Ιτών 
κατακειμένην μυστικήν διαθήκην μου,ώς άνεκτέλεσταν κατασιάσαν πράς μεγί
στων θλίψιν μου. Τούτο δέ δφείλεται κυρίως d;  τήν κακοήθειαν καί άπληστίαν 
τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά έμογενοΰ; ζάπλουτου Σίλωνο; ’[. Λεγωνίτου, εις 5ν 
άφίνω τήν κατάραν μου, Ό  περί οδ 6 λίγος ανεψιάς Ιπ’ άίελφή τού Ιν Ζαγα* 
ζικίω είσοίηματίου Γεωργίου II. Μκτσάγκου, προέδρου τή; αυτόθι κΰΐνότητος, 
παρ' ώ είχον κατατεθειμένα; ώ; φίλο; τά; από έιών μετά μόχθου συγκροτη 
θείσα; οικονομία; μου, έξηπάτησέ με ώ; εκτελεστή; τή; διαθήκη; του θείου 
του. 'Γποσχεθεί; μοι καί έγγυηθε!; δ:ι άμα τή έκποιήσει του πρώτου κτήμα
τος τοΰ μακαρίτου χρεώστου μοι θά κατέβαλλε μοι τά κεφάλαιόν μου άπο- 
στέλλων μοι έν τφ μεταξύ τού; άναλίγου; τόκους, ώ; έγίνετο δπό τοΰ χρεώ
στου μου ζώντο;, βεβαιοΰντο; τήν άσφάλειαν τών χρημάτων μου έπισήμω; καί 
τοΰ 4ν Ζαγαζικίψ Έ λλ. ΙΙροξενείου 5Γ έπιστολή; πρίς τά έν Φίλιππου πόλει 
Έ λλ. ΙΙροξενεΤον, δπερ έζήτησε τήν έπεμδααίν του, συνεννοήθη μετά τοΰ γε
νικού κληρονόμου Δημητρίου 11, Ματσάγκου και άπά xotvoD συμφέροντος 
προέβη εις είκονικάς πωλήσει; άτάσης τή; καταλειφθείση; κτηματικής π ε
ριουσίας τοΰ μακαρίτου, συναινοΰντο; ή τυφλώττοντο; τοΰ 'Ελληνικού υπο
προξενείου Ζαγαζικίου. Ούτω έκτελεστής — ανεψιάς καί κληρονόμο; — θειο ' ή 
έπώλησαν εί; έαυτού; καί άλλήλου; κτηματικήν περιουσίαν άνερχομένην ι 
43.000 λίρα; κατά τήν έπίσημον ύπά τοΰ Έ λλ. Προξενείου Ζαγαζικίου γενάτοι 
μένην άπογραφήν πράς κάλυψιν καταλειφθεντο; χρέους 13.000 λιρών, δπ



δέν Ικαλύφθη. Άγορασταί τών κτημάτων ή σαν δ έκτελεστής — άνεψιός'τοΰ 
μακαρίτου, ή σύζυγο; αύτοϋ, δ άδελφός αύτοΰ, ή μήτηρ αύτοΰ — άδελφή τοΰ 
μακαρίτου καί άλλοι συγγενείς έξ άγχιστείας.Έκ τούτου περιεπλάκην είς χρό- 
νιον δικαστικόν άγώνα καί μή άντέχων πλέον άπεδέχθην τόν προταθέντα μοι 
συμβιβασμόν—600 χαρτίνας λίρας άντί τών 1.200 χρυσών.

Έ ν  Φιλιππουπόλει ούδέν Ιχω χαρίσας τά έν αύτή είς τήν άνεψιάν καί 
γυναικαδέλφην μου Ελένην Λάμπρου Δημηχριάδου, κάτοικον Φιλιππουπόλεως, 
δδός Κυρίλλου Νεκτάριεφ άρ. 16. Τά ύπολειφθέντα μοι χρήματα Ιχω κατατε- : 
θειμένα έν τψ έν ’Αλεξάνδρειά δποκαταστήματι τή; Τραπέζη; ’Αθηνών άπέ- 
ναντι δμολογιών καί λογαριασμόν όψεως, ά; μετ’ άλλων έγγράφων φυλάττω 
Ιντός τσαντίτσας εύρισκομένης Ιν τη κεκλεισμένη δερμάτινη βαλίτσα μου. Τά 
χρήματα ταΰτα, άπερ συν τφ χρόνφ θά έλαττωθώσι, διότι έξ αύτών άντλώ πρός 
συντήρησίν μου, μή δικαιωθεί; συντάξεως ούδ’ άλλης ύποστηρίξεως παρά τής 
Ελληνικής Πολιτείας καίπερ δλον μου τόν βίον δταθέσας ύπέρ τοΰ ΈλληνισμοΟ 
έργαζδμενος ώς διδάσκαλος, καθηγητής, Βημοσιολδγος καί συγγραφεύς, δια-; 
θέτω ώς άκολούθως μετά τόν θάνατόν μου καί δίατάσσω ; 1) Ν’ άφαιρεθοΰν έξ 
αύτών τεσσαράκοντα (άρ. 40) Ά γγλικαί λι'ραι καί νά παραδοθοΰν είς τόν έν1 
Θεσσαλονίκη φίλον μου και συμπολίτην κ, Αημήτριον Βογαζλή (δδός Δελφών 
καί Συνδίκα) ή άποθανέντος αότοΰ εις τό έν Άθήναις θρακικόν Ιΐέντρον καί 
τό θρακικόν Άρχείον. Δι’ αύτών θά έκδοθοΰν τά Τραγούδια μον. πρός μνημδ·. 
συνδν μου άτινα θά διανεμηθοΰν δωρεάν (400—500 σώματα). Είναι έτοιμα 
καθ’ δλα μετά τών σχετικών δδηγιών πρός Ικτύπωσιν καί εύρίσκονται μετ’ άλ
λων χειρογράφων μου έντός τής προμνησθείσης βαλίτσας. 2) Νά άφαιρεθοΰν 
?ξ αύτών έτεραι διακδσιαι λίραι (άρ. 200), αί'τινες θά παραδοθοΰν έξ ήμισείας 
άνά έκατόν (άρ. 100) διά τάς πρός έμέ ύπηρεσίας των εις τόν έν Άλεξανδρείφ 
φίλον δικηγόραν Σδλωνα Αιάτην (δδός Σεσώστριρς) χάριν τών άδελφών του 
καί είς τήν έν Φιλιππουπδλει διαμένουσαν άνεψιάν μου Ελένην Λάμπρου Δη- 
μητριάδου, Έλληνίδα (διά τοΰ Έλλην. Προξενείου). Έ ν περιπτώσει θανάτου 
αυτής τό μερίδιδν της περιέρχεται είς τό θρακικόν Κέντρον πρός ένίσχυσιν τής 
Ικδδσεως τοΰ περιοδικού του Θραχιπά, 3) Τά ύπόλοιπα θά διανεμηθοΰν έξ 
ίσου είς τά Θρακικά καί είς τό Θρακιχύν Ά ρχείον  τοΰ καθηγητοΰ ΙΙολυδώ. 
ρου ΙΙαπαχριστοδούλου διά τήν Ικδοσίν των. 4) Τά παρ’ έμοί εύρεθήσόμενα 
χρήματα είς μετρητά—τό μικρόν κατάστιχον τών έσόδων καί έξδδων μου κατά 
μήνα φέρω είς τό όπισθεν θυλάκιον τοΰ έκάστοτε φορουμένου πανταλονιού— 
άφαιρεθέντων τών δλίγων δαπανών διά τήν άπλονατάτην κηδείαν μου θά δο- 
θοΰν είς τό φθισιατρεΐον Σωτηρία, δ) Τό πρός δευτέραν Ικδοσιν Ιτοιμδν μου 
πίνημα δ Στενίμαχος, δπερ εύρίσκεται είς τάς χεϊρας τοΰ Βασιλ. Παπαθεοφί- 
*.ου (δδός Τσαμαδοΰ 39) καταλείπω είς τούς φιλοπάτριδας Στενιμαχίτας πρός 

(δοσίν του. Είναι δ διθύραμβος τοΰ Ελληνικού ποτέ Στενιμάχου καί τιμή των 
Ικδοσίς του. 6) Τό μέγα σύγγραμμά μου Θρακιπά μείετήματα καί ή Ιοιορία



τής ΦιΙιππονπόλεως, δι’ δ έπί έτη είργάσθην άναδιφών τάς Εστορίκάς πηγάς 
πρός άνχίρεσιν τών διαστροφών της άληθείχς καί τών ψευδολογιών τών Βουλ- 
γάρων περί τού Ελληνισμού τής Θράκης καί τής Φιλιππουπόλεως, καταλείπω 
εις τόν φίλον μου συμπολίτην ’Αθανάσιον Δημ. Γκεμισγερδάνη (όδός Άριστο- 
δήμου άρ. 1) καί τούς συμπολίτας μου Φιλιππουπόλεως, δπως έξεόρωσι τόν 
χορηγόν ή τούς χορηγούς πρός έκτύπωσίν του. Άναφερόμενον εις τό παρελθόν 
τής Θράκης καί τής Φιλιππουπόλεως, ίπότε έπεκράτει έν αύταΐς 0 ’Ελληνι
σμός, ουδέποτε θ’ άπολέση τήν Εστορικήν του άξίαν, Δυνατόν δμως πρό τής έκ- 
δόσεως τού δλου Ιργου νά παραχωρηθοΰν έξ αύτού διάφορα κεφάλαια είς τά 
θρακικά καί τό θρακικόν Άρχεϊον κατ’ έκλογήν πρός έκτύπωσίν, διότι Ικα 
στον κεφάλαιον άποτελεΐ ένιαΐον δλον. 7) ΐ ά  λοιπά χειρόγραφά μου ήτοιμα 
σμένα άπό έτών πρός Ικδοσιν ή επανέκδοσιν μή γενομένην έλλείψει χρήματος 
(εδρίσκονται συνεσκευασμενα έντός τής βαλίτσας μου) παραδοθήτιοσαν εϊς τινα 
δημοσίαν βιβλιοθήκην ή μουσεΐον, συλλέγον τοιαΰτα έργα. 8) Τά έν Φίλιππου 
πόλει καταλειφθεντα βιβλία μου ένεκα τής Ικεΐθεν βιαίας καί αιφνίδιας άπελά- 
σεώς μου ώ; άνεπιθυμήτου καί εχθρού τού Βουλγαρισμού—είναι συσκευασμένα 
εντός έξ (6) κιβωτίων — παραδοθήτωσαν είς τό έκεΐ Ελληνικόν Προξενεΐον, 
δπω; τούτο άποστείλη αύτά δωροόμενα Ιξ δνόματός μου εϊς τινα τών έν Θράκη 
κοινοτικών βιβλιοθηκών μετά προηγουμένην συνεννόησιν. ”Αν τούτο μή είναι 
άποδεκτόν, τότε δωρούμαι αότά είς τήν έν Φιλιππουπόλει Εθνικήν Βιβλιοθή
κην. Περί τούτου παρακαλώ τήν προμνησθεΐσαν Ελένην Λάμπρου Δημητριά- 
δου καί τήν άδελφήν της Άσημώ, παρ’ αϊς εδρίσκονται τά βιβλία, νά φροντί 
σουν, άφοΰ πρόιερον έξελέγξωσιν έπισταμένως έν έκαστον τών βιβλίων μήένυ- 
πάρχωσιν έν αύτοίς ιδιαίτερα σημειώματά μου ή έπιστολαί, άπερ όφείλουσι νά 
έξαφανίσωσι. 9) Ωσαύτως παρακαλώ τήν Ελένην Λάμπρου Δημηχριάδου νά 
έξαφχνίση τήν παρ’ αύτή καταληφθεΐσαν άλληλογραφίχν μου, άν μή παρέδω 
κεν αόχήν είς τό έκεΐ Έλλην. Προξενεΐον.

Τά πράγματά μου ένταύθα (Ινδύματα έσωτερικά καί εξωτερικά καί 
λοιπά) δοθήτωσαν εις πτωχούς ή είς άσυλόν τι, Αύιαι είναι «Ε τελευταΐαι θε
λήσεις μου καί διατάξεις. Ούδεν είς ούδένα όφείλω κατά τήν άνέκαθεν συνή
θειάν μου. Τό μηνιαϊον Ινοίκιον τού δωματίου μου προπληρώνεται έκάστοτε. 
Έκτελεστάς τής διαθήκη; μου ταότης βρίζω τούς φίλους μου Αθανάσιον Δημ. 
Γκεμισγερδάνην (Αριστοδήμου İ), Άργύριον Γ. 2ιταράν (’Ιουστινιανού 23), 
Βασίλειον ΙΙαπαθεοφίλου (Τσαμαδοΰ 39) καί έλεγκτήν τόν Μιλτιάδην Α. Στα- 
μούλην (Άναγνωστοπούλου 7) τούς όποιους παρακαλώ θερμώς, νά φροντίσωσι 
περί τής κατά γράμμα έκπληρώσεως τών άνωτέρω 10 διατάξεων μου. Εύχο
μαι δέ αύτοΐς τά κράτιστα. Τήν διαθήκην μου ταύτην έγραψα ίδιοχείρως τή 
πρώτη Νοεμβρίου τοΰ χιλιοστού έννεακοσιοστοΰ τριακοστού έννάτου έτους (1η 
XI 1939) Ιν τή ύπ’ άριθμόν 9 όδοϋ Οικονόμου ’Αθηνών οίκία, έν ή κατοικώ 
καί ύπογράφω. Ενθέτω δέ είς φάκελλον δν σφραγίζω διά ισπανικού κηρού καί



St* τη; οφραγίδο; μου φίρούση; τό όνομά μου ΜΓΡΤΓΑΟΣ καί Ευτογράφω καί 
έπί toy φακέλλου Κ. Μυρτίλσς Άποστολίδη; διβάκτωρ τή; φιλολογία; καί 
πρώην καθηγητής...».

Κ. ΜΥΡΤ. ΑΤΤΟίΤΟΛΙΔΗΣ

“Ακριβέ; άντίγραφον τή; άνω ίδιογράφου διαθήκη; του Κοσμά Ά πο- 
στολίδη, δημοοΐ£υθ£ίοη; καί κηρυχθείσης κυρία; Οπό του Δικαστηρίου ιών έγ 
Άθήναις Πρωτοδικών κατά τήν αυνίδρίαοιν αυτού τής 27η; ’Απριλίου 1942 
διά τής δ π’ άριθμόν 2147 άποφάσεώ; χου.

Έ ν  “Αθήναι; τή 2 Μαΐσυ 1942 
*0 Δ ιη . Ρραφενς

Τή δωρεά τοδ μακαρίτου Κ. Μ. Άποστολίδη υπέρ τοΰ Α ρ
χείου Θράκης άπό 3.994.000 δρχ. ή διεύθυνσή του αν καί άνεπαοκέ- 
στατη, τήν χρησιμοποιεί για τήν εκτύπωση του Έ π ιτν μ β ίο ν  Κ. Μ . 
Ά π ο στο λ ίδη  αφιερωμένου στή μνήμη του, που σήμερα άρχίζει νά γί
νεται πανθρακικός και πανελλήνιος με τήν πνευματική έργασία πού 
άφησε δημοσιευμένη στο “Αρχείο Θράκης, στα Θρακικά καϊ άδημο- 
σίευτη ατό μεγάλο του έργο τής Ιστορίας τής Φιλιππουπόλεως, που 
κάποτε θά §ή τή δημοσιότητα σε τόμο συμπαγή καί Ιπιβλητικό.

Ό  μακ. Κ, Μ. Άποστολίδης, πού άπεθανε φτωχός καί στερού
μενος επί Γερμανοκρατίας, λαχταρώντας ένα κομμάτι άσπρου ψωμιού, 
μπαίνει πλέον στήν άθανασία των μεγάλων ψυχών, γιατί τή μικρή 
περιουσία, πού δέ μπορούσε να μεταφέρη εδώ για νά ζήση, τήν έθυ- 
σίασε πάλι για πνευματικές αφιερώσεις άφίνοντάς την στά θρακικά 
καί τό “Αρχείο Θράκης. Δέ γνωρίζω τί θά κάμουν σήμερα ο t τοΰ Σω
ματείου του Θρακικοΰ Κέντρου  εκπρόσωποι, εμείς όμως αρχίζουμε 
κι’ δλας τήν έκτύπωση τού ‘Ε πιτύμβ ιου , πού είναι το καλλίτερο μνη
μόσυνο τού άγαπημένου μας νεκρού.

Η Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η



APXEiON TOY ΘΡΑΚΙΚΟΥ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΙΔ'

Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Ο Ν  
Κ. ΜΥΡΤ1ΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ1ΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ1 1947- 4 §



Of Βούλγαροι επιστήμονες, που μαΰτούς συνδέθηκε, έκμαθαίνοντας 
καί τή Βουλγαρική γλώσσα συγχρόνως για να τούς διαβάζει καί τούς κου
βεντιάζει, ιόν έχτιμοΰσαν εξαιρετικά. Τό σπίτι του είχε γίιε ι εντευκτήριο I- 
πισιημονικό. Έ κεΐ καινούργιο φως φώτισε τή σκέψη του. Στράφηκε από
τομα προς την ερευνά τής ίστορίας τής Θράκης. Οι ανήσυχοι επιστήμονες 
τής Βουλγαρίας αρχαιολόγοι καί ιστορικοί, σαύτόν προσέτρεχαν έκάστοτε νά 
τούς διαβάσει μια επιγραφή άρχαία, νά τούς έρμηνέψει ένα χωριό Ιλληνικά 
άρχαίου κειμένου, πού εΐταν γιαύτούς locus d ispera tus, νά τούς συναρμο
λογήσει κι’ άποκαταστήσει μια σπασμένη επιγραφή ή νά συναρμολογήσει τή 
σκέψη τους γιά ένα άνάγλυφο ή νόμισμα, πού πλημμυρεΐ άπ’αύτά ή Θράκη 
κ’εΪνοί' κατάγεμο τό αρχαιολογικό μουσείο τής Σ όφ ιας,Έ τσι έγινε ό διδάσκα
λός τους καί ιόν έθεώρησαν άξιο αυτός νά γράψει τήν ιστορία τής πατρίδος 
του καί τοΰ πρότειναν μάλιστα τή συγγραφή μέ πλούσια ανταλλάγματα, άν 
ή έρευνα εΐταν σύμφωνη μέ τις δικές των απόψεις, απόψεις πού άπομάκρυ- 
ναν τή Φιλιππούπολη από τήν πλήρη ελληνικότητά της Λυτή ή επαφή του 
μέ τούς Σλαβοβουλγάρους επιστήμονες τοΰ άνοιξε νέους όρίζοντες, νέες φ ι
λοδοξίες, Είδε τό καταχθόνιο έργο τους, αγάπησε τήν έρευνα καί τήν άλή 
θεία πρό παντός τήν ιστορική, πού ή εύρεσή της τον Ινθουσίαζε, δπως τον 
λύτη ενός μαθηματικοί προβλήματος, πού επιδιώκει χρόνια πολλά μέ τή λα
χτάρα τοΰ πάθους. Εΐχεν εφόδεια επαρκή νά χίνη έρευνητής. Ή  φιλολογική 
ίου επιστημονική έπάρκεια καί ή φιλοσοφική κρίση του, τον έβοήθησαν νά 
γίνει ό άξιώτερος των ερευνητών τής ιστορίας τής Θράκης μεταξύ Ελλήνων 
καί Βουλγάρων καί ό μοναδικός υπομνηματιστή: των συγχρόνων γεγονότων 
τής ιστορίας τοΰ Θρακικοΰ Ελληνισμού. "Ετσι έδημοσίεψε — εΐχεν εκ μάθει 
πιά τά Βουλγαρικά — βουλγαριστί επιγραφές, πού τις .ερμήνευε μέ μιά εύ 
χέρεια σπάνια. Άνακατέφτηκε στόν ομηρικό καβγά τής ερμηνείας τοΰ δα
κτυλίου τοΰ Έζέροβο. Ξεσκέπασε κείμενα περιηγητών τής Τουρκοκρατίας, 
πού μάς δίνουν λαμπρές πληροφορίες των αιώνων τής δουλείας. Άνεδίφησε 
χειρόγραφα καί πρό παντός τούς κώδικες τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως 
άπ’ δπου έφερε στό φώς τήν αληθινή ιστορία τοΰ Ελληνισμού, κατέγραψε 
τάρχεΐα των έσναφίων (συντεχνιών ή ρουφετίων) άμπατζήδων καί τεκτόνων 
καί μάς έδωκε υλικό θαυμάσιο γιά τήν συγγραφή μιας συνοπτικής ίστορίας 
τής Θράκης τής Τουρκοκρατίας.

Ό  Άποστολίδης είναι ό αθλητής στόν καλόν αγώνα τής περισυλλο
γής ιστορικού υλικού, τής καταγραφής του, τής ΰπομνηματίσεώς του, μέ τήν 
σαφή κρίση καί γνώση του,, καί τοϋ πρώτου αρχιτεκτονικοί σχεδιάσματος μιάς 
ίστορίας τή; Θράκης.'Ομιλώντας στόν Παρνασσό γιά τούς ιστοριογράφους μας 
καί τό υλικό μας, διεπίστοισα δτι τώρα πλιά μπορούμε νά επιχειρήσουμε τή 
συγγραφή ενός δοκιμίου ιστορικοί τής Θράκης. Γ ιατί καί υλικό έχουμε επ ι
στημονικά εξακριβωμένο καί πρότυπη εργασία έχουμε τό ιστορικό ύπόδει-



γμα, τήν ιστορία τής Φιλιππουπόλεως τού μακαρίτη, καί τή μέθοδο τής ερ
γασίας καί τον σχεδίου, που Ακολούθησε.

*0 Μ. Άποστολίδης είναι ενα; αγωνιστής Ακαταμάχητος. Μέσα στή 
Βουργαρική ατμόσφαιρα καί τό φανατικό περιβάλλο τους, στάθηκε ατρόμη
τος. ’Έγραφαν αυτοί, έγραφε κι’ αυτός. ΙΙαρέβαιναν καί παρεβίαίαν στοι
χειώδεις νόμους τής τίμιας καί ειλικρινούς εργασίας, έπιτίθενταν κιαύτός 
λαΰρος καί ανύψωνε την ιστορική Αλήθεια ως τό έμβλημα τής Αληθινής επ ι
στημονικής εργασίας. Μάχονταν επικά γιά την ιστορική αλήθεια. Τό ψέμμα, 
ή παραβίαση τής αλήθειας, ή καταστροφή καί ή Απόκρυψη των ιστορικών 
ντουκουμέντων καί ή εξαφάνισή τους, τόν θανάτωνε, τον έπλήγωνε καί 
ήλεγχκ με τό φραγγέλιο στό χέρι τή βουργαρική κακοπισιία καί παραχάραξη 
τής αλήθειας, πού τού εΐταν—ή Αλήθεια αυτή —πάθος. Νά πώς ό Άποστο- 
λίδης μισήθηκε από τούς θαυμαστές του καί κά
ποτε έξωστοακίσθηκε έξω από τά σύνορα τής 
πατρίδος του καί διώχτηκε Από τό πατρικό του 
σπίτι. Έ φ θασ ε εδώ μέ τό κλειδί τού σπιτιού 
του στο χέρι, μερικά του χειρόγραφα— τά χει 
ρόγραφα τής ιστορίας του, καί τά θλίγα ρούχα 
του. Ή  βιβλιοθήκη του εμεινεν έκεΐ. Είχε τήν 
ελπίδα o n  θά μπορούσε νά γυρίσει στή γενέ
τειρά του, αλλά τά γεγονότα μπλέχτηκαν αδιόρ
θωτα. Έ δώ  ελπίζοντας δούλευε και μας έδωκε 
ωραιότατα τεμάχια ιστορικά δπως τό «Ρωμα 
νία—Ζαγορά καί τά τής Θράκης δρια» καί«'Η 
διά των αιώνων έθνική φυσιογνωμία τής Θρά 
κης» κλπ., περισπούδαστα ιστορικά τεμάχια, 1 'Ιουνίου 1915 AUi=Av5eei«. 
πού χύνουν άπλετο φώς στην Ιστορία τής
δύσμοιρης αυτής χώρας, πού ό Ελληνισμός της έκτοπίσθηκε Από παντού, 
πλήν Από τή Δυτική Θράκη, πού μέρος της σήμερα κατέχουμε μεΐς. Έ δώ  
δυστυχισμένος καί πάσχων Από πτωχεία και τό δυσβάστακτο γήρας, μέσα 
στην έρήμωσή του δούλευε καί παγωμένος καί [δρώμενος ώ ; τις τελευταίες 
του στιγμές μέ τδνειρο τής Θράκης. Οί μαθητές του, οπού κι’ άν δίδαξε τόν 
ενθυμούνται καί τόν μνημονεύουν, γιατί υπήρξε υπέροχος διδάσκαλος, παι
δαγωγός γεννημένος καί μυαλωμένος. Οί Αναγνώστες του πού διάβασαν τά 
ποιήματα του και τά διηγήματα του δεν ξεχνούν τήν ποιητική του διάθεση 
καί τή στιχουργική του ικανότητα. Θαυμάζοντας τήν ικανότητα τής καθαρεύου 
σας στον επιστημονικό λόγο, έγραφε καί τά πνευματικά δημιουργήματα καί 
τήν αλληλογραφία του καί τις επιστημονικές του εργασίες στή γλώσσα αυτή, 
πού έθαύμαζε τά υπέροχα φραστικά της μέσα. Ά φήκε παιδαγωγικές μελέτες 
Αξιόλογες, γιατί ύπήρζε παιδαγωγός στρατευόμενος, ποιήματα ρυθμικώτατα,



μεταφράσεις ποιημάτων ξένης λογοτεχνίας περίφημες και πλήθος απο άλλες 
εργασίες. "Ολα όμως αυτά ιά  πνευματικά του πονήματα ώχριοΰν μπροστά 
στο ιστορικό του έργο πού άναδείχνει τον Άποστολίδη ιστορικό άληθινό, 
ερευνητή καί σχεδιαστή αρχιτέκτονα τής Θρακικής 'Ιστορίας, τής ιστορίας 
των Ελληνικών πόλεων, γιατί πίστευε, οτι ή ιστορία όχι τής Θράκης άλλα 
τών πόλεων τη; μπορεί μόνο νά γραφή. Και αύτήν έγραφε χαΐ συνέθετε. 
Ό  Μυρτίλος Άποστολίδης ξώντας έξω άπό το κέντρο το πνευματικό τής 
Ελλάδος παραμένει άγνωστος στήν πρωτευουσά μας, "Ομως οί υπηρεσίες 
του είναι άναμφισβήτηιες, όπως καί οϊ ικανότητες του. Συνεργαζόμενος στη 
Φιλιπποόπολη μέ τούς εκά-στοτε προξένους τής Ελλάδος, έχει πλημμυρίσει τ’ 
άςχεΐα τού υπουργείου τών ’Εξωτερυιών μέ τα προβλήματα τής γειτονικής 
μας βορεινής χώρας ’). Ό  κατάλογος τών εργασιών του πού δημοσιεύτηκαν 
και μή, έχει δημοσιευθή στό « ’Αρχείο Θράκης» τόμος Η '.Ε κ ε ί ό περίεργος 
αναγνώστης μπορεί νά δή καί νά Ικανοποιήσει την περιέργεια του. Ό  τά 
φθς του περιποιημένος από τό Δήμο παραμένει στη θέση του στο Γ νεκρο
ταφείο, όπου οί σημπατριώτες του μαθητές καί θαυμαστές προσέρχονται 
κάθε χρονιά νά τοΰ κάνουν ένα τρισάγιο, όπως καί στοΰ Βιζυηνοϋ τον τάφο 
καί τοΰ Ά ριστ. Κουρτίδη, πού όλοι υπήρξαν υμνητές τής Θράκης μέ τό έργο 
τους καί υπηρέτες τής Θρακικής ’Ιδέας άξιολογώτατοι.

Σ η μ ε ίω μ α ,*Ο Κ. Μ .Άποστολίδης άπέθανε Δευτέρα πρωί 20 ’Α πρι
λίου 1942 καί θάφτηκε στις 21 πρωί 11 στη Νέα Κοκκινιά {τάφος 136 24θν 
τμήμα). Άρρώστησε την ήμέρα τοΰ Πάσχα 5 ’Απριλίου, άλλά την ίδια 
ήμερα μέ πυρετό πήγε στό γάμο τοΰ φίλου του καί μαθητου του Κοντο 
δήμου. "Οταν επέστρεψκ ήταν πλιά πολύ άρρωστος και δεν ήμπόρεσε νά 
σηκωθή. ’Εγώ έμαθα την άρρώστεια του την τρίτη ήμέρα τοΰ Πάσχα.“Οταν 
πήγα στο σπίτι του ιόν έβρήκα πολύ άσχημα, αλλά νά κάθεται στο γραφείο 
του κα) νά τρώγει μένα κουταλάκι φασόλια παλιά—τό συσσίτιό του Î Τρό
μαξα καί μέ κόπο τοΰ πήρα τό πιάτο άπό μπροστά του. Πεινασμένος κατε- 
βρόχθησε ένα πιάτο άγγινάρες, πού τοΰ εΐχε στείλει ή κ. ΙΙαπαθεοφίλου (πού 
τον φιλοξενούσε δυο φορές ΐή βδομάδα αντί μαθήματος, πού έκαμνε στά π α ι
διά της). Τον βάλαμε στο κρεββάτι του καί άπό τότε πιά δεν ξανακάθησε 
στό γραφείο του. ’Έ παθε άπό πνευμονία πού τοΰ έφερε πυρετό 40 καί τον 
έξήντλησε. Γιατροί τόν είδαν φιλικά πολλοί, άλλα ή σωματική του εξάντληση 
ήταν τόσο μεγάλη άπό την κακή δίαιτά του, προ παντός άπό τήν έλλειψη 
ψωμιοΰ, πού διαρκώς είχε τό αίσθημα τής πείνας, ώστε ή καρδιά του δεν 
άνθεξε έως τέλος. Είχε πλήρη πνευματική διαύγεια, αλλά έλεγε πώς θά πε- 1

1) Βλ. «Άρχ. Θρ. θησ ,» . Τόμος 11ος καί 12ος,



9άνει καί δέ 9ά βαστάξει. Ή  άσάένειά row είχε χαλή πορεία καί ή λύση της 
ήταν ευνοϊκή. 'Η  δημιουργία δμως άλλων εστιών πνευμονικών τοΰ χειροτέ- 
ρεύσε ξαφνικά τόν πυρείο του και στίς 1ί> Κυριακή ήταν άσχημα. "Ομως 
έφαγε κεφαλάκι βραστό, φρέσκο βούτυρο καί μήλα. Ό  πυρετός ανέβηκε 39 
καί πάνω. Τή Δευτέρα πρωί στίς 9 πού πήγα, ήταν στον ύστατο ρόγχο του, 
ρόγχο φοβερό! Τοΰ κράτησα το χέρι, άλλα βαρύ το ξαναπέ9εσα στή 9έση του. 
Είχε τα μάτια του μισοανοιγμένα με κλίση τοΰ κεφα 
λιοΰ προς τα πίσω, τα γιγάντια χέρια του απλωμένα 
καί ξέσχεπο τό στή9ος του. ’Έτσι ξεψύχησε καί ή κ.
Μάρδα ° Αν, τούκλεισε τά μάτια. Στις 9 1)2 6 Ά π ο  
στολίδης δεν ήταν παρά νεκρός. Στη 1 μ. μ. άλλαγ 
μένος κατά την παραγγελία του με tu  παλαιότερά του 
ροϋχα, μέ τύ σαγόνια δεμένα καί τό στόμα σιωπηλό 
κοίτονταν σαν ήρωας, πού ξεψύχησε στα μαρμαρένια 
αλώνια παλαίοντας μέ τό Κ άρο.Ή  μορφή του δέν άλ 
λοιώδηκε καί αν είχα τά μέσα &ά καλοϋσα ένα γλύπτη 
νάτοϋ πάρει ένα γύψινο πρόπλασμα. Κρίμα. Τρείς μέ
ρες πριν πεΟάνει κάλεσε τόν κ. Β. Παπα&εοφίλου καί 
τοΰ παρέδωχε τό δαχτυλίδι του, τά χειρόγραφά του καί τά χρήματά του πού 
κρατούσε κρυφά άπ’ όλους, ενώ εγώ ζητιάνευα για νά τον ενισχύσω οίκονο- 
μικώς, καί μιά βαλίτσα. Είχε όλα μαζί νομίζω 74 χιλ. δραχ. Τοΰ είπε τίς 
ίστερινέςφου παραγγελίες καί τού παρέδωκε τή δια&ήχη του. Σέ μένα δέν 
είπε οτι ειχε'χρήματα, άφοΰ τοΰ έκαμνα εράνους γιά νά ζήσει. Τέλος πάντων 
τόν έ9άψαμε δημοσία δαπάνη καί τόν άποάέοαμε στην ’Αττική γή μέ τήν 
ελπίδα πώς κάποτε τά οστά του 9ά τά μεταφέρουν οι συμπατριώτες στη Φι- 
λιππούπολη νά ταφούν στον οικογενειακό του τάφο στό κοιμητήριο τής πα· 
τρνδοςτου, όπου καί οι τάφοι λαλουσι την ελληνικότητά της.

Π Ο Λ Υ Δ . ΤΤΑΙΤΑΧΡΙ ΣΤ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ

1928 Φιλί ππούπολις
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ΤΟ Υ  Κ· Μ * Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Ο Υ

Ό  Κ. Μ. "Αποστολίδης υπήρξε μια εξαιρετική φυσιογνωμία ιών 
γραμμάτων ανάμεσα στους Θράκες, ώς πεζογράφος, ώς ιστοριογράφος. Μέ 
τό θάνατό του δημιουργήθηκε έ'να κενό δυσαναπλήρωτο. Ε π ειδή  δε τό έργο 
του αποτελεί κολοσσιαίο κεφάλαιο πνευματικό, κατ' ανάγκη τούτο θά μελε 
χηθή, οπ ως θα μελετηθή κι’ δ άνθρωπο; ’Αποστολίδης. *Άν δ ανθρώπινος 
χαρακτήρας αποτελεί άρθροισμα ψυχικών πνευματικών κα'ι ηθικών ιδιοτή
των καί πράξεων και έργων κέλατηρίων καί πράξεων, που εκδηλώνονται 
κατά τό διάστημα τής ζωής, ανάγκη να μελετηθή κι’ ό χαραχτήοας του ο 
ανθρώπινος άπό τίς πράξεις του, από τις σκέψεις του καί τις γνώμες του, 
πού έξέφερε κατά τό διάστημα τής ζωής του.

Στο τελευταίο τρίχρονο'διάστημα πού συνεργαστήκαμε εδώ στάς ’Α 
θήνας στα Θρακικά προβλήματα καί τον συναναστράφηκα, τον έγνώρισα 
καλά, ώστε νά μπορώ νά διατυπώσο) γραπτώς σκέψεις καί φράσεις του, α 
κόμα καί χαρακτηριστικά τής ζωής του, πού θάποτελέσονν άδιαφιλονίκητα 
σημάδια τού χαρακτήρα του για τον ιστορικό του μέλλοντος πού θά μελετήση 
τον Άποστολίδη ως ιστορικό καί άνθρωπο. Τον είχα καθηγητή στα Ζαρί- 
φεια Διδασκαλεία, μά ή ζωή του κείνη δέ μοΰ ήταν προσιτή καί δεν ένθυ 
μοϋμαι πολλά πράγματα, έκτος τής διδαχτικής του δεινότητας καί συνομι 
λίας καί τού επαγωγού αφηγηματικού τον ύφους, πού μαύτο συνήρπαζε το 
ακροατήριό του καί τούς μαθητές του.

Γιαύτό τό σκοπό λοιπόν θά ρίξω εδώ άταχτα σκέψεις, γνώμες καί 
σημάδια τής ζωής του χαραχτηριστικά, πού θά χρειασθοΰν κάποτε, για νά 
συναρμολογηθή 6 ανθρώπινος χαραχτήρας του καί νά σκιαγραφηθή τό έργο 
του ώς έπιστήμονα ιστορικού, ώς παιδαγωγού, καθηγητή, αλλά καί λογο 
τέχνη καί ποιητή, πού δεν είναι λιγώτερο σημαντικό.

Αυτός είναι δ λόγος πού έρριξα εδώ δ,τι ενθυμούμαι άπό την ζωή 
καί τό έργο του, γιά νά μή πλανώνται οί μεταγενέστεροι, άναζητώντας μέσα 
στον άφανισμό τά στοιχεία της ζωής του καί τού έργου του, γιά νά συναρ 
μολογήσουν μιαν αλήθεια γιά τόν άνθρωπο άσυναρμολόγητη, όπως κ«9ε- 
μέρα βλέπουμε νά γίνεται γιά τόσους άλλους.

1·—«Οι Βοόργαροι, έλεγε εργάζονται έθνικώς εν ειρήνη καί θερίζουν 
πάντοτε έν πολεμώ. Αέν λησμονούν τάς παραδόσεις των. Μετέρχονται κάθε 
μέσον ν’ αλλοιώσουν την ιστορίαν προς τά συμφέρον τους και νά δημιουρ 
γήσουν τοιαότην ανύπαρκτον. Είναι κακόπιστοι, άλλα τούς θαυμάζω διά την 
έπιμονήν των».

2—. « Ή  ιστορία τής Θράκης δέν ήμπορεΐ νά γραφή παρά ώς ιστο
ρία των πόλεων τής Θράκης. Έ κ εΐ εύρίσκεται ή δράσις των Ελλήνων και



έκεΐ διαδραματίζεται ή πάλη τοΰ 'Ελληνισμού προς δλα τά στοιχεία διά τήν 
νίκην καί τήν έπικράτησιν. Διά τοΰτο έγραψα και έγω την ιστορίαν τοΰ 
Στενιμάχου καί Φιλιππουπόλεως».

3 . — «Τους Στενιμαχιώτες εγώ προσεπάθησα νά τους αποδείξω "Ελ
ληνας καί τδ έπέτυχον, Αυτοί όμως μέ διαψεύδουν. διότι έχουν ένα,χαρα- 
κτηρι στίχον Βουλγαρικόν, την τσιγγουνιά τους. Ό  Βούλγαρος «ψυχή δίδει» 
αλλά «χρήματα δεν δίδει» καί τδ έπανελάμβανε βονλγαριστι «Βαλγκάρ dussd 
dâva para no dâva». Καί αυτοί οί Στενιμαχιώτες δεν δίδουν χρήματα ούτε 
διά τήν αγοράν τής ιστορίας των».

4 . — «Οί Βούλγαροι έχουν βιβλιοθήκας, αΐτινες εργάζονται δποις πρέ
πει καί πλουτίζονται τακτικώς μέ νέα βιβλία. 'Η  βιβλιοθήκη Φιλιππουπό- 
λεως έχει καταστή ίδρυμα επιστημονικόν, Έ κ ε ΐ ειργάσθην πολύ και μέ πολ- 
λάς ευκολίας. Τελευταία διαβάζω, μοΰ έλεγε, τον Μπαϊ - Γ κ ά ν ιο ’). Καί γώ 
είμαι ένας Μ πάϊ- Γκάνιο. Οί Βαλκανικοί λαοί ε'ίμεθα ένα καί τδ αΰτδ καί 
όμοιάζομεν εις πολλά».

5 . — «Οί Βούλγαροι θά μετανοούν διότι μ ! έδιωξαν. Δεν θά έδοκίμα- 
ζον τά χτυπήματά μου τόσον όδυνειρά, άν έμενα έκεΐ».

6 . —«'Αγαπώ τήν αλήθειαν. Οΰδέποτε έψευσθην, διά τούτο καί ο,τι 
γράψω δεν τδ προσαρμόζω παρά πρός τήν έξηκριβωμένην αλήθειαν τήν 
οποίαν αναζητώ μετά κόπου».

7 . —«Πότε θά τελείωση αϊτός 6 πόλεμος, ελεγε μ’ αδημονία· Θ’ αγο
ράσω ένα ψωμί καί θά τδ ψάγω δλον»,

8 . —Νιώθοντας νά τού Ξεφεύγουν οί δυνάμεις του έλεγε: «Θ’ άπο- 
θάνω, Πολύδωρε, θ ’ άποθάνω. Δεν βαστώ μέ 30 δρ. ψωμί ή δίχως ψωμί. 
Διατί μάς φονεύουν διά τοΰ έκ πείνης θανάτου ;» ρωτούσε.

9 . "Π ίσ τευ ε  και τδλεγε ; « Ά φ ' ής ήμέρας έγεννήθην αί έργασίαι τοΰ 
πατρός μου έπήραν κακόν δρόμον. Εϊς τάς Σαράνια—Έκχλησίας δταν ήνοιξε 
εΐς τά 1891 τδ πρώτον φωτογραφεΐον δ φίλος μου φωτογράφος Ζαφειριά- 
δης, έλθών τότε έκ Ρωσίας, έζήτησε νά φωτογράφηση εμέ πρώτον. — « Ό χ ι 
τοΰ ειπον δεν θά έχουν καλόν τέλος αϊ έργασίαι σου. Ό  πατήρ μου μέ ώνό- 
μασεν γουρσουζην. Λοιπόν καί 6 φωτογράφος έπιμείνας νά με φωνογραφήση 
ήτυχησε είς τδ έργον του, διότι πρώτον εμέ έφωτογράφησε». Καί γελούσε 
'Ομηρικά.

1.0.— «Τον Βιζυηνόν καί έγώ συνώδευσα είς τδ Δρομοκαΐτειον, μοΰ 
διηγόταν, μέ ευαρίθμους φίλους καί γνωρίμους κατηφεΐς. *Ητο ή πνεύμα, 
τική κηδεία τοΰ Γ. Βιζυηνοΰ, ενός των άριστων έν τοΐς νεωτέροις "Ελλησι 
διηγηματογράφων καί ποιητών, "Ημην φοιτητής καί θαυμαστής του. Κατά 
τήν είσοδόν του ή μικρά συνοδεία μας κατελθοΰσα των αμαξών περιεκυ 1

1) Ό  Μπάϊ · Γκάνιο είναι δ λαϊκός Ακατέργαστος τόπος τοΰ Βουλγάρου.



κλώσε τόν ποιητήν, δσπς έβάδιζε σιωπηλός και. θύννους προς τον τάφον 
του, εστεφανωμένος—ήτο 8έ Α πρίλιος—δί’ άνβέων δάφνης, δπως έπανήλ- 
δεν εις τον οίκον του δ δυστυχής εκ της άνά την 'Αττικήν εκδρομής του τήν 
πρωίαν τής ήμερος εκείνης. Ά ρ ά  γε συνησδάνδη τήν δέσιν του καί διέκοψε 
τάς άσυναρτήτους έν τη άμάξη κατά τήν διαδρομήν φλυαρίας του ή έβιιδί- 
σδη εις τους χρυσούς τής φαντασία; του τόπους. 'Η  σιδηρά του περιβόλου 
τοΰ άσυλου αυλή ήνοίχδη καί ό δυστυχής υπομνηματιστής του φιλοσόφου 
Πλωτίνου, δ συγγραφείς τοΰ «'Αμαρτήματος τής μητοός μου», και ο γλυκύς 
των Άι&ίδων αυρών ποιητής έκΑείσδη ζών εκεί, όπόδεν έμελΑε μετά τινα 
ετη νά έξαχθή καί τό σώμα του νεκρόν, όπως ταφή έν τινι γωνίφ τοΰ και 
μητηρίου ’Αθηνών. Έ ν  τφ περιφράκτφ περιβόλφ δεξιφ τφ είσιόντι περιε- 
φέροντο περί τούς είκοσιν παράφρονες, άναπνέονιες τήν ζείδωρον τής εσπέ 
ρας «ήραν καί υπό τον δαλπερόν ήλιον ηλιαζόμενοι. Οι μεν φαιδροί καί 
καθ' εαυτούς μονολογοΰντες ποικίλους τόνους, οί δέ σκυθρωποί καί σιωπή 
λοί, οίονεί εις τήν λύσιν δυσεπίλυτων φιλοσοφικών ζητημάτων βεβυδισμέ 
νοι, εκινοΰντο βραδέως ή ταχέως κατά διαφόρους διευθύνσεις, έν τακτφ ου 
τως εΐπεΐν τόπφ καί χρονφ, ώσε'ι μηχαναί τινες άομονισδεΐσαι. ’Ιδίως δμως 
τήν προσοχήν μας ειλκυσε γυνή τις, ή μόνη μεταξύ των άνδρών, ή τις ήκο- 
λουθεΐτο κατά πρδας υπό γηραιάς ρωμαλέας νοσοκόμου. Έβάδιζε νωχελώς 
στρέφουσα τήν κεφαλήν δεξιά ή αριστερά προς τούς παρερχομένονς συντρό 
ψους της, επί τούς οποίους έρριπτε τά απλανή της βλέμματα. "Οταν άντε- 
λήφθη τής εισόδου ήμώ>ν, οΐτινες έχρονίσαμεν διαλεγόμενοι προς τον θυρω 
ράν επί τινα λεπτά καί τον σπευσαντα προς συνάντησήν μας εσωτερικόν τής 
υπηρεσίας ιατρόν, προεχώρησέ προς τον διάδρομον δστις ήγ6ν εις τάς Ötotr 
φόρους τοΰ οικοδομήματος πτέρυγας έκ τοΰ υψηλότερου τοΰ προαυλείου μέ 
ρους καί εστάθη πλησίον ακίνητός ώς άγαλμα, ώσεί τήν διάβασιν ημών 
άναμένουσα. Καί όντως ή δύστηνος ήτο άγαλμα ωραίας Νύμφης ή Θεάς, 
κλεισθείσής μοιραίως εις τον περίβολον εκείνον αντί είς καλλιμάρμαρον ναόν, 
όπως λατρεύηται ύπο μυρίων θαυμαστών ώ; ζώσα τοΰ κάλλους καί τής χά- 
ριτος εικών. Έ κ  τής πλησίον τοΰ περιβόλου, πρασιάς άνήλδομεν διά μικρίϊς 
μαρμάρινης κλίμακας εις ιό ύψηλότερον τοΰ προαυλείου μέρος καί διηυδύν 
δημεν διά τοΰ κεντρικού διαδρόμου προς τό κτίρίον. Είς άπόστασιν ολίγων 
βημάτων από τής νέας, γέρων θαλερός ίστάμενος έκατέρωδεν, ήρχιίτε νά έκ 
φωνή άσυνάρτητον πανηγυρικόν επί τή άφίξέι τοΰ νεήλυδος συντρόφου του 
υπό τάς επευφημίας, φωνάς καί καγχασμούς τών άλλων, οΐτινες έσπέυσαν 
νά σχηματίσωσι τό άκροατήριόν του. *0 άγαδός τήν φωνήν ρήτωρ ήτο δ 
περίπυστος τής πρασιάς καί τών άνδέων ποτιστής Δαβής, έκ τών πρώτων 
τοΰ ψυχιατρείου τροφίμων. Εκείνη, μή λαμβάνουσα νζ  ρψιν τά περί έαυ* 
τήν συμβαίνοντα, μηδ’ εχουσα συνείδησιν προφανώς τούτων, ήτένισε τό 
απλανές της βλέμμα πρό; τήν συνοδείαν μας καί διά μελωδικωτάτης μεταλ



λίνης φωνής μάς ϋχαιρέτισε μέ to «καλώς ώρίστε». Συγχρόνως δ ’ όμως ώρ- 
μησεν άδοκήτως εκ τής θέσεώ; της προς τον Ιν τφ μέσιρ ήμών βαδίζοντα 
ποιητήν και άνέκόψε τον δρόμον μας. Έστάθημεν ΰπείκοντες εΐς το νεύματα 
τοϋ ιε όδηγοΰντος ή μάς ΐατροΰ καί τής άκολουθουσης οπισθέν της νοσοκό
μου καί παρετηροΰμεν με συνεσφιγμένην καρδιαν τάς κινήσεις της.

ΈπέΘηκε τάς άβράς της χεΐρας επί τους ώμους τοΰ ποιητοΰ και μετά 
μικρόν ώσεί από νάρκης συνερχόμενη ήρχισε διά μέν τής αριστερός της νά 
Θωπευη ελαφρώς τας παρειάς κα'ι τάς δασιμάλλους δφρΰς του κα'ι να βο·

Έ πΙ τής κορι φή; του Μουσαίου Ό  συνταγματάρχης Βακιρτξής στροτ. 
άκόλου&ο; ιης έν. Σόφιρ Έλλην. πρεσβείας.καί δ Μ. Άποστολίδης 1&İ0.

στρυχώνη τους παχεΐς μάκρους μΰστακάς του, διά δέ τής δεξιάς νά ΰπεγειρη 
Ιλαφρώς από τοΰ πώγωνος την κατανεΰουσαν κεφαλήν του. ETcu άνέβλεψεν 
Ιπ ί τινας σιιγμάς δσκαρδαμικτεΐ εΐς τους μέλανα; δφθαλμοΰς του πειρωμένη 
μετ' αγωνίας νάναμνησ&ή τι. Φωτεινή τις άκτίς, ώς φαίνεται, διαλάμψασα 
άστραπιάίως εις τήν άβυσσον τοΰ εσκοτισμένου της νοΰ την άπετίναξεν ως, 
ηλεκτρικόν ρεΰμα μακράν τοΰ ποιητοΰ, ενώ μετ’ άπογοητεόσεως Ιφώνει 
θρηνωδώς :—“Αχ ! εκείνος ήιο ξανθός. Δεν εΤναι οΰτ’ αΰτός, οΰτ’ αΰτός, οΰτ’ 
αυτός.Άπέμαξεν επειτα άσυνειδήτως διά τής,χειρίδος της τά επί τών ροδο- 
λευκων παρειών της κυλισθέντα ώ: μαργαρΐιαι θαλερά δάκρυα καί άπεχώ- 
ρησεν άφ’ ήμών άνακράζουσα εντονώτερον μετ’ άπελπισίας : — Λεν εΐναι 
οΰτ’ αΰτός, οΰτ’ αΰιός.



Έπαναλαμβάνουσα δ’ οΰτω ως "εν έπφδφ τάς λέξεις ταύιας διηυ- 
θύνθη ποος τήν μικράν ιίλίμακα, διά τής δποίάς κατήλθεν είς τήν πλησίον 
τού περιβόλου πρασιάν. 'Η  συνοδεία άπελευθερωθεισα εΐσήλθεν εις ιό κτί- 
ριον, εγώ δέ μετά τής νοσοκόμου Ακολούθησα τήν παράφρονα...»

11. — «Δ ιά τήν Ϊσϊορίαν τού Κ .’Αμάνιου εσχημάτισα, έλεγε, ΐήν χαλ- 
λπέραν γνώμην .Τό καλλίτερον έργοντών Ικαιόν ετών τήςέλευθέρας μας ζωής».

12. —« Ή  ’Εθνική Βιβλιοθήκη μας, έλεγε, είναι άχρηστη».
13. — « Ό  Ελληνισμός τής Ά νατ. Ρωμυλίας, δστις άπέμεινεν εκεί μή 

δεχθείς να μετανάστευση είναι χαμένος. Θάφομοιωθή όριστικώς καΐ θά έκ- 
βουλγαρισθη».

14. — «Οί Βούλγαροι διά την Θράκην εργάζονται έντατικώς. "Αν 
εισβάλουν είναι χαμένη ή Θράκη. Θά μεταφέρουν δπίσω τους μεταναστεύ- 
σαντας, διότι δεν αναγνωρίζουν έκυυσίαν ανταλλαγήν. Ή  άνταλλαγή έγένετο 
βιαίως, λέγουν» (λόγια προφητικά).

15. — «Οϊ βόρειοι γείτονες μας (οί Βούλγαροι) έχουν μεγάλους επιστή
μονες, Ιστορικούς καί άρχαιολόγους. Ό  Φίλωφ είναι παγκοσμίου φήμης καί 
έπιστήμων διαπρεπής, ρήτωρ δέ δεινότατος. Φαίνεται νά έχη συγγένειαν 
προς ’Αρμενίους. Το δεικνύει ή κατατομή του, αν καί άπό το Τατάρ—Πα- 
ζαρτζίκ, (τήν άρχαίαν Βησσαπάραν)».

16. — *Τήν ώραν αυτήν μάς εχρειάζειο δ Βενιζέλος. ΑΑτός έγνώριζε 
από πολιτικήν», μοΰ έλεγε πριν εισβάλουν οί Γερμανοί είς τα έδάφη μας. 
("Αλλοτε μισούσε τον Βενιζέλο).

17. —«Ίο νεκροταφεΐον τής Φιλιππουπόλεως οί Βούλγαροι τό μετερ- 
ρύθμισαν, έλεγε, άρδην διά νάλλοιωθή ό ελληνικός χαρακτήρ του. Μόνον 
τον τάφον τον οίκογενειακόν μου έδέχθησαν νά διατηρήσουν τή μεσολαβήσει 
έξεχόντων τού πνεύματος Βουλγάρων, Ά λλ’ Ιγώ έγραψα ώς ιελευιαΐον κε- 
φάλαιον τής ’Ιστορίας Φι λ) π όλε ως τό: Knl ot τάφοι ληλονοίγ, Σοί τό παρα 
δίδω προς δημοσίευσιν, διότι είναι περιφανές τεκμήριον τής Έλληνικότητος 
τής πόλεως» ’)·

1S.— «’Ά ν λυπούμαι πολύ διά τήν εξορίαν μου, έλεγε, μέ πόνο ψυ
χής, είναι διότι δεν ήδυνήθην νά περατώσω τήν μελέτην καΐ δημοσίευσιν 
όλων των κωδίκων τής Μητροπόλεως Φιλ)πόλεως, των οποίων μέρος έξηφα- 
νίσθη. Πολλά είχα νά φέρω εις φως».

19.—Τελευταία τον μπάσαμε στο Εύγηρίας Μέλαθρον κι’ αυτό μέ τις 
προσπάθειες τής Θρακιώτισσας διευθυντρίας τού ’Αρσάκειου Διδασκαλείου 
κ, "Αννας Γιαννοπούλου. Δέ μπόρεσε νά μείνη παρά δυο μέρες μόνο. Γ ύ
ρισε πάλι στην Α θήνα . «"Εφυγα, φώναξε χτυπώντας τήν έξώθυρά μου, έ
φυγα να μήν άποθάνω τής πείνης. Δεν είναι δυνατόν νά ζήση τις μέ ένα 1

1) ’Εδημοσιεύβη είς τον Θ' τόμον ΆρχίίΟΎ Θρ&χης 1942—43 σ. 4 καί έξ.



πιάτο ρεβύθια κενά τσάϊ. ’Έξω ήμπορώ τά τρώγω δπωσδήποτε καλλίτερα. 
“Εφυγα μέ τΪ|ν ελευθερία νά επανέλθω πάλι άν ήθελα». Αλλά -δέν έζησε μέ 
βελτιωμένους τούς καιρούς καί καλλίτερες συνθήκες νά έπιστρέψη, για νά 
ήσυχάση καί νά κργασθή.

20 . — Κάποτε τελευταία άποφασίσθηκε νά τού δοθή βοήθημα άπό τό 
πρωθυπουργικό γραφείο, μά δεν αξιώθηκε νά τί) είσπραξη γιά την αδιαφο
ρία «των εντεταλμένων». Χάρηκε όμως πολύ λέγοντας: «*Η πατρίς έχτιμώσα 
τάς έθνιχάς μου εργασία; με ήμεψε μένα έπίδομα».

21. —"Οταν τόνε ρώτησε ή γυναίκα μου ποια γνώμη είχε γιά τά δικά 
μου διηγήματα, με: τήν ώμή ειλικρίνεια πού τον χαρακτήριζε είπε : «Διαβά
ζονται». Αυτή ήταν όλη ή γνώμη του.

22. —"Ηξαιρε άπό μαθητής Γαλλικά, τά Γερμανικά τάμαθε στο Μό
ναχο, τά Βουργάρικα τάμαθε γυρίζοντας στή Φιλ)πούπολη από την Αίγυπτο 
νά ήσυχάση. «Τότε έμαθα τά Βουλγαρικά υπό τής ανάγκης νά χειρίζωμαι 
τάς πηγάς των, καί νά μελετώ τά συγγράμματα των». ’Έτσι έγραψε χΓ ό 
ίδιος στην Βουργαρική κ’ έρμήνεψε επιγραφές και σύνθεσε άρθρα στή 
Βουργαρική παίρνοντας πλερωμή.

23. —’Εδώ τόν είχαν προσλάβει μεταφραστή σιήν ’Ασφάλεια, δίνον- 
τάς του κάτι ψίχουλα γ ι’ άμοιβή. «Αυτοί ot άνθρωποι μοΰλεγε, δεν κατα
νοούν τί είναι μετάφρασις βιβλίου». Γιατί τουδιναν νά μεταφράζη βιβλία 
αστυνομικά ξένης λογοτεχνίας γιά νάποχτούν γνώσεις τής μυστικής άστυνο- 
μίας καί καταδιώχνουν τούς εγκληματίες καί τά έγχλήματα. «Θέλουν τήν 
μετάφρασιν ενός βιβλίου ολοκλήρου εΐς δύο ήμερα;», και κινούσε το κεφάλι 
του, «φαντάσου εξ αϊτώ ν αντλούν... τά διδάγματα τού επαγγέλματος των»,.

24. —Βλέποντας τά λάθη πού δε λείπουν ποτέ από τις Ελληνικές §κ- 
δόσεις έλεγε : «Δεν είναι δυνατόν τέλος πάντων νά λείψουν τά σφάλματα. 
Οί τυπογράφοι μας, θεωρούν αμάρτημα νά μ ή άφήσουν αδιόρθωτα τά 
σφάλματα. Ή  άγανάχτησίς μου είναι μεγάλη καί θεωρώ άτυχίαν, δταν βλέπω 
τυπογραφικόν μέ λάθη δπως θεωρώ καί χά διορθωτέα ως μίαν παραφωνίαν». 
Καί όμως λίγο πρίν πεθάνη μάφήχε μια σελίδα «διορθωτέων» στις τελευ
ταίες του μελέτες πού δημοσίεψα στον Η ' τόμ. τού ’Αρχείου Θράκης.—Ί ο  
κύκνειό του άσμα. Τά δοκίμια τά εΐχε δει κιαύτός δυο φορές πριν τυπω
θούν. «ΙΙώς παρεισεφρυσαν ;» ρωτούσε κιαύτός ιόν Ιαυτό τον.

25. —Θαύμαζε τούς Γερμανούς καί τόν πολιτισμό τους καί τούς λά
τρευε. Τώρα πρίν άποθάνει τού; μισούσε. «Τούς μισώ τώρα, έλεγε, κ’ εύχο
μαι νά νικηθώσι διότι μάς δολοφονούν διά τής πείνης. Δεν τούς αναγνω
ρίζω...» πρόσθετε.

2 6 . —Τις τελευταίες μέρες τής ζωής του βλέποντας από το άνατολικό 
του παράθυρο νά λάμπη δ ήλιος μού έλεγε κρεβατωμένος βαρειά «’Άνοιξις...



τι ωφελεί όμως—καί κινούσε απελπιστικά τό κεφάλι του—ετοιμάζω τά π«- 
σαπόρτια μου, Πολύδωρε. Αΰτδ ήταν !»

27, —Τις πρώτες μέρες τής άρρώστειας του μού είπε : «Πολύδωρε, τδ 
καράβι δεν πάει καλά». Καί δμως δεν ήθελε ούιε φάρμακα, ούτε γιατρό, άν 
και ή πνευμονία τον είχε περιζώσει.

28. —"Οταν συμβιβάστηκε μέ τούς άντίδικούς του, πού τούφαγαν τις 
δασκαλικές οικονομίες του στήν Αίγυπτο και γλύτωσε tû  30 “/<, μόνο, μου- 
γράψε παρηγορη μένος από τή Φιλιππούπολη. «Τώρα ή μπορώ νά ζήσω μέ
χρι θυμιάματος, άλλως έπρεπε νά αύτοκτονήσω».

29. — «Θέλω νά ταφώ, μοΰ είπε μια μέρα, μέ τά πιο παλαιό μου έν 
δύματα. Τά άΓλλα μου ρούχα νά πωληθούν—είχε κα'ι καινούργια ρεδιγκότα— 
και νά δοθούν τά είσπραχθησόμενα είς τήν Σωτηρίαν».

30, — Γιά τήν λογοτεχνική καί ποιητική του αξία είχεν ό ίδιος κά
ποια υπερβολική εκτίμηση. «Τά ποιήματα μου, τά διηγήματα μου, τάς πα ι
δαγωγικός μου μελετάς σοΐ τάς εμπιστεύομαι ώς κόρην οφθαλμού», μού είπε 
μιά μέρα μπαίνοντας τή θύρα ιού σπιτιού μου καί κρατώντας «υπό μάλης» 
τό δέμα τών χειρογράφων του, «Τά διηγήματα μου είναι εις καθαρεύουσαν, 
άλλ’ έχουσιν αξίαν. Εϊς τήν Κων)πολιν έδιαβάζοντο δημοσιευόμενα άπλή- 
στως, Α1 παιδαγωγικοί μου μελέται είναι πολλής άξίας, τά δέ ποιήματα μου 
τα διακρίνει ρυθμός καί μέτρον καί ποιητική γλώσσα καί ποιητική έξαρσις». 
Τά κράτησα έως διού τά παρέδωκα ατούς εκτελεστές τής διαθήκης του.Αλλά 
τά ποιήματα πρέπει νά δημοσιευθούν γιατί είναι αληθινά διαμάντια. Γιά τή 
δημοσίεψή τους άφήκε καί ό ίδιος ένα ποσό 40 λιρών καί τήν φροντίδα στο 
παλιό του φίλο κ.,Δ. Βογαζλή,

31. — Πάντοτε φοβόταν μ ή μείνη δίχως χρήματα κέσφιγγε πλιότερο 
τά λίγα πού είχε. «ΔΓ ενα τρίμηνον διάστημα έχω χρήματα, μού έλεγε. “Υ 
στερα πρέπει νά αύτοκτονήσω».

32. —Ό  διορισμός του ως φύλακας ιού ’Αρχαιολογικού Μουσείου τον 
χαροποίησε στά 72 του χρόνια.«’Από δήμαρχος κλητήρας, έπροβιβάσθην εις 
τά γεράματά μου», έλεγε καί γελούσε καρδιακά.«Θά ταξινομήσω τή βιβλιοθήκη 
τού Μουσείου, ή οποία είναι φύρδην μίγδην». Καί δούλευσε δλο ιό χειμώνα 
τού 4L τον παγερό ταχτικώτατα, μέ τά δάχτυλα παγωμένα. «Τώρα πού θά 
βγή καί τό κονδύλιον τής στολής τού φύλακος, μοΰ έλεγε, θά ... κορυφωθή 
τό ευεργέτημα τού έθνους προς έμέ...» καί γελούσε μέ θλίψη άντί νά κλαίη.

33, —"Ηλπιζε οτι άν νικήσουν οϊ Ά γγλοι θά μας ικανοποιήσουν,«Θά 
πάμε και εις τήν Φιλιππούπολιν. Ά ν  όμως ύπερισχύσουν οί Γερμανοί εΐ- 
μεθα χαμένοι τότε ώς φυλή. Θά μας εξοντώσουν ot φίλοι μας οί Βούλγα
ροι ! ! !». Καί ειρεμε μέ τή σκέψη αυτή.

34, — Μού έλεγε συζηιωνίας : «Περί θρακικής τέχνης, ή περί τέχνης 
γεννηθείσης εν τή Θράκη καί έξελιχθείσης συμφώνως προ; τον εθνικόν χα-



χτήρα, ιόν βίον, το ήθη και 101 μα καί την προς το καλόν τάσιν ιών Θρα
κών νομίζομεν οτι ούδεις λόγος είναι δυνατόν να γίνη. Ο ΐ Θράκες διαμεί- 
ναντες στάσιμοι εν τφ πολικσμφ και τής αισθήσεως τον καλοΰ στερούμενοι, 
έ'νεκα τοΰ ον διήγον βίον καί τών βαρβάρων των Ιθίμων, ών εΐχοντο άπρίξ, 
δεν εκαλλιέργησαν τα: καλάς τέχνας, όίσπερ δεν εκαλλιέργησαν και χά γράμ
ματα καϊ κ»ς έπιστήμας*. Καί για ν’ άποδείξη αληθινή τή γνώμη του έγραψε 
τή μονογραφία «Ύ πγρ£ε Θοακικ^ Tfycvtj» ; καί μ’ αυτήν άπεστόμωσε τον 
Βονργαρο ψευδολόγο καί φανατικό Φίλωφ.

35. —Με-μεγάλη ευχαρίστηση γύριζε ο νους του στα περασμένα. Έ ν-

Έ π ι toö εξώστου toû ev Φιλυτπουπόλει Προξενείου τής ’Ελλάδος. *Εξ 
αριστερών πρός τά δεξιά İ .  Άργυρόπουλος, πρόξενος τής Ελλάδος, 
Μυρτίλος Άποστολίδης, συνταγματάρχης Βακιρτζής στρατ. ακόλου

θος, Ά θ 1. Γκιουμουσγερδάνης 1930.

θυμοΰνταν πολύ τή δασκαλική του ζωή στις Σαράντα Εκκλησίες στά 1891. 
Ί ο  πώς διωρίσδηκε εκεί διδάσκαλος αξίζει νά γίνη διήγημα.*Η άπόλυσή του 
τον άλλο χρόνο εγινε γιατί καταργήδηκε μια τάξη τοΰ οχταταξιου άστικοΰ σχο
λείου τής μητροπόλεως και χαχάνιζε ό μακαρίτης λέγοντας : «Καί άπελυθη ό 
καλλίτερος διδάσκαλος διά νά πάν ,τά  πράγματα ... καλύτερα, νοώντας τον 
εαυτό του. "Ετσι εΰρέθην είς Κων)πολιν και Ικεΐθεν εΐς ’Αθήνας. Φεόγων 
έλαβα δεκάλιρον δώρον άπό τόν μακ, Δημ. Δοδόπουλον διά νά επουλώσω τάς 
οικονομικός πληγάς μου». Καί πάλι χαχάνιζε.

36,— « ΐο  μυαλό μου έμουδιασε, Πολύδωρε. Δεν εργάζεται ό νους



μου» μοΰ έλεγε τΐς τελευταίες του ήμερες στο κρεββάτι τοΰ θανάτου. Τον 
παρηγορούσα άλλ’ εκείνος απελπισμένος κινούσε το κεφάλι του λέγοντας: 
«Δεν θά γίνω πλέον καλά... Τόσο ήτο...». Καί όμως ώς τΐς τελευταίες του 
ήμερες κρατούσε σημειώσεις στο σημειωματάριό του, ποΰ τό χάρισε στο μα
θητή του Β. Παπαθεοφίλου από τή Στενίμαχο.

37. — Γιά τίποτε δέ μετενόησε τόσο στή ζωή του, όσο γιατί έβγαλε 
τ'ις λίγες ρίζες των δοντιών του που κΐχ^ στό στόμα του. Μέ τίς μασέλες του 
υπέφερε πολύ, γιατί τα ουλά του είχαν άποτραβηχτή καί δεν κάθιζαν καλά.

38. —«Δεν ήμπορώ έλεγε, νά υποφέρω την άμάθεια των τοΰ Ύ π. 
των ’Εξωτερικών. Τίποτε δεν καταλαβαίνουν, τίποτε δεν εννοούν από τά 
προβλήματα τής Ανατολής. Και όμως ήμεΐς ειμεθα έθνος τής εγγύς ’Ανα
τολής καί αυτοί αντιπροσωπεύουν δυστυχώς τά συμφέροντα μας εν τή ’Ανα
τολή.,.».

39. — « Ό  Κέραμόπουλος έλεγε, καλά ειργάσθη διά τό βιβλίον του: οΐ 
Κουτσοβλάχοι.., Έ κτος μερικών σημείων, εΐς τά όποια διαφωνώ, τό έργον 
είναι καλόν. *Η λέξις αονοβα, ποΰ θέλει ό κ. Κεραμόπουλος·είναι σλαυοβουλ- 
γαρική» καί μοΰ διετΰπωσε ώς εξής τή γνώμη του. « Ή  λέξις είναι σλαυο- 
βουλγαρική εκ τοΰ επιθέτου surov (χλωρός) καί σημαίνει κλάδον κρανέας 
μόλις άνθίσαντά καί κοπέντα, Τό έθιμον επίσης είναι Σλαυοβουλγαρικόν, 
άφοΰ άπαντά μόνον εις χώρας οίκουμένας υπό Σλαυοβουλγάρων καί είναι 
όλως άγνωστον είς τήν κυρίως Ελλάδα. Παρ’ αυτών τό ελαβον καί οί "Ελ
ληνες, οϊτινες παραλλάσσουσι κατά τόπους τάς εΰχάς. Εΐς Φιλ)λιν λ. χ., πα- 
ρφδουν. τήν ευχήν Βουλγάρισι'ι χλευάζοντες εκείνους οϊτινες έσοόρβιζον χάριν 
φιλοδωρημάτων διά νά άγοράσωσι κρέας χοίρινον, Ή  παρφδια ήτο: «Surva 
na nova godİna za para slan îna (σοΰρβιζα τήν πρωτοχρονιά γιά παράδες, 
ποΰ θ' άγοράσω χοίρινο κρέας). Aıou έσφαζαν τόν ευτραφή χοίρον τής σα- 
ρακοστής παραμονήν Χριστουγέννων. "Οστις δέν ήδύνατο νά διαθρέψη χοί
ρον ήγόραζε παρά του γείτονος ή συγγενούς του. Οι Βούλγαροι εΐς τά λαο- 
γραφικά των περιγράφουσι το έθιμον καί τάς εΰχάς πάση; χώρας. Έ π ί τοΰ 
κλάδου τής κρανέας έδενον καί ταινίαν μέ τινα μιχρά νομίσματα.Έν Φιλιπ- 
πουπόλει ή ευχή ήτο : Αύτον  χαρά καί άΐ'ς Βασίλης καί τοΰ χρόνον ra ζ ψ  
σείε. Τά Ελληνόπουλα μετέβαινον τό πρωί τής Πρωτοχρονιάς νά σουρβί- 
σωσι μόνον εΐς τάς οικίας τών συγγενών καί τοΰ άναδόχου (νουνοΰ) των καί 
άν Ικοιμώντο τους έσουρβιζον καί Ιντός τοΰ στροιματος»,

40. —Πριν πέσει άρρωστος γιά νά πεθάνει, βήχοντας φοβούνταν μ ή 
στά γεράματα είναι φθισικός. « Ή  άδελφή μου, μοΰ έλεγε, άπέθανε από 
φθίσιν νεαρωτάτη. Θά έχω καί έγώ φθίσιν καλπάζουσαν. Τ ’ άφτιά μου έπα- 
θον, μοΰ εΐπον οΐ ιατροί, άπό τήν ιδίαν αιτίαν έκ κληρονομικότητος». Καί 
τό πίστευε ώς τίς τελευταίες του ώρες.

41. —"Ολο τό χειμώνα εύχονταν παγωμένος νά ζεστάνει ό ήλιος — δ



Φοίβος ’Απόλλων», δ π ον; τον έλεγε πάντοτε. «Δεν έν&υμοΰμαί ποτέ τοιοΰτον 
χειμώνα εΐς Α θήνας. Πότε θά δυνηθώ νά θερμανθώ, ν’ απλώσω τά μέλη 
μου καί νά αισθανθώ ευκινησίαν ; *Αρά νε θά ζήσω νά δοκιμάσω αυτήν 
rijv ήδσνήν ιής θερμότητος ;»

42. —Σέ χέχοιες στιγμές απελπισίας σιά 41 ενθυμούνταν τ’ άγαθά 
που είχε στή Φιλιππούπολη κ’ έχασε καί καταρώνταν τοΐις εχθρούς τής φυ
λής μας καί τήν αδυναμία τής μικρής Ελλάδος νά προστατέψει τά τέκνα της, 
«Τί κρίμα νά κω φαθώ ,..“Έχασα ιό παν, διότι θά ήμουν Γυμνασιάρχης τοΰ 
‘Αμπετείου Γυμνασίου Κάιρου έως τώρα, ένψ ήδη έγραψα μέν τήν ίσιορίαν 
τής πατρίδος μου, άλλ’ έχασα τήν ζωήν μου».

43. —’Αγαπούσε τάνθη, πού ό ίδιος καλλιεργούσε στή Φιλ)πολη όπως 
καί τά λαχανικά. «Θά πα'ρω αύιά έδώ τά γαρύφαλλα» και τάποσποΰσε από 
τό βάζο καί τά ροφοΰσε ηδονικά- Στο κρεββάτι τοΰ θανάτου του επανειλημ
μένους τοΰ πήγα πασχαλιές άνθισμένες. Τις αγκάλιασε καί ρούφηξε μέ ά'φατη 
ήδονή τή μυρωδιά τους καί τίς κράτησε στήν αγκαλιά του πολλή ώρα. 
«Ώ ραΐα, ωραία λουλούδια, ωραία άνοιξη...» πρόσθεσε:

44. —Ή  "Ενωση Συντακτών δυο φορές τοΰ έψήφισε από ένα πενιοχι- 
λιόδραχμο βοήθημα. Ό  Πρόεδρός της κ. Ν. Ζαρίφης, μαθητής του, τοΰ 
έδωκε δελτίο, μέ δαπάνη τοΰ κ. Μ. Ζωτιάδη, νά παίρνη συσσίτιο δπό τό συσ 
σίτιο «των Συντακτών», πού χωρίς αύτό θά είχε πεθάνει νωρίτερα. Δεν 
ήταν πολύ εκδηλωτικός, άλλα συγκινιώταν άπό τήν φροντίδα αΰτή καί έλεγε : 
«Διά τάς εθνικός μου υπηρεσίας, τάς όποιας άναγνισρίζουν όλοι, θερίζω καί 
εγώ τώρα... συσσίτιον». Τό ίδιον είπε καί όταν πετύχαμε μέ τήν κ. Γιαν- 
νοπούλου νά μπή στο Ενγηρίας Μίλα&ρον γιά δύο μόνον εικοσιτετράωρα. 
Λέγοντας στήν νοικοκυρά του οτι φεύγει, έσημείωσε ; «Κυρία Μάρδα, φεύγω 
διότι ή Κυβέρνησις διά τάς εθνικός μου υπηρεσίας μέ έτοποθέτησεν είς τό 
Εύγηρίας Μέλαθρον». Εΐταν υπερήφανος καί έτέρπετο νά λέγη δτι, δ,τι Ιπε* 
τύχαμε καλό, προέρχονταν άπό τήν Κυβέρνηση, πού δυστυχώς δεν τον ήξευρε 
καί δεν ένδιαφέρονταν γι’ αυτόν. Καί 8μως πεπρωμένο εΐταν νά έπιστρέψη 
στό δωμάτιο του καί ή κυρία Μάρδα νά τοΰ κλείση — ή εΰγενεστάτη αυτή 
κυρία— τά μάτια καί νά τον προπέμψη μαζί μου στήν τελευταία του κατοικία.

45. —Ά φήκε καί διαθήκη. Τρεις με'ρες πρίν πεθάνει μέ παρακάλεσε 
ν ανοίξω τό μεσιιΐο συριάρι τοΰ γραφείου του. «Δόσε μου ένα μεγάλο φά· 
κελλο' εκεί είναι». Μέσα σέ πολλά χαρτιά εΐταν ριχμένο; ένας φάκελλος κί
τρινος. «Σ ’ αυτόν μέσα κοίταξε καί θά εΰρης τήν διαθήκην μου*. Πραγμα
τικά βρήκα ένα φάκελλο, πού ζήτησε άπό καιρό άπό τή γυναικαδέλφη μου 
—πεντασφράγιστο μέ βουλοκέρι καί μέ πέντε υπογραφές. Τοΰ τόν παρέ 
δωκα. Τόν επήρε στό χέρι του καί τόν κοίταξε καλά άν τά βουλοκέρια εΐταν 
έν τάξει. Ικανοποιημένος μοΰ τόν έδωκε πίσω νά τόν ξαναβάλω στό φάκελλο 
μέσα καί πάλι στό συρτάρι. «Αυτόν θά τόν παραδώσης εΐς τόν Σταμούλη»,



μού είπε βραχνά. Πριν πεθάνη όμως τον παρέδωκε μέ tâ  χρήματα πού είχε 
καί to δαχτυλίδι του μέ μια πέτσινη βαλίτσα σιόν κ, Παπαθεσφίλου Β., 
μαθητή ίου καί φίλο του μαζί μέ τις υστερνές του εντολές.

46. —'Ωραία τον ύμνησε δ Ν. Κωνσταντόπουλος στην νεκρόσιμη ακο
λουθία καί συγκινητικά τον άποχαιρέτισε <5 μαθητής του κ. Χουρμούζης καί 
συνεξόριστός του.Τοϋ ΰποσχέθηκε δτι κάποτε θά μεταφέρουν οί μαθητές του 
«τά δσχά του εΐς Φιλ)λιν διά νά τά τοποθετήσουν εΐς τήν πατρικήν γην, 
δπου θά στήσουν εις την κεντρικήν πλατείαν την προτομήν του».

4 7 . —Πολύ θά είχε χαρή αν θά βεβαιωνόταν στην άλλη ζωή, οτι ή κη
δεία του Ιγένετο δημοσία δαπάνη.

48. — Στις Επιστημονικές τού έργασίες πού τις διακρίνει ή επιμονή 
ή μεγάλη, νά βρεθή ή άλήθεια, δεν υπάρχει ή άκρα επιστημοσύνη Κα! «ΰτό 
διότι πολύ αργά καταπιάσθηχε τά ιστορικά προβλήματα. ’Αναζητεί την αλή
θεια μέ δση δύναμη έχει, αλλά λείπει κάποτε ή μέθοδος τής έργασίας καί ή 
πλήρης βιβλιογραφία.- Καί όμως αυτά τά ψεγάδια μόλις διακρίνονται και μό
λις γίνονται αίοθητά^ Τδ έργον του θά μείνη ερευνά καί δγχο; ίργασίας, πού 
θά σκεπάζη τις μικρές ατέλειες πού διαφαίνονται στού έμπειρου επιστήμονα 
ιό  μάτι. Αυτός θά καθοδηγή τον μέλλοντα Ερευνητή τής Θρακιχής ιστορίας. 
Τώρα μεταφράζεται γερμανιστί ή μελέτη του : 'Γπι;ρ£ε Θρακιχη Τέχνη ;

49. — Είχε καί σημειωματάριο, πού τό παρέδωσε στον κ. Β. ΓΙαπαθεο- 
φίλου. Έ κ εΐ μέσα σημειώνει τά πάντα, «κόμη καί γ ιά τό  τελευταίο δείπνο, 
πού τού προσέφερε στό σπίτι του ά κ. Μ. Ζωτιάδης καί γράφει «δειπνον 
θεσπέσιον» καί γιά τά δεκαέξ αύγά που τού πήγα εγώ τις ήμερες τής ασθέ
νειας του. ’Αγαπούσε τά δωρεάν καλά δείπνα ό άλησμόνητος καί τά προσ 
φερόμενα φαγόσιμα δώρα.

50. —Δεν ήθελε νά άγοράση ένα ζευγάρι γάντια καί φορούσε κάτι 
ξεσχισμένα πού πάγωναν τά δάχτυλά του.'Όταν όμως εγώ τού αγόρασα από 
την ένωση των Συντακτών ενα ζευγάρι μάλλινες τά δέχθηκε μέ προθυμία καί 
πάντοτε μού ώμοί.ογούσε o u  τού ζέσταιναν τά μουδιασμένα χέρια του.—«Τά 
χέρια μου ζεσταίνονται ώραΐα τώρα, πολύ ώραΐα χειρόκτια» καί τά τρα
βούσε βαθύτερα, ωσάν νά έπρόκειτο νά ξεφύγουν από τά χέρια του.

51 . — Ειχεν έγκύψει πολύ εις τά παιδαγωγικά, σπουδάζοντας στό Μό 
ναχο μια διετία. Στην Αίγυπτο εργαζόμενος δημοσίεψε στις Εφημερίδες με
λέτες του. «Α1 μελέται μου, μού έλεγε, έδωσαν άφορμήν άπλήστως άναγι* 
νωσκόμεναι, νά εϊπούν πολλοί : —Νά, ένα; παιδαγωγός πού θέτει ένα πρό
γραμμα εκπαιδευτικό καί παιδαγωγικό, ο IIαλαιολόγος Γεωργίου πότε θά 
μάς δώσει τό πρόγραμμά ίου» ; Τά δημοσιεύματα μου αύτά έδωκαν αιτίαν 
έξ αφορμής τής κοινής γνώμης εις τον Γεωργίου Παλαιολόγον Γεν- Διευθυν
τήν τών Έλλην. Εκπαιδευτηρίων, προσκαλών με νά μέ προσλάβη καθηγη
τήν εις τό Άβερώφειον Γαμνάσιον. Ό τα ν  μετά τινα έτη ήσθάνθη ΐσχ.υράν



τήν προσωπικότητά μου, επέτυχε λόγψ τής χωφώσεώς μου πού ηύξάνετο νά 
μέ άπολύση δ ίδιον μ οι έγγραφον έξαΐρον τάςάρετάς μου ıtct'ı τάς ικανότητας 
μου, άλλά χαΐ χήν λύπην χου, διότι μοΐ άπεχωρίζετο τόσον σν.ληρώς. Οίίτω 
«πηλλάγη από εμέ», Ί'ΐς μελέτες ίου αυτές καί άλλες, μοΰ άφηκε νά τις φ υ
λάξω «ως κόρην οφθαλμού», Τις έχει τώρα ο κ. Β. Παπαθεοφίλου.

52.— "Απορώ πώς <5 "Αποστολίδης δημιουργικός νους χα'ι δυνατός 
στην χρίση, πώς λέγω δεν μπόρεσε νά προσαναχολισθή στα γλωσσικά ζητή- 
μαχα και πώς παρέμεινε σάν όστρακό προσχολλημένο στην καθαρεύουσα, 
πού την έγραφε μεν ωραία, αλλά χαί πού τήν άπαρνήθηκε αργά γιά νά

Ο ί χεί,Εΐίφοιχοι ιών έν Φ ίλ ιπ π ο ν π ό ί. ί ι  Ζ α ρ ιφ ε ίω ν  Δ ιδ ι ισ κ α ’.είαιν τυϋ 
σχολικού Ιτους 1881— 1886, 15 ’Ιουνίου 1886

γράψει χά σοννέχα του σέ μιά συμβατική γλωσική μορφή. Και όμως πίστευε 
σχήν χρησιμότητα της χαί γιά τό διήγημα καί γιά χήν ποίηση ακόμα πού 
τον ώθησε νά χήν μειαχειρισθή σχά Μοιραία του, πού θυμίζουν Κλ. Ραγ- 
κοβή, αν χαί έχουν τόσα χαρίσματα ποιητικά άλλα. «’Αποτροπιάζομαι μέ τή 
δημοτική χαΐ τούς χυδαϊσμούς της, μο ί έλεγε, καί θαυμάζω τήν κ«9αρεύου· 
σαν». Έ χ ω  τή γνώμη δτι■■αν ήθελε μεταχειρισθή στο διήγημά του και στη 
ποίηση τή δημοτική γλώσσα, πού χήν περί φρονούσε, σήμερα θάφινε έργο 
διηγημαχογραφιχο μεγάλο, άλλα κα\ ποιητικό λαμπρό. Γιατί είχε φύτρα δη
μιουργική και λογοτεχνική οχι τυχαία.1 Αντί8εχα δουλεύοντας παρέμεινε άγνω
στος κα'ι άφήκε έργασία, πού δεν είναι δυνατό νά δημοσιευτή τώρα πλιά, 
εκτός άν «ό "Ιορδάνης στραφή εις τά όπίσωΐκ



53. —Τόν θυμούμαι καθηγητή μου στα Ζαρίφεια Διδασκαλεία : με 
γαλόσχημον, πελώριον, βραδυκίνητον μέ περπάτημα ρυθμικό καί αργό πάν* 
τοιε άκουμπώντας στο χοντρό του ραβδί, Οϊ ώμοι του ήταν ολίγο σηκωμένοι, 
ψηλός γιακά; περίζωνε το λαιμό του καί μια πλατιά γραβάτα περίζωνε τό 
γιακά δεμένη πλατυκέφαλα. Συχνά έφερνε διδάσκοντας τά χέρια στη γρα
βάτα του πού λυνώτανε και χαλάρωνε. Δίδασκε βροντόφωνα καί μεταδοτικά. 
Δεν εΐταν σχολαστικός, άλλα μάλλον τερπνός μ’ όλο τον κονιισμό του. Τά 
παιδιά τόν αγαπούσαν πολύ καί επιβάλλονταν μ’ αύιή την αγάπη, καί κέρ
διζε άμέσως. Γελούσε από την καρδιά του βαρυά καί δημιουργούσε εΪρωνίες 
νά γελάσουν τά παιδιά. Εΐταν γεννημένος δάσκαλος. Δέν έμιμούνταν άλλους, 
είχε δική του προσωπικότητα καί πολύ θά  πετύχαινε ώς γυμνασιάρχης μέ τό 
νά κυρίαρχη ή μορφή του μέ τήν καλωσύνη και τό πνευματικό ανάστημά 
του, ίσάξιο τού φυσικού.

54 . —Κατώρθωνε σέ μιά γωνιά τής AttQonâle<oçf> τού Ελληνικού 
καφενείου τής Φιλ)λεως νά μαζεύει γύρω του όλους τούς διανοουμένου; και 
νά συζητά καί νά επιβάλλεται. «Την ΐδία θέση, Πολύδωρε, εκράτησα καί 
τώρα κατά τά τελευταία μου χρόνια είς την Φιλ)λιν εΐς τό ίδιον καφενεΐον 
μέ την διαφοράν δτι τό άκροαιήοιόν μου ήσαν Βούλγαροι επιστήμονες, μέ 
τούς οποίους διεπληκτιζόμην γιά τά εθνικά μας προβλήματα. Τούς έλεγα 
καθαρά καί άφοβα την άλήθειαν. Μέ ευλαβούντο καί μέ ήκουον. "Αλλοι μέ 
κατεδίωςαν. Στρατιωτικοί Μακεδόνες, μισέλληνες καί αθεράπευτοι έθνικι- 
σταί- Αυτοί δέν μέ έχώνευον καί αυτοί διέταξαν την άπέλασίν μου».

55. —«Φεύγωνεκ Φιλ)λεως, μοΰ διηγείτο, συνοδείμ χωροφυλάκων, έλη- 
σμόνησα τό κλειδί τού σπιτιού μου εΐς τά θυλάκιά μου. Τό άντελήφθην όταν 
εϊσήλθον τά Ελληνικά σύνορα. Έ λυπήθην, άλλ’ είπα : «καλός οιωνός, θά 
έπιστρέψω δπίσω γρήγωρα». Τό κλειδί αύτό περιέσωσα μέ μερικά μικρο
πράγματά του γιά τό μελλοντικό Θρακικό μουσείο- Θά τό άποθέσω ποτέ, 
δν ζήσω, μαζί μέ τά κόκκολά του, πού θά μεταφερθοΰν στον προγονικό του 
τάφο. «"Οπου καί οί τάφοι λαίυΰσιι» την ελληνικότητα τής χώρας.

5 6 . —’Έγραφε σιγά πολύ. Τά γράμματά του εΐταν χωρισμένα τονα 
από τό άλλο. Ποτέ δέν τά ήνωνε. Τό α τό ε τό λ τό μ και κάθε γράμμα πού 
ήθελε δυο κινήσεις τό έγραφε ξέχωρα ώστε δαπανούσε διπλό χρόνο. Ά λλ’ 
ήταν ευανάγνωστα τά χειρόγραφά του καί θαύμα εύπρεπείας καί καθαρό- 
τηιος. Κοομάς εΐταν τδνομά του τό βαφτιστικό, Μυρτί?.ος τό ψευδώνυμό του, 
καί Άποστολίδης τό επίθετό ίου από τόν πατέρα του τόν ’Απόστολο, τόν 
παπλωματά, «πού από την ήμερα τής γεννήσεώς μου δέν είδε χαΐρι» δπως 
έλεγε. Καί ή υπογραφή του εΐταν καθαρώτατη.

57. —Πολλές φορές διηγούμενος παλιά τής ζωής του επεισόδια γε
λούσε μόνος χωρίς νά μπορέσει νά προκαλέσει ιό  γελοίο μας. Ή  αφήγησή



του ειταν χαλπρώτερη από τα πράγματα, μά εκείνος είχε ζωντανή την ε ι
κόνα και δεν μπορούσε νά συγκρατηθή.

5 8 . —Δυο φορές ιόν είδα μέ ξυρισμένα μουστάκια εδώ στάς ’Αθήνας. 
« Ό  μπαρμπέρης, ωσάν τον Μεφιστοφελή μοΰ έχάρισε νεότητα» μοΰ είπε και 
γέλασε κατάκαρδα. Σέ λίγον καιρό πάλι άφήχε τα μουστάκια του, εύιυχώς 
όχι πολύ μεγάλα. Ξυρισμένα μουστάκια είχε και τις ήμερες τοΰ θανάτου του. 
Δεν πρόφτασε νά μάς πή κανένα άστεϊο για τό δεύτερο ξύρισμά του.

5 9 . —Ή  γυναίκα του ειταν έξαδέλφη του. Την αγάπησε και την νυμ- 
φεύθτμτε παρά τις δυσκολίες τής εκκλησίας πηγαίνοντας θαρρώ στή Λευκάδα. 
Στη Γερμανία είχε αγαπήσει μια νέα ωραία, που τό πορτραΐτο της τό είχε ως 
τώρα σιά φτωχικό του γραφείο μέ τή φωτογραφία τής γυναίκας του, μέ μιά 
μικρή δική του από τό 1891 καί μιά μεγάλη φωτογραφία τών μελών τή ς 'Ε λ
ληνικής παροικίας Φιλ)λεως που ειταν πρόεδρό; των μέ τον πρόξενο μαζί μετά 
τήν ανταλλαγή τών πληθυσμών. —« Ιδ ο ύ  δ Ελληνισμός τής Φιλιππουπό- 
λεως μοΰ είπε κάποτε Τόσοι Ιμείναμε μετά την καταστροφή μας».

60 . —Στο γραφείο του είχε τρία λεξικά μικρά σταχωμένα μέ δέρμα 
παλιό, άλλα κατεστραμμένα—αυτά μεταχειρίζονταν στην έργασία του για τά 
Γερμανικά, Γαλλικά καί Βουργαρικά—ένα κονδυλοφόρο, κΓ ένα μελάνης μπον- 
καλάκι. Στουπόχαρτο και μολυβιά συχνά του έδινα εγώ, δπως και χαρτί γιά 
γράψιμο, Είχε μιά σουγιά, ένα παμπάλαιο ψαλλίδι, ένα καθρεφιάχι τής 
τσέπης, έναν καθρέφτη μέτριο τοΰ τοίχου, μιά ρίγα ξυλένια καί τελευταία 
μέ τά συσσίτια δυο πιάτα ένα κουταλάκι κένα πηρούνι, τό ρολόγι τοΰ τρα
πεζιού παμπάλαιο ξυπνητήρι, πού παίζει κένα σκοπό, «Τραγουδά μοΰ είπε 
στήν άρρωστει« του, κούρδισε το νά παίξει *. Καί χαμογέλασε, χωρίς ν’ ακούει, 
δίαν άρχισε νά παίζει τό σκοπό του δ παλιός του φίλος σέ μέρες καλές καί 
κακές. "Οταν πήγαινα πάντοτε τοΰ τό κούρδιζα τό αγαπημένο του ρολόγι.

61. —Στην ιστορία τής Θράκης τον Άχιλλ. Σαμοθράκη έσημείωσε : 
«Συνεχής ιστορία περί Θράκης αδύνατος εφ’ δσον οί Θράκες δέν άπετέ.λεσαν 
ένιαΐον κράτος καί τό κράτος τών Όδρυσών κατελύθη υπό τών Μακεδόνων 
καί άνέζησεν είτα υπό τούς Ρωμαίους, επί δέ τών Βυζαντινών οί Θράκες 
εξελληνισμένοι δεν ύφίστανται ώ; ’ίδιον έθνος». «Δέν γράφεται ιστορία Θρά
κης έκλιπόντων τών Θρακών ως έθνους. Μόνον ιστορία τών Θρακών μέχρι 
τοΰ έξελληνισμοΰ των ή μάλλον συμβολαί εις αυτήν», πρόσθεσε.

Καί προσημειώνει στήν διαίρεση τής Ίσ τ. τής Θράκης. «Τήν ιστορίαν 
τής Θράκης διαιροΰσιν ώς !ξή; :

A'. n$ototoQ<x>) περίοδος —μέχρι καθόδου τών Δωριέων.
Β', 'Jaıogıy,}} περίοδος :
α) ’Ανεξάρτητος ύπό τούς Όδρύσας καί άποικίαι.
β) *Υπό τούς Μακεδόνας.



7) ‘Υπό τούς Ρωμαίους μέχρι τής συστάσεως τής Βυζαντιακής αύτο- 
κρατορίας ή μάλλον μέχρι τοΰ 330 μ. X.

’Έπτοτε ή ιστορία της περιλαμβάνεται εΪς τήν τής Βυζ. αυτοκρατο
ρίας τής Τουρκικής καί ιών Βασιλείων Βουλγαρίας και Ελλάδος».

62. —Τελευταία ατό απίτι μου βρήκε την Ιστορία τοΰ Γιάννη Κορδα- 
του. Την πήρε μαζί ίου στό σπίτι ίου και την έδιάβασε μέ ευχαρίστηση με
γάλη. «Καλόν Ιργον μρΰ εΐπε έπιοτρέφοντάς την, έκτος από μερικές υπερβο
λές καλά τά λέγει. Ε πιδιώ κει μόνον πολύ την έντύπωσιν, Ό  Πατριάρχης 
πώς ήμποροίσε νά φερβή άλλως ; Καλόν εργον, καλόν», προσέθεσε επανορ
θώνοντας τις άμφιβολίες του, πού ζεπηδοΰσαν κάπου στα διάφορα σημεία 
ιώ ν ιστορούμενων.

63. —Τή γυναίκα του στον τάφο της την επισκεπτόταν καθημέρα. Κά
θονταν ώρες καί βυθίζονταν σέ σκέψεις. Τής είχε κάμει τάφον έξοδεύοντας, 
δπως μοΰ έλεγε, περί τά 50 ναπολεόνια. Ό  τάφος αυτός παρ’ όλες τϊς με
ταρρυθμίσεις τοΰ νεκροταφείου—γιά νά σαλευθή βέβαια ή ελληνιχότης του 
μέ την καταστροφή ιώ ν τάφων—έμεινε στην θέση του μέ την επέμβαση των 
φίλων του. Τόσο φρόντιζε γιά ιόν τάφο της, ώστε έλεγαν πώς «δ Άποστολί- 
δης άγάπησε τή γυναίκα του μετά θάνατο».Ε κεί συνέλαβε τό σχέδιο νά γρά
ψει τό κεφάλαιο τής ιστορίας τής Φιλ)πόλεως «καί ol τάφοι λαλονοιν», πού 
τυπώθηκε στον Θ' τόμο τοΰ ’Αρχείου δυστυχώς χωρίς φωτογραφίες.

64. —Στην κρίση του γιά πρόσωπα καί πράγματα ήταν ωμός. Δεν 
έκρυβε ποτέ τή σκέψη του, αλλά πάντοτε ή τήν έγραφε, ή την έλεγε μέ θάρ
ρος γνώμης, δπως καί γιά μένα δτι διαβάζομαι,

65. — Στις 18 ’Απριλίου τοΰ 1934 μοΰ έγραφε τά ΙΕής μαθαίνοντας 
τήν ίδρυση τοΰ ‘Αρχείον Θράκης ; « Έ κ  τής άναγνώσεως τής επιστολής σου, 
έλυπήθην πολύ διά τός διαφωνίας σας ώς προς τά Θραχικά καί εύχομαι νά 
επικρατήσουν σοψώτεραι καί ωριμώτεραι σκέψεις εις τούς διευθύνονται και 
νά έπανέλθης πάλιν εις τήν έπιτροπειαν, δπως εξακολούθησης τό καλών έρ* 
γον. Φανοΰ και σύ ολίγον υποχωρητικός, γνωρίζεις άλλως ιε τήν νοοτροπίαν 
τών έν Τουρκία άλλοτε Ιθυνόντων τά κοινά. 'Οπωσδήποτε ώς πρωτεργάτης 
τοΰ περιοδικού πρέπει πόση δυνάμει και μέ βλάβην έ’τι τοΰ προσωπικού σου 
έγωϊσμοΰ νά μή άφήσης νάποθάνη. Ή  εκδοοις τοΰ ’Αρχείου σου, είναι δα
πανηρόν έργον καί ή διάδοσίς του θαπαιτή πολύν κόπον καί χρόνον καί 
κύτταξε καλά μήπως καμφθής μέ δλην τήν καλήν θέλησίν σου. Έ ν φ  τά 
Θρακικά έλαβον τέλος πάντων ένα δρόμον, δστις μέ μιαν έντονωτέραν εργα
σίαν πάντων ιών μελών τοΰ Κέντρου είναι δυνατόν νά εΰρυνθή καί έκταθή. 
Αυτά, άγαπητέ Πολύδωρε, ειχον έντεΰθεν νά σοί γράψω καί πάλιν κάμε 8 ,τι 
νομίζεις καλόν καί έθνωφελέςε. Τά πράγματα πήραν τον δρόμο τους καί τό 
Ά ρχεΐο Θράκης έβγαλε 13 τόμους καί τό ’Επιτύμβιο Χρ. Τσούντα και τώρα 
βγάζει καί ιό δικό του Ε πιτύμβιο .



64.—Γιά το Ταμείο ’Ανταλλαξίμων είχε δχι πολύ ευμενή Ιδέα.«Ειρ- 
γάσθην επί εξάμηνον νά καταρτίσω καί καταγράψω τούς περισωθέντας κώ
δικας τοΰ έν Τουρκίφ ‘Ελληνισμού. Τούς παρέδωκα πρός δημοσίευσιν. Έ κεΐ 
εΐδον o u  οΐ πληρωνόμενοι μισθοί διά ιό προσωπικόν ήσαν μεγάλοι, ενή> εις 
εμέ e πλήρωσαν διά μίαν εξάμηνον προσπάθειαν, ήν έφερα είς πέρας, εννέα 
μόνον χιλιάδας δραχμών, ποσόν άσήμανιον και πενιχρόν άναλόγως προς την 
εργασίαν μου». Και μοΰ απαριθμούσε τί έπληρώνοντο όλοι δσοι ήσαν υπάλ
ληλοι τοΰ Ταμ. Ανταλλαξίμων. Καί όμως τό Ταμ. Άνταλλ. μπορούσε νά 
δίνει ένα βοήθημα μηνιαίο στον Άποστολίδη, πού τόσου; κώδικες δημοσίεψε

Έ ν  τη μονή ιη ; Ρηλας 1929

τοΰ ελληνισμού τής Φιλ)λεως, δπως Θαρώ έδινε κάτι καί στον μακ.Έ μμ. Γε- 
δεών πολύ επαξίως.

67. —«Τον καθηγ. Σωτηριάδην Γ. εΐχα διευθυντήν τοΰ Ζαριφείου 
οικοτροφείου Φιλ)λεως, μοΰ είπε, όταν τελευταία έμαθε τον θάνατό τον, 
άλλ’ εγώ ήμην διευθυντής. Ό  Σωτηριάδης ήτο κοινωνικός καί ελάχιστα ε κ 
λαμβάνει ο των υποθέσεων τοΰ οικοτροφείου. ‘Υπήρξε καλός καθηγητής καί 
χρήσιμος προσωπικότης άλλα καί καλός ιστορικός καί αρχαιολόγος».

68, —’Αγαπούσε τις άγαθοεργίες καί διά νά διαθέσει ιά  μικρά περισ
σεύματα τής περιουσίας—to 30ο)ο μέ το όποιον συνεβιβάσθη μέ τούς τοκι
στές τής περιουσίας του καί τών οικονομιών του—άφήκε διαθήκη πού πε



ριέλαβε ως ένα τών κληρονόμων ίου καί ιήν Σωτηρία, τό Ά ρ χ ε ιoy Θράκης 
καί το Θραχιπά. Τίποτε άλλο στη ζωή του δεν τον έτυράννησε δσον ή κακία 
των κληρονόμων τοΰ πλουσίου εμπόρου Ματσάγγου στην Αίγυπτο πού θέλη
σαν νά τοΰ φαν χίς οικονομίες του, πού μέ τούς τόκους των ζοΰσε άποτρα- 
βηγμένος άπό το δασκαλικό βίο. Τέλος επέτυχε νά συμβιβασθή — το λέγει 
στην αρχή της διαθήκης του -  δεχθείς νά λάβει μόνον τά 30ο)ο άπό όλες τις 
οικονομίες του. Αυτό τό ποσό σέ 600 λίρες Αιγυπτιακές συμποσούμενο και 
καταθεμένο στήν Αίγυπτο στην Τράπεζα Α θηνώ ν κληροδότησε σέ πνευμα
τικές άγαθοεργίες κατά μέγα μέρος. Καλλίτερα θά ήτο νά τάφινε γιά την 
αρχή τής εκτυπώσεως τής 'Ιστορίας του όλα. Ή  αρχή θά ήταν τό ήμισυ 
τοΰ παντός.’Έ τσι θάβλεπε τό φως τής δημοσιότητος τό περισπούδαστο έργο 
του, πού τόσον τό επιθυμούσε.

69. —Φίλον είχε τον συνταξιούχο καθηγ. Καθάριο, πού διατηρούσε 
καί αλληλογραφία μαζί του άπό ιήν Φιλ)λη. Τής αλληλογραφίας τυυ αύτής 
κρατούσε αντίγραφα. Τεσσάρων επιστολών του πρός αυτόν άντίγραφα, βρήκα 
σένα συρτάρι του. Τά διεφύλαΕα. ’Αποκαλύπτουν κάποιες θλιβερές πτυχές 
τής ζωής ίου. Τήν άλληλυγραφία μέ τον Δ Βογαζλή την κατάστρεψα,

70. — Κάπου γράφει γιά τήν δημοτική γλώσσα στον κ. ’Αλέξανδρο 
Καθάριο : «Μοίρασε τά Μοιραία — τά ποιήματα του πού έξέδωκε — κάμνε 
προπαγάνδαν διά τήν καλήν μας γλώσσαν, τήν οποίαν οϊ αλιτήριοι εθνικοί 
ολετήρες κατήντησαν σέ τέτοια χάλια, ώστε έντρέπομαι καί βδελύττομαι νά 
τήν άναγινώσκω».

71. —Άλλου τοΰ έγραφε : «"Αλλως Ιφαντάσθην το γήρας μου καί άλ
λως ή μοΐρά μου ή κακή τό έπικλώθει. Φαίνεται ότι ή μοΐρά μου δεν έξεκέ- 
νώσε ιήν φαρέτραν της όλην εναντίον μου».—Άλλου : «Πόσον επιθύμησα νά 
ΐδω ξανά τάς Α θήνας καί έπειτα νά κλείσω τά μάτια μου! Μέ τήν χειροτέρευ- 
σιν των αυτιών μου δεν ήμπορώ πλέον νά έργάζωμαι πνευματικώς καί ή 
στενοχώρια μου είναι άπερίγραπτος. Καιώρθωσα όμως νά συντάξω τήν ιστο
ρίαν τής Φιλ)λεως, ή ιις μετά τής εισαγωγής της περί Θράκης είναι όγκώδης 
καταλαμβάνουσα άνω ιών 900 σελίδων. Θά τήν κληροδοτήσω μετά θάνατον 
εις τούς συμπολίτας μου Φιλιππουπολίτας». Καί τό έκαμε. Καί πάλι γιά τούς 
μαλλιαρούς, «Τί γίνεται ό Προκόπιός σου ; τόν έξέδωκες ; ή μάτην εκοπίασες 
μ ή Ιγκριθέντος τοΰ έργου σου ένεκα τής καθαρευούσης γλώσσης σου υπό 
των μαλλιαρών καί αγραμμάτων, οΐτινες κακή μοίρρ, κατέχουν τό Ύ π . τής 
Π αιδείας;»—Ό  ίδιος έγραφε ακόμη. «Είργάσθην διά τό έθνος ύπέρ τάς 
δυνάμεις μου. Έ θυσίασα τά σφριγηλότερα τής ζωής μου έτη πρός έξυπηρέ- 
τησιν τής εθνικής ιδέας' αί υπηρεσίαι μου πανταχοΰ επηνέθησαν καί όθεν 
διήλθον at περί τής προσωπικότητός μου άναμνήσεις είναι λαμπραί». Καί 
προσθέτει ζητών τήν συνδρομήν του γιά τό γνωστόν ζήτημα τής συντάξεως 
το υ : «'Ομοιάζω πρός πλοΤον κινδυνεϋον Ιν ταραχώδει πελάγει καί άπο-



στέλλον προς ολα τά σημεία τού όρίζοντος τι t ο η μ « ta  τού κίνδυνον».
72. — Γιά την σύνταξή του ένήργησα καί γώ υπηρεσιακούς δ ,τι Ιπε 

βάλλετο, άλλά στάθηκε άδύνατο νά πάρει σύνταξη, τδ δ ’ έγγραφον της άπαν- 
τήσεω; τού Έλεγκτ. Συνεδρίου μου τδ άφήχε αντιγραμμένου και εις αντί
γραφα τά έστειλε παντού άπ’ δπου ήλπιζε βοήθεια. Τά πολιτικό Γραφείο 
έπρεπε νά άλλαξει τό νόμο, που έλεγε διι «άπυνέμκται σύνταξις μετά εικο
σαετή υπηρεσίαν έν τώ εξωτερική», <1ν ό ζητών σύνιαξιν έξήοχετο τής υπηρε
σίας εΐς ήλικίαν 60 κτών».«Έξήλθον έτών 40, κωφαθείς ε ίς ’Αλεξάνδρειαν» 
έγραφε. Ό  νόμος δεν άλλαξε και σύνταξη δέν έλαβε, Ε ί; άντάλλαγμα άνισο 
διωρίσθηκε σιό άρχαιολ. Μουσείο φύλακας μέ μισθό 2 κ,ιλ. δρχ.

73. —Μόνος του ποιέ δέν ένεργούσε προσωπικά. ‘Εγραφε πάντοτε 
πιστεύοντας πώς τά γραπτό* πιάνουν ΐδ<7> στήν Ελλάδα. Έ γ ώ  τύν παρου
σίασα μερικές φορές εδώ καί κεΐ για νά είσπραξη λεφτά καί νά ύπογράψη. 
"Εμπαινε παντού δειλός ιός συνεσταλμένος, όπως ένας επαρχιώτης. Έδίσταζε 
γιατί δεν άκουε. Τονομά του δμως τό ήκουαν μέ εύλα'βεια παντού, γιατί τά 
δημοσιεύματα του τον επέβαλαν πλιά.

7 4 . —Τον Αύγουστο τού 41, που αισθανόταν οικονομική δυσπραγία, 
τον παρακάλεσα νά δεχθή ένα μικρά έρανο φίλων του καί θαυμαστών του. 
Στό σημείωμά μου δτι δέχεται τά χρν'ιματα σημείωσε : «"Ενεκα των δεινών 
οικονομικών περιστάσεων δη)’ ιόν περιστοιχούμαι, μή δυνάμενος νά επικοι
νωνήσω προς την ’Αλεξάνδρειαν, δπου εχω κατατεθειμένος τάς οίκονομίας 
μου, δέχομαι την προσφοράν έκών atxovtt ϋ ν μ φ  κατά τον ποιητήν καί ευ
χαριστώ θερμώς τούς καλούς φίλους, οϊτινες μέ ένεθυμήθησαν έν τη δυστυ
χία μου. Καί πάλιν ευχαριστώ». Έ ν  Ά θήνα ις τη 7η Αύγουστου Κ. Μυρ- 
τίλος Άποστολίθης». "Ετσι μπόρεσα νά τον ανακουφίσω.

75-— Ό  Κ. Μ. Άποστολίδης γενικά εϊταν τερπνός καί ευχάριστος, 
διηγείτο ωραία και επαγωγά. Είτε ώμιλοΰσε επιστημονικά είτε διηγούνταν 
ανέκδοτα τής ζωής του γεννούσε την ίδια  τέρψη- Το πνεύμα του στερεό καί 
εξελιγμένο τροφοδοτούσε τήν ομιλία του και τον καθίστα επιβλητικόν. Είχε 
επιστημοσύνη καί γερή μάθηση ώστε νά μή ταλαντεύεται. “Ο,τι ήξαιρε τό 
έξέφραζε μέ πειθώ καί αλήθεια, πού εξαιρετικά τήν έπεδίωκε. Διηγούνταν 
τερπνότατος τούς αγώνες του παντού huİ γελούσε τον ομηρικό γέλωτα πού 
τόν χαρακτήριζε. Ή  μνήμη του καί ή εργασία του θά μείνουν παντοτεινή. 
Κρίμα ört ή κακή δίαιτα, πού μας επέβαλαν οι καταχτητές μας, τόν έδολο- 
φόνησε καί προ παντός ή έλλειψη ψωμιού.

ΤΤΟΛΥΛ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΑΟΥΛΟν



Η Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Μ Η Τ ΡΟ ΓΤΟ Λ ίΣ  Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο ΥΤΤΟ ΛΕΩ Σ, ΑΙ Ε Ν  ΤΗ. 
Π Ο Λ Ε Ι Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Ι Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ !  ΚΑ Ι Η  Δ ΙΑ Τ Η Ρ Η Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Υ  

Ε Ν  Α Υ Τ Η  Κ Α θ *  Ο Λ Η Ν  Τ Η Ν  Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Ν  (1363-1878)

§ 1) Καθ’ όλους ιούς χαλεπούς χρόνους δ Ιν τή Φιλιππουπόλει ορ
θόδοξος χριστιανικός π?σιθυσμός, κυρίως ελληνικός, καίπερ αΰξομειοόμενος 
ενεκα πολλών κα'ι ποικίλων «ιτιών, ώ ; παρετηρήθη, διετηρήθη άλώβητος 
δπό την σκεπήν της Μεγάλης του Χριστού Ικκλησίας, έχούσης τα. δωρηθέντα 
αυτή νπό τοΰ κατακτητοΰ προνόμια και η Φιλιπποόπολις έξηκολούθει διατε- 
λοΰσα έδρα μητροπολίτου, ως και επί της Βυζαντινοκρατίας. Πλήρης καί 
ακριβής κατάλογος των επί τουρκοκρατίας διατελεσάντων μετά την άλωσιν 
τής πόλεως μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως μέχρι τής ίιπό τοΰ τρίτου Βουλ
γαρικού βασιλείου καταλόσεως ( Ιΐ>14) τής Ελληνικής ταύτης υπό τήν δικαιο
δοσίαν τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου μητροπόλεως, είναι αδύνατον νά συν- 
ταχθή Ιλείψει επαρκών καί έξη κριβω μένω ν πηγών. Οΰτω μέχρι των αρχών 
τοΰ 17 ου αιώνος δέκα μόνον μητροπολΐται είναι ήμιν γνωστοί, κατόπιν δέ 
καίπερ τής διαδοχικής αυτών σειράς ούσης πλήρους, « ΐ χρονολογίαι ένίων 
δεν είναι άοφαλώς καθωρισμέναι, άλλα Κα'ι άλλοι αν τ’ άλλων μνημονεύον
ται. Έ κ  τών μέχρι τοΰδε συντεταγμένων γενικών και μερικών καταλόγων 
έλάβομεν ώς βάσιν εν τη συντάξει τον πληρέστερου και άκριβέστερον τοΰ μη
τροπολίτου Σάρδεων Γερμανόν, άρχόμενυν άπό τών μετά τήν άλωσιν χρό
νων καί καταλήγοντα εις τον ύστατον Βενιαμίν '} (1925), ’Έχομεν δέ ΰπ* δ- 
■ψιν μας τον'τοΰ Τσουκαλά, όσης ώς το πρώτον συνταχθείς είναι δ ελλιπέ
στερος πάντων καί μετά πολλά κενά καταλήγει εις τδν Χρύσανθον (1850) ’), 
τον τοΰ αειμνήστου διδασκάλου τοΰ γένους Β. Μναταηίδον, οστις καταλήγει 
εις τον Ιω ακείμ  Εΰθυβούλην (1885) καί δεν στερείται δνακριβειών διότι 
και ώς φαίνεται, συνετάχθη προ πολλοΰ, έξεδόθη δέ μετά τΰν θάνατον τοΰ 
συγγραφέως μή συμπληρωθείς μηδέ αναθεωρηθείς ύπό τοΰ εκδότου s) ; τον 
τοΰ Βουλγάρου καθηγητοΰ ίερέως Ίβάν Γκόσεφ, έν φ οΰδείς λόγος γίνεται 
ούδέ έν υποσημειώσει περί τών μετά τον καθαιρεθέντα διά κανονικούς λό- * 2 3

§ 1) 1) Γερμανόν, μητροπολίτου Σάρδεων, 'Επισκοπικοί κατάλογοι Βορείου 
Θράκης. -Θρακικά, τόμ, V III, έτος 1937, σελ. 183 καί έξ. "Ενθα καί ή σχετική 
άφθονος βιβλιογραφία.

2) TaatixaXS Γ. ίστοριογεωγρ. περιγραφή τής έπαρχ. Φιλ)πόλεως κλπ. Π α
ράρτημα σελ. 82—84.

3) Μνσταχίδον Β. Μητροπολΐται Φιλ),τόλεως ύπό Κονιδάρη, Έ π ιτηρ . Βυ- 
t a v I . σπουδών, τόμ. ΙΒ '. σελ. 22 ί— 229.



33

γους Πανάρετον (1872) 'Ελλήνων μητροπολιτών, Αναγραφόμενων άντ° «ΰ* 
των τών Βουλγάρων μητροπολιτών τη; Πλόβδηφ Παναρέτου (1872— 1891) 
Ναθαναήλ (1891 — 1906) χαί Μαξίμου (1906 —1938)*) οίονεί συνεχιζόντων 
την χρονολογικήν σειράν τών μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως μετά την από* 
σχισιν τή; Βουλγαρική; Εκκλησία; από τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και την ανεξαρτησίαν αΰτής, τον τοΰ Ά ν θ ιμ ο ν  Άλείουδι?, μητροπολίτου 
Ά μασείας Ε) καί τον τοΰ M t l u â ö o v  A.  J8ra/ıo01t; έν φ μετ’ έπιμελεία; 
άκρα; αναγράφονται άνεξελέγχτακ οι μνημονευόμενοι οπουδήποτε καί όπω σ 
δήποται μητροπολίται "). Τών μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως πλαστοί Öte- 
λαμψαν επί παιδεία καί δλλαις άρετατς, τινές δέ καί είς τον πατριαρχικόν 
τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον άνήλθον ή και άλλα; μητροπόλεις ευδοκι
μώ; εποίμαναν ’).

§ 2) Πρώτος μητροπολίτη; Φιλιππουπόλεως μετά την άλωσιν τής 
βασιλευοΰσης έχειροτονήθη υπό τοΰ πατριάρχου Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου 
τφ 1455 dıorvatoç ο Πελοπαννηοιος ’), υποτακτικός κυροΰ Μα'ρκόυ τοΰ Ευ
γενικού τοΰ Εφέσου, δσπς αΐχμαλωτισθεί; κατά την άλωσιν ήγοράσθη υπό 
τοΰ έν Άδριανουπόλει άρχοντας Κνρίτζη καί άπηλευθερώθη. Τέλη Δε
κεμβρίου 1466 ή άρχάς Ιανουάριου 1467 προήχθη εΐ; τον πατριαρχικόν 
θρόνον ένεργείφ τής φίλης αΰτοΰ κυρίάς Μαρίας, μητρυιάς τοΰ σουλτάνου, 
υπό τό άνομα Διονύσιος Λος, Αιεκρίθη έπ’ Αρετή καί παιδεΐμ. Πατριαρχεΰ- 
σας ετη οκτώ παρητήθη ένεκα σκανδαλώδους συκοφαντίας, οπ δήθεν ήτο 
περιτετμημένος, ή ; άπεδείχθη ιΐθώος καί έμόνασεν έν τή μονή τής Θεοτόκου 
τής Κοσινίσσης παρά τή Καβάλλφ s). 4 5 6 7

4) Γκόοεψ Ίβάν ,  καθ. τοΰ Πάνε π. Σοφίας, Μητροπολίται Φιλιππουπόλεως 
(Πλόβδηφ) εν τώ πρός τιμήν τοΐί Μητροπολίτου τής Πλόβδηφ Μαξίμου έκδοθένη 
πανηγυρική) λεοκώματι, ετ. 1931, Σοφία, σελ. 114—122.

5) ‘Αν&ίμον Άλεξούδη, χρονολογικός κατάλογος τών από Χρίστου αρχιε
ρατέυσαν των κατ’ επαρχίας, ΚΓ' Φιλιππουπόλεως (ϊδε καί Νεολόγον Κων)πόλεως, 
31 Μαρτίου 1891),

6) ΜιΧτ. Α. ΣταμονΧη, Σνμβολαί είς τήν ιστορίαν τών έκ,κλησίών Θράκης, 
Θρακικά, τόμ. ΙΔ ' (1940), σε λ, 183 κέξής. Πρβλ. Ά ρχεΐον Θράκης, τόμ, Δ', σελ. 
10—18 κατάλογον μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως·

7) Άποστολίδου Mvgt., Ή  ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις και ot 
κώδικες αυτής, ένθα άναγράφονται οί μεμαρτυρημένοι μητροπολίται αυτής πρδ καί 
μετά τήν άλωσιν τής Κων)λεως. Ά ρχεΐον Θρακ. λαογρ. καί γλωσσ. θησαυροί, τόμ, 
Δ,-1937-38, σελ. 8—18.

§ 2) 1) ΑΙ σημειοόμεναι έν τφ καταλόγφ ένταΰθα παραπομπαί θεωρητέαι 
συμπληρωματικά! είς τάς τοΰ μητροπολίτου Σάρδεων.

2) Ιστορίας πολιτική; Ιίων)πόλεως, εκδ. Βόννης, σελ, 40 — 42 καί Πατριαρ
χικής Ιίων)πόλεως Ιστορίας (1454 — 1578), εκ δ. Βόννης, σελ. 107 και έξ. ένθα έν 
έκτάσει αναγράφονται τά τοΰ σκανδάλου, τής άναγορεΰσεως καί παραιτήσεως τοΰ 
Διονυσίου ώς πατριάρχου.



Γεννάδιος, άναφερόμενος τι) 1 Οϊ) Όκτωβο. 1474 και χφ 4475.
Ί ω ά σ α φ ,  1497— 1498.
'Αρσένιος,  χω 1500 3 4 5 6 7 8 9 10).
Εάλλισ ίος,  μνημονεύεται ως άφιερώσας τή 11η Όκτωβρ. 1514 τε

τρά ευαγγέλιον εΐς τον ναόν τΐίς Θεοτόκον) εν Χάλκη, οκού και ετάφη *).
Γεννάδιος,  τφ 1546 ').
’Α ρ σ έ ν ι ο ς , τφ 1561 μνημονεύεται εν τη χτιτορική επιγραφή τοΰ έχ 

βάθρων άνεγερθέντος μητροπολιτικοϋ ναοΰ τής άγιας Μαρίνης “) κα'ι ώς συν· 
υπογράήκις την πραξιν τής χαθαιρέσεως τοΰ Πατριάρχου Ιωάικιφ άπο 
Άδριανουπόλεως τφ 1564 ’) έπι τής βασιλείας Σουλεΐμμν τοΰ Α'.

Θεόληπτος,  διαδεξάμενος κατά Τσουκάλαν τόν ’Αρσένιον τφ 1578 
ή κ α τά ’Ιανουάριον 1580 κατά Γερμανόν. Έξελέγη πατριάρχης Κων)λεως 
τή 27 Φεβρ. 1585 υπό τό όνομα Θεόληπτος Βος. Δεξιάς άγιογράφος κατά 
τον Γερλάχιον f) έξέπληττε τους δρώντας διά τό κάλλος του, τής σεβάσμιας 
του γενειάδος, τής ήδυλάλου φωνής καί τερπνής στωμυλίας. “Άριστος γνώ 
στης τής Τουρκικής

Θεοφάνης, πιθανώς διάδοχος τοΰ Θεόληπτου άναφερόμενος κατά 
Μάρτιον τοΰ 1585. Μάϊον καί Αύγουστον τοΰ 1590 |0),

3) Ή λ. ‘ΑΙίξανδρΙδον,  συμπλήρωσις ιοΰ καταλόγου Άλεξούδη. Δέν άναφε- 
ρεται έν τφ των Σάρδεων.

4) Κουιλονμουσίανον,  ύπόμνημα ιστορικόν, σελ. 19 κατά Μυστακίδην. Δεν 
άναφέρεται έν τφ καταλόγω τοΰ μητροπολίτου Σάρδεων.

5) Άν&Ιμου Άλιξονδη,  ενθ. άνωτ. Δέν αναγράφεται έν τφ των Σάρδεων.
6) Γ ,  Ταουχαλά, ένθ, άνωτ. σελ. 41, σημ. λδ'.
7) Πατριαρχικής Κων)πόλεως Ιστορίας, σελ. 185.
8) "Ιδε άνωτέρω κεφ. X V , § 2,
9) ΚνρΙΧλον Λανριώχον, Πατριάρχαι μετά τήν άλωσιν {1153—1794).

10) Ό  Τσουκαλάς, ον ακολουθεί δ Γκόσεφ, τάσσει τόν Θεοφάνην αιώνα 
καί πλέον βραδύτερον άντί τοΰ Θεοκλήτου, μηδόλως μνημονευόμενου λέγων ότι έπί 
Θεοφάνους Φιλιππουπόλεως (1740) «άνεκαινίσθη δ ναός των άγιων Αναργύρων εΐς 
Κούκλε να ν καί ύπήρχον είς Φιλιππούπολιν άνδρες εν ιταιβείφ και έν ΰπολήψει 
παρά ιο ϊς άρχουσι* (οελ, 83). Προφανώς ή αύγχυσις προέρχεται έκ τής κακής άνα- 
γνώσεως τής έν τφ κώδικι γριφώδους υπογραφής τοΰ θεοκλήτου άναγνωσθείσης 
Θεοφάνης. Έ κ  τούτου καί ή κατά χτιτορικήν επιγραφήν άναχαίνισις τοΰ ναοΰ επί 
Θεοφάνους τοΰ γνησίου αποδίδεται εΐς τόν Θεόκλητον—Θεοφάνη ν. At έν τφ ναφ 
τής μονής σωΐόμεναι τοιχογραφίας Ι&ίως ή εσχάτως άποκαλυφθεΐσα τοΰ νάρθη. 
κος, είναι τής αυτής τεχνοτροπίας των τοΰ ναοΰ τής μονής τής Πετριτσονιτίσσης, 
τοΰ έκ βάθρων άνακαινισθέντος φθίνοντας τοΰ 16ου αΐώνος. ("Ιδε Μνρέ. Άποστο-  
λίδον, περί Κουκλένης καί τής φερώνυμου αυτής μονής των άγ, ’Αναργύρων, *Αρ- 
χεΐον Θραχ. λαογρ. θησαυροΰ, τόμ, I I ,  σελ. 21 και έ |  ). Δέον λοιπόν κατά ταΰτα 
ή μέν άνακαίνισις τοΰ ναοΰ κατά τήν έπιγραφήν, έκλιποΰσαν δυστυχώς, ν’ άνα- 
χθή είς τούς χρόνους τοΰ Θεοφάνους, ή 8έ ΰπαρξις σπουδαίων άνδρών έν Φιλιπ* 
πουπόλει κατά τόν κώδικα, εΐς τούς χρόνους τοΰ Θεοκλήτου (1718 κέξής).



Δαμασκηνός,  πιθανώς διάδοχος τοΰ Θεοφάνοιις. Τ φ  1601 δαπάνη 
α&τοΰ ησυχάζοντας έν τή μονή τηί Πετριισονιτίσσης κατεσκευάσ&η ή μαρ- 
μοιροιράπεζα τής μονής κατ’ επιγραφήν, εν ή φέρεται πρφην Φιλιππουπό- 
λεως ” ). K a ta  τον Γκόσεφ ήρχιεράτευσε 1596 — 1600 ή μάλλον 1589 —1600,

ΑανεήΧ, πρφην ήγοόμκνος τής μονής τής Πετριτσονιτίσσης ανυψω
θείς εις τον μητροπιιλιτιχον θρόνον fini την παιδείαν του, διάδοχος τοΰ Δα
μασκηνού. Ε π ’ αΐιτοΰ ήρξατο ή ανάχτιαις τοΰ ναοΰ τής προειρημένης μο
νής μετονομασθένιος τή; άγίιις Τριάδας καί περατιοθέντος κατα κτιτοριχήν 
ΐπιγραφήν τφ 1604. Ό  Δανιήλ οΰ μόνον επιγράφεται χτίτωο, αλλά καί 
Ιμνημονεόετο κατά Γκόσεφ έν t ή λειτουργά# ίπ ί μακράν χρόνον ώς νέος 
κτίτωρ μετά τοΰ πατρός του Μιχαήλ και τής μητρός του Κυράτσας. Τον Δα
νιήλ ώς κτίτορα μνημονεύει έν τφ αντιγραφή» του τοπικού και ο πατριάρ
χης 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος Μ).

’ΐω ά σα φ ,  πιθανώς διάδοχος τοΰ Δανιήλ, άναφερόμενος κατά ’Ιού
νιον 1608 και εφεξής συνεχώς. Τά ίίνυμα αύτοΰ κατά τον Γκόσεφ είναι άνα* 
γεγραμμενον έν τφ ξύλινο» πολυπιύχη» τής μονής τής ΙΙετριτσονιτίσσης πα· 
ραλλήλως τφ δνόματι τοΰ παιριάρχου Κων)λεως Νεοφύτου. Τούτου «πρά 
ολίγου τό ζήν άποβαλόντος» έξελέγη (28 Μαρτίου 1627) «ο πανιερώτατος 
πρφην Δρύστρης»

Μ ελέτιος, ου «χαθαιρέσει τελεί»# καθυποβληθέντος ψήφφ τελείφ αρ
χιερατικής συνόδου διά τά παμπληθή αυιοΰ εγκλήματα καί τά; αιτίας» έξε- 
λέγη (27 ’Ιουνίου 1628) 7* ίερώτατος μητροπολίτης Άγχιάλου ,3)*

Χριστόφορος, άνθρωπος «πλους καί αγράμματος, ως ό κώδιξ δια* 11 12 13
11) Ή  επιγραφή έχει : * ΊΙ παρούσα μαρμαριοτράπεζα υπάρχει βι" εξόδου 

καί δαπάνης τοΰ παν ιερά» τ ι  i του καί λογιωτάτου πρόην Φιλιππουπόλεως κυρίου κυ
ρίου Δαμασκηνού, ήγουμενεύΑνιος τοϋ πανοσιωτάτου άγιου καθηγουμένου κυρίου 
Ματθαίου, ιερομόναχου, ντους σα» τίμιος Χριστοδ φχα (1601), Ιδικτιώνος ιδ', μαΐ- 
στορος Νικολάου». (”1δε, Μνρζ, ΆποατοΧϋον,  περί τής μονής τής Πΐτριτσονιτίσ- 
οης, Θρακικά, τόμ- VII, 1936, σελ. 71, § ιγΓ). ‘Ο Δαμασκηνός δέν Αναφέρεται έν 
τφ καιαλόγφ του μητροπολίτου Σάρδεων,

12) Μνρτ. ’Δποσιολΐδον, ιιύιόθι, σελ. 52.— Γκόσεφ ’I . ,  ένθα ανωτέρω.
13) Μεταξύ Θεοφάνουί καί ΛΓιλετίου ό Μυστακίδης Αναφέρει tov Νεόφυ

τον (1592—1611), τόν KtM tvtm ıv  (1611) καί τον ΚΧήμενεα (Μαΐου 1611). Διά τούς 
δύο πρώτους, διατελέσαντας μητροπολίτας fvu αΙώνα κατόπιν, ώς κατωτέρω, έπεσε 
θΰμα έσφαλμένης τοΰ Τσουκαλά χρονολογίας* διά τόν τρίτον ή λαμβανομένη μαρ
τυρία έξ ανεκδότου ευαγγελίου Νεοφύτου δέν φαίνεται Ασφαλής, Ό  Τσουκαλάς 
Αναφέρων τό πρακτικόν τή , χειροτονίας τοΰ Καλλινίκου, τοΰ διαδόχου τοϋ Νεοφύ
του, Ικ τοΰ πρώτου κώδικος τής ίεράς μητροπόλεως Αντέγραψε αχια' (1611) Αντί 
αψια' (1711). Τό σφάλμα είναι άρίδηλον, διότι έν τή αυτή σελίδι δλίγιρ Ανωτέρω 
Αναφέρεται έν κτιτορικρ επιγραφή τοΰ ναοδ τής Παναγίας δτι οΰιος «έτελειώθη 
έν έτει σωτηρίφ αχψη' (γράφε : α 'χηη '=169δ) έν μηνί Δεκεμβρ- ΐνδ. ξ ' αρχιερα
τέυσαν t  ος τοΰ μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως κυρίου Νεοφύτου». "Ιδε, Τσουκαλά, 
αύτόθι σελ. 40, 58 καί σημ. λγ'.



λαμβάνει κατά ΤσουκαλΑν, άναγνόντα τον πρώχον τΐίς μηχροπόλεως κώδικα, 
τον και παλαιόχαχον, απολεσ&ένια ήδη. Έ π ’ «ΰχοΰ καθηγιάσθη δ νεόκτι
στο; ναός τη; μονής τής Πεχριτσονιχισσης κατ’ επιγραφήν επ'ι πλακός υπό . 
χήν αγίαν Τράπεζαν, ήν ανέγνω δ Γκόσεφ. Τούτου αποθανόνχος έζελέγη 
(Δεκεμβρ. 1636) «δ όσιώχατο; Αρχιδιάκονος χοΰ παναγιωτάτου κα'ι σοφω- 
τάτου πρώην παχριάρχου Κυρίλλου»

Γ α βρ ιή λ , Αρχιερατεύσει; μέχρι τοΰ θανάτου του (1672) 1 *). Έ π ’ αΰ- 
τοϋ Ιστόρηση τφ 1648 δ νάρθηξ τοΰ ναοΰ τής μονής τής Πετριχσονιχίσσης 
κατ’ επιγραφήν δαπάνη τοΰ δρχοντος κυροΰ Γεωργίου επαρχίας Φαναριού 
και Νεοχωρίου ıs). Ωσαύτως επ’ αΰτοΰ κατά τον Jİrecek  δ μέγας βεζύρης 
Μωχαμέχ Κιοπριουλή κατηδάψισε 218 εκκλησίας και 336 (;) μοναστήρια Ιπ'ι 
τής Ροδόπης (επαρχία; Φιλ)λεως) έξισλαμισθένχων άμα καί πολλών των 
βουλγαροφώνων Πομάκων te).

Διονύσιος Δ ', πρφην Πατριάρχης Κων)πόλεα>ς από τοΰ 1673 — 1676 
(29 ’Ιουνίου) 8τε έκλήθη τό δεύτερον εις τον πατριαρχικόν θρόνον

Κ ύριλλος, μέχρι Αΰγούσιου 1679 ίσως ” ), δπότε προεδρικώς Ανέ
λαβε πάλιν τήν επαρχίαν δ αΰχός πατριάρχης. 14 15 16 17

14) "Ο τε μητροπολίτης Σάρδεων καί δ Μυστακίδης διά μακροΰ έκθέ* 
τουσι, πώς ή πράξις τής εκλογής τοΰ Γαβριήλ ήτράκτησε δοθείσης τής Ιπαρχίατ 
τώ μητροπολίτη πρώην Κόρινθόν Κυρίλλφ καί πώς πάλιν μετ’ ολίγον χρόνον θ  έω
ς ηθείαης άκανονίστου τής μεταθέσεως τοΰ Κυρίλλου έπανήλθεν έν ίσχΰϊ έπισήμως 
το υπόμνημα τής εκλογής τοΰ Γαβριήλ. Ό  λ ί  Q u ieu t (τόμ. I, σελ. 1161) νομίζει 
δτι κατά τό χρονικόν το ντο διάστημα Αρχιερατέυσαν δυο Γαβριήλ I  και I I  διαδο*
χικώς.

15) Ή  επιγραφή έχει : **Ιστόρητ* οντος ό θείος καί πάνσεπτος άρτηξ τής 
πανιπερευλογιμένης δεσπίνης ήμ Θκου καί άγιπαρθ'βνου Μαρίας τής δνομαζωμένης . 
Πετριοτίτσης καί μετονομασθέντος τής όμοουσίου και ζωοπιοΰ και Αδιαιρέτου 
Τριάδας διά εζώδου κόπουτε καί δαπάνης τοΰ τιμιότατου καί εόγενεστάτου καί 
ίκλσ μ πρωτάτου αρχωντος κυροΰ κυροΰ Γεωργίου επαρχείας δε Φαναριού καί Νεο
χωρίου, γέγωνεν δε ης τάς ημέρας τοΰ παναγιωτάτου και οικουμενικού πρΐάρχου 
κυροΰ Παρθενίου, ήγουμενεύοντος τοΰ πανωοιοτάτου έν ίερομονάχης η πνικής πα- 
τράσιν κυροΰ Παρθενίου, άρχηερατεόοοντος Φιλλιποπόλεως κυροΰ Γπυριήλ έν τφ 
Αρνιά (7151, δηλ. 1643), έν μηνί Ίουλίφ  λ', Ινδ. ια'>. Ί δ ε  Μυρτ. Ά π οοτολίδον, 
Ινθ . άνωτ. οελ. 71.—Ή  έπαρχία Φανσρίου καί Νεοχωρίου κατά πατριαρχικός πη* 
γάς είναι ή μετέπειτα μετονομασθ-εΐσα Φαναρκ,φερσάλαιν ή Θεοοαλιώιιδος καί 
Φα*αριοφεροάλοιν. “Ιδε μητροπολίτου Φαναριοφερσάλων 'Ιεζεκιήλ, Θρακικά, τόμ, 
V III, έτ. 1937, σελ. 439-442.

16) 3irecek, Ιστορία των Βουλγάρων, μεταφρ, βουλγαρική ίιπό Σλάβταεφι 
έτ. 1929, σελ, 344. Συγκαταριθμούμε νων καί των παρεκκληοίων αυτών, 6 α ρ ι
θμός φαίνεται μυθώδης. Άλλως τε άνάμνησις τών μοναστηρίων τοόλάχιστον 
έπρεπε νά διασφζηται παρά τοΐς χριστιανοί;, "ίσως παρεκκλήσια ά ν ιί μοναστήρια 
κατά κιικήν μετάφραοιν.

17) Ό  Κύριλλος άνέλαβε τόν μητροπολιτικόν Θρόνον Σοφίας τη 28 Ίου- , 
λίου 1680.



Δ ιονύαtoç i  Δ ' , αρχιερατέυσα; μέχρι της τρίτης του- πατριαρχεία; 
ίου 1862 ,a). Τούτον 'όιεδί'Ε,ατυ 6

Νβκτάριος, οΰ «παραίτηοιν (Ηχειοίΐιλή καί άβίαστον ποιησαμένου» 
διάδοχος ίγένκτυ κατ’ ’Ιούνιον τοΰ 1688 ό πρφην Φιλίππων και Δράμα;

Δαμασκηνός, ο ο παραιτηθένιης ■"} έξελέγη (7 Ία ν . 1689) ο μητρο
πολίτης Διδυμοτείχου, των κανονικών ι|ιήφων γενομένων εν τω ιερφ Ιν 
Άδριανουπόλει ναώ τή; Κοιμήσεως τη; Θεοτόκου,

Νεόφυτος, άνηο σοφός καί πολυμαθής, εΐόήμων τή; ' Ελληνικής, Λα
τινική; καί Ιταλ ική ; γλώσσης, φιλόσοφος και θεολόγος, ρήτωρ και ίκροκή- 
ρυί διάαημος. ΙΙεριηγιμτάμενος την Ευρώπην ίν  ΌΕονάχ τής Α γγλίας Ανώ 
πιον πολλών σοφιών έΐι-ιμώνησκ λόγον ίν τφ  ϊχελδιανφ  ίΐεάτριρ. Τ φ  1701 
παρουσιασΟεΐς προ τοΰ Λουδουβίκου I Δ' τοιαότην ευγλωττίαν καίγλωσσο 
μάιΊειαν επεδείξατο, ι'όιιτε, Ατυχε τής μεγάλης εδνοίας το Π βασιλέω; ήλιου (30)- 
Εΐπάζεται δτι κατιί τά; χρονίας «ΰτυΰ Από τής επαρχίας αποδημίας την μη 
τρόπολιν ενίοτε διηόίΐυνεν Λ προρρηΐΐείς μητροπολίτης Δαμασκηνός, δστις κατά 
τον Γκόσεφ ησύχαζε μεταξύ τφν ίιώ ν I7ÖI — 1720 εν τή μονή Πειριχσονι· 
τίσσης, §ν ή καί κτίτωρ ίγένετο ΐκκλησιδίου κειμένου ποτέ έν τή νοτιοδυ
τική τή; μοναστηριακή; Επιτροπής γων(μ κατ’ επιγραφήν από τοΰ 1717, έν 
ή μνημονεύεται τό όνομα αΰτοΰ μετά των ονομάτων των γονέων τοΰ ίερέω; 
Νικολάου καί πρεσβυτέρας Κόμνης. 'Ο  αυτός καίΐηγίασε την έν Περιστερά 
επί τής Ροδόπη; εκκλησίαν τής Λγίας Ιίαρασκευής τφ 1710 κατ’ επιγραφήν 
τής αγία; τραπέζης αυτής (*·). Τϊσαότίσς εν τινι σημειώσει τοΰ Αντιγράφου 
τοΰ τυπικού τής προειρημένης μονής άναφέρεται δτι τή ήμέρ? του Πάσχα (13 18 19 20 21 * * * * *

18) Κατά τήν δευτΐραν ταΰτην άρχιτρατείαν Φίλιππου πόλεως έπεσχέψατο 
τόν Διονύσιον ό K oııle <1ί M.ı:;sip;li καί συνδιελέχθη μετ’ αότοΰ διά μακρών περί 
ιώ ν έν τή έπαρχίφ το» Ιίαυλικιανών. ΊΒε ανωτέρω κεφ. X V I, § 3.

19) Ό  μητροπολίτης ϊάρΒεων νομίζει, δα  δ Δαμασκηνός καίπερ σημειούμε- 
νος έν τφ δπομνήματι ταϋ διαδόχου του Νεοφύτου ώ; προ κάτοχός του δέν υπήρξε 
μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, άλλα xuıû λάθος φέρεται τό όνομα αυτού άντί τοΰ 
Νεκταρίου. Κατά πατριαρχικόν όμως γράμμα τοΰ Καλλινίκου, ου πανομοιότυπος 
φωτογραφία δημοσιεύεται ΰπό τοΰ Γκόσεφ, ή επαρχία Φιλιππουπόλεως διευθύνε
ται επί έτος ΰπό τριμελούς ί.τιτροπείας, αποτελούμενης ΰπό τοΰ λογοθέτου κΰρ 
Χρυσοσκόλου, τοΰ σακκι λίωνας παπά Μανωλάκη καί τοΰ ρήιορος Χατζή-Χρυσοσχό
λου επ’ όνόματι του ΛαμασκηνοΟ, ίξ  οΰ εικάζεται δτι οΐτος δέν χατήλθεν et; τήν 
Επαρχίαν του-

20) Ί δ ε , Κ  Σά·&·α, Νεοελληνική φιλολογία, Ά θ ή να ι, έτ/1868 οελ, 405.
21) Ζ<χχάρι:;φ, Περιγραφή τήο επαρχίας ΙΊαζαρτζιχίου Βουλγαριστί, έτ. 1872,

Βιέννη, Έ ν  τφ τίλει τοΰ βιβλίου υπάρχει προσηρμοσμένος πίναζ επιγραφών έν
αΐς χαί ή μνημονευθεϊσα Επιγραφή : «Θυσιαστήριον θειον χαΐ ίερουργηθέν τοΰ τε.
λεϊσθαι δε(ήσεις), τοΰτ(έστι) θίας Ιερουργί(ας)' καθιερωθέν παρά τοΰ πανιερωτά*
του μητροπολίτου Κυρίη> χυρίω Γρ.(ηγορί)ω Δαμασκηνού έπί έτους 1710, ένδΓ
κτιώνος 2».



’Απριλίου 1720) συνελίίΐτοόίίγησε μετά τοΰ πιπριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρυ 
σάνθου επισχεψαμένου τήν μονήν ” ). Τον Νεόφυτον ποροιτηθέντιχ οίχειοθε- 
λώς ενε«« χειροποδαλγίας καί μετ’ ολίγον άποθπνόντα 5!) διεδέξιπο ό ιερο
μόναχος Κ αλλίνικος  τή 8 ’Απριλίου 1711, διαπρέψας !ν παιδείςι καί άρετή 
κατά Τοουκα?,«ν. Πςοαχθέντος τοότου εΐς τον θρόνον Ήρακλείας sı) εξεΐ,έγη 
ό Θ εόκλητος κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ 1718 s5). Τοότου χαθαιρεάένιος καί £ξο- 
ρισθεντος Ιξελέγη ό Μ ακάριος  χφ 1727, ου άχοθανόντο: τφ 1728 επανελα 
βεν αήδις τήν επαρχίαν ό Θεόκλητος ,s). ου υθανόιφ  φυσικφ το ζην εχμε 
τρήσανχος καί προς τάς αιωνίους μονός μεταοτάντος» έξελέγη των κανονικών 
ψήφων γενομενων εν τφ ίερφ ναφ τοΰ άγ.’Ιωάννου τοΰ Βσπτιστοϋ, £ξω τοΰ 
Κυνηγού (Σιναϊτιχόν) ό όαιώτατος ιερομόναχος.

Σ ερα φ είμ , τή 8 ’Οκτωβρίου 1746. Τοότου «κοινή ψήφψ καί εκλογή 
πόσης τής των όγίων όρχιερεων, όμηγυρεως αναβιβαοθεντος εΐς τον οικου
μενικόν καί u ποστολικόν της Κων)πόλεως θρόνον» εξελέγη ό πανιερώτατος 
μητροπολίτης Διδυμοτείχου,

Α ϋξέντιος, κατ’ Ιούλιον τοΰ 1757 ")■ Τοότου αποθανόντος ’Απρι
λίου τοΰ 1765 as) έςελεγη ό όσιώτατος εν ΐερομονάχοις.

Σ αμουήλ, κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1765, οΰ προβιβασθέντος καί μετατε- 22 23 24 25 26 27 28

22) Μ υρτ. Άποστολίάου, ένθ. «νωτ. σ. 61 η θ '.
23) Ό  Τσουκαλάς διεφύλαξεν ήμΐν άντιγοάψας in  τοΰ πρώτου χώδιχος 

(σελ. 116) χτ)ς ίεράς μηΐροπόλεως t0  πρακτικόν της παραιτήσεως τοϋ Νεοφύτου καί 
τής χειςοτονίας τοΰ διαδόχου του Καλλινίκου γραφέν ίδίρ χειρ» υπό τοΰ Καλλινί
κου. “Ενθα άνωτ. οελ. 40, σημ. λγ'.

24) Ί δ ε  Σωφρονίου Ενστρατιάίον, περί τοΰ Καλλινίκου Ή ρακλείας, Θρα- 
χιχά τόμ. V I, 1335, οελ. 1—36.

25) *0 Τσουκαλάς, ώ ; προερρήθη αγνοεί τόν Θεόκλητον καί μετά τόν Καλ
λίνικον άποδημήσανΐα εΐς βασιλεύουσαν τφ 1724 (!) άναγράφει διάδοχόν του τόν 
Κωνστάντιον {1725) δν διεδέξατο ό Θεοφάνης (;) (1740) χαΐ τούτον ό Σεραφείμ 
(1751). Ό  5έ Γχόσεφ διάδοχον τοΰ Καλλινίκου ά νη  τοΰ θεοκλήτου, δν άγνοεί καί 
αυτός, αναφέρει τόν “Ανά-ιμον (1723) κατά τάς Κανονικάς διατάξεις τοΰ Γεδεών, 
ετ , 1889, έν Κων)πόλει, οελ. 436 καί μετά τοΰτον τόν Κωνστάντιον καί τόν Θεο- 
φάνην κατά τόν Τσουκάλαν.

26) Σωφρονίου Ευστράτιό δ ον, ό Φίλιππο υπόλεως Θεόκλητος, Θρακικά τόμ, 
Η ' 1927, σελ. 58 χέξ.

27) Τά ν.ατά παράδοσιν ΰπό τοΰ Τσουκαλά άναγραφόμενον ότι τόν Σερα
φείμ διεδέξατο Σαμουήλ εφημέριος τής έν Ύαμπόλει εκκλησίας, άνήρ απλούς, διά 
τής προστασία; τοΰ τότε μεγάλου βεζύρου, φίλου του, καί o u  οϋιος άνήλθε και είς 
τόν πατριαρχικόν θρόνον, μετά δέ τόν θάνατον τοΰ βεζύρου ελαβε πάλιν έζαρχι’ 
χώς την μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως, εν ή καί έτελεύτησε καί έτόφη, δέν είναι 
αληθές. Ό  τφ 1764—1768 πατριαρχεύσας Σαμουήλ ήτο Βυζάντιος καί μητροπολί
της Δέρχων, στέφανος των πατριάρχων, κάτοχος μεγάλης παιδείας καί βιαρρυθμι- 
στής των πατριαρχικών πραγμάτων σπουδαίος, προσονομάζομενος Χ«νιζερής(ΔΓ. 
Κούμα, ίστορίαι κτλ. τόμ. X, σελ. 401).

28) Δελτ, ίστορ. έθν, έτ· ιόμ. II, ρελ· 293.



Οέντος εις ιόν θρόνον ’Κφέσου s”) ίξκλέγη 6 όσιώχαιος εν ΐερομονάχοις.
ΚύβίΧλος κατά Φεβρουάριον τοΰ 1780. «Άνήρ καλός κ άγαμός, πα 

ιήρ χηρών τε και ορφανών καί δεόμενων αντιλήπτωρ' έχρη μάτισε Φίλιππου- 
πόλεως σχεδόν 2ίί £ιη* άπεβίιυσε. δε, καί χό μεν σώμα αΰχοΰ έτάφη, ή δέ 
μνήμη μέχρι τοΰ νυν (ΙΚΓιΟ) μετ' εΰλαβείας διασώζεται εχς πάνχας τούς πο· 
λίχας χής επαρχίας καί μητοοπόλεις χαύχης», κατά χόν Τσουκαλιάν s°). Τοΰ- 
χον διεδέζατο Λ άσιολογιώχατος ίν ίεροδιδασκάλοις.

Εΰμένιος καχά Μάρτιον χοϋ 1808 οΰ «παραίχησιν οΐκειοδελή καί 
άβίασχον ποιησαμένοσ» έξελέγη χών κανονικών ψήφων γενομένων έν τφ κν 
Ρουχτσουκίω Ιερφ ναφ χής αγίας Τριάδος δ πανιερώχαχος μητροπολίτης 
Άγχιάλου. Ίοαάααφ  κατ’ ’Ιούνιον τοΰ 1808, ο ΐ «ώς μέν ώφειλεν έπιβαχικώς 
είσπηδήσανχος (etc χί|ν μηιρόπολιν) παντελεΐ καθαιρέσει χής άρχιερωσύνης 
αΐιχοΰ καίΐυπαβληίΐένχος δ ι’ ήμειέρου πατριαρχικού καί συνοδικοί’ γράμμα 
χος και άμεχακλήχιος κζοστρακισΟέντος απ’ εκείνης τής επαρχίας» έξελέγη ό 
Θεοφιλέστατος άρχι επίσκοπος Έλασσώνος,

'Icoavvlmoç κατά Μάρχιον τοΰ 1809 sı), άνήρ λόγιος, ιδρύσας έν τή 
μητροπόλει ’ίδιον σχολεΐον, έν φ αΰιό; ουτος έδίδασκε και δ Ιαιροφιλόσο- 
φος Γεώργιος Κυζικηνός παραδίδων καί ’Ιταλικά 33. Τούιου καταδιωχθέν 
χος ί'πό των Φιλιππουπολιτών διηρημένων εΙς φατρίας άλληλομαχομένας 
«καίτοι μηδενό; δλωΐ εγκλήματος υπευθύνου ον χος καί μηδεμιά αΐτίφ κανο
νική τήν άφαίρεσι ν ΐίπαγορευούση χής ΐϊεοβεν αΰχφ λαχούσης επαρχίας, όμως 
παραιτησαμένου συνοδική απ’ αυτής» έξελέγη δ πανιερώχαχος μηχροπολίχης 
2ηλυβρίας. 29 30 31 32

29) Ο Τίτος κατά χόν Τσουκάλαν άποδημήοας εις τήν βασιλεύουσαν ήναγχά- 
σθη υπό χών τότε Ισχυόντων έν Κων]πάλει Φιλιππουπολνιών νά παραιτηθή ένεκα 
των καταχρήσεων τού πρωτοουννέλλου του, άλλ’ έπανέλαβε τον θρόνον του τφ 
1775 (ίερεϋς Νικολάου, χρονικά σημειώματα εν τφ Βελτίφ τής ίστορ καί έθνολογ. 
εταιρείας, τόμ. Μ' σελ. 288, ύπό Βλ. Σκορδέλη),

30) Ά πό τής άρχιερατείας τοΰ Κυρίλλου άρχονται δ δεύτερος καί τρίτος 
κώ δι| τής μητροπόλεως, οΐτινες ευτυχώς διασώζονται έν τή Βουλγαρική μητροπό- 
λει τοΰ πρώτου τοί) άρχωοτέρου από Χριστοφόρου ήδη άπολεσθέντος. ”Ι 8ε M vşr. 
Ά πο ο το λίίο ν , ή Ιερά τής Ψιλιπ(πόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αύιής, ενθ . άν*

31) Κατά τον Τσουκάλαν χαθαιρεθέντος τοΰ Ίωάσαφ έπανήλθεν εις τον 
θρόνον ίου ό Ευγένιος, αλλ’ άντιχατεστάθη ΰπό τοΰ ΰπερισχύσαντος έκκλησιαστι- 
κώς Ίωαννιχίου. Ό  Ιίΰγενιος έξελέγη τό 1813 μητροπολίτης'Αγχιάλου καί τφ 1826 
συνοδικός ών άπηγχονίσθη έν Κων)πόλει μετά τοΰ αοιδίμου πατριάρχου Γρηγοςίου 
καί χών άλλων αρχιερέων. Κατά τόν Διαμαντόπουλλον ή to Ίθακίσιος καί έπωνο- 
μάζετο Καρυβίας. "Ιδε τήν εικόνα Σ. Δούκα ή *ύξ τής Άναστάοεως, έν ή ό σεβά
σμιος Λευίτης έμψυχοί τούς άλλους ίεράρχας πρό τοϋ μαρτυρίου των. Θρακικά, 
Παράρτ. τοΰ Γ ' τόμ. έτ. 1931. "Ιδε καί ΔεαμαγτοπούλΧον 'AS. Μ ηιροπολΐται Ά γ 
χιάλου, Εύγένιος. θρακικά τόμ. Θ' έτ. 1937. Τοΰ αΰτοΰ. αυτόθι, ‘Ιωάσαφ, σελ- 176.

32) Ή λ. Τ α ντα λϋον , βίος Στεφάνου Καραθεοδωρή, σελ- 35.



Ila ta tog  κατά Μάρτιον τοΰ 1818 γέρων ήδη, άλλ’ Εκκλησιαστικός 
ποιμήν αγαθός καιορθώσας άμα trj άφίξει του νά συμφιλίωση χ«ί άδελ- 
ψώση το διϊστάμενον ποίμνιόν του 13). Τούτου «γήρατι πίονι χα'ι δσθενεία 
το ζην εκμετρήσοντος καί είς τάς «ιωνίας μονός μεταστάνιος» “0  ΕΕελέγη ό 
όσιώτατος πρωτοσύγγελος Εν ίερομονάχοι;»

Σ α μο νη λ  Ίιινουαρ. 25 τοΰ 1822. Τούτου δε ελΟόντος εις ούγχρου- 
σιν προς τάς επιχωρίους τουρκικός άρχάς, χαταδιωχούσος τότε τούς "Ελλη
νας Φιλιππουπολίτας ώς μεμυημένους εις την φιλικήν 'Εταιρείαν καί γινο
μένου υπόπτου, «διά τάς άναφυείσας έκεΐ διενέξεις τε καί άνωμαλίας, και 
τάς έκ 'τούτων δυσαρέσκειας Εξωσθέντος άπ” αυτής, δ ι’ ΰψηλοΰ βασιλικού 
προακυνητοΰ δρισμοΰ και παραίτησιν οικείο 9 ελ ή Ενυπόγραφων τε και εν
σφράγιστον πεποιηκότος» Si), Εξελέγη ό πανοσιώτατος μέγας πρωτοούγγελλος 
τής αγίας τοΰ Χριστοί μεγάλης ’Εκκλησίας.

Ν ικηφόρος, 26 Σεπτεμβρίου τοΰ 1824, κατ’ αύιόγραφον υπόμνημά 
το υ 33 34 35 36 37 38), άμοιρος μέν μεγάλης παιδείας, παλίμβουλος δέ και ευφυής. Ου' 
τος ήγετο και εφέρειο υπό των εισχωρησάντων εις ιήν μητρόπολιν Βουλγά
ρων ζάπλουτων, οπω; τυγχάνη τη; ΐοχυράς «ύτών προστασίας. Έ π ’ οΰτοΰ 
ήρξαντο καί οί Εκκλησιαστικοί των Βουλγάρων εν Φιλιππουπόλει αγώνες 
άφυπνιζομένης τής Εάνικής συνειδήσεως πολλών διά τών ενεργειών τοΰ παν- 
σλαυισμοΰ ΒΙ). Τούτου «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εΐς τάς ουρανίας μο 
νάς μεταστάντος® εξελέγη ό πανιερώτατος μητροπολίτης Κρήτης.

Χρύοαν& ος τή 24η Αΰγοΰστου τοΰ 1850, κάτοχος παιδείας καί έν
θερμος τοΰ ‘Ελληνισμού προασπιστής. Ά λλ’ όξυνΑέντων Επ’ αΰτοΰ των με
ταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων τοΰ ποιμνίου του ερίδων, τών Βουλγάρων 
βουλωμένων νά καιαλάβωσι καί Εκβουλγαρίσωσι την δρΑόδοξον κοινότητα

33) ”Ιδε Μ υρτ. ‘Λποοτολίόσν, ό άπό Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Παΐσισς, 
Θρακικά τόμ. I l l  Sı. 1933, σελ, 17 και έςή ;, ενϋα γίνεται λόγος περί τής κοινό- 
τητος καϊ τής αίτιας τών κομματικών ερίδων.

34) Κώδ. ιεροίς μητροπόλ. Κυρίλλου Η ' (1794-1847) σελ. 39.
35) Περιεσώδ-η εν τή μηt ροπόλε ι (νΰν Βουλγαρική) άντίγραφον αναφοράς 

τών Φιλί π π ου πολιτών πρός τόν πατριάρχην καί την Ιερών σύνοδον, 8 l’ ής έζη- 
τοϋντο τήν επάνοδον τοΰ άρχιερέως των διά την καλήν του ποιμαντικήν καί τήν 
πίοτιν του είς τήν αυτοκρατορίαν. Έκ τής αναφοράς εΐκάζονται καί αί καταδιώ 
ξεις, ας ΰπέστησαν οί “Έλληνες τής Φιλ)πόλεως κατά τα πρώτα ειη  τής Έλλην. 
επαναστάαεως. Ί δ ε  Α ρχείον θ-ρακ. λαογρ. θησαυρού τόμ. Ε' σελ. 81. άρ. 16.

36) Κώδ. Κνριλ. I, σελ. 357 (τόμ. ΐ4') Θρακ. Άρχ. τόμ. ΣΤ' Εγγρ· 47 σ. 25,
37) Έ π ι τοΰ Νικηφόρου άνεκτίσθησαν έκ βάθ-ρων αί έν Φιλιππουπόλει Ετοι

μόρροποι παλαιαΐ ΐλληνικαί έκκλησιαι άγ. Κυριακής, άγ. Παρασκευής, άγ. Δη μη
τριού, άγ. Κωνσταντίνου, άγ, Νικολάου, τής Παναγίας καί αί τών έπί τής Ροδό
πη ; μονών άγ. Γεωργίου, άγ. Παρασκευής Βοδενών, άγ. Παρασκευής Μολδάβαςι 
πρός δέ έκτίσθησαν έν τοΐς δυο προαστείοις τής κολεοί; αί Βουλγαρικού τοΰ άγ.
Γεωργίου και τοΰ Ίωάννου τής Ρήλας.



(Ελληνικήν) επεσε Οΰμκ ραδιουργιών ’"), ΓίΟεν παραιτηθέντος «διού καί με- 
χ«τε9εντός τφ 1857 εις Σμύρνην Εζελέγη ί> πανιερώτατος μητροπολίτης Σμύρ
νης Π αΐνιος  τη 15 Νοεμβρίου 1857, ΊΙπειρώ ιης έξ Ίωαννίνων και υίός 
διδασκάλου τά μάλιστα εΐνοήσας καί βυηίΐήσιχς τους εκκλησιαστικούς προς το 
Πατριαρχεΐον των Βουλγάρων άγΛνιις ■"). Τούτου «παντελεΐ κα&αιρέσει τής 
άρχιερωσύνης αυτού καδυποβληδίντυ; διά πατριαρχικού καί συνοδικού yqoIjx- 
μ η τος» άιε Επιχειρήσιτντυς νά άικκπιάση άτι δ τοΰ πατριαρχείου την επαρχίαν 
του καί εϊς το ανιόν "Ορος ΕζορισίΙέντος Εξελέγη δ πανιερώτατος μητροπολί
της Ξάνθης

77«νάββτος τή ϋί> Φεβρουάριου 1851, Μακεδών εκ Μοναστηριού. 
Ουτος άκολυυθήσας τήν πορείαν τοΰ προκατύχου του παρέμεινενΙν τη βασι- 
λευούση διοικών την Επαρχίαν του δΓ αντιπροσώπου, κατ’ όρχάς διά τοΰ 
διακόνου του ‘Λνίΐίμου καί ı l ıu  διά τοΰ άνεψιοΰ του Ευγενίου, άρνούμενος 
νά κατέλίίη εϊς την μητρόκολιν προ τής λύσεως τοΰ βουλγαρικού εκκλησια
στικού ζητήματος, μελετά)μενού τότε Εν τοΐς πατριαρχείοις, επί τή δικαιολο- 
γίρ o u  οί Γραικοί τής Επαρχίας του ιος ολίγοι δεν ΐ}ά ήδύναντο νά καταβάλ- 
λωσιν αύτφ την άψειλομενην Λρχικρατικήν επιχορήγησιν, των Βουλγάρων 
μετά την καθαίρεσιν τού II αισίου άποχωρισθέντων καί Εχόντων ιδίαν έκχλη- 
σιαστικήν αρχήν, "Ε πειδή  δί o l "Ελληνες Φιλιππουπολΐται άπήτουν την άν- 
τικατάστασιν αυτού ως βουλγαρίζοντο; καί συμπράττοντος τοΐς εν τή βασι- 
λενούση απεσταλμένοι; Βούλγαροι; προς διακανονισμόν τού Εκκλησιαστικού 
ζητήματοςlU), τό δέ πατριαρχεΐον δεν ήδύνατο νά άντικατασχήση αυτόν άν* * 15

38) "Ιδε, ΤαονααλίΙ /V II Ηοι'λγαροσλαυϊχ ή συμμορία καί ή Τριανδρία αΰ· 
αύτής έν Κων)λει, ίτ. 133;) kuî Ιίώδ. Νικηφόρου Παραρτ. έν τοΐς Θρακικοίς τόμ,
15 εγγρ. 20, 22, 33, 21.

3!)) TwovxaXat, τό περί ΙΙαϊσίου, οελ, 81 καί έξ.
10) Έ ν  τοϊς άρχείοις τής οίκοχενείας Γχουμοσογερδάνη εναπόκειται αναφορά 

των Ελλήνων Φίλιπποι·πολιτών πρός τό οικουμενικόν Πατριαρχεΐον καί τήν ιερόν 
Σύνοδον άπό 28 Ιουνίου Η 67 κατά τοΰ ψηφίσθέντος άπό έπταετιας καί μή ερχο
μένου εις τήν Ιπαρχίαν τυΰ μητροπολίτου Παναρέτου ώς βουλναρίξοντος. (*Ίδε, ή 
ιερά τής Φιλ)πόλεως μητρόπολις καί ol κώδικες αύτής, Ά ρχεΐον Θρ. θησ , τ. ΣΤ'., 
άρ. 52, οελ. 132), Ή  άναφιιρό εΤναι γεγραμμένη καλλιγραφικώς καί άψόγως άπό τε 
συντάξεως καί ορθογραφίας επί τής μιας όψεως χάρτου (0,67X1119 τοΰ μ.) καί πε
ριέχει πλήν τής τρίστιχου Βιευθύνσεως καί προσφωνήσεως στίχους 12, Κάτωθεν 
αυτής φέρονται αΰτόγριιφοι ύπογραφαί τών επισημότερων μελών τής Ελληνικής 
Κοινότητος, έν δέ τή ύπιοθίρ άγράφφ σελίδι κατά τό άνω μέρος εΐναι έν εόθείφ 
σειρά δέκα σφραγίδες ρουφετίων τής Φιλιππουπόλεως, ήτοι τών χρυσοχοΐαν, μπα
κάληδων, άμπατξήδων, ριιπτάδων, καπηλάδων, άκιάρηβων, καυταντζήδων, άσταρ- 
τζήδων, δουλγκέρηβων καί -ψωμάδων. Φαίνεται μοι δτι ή αναφορά συνετάχθη τή 
εντολή τής Κοινότητος δπό τοΰ τόιε διευθυντοΰ τής έλλην. σχολής Βλ. Σκορδέλη 
άντεγράφη δέ οπό τοΰ καλλιγράφου διδασκάλου Καλλισθένους, ών aî ύπογραφαί 
προσυπάρχουσιν έν αύτή. "Αγνωστον ήμΐν τυγχάνει, πώς τό πρωτότυπον τοΰτο



τιδρώσης τής 'Υψηλής Πύλης £νεκα τής τότε Κρητικής Ιπαναστάσεως και τής 
βουγσροφιλιας της, απεστάλη το πότη ρητής αυτοί δ Ίγνά ττο ς  Στενιμαχίτης. 
ό επιλεγόμενος Κ αρκαλιάς, χειροτονηθείς (Ίουν. 8 —1880) επίσκοπος Εΐρη 
νουπόλεως, οπερ εξώθησε τον Πανάρετον φανερά πλέον νά συμπράττη τοίς 
Βουλγάροις ‘Ο Πανάρετος κατήλθεν εις τήν Φιλιππούπολιν μετά τδ εκ
κλησιαστικόν σχίσμα ως άρχιερευς τής υπό τήν εξαρχίαν συσταθείσης Βουλ* 
γαριχής τής πόλεις Πλόβδηφ μητροπόλεως, διότι «παντελεΐ καθαιρέσει τής 
αρχιερωσυνης αΰτοΰ καθυποβληθέντος διά κανονικούς λόγους» 4ΐ) εξελέγη δ 
θεοφιλέστατος επίσκοπος Έλευθερουπόλεως.

Ν εόφυτος  τή 19 ’Ιανουάριου τοΰ 1872, άναδειχθείς κατά τάς κρίσι
μους τοΰ Ρωσοτουρχιχοΰ πολέμου 1877—1878 περιστάσεις γενναίος προστά
της καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως 
εξελέγη δ θεοφιλέστατος επίσκοπος τής Καμπανίας.

Vçvyoğtoç  τή 14 Νοεμβρίου 1880, κάτοχος εΰρείας παιδείας, ρήτωρ 
εύφραδής καί υπερασπιστής των καταπατουμένων υπό τδ νέον πολιτειακόν 
τής χώρας καθεστώς ελληνικών δικαίων !ν τη βουλή τής ’Ανατολικής Ρωμυ
λίας, έν ή παρίστατο İpso jure, άλλα πλεονέκτης, Τουιου προβιβασθέντος 
εΐς τον θρόνον τής μητροπόλεως Τραπεζοΰνιος εξελέγη ο δσιολογιώτατος μέ 
γας πρωτοσόγγελος.

'Ιω α κ ε ίμ  (Ε ΰ& υβο ύλης)  τή 29 Δεκεμβρίου 1882, άνήρ εύφυής καί 
διπλωμάτης, προσελκόσας τήν έκτίμησιν καί τήν ευνοισν τοΰ τότε ήγεμόνος 
τής Βουλγαρίας Φερδινάνδου τοΰ Α '. Τούτου προβιβασθέντος εΐς τον θρόνον

έγγραφον εΰρέθη εν τή προ μνημόνευσε ίση οίκογενε iif, evç ή θέσις αΰτοΰ είναι έν 
πατριαρχικοΐς άρχείοις. Περί τής διαγωγής τοΰ Παναρέτου ΐ 6ε καί άπό 1ί) Ά π ρ ιλ ’ 
1867 άλληλογραφίαν έκ Φιλίτπουπόλεως τής εν Κων)πόλει έκδιδομένης έφημ. Ν εο ■ 
Ιόγον, άρ. 221. 28 ’Απριλίου 1867.

41) Mouravenam Κ ., ένθα Ανωτέρω, σελ. 187 καί εξής.
42) Διά τοΰ περί τής ίδρΰσεως τής ’Εξαρχίας σουλτανικοΰ φιρμανίου άπό 

28 Φεβρ 1870 (8 Ζιλχιτζέ 1286 ’Εγίρας) ή πνευματική τής ’Εξαρχίας αρχή περιέ- 
λαβεν ΰπό τήν δικαιοδοσίαν πάσας τάς καθαρώς Βουλγαρικός επαρχίας, έκ 6έ των 
μεικτών τάς έχοΰσας Βουλγαρικόν πληθυσμόν τουλάχιστον ιά δΰο τρίτα τοΰ όλου 
δρθοδόξου πληθυσμού. Έκ τούτου έσχηματίσθη πα;ά  τή ’Ελληνική Ιπαρχίςι Φιλιπ- 
πουπόλεως καί ή Βουλγαρική έπαρχία τής Πλόβδηφ περιλαμβάνουσα πάσαν τήν 
ύπαιθρον χώραν ώ; ΰπό Βουλγάρων οικουμένην πλήν τής Φιλιππουπόλεως ώς 
Ελληνικής καί δέκα χωρίων μετά τοΰ Στενιμάχου παρά τή Ροδόπη καί τεσσάρων 
μονών. "Εδρα τής επαρχίας τής Πλόβδηφ ώρίσθη ή Φιλιπποΰ.τολις παραχωρηθεί- 
οης τή Έξαρχίφ τής ένορίας της Παναγίας μεΐά τής εκκλησίας {"Αρθρον 10 τοΰ 
φιρμανίου). Ό  Γκόσεφ ά μνοεΐ τήν 'Ελληνικήν έπαρχίαν Φιλ)πόλεως καί οΰδέ έν 
υποσημειώσει αναφέρει τοΰ; μετά ιό σχίσμα Έλληνας μητροπολίτας σημειών εν τφ 
πίνακι τών’μητροπολιτών διαδοχικώ; μείά  τόν Πανάρετον τον Ναθαναήλ πρώην 
’Αχρίδας άπό 14 Μαρτ. 1891 καί τον Μάξιμον άπό 11 Σεπΐεμβρ. 1906—1938. Τόν 
Μάξιμον άποθανόντα κατά τόν Μάρτιον 1938 διεδέξατο 6 Κύριλλος.



τής μητροπόλεως Χαλκηδό νος έξελέγη ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Ειρηνου- 
πόλεως.

Φώτιος τή 11) Δεκεμβρίου 1881), άνήρ εΰπαίδευτος και αγαθός, ποι- 
μάνας εν ειρήνη τήν επαρχίαν του, ή; ό εθνικός βίος έγίνετο δλονέν δυσχε
ρέστερος υπό τάς κυβερνητικός πιέσεις μέχρι τοΰ 1906, οπότε γενομένου τού 
ανθελληνικού έν Βουλγαρία κινήματος απουσιάζοντας αυτοΰ έν Κων)πόλει 
καιελήφθη ή μ η τρ ο πόλις υπό τον βουλγαρικού δχλου και απασιτι αί έκκλη- 
σίαι Φιλιππουπόλεως. Οίκος ή το ουσιαστικώς, δυνατόν είπεΐν, δ τελευταίος 
τών 'Ελλήνων μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως μετατεθείς τή 5 Αύγουστου 
τού 1910 εις ιόν θρόνον τής μητροπόλεως Σερβιών και Κοζάνης *s), Ά π ό  
τον 1906 παρέμεινε τοποτηρητής τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως μέχρι 
τής εντελούς άπό τής Βουλγαρίας έκδιώξεως τού ελληνικού πατριαρχικοί 
κλήρου τφ 1914, δστις είχε τό δικαίωμα τή; ιεροπραξίας έν ταΐς έναπολει- 
φθείσαις εκκλησίαις τής επαρχίας, Λ αρχιμανδρίτης Φώτιος Μανιάτης, εΐια 
επίσκοπος Είρηνουπόλεως, μητροπολίτης Δέρκων καί άπό τοϋ 1929 οικου
μενικός Πατριάρχης. Τό οικουμενικόν όμως πατριαρχεΐον μ ή παραδεχόμε- 
μενον ώς νόμιμον τό πραξικόπημα ιο ί  βουλγαρικοί κράτους εναντίον τής 
έλληνικής έκκλησίας καί τών ελληνικών ορθοδόξων έν Βουλγαρίςι κοινοτή
των, τών κατοχυρωθείσών διά διεθνών συνθηκών καί έλπίζον εις την έν τ<ρ 
μέλλοντι διευθέτησιν τοί ζητήματος αποδιδόμενων τών άρπαγεισών εκκλη
σιών είς τάς ελληνικός κοινότητας ανασυνισταμένας, έξηκολούθει έκλέγον μη- 
τροπολίτας Φιλιππουπόλεως. Οίίιω είς άντικατάστασιν τοΰ μετατεθέντος Φω
τίου έξελέγη δ μητροπολίτης Μογλενών.

Σμάραγδος  τή 5 Αύγουστου 1910, Τούτου μετατεθέντος είς τον θρό
νον τής μητροπόλεως 'Ηλιουπόλεως έξελέγη δ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Βοδενών.

Τιμό&εος τή 21 Ιουνίου  1912. Τούτου μετατεθέντος είς τον θρόνον 
τής μητροπόλεως Γάνου κα'ι Χώρας έξελέγη δ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Σηλυβρίας.

Β ενιαμ ίν  τή 10 Σεπτεμβρίου 1913 Τούτου προβιβασθέντος είς τον 
θρόνον τής μητροπόλεως Νίκαιας τή 21 “Ιουλίου 1925 παρέμεινεν ή επαρ
χία καί άνευ τιτλούχου άρχιερέως, διότι μετά τό κίνημα οΐ έκλεγέντες πα· 
ρέμειναν έν Κων)πόλει, άτε μή έπιτραπείσης τής καθόδου αΰτώ.ν εις την 
Φιλιπ)πολιν υπό τής Βουλγαρικής κυβερνήσεως μή άναγνωριζούσης πλέον 
Ελληνικήν μητρόπολιν.

§ 3) Πάσαι αί επί τουρκοκρατίας Έλληνικαϊ έκκλησίαι προέρχονται 
άπό το ί 19ου αΐώνος άνεγερθεΐσαι έκ βάθρων έν τφ τόπιρ παλαιοτέρων 
καταρριφθεισών. Ουδεμία Βυζαντινή περιεσώθη, ως καί τινε; τών έν αΰταΐς

43) Κ. Μυρι, ’AıtoaıoMSov, Ό  άπό Φιλιππουπόλεως Σερβίων καί Κοζά
νης Φώτιος, Θρακικά τόμ. X. (1938).



είχόνων ανάγονται εις τον δέχαιον τέταρτον αιώνα, Ή  πόλις αναμφιβόλους 
ώς μητρόπολις της επαρχίας θά εΐχε πολλάς καί ώραίας Κατά ιόν Βέράν 
τον διελθόντα τής πόλεως περί τά μέσα τοΰ 16ου αίώνος υπήρχον επί των 
δύο λόφων τής τριλόφου άκροπόλεως καθ’ α ηχούσε παρά ιών ιθαγενών 
κατοίκων και δυο μεγαλοπρεπέστατα μοναστήρι * μέχρι τής υπό των Τούρ
κων άλώσεως τής πόλεως. ών τό ετερον τής Θεοτόκου, έν ψ τόπφ σήμερον 
κεΐται ή εκκλησία τής Παναγίας έπΐ τής Εΰμολπιάδος κατά πάσαν πιθανό
τητα : «eo ία u troque vertice, (duas et tribus m onticulİs dem ostrando) 
duo olim  fuere am plissim a  m onasteria. . ilîud Divse Mariıe V irgİni 
ded icatura, qnod İn prİnıo fuera t nıonticulo, cıım prİm uın PlıîUppo 
polis İn T urco rum  po testatem  devenerat, ipso in vertice patefacto  
h austum  fuisse. A lliud.,. İn arcis loco erat» *). Φαίνεται οτι οί Τούρκοι 
μετά την ά'λωσιν καί κατόπιν κατέστρεψαν πάσας τός εκκλησίας πλήν δυο- 
τριών μνημονευόμενων υπό των διελθόντων τής πόλεως περιηγητών μέχρι 
τοΰ 17ου α ιώ νος’) καί επί τοΰ τόπου αυτών, όπου δεν άνηγέρθησαν ιζαμία, 
οι χριστιανοί άνήγειραν βαθμηδόν πενιχρός τινάς και μιχράς προς άποφυ 
γην τής μισαλοδοξίας των κατακτητών, ώς συνέβη πανταχοΰ τών καιακτη 
,θεισών χωρών. Ταυτας δέ κατά τόν δέκατον ένατον αΐώνα, όπότε 6 βίος 
αΰιών κατέστη ανεκτότερος καί άπήλαυαν ελευθεριών τινων, χαταρρίψαν- 
τε; ανήγειρον εκ βάθρων διά σουλτανικών φιρμανίων χάς καί νΰν δπαρ- 
χοόσας. Α υιαι δέ ήσαν :

α) Ή  επί τοΰ βράχου νοτιοανατολικώς τοΰ λόφου τών Σχοινοβατών 
καί ΰπ’ αυτόν κείμενη εν τή χάτφ πόλει μικρά τής 'Α γ ία ; Παρασκευής ή τής 
Ζαοδδχον πηγής άνακτισθεΐσα έκ βάθρων καί μεγεθυνθεΐσα τό 1836 κα- 
ταρριφθείσης άνευ λόγου ΰπά τών ανιστόρητων καί απειρόκαλων της πόλεως 
προυχόντων τής παλαιοτέρας λιθοπλινθοχχίστου καί θολωτής, ρυθμοΰ βυ
ζαντινού 5). *H to τό μόνον έως τότε υπολειφθέν λείψανον τής Βυζαντιακής 
αρχιτεκτονική;. Μνημονεύεται υπό τοΰ G erlach, T afernerıı, R iccau t καί 
άλλων περιηγητών'), καθ’ οΰς έσυχνάζετο πολύ, διότι έπιστεόετο 8τι έν αυτή 
δ ’Απόστολος Παΰλος έχήρυξε τόν λόγον τοΰ Θεοΰ s). Κατά ιήν έντετοιχι- 
σμένην Ιπί πλαχός άνωθι τής votiu; πόλης της έσωθεν χτιτορικήν επιγραφήν 
άνεχτίσθη δαπάνη τής Κοινότητας : «6 Ιερός οΰιος ναός τής αγίας Παρα
σκευής Ιδρυθη 8Γ εξόδων τής Κοινότητος Φιλιππουπόλεως κατά τό σιγγι- 
λιώδες γράμμα5) αδτοΰ τφ αωλς·'». *Εκτοτε εγένετο κατ’ αΐιησιν τών §πι- * 6

§ 3 )  1) Vetantii. Iter B tu la—H adiianopolim , anno 1553 , παρά V iaggio 
in D ahnazzia dell’ aba te  Λ1. F ortis, V enetia , έτος 1774, τόμ. I.

2) Ί δ ι  ανωτέρω χειρ XV i  2, 1 καί 3.
3) Κ, Οίχονόμον, έν8·. άνωτ. οελ. 23 § ιβ',
4) "Ιδε άνιοιέρω χεφ. X V  § 2, XVI § 3. 5) ΛίτόΟι, κεφ. IX § 4.
6 ) Τό συνοδικόν οιγγίΧλιον από 9 2επι$μβρίου 1S3Ö είναι χαταχεχωρισμέ-



τρόπων της πρός τό πιίτοισσχείον σταυροπηγιακή των εσόδων αυτής διατε
θειμένων πρός συντήρησιν τοΰ κοινοτικού νοσοκομείου (σπιτάλια) ’). Κατά 
τόν Μουροβένωφ ή αρχική «τιτορική επιγραφή ήτο έν^ Βουλγαρική γλώσση, 
αντικατεστάίΐη δε δια τής Ελληνικής υπό τοί μισοβουλγάρου μητροπολίτου 
Χρύσανθού *), όπεο άριφισβητήσιμον. Έ κ  τούτου δέ οί Βούλγαροι ισχυρί
ζονται δτι ή εκκλησία ίκτίσθη δια βουλγαρικών χρημάτων τή αρωγή των 
τότε τζορμπατζήόων Θεοδώροβιτς και άλλων, δπερ διαπιστοΰται και εκ τον 
καταλόγου εράνων, κατακεχωρισμένου έν τφ άπό Μαρτίου 15 τοϋ 1837 
κώδικι «τής νεοκτισΟείσης εκκλησίας τής αγίας Παρασκευής και νοσοκομείου 
εις Τέπ-αλιί, διασωζομένιρ νϋν έν χή βουλγαρική μητροπόλει και κεκυρω- 
μένου υπό τυΰ τότε 'Ίϊλληνο; μητροπολίτου Λεσβίου Νικηφόρου, ού κατα
λόγου παρέχεται νΰν ήμϊν φωτογραφία υπό τοϋ επισκόπου Δραγοβιτίας 
Χαρίχωνος”). Οΐΐτος όμως ό τών Βουλγάρων διισχυρισμός κατά τήν νοοτρο
πίαν των δεν είναι ορθός’ διότι ή μέν εκκλησία προϋπήρχεν από άμνημο- 
νεύτων χρόνων καί καταρριφάεΐσα άνεκτίσθη έκ βάθρων ΰπό τής ορθοδόξου 
κοινότητος Φιλιππουπόλεως, ήτις ήχο ανέκαθεν Ελληνική, οϊ δέ σννδραμόν- 
τες τότε βουλγαρικής καταγωγής προειρημένοι τής πόλεως προύχοντες πάντες 
ανεξαιρέτως έγραίκιζον καί ώς Γραικοί έξελέγοντο καί δημογέροντες παρά 
τφ  μητροπολίτη προ; διοίκησιν τών κοινών (πολιτείας) καί έφοροι τών 
Ελληνικών σχολείων καί επίτροποι τών Ελληνικών εκκλησιών, εις άς προ- 
σέφερον έκκλησιαζόμενοι τόν οβολόν των. ’Εάν δεν ήσαν τοιοΰτοι, άλλ’ υπε- 7 8 9

νον έν τφ δευτέρφ κώδικι Κυρίλλου τής ίεράς μητροπόλεως εν τή σελ. 160—163, 
εΰρισκομένω νΰν έν τη μητροπόλει τής Πλόβδηφ ΰπ' άρ. 8 . Μνείαν τούτου ποεΐ- 
ται καί ό Δραγοβιτίας Χαρίτιον εν τη μελέτη του. Συμβολή εϊς τήν ιστορίαν τών 
έν Φιλιππουπόλει ναών, βουλγαριστί, έν τφ λευκώμαιτ Μαξίμου έτ. 1 S31, σελ. 18. 
(Pritıos kym  isto ria ta  na p lovdiskite ell ram ov e)- "Ιβε Μυρτ. ‘ ΑποοτοΧΙδου, ή 
ιερά μητρόπολις Φιλιπ)λεως κιλ, Ά ρχείον Θρακ. Θησ. Τόμ. Σ Τ ' σελ. 6 i ,  έγγρ· 38.

7) Πλήν τού άνωτέρου σιγγιλλίου καί πατριαρχικόν γράμμα πρός τοΰς 
έφορους καί έπιτρόπυυς τών νοσοκομείων άπό 9 Σεπτεμβρ Βοΰλκον Θεοδώροβιτς, 
Χατζή Γιοβαννή, Γεώργιον Παπά Σαοΰλ, Κωνσταντίνον Χ"Σωτηρίου (πάππον 
μητρόθεν ιού γράφοντος ταδτα) καί Νέννον Ράπτην αγγέλλει ότι τή συναινέσει 
του μητροπολίτου Νικηφόρου ή νεόκτιστος εκκλησία άποσπαται τής μητροπόλεως 
καί τά είσοδήματα αΰιής διοικοτ'μένης δι’ αιρετής έπιιροπείας περιέρχονται είς 
τό νοσοκομεΐον τής πόλεως ΰπό τόν έλεγχον τοϋ  έκάστοτε μητροπολίτου ’Αντί
γραφο ν τής έπιστολής έν τφ α 'χ φ  τής μητροπόλεως κώδικι, σελίς 163. Ί δ ϊ ,  ενθ. 
άνω*. έγγρ. 39, σελίς 70,

8) Κ , Morazıenozv, ένθα άνωτ. σελ. 125.—Ό  διδάσκαλος Ί ,  Γροΰεφ Ισχυ
ρίζεται ότι ή έκκλησία άνεκαινίσθη έκ βάθρων ΰπό του τζορμπατζή μεγάλου 
Βοΰλκου Θεοδώροβιτς καί ό η  έν αυτή ό ίερεΰς Γκάνχσο (δ ΰπό έπίθετον παπα—; 
Τσιγγέλ γνωστός) έλειτούργει σλαοιστί καί έκήρυσσε βουλγσριστΐ κατά τά πρώτα 
έτη. (Τά επαρχιακόν έν Πλόβδηφ σχολιΐον οί α /. Κύριλλος καί Μεθόδιος, Βουλγ. 
Έπιθεώρησις έτ. I l l ,  φύλλ. 7—8, σελ. 119—138 βουλγαριστί).

9) Επισκόπου Δραγοβιτίας Χαρίτωνος, αυτόθι, σελ, 6—7.



λαμβάνοντο ώς Βούλγαροι, θ’ άπεκλείοντο των τιμητικωτάτων τούτων κοι 
νοχικών θέσεων, ώ ; συνέβη άπό τοΰ 1861, οπότε τινές τούτων ή των υιών 
αυτών έξεδήλωσιχν τα βουλγαρικά των αισθήματα. Προσημειωτέον δέ ο ίι εκ 
τοΰ διατεθένιος προς ανάκτισιν της έκχλησίας πατά τον προμνημονευθέντα 
κατάλογον1*) χρηματικού ποσού έκ γροσίων 50.713 οί γραικίζοντες τότε 
Βούλγαροι προσήνεγκον μόνον περί τάς 18.000 γροσίων, έ | ών μόνος δ 
Βοΰλκος Θεοδώροβιτς, δ επιλεγόμενος ο μέγας υπέρ τάς 10.000 γροσ. δθεν 
ύπελήφθη ως κτίτωρ11), άτε και ένεργείσας παρά τη Πύλη προς εκδοσιν 
φιρμανίου, τά δέ υπόλοιπα ήσαν κοινοτικά χρήματα, ήτοι: 16.000 γρόσια 
κεφάλαιον ιώ ν δσπιταλίων της Κοινότητας, 4..000 κεφάλαιον της Κοινότη- 
τος, 5.000 κεφάλαιον τής Ελληνικής σχολής καί συνδρομαί τοΰ μέν "Ελληνος 
μητροπολίτου 2635, τά δέ υπόλοιπα τών 'Ελλήνων μελών τής Κοινότητος 
και έξ εισοδημάτων τής εκκλησίας. Έ ν  τούτοις ή φωτογραφία τοΰ καταλόγου 
παρατίθεται υπό τοΰ αγίου επισκόπου έν τή διατριβή του, δπως καιαδειχθή 
δ ιι ή έκκλησία ήτο βουλγαρική, ήν έσφειερίσθησαν οϊ "Ελληνες κα'ι διεξεδί- 
κησαν και προ τοΰ διαιτητικού δικαστηρίου τής Χ άγης” ) Αι επί τών αγίων 
εικόνων ελληνικοί έπιγραφαΐ τής έκκκλησίας διατηρούνται μέχρι τοΰ νΰν 
ανέπαφοι.’Αξιοσημείωτος δέ εΐναι ό αρχιεπισκοπικός της θρόνος διά την πα 
λαιότητά του, διακεκοσμημένος άπαξ τεχνηέντως διά λιθαδίων εξ ονυχος. 
*Η έκκλησία λειτουργεί νΰν καθ’ έκάστην Παρασκευήν καί συχνάζεται αυθις 
ώς πρότερον, κατά παράδοσιν υπό πολλοΰ γυναικείου κόσμου. Ό  εσωτερικός 
διάκοσμός της είναι άπλοΰς ” ). 10 11 * 13

10) Αύτόθι. Ή  επιγραφή του καταλόγου εχει : «Έ ν Φιλιππουπόλει 1837,
Μαρτίου 15, λογαριασμός τής ληψοδοσίας ά τάσης τής νεοκτισ δείσης εκκλησίας τής 
άγιας Παρασκευής εΐς Τεπαλτί, Κώδ, άγιας Παρασκευής 1837 Μαρτ. 15—1859. 
Ίδ έ  καί Ά ρ χ . Θράκ. Τόμ. ST Ίγγρ . 38, σημ.

11) J. Schiithm anow, Κ, G. Photinew, Sbornîk, τόμ. XI, I t .  1894, σελ. 721.
1 *2) Επισκόπου Αραγοβιτίας Χαςιτωνος, αυτόθι, οελ, 8 , σημ. 2 —Μετά τήν

κατά τάς συνθήκας άνταλλαγήν τών αλλοφύλων πληθυσμών μεταξύ Βουλγαρίας 
καί Ελλάδος, καί ιήν άποζημίωσιν τών καταλειφθεισών ιδιωτικών κτηματικών 
περιουσιών κατ' ίκτίμησιν μικτής έπιτροπείας (ϊδε, Θρακ. μελετ, κεφ, VI § 11), ή 
Βουλγαρική κυβέρνησις ήρνήθη νά πληρώση άποζημίωσιν 6 tâ  τάς κτηματικός τών 
έν τή Βουλγαρίρ Ελληνικών κοινοτήτων περιουσίας, ας β ψ κατέσχε τώ 1906, διΐ- 
σχυριζομένη o u  αόται προέρχονται έκ Βουλγαρικών χρημάτων. Ή  Ε λλάς έζήτησε 
τήν διαιτησίαν τοΰ δικαστηρίου τής Χάγης, δ.τερ δι’ άποφάσεως τφ 1930 άνεγνώρισε 
τάς Έλληνικάς κοινότητας μετά τών περιουσιών των, ών δίαλυθεισών ft άξια τών 
περιουσιών (ναών, σχολείων, μονών, νοσοκομείων καί λοιπών κτημάτων) εδει νά 
περιέλθη εΐς τά από τοΰ 1900 μέλη τών κοινοτήτων. *Η έκκλησία τής άγίας Π α 
ρασκευής μετά τών κτημάτων της άνεγνωρίσθη ώς Ελληνική.

13) Ά ντίγραφον τοΰ προειρημένου πατριαρχικού καί συνοδικού συγγιλιου 
ΐ’ΔρχεΧον 0ρ . Τόμ. ΣΤ' άρ. 38) διασώζεται καί έν ταϊς έγγράφοις τής οικογένειας 
Γκιουμουσγερδάνη. Έ ξεδόθη κατά Σ)βριον τού 1836 έπί νεμήσεως πατριαρ-



η

«  Ή  της άγιας Μαβίνης, ήτις ή to και δ μη τρο πολιτικό; ναός μέχρι 
τής καταλύσεως ιών ελληνικών έν Βουλγαρίφ κοινοτήτων (1906). Αύτη ήτο 
ωσαύτως έκ τών παλαιοτέρων τής πόλεως έκκλησιών κτισθεΐσα πιθανώς μετά 
την άλωσιν τή; πόλεως νπδ τών Τούρκων και λαβοΰσα τδ Ονομα τής δπό 
τών κατακτητών καταληφθείσης ομώνυμου παρά τφ “Εβρω, ής καταρρι- 
φθείσης έκτίσθη κατά τήν Ελληνικήν παράδοσιν έν τφ χωρίο της τδ τζαμίον 
“Ιμαρέτ. Κεΐται έν τή υποκείμενη πόλει νοτίως τής Εύμολπιάδος και δίντικρυ 
ακριβώς τής νοτίου ποτέ πύλη; τής άκροπόλεως. Έ π 'ι τοΰ αρχιεπισκόπου 
Φιλ)λεως ’Αρσενίου καταρριφθεΐσα άνηγέρθη έκ βάθρων έν έτει 1561, ως 
έμαρτυρεΐτο έΕ επιγραφής έπ'ι πλακδς έντειοιχισμένης δεξιέ* τφ εισερχόμενη) 
έκ τής νοτιάς τής όδοΰ πύλης εϊς τον περίβολον τής εκκλησίας. Καταρριφθέν- 
τος τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ περιβόλου μετά τήν υπό τών Βουλγάρων κατάλη* 
ψιν τής εκκλησίας καί άντικατασταθέντος διά κιγκλιδώματος έξηφανίσθη ή 
έπιγραφή. Αύιη άντιγραφεΐσα ΰφ ’ ημών τφ 1900, κεχαραγμένη κεφαλαίοις 
καί συμπεπλεγμένοις γράμμασιν ειχεν : « f  Οίκος ό παρών εκ βάθρων άνη- 
γέρθη (διά) κόπου και μόχθου συνδρομής ήνέχθη [ Αρσενίου ιε τοΰ πανιε- 
ρωτάτου | Φιλιππουπόλεως μητροπολίτου | έπ'ι έτους ζό, Νοεμβρίου ε'.κ·. Τήν 
επιγραφήν μνημονεύει καΐ δ Ίσουκαλάς άντιγράψας ’*). Τήν έκκλησίαν ώς 
μητροπολιτικδν ναόν μνημονεύει καί ό G erlach  διελθών δλίγω ύστερον τής 
άνοικοδομήσεώς της τφ 1578 προσθέτων δτι ούδέν τδ άξιοσημείωτον πα
ρουσιάζει. ΚατακαεΤσα μετά τής παρ’ αύτή μητροπόλεως έπι μητροπολίτου 
Νεοφύτου (1692 — 1711 ,Γ>) άνηγέρθη αύθις μετά δγδοήκοντα έτη κατά τούς 
κώδικας τής μητροπόλεως έν έτει 1783 περί Κυρίλλου, δπότε ένετειχίσθη, 
ως φαίνεται, έν τφ πεοιβόλφ και ή προμνημονευθεΐα παλαιοτέρα κτιτορική 
έπιγραφή. Κατά πρωτοκολλάν από μηνδς Φεβρουάριου 1783 περί τοΰ έξελε- 
χθέντός λογαριασμού τών δαπανηθένιων εις τήν άνάκτισιν, ήτις άνετέθη εΐς 
τον κτίτορα άρχοντα σκευοφύλακα Τζελεμπή Νικολάκι υπό τής Κοινότητος, 
καταχωρισθέν έν σελίδι γ ’ (11) τοΰ πρώτου τοΰ Κυρίλλου (1781— 1845) κω
δικός τής μητροπόλεως '*) ή δλη δαπάνη άνήλθε τότε εις γρ. 44.731 και 
άσπρα 17 : «ακριβώς τοίνυν θεωρηθέντος τοΰ ρηβέντος λογαριασμού τής 
εκκλησίας τή; άγιας Μαρίνης μαρτυροΰμεν καί δμολογοΰμεν αϊτόν κατά 14 15 16

χεύοντος Γρηγορίου καί φέρει τάς ΐιπογραφάς τών συνοδικών Ή  ρακλείας Διονυσίου 
Κυζίκου Α νθίμου, Νικομήδεια Παναρέτου, Δέρκων Γερμανοΰ, Προύσης Άνθιμου, 
“Αρτης ’Ιγνατίου, Φιλαδέλφειας Παναρέτου, Μαρωνείας Νεοφύτου, Δανιήλ Φιλιπ- 
ιτουπόλεως Νικηφόρου, ΣωζοαγαΟουπόλεως Νεοφύτου, Λήμνου Ιερωνύμου, Νισαά- 
βι*ς Νεκταρίου.

14) Γ. Τσουκαλά, ι*ΰτόθι. οελ. 41, σημ. λδ '.
15) Α ύ τ ό θ ι .

16) Επισκόπου Δραγοβιτίας Xagltmvog αυτόθι, σελ. 4, ένθα παρατίθεται 
ή φωτογραφία τοΰ πρωτοκόλλου έκ τοΰ κωδικός, "Ιδε τό πρωτόκολλου έν τφ Ά ρ- 
χείφ Θράκης Τόμ, Ε ', ετ. 1Ü38—39 σελ. 53 άρ. 2.



πάντά άληθεύοντα τόσον κατά τήν σύνταξιν όσον καί κατά τά έξοδα χωρίς 
νά έχη λάθος μέχρι κάν ένός λεπτού. “Οθεν και ε!ς τήν περί τούτου ενδεώ ν 
καΐ άσφάλειαν έγένετο κα'ι το παρόν τή βεβαιώσει τοΰ πανιερωτάτου καί 
σεβασμιωτάιου ημών δεσπότου άγιου Φιλιππουπόλεως κυρίου κυρίου Κυρίλ
λου και μαρτυρίφ, χών εντιμότατων κληρικών καΐ εύγενεστάτων αρχόντων ' 
και άπάντων ήμών των έσναφίων της πολιτείας κα'ι εδόθη τφ ρηάέντι άρ- 
χοντι σκευοιρυλακι τξελεμπή Νικολάκη καταστρωθέν και έν τφ χώδικι τήΐ 
μητροπόλεως, φψπγ, Φεβρουάριον». "Επονται αί ΰπογραφαί ως μαρτύρων 
τοΰ ρεφενδαρίου, τοΰ χαρτοφύλακος, τοΰ διερμηνέως κα'ι τοΰ δστιαρίου, άρ4Φ 
χόντων. τοΰ ΧΤεωργίου ‘Αθανασίου (Γκεμίσ - γκερδάν), Χριστοδούλου Ά ί  ̂
θανασίου Βασιλάκογλου, ’Ιωσήφ X "  Μιχαήλ Φόρογλου κα'ι Εμμανουήλώ 
Φώτογλου προκρίτων, καί άνά δύο των αντιπροσώπων των έσναφίων άμπα-’τ 
τζήδων, καυταντζήδων καί γουναράδων καί άνα τρεις των έσναφίων τακτα-Φ 
τζήδων καΐ μπακάληδων καί μία άλλη έν τφ άκρφ, βεβαιούμεναι άπασαι 4 
διά τής υπογραφής τοΰ αγίου Φιλιπουπόλεως Κυρίλλου ” ). Έ κ  τοΰ Πρώτο 
κόλλου τούτου ό άγιος Δραγοβιτίας εξάγει την άναμφισβήτητον (!) άπόδειξιν 
ότι καί αΰτη ή εκκλησία έκτίσθη διά Βουλγαρικών χρημάτων (!!) τότε, διότι 
εκ των 13 μαρτύρων έκ των έσναφίων οΐ τέσσαρες φέρονσι Βουλγαρικά 
γνήσια ονόματα X" Στόγιος, Ζλατάνης, Στόγιος καΐ Πέντξος ’"). Τό δέ πα- , 
ραδοξότερον είναι ότι ΰπερβάλλων τον Μωραβένωφ εις τάς περί άνεγέρσεως δ 
των έκκλησιών ψευδολογίας, άς επί λέςει αντιγράφει έν τή μελέτη του, έκ- ') 
βουλγαρίξει καί τον έκ σειράς, έλλήνων προγόνων έλκοντα τό γένος άρχοντα''- 
Νικολάκιν Ίωάννου X ”  Νίκογλου, επί έτη σκευοφύλακα τής μητροπόλεως,·κ 
τής πολύ μελό ΰς οικογένειας ούτινος μέλη άπαντώσιν ως έμποροι μετοίκησαν ώ 
τες έν Τεργέστη (1792) ό Λάμπρος Νίκογλου ,ίι) καί ό ’Ιωάννης καί ό Κων-ώ 
σταντΐνος Παπά Νίκογλου έν Ρενάρ τής Ρωσίας (1821) φιλικοί 10) Οΰτω 
διασαφηνίζουν τό-πρόσωπον τοΰ τζελεμπή Νικολάκη σημειοΐ ότι είναι ό Ν ι
κόλαος Τσαλίκωφ (Θεοδώριβιτζ) έκ Κοπριφιίτσης, έν ιρ είναι βεβαιομένον 
ότι οι αδελφοί Θεοδώροβιτζ—Τσαλίκογλου έγκατέστησαν έν Φιλιππουπόλει 
πολλφ βραδύτερον, ό μέν Στογιάννος (1768— 1879) τφ 1073, ο δέ πρεσβύ 
τερος Βοΰλκος δ μέγας τφ 1817 ΐ1).

Κατά ιόν Μωραβένωφ, μεταξύ των κτιτόρων τής εκκλησίας ταύτης 
ήτο καί δ ’Ιωάννης Κ. Κοϊμτζής, πάπος τοΰ ένΌ δη σ φ  εθνικού μεγάλου εύερ- 17 18 19 20 21

17) ΑΰτόβΊ, κατά τήν φυτογραφίαν τοΰ πρωτοκόλλου.
18) *I8e ανωτέρω κεφ. XVIII § 2, περί των παρά τοΐς "Ελλη σι Φίλιππου- 

πολίταις έν χρήσει κυρίων ονομάτων.
19) Κώδιξ Κυρίλλου I (1781-1S45) σελ. 16 (ιη\).
20) ΦΑήμονος I. Δοκίμων περί τήί φιλικής "Εταιρείας, Ναυπλων, 1834, εν 

τφ πίνακι των εταίρων ύπ* άρι&. 411 καΐ 412,
21) Kessiakoio Chr. Ό  Βοΰλκος καί ό Στογιάννος θεοδώροβιτς. Τσαλίκωφ, 

βουλγαριστί, Πλόβδηφ, ετ. 1935, σελ. 43 καί 19.



γέτου Γρηγορίου Ί  Μαρασλή, οιίπνυς ό τάφος μετ’ επιταφίου επιγράμμα- 
τοςεσφζετο εν τή αυλή τΓ)ς εκκλησίας μέχρι του 1853 ” ).··Έπεί8.ή ομίος ·χ«τάΐ 
την έ;τϊ Κυρίλλου άνοικοδόμησιν τής εκκλησίας κτίτωρ άΰτής ώνομάσθη; ο 
άρχων σκΕυοφόλαξ Τζελεμπής Νικολάκις xui οΰδαμώς μνημονεύεται 6^Ιω άν
νης Κοϊμτζής άισαότως κτίτωρ, δέον νά ΰποτεθή ίίτι γίνεται σόγχυσις τής Επί 
Κυρίλλου άνοικυδομήσεως τής εκκλησίας καί τής ίιπερμεσοΰντος τοΰ δέκα
του ογδόου αΐ.ώνος υπό τοΰ Ίωάννυυ Γρηγορίου (Κ. Κυϊμτζή) ανευ φίρμα- 
νίου επισκευής της, δΓ ίίπερ ό κτίτωρ τότε έςωρίσΟη εις την βασιλεύουσαν 
καί μετά πολλάς θυσίας ίτυχε χάριτυς. Τώ 1853— 1856 επιτροπευοντων τοΰ 
Αημητριού II. Καξαντζόγλου καί τοΰ Μαυοουδή Βογιατζή δια του κεφα
λαίου της άνερχομένου είς δυο χιλ. λιρών χα'ι άλλων συνδρομών ή Εκκλησία 
άνεκτίσθη ουίΐις λιθόκτιστος εκ βάθρων μετά θόλου και προστώου και ανι
στόρητη διατηρηδεντος τοΰ εσωτερικού αυτής ξύλο γλυπτικού διακόσμου {τέμ
πλων, αρχιερατικού θρόνου καί τοΰ κουβουκλίου τής αγίας Τραπέζης) έργου 
τοΰ Μετσοβίτου "Ίωάννου Πασκοΰλα. Τοιαυτη δε παραμένει και σήμερον 
άπασών των ελληνικών ίπι γραφών της άντικατασταθεισών τεχνηέντως διά 
βουλγαρικών. Αυστυχώ; σίιν τή άντικαταστάσει τών επιγραφών μετεχρωμα- 
τίσθη καί έπαθε καί ή έξοχος είκιυν τής Παναγίας τοϋ Τέμπλου, έργον του 
νεαροΰ τότε Βούλγαροί' Cmγρ αφοί’ έκ Παζαρτζιχίου Ντοσπέβσκυ, σπουδά- 
σαντος έν Ρωσά*

γ) Ή  τών 7«£ιαρχώι·, άνατολικώς καί πλησιέστατα τής μητροπολεως 
και κάτω9εν ακριβώς τών αποτόμων καί έπιχρεμαμένων βράχων τής νοτιο
δυτικής ακρας τοΰ λόφου τών Σχοινοβατών. Παλαιά έκκλησία μνημονευο* 
μένη ήδη υπό τοΰ ( İvrind i. Ύπήγετο εις την έκκλησίαν τής άγιας Μαρίνης 
μι) εχουσα ενορίαν καί ί λειτουργεί μόνον κατά Σάββατο ν καί τήν ονομαστι
κήν της εορτήν τη 8η Νοεμβρίου. Κατά τήν-τελευχαίαν τριετή άνοικοδόμή- 
σιν τής εκκλησίας τής άγιας Μαρίνης ot ένορΐται αυτής έλειτουργοΰντο iv 
αυτή καί ήναγκάσίίησαν νά τήν επισκευάσωσι κατά το ενόν μετενέγχόντες 
είς αυτήν καί πάσας τά; παλαιά; εικόνας τής έκχλησίας τής άγιας Μαρίνης, 
ών τινες άπο τών Βυζαντιακών χρόνων. Πολλάκις εκτοτε παθοΰσα ΰπό ιών 
καταπεσόντων άνυάίεν βράχων καί ενεκα τοΰ Ιπικινδυνου μή λειτουργούσα 
πλέον καί ερειπωΟεϊσα καικρρίφθη υπό τής ελληνικής Κοινότητος περί τά τέλη 
τοΰ παρελθόντος αιώνας. Ό  περίβολος αυτής ανέκαθεν επί τουρκοκρατίας 
εχρησίμευεν ώς νεκρσταφεΐον τών ενοριτών τής άγιας Μαρίνης, iv φ  ευρί* 
σκονται καί οί τάφοι ιών άποθανόντων Ελλήνων μητροπολιτών. Σήμερον 
εν τφ  περιβόλφ της είναι εκτισμέναι οΐκίαι. 22 23

22) Ί δ ε  κατωτέρω, κεφ. XXXVI : Γρηγόριος Μαςασλήδες καί M vgt. f â,no-
στολίάον, λόγιοι Θράκης, παράρτ. Θρακικων Τόμ. I l l ,  i t .  1931, σελ. 133. .

23) .Ί δ ε  Δημ. ΒογαζΙή, Ιστορικόν σημείωμα, σελ. 66 καί τό ωραΐον ποίημά 
του «Σκοτώσανε τήν Παναγιάν*, ή Μάγισσα τοΰ Ψυχοσάββατου, Θεσσάλ. e t. 1937.



πάντα άληθεύοντα τόσον πατά την σύνταξιν οσον καί πατά τά έξοδα χωρίς 
νά εχη λάθος μέχρι «αν ενός λεπτού. 'Ό θεν «α'ι είς την περί τούτου ένδειξιν 
καί ασφάλειαν έγένετο «α'ι τό παρόν τη βεβαιώσει τοΰ πανιερωτάτου και 
σεβασμιωτάτου ήμών δεσπότου άγιου Φιλιππουπόλεως «υρίου κυρίου Κυρίλ- 
λου και μαριυρίφ, τών εντιμότατων κληρικών και εύγενεσιάτων αρχόντων 
καί απάντων ημών των εσναφίων τής πολιτείας καΐ έδόθη τφ ρηθέντι άρ- 
χοντι σκευόφύλακι τζελεμπή Νικολάκη καταστρωθέν καΐ εν τφ  κώδικι τήΐ 
μητροπόλεως, αψπγ, Φεβρουάριου». "Επονται αί υπόγραφα! ως μαρτύρων 
τοΰ ρεφενδαρίου, τοΰ χαρτοφόλακος, τοΰ διερμηνέως καί τυΰ όστιαρίου, άρ· 
χόντων, τοΰ Χ'Γεωργίου "Αθανασίου (Γκεμίσ · γκερδάν), Χριστοδούλου ’Α 
θανασίου Βασιλάκογλου, ’Ιωσήφ X " Μιχαήλ Φόρογλου και Εμμανουήλ 
Φώτογλου προκρίτων, και άνύ δύο των αντιπροσώπων τών εσναφίων άμπα- 
τζήδων, καυταντζήδων και γουναράδων καΐ άνά τρεις τών εσναφίων ιακτα- 
τζήδων κα! μπακάληδων κα! μία άλλη έν τφ άκρφ, βεβαιούμεναι άπασαι 
διά τής υπογραφής τοΰ άγιου Φιλιπουπόλεως Κυρίλλου ' ’). Έ κ  τοΰ Πρώτο 
κόλλου τούτου δ άγιος Δραγοβιτίας εξάγει την αναμφισβήτητον (!) άπόδειξιν 
δτι κα! αυτή ή εκκλησία έχτίσθη διά Βουλγαρικών χρημάτων (!!) τότε, διότι 
έκ τών 13 μαρτύρων έκ τών εσναφίων οί τέσσαρες φέρουσι Βουλγαρικά 
γνήσια ονόματα X " Στογιος, Ζλατάνης, Στογιος κα! Πέντζος 1Ρ). Τό δέ πα· 
ραδοξότερον είναι δτι ΰπερβάλλων τον Μωραβένωφ είς τάς περί άνεγέρσεως 
τών εκκλησιών ψευδολογίας, ά ς έπ! λέςει αντιγράφει έν τή μελέτη του, έκ- 
βουλγαρίζει και χόν έκ σειράς, έλλήνων προγόνων ελκονχα τό γένος άρχοντα 
Νίκολάκιν Ίωάννου X " Νίκογλου, έπ! έτη σκευοφύλακα τής μητροπόλεως, 
τής πολυμελούς οικογένειας ουτινος μέλη άπαντώσιν ως έμποροι μετοίκησαν 
τες εν Τεργέστη (1792) δ Λάμπρος Νίκογλου |9) καί δ Ιω άννης και δ Κων 
σταντίνος Παπά Νίκογλου έν Ρενάρ τής Ρωσίας (1821) φ ιλ ικ ο ίΙ0) Ουτω 
διασαφηνίζων τό-πρόσωπον τοΰ τζελεμπή Νικολάκη σημειοί δτι είναι δ Ν ι
κόλαος Τσαλίκωφ (θεοδώριβιιζ) έκ Κοπριφτίτσης, έν φ  είναι βεβαιομένον 
δτι οϊ άδελφοΐ θεοδώροβιιζ—Τσαλίκογλου έγκατέστησαν έν Φιλιππουπόλει 
πολλφ βραδύτερον, δ μέν Στογιάννος (1768— 1879) τφ 1073, δ δέ πρεσβύ 
τερος Βοΰλκος δ μέγας τφ 1817 *').

Κατά τον Μωραβένωφ, μεταξύ τών κτιτόρων τής εκκλησίας τούτης 
ήτο και δ Ιω άννης Κ. Κοϊμτζής, πάπος τοΰ έν ’Οδησφ εθνικού μεγάλου εΰερ-

17) Αυτό ΕΚ, κατά τήν φυτογραφίαν τοΰ πρωτοκόλλου,
18) Τδε ανωτέρω κεφ- XVIII § 2, περί των παρά τοΐς "Ελλησι Φίλιππου- 

πολίταΐϊ έν χρήσει κυρίων όνομά των.
19) Κώδιξ Κυρίλλου I (1781—1845) σε λ. 16 (ιη '.).
20) #*1ήμονθ£ I .  Δοκίμων περί τή; φιλική; 'Εταιρείας, Ναυπλιον, 1834, έν 

τφ  π ίναχι τών έταίρων όπ’ άριθ, 411 καί 412,
21) Kessiakoτο Chr. *0 Βοΰλκος καί δ Στογιάννος Θεοδτόροβιτς. Τσαλίκωφ, 

βουλγαριστί, Πλόβδηφ, έτ. 1935, σελ. 43 καί 19,



Φ

γέτου Τρηγορίου Ί .  Μαρασλή, ουπνος ο τάφος μετ’ επιτάφιου επιγράμμα
τος έσωζε to εν ιή αυλή ιής εκκλησίας μέχρι τού 1853 !ΐ) ,Ε π ε ιδή  όμως κατά- 
την επί Κυρίλλου άνοικοδόμησιν της εκκλησίας κτίτωρ αν ι η ς ώ νο μ ά σΟη: ό 
αρχών σκευοφόλαξ Τζελεμπής Νικολάκις και ουδαμώς μνημονεύεται ο "Ιωάν
νης Κοϊμιζη; ώοαιαιος κτίτωρ, δέον να υποτεθή οτι γίνεται σιίγχυσις της έπΐ. 
Κυρίλλου ανοικοδομήσει*; της εκκλησίας και της ΰπερμεσοΰντος τού δέκα
του ογδόου αιώνος υπό τοΰ Μωάννου Γρηγορίου (Κ. Κοϊμτζή) ,άνευ φίρμα- 
νίου επισκευής της, δ ι' ίίπερ ό κιίτωρ τότε έξωρίσθη εις τήν βασιλεύουσαν 
και μετά πολλά; Ουσίας έτυχε χάριτος. Τφ 1853—: 18θ6 έπιτροπέυόντων τοΰ 
Αημηιρίου II. Καζαντζόγλου και τοΰ Μαυρουδη Βογιατζή διά τοΰ κεφα
λαίου της άνερχομένου είς δυο χιλ. λιρών καί άλλων συνδρομών ή εκκλησία 
ανεκτίσθη αυθις λιθόκτιστος εκ βάάρων μετά ft όλου καί προστφύυ καί άνι- 
στορηθη διατηρηθέντος τοΰ εσωτερικού αυτής ξυλογλυπτικού διακόσμου (τέμ
πλου, αρχιερατικού θρόνου καί τοΰ κουβουκλίου τη; άγιας Τρα πεζής) έργου 
τοΰ Μετσοβίτου Ίωάνντνυ Πασκουλα. Τοιαυτη δέ παραμένει καί σήμερον 
άπασών των ίλληνικών έπιγραφών της άντικατασταθεισών τεχνηένιως διά 
βουλγαρικών. Αυστυχώς συν τή άντικαταστάσει των επιγραφών μετεχρώμα- 
τίσ&η και έπαίίε και ή έξοχος εΐκών τής Παναγίας τοΰ Τέμπλου, εργον τού' 
νεαρού τότε Βουλγάρου ζωγράφου έκ Παζαρτζικίου Ντοσπέβσκυ, σπουδά- 
σαντος έν Ρωαίφ

γ) Ή  τών Τ α ξ ι η ρ χ ώ άνατολικώς καί πλησιέστατα τής μητροπόλεως 
και κάτωθεν Ακριβώς τών άποτόμων καί έπικρεμαμένων βράχων τής νοτιο
δυτικής άκρας τοΰ λόφου τών Σχοινοβατών. Παλαιό εκκλησία μνημονευο- 
μένη ήδη υπό τού G erlach. Ύπήγετο είς τήν εκκλησίαν τής άγιας Μάρίνης 
μή έχουσα ενορίαν καί έλειτουργει μόνον κατά Σάββατον καί τήν δγομαστί* 
κήν της εορτήν τή 8η Νοεμβρίου. Κατά τήν τελευταίαν τριετή άνοικοδόμη- 
σιν τής εκκλησίας τής άγιας Μάρίνης ot ένορΐται αυτής έλειτουργοΰντο έν 
αυτή καί ήν«γκάσί)ησαν νά τήν έπισκευάσωσι κατά το ενόν μετενεγκόντες 
είς αυτήν καί πάσας τάς παλαιά; εΐκόνας τής έκκλησίας τής αγίας Μάρίνης, 
ών ττνε; από τών Βνζαντιακών χρόνων. Πολλάκις εκτοτε ποθούσα υπό ιώ ν 
καταπεσόντων άνωθεν βράχων καί ενεκα τοΰ Ιπικινδύνου μή λειτουργούσα 
πλέον καί ερειπωθείσα κατερρίφθη υπό τής Ιλληνικής Κοινότητος περί τά τέλη 
τού παρελθόντος αιώνος. Ό  περίβολος αυτής ανέκαθεν επί τουρκοκρατίας' 
έχρησιμευεν ώς νεκροταφείο*' τών ενοριτών τής άγιας Μάρίνης, έν <£> ευρύ 
σκονται καί οί τάφοι ιών άποθανόντων Ελλήνων μητροπολιτών. Σήμερον 
έν τφ περιβόλιρ της είναι έκτισμέναι οίκίαι.

22) “Ι 6ε κατωτέρω, κεφ. XXXVI : Γρηγόριος Μαρασληδες καί Μ νρτ. * iıto -  
στοΧϋον, λόγιοι Θράκης, παράρτ. Θρακικων Τόμ, III, Ιτ. 1931, σελ. 133.

23) "Ιδε Δημ, Βαγαζλή, Ιστορικόν σημείωμα, σελ. 66 καί τό ώραΐον ποίημά 
του ^Σκοτώσανε τήν Παναγιάν», ή Μάγισσα τοΰ Ψυχοσάββατου, θεσσάλ. ετ. 1937:



δ) Ή  της άγιας Κυριακής άνατολικώς toû λόφου Μουσαίου έν τη 
ύποχειμένη πόλει, άνεγερθεΐσα εχ βάθρων τη 19η Σεπτεμβρίου του 1832 
επί τόπου παλαιοτέρας ετοιμορρόπου, χτισθείσης μετά το 1578, αιε μή 
μνημονευόμενης ΰπο τοΰ G erlach , Επί τη; άρχιερωσύνης του μητροπολίτου 
Νικηφόρου, ως έδήλου καί ή άνωδεν της Εξωτερικής πύλης τοϋ νάρθηκο; 
εντετοιχισμένη ελληνική Επιγραφή άντικατασταθεΐσα διά βουλγαρική; εν 
πιστή μεταφράσει®*). Άνεκτίσθη υπό τής Κοινότητας τ. ε διάτω ν ίδιων 
της κεφαλαίων άνερχομένων εις τρείς χιλιάδας λιρών, εξ άν τάς Εκατό λίρα; 
χατέθηκεν ό ενορίτη; γραικίζων Βούλγαρος εξ Άβραδάλων τζορμπατζής 
Βοϋλκος Τσαλόγλου ή Κοΰρτοβιτς, ό επονομαζόμενος μικρός, όστις διά τής 
παρά τή Πύλη ισχύος του συνετέλεσεν ε’ς την εκδοσιν καί τοΰ σουλτανικοΰ 
περί τής άναχτήσεώς της φίρμανίου. Κατά την μαρτυρίαν τοϋ πατρό; τοϋ 
γράφοντος ταΰτα, ενορίτου καί επιτρόπου τής Εκκλησίας, εΐργάσθησαν εκ 
περιτροπής κατά την άνεγερσιν αυτή; πάντες οΐ Ενοριται ήμερα; και νυκτός 
μηδε των πρεσβυτερών γυναικών και των παιδων εξαιρούμενων βοηδοΰντες 
τον; τεχνίτας, Έβοήθησε δε εις τήν άνέγερσίν της κα) ό ενορίτη; ζάπλουτος 
Χατζή Γιοβαννής Χρήστου Κοίμτζόγλου, όστις εν γενική συνελεύσει των 
Ενοριΐών καί προκρίτων τής πόλεω; δπό τον μητροπολίτην διωρίσθη ταμίας 
των εξόδων καί εσόδων εχων γραμματέα τον Ίωάννην Ψάλτην. Όσαύτως 
διωρίσθησαν και δέκα ενορΐται Επιστάται επί τής άνοικοδομήσεως όρισθεί
σης εκάστφ τής υπηρεσία; αΰτοΰ ’*).

Δέκα Ετη μετά τήν άνοικοδόμησιν τής Εκκλησίας μετά τοϋ ωραίου 
τής εσωτερικού ξυλογλυπτικοΰ διακόσμου ήγοράσθη καί ή παρακείμενη προς 
άνατολάς μεγάλη παλαιά οΐκία μετά μεγάλης αυλής των Μαρκοβηνών μπέη
δων ’Ισμαήλ καί Μαχμούτ καταρριφθείσης ταύτης ώς ετοιμορρόπου επεξετάθη 
τό νεκροταφεΐον τής Εκκλησίας καί παρ’ αύτφ ανηγέρθησαν οΐκίαι προς 
ενοίχίασιν. Έ κ  τούτου καί σήμερον δκόμη ό περίβολος τής εκκλησίας είναι 
μέγάς. Έ ν  τφ  περιβόλφ τής εκκλησίας πρός βορράν ύπάρχει παλαιόν πα- 
ρεχκλήσιον τοΰ άγιου ’Αθανασίου ύφ’ δ ήτο τό ossarium , *0 διάκοσμος 
αϊτού είναι ό παλαιός τής χαταρριφθείση; εκκλησίας τής άγιας Κυριακής, 
ώσπερ καί αί πλείσιαι των αγίων εικόνων. Τό εν τφ άνατολικφ τής αυλής 
μέρει κωδωνόστάσιον μεθ’ ωρολογίου εχτίσθη υπό τών Βουλγάρων τφ 1906. 
Ή  Εκκλησία τής αγίας Κυριακής κατελήφθη υπό τών Βουλγάρων τή 27 
Δεκεμβρίου 1892 ή δ η ίβ). Έ π ί τή ανοικοδομήσει τής εκκλησίας ταύτης εποιή-

24) Πραχτικόν άπίι 27 Ίανουαρ. 1832 έν ΐφ  Κώδικι τής ίεράς μητροπόλεως 
(1781-1S45), σελ. 157 (ρξε).

25) Φωτίου έπισχόπου Είρηνουπόλεως, Ε π ίσ ημα  έγγραφα καί Ιστορικοί ση
μειώσεις περί τής ΒοιΑγ. πολιτικής τών Βονλγ. κακσυργιών πρός έξόντωσιν ιοΰ 
Ελληνισμόν τής Ά νατ. Ρωμυλίας (1878—1914). ‘Α0ηναι ετ. 1919 σελ. 284—299.

26) Αΰτόθ-ι, σελ. 48 (μ'.) "Ιδε καί Θρακικοΰ αρχείου τόμ. Σ Τ ', σελ. 43, 
έγγρ. 26 καί τήν σημ.



θησαν υπό τοΰ τότε μητροπολίτου Νικηφόρου Λεσβίου δ ι’ αυτήν οΐδε οΐ 
στίχοι παλιτικοί ένιοιχισθέντες επί μαρμάρινης πλακός άνωδι τής εισόδου.

«Ίεραρχοΰντος πόλεως τής Φιλίππου | τοΰ θειοτάτου Νικηφόρου Αε- 
σβίου I ύ ναός ουιος τής αγίας ενδόξου | καί χριστοάθλου Κυριακής τής θείας 
I σεσαθρωθεΐ; τελείως ήπείλει πτώσιν, [ δστις τή σπουδή καί πλουσίρ δα

πάνη I ιών φιλοχρίστων τής ενορίας τούτης | συνδρομησάντων καί τών λοι-, 
πών απάντων 1 τών όρθοδόξων τής πόλεως Φιλίππου | ζήλφ ενθεω άνηγερθη 
έκ βάθρων, [ ώς νΰν όρίϊται εϊς μέγεθος καί κάλλος, j οίσπερ τΰ θειον δώη 
μισθούς άπειρους, | υγείαν εδαγή, βασιλείαν δ’ εν πόλφ | ταΐς άθλοφόρου 
εΰπροσδέκτοις πρεσβείαις. ρωλβφ έν μην) Αΰγοΰστω».

'Ωσαύτως έποιήθησαν καί έτεροι ίαμβοι έμμετροι 1 «■(* Θείςι συνάρ- 
σει καί αγαθή τή τάχη | Λ ναός οΰτυς εκ βάθρων άνηγερθη | τής χριστοά- 
θλου Κυριακής τής Θείας | τή προστασία, εΰλαβείφ καί πόθφ | τού άρχιθυ- 
του πόλεως τής Φιλίππου | κυροϋ Νικηφόρου τε τοΰ Λεσβιόθεν, | διά,δα- 
πάνης οδχ ολίγης άδράς τε, | τών φιλοχρίστων τής ένορίας πόσης | συνδρο
μησάντων τε ένθεη» σθένει | τιον εΰσεβοόντων ευλαβών ευπατριδών ) συν.· 
τοΐς κοπιάσασι, θειόθεν γέρα | εΰβράβευτον χριστομάρτυς παρθένε φωλβ', έν 
μηνί Αΰγοΰστφ* ■

'Ωσαύτως σιινετέθη, όπως χαραχθή έπι έντοιχισθησομένης έπί τοΰ 
ναού πλακός, ήδε ή επιγραφή ή κατά μίμησιν τής επί τοΰ ναού τής άγιας 
Μαρίνης : « f Ναός ό παρών ί.κ βάθρων άνηγερθη, κόπου καί μόχθου καί 
συνδρομής ήνέχθη Νικηφόρου τε τοΰ πανιερωτάτου μητροπολίτου τής πό
λεως Φιλίππου, ςιωλβ' Α πριλίου α '».

Άξιοσπούδαστος είναι ό ξυλουργικός διάκοσμος τής εκκλησίας ταυ- 
της, δστις άμιλλάται πρός τον τής άγιας Μαρίνης καί είναι προφανώς έργον 
των αυτών ξυλόγλυπτων. Ό ί Βούλγαροι κατελαβον αυτόν επί τή δικαιολογία 
δτι κτίτωρ αίπής είναι ό προρρηθείς βουλγαρικής καταγωγής τζορμπατζής 
μικρός Βοΰλκος διά τε την δωρεάν αΰτοΰ καί τήν ένεργείφ αΰτοΰ εκδοσιν 
σουλτανικοΰ περί άνοικοδομήσεω; φίρμαν ίου καί ώς άχρηστον ουσαν τοΐς 
όλονέν μειουμένοις °Κλλΐ|ΐτιν έν τή πόλει, εχουσιν άλλο.ιστε και αλλας εκκλη
σίας, τών Βουλγάρων τής ενορίας αυξανόμενων καί μή έχόντων ιδίαν έκκλη· 
σίαν προς έκκλησιασμόν τιον. "Απασαι αί Έλληνικαί έπιγραφαί της άντικα- 
τεστάθησαν άμα τή καταλήγει της διά άρχαιοπρεπών βουλγαρικών καί έν τφ 
εσωτερική) δυτικφ τοίχιυ ίστορήθησαν μεγάλοι μεγαλωστϊ δλως άπειροκάλως 
οί άγιοί των Κύριλλος καί Μεθόδιος μεθ’ δλου τοΰ Κυριλλείου άλφαβήτου.

ε) Ή  τής Κοιμήσεω; (ί)ΐ Θεοτόκου, ή καλουμένη τής Παναγίας, επί 
τοΰ λόφου τής Εΰμολπιάδος έν τή άκροπόλει. Μία τών αρχαιότερων εκκλη
σιών πολλάκις άνακτισθείσα. Μνημονεύεται καί υπό τοΰ G erlach, προφα
νώς δέ κειται επί τοΰ χώρου, έν ώ ήτο προ τής άλώσεως ή μονή τής Θεοτό
κου, καθ’ S ήκουσεν, ώς προερρήθη ό Βεράντιος. Έ ξ έπιγραφής άνευρεθεί-



σής έπΐ πλοϊκός έπιτυμβίου ΰπό τό ιερόν τής σύνθρονον κατά ίήν τελευταίαν 
της άνοιχοδόμησιν φαίνεται 8τι πρώτο; κτίτωρ αυτής' ή το ο Βυζαντινός Ά -' 
μίαιασς, ου τό θυγάτριον ’Επιφάνιαν ετάφη εν αυτή. Ή  επιγραφή κατ’ άνά 
γνωσιν καΐ άντιγραφήν τοΰ Τσουκαλά εΐχε κεφαλαίοι; γράμμασΐ: «ΛΕΙΨΑ- 
ΝΟΝ Κ Η ΤΑ Ι Τ ΕΛ ΕΝ ΕΝ  ΤΑΣ ΕΠ ΙΦ Α Ν ΙΟ Υ  Θ Υ ΓΑ Τ ΡΟ Σ ΑΛΥΑΝ- 
ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ Κ Τ Η Τ Ο ΡΟ Σ ΤΟΥ Θ ΕΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥ» s:), ήν ό 
K alınka άναγινώσκει: «Λ(ε)ίψαν(ο)ν κήτα(ι) τελ(ειωθ)έν έντά{δε) Έ π ιφ α- 
νίου θυγατρός Άλυάτου τοΰ κ(υρίου) κτήτορος τοΰ 9είου ναοΰ τουτ(ου)» 
και ήμεΐς «Λείψανον κεΐιαι τελ(ειωθέν)!ί) έντάδ(ε) Έ π  κρανίου ” ) θυγατρός 
’Αμιάντου ’°) τοΰ κ(«ΐ) κτήτορος τοΰ θείου ναοΰ τούτου». Ό  χρόνος τής 
κτίσεως τής πρώτης εκκλησίας δεν παρεδόθη ήμΐν, φαίνεται όμως ότι αυτή 
άνάγεται εΐς τοΰς μέσους βυζαντιακοΰς χρόνους s‘). Ή  εκκλησία άνεκτίσθη 
αΰθις καΐ έζωγραφήθη τώ 1698 δαπάνη καί φροντίδι τοΰ ρήτορος Ά νδρο 
νίκου, υΰτινος ως και των μελών τής οικογένειας αΰτοϋ αϊ εικόνες ήσαν ζω 
γραφισμένα ι έπι των τοίχων τοΰ νάρθηκας καί διετηροΰντο ζωηράΐ μέχρι 
τής καιεδαφίσεώς της τφ 1844 μετά τής έπι τής θυρας τοΰ νάρθηκος κεφα- 
λαίοις γράμμασΐ μακράς επιγραφής, ής ευτυχώς τά κυριώτερα μέρη διεφύ 
λαξεν ήμΐν ο Τσουκαλάς: «Έ κ βάθρων άνφκοδομήθη ό ναός οΰτος τής 
θεομήτορος, (διά) συνδρομής δέ και μόχθου κυρίου ’Ανδρονίκου, -εντιμότα
του ρήτορος μητροπόλεως της πάνυ περίφημου πόλεως τής Φιλίππου». Τε- 
λειωθέντος τοΰ ναοΰ αΰθις άνιστορήθη δ ι’ εξόδων και συνδρομής τοΰ άνω
θεν ρήτορος εντιμότατου κυρίου Ανδρονίκου, άρχιερατευοντος τοΰ πανιερω- 
τάτου καί λογιωτάτου τε ημών τοΰ καΐ μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως κυρίου 
Νεοφύτου.—Έτελειώθη δέ έν ετει σωτηρίφ φχςη', έν μηνί Δεκεμβρίφ, 
ΐνδικϊΐώνος ζ'» **). Έ ν  ετει 1844 κατεδαφισθεΐσα αΰθις άνηγέρθη λιθόκτι
στος πολλφ λαμπρότερα καΐ ωραιότερα ,a) τη συνδρομή των φίλο θρήσκων 
Φιλιππουπολιτών, ,δόντων ιών ενοριτών ζάπλουτων Βουλγάρων μόνον 190 
λίρας πρός άγοράν στασιδίων διά τάς γυναίκας των **). Ό  έν Μόσχφ Φι-

■ 27) Αότόθι, οελ. 40 § 58 και KtsIİnka, D enkm ler in B ulgariem , σ. 289, 
άρ., 366.

28) Λείψανον τελειωθεν—Ιερόν,
29) 'Ε π ιφ ά ηο* , to, ύποκοριστικόν κυρίου ονόματος γυναικός θωπείας χά- 

ριν, πρβλ, Άβρότονον, Γλυκερίαν, έξ σό τεκμαίρεται ή Λρχσιότης τής επιγραφής.
30) Τό γράμμα Μ. άνεγνώσβη ΰπό τοΰ K alinka ΛΥ καΐ παρελείφθη τό Ν 

τής έπομενης συλλαβής καΐ οΰτω ό ευσεβής Έ λλην 'Αμίαντος, μετεμορφώθη εΐς 
τόν.Λυδόν Ά λκάτην ,

31) Τό όνομα Α μίαντοί, καθ’ δσον ένθυμοΰμεθα, άπαντρ παρά τοϊς Βυ- 
ζάντίνόις συγγραφεΰσι, ώσπερ και τό Ά Χ νάτης.

32) V. Τσουκαλά, ιιότόθι, σ. 40 § 58.
33) Αότόθι, σελ. 40, οημ. λβ'
34) Άμτρολ-ήπτου, Περί τοΰ τρόπου καΐ των μέσων, δ ι’ ών πρόκειται νά 

μεταβληθή ή Φίλιππου πόλις ά ς  Πλόβδηφ, Ά θή να ι, έτ. 1860,



λιππουπολίτης “Αντώνιος Κομιζόπουλλο; αιτη θείσης υπό ιών ενοριτών χ«£ 
επιτρόπων τής συνδρομής του άπίσιειλε διό την άνοικοδόμησίν της χίλια 
γρόσια μετά φιλόφρονυς επιστολής τη 17η "Απριλίου 1845 ss). Ή  εκκλησία 
αυτή είναι ή πρώτη χαταληφίΐεϊσα υπό τών Βουλγάρων τώ 1859—80, εις 
ην έπετράπη εχτοτε υπό τοΰ πατριάρχσυ να τελήται ή λειτουργία σλαυϊσ,τί ?"), 
’Από τοΰ 1879 διατελκΐ μητροπολιτική των Βουλγάρων και Ιν τη αήλη αυτής 
είναι υί τάφοι τών πράιιοιν Βουλγάρων μητροπολιτών τής Γίλόβδηφ. Π  ayar 
ρέτου, Ναθαναήλ κα'ι Μαξίμου. Το πρό αυτής κωδωνοστάσιον έκτίσθη υπό 
τών Βουλγάρων ini τοΰ αΰτονομιακοΰ καθεστώτος. Νοτίως τής έκκλησίας 
ιαΰτης είναι τί> παρεκκλησίου τοΰ άγιου Νικολάου παλαιότατον μνημόνευα- 
ΐιενον ıW> τοΰ < ierİach- Έτοιμόρροπον όν 8:), άνεκτίσθη τφ  1801 υπό τής 
εκκλησίας τής 1Ιαναγίας διά δαπάνης 4300 γρ, καί εϊτα υπό των όρθμδόξων 
Φιλιιιποοπυλιτών τψ 1835 τη γενναία χορηγίρι τοΰ τζορμπατζή μεγάλου 
Βοιίλκου Βειιδώροβιτς, γραικίζονιος τότε. Τό παρεκκλήσιον άνήκεν εις την 
εκκλησίαν τής 1 Ιαναγίας και κατελήφθη συγχρόνως υπό ιών Βουλγάρων, 
Λειτουργεί όίπαξ τής εβδομάδας καθ’ εκάστην Πέμπτην και κατά την όνομα, 
άτιχην του ίορτήν τής (> Δεκεμβρίου, Αϊ επί τών παλαιών εικόνων του 
’Κλληνικαί ίπιγραφαί διετηρήθησαν.

ο ι ) Ί Ι  μαρμαροκόσμητος τοΰ 'Α γ. Λημητρίον επί τής βορείου κλιτόος 
τοΐι λόφου τών Σχοινοβατών έν τη άκροπόλει. Έ κ  τών παλαιών εκκλησιών 
μνημονευόμενη υπό τοΰ G er la eli εις ήν συνελειτουργεΐτο άπό τής ίδρυσεώς 
του (11*85) to  ρουφετιον τών άμπατζήδων. «Tfj 13η “Απριλίου (1870 ;) 
ήμέρΐί ΙΙαρασκειιή ξημερώνοντας τής Αιακαινησίμου ξεγύμνωσαν την έκκλη* 
οίαν ιοΰ άγιου Λημητρίου τής Φιλιππουπόλεω; καί ήταν ό βοηδόδας, όπου 
την ξεγύμνωσε ό Μουσταφας άρμενογΰρισμα» sfl). <;

Ί ΐς  ίίχει σήμερον «ζήλφ εδσεβει τών Ινοριτών έκ βάθρων άνφκοδό- 
μηιαι 1830 Μαρτίου ιε'*" κατά την Ιπι μαρμάρινης πλακός κτιτορικήν έπι- 
γραηιήν κειμκνην επί τής κορυφής εξωθι τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ βήματος, δπό 
δέ τοΰ ίν Μόσχα εμπορευόμενου Φιλιππουπολίτου “Αντωνίου Π, Κομιζο;- 
ποΰλλου, οό ή πατρική οικία ύπήγετο εΐς την Ινορίαν τής εκκλησίας, Ιξετυ* 
πώί)η έν Μόσχα τώ 1839 ή χαλκογραφία τής εκκλησίας καί διενεμήθη δατ 
ρεάν, εις τους συμπολίτας το υ 89). Τό λαμπρόν μαρμάρινων τέμπλον, ό άμ· 
βων, ό αρχιερατικός θρόνος καί ό λοιπός εσωτερικός μαρμάρινος διάκοσμος

33) ΛΓνοτ. Άποοιολϋον, ot λό/ιοι Θράκη:, παράρτ. Θρακτκών' ‘ΑΦηνών 
τόμ. ΠΙ ετ. 1931, σ. 136, έν&α ή επιστολή του Κομιξοποΰλλόυ.

36) Λΰτό&ι, αελ. 138, σημ. 2 και τοΰ αέαοϋ, Θρακικά, τόμ. II ec. 1929, 
σελ. 318, σημ 4 Ίδε καί κατωτέρω κεφ. XX § 5,

37) Κώδιξ Κυρίλλου δεύτερος (1794—1817) σ. 6 .
38) Χρον. ο. Λελ. lot. έ·9·ν. Έταιρ. τόμ. Η'· σελ. 268, :
39) Άντίτυπον αυτής (50X64 έκαι.) διασώζεται έν τοίς χειρογςάφοις τής

εθνικής βιβλιοθήκης Φιλιππουπόλεως ΰπ’ άριΦ. 260, ' .



της Ιχχλησίας Ιφίλοτεχνήθη τφ  1869 υπό τον ΙΕ ‘Ελλάδος μετακληθέντος 
καλλιτέχνου Ά .  Καλούμενου δαπάνη τοΰ άοιδίμου Ίωάννου Γεωργίου Π ο 
λίτου, ενορίτου τής εκκλησίας, άντικατασταθένιων τών παλαιών ξυλόγλυπτων. 
Κάτωθεν τής εΐκόνος του αγίου Δημητρίου επί τού τέμπλου σφζεται κεχα 
ραγμένη μικροΐς γράμμασιν ή επ ιγραφ ή: «Τό λαμπρόν τοΰτο τέμπλον άνη- 
γέρθη δαπάνη τοΰ άοιδίμου Ίωάννου Γεωργίου Πολίτου εις μνημόσυνου 
αιώνιον, Έ ν  έτει σωτηρίφ 1869», παραπλειίρως δε υπό την εικόνα τής Θεο- 
μήτορος κεφαλαίοις γράμμασιν ή επιγραφή: «ΕΡΓΟ Ν  Α, ΚΑΛΟΥΜΕ
ΝΟΥ». Έ κ  τής παλαιας εκκλησίας, διετηρήδησαν at εικόνες τοΰ τέμπλου, 
μεγάλης αξίας ένεκα τής αρχαιότητάς των χαΐ τής βυζαντιακής τεχνοτροπίας. 
Τούτων δυστυχώς ιινες άφαιρεθεΐσαι μετηνέχθησαν εις το μουσείου τής So- 
φίας. *°) Διατηρείται εν αυτή τώρφ ή μεγάλη είχάν τοΰ ά γ ιου ’Αντωνίου Ιν- 
τός ξυλόγλυπτου πλαισίου, εργον Ρώσου άγιογράφου καί δώρον τοΰ Ά ντ. 
Κομιξοποΰλου, όστις Ικτελών την προς τόν άγιον ύπόσχεσίν του, ήν έδωκεν 
αΰτφ προσευξάμενος προτού καταλίπη τό πάτριον έδαφος, διά πολυτίμων 
σκευών καί άλλων δώρων έκόσμησε την έκκλησίαν αυτού καί διά κεφαλαίου 
βραδυτέρον έξησφάλισε την άξιοπρεπή διατήρησίν της, **) δπερ δυστυχώς 
δπώλετο χρεοκοπησάσης τής βιομηχανικής Ελληνικής εταιρείας τής πόλεως, 
είς ήν κατετέθη υπό των Ινοριτών προς τοκισμόν. Κατά τόν γενόμενον άπο 
λογισμόν των εσόδων καί εξόδων τής άνοικοδομήσεως τής εκκλησίας τή 18η 
’Ιανουάριου 1838 είσεπράχθησαν γρ. 165,509.18 καί Ιξωδεΰθησαν 269,270:31 
τοϋ ελλείμματος συμπληρωθέντος διά δανείων ατόκων καί εντόκων από 
8—20 «)ο ειλημμένων παρά διαφόρων μελών τής Κοινόιητος φαίνεται o n  
τό χρέος τής Ικκλησίας άπεσβέσθη διά χορηγίας τοΰ ’Αντωνίου Κομιζοπου- 
λου, οστις καί την διατήρησίν αυιής έξησφάλισεν, ώς προερρήθη 1J),

η  ή  τού άγιον Κωνσταντίνον χαΐ τής άγιας ‘Ελένης παρά τή ανα
τολική πύλη εν τή άκροπόλει επί τών τειχών αΐιτής άνακτισθείσα, ώς σφξε 
ται νΰν, επί τού χώρου παλαιοτέρας μικρας καί ταπεινής, έτοιμορρόπου. 
Κατ’ Άρμενικήν παράδοσιν έν τή πόλει μνημονευομένην καί έν τινι ‘Αρμέ
νική έγκυκλοπαιδείφ έκδοθείση έν Βενετίφ τφ 1769 έν τή λέξει Φιλιπποΰπο- 
λις, έν φ  χώρφ κειται ή εκκλησία αυτή έφονειίθησαν μαρτυρήσαντες 38 χρι-

40) Ωσαύτως μετά τήν ίιπό τών Βουλγάρων κατάληψιν άφηρήάη και δ 
πλούσιος τής εκκλησίας, κινητός διάκοσμος, οΐον αί μεγάλαι άργυροί κανδήλαι αί 
προ τών εικόνων τόΰ τέμπλου έξηρτημέναι, τό άργυρό δετόν και κεχρυσωμένον 
μετά τιμαλφών λίθων βαρύτιμον εύαγγέλιον, μεταξωτά καί περίχρυσα ιερατικά 
άμφια, άπαντα δώρα τοΰ "Αντ, Κομιζοπούλλου, τά ώραΐα καί υψηλά δρει χάλκινα 
μανουάλια (κηροστάται), οί ωραίοι πολυέλαιοι πλήν τοΰ κεντρικού δρειχαλκίνου 
φέροντος κεχαραγμένον τό όνομα τοΰ Κομιζοπούλλου καί τά άργυρόχρυσα έξαπτέ- 
ρυγα, ώστε σήμερον ό ναός φαίνεται γυμνός καί πενιχρός.

41) Μνρτ. Άηοοτοΐίίου, αΰτόΰι, αελ, 134—135.
42) Κώδιξ ίερδς μητροπόλεως τοΰ ξτους 17Ş1—1Ş15, σελ- (τλη'.) 345·



σύανοί, εν οίς καί οί Φιλιππουπολΐται Σεβκριανός καί Μίμνων επί χοΰ με
γάλου διωγμού too αότυκράιορος Αιοκλητιανοϋ. Μετά την επικράτησιν τοΰ 
χριστιανισμού καί άναγνώρισιν αΰτοΰ ώς επισήμου τής Ρωμαϊκής αυτοκρα
τορίας θρησκείας, ιδρύθη έκεΐ ναδς εις μνήμην των μαρτύρων Φιλιππουπο- 
λιτών Σεβεριανοΰ και Μίμνωνος, δστις βραδύτερων μειωνομάσθη τών αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης **). Κατά ταΰτα «ϋιη ή εκκλησία εΐναι έκ τών 
παλαιοτάτων τής πόλεως, μνημονεύεται δέ καί υπό τοΰ G erlach "). Άνεκτί- 
σθη συγχρόνως μετά τής αγίας Κυριακής αρχιερατεύοντας τοϋ Νικηφόρου 
τφ 1832 διά τών Ιδίων της κεφαλαίων συμποσουμένων εϊς δύο χιλιάδας 
λιρών, "Ανωθεν τής πύλης τής βορείου πλευράς αΐιτής σφζεται ακόμη επί 
πλαχός κεχαραγμένη κεφαλαίοις γαάμμασιν ή δε ή επιγραφή : «Ούιος 6 
ναός τοΰ άγιου Κωνσταντίνου εκτίσθη τφ 1832 σωτηρίφ έτει ’Οκτωβρίου 
30 καί εγκαινιάσθη επί Νικηφόρου τοΰ άρχιερέως ημών», εφ’ ή ; τοιχογρα 
φία αγγέλου κρατοϋντος άνεπτυγμένην δέλτον εν σχήματι ταινίας μετά τής 
επιγραφή; μικροί; γράμμασιν : «Τό στερέωμα ιώ ν επί σοί πεποιθότων στε- 
ρέωσον Κύριε τήν εκκλησίαν, ήν έκτίσω τφ τιμ ίφ  σου αΐματι». ’Εντός τοΰ 
ναού άριστερά τφ εϊσερχομένφ έν τή γωνίφ παρά τφ παγκαριιρ εΐναι επ ι
στρωμένα δύο θαυμάσιοι έπιτάφιοι εκ λευκού μαρμάρου πλάκες, έχουσαι 
όμοιοτρόπως γεγλυμμένον τον δικέφαλον αειόν καί συμπεπλεγμένοις κεφα
λαίοις γράμμασιν έπιγραφάς, αΐτινες δυστυχώς κατά τά τρία τέταρτα εΐναι 
κεκαλυμμέναι υπό σανιδώματος ώς δαπέδου εκ τής αριστερόθεν κείμενης 
άναγινώσκονται : «ενθάδε κείτονται οΐ δούλοι τοΰ Θεοΰ ’Ελευθέριος...— 
καί τά έτος τοΰ θανάτου αυτών Π 35 επί δέ τής δεξιόθεν κείμενης όμοίοις 
γράμμασιν : «ένθάδε χεΐται δ δούλος τοΰ Θεοΰ...» καί ιό έτος τοΰ θανάτου 
1810. Έ κ  τής χρονολογίας φαίνεται δτι προέρχονται έκ τής αυλής τής πα- 
λαιοτέρας έκκλησίας '*), ‘έΐσαύτως έπι τής έξ ανατολών κλίμακος εΐς τήν αΰ-

43) Movravenouf--Peew, αότόθι, σελ. 116, σημ 98.—Επισκόπου Δραγσβι· 
τίας ΧαρΙιωνος, αυτόθι σελ. 1 , σημ. 1 .

41) Ί δ ε  άνωτέρω, αότοθι, χεφ. XV § 2.
45) Ενορίτης ών τής ’Εκκλησίας ταιίτης έξήτησα έπανειλημμένως, όπως 

άρθή ιό  βαρύ μέγα σανίδωμα, ΰπερ καλύπτει τάς πλάκας ταΰτας καί πλυθώσιν 
αδται, ΐνα τάς άναγνώσι» καί τάς φωτογραφήσω Έ δόθη μοι ή ΰπόσχεσις πάρα 
τοΰ επιτρόπου μεσολαβοΰντος τοΰ φίλου δικηγόρου Ά λ, Π έεφ ,δτι έπειρέπεταί μοι 
ή φωτογράφησίς των. *Οιε 5έ μετά τήν πλΰσιν τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ επί τη όνο- 
μαστική του έορτή τοΰ 1929 μετέβημεν πρός φωτογράφησιν τών πλακών, άπηγο* 
ρεΰθη ήμΐν ή είσοδος εΐς τόν ναόν κατά διαταγήν ιών άφίλων έπιτρόπων ΰπό τοΰ 
νεωκόρου, Α ί έπιγραφαί ώς Ε λληνικο ί δεν πρέπει ν ’ άναγνωσθώσι καί πιστευθή 
καί δ ι’ αυτών ή Έλληνικότης τοϋ ναοΰ, οσιις άφιιιρεθεισών τών έπί τών εικόνων 
καί τοιχογραφιών Ελληνικών έπιγραφών καί άνιικατασταθεισών διά Σλαυϊκών 
υποστηρίζεται δτι εΐναι Βουλγαρικοί ανέκαθεν. ’Αποτέλεσμα ταύτης τής ένεργείας 
μου ήτο καί ή έκ τής βορείου αυλής άρσις τοΰ μόνου έναπολειφθέντος έως τότε 
τάφου τοΰ έμποροδίκου Ίωάννηυ Παπαγεωργίου (Παπάζογλου), άποθανόντος τφ



λήν ΐής έκκλησίας δπάρχει έπιστρωμένον τμήμα επιταφίου μαρμάρινης πλα
κάς μετ° έγγλυφων ανθεμίων καί τον έτους θανάτου τοΰ μακαρίτου 1789. 
Έ ν  τφ  νάρθηκι σφζονΐαι δυο εικόνες εκ τής παλαιοτέρας εκκλησίας, ή τοΰ 
Κυρίου και ή τής Θεοτόκου μεγάλου μεγέθους και Βυζαντιακή; τεχνοτρο
πίας. Τό τέμπλον τής έκκλησίας, ό δεσποτικός θρόνος καΐ το κουβοΰκλιον 
τής άγιας τραπέζης κατεσκευάσθη κατά τό σχέδιον τής έν Βιέννη έκκλ. ΰπό 
τοΰ Μετσοβίτου Γιάννη Πασκούλα Ταληδουραυ αντί 22370 γρ.

η ') ‘Η τοΰ άγιον ΧαραΧάμπονς^ έν τφ προαστείή) Μαρασίίμ, κτι- 
σθεΐσα τ φ Ί 8 7 4  τή πρωτοβουλία τοΰ ρουφετίου των χαυταντζήδοιν, δπερ 
συνελειτουργεΐτο έκτοτε έν αυτή. Έ κτίσθη χάριν τών έν τφ προαστείφ τοΰτφ 
οίκοΰντων Ελλήνων, οϊτινες μετά ιήν χήρυΕιν τοΰ βουλγαρικού σχίσματος 
δέν ήτο δυνατόν πλέον νά συνεκκλησιάζωνται έν τή βουλγαρική τοΰ προα- 
στείου των άπό τοΰ μέσου τοΰ παρελθόντος αΐώνος εκκλησία τοΰ άγίου 
Γεωργίου καί

θ') Ή  τοΰ άγιον Διονυσίου, έν τφ προαστείφ Ρο&αχήπψ, ιδιόκτητος 
τοΰ ; Γεωργίου Τσουκαλά, κτισθεΐσα περί τφ 1855 επί τοΰ μητροπολίτου 
Χρύσανθού. Μετά την κατάλ,ηψιν των Ελληνικών εκκλησιών τής Κοινότη 
τος ΰπό τών Βουλγάρων εις την εκκλησίαν ταύτην την μικράν έκκλησιάζοντο 
οί έναπομείναντες ορθόδοξοι "Ελληνες έν τή πόλει μέχρι τής έκδιώξεως ιών 
Ελλήνων ιερέων από τής Βουλγαρίας. Καεΐσα τφ 1914 κατερρίφθη έκ θε
μελίων πρό τινων ετών υπό των κληρονόμων τοΰ χιίτορος, ό δέ κώδων καί 
τά περισωθέντα σκευή καί εικόνες έδωρήθησαν εΐς την νεόκτιστον εκκλησίαν 
τής παρακείμενης κώμης Άχλάν.

§ 4) "Απασαι αυιαι αι έκκλησίαι πλήν τής μικρά; τής αγίας Παρα
σκευής καί των κατεδαφισθεισών τών Ταξιαρχών καί τοΰ άγίου Διονυσίου 
είναι βαοιλιχαί, τ. ε. διηρημέναι εις τρία κύτη διά δυο σειρών κτιστών ή 
λίθινων κιόνων μετά κιονόκρανων βυζαντινού καί κορινθιακού ρυθμοΰ. Καί 
τής μέν τοΰ άγιου Δημητρίου δ εσωτερικός διάκοσμος, ώς προερρήθη, είναι 
ολος μαρμάρινος, τών δ’ άλλων ξύλινος καί τών τής αγίας Μαρίνης, Κυρια
κής, Παναγίας και Κωνσταντίνου πολλής μελέιης άξιος διά τήν επί τουρκο 
κρατίας εκκλησιαστικήν τορευτικήν καί ξυλογραφίαν. Τά τέμπλα αυτών, οί 
άμβωνες, οί άρχιερατικοί θρόνοι, τά κιβούρια τής άγιας Τραπέζης καί τά 
εικονοστάσια έν γένει τετορευμένα καλλιτεχνιχώς από τε συνθέσεως καί επε
ξεργασίας πμριστώσιν άρμονικώς συμπεπλεγμένα φυτά, άνθη, καρπούς, 
πτηνά, ζώα καί χερουμείμ. Τά δέ τής τοΰ άγίου Κωνσταντίνου καί τής τής

1865, εχοντος έμμετρον ελληνικήν επιγραφήν έπί λαμπρός καί πορφυρίτου πλακός 
καί διατηρηθέντος t  ή επιμονή τοΰ έκ θυγατρός έγγρνου αδιοΰ βεοδώρου Χατζή 
Αοΰκωφ (πρώην Χατζή—Λουκά), Και όμως τό δημαρχείον τής πόλεως συνέστησεν 
έμμισθον έπιτροπείαν έκ λογιών Βουλγάρων πρός συλλογήν ιστορικής καί αρχαιο
λογικής ΰλης πρός συγγραφήν τής Ιστορίας τής πόλεως Ν



Παναγίας είναι θαυμασίως και έπικεχρυσωμένα. ΙΤρο παντός δέ καλλιτεχνι
κότατοι είναι οϊ αρχιερατικοί θρόνοι τών εκκλησιών τής αγίας Μαρίνης καί 
τής αγίας Κυριακής ώς και ο άμβων τής τελευταίας. Ό  άρχιτεκτων Koit- 
sc h e w ‘) αν τα πατ ιό μένος εκ τής νΰν βουλγαρικής των ναών ιδιότητος νομί
ζει δτι 6 διάκοσμος αυτός, <ϊ>σπερ και ό τών άλλων εν Βουλγαρίφ εκκλησιών 
παρόμοιος, είναι Εργον τής βου?ιγαρικής επί τουρκοκρατίας τέχνης (χορευτι
κής, ξυλογλυφίας καί διακοσμητικής), έκλιποόσης νΰν κα’ι δτι οί τεχνιται 
'ήσαν Ιθαγενείς αντοδίδακτοι Βούλγαροι. Γνώμη πε.πλανημένη' ot μαΐστορες 
προσεκαλοϋντο έξ Ελληνικών χωρών και βοηθοΰμενοι δπά τών εν tfl χώρφ 
τορευτών κατεσκεόαζον τά κομψοτεχνήματα ταϋτα εν ταΐς Έλληνικαΐς καί 
βουλγαρικαΐς εκκλησίαις !). Ε ίναι μεμαρτυρημένον δτι εν Φιλιππουπόλει 
εΐργάσθη μετακληθείς ο τοΰ Μετσόβου μαΐστωρ τορευτής ’Ιωάν.. Πάσκου- 
λας, ως προερρήθη"), δστις άναμφιβόλως έπειτα περιήλθε καΐ αλλας πόλεις 
και κωμοπόλεις τής Θράκης καΐ Βουλγαρίας, εν αίς μετά τών βοηθών του 
μαθητών έϊήσκησε την τέχνην του.

Τούτων τών εκκλησιών ή μέν τής Παναγίας, ώς προερρήθη, από του 
1860 έγένετο βουλγαρική τελούμενης έκτοίε τής εν αυτή λειτουργίας εν τή 
σλαυϊκή γλώσση χάριν τών ορθοδόξων τής πόλεως Βουλγάρων καΐ από τοΰ 
1872 άποσκιρπσάντων όριστικώς τούτων άπδ τοΰ οικουμενικού πατριαρ
χείου Ιγένετο μητρόπολις αϊτώ ν παραμείνασα τοιαότη καί σήμερον, ή δε τής 
■αγίας Κυριακής κατελήφθη βίςτ υπ’ αϊτών τδ 1892, αΐ δέ λοιπά ΐ πλήν τής 
ιδιοκτήτου τοΰ άγιου Διονυσίου περιήλθον εις αϊτούς τφ 1906 καταλυθείσης 
τής 'Ελληνική; καθ’ όίπαν το Βουλγαρικόν κράτος έκκλησίας ")■ Συν τή με
τατροπή δέ τών ίκκλησιών εΐς βουλγαρικά;, πάσαι a t επί τών εικόνων καΐ 
τοιχογραφιών καί αλλαχού αυτών ελληνικοί έπιγραφαί, εξαιρούμενων τών 
τής του αγίου Αημητρίου παραχωρηθείσης εΐς τους Ρώσους πρόσφυγας μετά 
τον διεθνή πόλεμον καΐ τών τής άγιας Παρασκευής, λειτουργό όσης άπαξ τής 
έβδομάδος, άφηρέθησαν ή τεχνιέντως άπηλείφθησαν άντικατασταθεΐσαι διά 
βουλγαρικών καΐ δή άρχαιζουσης μορφής. "Ώστε σήμερον δ έπισκεπτόμενος 
ταότας τάς εκκλησίας καί άγνοών την Ιστορίαν τής πόλεως ή γνωρίζωγ αυτήν 
έκ βουλγαρικών μόνον αναγνωσμάτων άναμφιβόλως άπατώμενος εκ τών 
επιγραφών θ ’ άποδώση την ΐδρυσιν αϊτώ ν εις την εϊλάβειαν τών δρθοδό- 
ξων Βουλγάρων.

§ 4) X) Ρ. Koiiichew, R ezbarskoto izkoustvo vif B ulgaria (= ή  ξυλογλυ
πτική εν Βονλγαρφ), Bulletin de la  Societe archeol. Btilg. τόμ. I, ετ. 1910, 
σελ. 81—110. 2) Ί 6ε, Θρακ. μτλετήμ. κεφ. XVII, § 5,

3) Atnıi&t, ανωτέρω § 3, β ' και καί ' ζ ’.
4) “ΙΒε (Φωτίου Μανιάτου, αρχιμανδρίτου) Βουλγάρων ένέργειαι πρός κατά-

λυαιν τοΰ. κράτους τής ‘Ελληνικής ’Εκκλησίας καί καταστροφήν τής ‘Ελληνικής 
έ&νότητος |ν  τε τη Ανατολική Ρωμυλία καί Βουλγαρίφ ’Αθήναι ετ. 1903, ; -,



§ 5)' Κατά τά προηρειμένα ή επί τουρκοκρατίας διατήρησις τοΰ έν 
Φιλιππουπόλει Ελληνισμού καταφαίνεται εν κεφαλαίοις ;

α ') Έ κ  τής ορθοδόξου του ανατολικού δόγματος θρησκείας ιών χρι
στιανών, λαλοΰντων και γραφόντων ιήν Ελληνικήν γλώσσαν, έχόντων “Ελ
ληνας Αρχιερείς και ιερείς και λειτουργού μενών εν τή Ελληνική γλώσση 
πάντων μέχρι των μέσων τοΰ 19ου αΐώνος, οπότε αύξηθέντων τών παροίκων 
Βουλγάρων ήρξατο χάριν αυτών πατριαρχική άδείφ έν ένι τής πόλεως ναώ 
τφ τής Παναγίας καί έν τοΐς δυσί τών προαστείων τφ τοΰ άγιου Γεωργίου 
εν Μαρασίφ καί ιφ  τοΰ αγίου ’Τωάννου τής Ρήλας, χάριν τών Βουλγάρων 
μόνον άνεγερθέντι, γινόμενη ή λειτουργία έν τή σλαυική γλώσση ΰπο τών 
Βουλγάρων ιερέων.

β') Έ κ  τών περί τάς γεννήσεις, αρραβώνας, γάμους, κηδείας, μνη 
μόσυνα, χορούς, εθίμων, άπερ μετεδόθησαν και εΐς τούς μετοικήσαντας εις 
την πόλιν Βουλγάρους έκ τών πέριξ κωμών καί κωμοπόλεων.

γ ') Έ κ  τοΰ έθνικοΰ ονόματος, δπερ εϊχον ot δρθόδοξοι Φίλιππου- 
πολΐται, καλοΰντες εαυτούς Γραικούς μέν συνήθως, Ρωμιούς (Ρωμαίους) δέ 
σπανιώτερον, Ελλήνων καλούμενων μετά ιήν άνεξαρτησίαν τής 'Ελλάδος 
τών έκ τής έλευθέρας Ελλάδος προερχόμενων και τών κτησαμένων έν γένει 
την 'Ελληνικήν υπηκοότητα συμπολιτών των *).

δ ') ’Εκ τής έκάστοτε Ινισχυσεως τοΰ ύπολειφθέντος Ιν τή πόλει μετά 
τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν αυτής—(1363) Ελληνικού πληθυσμού υπό 
τών άδιαλείπτω; μετοικούντων εις αυτήν έξ άλλων μερών τής αυτοκρατορίας 
ακραιφνών Ελλήνων καΐ δή δμαδικώς έξ Ά γραφω ν καί Θεσσαλίας κατά 
δέκατον έβδομον και ογδοον αιώνα, ωσαύτως και έκ Ρόδου καί έξ άλλων 
τοΰ Αιγαίου νήσων ’), έκ Μοσχοπόλεως τής Μακεδονίας καί έξ ’Ηπείρου 
κατά τον δέκατον ογδοον αιώνα, έκ τών πλησιόχωρων Ελληνικών κωμοπό 
λέων Στενιμάχου καί Βοδενών άνέκαθεν μέν, Ιδίως δέ μετά τήν πυρπόλησιν 
αυτών υπό τών Κυρτζαλήδων ληστών (1793 — 1810), έκ τής Κωνσταντίνου- * 2

§ 5) 1) "Αξιόν σημειώοεως είναι οτι εν τοΐς σώζομε νοις τοΰ ρουφετίου τών 
άμπατζήδων Φίλιππου πολιτών άρχείοις (1685—1856) προκειμένου περί βουλγάρων 
τήν εθνότητα άπό τοΰ τέλους ήδη τοΰ 18ου αίώνος σημειοΰται ιό εθνικόν αΰτών 
δνομα, οΐον : * |)ω κα ελεημοσύνην εΐς δύο γυναίκας, είς ένα πτωχόν, εΐς ενα κο
ρίτσι καί εΐς μίαν Βουλγάραν, άνηγορεύθη μαΐατωρ 6 τάδε Βουλγάρ’.*

2) 'Επιγραφής αναθηματικής άπό τοΰ 1631 ή διάλεκτος είναι τών νοτίων 
'Ελλήνων. Ί δ ε  Θρακιχά ’Αθηνών, τόμ. II, έτ. 1928, σελ. 16, III καί ανωτέρω 
αυτόθι, κεφ. XVI § 1... ωσαύτως έκ τών αρχείων τοΰ αΰτοΰ ρουφετίου φαίνεται 
πώς ή γλώσσα σύν τφ  χρόνιο Ιρρεπε πρός τήν ιών βορείων 'Ελλήνων. Ί δ ε  σελί
δας αυτών δημοσιευθείσας έν το ϊς Θρακικοΐς, τόμ. II Ιτ. 1929, σελ. 351—3C3.— 
Καΐ Jtfv jı, Άκοστολίδον  τά αρχεία τοΰ έν Φιλ)πόλει έσναφίου τών άμπατζήδων, 
'Αρχεΐον θρακ. λαογρ Θησαυρού, Τόμ. Π Ι Ιτ. 1937 σελ. 161 § 7, ένθα γίνεται λό
γος περί τής γλώσσης αΰιών,



πόλεως καί Άνδριιινοιιπόλκως nm Σαράντα ’Εκκλησιών, εκ τϊ>ς μικρδς ’Α 
σίας χιιΐ εξ αύτών των Ίονίω ν νήσων καί άλλων πόλεων, ώς μαρτυρεΐται εκ 
των Ιπωνυμίων πολλών, οϊον Πολίτης, Σαιμπολής, Σερρεσλις, Βλάχος, Μό· 
ραλις, Τσάχα>ν«ς. ’Αγραφιώτης, Έδρινελής, Αρβανίτης, Καραμανλής, Σα· 
λονιχειός, Χαλεπλής, υρνιός, Ά ϊβαλιώτης κτλ. τών In Βουλγαρικών πό 
λέων εγκαθιστάμενων φερόντων τά επωνυμίας καί οτε ακόμη Ιξηλληνίξοντό 
τινες αυτών 7Λγαρλις, Παζαρτζικλής, Τσιρπανλής, Ά βράδαλι; Σόφιαλις, 
Σαμακοβλής. Σιλτσόβαλης, Καλοφερλής κτλ.

ε) Έ κ  τών κωδίκων τής ϊερας μητροπόλεως ανερχομενων μίχρι τοϋ 
1630 ους άνΙγνω 6 Γ. Τσουκαλάς προ τοΰ I860 Β), ύπεξαιρεθεντων δε τφ 
1861 υπό τών Βουλγάρων κατά τάς μεταξύ αυτών καί τών Ελλήνων οξείας 
κοινοτικός διαμάχης μετά πολλών άλλων εγγράφων *), Ιν οίς συντεταγμένοι? 
άπασιν ελληνιστί καί περιέχουσι τά άξια μνήμης συμβάντα τής μητροπόλεως 
και τής κοινότητας ούδεν άφορών είς άλλην Ιθνότητα άπαντά *)· 3 4 5

3) Γ. Taavaaİd, αυτόθι, σελ. 40, σημ. λγ*.
4) Πολλοί τούτων ύπάρχουσι νΰν εν τή μητροπόλει μετά τών κωδίκων, εξ 

(»V τοΰ δευτέρου (πριότου τοϋ Κυρίλλου) ποιείται χρήσιν ό Δραγοβιτίας Χαρίτων 
έν τή προμνημονευθείση διατριβή του χαί δν ημείς μετά τοϋ έτέρου τοΰ Κυρίλλου 
καΐ δύο τοΰ Νικηφόρου εσχάτως άνέγνωμεν κατά παραχώρησιν τής μητροπόλεως

χαί έδημοσιεύσαμεν.
5) Περί τών κωδίκων τη,, μητροπόλεως, τοΰ περιεχομένου αυτών κτλ. ϊδε 

Μ νρτ, 'ΑποσιοΙίίου. Ή  ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις i Ιν τφ Ά ρχείφ  
Θρακ. λαογρ- θησαυροΰ τόμ. ά \  E '. Σ Τ ’, σελ. 18—10, 1—83, 25—112 καί Ιν  τοΤς 
θραχιχοϊς, Κώδιξ Νικηφόρου τής ιερά; μητροπόλεως, τόμ. ΙΒ", ΙΓ ',ΙΕ " xul ΙΣ Τ ’.

Ώ ς δείγμα τής συντάξεως τών κωδίκων τής μητροπόλεως παρατιθέμεθα δύο 
πραχτικά, ώς διέσωσεν ήμϊν ό Τσουκαλάς (αυτόθι σελ. 40, σημ. λγ', χαί σελ. 41, 
σημ, λε') γεγραμμένα ίδιοχείρως ύπ’ ούτών τών μητροπολιτών, τό μεν πρώτον έκ 
τοΰ πρώτου κωδικός ύ,τό τοΰ Καλλινίκου, τό δέ δεύτερον έκ τοΰ δευτέρου κωδικός 
ΰπό τοΰ Κυρίλλου.

α) *ρ·ψι« (1711) ’Απριλίου η', τρ νέρ Κυριακή τοΰ άγιου άποσιόλου Θωμά 
έχειροτονήθην τη χάριτι τοΰ παναγίου πνεύματος μητροπολίτης ταχτικός τής άγιω- 
τάτης μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, παραιτηοαμένου οίχείςι βουλή καί άβιάστφ 
γνώμη τοϋ έν αυτή άρχιερατεύοντος κΰρ Νεοφύτου, ο,τε μή δυναμένου είς τό π α ν
τελές κινηθήναι κατά τόπον ίιπό τής κατεχούσης αυτόν δεινότατης χειροποδαλγίας 
χαί δίκην λίθου άναισθητοΰντος* άλλα δή καί τοΰ χρέους αύτοΰ έπιχορυφωθέντος 
Ιπέκεινα τών εκατόν πουγγίων τών Π και μή δυναμένου αΰτό κυβερνήσαι καί δωρ* 
θώσαι Ι(ι* τφ αύιφ  δέ ετει ’Ιουλίου β', άνεπαύθη έν Κυρίφ* γεγόνασι τά πάντα 
Ιπ ί τής άρχιερατείας ημών προσαναλωΟέντα χρήματα πουγγία είκοσι τρία καίτι 
πρός* Ιξ ών τά μέν δέκα Ιδόθησαν είς τό κοινόν, πατριαρχεύοντος κυρίου ’Α θα
νασίου τοΰ άπό Άδριανουπόλεως, χρημάτίσαντος πρότερον καί Τυρνόβου* τά δέ 
έννέα έδόθησαν εϊς χρέος αύτοΰ τοΰ χΰρ Νεοφύτου, τφ Γιαννφ, δηλαδή επτά, έν 
τφ Γιαννάχη ίδίη) υπηρέτη καί τό άλλο τφ διδάσκαλοι Σπαντωνάκη, δι* δ ήσαν 
έγγυηταί οί τρεις έγκριτοι τών άρχιερέων, Ιίυζ(ίκου) Κύριλλ(ος), Νιχομ(ηδείας) 
ΙΙαρθέν{ιος), καί Χαλχηδ(όνος) Κωνστάντ(ιος). Τά δέ λοιπά τέσσαρα χατηναλώ-



- · - "  ς·') Έ χ  τής εν τή αγόρι? έπικρατησασης Ελληνικής γλώσσης, τών 
πρακτικών και βιβλίων έκάσιης συντεχνίας (ρουφετίων—έσναφΐου) μέχρι τοΰ 
1857, (οπότε ήρξαντο άποχωριζόμενοι οΐ Βούλγαροι των Ελλήνων καΐ άπο* 
τελοΰνιες ιδίας συντεχνίας), γεγραμμένων εν τή Ελληνική γλώσση, εν τή 
απλοελληνική μέν μ έχρ ι ιών αρχών του 19ου αΐώνος, ήτις ή το κράμα των τε 
νοτίων και βορείων ελληνικών διαλέκτων, βραδύ ιερόν δέ έν γλώσση ρεπούση 
προς την καθαρεύουσαν γραφομένην υπό την σχολικήν πιθανώς επίδρασιν, 
τών υπογραφών και αυτών τών φερόντων γνήσια Βουλγαρικά ονόματα οΰ· 
σών Ελληνικών και ΰπό Ελληνικόν γραμματικόν καί φωνητικόν τύπον, ώς 
εμφάίνεται εκ τών αρχείων τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδων» οΰ οΐ Βουλγα- 
ρώνυμοι μαΐστορες άπό τών αρχών τοΰ 19ου αϊώνος ήσαν Ϊσα'ριθμοι τοΐς 
“Ελλησι τοιούτοις καί τών σφραγίδων τών συντεχνιών έχουσών Ελληνικός 
επιγραφής *).

θησαν εις χειροχονικά πεσχέσια, μπεράτι καΐ άλλα άνογκαΐα. Ό θ ε ν  καί έγράφη- 
σαν ταΰτα έν τφδε τφ ίερφ κώδηκι μνήμης αθανάτου ένεκεν* ό δέ Θεό; τών α 
πάντων δφη ήμϊν καΐ τό έμπιστευθέν μοι ποίμνιον ποιμάναι όρΟώς καΐ θεαρέ- 
στιος καΐ τά χρέη του κυβέρνησαι καί έν μετάνοια καΐ έξομολογήοει άποβιώσαι 
'Αμήν, Φιλιπ. Καλλίνικος οίκείφ χειρί ταυ τ' έγραψα » (οελ. 116 παλαιού κωδικός, 
δηλαδή του πρώτου),

β) « Ό τ ι ούκ ολίγον είς χρήσιν ιώ ν ανθρώπων συμβάλλει τά γράμματα, 
τοΐς πάσι θήλον* τούτου ένεκα καΐ οί έρασταί τούτων τοσούτων εγκωμίων παρά 
πάντων ήξι ώθησαν* καΐ εικότως' εΐμή γάρ ταυ τα ήν, οΐα αμάθεια καΐ άγνοια, 
αταξία τε κ«ΐ σύγχυσις τφ κόσμψ άν συνέβη* διά τούτων πάντως τά άξια μνήμης 
εις άει άνεξάλειτα διασώζονιαι* ταΰτα τά άπόνια οίονοί ύπ’ όψιν ήμών άγουσι, 
ταΰτα τοσαύτας Ιδέας πραγμάτων καΐ τοιοΰτους νόμους τοΐς άνθρώποις χαρίζεται* 
συνελών δέ, τάΰτα τό σκότος δλον τής άγνοιας καί πάσαν την ό t  αξίαν διώκονται 
και ολον το φως τής πολυπειρίας καί επιστήμης καί πάσαν τήν ευταξίαν τούτοις 
παρέχοντα. Ε π ειδή  τοίνυν έθος ή μάλλον δέ άναγκο.ΐον τυγχάνει έν πάσαις ταΐς 
μητροπόλεσιν έν κώδηκι τά άξια μνήμης καΐ τά αναγκαία όντα τη λήθη μή έμπε- 
σεΐν συμβαίνοντα καταγράφεσθαι και σημειοΰσθιιι, ΐνα  μή έξίχηλα γινόμενα ατα
ξίαν τε καΐ άγνοιαν τοΐς πάσιν έμποιήσωσι, καταγραφόμενα δέ καί μνημονευό
μενα πολλήν τήν ωφέλειαν ήμΐν χορηγήσωσι, δεΐν έγνωμεν καί ήμεΐς άπαραιτήτως 
τόν παρόντα κώδηκα κατασκευάσαι, όπως καί τά έν ιή καθ’ ημάς άγιωτάτη μη- 
τροπόλει τής Φιλιππουπόλεως συμβαίνοντα χρήσιμό τε καΐ αναγκαία καθαρώς έν 
τού to; καταγράφεσθαι οΰ μόνον πρό; άΐδιον μνήμην τών μεθ’ ημάς, άλλά καί πρός 
εΐιταξίαν καΐ άλλην οϋκ όλίγην ωφέλειαν τών καθ’ ημάς καΐ δή συν Θεφ άρχά- 
μεΟα, φψπ' (1780) κατά μήνα Αύγουστον, ■ ,

Κύριλλος Φιλιππουπόλεως*. (Προοίμιον τοΰ δευτέρου παλαιοΰ κωδικός, οδ 
ποιείται χρήσιν ό Δραγοβιτίας' άλλ’ έν τφ κώδικι καδ’ ήμετέραν αύτοψίαν δέν 
υπάρχει καταγεγράμμένον. Εικάζεται o n  άπεκόπη ή φέρουσα τούτο σελίς. Πρός 
δέ ΐδε καΐ τά πολλά έγγραφα τά δημοσιευθέντα έν τφ  Ά ρχει to Θράκης, καί τοΐς 
Θρακικοΐς (ένθα άνωτέρω) έκ τών Ιίνριλλείων καΐ του Νικηφορείου κώδικας- 
■.·. 6) Τύποι τών σφραγίδων τών δέκα κυριωτέρων συντεχνιών φέρονται έν
άνάφρρφ τών 'Ελλήνων Φιλιππαυπολιτών πρός τό οικουμενικόν πατριαρχείου καί



t i

ζ') ’Εκ τής νπάρξεως παλαιόθεν Ελληνικών σχολείων, «γυμνάσιόν 
τε τής ‘Ελληνικής παιδείας εκ πολλοΰ μέν συνεστός» *), περί τών όνομά ιω ν
ιώ ν διδασκάλων καί τών υπηρεσιών τών όποιων έγίνετο μνεία εν τοΐς κώ* 
διξι τής ιερός μητροπόλεως, ώς καί περί άλλων άφορώντων εις αυτό και εις 
την εν γένει παιδείαν τών Έλλήνίυν Φιλιππουπολιτών *), ών ικανοί διέπρε- 
ψαν ώς λόγιοι, συγγραφείς καί επιστήμονες’).

η') Έ κ  τών επί τών τοιχογραφιών καί τών εικόνων καί τών ιερών 
σκευών τών Εκκλησιών Ελληνικών επιγραφών, «; οΐ Βούλγαροι μετά την 
κατάληψιν τών Ικκλησιών άποσβέσαντες τεχνηέντως αντικατέστησαν διά 
σλαυϊκών οΰδκν ίχνος αδτών καταλιπόντες πλήν τών τής εκκλησίας τοΰ άγιου 
Δημητρίου και τής άγιας Παρασκευής.

θ') Έ κ  τών Ελληνικών έπιγραφών §πί τών επιταφίων μαρμάρινων 
πλακών, τών ίπεστρωμένων εν ταϊς «ΰλαΐς τών εκκλησιών ή μετακομισθει- 
σών εις τό νϋν τών ορθοδόξων έξω τής πόλεως άνατολικώς μέγα νεκροτα
φείου, «ρθέντων τών έν τοΐς περιβόλοις τών εκκλησιών επί τουρκοκρατίας 
τάφων. Αι παλαιότεραι τών πλακών φερουσι γεγλυμμένον καί τον δικέφαλον 
αετόν, σύμβολου τοΰ βυζαντινισμού τών Φιλιππουπολιτών, οστις άπαντά 
ανάγλυφος καί επί ενεπίγραφου πλακός επί τοΰ βαλανειου τής μεγάλης πα
λαιός οικίας τού μι γαλεμπόρου λογίου Χατζή Κωστάκη ‘Ιωάν. Κοιμτζόγλου, 

ι')  ‘Εκ τών 'Ελληνικών ίπ ι μαρμάρινων πλακών κτιτορίκών έπιγρα 
φών ε!ς άνεγερθείσας ή άνοικοδομηθείσας εκκλησίας, ών άλλαι μεν έκτοπι- 
σθεΐσαι Ιξηφανίσθησαν *’) σήμερον, άλλαι δέ καί διασώζονται.

ια') Έ κ  τών μαριυριών περιηγητών καί οδοιπόρων, οϊτινες διελθόν· 
τες διά τής Θράκης μνημονεΰουσιν άπο τοΰ δεκάτου έκτου ήδη αΐώνος έν 
τοΐς βιβλίοις το>ν τον Ελληνικόν πληθυσμόν, Ελληνικός εκκλησίας, Ε λ λ η 
νικός παραδόσεις έν τή Ί'ιλιππουπόλεη ήν δνομάζουσι διό τοΰ έλληνικοΰ 
της ονόματος ıs). * 7 8 9 10

τήν ΐεςάν σύνοδον ιίπό 28 Ιουνίου  1867 κατά τού ψηφισθέντο; πρό έπταετίας καί 
μή έρχομενού είς τήν έπαρχίαν του μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως Παναρέτου άπο 
Ξάνθης ώς βουλγαρίζοντος. "1 fie ανωτέρω § 2 σημ. 34. Ωσαύτως κατωτέρω κεφ. 
XXII § 4 καί Μ νρτ. ’Α ποοτοΧ ίόον, τήν προμνημονευθεΐσαν μελέτην περί τών 
αρχείων τού έοναφίου τών άμπατζήδων καί τήν περί τών άρχείων τοΰ έσναφίου 
των τεκτόνων, αυτόθι τόμ. 1.

7) Κ. Οΐκονόμον, αύτόΟι, σ. 28 § ιδ '.
8 ) Μ ύρε. ' Αποατολίδον, τά ‘Ελληνικά έν Φι λ ίππου πόλε ι σχολεία § 1, τόμ. 

II, Θρακικών, ΐτ . 1929.
9) Τον αντον. Λόγιοι Θράκης, παράρτ. θρακικών τόμ. I I I ,  ετ. 1981, σελ. 

128 καί εξής’ καί Τρνφ. ΕΰαγγεΜ3ον, αυτόθι, σελ. 143, 197, σημ. 1, και κατω
τέρω «εφ. XXXVI.

10) Ί δ ε  ανωτέρω «ΰτόθι, § 3, β'. δ', ε'. I I )  Αυτόθι § 3, και V ·
12) ’Ανωτέρω αυτόθι, M artinos Crusîus, G erlacîı, κεφ. XV § 1, καί 2,



■ i - Έ π  t -ç ğy. χ~ επιχρατησόσης Ελληνικής γλώσση;, των
πρακτικών καί βιβλίων Ικάσιης συντεχνίας (ρουφ ίΐίω ν—εσναφΐου) μέχρι τσΰ 
1857, (οπότε ήρξαντο αποχωρισμένοι ot Βούλγαροι των Ελλήνων καί άπο- 
τελοϊντες ιδίας συντεχνίας), γεγραμμένωγ §ν τη Ελληνική γλώσση, εν τή 
άπλοελληνικη μέν μέχρι τών αρχών τού 19ου αΐώνος, ήτις ή το κράμα των τε 
νοτίων καί βορείων ελληνικών διαλέκτων, βραδύτερου δέ έν γλώσση ρεπούση 
πρός τήν καθαρεύουσαν γραφομένην υπό τήν σχολικήν πιθανώς επίδρασιν, 
τών υπογραφών καΐ αυτών τών φερόντων γνήσια Βουλγαρικά ονόματα οΐ>- 
σών Ελληνικών καΐ υπό Ελληνικόν γραμματικόν και φωνητικόν τύπον, ώς 
εμφάίνεται έκ τών αρχείων τοΰ ρουφετίου τών αμπατζήδων, ού οί Βουλγα- 
ρώνυμοι μαΐστορες από τών αρχών τοΰ 19ου αΐώνος ήσαν ισάριθμοι τοΐς 
"Ελλησι τοιοΰτοις και τών σφραγίδων ιών συντεχνιών έχουσών Ελληνικός 
Ιπιγραφφς °).

θησαν εΐς χειροτονιχά πεσχέαια, μπεράτι και άλλα αναγκαία. "Οδεν καί έγράφη- 
σαν ταΰτα ev τώδε τφ ίερφ κώδηκι μνήμης αθανάτου ένεχεν* δ δέ Θεό; των α
πάντων βφη ήμΐν καί το έμπιστευθέν μοι ποίμνιον ποιμάναι όρΟώς καί θεάρε
στοι; καί τά χρέη τοΰ κυβερνήσαι καί έν μετάνοια καί Εξομολογήσει άποβιώσαΐ 
’Αμήν. Φιλιπ. Καλλίνικος οίκε iç  χειρί ταυ τ’ έγραψα » (σελ. 116 παλαιού κώδικος, 
δηλαδή τοΰ πρώτου).

β) «"Οτι ούκ ολίγον εΐς χρήσιν τών ανθρώπων συμβάλλει τά γράμματα, 
τοΐς πασι δήλον τούτου ένεκα καί οί έρασταί τούτων τοσοΰτων έγκωμίω '-1 παρά 
πάντων ήξιώθησαν’ καί εικότως* εϊμή γάρ ταΰτα ή 1’, οΐα αμάθεια καί άγνοια, 
άταξία τε καί σύγχυσις τφ κάσμφ αν συνέβη* διά τούτων πάντως τά άξια μνήμης 
είς άεί άνεξάλειτα διασφζονιαι* ταΰτα τά άπόντα οίονοί ΰπ’ δψιν ημών άγουσι, 
ταΰτα τοσαύτα; ιδέας πραγμάτων καί τοιοΰτου; νόμους τοΐς άνθρώποις χαρίζεται* 
συνελών δέ, τάΰτα τό σκότος δλον τής άγνοιας καί πάσαν τήν αταξίαν διώκονται 
«οι δλον τό φως τής πολυπειρίας καί επιστήμης καί πάσαν την ευταξίαν τούτοις 
παρέχοντα. Ε πειδή  τοίνυν έθος ή μάλλον δέ άναγκοΐον τυγχάνει έν πάσαις ταΐς 
μητροπόλεσιν έν κώδηχι τά άξια μνήμης καί τά άναγκαΐα οντα τή λήθη μή έμπε_- 
σεΐν συμβαίνοντα καταγράφεσθαι καί σημειοΰσθαι, ινα μή Εξίτηλα γινόμενα ατα
ξίαν τε .καί άγνοιαν τοΐς πάσιν έμποιήσωσι, καταγραφόμενα δέ καί μνημονευό
μενα πολλήν τήν ωφέλειαν ήμΐν χορηγήσωσι, δεΐν έγνωμκν καί ήμεΐς άπαραιτήτως 
τόν παρόντα κώδηκα χατασκευάσαι, όπως καί τά έν τή καθ’ ημάς άγιωτάτη μη- 
τροπόλει τής Φιλιππουπόλεως συμβαίνοντα χρήσιμό τε kuî άναγκαΐα καθαρώς έν 
τούιφ καταγράφεσθαι οΰ μόνον προς άΐδιον μνήμην τών μεθ* ημάς, άλλα καί πρός 
εύταξίαν καί άλλην ούκ όλίγην ώφέλειαν τών καθ’ ημάς καί δή συν Θεφ άρχό- 
μέθα, ρψπ' (Π80) κατά μήνα Αύγουστον.

Κύριλλος Φιλιππουπόλεως*. (Προοίμιον τοΰ δευτέρου παλαιοΰ κώδικος, οδ 
ποιείται χρήσιν ό Δραγοβιτίας· άλλ’ έν τφ κώδικι χαδ’ ήμετέραν αυτοψίαν δέν 
υπάρχει καταγεγράμμένον. Εικάζεται δτι άπεκόπη ή φέρουσα τοΰιο σελίς. Πρός 
δε ΐδε καί τά πολλά έγγραφα τά δημοσιευθέντα έν τφ Ά ρχείψ  Θράκης, καί τοΐς 
Θρακιχοΐς (ένθα άνωτέρω) έκ τών Κυριλλείων καί τοΰ Νικηφορείου κώδικος.

6) Τύποι τών σφραγίδων τών δέκα κυριωτέρων συντεχνιών φέρονται έν 
άναφορρ τών Ελλήνων Φιλιππαυπολιτών πρός τό οικουμενικόν πατριαρχεϊον κάΐ



ev

ζ') Έ κ  TÎjg ΰπάρξεως παλαιόθεν Ελληνικών σχολείων, «γυμνάσιόν 
τε της Ελληνικής παιδείας εκ πολλοΰ μέν συνεστός» ’), περί τών ονομάτων- 
των- διδασκάλων και των υπηρεσιών των όποιων έγίνετο μνεία έν τοΐς-χώ* 
διξι τής ίερας μητροπόλεως, ως καί περί άλλων «φο ο ιόντων εΐς αυτά καί είς 
τήν έν γένει παιδείαν των Ελλήνων Φιλιππουπολιτών s), ών ικανοί διέπρε- 
ψαν ως λόγιοι, συγγράφεις καί επιστήμονες Β).

η') Έ κ  ιών επί των τοιχογραφιών καί: των εικόνων καί των ιερών 
σκευών των εκκλησιών Ελληνικών επιγραφών, ας οΐ Βούλγαροι μετά την* 
κατάληψιν τών εκκλησιών άποσβέσαντες τεχνηέντως άντικαιέστησαν διά 
σλαυϊκών ουδέν ίχνος αυτών καταλιπόντες πλήν τών τής εκκλησίας τοΰ άγιου 
Αημητρίου καί τής αγίας Παρασκευής.

θ ') Έ κ  τών Ελληνικών επιγραφών έπί τών επιταφίων μαρμάρινων 
πλακών, τών έπεσιρωμένων έν ταΐς αΰλαΐς τών εκκλησιών ή μετακομισθει- 
σών εις το νϋν τών ορθοδόξων εξω τής πόλεως άνατολικώς μέγα νεκροτα- 
φεΐον, αρθέντων τών Ιν τοΐς περιβόλοις ιώ ν εκκλησιών επί τουρκοκρατίας 
τάφων, Αί παλαιότεραι τών πλακών φέρουσι γεγλυμμέτΌν καί τον δικέφαλον 
αετόν, σιήιβολον τοΰ βυζαντινισμού τών Φιλιππουπολιτών, οσχις άπαν-τφ 
ανάγλυφος και επί ενεπίγραφου πλακός επί τοΰ βαλαντίου τής μεγάλης πα
λαιός οικίας τοΰ μεγαλεμπόρου λογίου Χατζή Κωστάκη ’Ιωάν. Κοϊμτζόγλου.

ι') Έ κ  τών Ελληνικών επί μαρμάρινων πλακών κτιτορίκών έπιγρα 
φών εις άνεγερθείσας ή άνοικοδομηθείσας εκκλησίας, ών άλλαι μέν έκχοπι- 
σθείσαι έξηφανίσθησαν ‘a) σήμερον, άλλαι δέ καί διασώζονται.

ια') Έ κ  τών μαριυριών περιηγητών καί οδοιπόρων, οΐτινες διελθόν· 
τες διά τής Θράκης μνημονεόουσιν από τσΰ δέκατου έκτου ήδη αιώνος έν 
τοΐς βιβλίοις των τον Ελληνικόν πληθυσμόν, Ελληνικός εκκλησίας, Ε λλη 
νικός παραδόσεις έν τή Φιλιππουπόλει, ήνδνομάζουσι δια τοΰ ελληνικού 
της δνόματος13). * 8 9 10 *

τήν ϊεράν σύνοδον από 28 ’Ιουνίου 1867 κατά τοΰ ψηφιοθέντος πρό ίπταειίας καί 
μή ερχομένου εις τήν έπαρχίαν του μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως Πανάρετου από 
Ξάνθης ώς βουλγαρίξοντος. *Ίδε άνωιέρω § 2 σημ. 34- 'Ωσαύτως κατωτέρω κεφ. 
XXII § 4 καί Μνρτ. *Ααοσχολϋον, τήν προμνημονευθεΐσαν μελέτην περί τών 
αρχείων τοΰ έσναφίου τών άμπατξήδων καί τήν περί τών αρχείων τοΰ έσναφίου 
τών τεκτόνων, αυτόθι τόμ. I.

71 Κ . Οίκονόμον, αυτόθι, σ. 28 § ι δ \
8 ) Μ ορτ. Ά π ο σ το λ ίίο ν , τά Ελληνικά έν Φιλιππουπόλει σχολεία § 1, τόμ. 

II, Θρακικών, Ιτ. 1929.
9) Τον αντοΰ, Λόγιοι Θράκης, παράρτ. θρακικών τόμ. I l l ,  I t . .  1931, σελ. 

128 καί έξης' καί Τρύφ, Εναγγελίδον, αυτόθι, σελ. 143, 107, σημ. 1, καί κατω
τέρω κεφ. XXXVI.

10) νΙδε ανωτέρω αύτόθι, § 3, β'. δ', ε'. 11) Αΰτόθι § 3, καί ξ \
12) Ανωτέρω αύτόθι, M artiım s C rusius, G erlach, κεφ. XV § 1, καί 2,



φ ) Έ χ  τή; μετανάστκύσεως και έγκαταστάσεως Ελλήνων Φίλιππου- 
πολιτών άπδ δύο ήδη καί πλέον αιώνων εν διάφοροι; τής Ευρώπης και της 
’Ασία; πόλεσιν, οίοι εν Βιέννη (Κοϊμτζόγλου), εν Ρενίφ (Νίχογλου), έν 
Ό δησρφ  (Μαρασλής), έν Μόσχα (Ά ντ. Κομιζόπονλλος), έν Ί α σ ίφ  (Γεώργ. 
Κομιζόπωυλος), έν Μασσαλία (Κατσίγρας), έν Σμύρνή (Διαμαντόπουλλος), 
έν Ά θήνα ις (Λευκίας, Χρυσοβέργης, Ίσχόμαχος, Παππας), έν Καλχούτμ 
χαΐ έν Δάχρι τών ’Ινδιών (Π . Χατζή ’Αλεξίου, Μανδρατζόγλου και ολόχλη 
ρος παροικία) *’), έν Κωνσταντίνου πόλε ι, έν Άδριανουπόλει, έν Βουχουρε- 
στίφ, έν Βουδαπέστη. έν Τεργέστη καί αλλαχού,

ιγ') Έ κ  των σφαγών των Φιλιππουπολιτών άνά τα; οδού; υπό τών 
έκμανέντων Τούρκων κατά τήν έπανάστασιν χοΰ 1769, οπότε και οι πρό
κριτοι έφυλαχίσθησαν χα'ι έρ ραβδίο 8 η σαν, τά υπάρχοντά των διηρπάγησαν 
χαΐ «ί οιχίαι των χατεχάησαν “ ) χαΐ εχ ιών καταδιώξεων πολλών ώς μελών 
της φιλικής εταιρείας κατά τήν έπανάστασιν χιΰ 1821, δπότε ό μέν μητρο
πολίτης Σαμουήλ άναχληθεις ώς ύποπτος εις Κωνσταντινούπολην παρϊμήθη 
έφυλαχίσθησαν δέ καί έφοι-εύθησάν τινες τών προκρίτων, έν οίς χαΐ 6 πα- 
τρόθεν θείο; του έν Ό δησσφ μεγαλοφιλανθρώπου χαΐ εθνικού ευεργέτου 
Γρηγ. Μαρασλή Χατζή Σχάρλος Ίωάννου Μαρασλής u ).

ιδ') Έ χ  τού δεχάτου άρθρου τού σουλτανιχοΰ φιρμανίου περί τής 
ϊδρύσεως τής Βουλγαρικής εξαρχίας άπό 8 Ζιλχιτζέ 1286 (23 Φεβρ. 1870), 
καθ’ ο παραχωρουμένης τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως τφ Βουλγάριρ μητρο
πολίτη Φιλιππουπόλεως έξηρεΐτο ή πόλις Φιλιππούπολις ώς ύπδ Ελλήνων 
δρθοδόξων χατοιχουμένη μετά τής παρ’ αύτΐί χωμοπόλεως Στενιμάχου χαΐ 
τών κωμών Κουχλένης, Βοδένης, ’Αρβανιτοχωριού, Παναγίας, Αεβόσχης, 
Λασέβης,Άγχάνης, Βατσκόβου, Βλαστίτσης χαΐ ιών μονών Βατσχόβου, άγιων 
'Αναργύρων, αγίας Παρασκευής χαΐ άγιου Γεωργίου.

ιε’) Έ χ  τής Βερολινίου συνθήκης τφ 1878, άναγνωριζούσης 'Ελλη
νικήν μειοψηφίαν έν τή άποσπασθείση από τής ’Οθωμανικής «ύτοχρατορίας 
βορείφ Θράκη χαΐ άποτελεσάσχι τήν αυτόνομον επαρχίαν δπό τήν επικυριαρ
χίαν τού Σουλτάνου ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν (R oum elie orien ta le , Ost, R u 
m elili).

ıç-') ’Εκ τής άναγνωρίσεως ίπ ό  τής συνταξάσης έν Φιλιππουπόλει 
τον καταστατικόν τής άνατολικής Ρεομυλίας Χάρτην (1879) διεθνούς επιτρο
πείας θρησκευτικών Ελληνικών κοινοτήτων έν Φιλιππουπόλει, Άγχιάλω, * 13

Ad. W em ern , E vlia Tscbeleby, P . T affernern , R iccatit, K om te d i M arsigli 
KStp. X V I § 1, 2, 3. P. Lone as, Savlons L usig tian , κεφ. X V II § 1, 2. Alf. L a 
m artine . A. V iquesnel, Bogorow, χεφ. X V III § 8 , 6 , 8 .

13) ’Ανωτέρω αυτόθι, κεφ, XVII, § 3.
Η ) Αυτόθι, κτφ. X V II, § 2.
1ύ) Αότόθι. χεφ X V III, § 1.



Μεσημβρία, κτλ. καί τής Ιπιβολης ως γλώσσης επίσημου της αΰτονόμου επαρ
χίας καί τής 'Ελληνικής προς nj Βουλγαρική, Τουρκική καί Γαλλική.

ιζ') Έ κ  της πρώτης γενομένης επισήμου άπογραφης των δημοτών 
Φιλιππουπόλεως μετά την μεταλλαγήν τοΰ πολίτικου καθεστώτος τώ 1880, 
οπότε ο Βουλγαρικό; της πόλεως πληθυσμός ηΰϊηθη δια της άθρόας Ιν αυτή 
πλέον Ιγκαταστάσεως έκ τών κωμών Βουλγάρων προς άπόλαυσιν της κυβερ
νητικής τραπέζης κηρυχθείσης της πόλεως πρωτευσΰσης της αυτονόμου §παρ· 
χίας, καθ’ ήν δπογραφην Ικ τών 6273 δημοτών, έχόντων δικαίωμα ψήφου 
Βούλγαροι ησαν 2366, "Ελληνες δε 1105 |0), Ιξαιρουμένων, εννοείται, τών 
πολλών Ελλήνων άδιαμαρτυρητως ένεκα συμφεροντολογικών λόγων κατα- 
γραφέντων ΰπό τών Βουλγάρων την εθνικότητα 1Τ). Και τέλος.

ιη') Έ κ  της άθρόας μεταναστευσεως εϊς την Τουρκίαν και Ελλάδα 
Εκατοντάδων οικογενειών αμέσως μετά την κατάλυσιν της Ελληνικής κοινό* 
τητος καί την κατάληψιν ΰπό τών Βουλγάρων τών εκκλησιών καί τών σχο
λείων αυτής κατά τό ανθελληνικόν κίνημα τοΰ 1906 καί Ικ της προθύμου 
δηλώσεως είς την Ιπ ί της ανταλλαγής τών αλλοφύλων πληθυσμών κατά τάς 
συνθήκας θετά τον διεθνή πόλεμον μικτήν επιτροπείαν τών εναπομεινάντων 
Ιθαγενών Ελλήνων περί εκούσιας των εΐς την Ελλάδα μεταναστευσεως.

16) O bschtinski vestn ik  (έφημερίς τοΰ δήμου Φιλιππουπόλεως), άρ. 52—53, 
e t. 1930, σελ. 13.

17) ' Ιδε και M ogt. ’A ıt^a to llSov, Δύο Εγγραφα ex Φιλιππουπόλεως, Θρα· 
κικά 'Αθηνών, τόμ. I I ,  ir . 1929, σελ. 346—350.



t  K. MYPTIAOV ATiortOAlAOV

Β ΙΟΓΡΑΦ 1ΑΙ Δ ΙΑ Κ Ρ ίθ Ε Ν Τ Ω Ν  ΦΙΛΙ TT ΤΙ OY Π Ο Λ ΙΤ Ω Ν  -

Α' Κωνοτα,ντϊνος Οικονόμος, ίερεύς. Έγεννήθη εν Φιλιππουπόλεί 
τφ 1760 έκ πατρός ίεοέως Άγγελο Στενιμαχίμου (εξ ’Αμπελιάνου^Έμαθή-’ 
τευσε καί ρυτος, ώ; δ Λευκίας, εν τή γενετείρφ του παρά τφ  ίερομονάχτρ 
*Αν0ίμφ διευθυντή τη; δημοσίας Ελληνικής κεντρικής σχολής, ή ; διωρίσθη 
υποδιευθυντής καί από τοΰ 1 792 άποθανόντος τοϋ διδασκάλου του διευθυν
τή; μέχρι τοΰ 1825- ’Εν τφ  μεταξύ ΐερωθείς διετέλει και πρωθιερεΰ; (πρωυ 
τόπαπας) τή; επί τοΰ λόφου Ευμολττιάδος έχχλ,ησίας τής Παναγίας. Κατά 
τον κώδικα τή; ϊεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως δ μισθός αΰιοΰ ώςσχο· 
λάρχου τφ  1800 ήτο έτησίως 500 γρ. τοΰ δέ ίιποδιδασκάλου ’Ιωσήφ Λαυ; 
ριώτου 200 γρ. και των δυο βοηθών αΰτοΰ, μαθητών τής αδιής σχολής 
Γεωργίου Παπά Ή λ ιο ι καί Γεωργίου Θεοδώρου άνά γρ. 50 ’). ’Από τοΰ 
1811 δ μισθός αυτοΰ άνεβιβάσθη εΐς 1000 γρ. ’). Ά πέθανε τφ 1827 κατα- 
ταλιπών 4 θυγατέρας και 3 υιούς, ών δ υστερότοκος Νικόλαος εγένετο διδά
σκαλος έν τή αΰτή σχολή καί πρωθιερευς τής επί τοΰ λώφου Σχοινοβατών 
εκκλησίας τοΰ άγιου Δημητρίου. Ή  ιδιόγραφος διαθήκη του, υπόδειγμα 
χριστιανικής πίστεω; καί οικογενειακής στοργής, είναι καταγεγραμμένη έν τφ 
κώδικι τής ίερας μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως J). 'Ο  Κ. Οικονόμος ήτο 
λόγιος, κάτοχος τής ‘Ελληνικής καί Λατινικής γλώσσης καί έτιμάτο έξόχως 
δπό των Φιλιππουπολιτών. Ό θ ε ν  ήτο καί διαρκής σύμβουλος τής μητροπό* 
λεως, ά>ς έμφαίνεται έκ των έν διαφόροις τοϋ κωδικός άθεης πρωτοκόλλ,οις 
υπογραφών του. Έ γραψεν : Έ γχειριδιον περί τής επαρχίας Φιλιππουπό 
λεως, έν Βιέννη 1819. Ά φ ήχε δέ παρά τοΐς οϊχείοις του καί έμμετρον χει
ρόγραφον μετάφρασιν τοΰ περί περιπραγμοσύνης λόγου τοΰ Πλουτάρχου1 2 3 4).

Β ' Γ εώ ργιος Κ λεόβουλος, Έ γεννήθη έν Φιλιππουπόλετ φθίνοντας 
τοΰ 18ου αΐώνος. Τήν έν t ή γενετειρα του ληφθείσαν εγκύκλιον έκπαίδευσιν 
συνεπλήρωσεν έν Κυδωνίαις μετά τοΰ Στεφάνου Καραθεοδωρή υπό τον Βε
νιαμίν τον Λέσβιον και τον Γρηγόριον Σαράφην. Μετέβη εΐτα είς τήν Ε υ
ρώπην καί ήσχολήθη περί τάς μαθηματικός καί φυσικάς έπιστήμας έν Γαλ- 
λίφ και Γερμανίφ. Διδαχθείς έν Παρισίοις καί τήν Λλληλ,οδιδακτικήν καλου- 
μένην μέθοδον συνέγραψεν έλληνιστί οδηγόν διδασκαλίας κατ’ «ΰτήν καί με
τέφρασε τούς πίνακας τοΰ Γάλλου Σαραζέν, οΰς έξέδωχεν έν Ία σ ίφ  τφ 1820

1) Κωδιξ ίεςδς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (ετ. 1794-1856), σελ. 2.
2) Αυτόθι σελ. 79.
3) Κώδιξ Ιερας μητρ. Φιλιππουπόλεως (έτ. 1701—1845), σελ. 120.
4) Ίδε και If. Γ, ΟΙχονομΙ&ου (δισέγγονου του), Κ. Οΐχονόμος, Θρακικα 

’Αθηνών, χόμ. Δ' ετ- 1933, σελ, 207 χέξ.'Ωσαύτως Κ, Μιοραβίηοψ, Ινθα ανωτέρω, 
σελ. 133.



άναλώμασι τού άγοντος Μολδαβίας Ν. Ρωσσέτου Ροσνοβάνου. Την νέαν δ ι
δακτικήν του μέ&οδον έφήρμοσεν αυτός ούτος μετακλήσεις εις την σχολήν 
τής ’Οδησσού (1819) καί τήν τού Βουκουρεστίου (1820—21) καί ειτα εις την 
Κωνσταντινούπολιν, οθεν κατήλθεν εις τήν Ελλάδα. Διορισίλείς διδάσκαλος 
έν Τήνη) τφ 1824 και εΐτα έν Σύρφ ανέπτυξε το παιδαγωγικόν του σύστημα 
μέχρι τού θανάτου του έπισυμβάντος το 1828 Τδ σύστημα τούτο παρεδέ- 
ξατο και ό άοίδημος κυβερνήτης ί .  Καποδίστριας, δστις εφήρμοσε πρώτον 
μέν εν ΑΙγίνη, ειτα δέ έν δλη τή επικράτεια. Τούτο ΐσχυσε μέχρι τής επι* 
κρατήσεως τοϋ νΰν εκπαιδευτικού συστήματος ’)·

Γ ' Ά να σ τά ο ιο ς  Γεοοργιάδης Δ ενχ ία ς , ιατρός. Έγεννήθη έν Φΐ: 
λιππουπόλει τφ 1772 έκ πατρδς Στενιμαχίτου, οστις μετοίκησα; εικοσαε
τής εις Φιλιππούπολιν και γυναικί συζευχθεις μέχρι τέλους τού βίου διέτρι· 
ψεν 5). Ό  πατήρ του ήτο ιερευς, δδεν κα'ι δ πρωτότοκός του υΙος Χριστό
δουλος ήσπάσθη τδ ίερον τής ΐερωσύνης υπούργημα. Κατά τήν παιδικήν 
του ήλικίαν τρις προσεβλήθη υπό πανώλους, άλλ* έσώθη άβλαβης. Τήν εγ
κύκλιόν του έκπαίδευσιν έλαβεν έν τή γενετείρμ του δίατελέσας μαδητής τοΰ 
λογίου ΐερομονάχου ’Ανθίμου, διευδυντού τής τότε στεγασθείοης έν κοινο- 
τικφ κτήματι Ελληνικής κεντρικής σχολής (1780) επι τού άρχιερέως Κυρίλ
λου 1 2 3 4). Τιρ 1792 εΐργάσθη ΰπό τού πατρωνύμιον Παπά Γεωργίου ως ΰποδι- 
δάσκαλος έν τή αυτή σχολή *), συνεπλήρωσε δέ τάς φιλολογικός σπουδάς του 
εν Βουκουρεστίφ τφ 1802 6πό τδν πολύν Λάμπρον Φωτιάδην κατά σωζόμε- 
νον αποδεικτικόν έν τφ μουσείορ τής ιστορικής και εθνολογικής Ιταιρείας. Τφ 
1806 άνηγοσεύθη ιατρός ύπό τού έν Τένη Σαξονίας πανεπιστημίου και 
ήσκήθη πρακτικΦς κατόπιν επί δύο σχεδόν ειη έν τοΐς νοσοκομείοι; ιών Πα- 
ρισίων. Έ κείθεν έγκατέστη εις Βουκουρέστιον, δπου Ιπ'ι δέκα συνεχή έτη 
έξήσκησε τδ επάγγελμα τής Ιατρικής. Τ φ  1821 αρξαμένης τής έπαναστάσεως 
κατέφυγεν είς Τρανσυλβανίαν, εν ή επί δέκα έτη διέζησεν άλλάσσων πόλεις. 
Τ φ  1831 επανήλ9εν εις Δακίαν, άλλ’ ένεκα τού έκραγέντος πολέμου των Ρώ-

1) "Ιδε Φ ιλίππου ’Ιωάνναν. Λόγος ολυμπιακός, Ά θήναι, ει. 1878. σελ. 28, 
σημ. ο' καί σελ. 32. Τρΰφ, Ε. ΕναγγεΧίδον, δ Ελληνική παιδεία άπό τής άλώ* 
σεως μέχρι σήμερον (1453—1930), τόμ. Ε' σελ. 17—42 τοΰ Πανελληνίου Λευκώμα
τος τής εθνικής εκατονταετηρίδας, Ά θ ή να ι, 1930. Τοΰ αυτοί ; Συμβολαί εΙς τήν 
Ιστορίαν τής Ελληνικής παιδείας κατά τους πρό τής Ελληνικής έπαναστάσεως 
χρόνους έν τή «’Αγωγή» Ά θήναι, έι, 1915, τεύχος Β ' σελ. 74—82 καί Λόγιοι Θρά
κες έν τοΐς Θρακικοΐς, “Εκτακτον τείχος τοΰ Γ' τόμου έτ. 1931, σελ, 125,

2) Ά να στ. Γεωργιάδου Α ιν χ ίο ν ,  Ιατροί Φίλιππου πολίτου Λοιμοί δ ιο ρ ι
σμοί, έτ, 1832, έν Παρισίοις, σελ. 384 σημ.

3J Μωραβένωφ Κωνοτ. Υ πόμνημα περί τοΰ χριστιανικοί τής Φιλιππουπό- 
λεως πληθυσμοί και των εόαγών αΰιής Ιδρυμάτων. Βουλγαριστί, ετ. 1930, σ. 133. 
£λ. ΕχορδέΧη, τά πρακτικά ιής Σχολής Στενιμάχον, Θ ρακικά,Ά θήναι, 1921, σ. 351.

4) ΒΧ. ΕκορδέΧ-η, Λελτίον τής ίστορ- έθνολογ. Ιια ιρείας ’Αθηνών, τόμ. Η ', 
σελ. 290.



σφζόμενον μέχρι τής έκ βάθρων ανοικοδομήσεων τοΰ ναοί τφ 1852—55, 
οπότε ήρθησαν έκ της ιχύλής πάνχες οΐ τάφοι.

Ή  χοΰ ναοί όμως εντός ολίγων ήμερων γενομένη κρυφίως άνευ 
σουλχανικοϋ φιρμανίου άνοικοδόμησις ') έξήγειρε χόν χόλον των Τούρκων 
και επήνεγκε τήν εξορίαν τοΰ κχίχορος εις Κωνσταντινοόπολιν, ένθα μετά 
πολλάς δαπάνα; καί φιλοδωρήματα εχυχε χάριχος και έπεχράπη αυΐφ  ή εις 
τούς κόλπους της οικογένειας του επάνοδος. Ό  ’Ιωάννης συνεζεόχθη μετά 
τής έκ Στενιμάχου Φωτεινής, ΐξ ής έκτήσαχο πολλά τέκνα s), έν οΐς καί πρε- 
σβόχερον τοΰ Γρηγορίου τον Χατζή Σκάρλον (καφχανχζήν), δσχις έκ τών 
προκρίχων τής κοινόχηχος τυγχάνων διεχέλεσε και δημογέρων αυτής, ώς εκ 
χών κωδίκων τής ιεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως διαπισχοΰται, έν οΐς 
υπογράφεται ποΰ μέν X "  Σκάρλος Ίωάννου, ποΰ δέ X" Σκάρλος Ίωάννου 
Μαρασλής. Ούχος κατά ιό δεύτερον τής Ελληνικής έπαν«σχάσεως έτος κατε- 
διώχθη μετ’ άλλων προκρίτων υπό χών Τούρκων καταγγελθείς ώς μέλος μυ
στικής εταιρείας (τής Φιλικής) άποσκοπουσης τήν άπό τής δ οχιλείας άπελευ- 
θερωσιν τοΰ Έλληνικοΰ γένους. Λέγεται δχι άπέθανεν έν ιή ειρκτή εϊτε έκ 
κακουχιών και βασάνων είτε φονευθείς. 'Ο  Γρηγόριος Ίωάννου Μαρασλής, 
γεννηθείς περί το 1780 έφοίτηοεν εις τήν Ελληνικήν κεντρικήν σχολήν, ής 1 2

1) Ή  ύπό τοΰ Ίωάννου Γρ. Μορασλή άνοικοδόμησις τοΰ ναοί; άνευ φίρ
μαν ίου είναι προγενεστέρα καί πρόχειρος ούτως είπεΐν τής ev ε.τει 1783 ίπ ί  μη
τροπολίτου Κυρίλλου γενομένης ΰπό τήν επιστασίαν τοΰ άρχοντος σκευοφύλακος 
τζελεμπή Νικολάκι, τοΰ καί κτίτορος έπονομασθέντος κατά το σωζόμενον έν τφ κώ* 
δικι τής ιερός μητροπόλεως πρακτικόν. (*1 δε άνωτέρω κεφ. XIX § 3, δΓ ό ΛΓωρα- 
βένωφ ένθα άνωτέρω, σελ, 99), ένφ δ αύισς λέγει δτι ό πρόπαπος τοΰ έθνικοΰ 
ευεργέτου Γρηγορίου υΙός τοΰ Κ. Κοϊμτζή ήλθε μετά των δύο ετέρων αδελφών του 
έκ Σαράντα ’Εκκλησιών καί καπμκησεν εν Μαρασίφ οΰχί προ 120 ή 130 έτών, ήτοι 
περί τδ 1739—49 (αυτόθι, σελ 39).

2) Ωσαύτως καί 6 υίός αύτοΰ Γρηγόριος, ακολουθών τό παράδειγμα τοΰ 
πατρός του, εξηκολούθει άποστέλλων τακτικώς είς τούς έν Φιλιππονπόλει ενδεείς 
συγγενείς του βοηθήματα. Ταΰτα, ώς φαίνεται έξ εξοφλητικών αποδείξεων εΰρε- 
θεισών έν τοΐς έγγράφοις τής οικογένειας Γκιουμουσγκερδάνη, έχορηγοΰντο αύτοϊς 
ύπό τοΰ εμπορικού οίκου Γκιουμουσγκερδάνη μέχρι τοΰ 1880. Συγγενείς αυτοί φέ
ρονται ή Ελένη ’Ιακώβου, Χαρίκλεια Ιακώβου, ή Μαργιορή ’Ιακώβου ανεψιοί, ο 
Παναγιώτης ίερεΰς άνεψιός, Παποδημήτριος Παπαστεφάνου δεύτερος εξάδελφος 
καί άλλοι. Ωσαύτως έσπούδασε τον Άργΰριον Σκαρλδτον Κωνσταντινίδην, τΙόν 
τής Ευρυδίκης X "  Σκάρλου Ίωάννου Μαρασλή, πρώτης του έξαδέλφη:, έν Ά θή- 
ναι; καί iv  ΙΙαρισίοις ιατρόν, καί τήν άδελφήν αύτοΰ έν τφ  Ά ρσακείφ ’Αθηνών, 
ήν κατόπιν προικοδοτήσας ένύμφευσε μετά τοΰ έν "Ακερμαν τής Ρωσίας εγκαθι
στάμενου Φιλιππουπολίτου κτηματίου Βλαχίδου. Τά εις τούς συγγενείς του βοηθή
ματα άπεστέλλοντο 8tıu  κατά καιρούς καί διενέμοντο διά τοΰ ΐατροΰ Ιίωνσταντι- 
νίδου μέχρι τοΰ 1900. Τότε μετά τήν άνέγερσιΥ τής iv  τή γενετείρφ τοΰ πατρός 
του φερώνυμου σχολής άπέστειλεν είς πάντας τούς έπιξώντας ποσόν τι, ώς τελευ* 
ταΐον βοήθημα.



διευθυντής ήτο τότε ό Κωνσταντίνος οικονόμος ίερευς, καί νεαρός εϊσέτι ά- 
πεκατεστη εν Κωνσταντινουπόλει, ένθα και ενυμφευθη πλουτισθείς δε διά 
εμπορίας ύπεστήριξεν έχειθεν γενναίως τάς εν Φιλιππονπόλει πολυμελείς των 
αδελφών χαΐ κξαδέλφων ίου οικογένειας, οπερ έξηχολοόθει ποιων κα'ι έξ 
’Οδησσού βραδότερον '), δπου όριστικώς έγχατέστη. Έ ν  τή νεόδμητοι τότε 
πόλει δ Γρηγόριος άνέπτυξεν έκτακτον επιχειρηματικότητα καί έκέρδισε πολλά 
εκ τε τής άναπτόξεως των εμπορικών του επιχειρήσεων, καί έκ τής αγοράς 
προ παντόςκαί μειαπωλήσεως οικοπέδων έν τφ σχεδίφ τής πόλεως, προσείλ- 
κυσε δέ άμέριστον την αγάπην και την έκτίμησιν των εκεί έγκαταστάντων 
ομογενών διά τάς προς αυτούς -υπηρεσίας του και την αγαθοεργίαν, 'Εκ του 
του ήξιώθη νάναδειχθή πρόεδρος τής συσταθείσης ΦιΧα< &ρωπ(χής 'Ε τα ι
ρείας, ήτις άντικατέστησεν εν Όδησσφ την διαλυθεΐοαν ΦιΙικην μετά τήν 
αποτυχίαν τοΰ εν Μολδοβλαχία εγχειρήματος τοΰ 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου 
καί τήν υπό τών αρχών καταδίωξιν των μελών της. 'Η  φιλανθρωπική εται
ρεία, ής τοΰ διοικητικού συμβουλίου μέλη ήσαν ό 'Ιωάν. 'Αμβρόσιος, °Αλ. 
Μαύρος καί Άλ. Κουμπάρης, έξηκαλουθησε τόεογον τής Φιλικής, συνέδριά- 
ζουσα έν τφ  οΐκφ τοΰ προέδρου της, καί διατελοΰσα εις διηνεκή επικοινω
νίαν προς τούς αποστόλους καί τούς πρέσβεις ίκέτας της παρά τε χαις απαν
ταχού Έλληνίκαΐς κοινότησι καί ταΐς αύλαΐς τών τότε μεγάλων δυνάμεων, 
τούς άοιδήμους Δημ. Σχινδν, Μιχ. Νάξον, τον Εϊρηνουπόλεως καί Βατοπε
δίου Γρηγόριον, ιόν Κοραήν, τον Σκαρλδτον Παπαρρηγόπουλον, τον 'Ιάκ. 
Ρίζον, καί άλλου; λογάδας καί μεγαλεμπόρους τοΰ γένους. Κατώρθωσε διά 
τών «τρυ'των ένεργειών της εκατομμύρια ρουβλίων νά είσπραξη παρά τών 
Ελλήνων καί τίνων ξένων, άπερ πάντα διέθηκεν υπέρ τών διαφυγουσών τό 
Τουρκικόν φάσγανον εΐς τήν ξένην χιλιάδων οικογενειών καί προς αγοράν 
πολεμοφοδίων διά τούς άγωνιζομένους ύπέο τής ελευθερίας τής Ελληνική: 
πατρίδος. «Εις χοιαΰτα βαρύτατα έξοδα, έπεσεν ή εταιρεία ήμών—έ.γραφον 
οΐ έταΐροι τφ 1826 προς τον έφορον Κισνοβίου Μαρίνον Στρατήν,—υπέρ 
τοΰ γένους, εΐς ιά  όποια μόνον βασιλική κάσσα ήμπορει νάνθέξη»."Οθεν δ ι
καίως ή ανώτατη κεντρική αρχή άνεγνωρίσθη υπό τών άλλων Ελληνικών 
κοινοτήτων, αΐτινες εις αυτήν ως είς ’Άρειον Πάγον ήφεσίβαλλον τάς άνα- 
φυομένας εν έαυταΐς διαφοράς ώς μαρτυρεΐται εκ σφζομένων επισήμων έγ· 
γραφώ ν.Έ ν τοιουτφ οΐκφ καί περιβάλλοντι έγεννήθη τφ 1831 καί ένετράφη 
ο υπό χάλλους σώματος καί ψυχής πεπροικισμένος φύσει Γρηγόριος Γρηγο- 
ρίον ΜαραοΧής. Επόμενον λοιπόν ήιο οΰχί μόνον νά διαφυλάξη τάς εΐκο- 
θεν έμφυτευθείσας αύιφ άρετάς τής φιλανθρωπίας καί τής φιλοπατρίας έκ 1

1) Ό  Γρηγόριος έκαοχατο διι είχε μητέρα Στενιμαχΐτιν κατ’ επιστολήν τοΰ 
έν Κισνοβίφ φίλου του Στενιμαχίτου ’Αποστόλου Μουζεβίρη άπό 25 Μαρτίου 1850 
προς τήν εφορείαν τών Σχολείων Στενιμάχου, *ώ; ό ίδιος πολλάκις μοι έκαυχήθη» 
(Κώδιξ αλληλογραφίας σχολείου Στενιμάχου, άρι0μ. εγγράφου 5).



κληρονομιάς, άλλα καί νάναπτόξη αυτάς εις τον ύπατον κατά το άνθρωπίνως 
δυνατόν βαθμόν. Οτίχω ζάπλουτος αυτός Ικ πατρός διατελών καί ήγεμονι- 
κώς άείποτε ζών κύριον σκοπόν τοΰ βίου του ώρισε την αγαθοεργίαν, καί 
διένεμε τά πλούτη του άδρρί τη χειρί είτε ώς δήμαρχος της Όδησσοϋ είτε 
ώς “ισόβιος πρόεδρος τής Ελληνικής έν Ό δησσφ παροικίας εΐτε ως πρόεδρος 
ή μέλος απειραρίθμων εν Ρωσίφ φιλανθρωπικών εταιρειών, εΐτε ώς άπλοΰς 
πολίτης, εΐτε ώς τέκνον τής αθανάτου Ελληνικής φυλής.'Ο Γρηγόριος έσπού- 
δασεν έν τφ  τότε άκμάζοντι λυκείφ R ichelie r, έν φ  έξεπαιδεύθησαν πρότε- 
ρον καί άλλοι “Ελληνες λογάδες διαπρέψαντες έν τη ΐστορίφ τοΰ νεωτέρου 
'Ελληνισμού {Παπαρρηγόπουλλοι, Δραγοΰμαι, Λεβίδαί, Ζαρίφης καί λοιποί).

’Αποφοιτήσεις ιοΰ Λυκείου τφ 1850 καί τάς σπουδάς του έν Ευρώπη 
συμπληρώσας, δθεν καί ή γλωσσομάθειά του έτράπη επί τόν δημόσιον βίον. 
Έ ν  ιοΐς διαφόροις διοικητικοί; ΰπουργήμκσιν, εΐ; δ διωρίσθη, παρέσχε 
τρανά δείγματα τής μετ’ ακαμάτου ζήλου καί περινοίας δραστηριότητός του. 
Έ κ  τούτου έτιμήθη διά τοΰ τίτλου τοΰ αΰτοκρατορικοΰ συμβούλου καί τφ 
1878 έξελέγη παμψηφεί δήμαρχος τής Όδησσοΰ, ήν επί δεκαπενταετίαν 
δλην διφκησε συνδέσας άρρήκτως μετά της Ιστορίας της τό ονομά του, κα· 
ταστάν ούτως εΐπεΐν παντός καλοΰ. άγαθοΰ καί ωφελίμου,

Ώ ς δήμαρχος ό Γρηγόριος ο ΐ μόνον άνώρθωσε χά ελεεινά τής πό- 
λεω; οικονομικά, άλλ’ εδωκεν εις αυτήν νέαν δλως δψιν καί διά ποικίλων 
κοινής άνάγκης καί ώφελείας έργων κατέστησαν αυτήν έφάμιλλον προς πολ~ 
λάς Ευρωπαϊκός μεγαλοπόλεις. Έ π ’ αυτοΰ ή ’Οδησσός ηύιύχησε νά από
κτηση πάντα τά στοιχεία ευνομούμενης καί πεπολιτισμένης πόλεως, ήτοι 
τροχιοδρόμους, ηλεκτρικόν σταθμόν, λεωφόρους, ύδραγωγεΐον, θέατρον, με
λόδραμα, αγοράν ζώων, μηχανικά πλυντήρια, απολυμαντήρια, γυμναστήρια, 
παιδικούς κήπους, φυτείας, λιμενικά έργα κτλ. τ. έ. πάντα τά απαραίτητα 
εις μεγαλόπολιν τεχνικά, έξωραϊστικά, εξυγιαντικά καί κοινωνικά έργα, δι’ δ 
δικαιότατα έπωνομάσθη ή νέα παρά τό Εΐιξείνφ Παλμόρα. Ά λλ’ δ μεγάθυ
μος καί δημοφιλής δήμαρχος ούδαμώς έφείσθη καί τοΰ ίδιου του πλούτου 
προς συμπλήρωσιν των άναγκών τής πόλεως' ΐδρυσεν Τδίςτ δαπάνη λαϊκήν 
βιβλιοθήκην καί άναγνωστήριον, λαϊκόν σχολεΐον, νυκτερινόν άσυλον, παι
δικά συσσίτια, κηπουρικήν σχολήν, γηροκομεΐον, εκκλησίας καί άλλα δια- 
τρανων την γενναιοδιυρίαν και την ελευθεριότητα του, άμα δέ καί την άκραν 
καλαισθησίαν καί φιλοκαλίαν του. Έ ν  γένει 5’ εΐπεΐν, ουδέν κοινωφελές έν 
τή πόλει εγένετο εργον, ού δεν συμμετέσχεν οπωσδήποτε ό κλεινός άνήρ. 
Ά λλ’ εάν δ Γρηγόριος άνεδείχθη τοιοΰτος ώς Ρώσος πολίτης καί δήμαρχος 
οΰχ ήττον καί ώς "Ελλην δέν υστέρησε προς την ευ Όδησσφ Ελληνικήν 
παροικίαν. Κατώρθωσε διά των μέσων του νά άναγνωρισθή δΓ αυτοκρατο- 
ρικοΰ διατάγματος ώς νομικόν ττρόσωπον ή άπό πολλοΰ υφισταμένη Ε λ λ η 
νική κοινότης, ής τά συμφέροντα πολλαχώς δπεστήριξε προς αΐίξησιν δέ των



πόρων ηις έδωρήσατο αυτή ολόκληρον πολύτιμον οικίαν, προ; δέ άνήγειρε 
και τό Ελληνικόν γηοοκομεΐον, εξ ού καί Ισόβιος επίτιμος πρόεδρος της κοΓ 
νότητος άνεκηρτίχθη, Ό  φιλόπατρις άνήρ δεν έλησμάνησε και την γενέτει
ραν τοΰ πατρός του ουδέ τήν μεγάλην πατρίδα του. Προς ταΐς ανευ Ιπι- 
δείξεως κατά χρόνους άρωγαϊς του εις διάφορα Ελληνικά φιλανθρωπικά 
ιδρύματα έκτισεν έν μέν ιή Φιλ'ππουπόλει, εν Φαναρίφ τής Κωνστατινου- 
πόλεως καί εν Θεσσαλονίκη τας περιβλέπτους φερώνυμους του άστικάς σχο 
λάς. έν δέ ταΐς Ά θή να ις τό διδασκαλείου και έν Παλαιφ Φαλήρφ τό ενυ- 
δρειον. Μετά τόν θάνατον δ1 * 3 * * * * 8 αυτοΰ έκτίσθη υπό τοΰ κράτους διά γενναίου 
κληροδοτήματος το έπι τής όδοΰ ΙΙατησίιον ’Αθηνών Μαράσλειον μέγαρον 
τών Πολιτικών και Οικονομικών Ε πιστημώ ν, άντί τής επί τής Λεωφόρου 
Κηφισιάς εις προσφυγικόν νοσοκομείου μετατραπείσης Έ μπορ. ’Ακαδημίας-

Ά λλ’ ή σπουδαιότερα πασών τών είς τού: ομογενείς του χορηγιών 
ήτο ή ΐδρυσις τής Μαρασλείου βιβλιοθήκης, εις την Εκδοσιν ής Εκατομμύρια 
κατηνάλωσε. 2 τοχαζόμενος οτι τό έθνος ήμών, δπως σταδιοδρομήση πνευμα- 
τικώς, έδει σιίμπαν νά γνωρίση βαθύτερου και λεπτομερέστερον την πνευμα
τικήν τής Διίσεως πρόοδον εχορήγησε τά μέσα προς έξελλήνισιν υπό ειδικών 
επιστημόνων και λογίων καί φιλόκαλου έκτυπωσιν τών αρίστων έπιστημο* 
νικών συγγραμμάτων πάντων τών έπι παιδείρ διακρινομένων Εδρωπαϊκώυ 
εθνών. Έ ν  τή Μαρασλείφ ταύιη βιβλιοθήκη, ής τό μέν πρώτον έπεμελεΐτο 
δ λόγιος Λύσανδρος Χαχξηχώνστας, ειτα δέ 0 Ά ναστ. Μάλτος, έξεδόθησαν 
118 ογκώδη κατά μειάφρασιν και πρωτότυπα έργα, υποβοηθήσαντα σπου- 
δαίως τά γράμματα παρ’ ήμιν, Διά πάσας ταύτας τάς ποός τό έθνος του 
ευεργεσίας τό μέν Ελληνικόν κράτος ετίμησε τόν γενναιόδωρου ανδρα διά 
τοΰ μεγαλόσταυρου, ή δέ τοΰ Χρίστου μεγάλη Εκκλησία και τό Έ θ ν ο ς  άνε* 
κήρυξε μέγαν ’Εθνικόν ευεργέτην.

Ό  Γρηγόριος Μαρασλής γέρων ήδη ευυμφεΰθη και άπέθανεν άπαις 
1007, άλλα τό κλέος καί ή μνήμη αυτοΰ θά παραμείνη άφθιχος παρά τοΐς 
έπιγιγνομένοις. Έ τά φ η  έν τω περιβόλφ τοΰ έν Ό δησσφ 'Ελληνικού ναού 
τής αγίας Τριάδος ‘).

1 ) Βιβλιογραφία : α) Κώδιξ τής ιεράς μητροπόλεΊ>ς Φ ι λι π π ο υπ όλεος Κύριλ
λον I (1781 — 1845) καί κώδιξ Νικηφόρου τής αυτής μητροπόλεως (1850—1861).

β) Τά άρχεΐα τοΰ έν Φ ιλ ίππου πόλε ι ρονφετίου τών άμπαιζήδων (1685—
1857), εν τφ A nnuaire de la b ib lio theque nationale  e t Mııssee â Plovdiv, ετ.
1028-29 καί 1930.

γ) 'Υπόμνημα περί τοΰ τής Φιλιππουπόλεως χριοτιανικοΰ πληθυσμού, συν-
ταχΰέν βουλγαριστί ύπό Κ. Μωραβένωφ χφ 1860—68 καί έκτυποιδέν ΰπό τοΰ δή
μου τής Πλόβδηφ τφ 1930.

8 ) Γρηγόριος Γρ. Μαρασλής Οπό Ά ν , Μάλτου, εν τη Θρακική έπειηρίδι, 
ετ. 1897, 'Αθήναν, σελ. 173—180.

ε) Πανηγυρικόν τεύχος επί τφ εορτασμφ τής ογδοηκονταετίας τής Έλληνι-



E ' Μ ιχα ή λ  Ά να α ζα ο ίο ν  Βλά5οζ> Ιατρός έγεννήθη εν Φιλιππουπό- 
λει τφ  1828 και ή το το πρεσβυτερον χέψνον χοΰ εκ Βελεσών της Μακεδονίας 
Αναστασίου Βλάδου και τή; Φιλιππουπολίτιδος Ραλλοΰς, θυγατρός τοΰ Ιμ- 
πόρου 'Αναστασίου Τσοχατζή. 'Ο  πατήρ του Απόφοιτος τής εν Κυδωνίιχις 
περιώνυμου Ελληνικής Σχολής προσωνομάζετο Καρλοβηνός, διότι προ τής 
έν Φιλιππουπόλει εγκαταστάσεώς του ώς εμπόρου διετέλεσεν επί τινα έτη δι- 
δάσκαλος τής εν Καρλόβφ Έλλην. σχολής ') Ό  Μιχαήλ μετά τήν εν τή γε- 
νετείρα και τφ γυμνασίφ ’Αθηνών Εγκύκλιόν του έκπαίδέυσιν έσπούδασε τήν 
Ιατρικήν εν τφ πανεπιστημίφ τής Βιέννης δαπάνη ομογενών Φιλιππουπολι- 
των καί δή τοΰ Μιχαήλ Γκιονμουγκερδάνη. Μετά τάς σπουδάς του κγκατέ- 
στη εις τήν γενέτειραν, οπού έξήσκησεν εύδοκίμως τήν ίΐείαν τοΰ Άσκλη- 
πιοϋ τέχνην μέχρι τοΰ θανάτου του έκτιμώμενος καί σεβόμενος υπό χε χών 
δμογενών καί αλλογενών. Ζήσας κατά τάς δξυτέρας μεταξύ Βουλγάρων καί 
Ελλήνων διαμάχας εν Φιλιππουπόλει, κέντρφ των πανσλαυιστικών ενεργειών 
πρός χειραφέτησιν των Βουλγάρων από τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου, ειρ- 
γάσθη εΐπερ τις καί άλλος υπέρ τής 'Ελλην. κοινότητος τής γενετείρας του, 
ής δεν ήθέλησε ν" άποχωρισθή πιστός είς τάς προς αυτήν υποχρεώσεις του 
καί οτε άκόμη διηνοίγετο μέλλον επιτυχέστεροι' εις αυτόν προταθέντα υπό 
τής Ιατρικής σχολής ιοΰ πανεπιστημίου Α θηνώ ν καθηγητήν τής χειρουργι
κής παθολογίας.

‘Ο Βλάδος διετέλεσεν έφορος των Έλλην. σχολείων, έν οίς επί ετη 
έδιδαξεν αμισθί φυσικά μαθήματα, δημογέρων καί αντιπρόσωπος τής Έλλ. 
κοινότητος τφ 1858 παρά τε τη υψηλή Πύλη καί ιφ  πατριαρχείφ προς ΰ* 
ποστήριξιν των δικαίων της, κατά των διεκδικούντων τάς εκκλησίας τών 
Βουλγάρων. Φιλάνθρωπος κατ’ εξοχήν ων οΰ μόνον ένοσήλευε τούς Ινδεεΐς 
καί παρεΐχεν αΰτοΐς έκ τοΰ ϊδίου του φαρμακείου τά φάρμακα δωρεάν, άλλά 
καί είς τήν διατροφήν αυτών συνέβαλλεν έκ τοΰ θυλακίου του μέχρι τής 
άναρρώσεώς των. “Οθεν άπέθανε πένης καίπερ μεγίστην πελατείαν σχών.

κής Παλιγγενεσίας, έν Όδησσφ τφ 1901.
στ) Ό  εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής, βιογραφία αυτού ΰπό Σκαρ

λάτου Κωνσταντινίδου ιατρού καί διευθυντού τής έν Φιλιππουπόλει εφημερίδος 
»Ειδήσεις τού Αίμου», άρ. 580, Αήγ, 14, ε τ . 1301 καί 24 'Οκτωβρίου 1899.

ξ) Γρηγ. Μαρασλής υπό Σινόδη Παπαδημητρίου iv  τοΐ; »Βυζανηνοϊς χρο
νικοί; Πετρουπόλεως», τόμ. XVI, σελ. 208—210.

η) Γρηγ. Μαρασλής ύιτό Τρυφ. Εθαγγελίδου, εν χοίς Θρακικοίς ’Αθηνών. 
Παράρτ. τόμου Γ ', ετ. 1931, σελ. 191, σελ. 367—371.

θ) Σημείωσις τού αθτσύ εν τφ ΰπ’ άριθ- 2 πρακτικφ παραδόσεως του λογα
ριασμού τής άνοικοδομήσεως τής εκκλησίας άγ. Μσρίνης (Î7S3) τής μελέτης : ή 
Ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αΰτής'.’Αρχεϊον Θρακ, Λαογρ. 
καί Γλιοσσ. θησαυρού, τόμ. Ε ' (1938) σελ. 53 κέξής,

ΟΙΚώδιξ αλληλογραφίας σχολείου Στενιμάχου (1848—1869),
1) Μ<οξαβένωφ, αΰτόθι, σελ. 8ΐ.



Κατά την Βουλγαρικήν έπανάστασιν τοΰ 1876 μεγάλως άνεκούφισε τούς 
κακοπαθήσανιας Βουλγάρους, σώσας πολλούς εκ βεβαίου θανάτου, διά τής 
επιβολή; του επί τους χωροδεσπότης Τούρκους, ών ήτο οικογενειακός Ιατρός. 
Τούτο όμολογοϋσι καί αυτοί οί Βούλγαροι : «ανευ τής βοήθειας καί τής 
ενεργού έπεμβάσεως τοΰ ιατρού Βλάδου πολλοί τών επαναστατών θ ’ απέ- 
θνησκον εϊς τάς δυσώδεις καί άποπνικτιχάς τρώγλας τών εν Φιλιππουπύλει 
δεσμωτηρίων καί πανδοχείων, δπου έρρίφθησαν άνευ τροφής καί ιματισμού 
ΰποκύπτονιες υπό τάς έπιδημικάς νόσους, τόν μεμολυσμενον αέρα, την πείναν 
και τύ ψύχος» *). Διά τούτο τό Βουλγαρικόν κράτος ευγνωμονούν άπένειμεν 
αΰτφ σόντα|ιν έπιτρέψαν άμα τήν διατήρησιν τού φαρμακείου του, δ δέ δή
μος ώνόμασε τήν προ τής πατρικής του οικίας οδόν διά τού δνόματός του. 
Τόν Βλάδον άποθανόντα άγαμον τφ 1896 έπενθησεν σύμπασα ή πόλις.

Σ Τ ' Τεώ ^γιος Ί .  Ζ αρίφης. Λεν ήτο Φιλιππουπολίτης, άλλ’ ύπήρ- 
ξεν 0 μέγιστος ευεργέτης τής 'Ελληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως καί τού 
έν Θράκη 'Ελληνισμού διά τής ΐδρύσεως καί συντηρήσεως τών Ζαριφείων 
διδασκαλείων, τ. έ. τοΰ Ελληνικού γυμνασίου Φιλιππουπόλεως. Πρωτότοκος 
υιός τοΰ εμπορευόμενου εν Κωνστανιινουπόλει εκ Προκονήσου Ίωάννου 
Ζαρίφη, έγεννήθη έν Μεγάλφ Ρευματι παρά τφ Βοσπόρφ τφ 1806, έξεπαι- 
δευθη δ’ έπαρκώς έν τφ Λυκείφ Rİchelier καί άλλοις ανώτεροι; έκπαιδευ- 
τηρίοις τής ’Οδησσού, δπου δ πατήρ του ώς Φιλικός άμα τή κηρύξει τής 
‘Ελληνικής έπαναστάσεως κατέφυγε μεθ’ δλης τής οικογένειας του. Ό  Γ. 
Ζαρίφης επί τοΰ Κυβερνήτου κατήλθεν εις τήν Ελλάδα καί διωρίσθη γραμ* 
ματεύς Ιν Καρυταίνη, οργών δμως πρός εμπορικήν δρασιν, ταχέως κατέλιπε 
τήν θέσιν του και έπανήλθεν είς Κωνσταντινούπολιν, δπου προσελήφθη εις 
ιόν εμπορικόν οίκον τού Αημ. Ζαφειροπούλου. Αί άρεται καί τό δαιμόνων 
εμπορικόν πνεύμα τού νεαρού υπαλλήλου προσείλκυσαν αμέσως τήν άγάπην 
καί τήν έκτίμησιν τού προϊσταμένου του, οστις τόν έκαμε γαμβρόν του καί 
μετ’ ολίγον συνέταιρον τού οίκου, μετονομασθέντος «Ζαρίφης καί Ζαφει- 
ρόπουλλος».

Μετά τόν θάνατον τοΰ πενθεροΰ του δ Γ. Ζαρίφης άναλαβών τήν διεύ- 
θυνοιν τού οίκου ανέπτυξε τάς εργασίας αυτού μεγάλως ΐδρύσας υποκατα
στήματα έν Λονδίνφ, Μασαλίφ, Ό δησσφ καί Γαλαζάρ, διευθυνόμενα υπό 
τών Αδελφών του καί τού γυναικαδέλφου του Στεφάνου Ζαφειροπούλλου, 
τού έν Κων)πόλει κεντρικού καταστήματος διευθυνομένου υπό τού ίδιου. 
Τότε άναμειχθείς εις τραπεζιτικός εργασίας ηύδοκίμησε καί ευνοηθείς υπό 
τοΰ Σουλτάνου κατέστη τραπεζίτης τών ανακτόρων έμπιστος, ές οΰ έκέρδισε 
πλούτη πολλά. Τήν παρά τή αυλή έμπισιευτικήν καί πλουτοφόρον θέσιν 
έκράτησεν έπι εΐκοσιν έτη συνεχώς. 1

1) Περιοδικόν *Φώς* (ϊφετλινά) ετ. VI, 1996, φύλλ, 12, σημείωσις καί Ιν 
τοις φύλλοις 9 καί 1 0 . “Ιδε καί βιογραφίαν του.



Ό  Γ. Ζαρίφης φύσει φιλευσπλαγχνος και γενναιόδωρος έδαπάνα 
κατ’ έτος αθόρυβα)ς και αφειδώς εις εκκλησίας, σχολεία, φιλανθρωπικά ιδρύ
ματα, Πατριαρχεία χαΐ εΐ; συντήρησιν σπουδαζόντων και παπχουσών οικο
γενειών εκ δυσμενείας τής τύχης. Ή το  αληθής στυλοβάτης τής εκκλησίας και 
τοΰ γένους. Αι προς άνέγερσιν τής μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής έν Φαναρίω, 
των εθνικών καταστημάτων, τοΰ κεντρικού Παρθεναγωγείου, τοϋ ορφανο
τροφείου τής Πριγκίπου έν Κων)πολει, των νηπιαγωγείων Προύσης, Θερα
πειών καί άλλων, ανέρχονται είς εχατοντάδας χιλ. λιρών. 'Ο Ζαρίφης άπέ 
θανε τή 17 Μαρτίου 1884, τό εθνικόν όμως έργον του έξηκολούθησεν ή σε
βάσμια του χήρα Ελένη και μετά τον θάνατόν της τά τέκνα των συντη 
ροϋντα τά ΰιτ’ αυτών ιδρυθέντα σχολεία. Έ ν  τοϊς απομνημοrevμααί του ό 
εθνικός ευεργέτης Άνδρέας Συγγρός, φίλος στενός τοϋ Ζαρίφη, γράφει 
περί αυτοί ότι είχεν άπέραντον καλοκαγαθίαν καί είλιχρίνειαν καί δτι ήτο 
σπουδαίον εμπορικόν κα'ι έθνικόν στοιχεΐον έν Κών)π0λει, Αονδίνφ και 
Μασσαλίφ. Μετά την κατάλυσιν τής Ελληνικής Κοινότητος Φιλ)λεως ή έχ 
χιλίων λιρών έτησία πίστωσις αναγράφεται έν τφ προΰπολογισμφ υπό τοΰ 
κράτους, δπερ άπηλλοτρίωσε τό έν Θεσσαλία άγρόκτημα Σοφάδες, έκ των 
εισοδημάτων ουτινος συνετηροΰντο τά Ζαρίφεια. “Ηδη τό χεφάλαιον ΐχα- 
νώς έμεγαλυνθη και γίνεται σκέψις, δπως έπανιδρυθώσι τά Ζαρίφεια έν τινι 
πόλει τής Ελληνικής Θράκης ‘).

Ζ' Χ ρυα οβέργης Γ εώ ργιον . Έ γεννήθη έν Στενιμάχιο περΐ τό 1830. 
Άπομείνας ορφανός πατρός έν μικρφ ήλικίφ έιυχε τής προστασίας τοΰ έκ 
μητρός θείου του έν Φιλιππουπόλει Χριστοδούλου Κατσίγρα και έξεπαιδεύθη 
εν τή Ελληνική σχολή Φιλιππουπόλεως, ήν ήγάπησεν ώς δευτέραν γενέτει
ράν του. “Εφηβος μετέβη εις την βασιλεύουσαν προς δημιουργίαν τύχης. 
Ε κ ε ί έν σονεχαιρισμφ μετά τοΰ συμπολίτου ίου Ίωάννου Μάρδα ήρξατο 
διαφόρων μικρών επιχειρήσεων, αΐτινες έστέφθησαν δπό επιτυχίας ένεκα τής 
ευφυΐας του, τής τιμιότηιος και τής φιλοπονίας, Ό  έπελθών άμέσως Κ ρι
μαϊκός πόλεμος άνέπτυϊε τάς εργασίας των δύο εταίρων, αΐτινες Ιξηχολού 
θουν ευοδοΰμεναι. Μετά δεκαετή συνεργασίαν 6 Μάρδας μή τολμών έκ φό 
βου κίνδυνου των κεφαλαίων του νά ακόλουθήση τά μεγαλεπίβουλα έμπο 
ρικά τοΰ συνεταίρου του σχέδια, άτινα συνίσταντο ιδίως εις τήν άνάληψιν 
τροφοδοσιών και έργολαβειών κρατικών, ιΐπεχώρησε τοΰ συνεταιρισμόν μετά 
κεφαλαίου υπέρ τάς 4  χιλ. λιρών καί έγκατέστη εΐς Φιλιππούπολιν. Ό  Χρυ- 
σοβέρνης απαλλαγείς τής συντηρητικότητος τοΰ συνεταίρου του άνέπτυξεν 
δλην τήν εμπορικήν του δράσιν καΐ βοηθουντων καί τών καιρών έδημιουρ* 
γησε τήν μεγάλην περιουσίαν του, ήν έχρησιμοποίησεν υπέρ τών συγγενών 1

1) Ί δ ε  καί Λολι>δ, ΣΓαηαχρίοτοδούΧον, Γεώργιος Ζαρίφης, Θραχικά ’Α θη 
νών, τόμ. III, ετ, 1934, σελ. 362—367. Σ. Δ. Ζαοίφειος έπωνομάσθη ήθη άπό ετών 
ή Παιδαγ. ’Ακαδημία Άλεξανδρουπόλεως.



καί συμπολιτών tow καί εν γίνει προς φιλανθρωπικού; σκοπούς. Έ ν  έτει 
1893 εδαπανησεν περ'ι τάς'35 χιλ. λίρας προς ο’ικοδόμησίν ιών έν Πέραν 
τής Κων)πόλεως Χρυσοβεργείων διαμερισμάτων, ά'τινα έδώρησεν εις τα 
εθνικά φιλανθρωπικά καταστήματα Κωνσταντινουπόλεως Υπό τον ορον, 
όπως και’ έιος έπιχορηγώνται άνά 200 λίραι εΐς τάς Ελληνικός κοινότητας 
Στενιμάχου κα'ι Φιλιππουπόλεως. Ό  Χρυσοβέργης Υπήρξε μέγας κα! Υπέ
ροχος άνήρ. “Ασπιλος εϊς τήν κτήσιν τού πλούτου tow, Υποδειγματικός έν τίρ 
ιδίφ  του βίφ, ζων παράδειγμα άρεχής κα'ι μιμήσετσς διά πάντας ιούς περί 
αυτόν. Ή  περιουσία, ήν μειά θάνατον κατέλιπεν, ήτο μικρά σχετικώς προς 
τον κύκλον ιών μετά τής Τουρκικής κυβερνησεως εργασιών του. Τούτο δέ 
ωφείλετο εις την τιμιότητά του, διότι απέστεργεν αδικίας, καταπιέσεις, κλο- 
πάς, τοκογλυφίας κατά τάς έμπορικάς του συναλλαγές. Γαμβρός του έπΐ 
άνεψιρ ήτο δ εθνικός ωσαύτως ευεργέτης Σ . Σιδερίδης, συνεργάτης του. Ό  
Χρυσοβέργης «πέθανε τη 25η Αύγουστου τού 1899 έν Κωνσταντινουπόλει 
και ώς μέγας εθνικός ευεργέτης έτάφη έν Μπαλουκλή ι).

Η ' Δ ημήτρ ιος Ά ρ γν ρ ιά δ η ς , μεγαλέμπορος. Υιός τού ’Αργυρίου 
’Ιακώβου, μεγαλεμπόρου καί τραπεζίτου καί τής Μαριγούδας, θυγατρος τού 
τραπεζίτου Α, Σιτσάνη εγεννήθη έν Φιλιππουπόλει τφ 1842. Ή  οικογένεια 
τών Ά ργυριαδών έθεωρεΐτο ώς μία τών παλαιοτέρων καί εύγενεστέρων τών 
έν Φιλιππουπόλει ιθαγενών διακριθεΐσα διά τάς προς την Ελληνικήν κοινό
τητα υπηρεσίας της και ιούς λεπτούς αριστοκρατικούς της τρόπους ό Δημή- 
τριος έλαβε την εγκύκλιόν του έκπαίδευσιν έν τη γενετείρφ, συνεπλήρωσε δέ 
ταύτην έν Κωνσταντινουπόλει και Βιέννη Ευφυής κάΐ πολύγλωσσος (έλάλει 
εύχερώς τήν Τουρκικήν, Βουλγαρικήν, Γαλλικήν και Γερμανικήν), έξηκολού* 
θησε την εργασίαν ιο ί  παιρός του μετά τού νεωτέρου αδελφού του ’Αθανα
σίου. Ό  εμπορικός.οίκος τών αδελφών Ά ργυριαδών έπΐ τού αύτονομιακοϋ 
καθεστώτος τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας ήτο είς τών μεγαλύτερων έξαγωγικών 
σιτηρών έν τή χώρφ. Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Βουλγαρίας δ Δημήτριος 
έτράπη είς την πολιτικήν κα'ι (Αντιπροσώπευσε τήν Έλλην. έπαρχίαν Καβα- 
κλή πρώτον μέν έν χή βουλή τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, ειτα δέ μετά τήν 
ενωσιν αυτής (1886) μειά τής ηγεμονίας έν χή τής Βουλγαρίας έπΐ σειράν 
βουλευτικών περιόδων. Παιδικός φίλος ών ιού μεγάλου πολιτικού Φίλιππου- 
πολίτου Κιονσι. Στοΐλωφ, Υπήρξεν είς τών στυλοβατών τού ΐδρυθέντος ύπ’ 
αυτού εθνικού πολιτικού κόμματος καΐ αν μή δ εθνισμός του προσέκρουεν 
έΐς τήν εθνικήν τών Βουλγάρων φιλοτιμίαν, θά μετεΐχεν άναμφιβόλως ένεκα 
ιών πολιτικών του χαρισμάτων τής ύπό τον Στοΐλωφ κυβερνησεως.

Αί πρός Ελληνισμόν τής Βουλγαρίας ύπηρεσιαι τού ανδρός είναι 
ανεκτίμητοι. Ταΐς έντόνοις ένεργείαις αυτού φιλοξενήσαντος ήγεμονικώς έν



τφ μεγάριρ του τήν επί τής συντάξεως τοΰ_ δργανικοΰ χάρτου τής Ανατολι
κής Ρωμυλίας διεθνή επιτροπείαν οφείλεται ή επίσημος έν αΰτφ άναγνώ· 
ρισις τής ‘Ελληνικής έν τή χώρμ μειονοψηφίας καί ή παραδοχή τής Έλλην. 
γλώσσης ως επισήμου έν τή διοικήσει. Ωσαύτως τή ενεργείς αυτοϋ πάρε- 
σχέθη επί τής κυβερνήσεως Στοΐλωφ χρηματική βοήθεια υπό τοΰ Βουλγαρί' 
κοϋ κράτους, εις τάς έν αΰτφ Έλλην. κοινότητας προς συντήρησιν των σχο
λείων των. Διετέλεσε 5έ πρόεδρος τής έφοροδημογεροντίας τής κοινότητο; 
Φιλιππουπόλεως, δημογέρων καί έφορος των σχολείων της. Ό  ισάρος Φερ* 
δινάνθος έτίμα αυτόν διά τής φιλίας του καί κατερχόμενος είς Φιλιπποόπο* 
λιν έπεσκέπτετο αυιόν κατ’ οίκον. Ή  καλοκάγαθος καί καλλίμορφος κυρία 
του Έλέγκω, θυγάτηρ τοΰ ζάπλουτου μεγαλεμπόρου Δημητρίου Μήτσορα, 
διεκρίθη ου μόνον ώς φιλόστοργος μήτηρ καί ευγενής οικοδέσποινα, αλλά 
καί ως φιλάνθρωπος διατελέσασα πρόεδρος επί έτη τοΰ συλλόγου των κυ
ριών «Ευρυδίκη». Ή  οικογένεια Άργυριάδυυ, κατέλιπε ιήν Φιλιπποόπολιν 
αμέσως μετά το Ανθελληνικόν κίνημα τοΰ 1906 καί έγκατέστη είς Κωνσιαν- 
τινοόπολιν καί κατόπιν είς την Ελλάδα. Ό  Δημήτριος άπέθανεν έν Έλλιίδι 
τφ 1927 άφείς τρεΐ; υιούς τον Κίμωνα, Σόλωνα καί Κλέωνα καί μίαν θ υ 
γατέρα έγκατεστημένους νΰν έν Ά θήνα ις.

Θ ' Ά ρ γ ύ ρ ιο ς  Σ κα ρλά ισς Κ & νοταντινίδης, ιατρός. Δευτερότοκος 
υιός τοΰ Φιλιππουπολίτου εμπόρου Κωνσταντίνου ’Αργυρίου Τσοχατζή καί 
της Ευρυδίκης, Θυγατρός τοΰ Σχάρλου Ίωάννου Μαρασλή, πρεσβυιέρου 
αδελφού τοΰ Γρηγορίου, πατρός τοΰ έν Ό δησσφ μεγάλου εθνικού έθεργέτου 
Γρηγορίου Μαρασλή, έγεννήθη έν Φιλιππουπόλει τφ I860. Τήν εγκύκλιόν 
του εκπαίδευσιν έλαβεν έν τή γενετείρα του καί συνεπλήρωσεν αυτήν δαπάνη 
τοΰ συγγενούς του Μαρασλή έν Ά θήνα ις, όπου έσποόδασε καί ιήν ιατρικήν, 
ήσκήθη δέ εϊτα επί διετίαν έν τοΐς νοσοκομείοις Παρισίων. Γό όνομα Σκαρ
λάτος προσέλαβε κατά τάς σπουδάς του τιμών τήν μνήμην τοϋ μητρόθεν 
πάππου του Σκάρλου Μαρασλή, ου τό ονομα έφερεν 0 πρεσβότερός του 
αδελφός τραπείς ε!ς τήν εμπορίαν. Έγκαταστάς είς τήν γενέτειράν του ως 
ιατρός διετέλεσεν έφορος των .'Ελληνικών σχολείων τής Κοινότητος, έν οις 
παρέδιδε δωρεάν ανθρωπολογίαν, καί δημογέρων αυτής. ’Από τοΰ 1896 
μέχρι τοΰ 1906 έξέδιδε τήν εφημερίδα «Ειδήσεις τοΰ Αίμου», έν ή διά σθε
ναρός αρθρογραφίας ΰπεοήσπιζε τά δίκαια τοΰ έν Βουλγαρίμ Ελληνισμού- 
Ό  Μαρασλής μέχρι τοΰ θανάτου του διέκειτο συμπαθώς προς αυτόν, ως 
πνευματικόν του ανάθρεμμα, καί πολλάκις ΰλιχώς τον έβοήθησε. Κατά χό 
Ανθελληνικόν κίνημα τοΰ 1906 τό τυπογραφειον, εν φ  έξεδίδετο ή έφημερίς 
του, κατεστράφη καί αΰιός χαταδιωχθεις ήναγκάσθη μετ’ ολίγον νά κατα
φυγή είς 'Ελβετίαν, οπού παρέμεινεν επί τριετίαν οίκογενειακώς. Τήν έν 
Γενεύη παραμονήν του έχρησιμοποίησεν προς εκπαίδευσιν των τέκνων του 
καί είδικοποίησίν ίου έν τή παιδιατρική ακολουθών άμα μαθήματα φιλοσο·



φίας έν τφ αυτόθι πανεπιστημίφ καί τφ 1909 έγκατεστάθη έν Ά θήνα ις, 
δπου έξήσκησε το επάγγελμα χοΰ ιατρού μέχρι τοΰ θανάτου τον (1930). 'Ο 
νεωτερό; του υιός Γρηγόριος έπεσεν ώς άεροπόρος έν τφ Μιχρασιατικφ με
τώπη», ό δε πρκσβυτερος ζή έν Ά θη να ις ασχολούμενος περί τήν μουσικήν ‘).

Γ Δ ημή ίρ ιο ς Ίω ά ν ν ο ν  Κουμαριανός. Έγεννήθη εν ’Άνδρο» τώ 
1849 καί ίξεπαιδκόθη έν Κωνσταντινουπόλει, οπού ο πατήρ του μετοιχήσας 
οϊκογενειακώς μκτήρχετο το επάγγελμα τοΰ εμπόρου. ’Από των μαθητικών 
του ήδη εδωλίων ρεπών εις την δημοσιογραφίαν προσελήφθη άμα τή απο
φοιτήσει τον από τής μεγάλης τοΰ γένους Σχολής ως συντάκτης τής υπό των 
αδελφών Νικολαϊδών έχδιδομένης ήμερησίας έφημερίδος «Κωνσταντινοόπο· 
λις» συγχρόνως μετά τοΰ συμμαθητοΰ του καί φίλου Βλασίου Γαβριηλίδου. 
Μετά τόν Ρωσοτουρκικόν πόλεμον έγχατέστη αυτός μέν έν Φιλιππουπόλει, 
δπου ίδρυσε την φερώνυμον εφημερίδα έκδιδομένην γαλλιστί καί ελληνιστί 
έπί τοΰ αύτονομιακοΰ χαθεστώτος τής Άναιολιχής Ρωμυλίας (1878 —1885), 
είχα δε. μέχρι τοΰ 1906 ελληνιστί μόνον, 6 δέ Γαβριηλίδης εν Ά θηνα ις, 
δπου άπέβη ο πρΰιανις των δημοσιογράφων διά τών εν τφ  τΰπφ καινοτο
μιών ίου, ίδρύσας την «Άκρόπολιν».

'Ο  Κουμαριανός ένυμφεΰθη έν Φιλιππουπόλει την νεωτέραν θυγα
τέρα Θεοφανώ χοΰ μεγαλεμπόρου Σεβασχίδου, έξ ής έκτήσατο δυο θυγατέ
ρας καί ενα υιόν τόν Πλάτωνα, έξασκοΰντα νΰν εΰδοκίμως την όδοντοϊατρι- 
χήν έν Άλεξανδρουπύλει. 'Ως δημοσιογράφος, δξυνοΰστατος, ευρυμαθής καί 
εΰφυολόγος ών ΰπεστήριζε τα δίκαια τοΰ έν Βούλγαρό? Ελληνισμού μετά 
σθένους έχδηλοΰντος τόν μέγαν πατριωτισμόν του, έχινδΰνευσε δέ πολλάκις 
διά τήν έλευθεροστομίαν του. Κατά to  ανθελληνικόν έν Βουλγαρία κίνημα 
τοΰ 1906 ό μαινόμενος Βουλγαρικός οχλος υπό τα δμματα τών διοικητικών 
αρχών κατέστρεψε τό Ιδιόκτητον τυπογραφείων του, έν φ  έξεδίδειο ή έφημε- 
ρίς του, αυτός δέ καταδιωχθείς καί καταδικασθείς εΐς θάνατον ΰπό τοΰ 
Βουλγαρομακεδονικοΰ κομιτάτου ήναγκάσθη νά καταφυγή είς τήν Ελλάδα.

Ή  Ελληνική κυβέρνησις άναγνωρίζουσα ιός πολλαπλάς προς τό ’Έ 
θνος υπηρεσίας του διώρισεν αυτόν τφ 1910 διερμηνέα τής έν Βελιγραδίφ 
βασιλικής πρεσβείας. Ό  Κουμαριανός άπέθανε τφ  1912 έν Βελιγραδίφ, 
δπου καί έχαφη δημοσία δαπάνη* ήτο ιετιμημένος διά τοΰ χρυσού σταυρού 
τοΰ Σωτήρος ’).

ΙΑ ' Δ ημήτριος Κ . Κ οντοδήμος. Έ γεννήθη έν Πλεοιβίτση, νΰν 
Πλεσίφ, τής επαρχίας Φιλιατών τής ’Ηπείρου καί έξεπαιδευθη έν τή Ζω- 
σιμαίφ τών Ίωαννίνων σχολή. Ό  πατήρ του Κωνσταντίνος Κοταοδήμου 
Σιφλος έπί τουρκοκρατίας ήδη έγκατέστη μετά τοΰ πρεσβυτέρου του υίοΰ 
Σπυρίδωνος εις Φιλιπποΰπολιν, δπου μετήλθε τό επάγγελμα ιοϋ αρτοποιού. 1

1) Ί δ ε  Κ. Μυρτ. Ά ττοσΐολίδαν, Ά ρχεΐον Θράκης, τόμ. Ζ ', σελ. 3*18.
2} Ίδ ε  Κ, Μυρτ. ’ Αποστολίδον, Ά ρχεΐον  Θράκης, τόμ. Ζ ', σελ. 370.



Ό  Κοντοδήμος μετά τον -θάνατον τοΰ πατρός του καί τον πρόωρον τοΰ 
αδελφόν του Ιξηκολούθησεν έπί τινα χρόνον τήν πατρικήν εργασίαν κατα* 
λειφθείς μόνος κληρονόμος ικανής κτηματικής περιουσίας, ήν διά τής φει- 
δονς του έπηύεησε σημαντικώς. Καθ’ ολον τον τόν βίον, ον διήγαγεν εν Φι- 
λιππουπόλει, οπού καί ενυμφεύθη μετά τής Φιλ ίππου πολίτιδος Μαρίας θυ· 
γατρός τοΰ έμπορου Χιιτζηβασίλη, διεκρίθη ως καλός οίκογενειάρχης καί 
επίλεκτου τής Ελληνικής χοινότηιος μέλος προσερχόμενος αρωγός εις πάσαν 
φιλανθρωπικήν πρά'Ειν. Λιετέλεσε δε καί επί έιη επίτροπος τοΰ κνοριακοΰ 
τού μητροπολιτικοΰ ναού τής 'Αγίας Μαρίνης καί ταμίας τοΰ συλλόγου Ό ρ- 
φέως. ’Ολίγα έτη πρό τοΰ θανάτου του (1927) άπώλεσε μοιραίως τόν φίλ· 
τατον πρωτότοκον υιόν του Κωνσταντίνον καί την αγαπητήν του σύζυγον. 
Διά τής διαθήκης του αναγνωσθείσης έν τφ πρωτόδικεάρ Φιλιππουπόλεως 
διέθηκε το κατά τους Βουλγαρικούς νόμους έπιτρεπόμεναν έν τρίτον τής 
δλης περιουσίας του (ιών δυ'ο τρίτων περιερχομένων κληρονομικφ δικαιώ- 
μάτι εις τά τέκνα του) υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, ήτοι άνά 500 χιλ. 
δραχμών εις τό πτιοχοκομεΐον και τόν δήμον τής Φιλιππουπόλεως, 500 χιλ. 
δρχ. κΐς τόν δήμον τής γενειείρας του καί δ,τι θά ύπελείπετο είς ιό ταμεΐον 
τοΰ εθνικοί τής Ελλάδος στόλου. Έ κ  τών κληροδοτημάτων ιουιων έπραγ- 
ματοποιήθησαν υπό τε των κληρονόμων του (ιριών τέκνων καί τής δευτέρας 
συζύγου του) καί ιών εκτελεστών τής διαθήκης μόνον τά τρία πρώτα καί 
ταΰτα μεμειωμένα ένεκα άνεπαρκείας τοΰ όρισθέντος ποσοΰ ενός τρίτου τής 
περιουσίας του, έκτιμηθείσης τότε εις δώδεκα εκατομμύρια λεβίων, κατά 
τούς λόγους τών κληρονόμων, μετά θάνατον δέ ΰποτιμηθείσης.

ΙΒ ' Γεράσιμος Σ ινα ΐτη ς  πρω τοούγγελος. Ή κμασε κατά τά τέλη 
τοΰ 18ου αιώνος. Π ιθανώς διετέλεσκ μαθητής τοΰ ΐερομονάχου ’Ανθίμου, 
τοΰ καί διευθυντοΰ διαιελέσαντος τοΰ 'Ελληνικού κν τή πόλε t σχολείου. Περί 
τοΰ βίου αύτοϋ ούδέν άλλο γινώσκομεν. Διεσώθη τό ακόλουθον νουθετικόν 
ποίημα αΰτοΰ αποτελούν άκροστιχίδα έκ τών 24 γραμμάτων τοΰ Ελληνικού 
αλφαβήτου έκπονηθέν τφ 1782, κατά μίμησιν τοΰ ψευδεπίγραφου «Φωκυλί- 
δου γνώμαι*. Φέρεται καταγεγραμμένον εϊς τόν ΰπ’ άριθ. 1719 Σιναϊτικόν 
τής μονής κώδικα ’).

Α γά πα  πρώτον τόν θεόν έπειτα τόν εχθρόν σου.
Βλέπε τών άλλων τά καλά, τό σφάλμα τό ’δικόν σου.
Γυναίκα έχεις ; τίμα την' δεν έχεις ; μή γύρε όσης.
Δίδε καλόν αντί κακού καί θέλει άφεντεύσεις- 

5 Έ χ ε  διά χειρότερον μόνον τόν έαυτόν σου.
Χήσεις καλώς, άν τό κακόν τό φεύγεις ώς κρημνόν σου.
'Ημέρα δίχως προσευχήν ποτέ μή σε πέραση.



Θρόνος θευΰ θέλει; γενή ταπεινωθείς εν πάσι.
"Ιξευρε και βεβαίωνε πως σήμερα πεθαίνεις.

10 Κόλακα μήτε νά δεχθής μήτε Ιου νά γένη;.
Λιμήν να είσαι των πτωχών, χαρά τών ,θλιβομένων,
Μήττιρ, πατήρ ιών ορφανών, ξενοδοχείο τών ξένων.
Νά χοινωνφς δύο βολές τον χρόνον, άναγκαιον.
Ξεμολογοΰ δέκα φορές όμως καί ετι πλέον.

15 'Όσον μπορείς κα'ι περπατεΐς, τρέχε στήν εκκλησίαν.
Πουλήσου και άγόρασε την άνω βασιλείαν.
Ρίψε τόν πόνον τοΰ κορμιού καί πόνει την ψυχήν σου.
Σέβου την πίστιν σου γερά έως εϊς την θανήν σου.
Τοΰ άφεντός μας τοΰ Χρίστου τά πάθη νά θυμάσαι.

20 “Υμνεί και δόξαζε αυτόν, άν θέλης Χρίστου νόίσαι.
Φοβοΰ δέ κα'ι αγάπα τον ωσάν τά δυό σου μάτια.
Χαΐρε γιά την άγάπην του, ιχν γένης καί κομμάτια,
Ψάλλε αΰτφ βράδυ, ταχύ, καθημερινήν καί σχόλη.
*ÇS πρέπει δόξα καί τιμήν. ’Αμήν, ας ποϋμεν όλοι.

ΙΓ ' Σ αρη Σταύρος Κ οαμά. Έ γεννήθη έν Στενιμάχιρ φθίνοντος 
τοΰ 18ου αΐώνος καί έμαθήτευσεν έν τοΐς σχολείοις Φιλιππουπόλεως, εν ή 
διδαχθείς καί τήν τέχνην τών άμπατζήδων άνηγορεύθη χατά τά άρχεΐα τοΰ 
ρουφετίου μαΐστωρ άμπατζής τφ  1817. Τολμηρός εις τάς επιχειρήσεις του 
ώ; καραμπατζής ηΰδοκίμησε καί ΐχανώς έπλουτίσθη. Κατά τά εΐς τήν ’Ανα
τολήν ταξείδιά του έκτήσατο τήν 'Ελληνικήν ιθαγένειαν μετά τήν συγκρότή 
σιν τής άρτι άπελευθερωθείσης Ελλάδος εις βασίλειον έπισκεψάμενος αυτήν, 
Καίπερ άτεκνος έκτισε προς ιδίαν του κατοικίαν επί τής νοτιοανατολικής τοΰ 
λόφου τών Σχοινοβατών κορυφής τό καί νΰν σιρζόμενον υψηρεφές μέγαρον, 
δπερ από του 1888 έχρησίμευεν ώς οΐχοτροφειον τών Ζαριφείων διδασκα
λείων τών αρρένων καί ήγοράσθη υπό τής Ελληνικής κοινότητος παρά τών 
κληρονόμων του. Έ π ί τοΰ μητροπολίτου Χρύσανθού, δπότε δξυνθεισών ιών 
μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων φυλετικών καί εκκλησιαστικών ερίδων 6 
σάραξ τής διαιρέσεως υπεισήλθε καί εις τά ρουφέτια, καλλιεργούμενος επι
τήδειος υπό τών ιθυνόντων τόν Βουλγαρικόν αγώνα, καί οΐ Βούλγαροι τής 
πόλεως, τέως γραικίζοντες, ήρξαντο τφ 1857 άποχωροΰντες τών ρουφετίων 
καί ίδρύοντες ϊδιά των, τδ κυριώτερον, ώς τό πολυμελέστερον καί πλουσιώ- 
τερον ρουφετίων τών άμπατζήδων, παρέμεινεν 'Ελληνικόν, καί 6 Σαςή 
Σταΰρος έξελέγη πρωτομαΐστωρ αΰτοΰ διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ θανά
του του (1866). ’Εν αναφορά από 13 Μαρτίου 1857 τών Ελλήνων Φιλιπ- 
πουπολιτών πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, σφζομένη έν διπλότυπη» 
παρά τή οικογένεια Γκιουμουσγκερδάνη, δΡ ής έπεζητεΐτο ή επάνοδος τοΰ 
άνακληθεντός ενεκα ραδιουργιών τών Βουλγάρων ισχυρών τζομπαρτζήδων



μητροπολίτου Χρύσανθού, μεταξύ των «ύτογράφων υπογραφών πολλών 
προκρίτων Ελλήνων καί πρωτομαϊστόρων των ρουφεχίων φέρεται καί ή 
υπογραφή τού Σταύρου Κοσμά ως πρωτομαΐστορος των άμπαχζήδων.Ωσαύ
τως φέρεται ως τοιούτου καί εν Ιγγράφψ» από 21 "Απριλίου 1882 χών πρω- 
τομαϊστόρων καί εμπόρων 'Ελλήνων Φιλιππουπολιχών, καθ’ ό ελλείψει του 
μητροπολίτου (Παναρέτου) ή κληρονομιά ιών ανηλίκων Βασιλείου καί Γ εω ρ
γίου, παίδων τού μακαρίτου ’Ιακώβου Θ. Παυλίτου καί τής νεωτέρας Ουγα- 
τρός τού μικρού Βασιλείου τζορμπατζή Κούρτοβιτς Τσαλόγλου, κηδεμονευό
μενων ύπό τής μάμμης των Μαριόρας καί τού θείου των ’Αργυρίου Θ. 
ΙΙαυλίτου τοκίζεται εΐς ευυπολήπτους έμπορους μέχρι τής ένηλικιώσεώς των 
(1872 λίρ. Τουρκ.) δ Σ αρή—Σταύρος εν tfj από 20 Ίουν. 1865 διαθήκη 
του γενομένη έν τφ Έλλην. προξενείφ Φιλ)πόλεως, ής εκτελεστής ώρίσθη δ 
Μιχαήλ·—-βέης Γκιουμουσγκερδάνης, έκληροδόιησεν εις την Ελληνικήν κοι
νότητα 60,000 γρ. ε’ις α καί ή σύζυγός του Μαριώρα προσέθηκε βραδύτε- 
ρον έτερα 20.000 προς ιδρυσιν ίλληνικού παρθεναγωγείου, δπερ ήγέρθη ύπό 
τής κοινότητος κατά την άνατολικήν πλευράν τοΰ λόφου των Σχοινοβατών 
έπι τής ακροπόλεως καί έχρησίμευσεν ως τοιούτον μέχρι τοΰ 1900 καί ειτα 
ώς οικοτροφεΐον τών θηλέων των Ζαριφείων διδασκαλείων μέχρι τής κατα* 
λήψεώς του ύπό τών Βουλγάρων (1906). 'Ωσαύτως πρός άλλοις φιλάν 9 ρω- 
πικοΐς κληροδοτήμασιν εκληροδότησε καί εις τό έν Ά θήναις έθνικόν πάνε* 
πιστήμιον 5000 γρ. ’)

ΙΕ ' Ζήαης Ν ιπ ο Ιά ο ν  Χ α τξη β α σ ιλ ε ίο ν . Έγεννήθη έν Φιλιππουπό- 
λει τή 19 Τβρίου 1868, τριτότοκος υΐός τού εκ Λέσβου μεγαλεμπόρου Νικο
λάου Χατζηβασιλείου καί τής Σουλτάνης, θυγατρός τοΰ έ | Ά γράφω ν μεγα
λεμπόρου Ίωάννου Νέμτσογλου. Τήν εγκύκλιόν του έκπαίδευσιν ελαβεν εν 
τή γενετείρφ του καί τφ 1888 άποφοιτήσα; τών Ζαριφείων διδασκαλείων, 
έσπούδασε νομικά εΐς τό Πανεπιστήμιον Α ίχ—le Provence τής Γαλλίας. 
Έπανελθών εΐς Βουλγαρίαν διωρίσθη δικαστής πρωτόδικης καί εΐσαγγίλεύς 
πρωτοδικών, παραιτηθείς δέ τφ 1900 έξήσκησεν τό δικηγορικόν επάγγελμα 
έν ΓΙΰργφ μέχρι τοΰ ανθελληνικού κινήματος (16 ’Ιουλίου 1906). "Ενεκα 
τής εθνικής του δράσεως καταδιωχθείς ύπό τοΰ Μακεδονικού κομιτάτου Ηα- 
τέφυγεν είς τάς Αθήνας, δπου προσελήφθη εΐς ιήν υπηρεσίαν τοΰ Ύ π. τών 
’Εξωτερικών. 'Υπηρέιησεν ως διερμηνευς τού Προξενείου Θεσσαλονίκης καί 
τής πρεσβείας Βελιγραδιού, διηύθυνεν ώς υποπρόξενος τά προξενεία Βερα- 
χίου, Πρεβέζης, ΑύλΦνος, Ρόδου καί Βρυούλων, ώς πρόξενος τά προξενεία 
Γαλάζιου, Βραΐλας καί Κύπρου και ώς γεν. πρόξενος τό γεν. προξενεΐον 'Ι ε 
ροσολύμων (1925— 1930). Έ κεΐθεν διωρίσθη διοικητής τοΰ 'Αγίου "Ορους, 
όπόθεν μετά διετή παραμονήν άνεκλήθη εΐς τήν κεντρικήν υπηρεσίαν ανα- 1

1) Ί δ ε  Ίσ τ. Φιλιππουπόλεως ανεκδότου xscp. X X V III % 6 «ημ, 3.



τεθείσης αΰιφ  τη; διευθύνσεως τοΰ γραφείου ιοΰ τύπου. Τφ 1934 καταλη
φ θεί; υπό τοΰ ορίου της ηλικίας άπηλλάγη της υπηρεσίας μετά τοΰ βαθμοϋ 
τοΰ διευθυντοΰ α ' τάςεως έκφρασθεισών αυτφ ευχαριστιών διά τάς πολλα
πλός προς την πατρίδα του υπηρεσίας του. Προσημειωτέον δέ οτι καί εν τη 
διοικήσει τη; Μακεδονίας άπό τη; καταλήφεως τη; Θεσσαλονίκης (26 ’Οκτω
βρίου 1912) υπηρέτησε μέχρι τοΰ 1916 ώς διευθυντής τοΰ Γραφείου τοΰ 
τόπου, δπερ αυτός ιδρυσεν, άνεκλήθη δέ τή αιτήσει του ένεκα δημοσιογρα
φ ικοί επεισοδίου, δυσάρεστου εΐς τόν τότε Γάλλον στρατηγόν Σαράϊγ, δια- 
τάξαντα τήν σόλληψίν του, ίο; αυτός οΰτος μνημονεύει έν τοΐς άπομνημονευ- 
μ ασ ίτου .Ό  Χατζηβασιλείου έδημοσιογράφησε και έν τινι των ’Αθηναϊκών 
Μακεδονικών και τοΰ’Εξωτερικού εφημερίδων’ γνώστης δέ τη; Βουλγαρική; 
άριστο; εξελλήνισε την γνωστήν υπό τόν τίτλον «Μπάϊ Γκάνιο» ηθογραφίαν 
τοΰ Βουλγάρου λογογράφου Άλέκου Κωνσταντίνωφ, ήν καί τόποι; ίξέδωκεν 
έν Ά θήναις. Ώσαότω; μετέφρασε καί τινα δράματα καί κωμφδία; των έξο- 
χωτέρων συγχρόνων Βουλγάρων ποιητών, άπερ παραμένουσιν άνέκδοτα,

ΙΕ ' Α ντώ ν ιο ς  Π αναγιώ τον Κ ομιζόηονΧος. Άνήκεν εΐς τήν μεγάλην 
οικογένειαν των έν Φιλιππουπάλει μεγαλεμπόρων καραμπατζήδων Κοϊμτζά* 
γλου, συγγενή τής των έν Ό δησσφ Μαρασλήδων *). Έξεπαιδευθη έν τη γενε- 
τείρφ του καί νεαρώτατο; ακολούθησα; το επάγγελμα τοΰ πατρός του άνηγο- 
ρευθη κατά τά αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου των άμπατζήδων 
μαΐστωρ τφ 1703 ΰπό τό έπώνυμον Κοϊμτζόγλου, δπερ έφερε καί δ αδελφός 
του 1 2 3). ’Ατυχήσας έν τή εργασία του άπήλθεν άρχομένου τοΰ 19ου αΐώνος εις 
Ρωσίαν καί έγκατέστη έν τη Μόσχρ μεταποίησα; τό τουρκώνυμον έπώνυμόν 
του. Λέγεται ότι στερούμενος επαρκών χρημάτων διά τήν οδοιπορίαν του εΐ- 
σηλθε νυκτωρ εΐς τόν παλαιόν ναόν τής ενορίας του τοΰ αγίου Δημητρίου, 
κείμενον έπΐ τοΰ λόφου των Σχοινοβατών, καί μετά κατανυκτικήν προσευχήν 
άφήρεσε τήν πολύτιμον χρυσήν κανδήλαν τήν προ τής εικόνας τοΰ άγιου

1) ”16ε ανώτεροι έν τφ χεφ. : ΜαρασλήΒες. Oİ βιογραφοΰντες χόν Ά  vt. Κο- 
μιζόπουλον έσφαλμένως γράφουσιν δτι Ğ πατήρ του ώνομάζετο Πάΰλος. Έ π ΐ τοΰ 
άψιερωθέντος εΐς τον μητροπολιιιχόν ναόν τής αγίας Μαρίνης τφ 1813 ευαγγελίου 
πρός μνημόσυνον αΰτοΰ καί των γονέων του, είναι κεχαραγμένα τά ονόματα των 
γονέων του : ΧΧαναγιώτης, Μελάγχρ ιο καί Ά λίξανίροί, έπαναλαμβανόμεγα καί έν τη 
γραπτή αφιερώσει έπΐ τοΰ άγραφου πρώτης σελίδος, συντεταγμένη καί ΰπογραφο- 
μένη ΰπό τοΰ τότε μητροπολίτου Νικηφόρου. Ώ ς φαίνεται ή μήτηρ του χηρεΰσασα 
ήλάεν εΐς δεύτερον γάμον μετά του Αλεξάνδρου. Εικάζεται δέ δτι ή μήτηρ του 
ήτο Στενιμαχϊτις, διότι οί Στενιμαχΐται έξαιτοόμενοι τή 2 Φεβρουάριου 1850 ιήν 
υπέρ ιώ ν σχολείων των άρωγήν (καί άπέστειλεν αΰτοΐς 10 χιλ. γρ.) είς τήν πρός 
αυτόν i πιστολήν των λέγουσιν S tı είναι σαρξ έκ τής σαρκό; των καί όστοΰν έκ 
των όσχεών των. (Κώδιξ άλληλογραφίας Στενιμάχου, άριθ. εγγράφου 3), Βλ Έ θ ν . 
Βιβλ. τμήμα χειρογράφων.

2) Archİv des abatjis â Plovdiv, έν τφ A ntıuair de la bibi, e t m us0e â
P lovdiv , έτ. 1929-30 σελ. 73 {κφδιξ Π σελ. 13).



έξηρτημένην, υποσχόμενος μετά δακρύων εις τόν άγιον οτι θ’ αποδώσει αΰ 
τήν πολυτελεστέραν άνακτίζων άμα και τόν ναόν μεγαλοπρεπέστεροι1 καί προι
κίζω ν αΰιόν, έάν έπιτυχτι έν trj ξένη. Έ ν  Μόσχφ ό Κομιζόπουλος vıvÖohİ- 
μησεν ώς έμπορος συνεργασάε'ις μετά των άδελφών Ρι ζαρών, μεθ’ ών συνε- 
δέί)η διό στενής φιλίας, διακαιόμενος δέ υπό θέρμης πρός τήν πίσιιν και 
την πατρίδα αγάπης έμυήθη εις την Ε τα ιρείαν των Φιλικών ΐπ ’ αΰτοΰ τοΰ 
θεμελίωιοϋ αυτής Νικολάου Σκουφά, άναβάντος εξ ’Οδησσού είς Μόσχαν 
(1815) πρός διάδοσιν αΰιής καί έγέιετο εις των πρώτων συμπρακτόρων αΰ 
του. Κατά τόν Φιλήμονα ό Κομιζόπουλος, Άναγνωστόπουλος, Γαλάτης καί 
Σέκερης ώνομάσθησαν δεύτεροι τής φιλικής εταιρείας, πρώτοι δέ οΐ θεμελίω- 
ταί αυτής Σκουφάς, Τσακάλωφ, Ξάνθος ')■ Κατ’ έγγραφον δμως τής εται
ρείας από 22 Σεπτεμβρίου 181S μεταξύ των οκτώ πρώτων μελών των ϊί)υ 
νόντων αυτήν μετά τόν θάνατον τοΰ Σκουφά ώς μυστική αρχή, ήτοι τοΰ Τσα
κάλωφ, Ξάνθου, Γαζή,Άναγνωστοποόλου, Σέκερη, Παξιμάδη, Λεβέντη, συγ- 
κατ ελεγείο και ο Κομιζόπουλος s). Άοξαμένου τοΰ άγώνος δεν κατήλθεν είς 
τήν ' Ελλάδα, άλλα παρέ.μεινεν έν Ρωσία μέχρι τέλους τής ζωής του ένεκα 
τών εμπορικών ΰποθέσεών του ερχόμενος αρωγός κατά δυναμιν εις τους άγιο
νίζομε νου; αδελφούς. ’Αλλά καί ώς φιλικός δεν ήτο εκ τών περιοδευόντων 
καί κατηχητών μελών, διότι, ώς διαπιστοΰται. εκ τοΰ υπό τοΰ Δ. Γρ. Καμ- 
ποΰρογλου δημοσιευθέντος αρχείου τοΰ Διον, Ρώμα, άπαξ μόνον έταξείδευ- 
σεν εις Τεργέστην τφ 1819 καί έπέστρεψε πάλιν είς Μόσχαν μετά παραμο
νήν έν τφ λοιμοκαδαρτηρίφ επί 40 ημέρας, όπόθεν έγραψε προ; τόν Ρώμαν 
νά είσπραξη χρηματικόν τι ποσόν παρά Χίου εμπόρου Μετά την άπελευ- 
θέρωσιν τής ‘Ελληνικής πατρίδος απαλλαγείς ιώ ν περί τόν αγώνα περισπα
σμών του έστρεψε την προσοχήν του πρός την υπόδουλον γενέτειραν και 
έξεπλήρωσε τήν ήν εδωκεν εις τόν άγιον Δημήτριον ιερόν ΰπόσχεσιν. Συνέ
δραμε γενναίως είς τήν υπό τών ενοριτών έκ βάθρων άνοικοδόμησιν τοΰ 
παλαιού ναοΰ τφ 1830, προικίσας αυτόν διά κεφαλαίου, δπως εκ τών έτη 
σίων του τόκων συντηρώνται εΰπρεπώς καί διεκόσμησε το τέμπλον αΰτοΰ 
δι’ εΰμεγέθων αργυρών κανδηλών.

Πρός δέ άπέστειλεν είς τόν ναόν όρειχαλκίνους κηροστάτας, μέγαν 
όρειχάλκινον πολυέλαιον μετά τοΰ ονόματος του κεχαραγμένου υπ’ αΰτοΰ καί 
μεγάλην εικόνα τοΰ άγ. ’Αντωνίου, έργον δνομαστοΰ Ρώσου άγιογράφου, 
εις δέ τους άλλους τής γεννετείρας του ναοΰς κανδήλας, είκόνας, άμφια κα; 1 2 3

1) *1 Φιλήμονος, Δοκίμιον, τόμ. Α', σελ. 54.
2) Σ π , Τριχονπη. 'Ιστορία της Ελληνικής έπαταστάσεως, τόμ. I, σελ. 7 

κ«ί εξής, τό έγγραφον έν σελ. 314, — Κ. Πα,ταρρηγοπ ούλου, ’Ιστορία τού 'Ελληνι
κού Ιθνονς. ε*δ. νεωτάτη υπό Π. Καρολίδου, τόμ. VI, σελ. 6 , ΆΟήναι, 1925.

3) "Ιδε έν γέ»ει περί Κομιζοπούλου έν τοΐς Θρακικοΐς Α θηνώ ν, Παρσρτ. 
Γ' τόμ, ετ. 1931. Μ νρτ. Ά π ootoliSov, Ά ν τ . Κομιζόπουλος ό φιλικός σ. 128-139-



Ιερά σκεύη καί εις τύν μητροπολιτιχόν ναόν της αγίας Μαρίνης μέγα βαρύ
τιμον Ευαγγελίου μετά χρυσοτεύκτου καί πολιτίμοις λίθοις καί άδάμασι 
διακοσμήτου περιβλήματος, ού χρήσις έγίνετο μόνον κατά τάς μεγάλα; δε- 
σποτιχάς έορτάς '). 'Ωσαύτως έδωρήσατο είς την Ελληνικήν μητρόπολιν 
χρυσήν καί λιθοκόλλητου βαρύτιμον άρχιερατικήν μίτραν. ‘Εν γένει δέ μέχρι 
του θανάτου του δεν έπαύειο παρέχων ιήν συνδρομήν του εις τά ευαγή 
ιδρύματα τής γεννετείρας του. Τ φ  1846 πνρποληθείσης τής κεντρικής 'Ε λ 
ληνικής σχολής μετά τής πλούσιας της βιβλιοθήκης, προσήνεγχεν εις άνέγερσίν 
τηςγενναΐον χρηματικόν ποσόν καί την βιβλιοθήκην αυτής εφρόντισε νά πλου
τίσει διά δωρεάς πολλών βιβλίων γενομένης υπό τής κυρίας Μαυροκορδάτου ’).

'Ο  Κομιζόπουλλος άπέθανεν έν Μόσχιχ άγαμος εν βαθεΐ γήρατι τφ 
1806 τιμηθείς υπό τής Έλλην. κυβερνήσεως διά τάς πρός τό έθνος υπηρε
σίας του διά τοΰ χρυσού σταυρού τοΰ Σωτήρος. Έκληροδότησε δέ μέρος τής 
περιουσίας του περιενδύσα; είς όμολογίας τής ’Εθνικής τής Ελλάδος τραπέζης 
εΐς την εν ‘Αθήναις Ριζάρειον σχολήν, όπως έκ ιών τόκων τοΰ κληροδοτή
ματος έκπαιδεύηται ώς υπότροφος έν αυτή νέος τις εκ Φιλιππουπόλεως καί 
τών περιχώρων αυτής υπό τον όρον νά ΰπηρετήση είς τόν ‘Ελληνισμόν τής 
βορείου Θράκης ώς ίερεύς καί διδάσκαλος. Τό κληροδότημα τούτο ανέρχεται 
νύν εις 600 χιλ. περίπου δραχμάς. ‘Ως τεκμήριου τής υποδειγματικής τοΰ 
άνδρός τιμιότητος, εύσεβείας καί φιλοπατρίας, μνημονευτέον τόδε. Έ ν  τή 
διαθήκη του ό Γεώργιος Ριζάρης δίς επαναλαμβάνει «σα τό παρά τφ Κο- 
μιζοπούλλφ κατατεθειμένον ποσόν ιών 100 χιλ. ρουβλίων άργ. είχε πρό 
πολλοΰ τραβηχθή».Ό  Κομιζόπουλλος όμως όμολογει αυτή γνώμη καί προαι- 
ρέσει ότι τούτο δέν είναι αληθές καί ότι προφανώς κατά λάθος τού Ριζάρη 
εγράφη" όθεν αποστέλλει τό ποσόν εις την Ριζάρειον σχολήν προσθέτων καί 
εξ εαυτού Τ2 χιλ. δραχμών. Τούτο ώμολογήθη διά πράξεως τοΰ Συμβουλίου 
τής Ριζαρείου επισήμου, έν ή δπογράφει καί ό Πρόεδρος τοΰ ‘Αρείου Πά
γου Κλονάρης ’). 'Ωσαύτως κατά τό 5ον άρθρον τής διαθήκης του έκληρο- 
δότησεν εΐς την Έλληνίκην σχολήν, ήν καί ζών περιοδικώς χρηματικώς ύπε- 
στήοιξε,καί είς τάς πέντε εκκλησίας τής γεννετείρας του, δηλ. τήν τής μητρο* 
πόλεως τής αγίας Μαρίνης, τής άγιας Κυριακής, τής υπεραγίας Θεοτόκου, 
τοΰ αγίου Δημητρίου καί Τών άγιων Κωνσταντίνου καί Ελένης γρόσια δια* 
τιμήσεως εκατόν δέκα χιλιάδας (άρ. 110.000)*). 'Η  επί τού χρυσοτεύκτου 1

1) Αάμπρσν *ΕννάΧη, «Ελληνισμός», Ά θήΥαι. e t . 1929, σελ 639.—Jtfca* 
ραβίρικφ, αυτόθι, σελ. 103.

2) ΛΓυρτ. Ά π ο σ το λϋ ο υ ,  Θρακιχά Α θηνώ ν, τόμ. Π , i t .  1929, σελ. 113,
σημ. 1.

3) Μ εζεβίρη, ’Αρετή Παραδειγματική, Άνατολ, Έ πιθεώ ρ. Α θηνώ ν, άρ. 
261, Ίο»λ. 15, ?ε. 1888.

4) Κώδ. μηεροπολ. Νικηφόρσυ ετών 1819—59 τών έξερχομένοίν εγγράφων,



περιβλήματος τοΰ άφιερωθέντος εΐς τήν μητρόπολιν ιερού ευαγγελίου άφιέ- 
ρωσις έχει άργυροι; κεφαλαίοις γράμμασιν φ δε; «Ά φιερω σι; υπό τοΰ ’Αν
τωνίου Κομιζοπουλλου εις τήν μητρόπολη τής Φίλιππου πόλεως εΐς τον ναόν 
τής άγιας Μαρίνης εΐς μνημόσυνον έαυτοΰ καί των γονέων του Παναγιώτου 
καί Μελάχρος και ’Αλεξάνδρου. Έ ν  Μόσκβφ 1S43 Μαΐου κγ’ν ').

ΙΣ Τ '. ΓΜίονμονανΜερδανέοι.’ϋ  εΰγενής των Γκιουμουσγκερδανέων 
οικογένεια, ήτις επί αιώνα καί πλέον καί έπί τρεις γενεάς της εδρασε καί 
έ&νικώς, έ.γκατέστη εΐς τήν Φιλιπποΰπολιν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 18ου 
αΐώνος, Έ ν  τοΐς άρχείοις τοΰ εν Φιλιππουπόλει ρουφετίου των άμπατζήδων 
οί αδελφοί Χατζή δη μητριός και Χατζηγεώργιος Γκιουμουσγκερδάν άνιιγρά- 
φονται ως μαΐστορες άμπατζήδες τφ 1769, 1793 καί 1794 s), χωρίς να μνη
μονεύεται ή εΐς μαΐστορας άναγόρευσις αϊτών. Έκ'τούτου έπεται δτι άλλο9εν 
ώς μαΐστορες άνεγνωρισμένοι μετφκησαν εΐς Φιλιπποΰπολιν καί συμπεριε- 
λήφίλησαν έν τφ ρουφετίψ. Κατά τινας ήσαν Άλβανοηπειρωτικής καταγω
γ ή ς 9), κατ’ άλλου; δε Ροδοπαΐοι έκ τής περιοχής Στενιμάχου φέροντες προ- 
τερον το έπώνυμον Καλμοΰκογλου *). Ή  πιθανωτέρα γνώμη είναι δτι ήσαν 
έκ τής İv Μακεδονίφ Εερροίας, οΐτινες ώς άμπατζήδες συναλλασσόμενοι 
προς τήν Φιλ)πολιν, κέντρον εξαγωγής άμπάδων, έγκατέστησαν εΐς αΐιτήν 
χάριν τής εργασίας των*). Τό τουρκώνυμον αυτών έπώνυμον σημαίνον «ρ- 
γυροΰν περιδέραιον προήλθεν έκ τοΰ οτι πρόγονός τις αυτών έφερε τοιοϋτον. 
Ό  Χατζηγεώργιος φέρεται υπογεγραμμένος ώς πρόκριτος τής κοινότητος Φι- 
λιππουπόλεως πρώτος μετά τους άρχοντας έν τινι πρωτοκόλλφ τής ΐεράς μη- 
τροπόλεως τφ 1783 υπό τό πατρωνυμικόν του ονομα Χατζηγεώργιος ’Α θα
νασίου “). Γενάρχης τής οικογένειας νομίζεται ό ’Αθανάσιος υΐός τοΰ Χα- 
τζηδημητρίου Γκιουμουσγκερδάν(η), οστις τή 19 Ίουν. 1793 άνηγορεΰθη 1

σελ· 52—53, ένθα αναγράφονται ή προς τούς έν Κ<»ν)πόλει πληρεξουσίους παρα
κλητική τής κοινότητος έπιστολή και τό επιτροπικόν πληρεξούσιον α ϊτώ ν πρός 
παραλαβήν τοΰ κληροδοτήματος παρά τφ αυτόθι κ. Ν. Μανιακή.

1) ”18 ε Ν. Τοαγκρίδου, τά κατά τό κληροδότημα τοΰ έκ Φιλιππουπόλεως 
Ά ντ. Κομτζοποΰλλου, έν τφ πανηγυρικφ τεύχει έπΐ τη έβδομηκονταετηρίδι τής 
Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής, έτο; 1920, σελ. 470—475.

2) Μ. ΆποοτοΧΐδον, Archiv des abadjis â Plovdiv, έν τφ A nım aire de 
la  b lb lio theque et m usee A P lovdiv , έτ. 1958—29, σελ. 82 (κώδ. I I ,  σελ. 26), 
σελ S3 καί σελ, 57 (κώδ. I, σελ. 113),

3) 7Α. Maneuı, Τό ΙΙαναγιοΰριστε, ό πληθυσμός του κτλ. Βουλγαριστί, έτ. 
1906, σελ. 69.

4) Κ. Morctvenow, Υπόμνημα περί τοΰ χριστιανικού πληθυσμού τής Φιλιπ- 
πουπολεως, συνταχθέν τφ 1860—68, Βουλγαριστί, έκδοθέν τφ 1930, σελ- 28.

5) Μ. Άποστολίδου, Μνημόσυνα, 4. Γκιουμουσγκερδάνη, Θρακικά ‘Α θ η 
νών, τόμ. 3ος, ετ. 1932, σελ, 400.

6 ) Κώθιξ ίερας μητρ- Φιλ) πόλεως (1781—1845), σελ. 11 (παλαιός άριθμ. 
γ'). Ί δ ε  *Αρχ. Θράκης, τόμ. Ε ', σελ. 52, άρ. 2.



μαΐστωρ άμπατζής χαταβαλών τό τίμιου (20 γρ.) τοΰ ώρισμένου τότε τέλους 
ώς υιός μαΐστορος κατά τ« νενομισμένα ‘). 'Ο  ’Αθανάσιος ηύδοχίμησε τα 
χέως έν τφ έμπορίΗφ του σιαδίφ συγκαταλεγόμενος μεταξύ τών πρώτων 
έξαγωγέων «αραμπατζήδων καί απολαύων μεγάλης ύπολήψεως έν τη αγορά- 
'Ό 9εν ή υπογραφή αύτοΰ άπαντά μεταξύ τών πρώτων τών μαϊστόρων έν 
τοΐς πρακτικοί; τοΰ ρουφετίου s). Έ ν  5έ τφ χατασταιικφ τοΰ ρουφετίου 
(1805 Ίουλ. 29) μεταξύ τών ΰπογραψάντων αυτό 330 μαϊστόρων, αυτός 
υπογράφεται τρίτος έν τή πρώτη στήλη 3). Διά τοΰ γάμου του μετά τής θυ- 
γατρός τοΰ τζελεπή Μιχαλάχι Κόρου Ζωής ου μόνον έλαβε μεγάλην προίκα 
«α'ι το μέγα παρά τή «ώμη Δερμέν δερέ έπΐ τής Ροδόπης αγρόκτημα, άλλ’ 
είσήχθη και εις την τάξιν τών εΰγενών, εξ ή ; τότε έξελέγοντο υπό τοΰ μ η 
τροπολίτου οί άρχοντες (δημογέροντες) προς διοίχησιν τής «οινότητος. Τότε 
έκτισε (περί τό 1800) τό έπί τοΰ λόφου τών Σχοινοβατών μέγαρόν του, δπερ 
μέχρι τοΰ 1935 από τοΰ διεθνοΰς πολέμου έχρησιμοποιείτο ώς παράρτημα 
τοΰ παρακειμένου Βουλγαρικού γυμνασίου τών θηλέων, Κατερρίφθη τφ 
1937. Έ κτοτε μετέχει τής διοικήσεως τής «οινότητος ώς δημογέρων, ώς 
φαίνεται έ« τοϊς έν τοΐς πραχτικοΐς τής μητροπόλεως συχνής υπογραφής 
του *). Διετέλεσεν ωσαύτως εκλεγείς μέλος τής πενταμελ,οΰς επιτροπείας τής 
έχούσης την διαχείρησιν τής περιουσίας τής 'Ελληνικής κεντρικής σχολής 
(1813) *) καί άπό χοΰ 1830 Ίουν. 21 μέλος τής διαρκούς έν τή μητροπόλει 
πενταμελούς επιτροπείας προς διαχείρησιν τών διά τούς ενδεείς τής πόλεως 
«αταλείπομένων κληροδοτημάτων διορισδεις διά συγιλίου τοΰ πατριάρχου 
’Αγαθάγγελου. Ά πέθανε τφ 1838 καχαλιπών είς τούς τρεις υιούς του καλώ; 
διωργανωμένην έργασίιχν χα'ι πλήν τή: κτηματικής περιουσίας καί τών πλου
σίων όσπιτιχών εις μετρητά κατά την διαθήκην του γρ. 115 χιλ. “). Ση- 
μειωτέον δέ δτι ζών άπεκατέστησεν αυτός προιχίσας τάς τέσσαρας θυγατέρας 
του. Έ ν  τφ έπιταφίφ του έπιγράμματι φέρεται ώς «άνήρ γενναίος «αί μάλα 
φιλόπαιρις». Μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός των έξηχολούθησαν συνεταιρι- 
«ώς οί τρεις υιοί του Μιχαήλ, Γεώργιο; χαί Δημήτριος, μαΐστορες ήδη !), 
τήν εμπορικήν εργασίαν, ήν καί ανέπτυξαν ετι πλέον. ’Αναλαβόντες την προ
μήθειαν ίματισμοΰ διά τόν τουρκικόν στρατόν ίδρυσαν έν τφ άγροκτήματί * II,

1 ) iff. Ά π ο ο το λϋ ο ν , Archiv «χλ., σελ. 83.
2) Αύχόδ-ι, σελ. 119 (κώ5. Ι(, σελ. 75), έν χφ A nnııaire τοΰ 1930, σελ. 22 

κώδ. I II , σελ. δ), σελ. 80 (χώδ. I II , σελ, 20).
3) Τοΰ αύχοΰ, Δύο έγγραφα έχ Φίλιππου πόλεως, Θρακιχά ’Αθηνών, χόμ.

II, ετ. 1929, σελ. 332.
4) Έ ν  τφ αύιφ  «ώδιχι χή; ιερός μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως.
5) Μ νρ ι .  Ά ποσζοΧ ίδον ,  A rchiv χτλ. σελ. 137 (χώδ. II, σελ. 86).
61 Κώδ. ιερός μητρ. σελ. 291 {παλαιός άριθμ. σελ. 286).
7) Archiv χχλ. A nnnaire έχ. 1930, σελ. 37 (χώδ. I II , σελ, 8) «αί σελ. 97. 

(χώδ. III, σελ. 27),



των ιό πρώτον εν τή Θράκη βιομηχανικόν έργοστάσιον έριουργημάτων, δπερ 
έφερεν αύτοΐς κέρδη πολλά. Μετά την δολοφονίαν τού Δημητρίου τφ 1856 
ίπ ό  Τούρκου καί τήν από της έταιρείας άποχώρησιν τοΰ Γεωργίου παςέ- 
μείνε μόνος εν τη εργασία ό πρεσβύτερος Μιχαήλ, δστις απέδειξε τό δαιμό 
νιον επιχειρηματικόν του πνεΰμα. Τραπείς εις παντός είδους επιχειρήσεις, 
εμπορικός, βιομηχανικός κσί τραπεζιτικά; και ευνοηθείς ύπό τής τύχης κα
τέστη ζάπλουτος και μεγάλην έκτήσατο παρά τοΐς Ό θωμανοΐς έπιβολήν, ήν 
Ιχρησιμοποίει άείποιε πρός ωφέλειαν τών Χριστιανών όλης τής περιφερείας.

Έ κτοτε άρχεται και τό πολιτικόν τοΰ άνδρός στάδιον. Κάτοχος ών 
τής τουρκικής γλώσαη; καΐ βαθύς τής τουρκικής νοοτροπίας γνώστης, άπή- 
λαυε τής εύνοιας τής υψηλής Πόλης καί εκ τούτου τοσυΰτον ΐσχυε παρά ταΐς 
τοπικαΐς άρχαΐς, ώστε ούδεμία άπόφασις έλαμβάνετο εν τφ διοικητηρίφ άνευ 
τής γνώμης αύτοΰ, Οΰτω ιό μέν διά τής άπασχολήσεως χιλιάδων Ιργατών 
καί υπαλλήλων Ιν ταΐς ποικίλαις έργασίαις του, τό δέ διά τής ύποστηρίξεως 
των προσφευγόντων εις αύτόν παρά ταΐς τοπικαΐς άρχαΐς, κατέστη δημοφι
λής τοΐς πάσι, χριστιανοί; καΐ όθωμανοΐς και ένεκα τούτου έξελέγη βουλευ
τής Φιλιππουπόλεως τής πρώτης έπι τοΰ σουλτάνου Ά ζΐζ  βουλής κα'ι πρόε
δρος αυτής παμψηφεί. Τότε έλαβε διά σουλτανικοΰ φιρμανίου τόν τίτλον 
τοΰ βέη μετά ιών έπακολουθουσών τό αξίωμα προνομιών. Ή  έκ τής βασι- 
λευούσης εΐς την Φιλιππούπολιν κατ’ ’Ιούλιον 1865 επάνοδός του ήτο θρ ιαμ
βευτική έξελθόντων πάντων εΐς υποδοχήν του. "Εκτατέ ή δύναμις αύτοΰ έν 
όλη τη έπαρχίρ κατήντησεν ήγεμονική. Διά ταύτης πολλούς των Βουλγάρων 
έσωσεν από τής αγχόνης ή των δεσμών κατά ιήν έπανάστασίν των τφ  1876 
καΐ άπεσόβησε τόν βομβαρδισμόν ιής πόλεως υπό τοΰ Σουλεϊμάν πασά 
τφ 1878.Ούχ ήττον καΐ ή εθνική τοΰ Μιχαήλ δράσις ήτο άνεκτίμητος. Πρός 
τή γενναίρ συνδρομή ήν έτησίως παρεΐχεν πρός συντήρησιν ιών σχολείων 
των Έλλ. κοινοτήτων Φιλιππουπόλεως, Στενιμάχου, Παζαριζικίου, Χασκό* 
βου καΐ Δερμέν - δερέ ΐδρυσεν έν Φιλιππουπόλει εΐς μνήμην την σχολήν, ήν 
συνετήρει Ιδίρ δαπάνη. 'Ωσαύτως πολλούς τών μαθητευόντοιν ύπεστήριξε 
καΐ άδρρ υποτροφία Ισπούδασεν έν Ά θήναις καΐ έν Ευρώπη τέσσαρας ομο
γενείς ιατρούς, δπως ύπηρετήσιοσι τόν 'Ελληνισμόν τής έπαρχίας ίου. Έ ν  
γένει δέ άνέδειξεν ικανούς τών ομογενών, ου; είχεν έν τή υπηρεσία του καΐ 
άλλους διά τής ήθικής καί υλικής ύποστηρίξεως του καΐ παρέσχεν αφειδώς 
την αΐτουμενην συνδρομήν του εΐς λογίους πρός έκτύπωσιν συγγραμμάτων 
των καΐ εις συλλόγους. Καΐ τό κυριώτερον διό ιών ενεργειών αΰτοΰ πρός τε 
τήν Ύ ψ . Πύλην καΐ τό Πατριαρχεΐον έσωσε την Ελληνικήν κοινότητα Φι- 
λιππουπόλεως δπό τοΰ βιαίου εκβουλγαρισμοΰ της επιτυχών ιήν εΐς τό “Αγιον 
“Ορος έξορίαν τοΰ μητροπολίτου Παϊσίου, δσπς διά τής άφιλοπάτριδος δια
γωγής έκήρυξε τήν επαρχίαν του τφ 1861 ανεξάρτητον τοΰ Πατριαρχείου 
καί βουλγαρικήν προσχωρήσας εΐς τούς Βουλγάρους.



Ό  Μιχαήλ βέης άπέθανεν εν βαθεΐ γήοατι τφ 1880 καταλιπών δυο 
υιούς τον "Αθανάσιον, άναγορευθέντα μαίστορα άμπατζή τώ 1870 ’) καί 
τον Δημητρών καί χέσσαρας θυγατέρας, ας ζών απακατέστησε προίκισα; 
λαμπρώς. Τό Ελληνικόν κράτος άμειβον αυτόν διά τάς προ; τό ’Έθνος κα'ι 
τήν Εκκλησίαν ύπηρεσίας του έτίμησε διά τοΰ χρυσού σταυροί τοϋ Σωτή- 
ρος, οί δέ υϊοί του προς αιώνιον μνημόσυνον έστησαν τήν μαρμαρίνην του 
προτομήν Επί τοΰ οικογενειακού των τάφου εν τφ νεκροτατρείφ τής Φιλιπ- 
πουπόλεως. Ό  Ρωσοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1877—-8 καί ή Επελθοΰσα μετ’ 
αυτόν πολιτειακή εν τή χώρμ μεταβολή παρέλυσε τάς μεγάλας τοΰ βέη επι
χειρήσεις δθεν οί υιοί του διαλΰσαντες ταΰτας περιωρίσθησαν είς τήν έκμε* 
τάλλευσιν τής κληροδοτηθεισης αύτοΐς υπό τοΰ πατρός των μεγάλης κτημα
τικής περιουσίας. Πρώτον δέ μέλημα αυτών ήτο ή έξασφάλισις τής λειτουρ
γίας τής φερώνυμου σχολή; των, υπέρ ής Εδωρήσατο είς τήν Ελληνικήν 
κοινότητα ικανά αστικά κτήματα, δπως έκ των Ετησίων αυτών προσόδων 
συντηρείται εύπροσώπως ύπό τής κοινότητος ή σχολή,

“Ο τε ’Αθανάσιος καί Δημήτριος διεκρίθησαν διά τήν φιλανθρω
πίαν καί το προς τήν Έλλ. κοινότητα Ενδιαφέρον των ερχόμενοι εκάστοτε 
αρωγοί αυτής, προ; δέ διά ιό καλοκάγαθαν καί αγαστόν ήθός των και τήν 
υποδειγματικήν προς τοΰ; οικείους στοργήν. Ό  "Αθανάσιος, Εν φ  ονχ ήν 
δόλος, διετέλεσε μέχρι τοΰ θανάτου (1905) ισόβιος τής Έ λλ. κοινότητος δη
μογέρων, αντιπροσώπευσε δέ τόν Στενίμαχον καί τήν Ά γχίαλον εν τή βουλή 
τής Ά νατολ. Ρωμυλίας. Ό  δέ Δημήτριος διατελέσας υποπρόξενος τής 'Ισπα
νίας εν Φιλιππουπόλει ήναγκάσθη κατά τάς μεταξύ Ελλάδος καί Βουλγαρίας 
περί άνταλλαγής πληθυσμών συνθήκας νά καταλίπη οίκογενειακώς τό π ά 
τριον έδαφος άποζημιωθείς προσηκόντως υπό τής επί τής άνταλλαγής επ ι
τροπείας διά τήν μεγάλην Επί τής Ροδόπης κτηματικήν του περιουσίαν. 
Ά πέθανεν εν Ά θήναις ΰπερεβδσμηκοντουτη; καταλιπών δυο θυγατέρας καί 
ενα υιόν τόν ’Αθανάσιον. Τελευταία φιλανθρωπική του πράξις ήτο ή ολίγον 
πρό τοϋ θανάτου του χρόνου γενναία είς τόν γενικόν διοικητήν Μακεδονίας 
κ. Γοναιάν δωρεά του εξ ενός εκατομμυρίου καί πεντακοσίων χιλιάδων δραχ
μών προς αγοράν ιατρικών εργαλείων καί συντήοησιν κλινών τινων Εν τφ 
φθισιατρείφ Θεσσαλονίκης (Άσβεσιοχωρίου) χάριν των καταφευγόντων εις 
αυτό προς περίθαλψιν εκ Βουλγαρίας προσφυγιάν. Ό  ’Αθανάσιος άφήκε 
δυο θυγατέρας, τήν Μαρίαν Μ. Κοΐμτζόγλου καί τήν Ζωήν Τ. Στίβενς.

ΙΖ ' Σα>τ.Άντο>νιάδης, ιατρός. Έ γεννήθη  εν Στενιμάχφ τφ 1843. 
Τήν Εγκύκλιον εκπαίδευσιν ελαβεν εν τοίς σχολείοις τής γενετείρας του καί 
τή Έλλην. κεντρική σχολή τής Φιλιππουπόλεως, συνεπλήρωσε δέ εν τφ γυ- 
μνασίφ ’Αθηνών. Έσποΰδασε τήν ιατρικήν Εν τφ τής Βιέννης Πανεπισιη- 1

1) Αΰτόθι, σελ. 184 (κώδ. I l l ,  σελ. 6Q.



μίω, ύφ’ ου άνηγορεόθη διδάκτωρ και ήσκήθη ειτα πρακτικώς επί διετίαν 
εν χοΐς νοσοκομείοις των Παρισίων δαπάνη ιο ί  εν Φιλιππουπόλει ζάπλουτου 
καί εθνωφελούς Ανδρος Μιχαήλ—βέη Γκιουμουσγκερδάνη. Ούτω τελείως κα- 
τηρτισμένος έπιστημονικώς έγκατέστη εν Φιλιππουπόλει, δπου έςήσκησε τό 
ιατρικόν του επάγγελμά εύδοκίμως μέχρι τοΰ 1915 έκτιμώμενρς καί σεβό
μενος ΰπά πάντων, ομογενών τε καί Αλλογενών.

Μνήμην των δποχρεώσεών του προς τον ευεργέτην του, δστις δπε· 
στήριξεν αυτόν, δπως εξυπηρετήσει τον ‘Ελληνισμόν τής Φιλιππουπόλεως, 
χρήζοντα καί Ανεπτυγμένων Ανδρών πλήν τών έμπορων, εΐργάσθη μετά ζή
λου καί’αυτοθυσίας υπέρ τών κοινοτικών πραγμάτων ως έφορος τών σχολείων 
δημογέρων καί επί δόο δεκάδας σχεδόν ετών ώς πρόεδρος τής Έφοροδημο- 
γερόντιας κατά τους κρισιμωτάτους τής Έλλην. κοινότητος χρόνους. ’Αντι
προσώπευσε τον Στενίμαχον έν τή Βουλή τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας καί 
ειτα έν τή. τής Σοφίας κατά τήν δικτατορίαν τοΰ πανίσχυρου Στ. Σταμιτοό- 
λωφ μή δειλιάσας νά υποστήριξή τά δικαιώματα τής Έλλην. έν Βουλγαρία 
μειονότητος ζημιουμένης έθνικώς έκ τοΰ ψηφισθέντος εκπαιδευτικόν τοΰ 
υπουργού Ζίβκωφ νόμου, καθ’ δν ή πρωτοβάθμιος έκπαίδευσις έδει νά τε 
λήται εν Βουλγαρική μόνον γλώσση.

Έ π ί τών χρόνων τής προεδρεία; αυτού ή Έ λλ. κοιν. Φιλιππουπό 
πύλεως μεθ' δλας τάς υπό τών Βουλγάρων πιέσεις ήχμασεν εΐπέρ ποτέ διορ- 
γανωθεΐσα συστημαιικώς. Έκκλησίαι, σύλλογοι, συσσίτια, εφημερίδες έκί· 
νουν τον φθόνον καί τον ζήλον άμα προς μίμησιν τών συνοίκων Βουλγάρων. 
Ή  Φιλί π που πόλις έθεωρεΐτο ΰπ’ αυτών, δπως καί πράγματι ήτο, τό κέντρον 
τοϋ έν Βουλγαρία Ελληνισμού. "Ο.θεν καί κατά τό 1906 έξ αυτής ήρξατο 
τό υπό τής Βουλγαρικής κυβερνήσεως παρασκευασθέν ανθελληνικόν άνά τήν 
ήγεμονίαν κίνημα. ’Αφού ώς πρόεδρος δεν κατώρθωσε διά τών νομίμων δια
μαρτυριών καί παρακλήσεων προς τάς κυβερνητικός Αρχάς νά προλάβη τόν 
κίνδυνον τής κοινότητας, τήν ήμέραν του συλλαλητηρίου Ατρόμητος παρηκολοό- 
θησε θεώμενος μακρόθεν τούς γενομένους βανδαλισμούς καί τήν κατάληψιν 
τών κοινοτικών ιδρυμάτων. “Οτε δέ πλέον Απήλπισε περί τής Ανασυστάσεως 
τής ‘Ελλην, κοινότητας, μεθ’ ής συνέδεσε τόν βίον του ούτως εϊπεΐν, απήλθε 
καί αυτός εις τάς ’Αθήνας τό 1915, δπου διέζησε τά υπόλοιπα τού βίου του 
έτη παρά τοΐς έγκα&ισταμένοις έκεΐ υΐοΤς του Κωνσταντίνοι ίατρφ καί Ά ν- 
τωνίφ μηχανικφ. Ά πέθανεν έν βαθεΐ γήρατι τφ 1928. ‘Η Έ λλ. κυβέρνησις 
Αναγνωρίζουσα τάς προς τόν Ελληνισμόν ρεγάλας τού Ανδρος υπηρεσίας 
έτίμησεν αυτόν διά τού χρυσού σταυρού τού Σωτήρος ‘).

ΙΗ ' 'Α ργνρ ιο ς  Π έτρον  Κ ιτΰνσ ς . Έ γεννήθη έν Φιλιππουπόλει τώ 
1882 εκ πατρός εμπόρου. Ή  μήτηρ του ήτο συγγενής τού εθνικού ευεργέτου



Γρηγορίου Μαρασλή, έγγονος του θείου αΰιοΰ X" Σκάρλου Μαρασλή.Άπο- 
φοιχήσας των εν tfj γενετείρ<ϊ του Ζαριφείων διδασκαλείων έσπούδασε τήν 
ιατρικήν εν τω ’Αθηναϊκή) Πανεπιστημίφ και άνηγορεύθη ιατρός τώ 1905. 
Θέλων νά βοηθήση τον Μακεδονικόν αγώνα μετέβη εΐς Κωνσταντινούπολή, 
οπόν ΰποστάς τήν νενομισμένην δοκιμασίαν γαλλιστί παρά τφ ΐατροσυνε* 
δρίφ καί λαβών τήν άδειαν έξασκήσεως τοΰ ίατρικοϋ επαγγέλματος έν Τουρ
κία έγκατέστη διαδοχικώς εν Γουμενίτση, Γευγελή, Σουμποσκφ καί Εδέσση 
τής Μακεδονίας, Αί παρασχεθ είσαι νπ’ αυτού εις τον αγώνα νπηρεσίαι ήσαν 
ανεκτίμητοι. Εις τοΰτο συνετέλεσεν οΐ> μόνον ή άκρα φιλοπατρία του καί ή 
μετ’ αΰταπαρνήσεως καί ήρωϊσμοΰ άφοσιωσις εις τήν εθνικήν ΐδέαν, ήτις 
έσφνρηλατήθη παιδιόθεν εις τά στήθη του διά τής εν τοίς σχολείοις τής γε* 
νετείρας του εθνικής διδασκαλίας, άλλα καί ή γνώσις τής Βουλγαρικής 
γλώσσης, δΓ ής συνεννοείτο μετά τών σλαυοφώνων Πατριαρχικών Μακεδό- 
νων, ους παρεθάρρυνεν εις ένοπλον άντίστασιν κατά τών Βουλγάρων τρομο 
κρατών καί εμμονήν καί «φοσίωσιν εις τήν 'Ελληνικήν Πατρίδα καί το Πα* 
τριαρχεΐον. Οΰτως ως άλλος εθναπόστολος περιέτρεχε τά χωρία τής περιφέ
ρειας του τήν ήμέραν κατηχών καί περιθάλπων δωρεάν τους πτωχούς, τήν 
δέ νύκτα μετά κίνδυνου τής ζωής του μεταβαίνων εΐς τά δρη προς συνάντη- 
σιν τών αντάρτικών σωμάτων, εις α μετεβίβαζε τάς παρά τοϋ κέντρου τής 
Ελληνικής Μακεδονικής δργανώσεως λαμβανομένας οδηγίας, κατορθών τήν 
έπομένην άπό πρωίας νά γίνεται θεατός έν tıvı χωρίφ προς άποφυγήν ύπο- 
νοίας περί τής δράσεώς του. ’Αποτέλεσμα δε τής τοιαότης δραστηριότητσς 
καί τοΰ μεγάλου θάρρους του ήτο ή έν βραχεί χρόνφ Ιθνική τοϋ τομέως 
εκείνου διοργάνωσις, έ | ής ήτόνισαν αί ένέργειαι τοΰ Βουλγαρικού κομιτά
του, οπερ εγκατέλιπε ιό  έδαφος του. Έ ν  τουτοις μεθ’ δλας τάς προφυλάξεις 
του πολλάκις συνελήφθη υπό τών Τουρκικών άρχών ώς ύποπτος καί έγκα* 
θείρχθη, άλλ’ ελλείψει αποδείξεων άφέθη ελεύθερος. Έπικειμένης όμως τής 
τελευταίας συλλήψεώς του τή ενεργείς? τής Βουλγαρικής προπαγάνδας καί 
τής παραπομπής του εις τό στρατοδικεΐον ώς αντάρτου, ήναγκάσθη νά 
καταφυγή εΐς τήν Ελλάδα, καί οΰτω έσώθη, διότι τό στρατοδικεΐον κατεδί- 
κασεν αυτόν ερήμην εΐς θάνατον. Έ ν  Ε λλά S ι διωρίσθη διά τάς έν Μακε 
δονίςτ υπηρεσίας του στρατιωτικός Ιατρός καί διά τής ίκανότητός του καί 
τής γενικής έκτιμήσεως, ής άπήλαυεν, άπό τοΰ βαθμοΰ τοϋ ανθυπιάτρου 
άνήλθεν εις τον τοΰ ανώτερου γενικού αρχιάτρου (συνταγματάρχου), 'ί ΐς  
στρατιωτικός ιατρός μετέσχεν άμφοτέρων τών Βαλκανικών πολέμων, τής εΐς 
τήν Θράκην εκστρατείας καί τοΰ Μικρασιατικού άγώνος, μετά δέ ιήν ανα
κωχήν τοΰ διεθνούς πολέμου τής είς Βουλγαρίαν στρατιοιιικής αποστολής. 
Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Μακεδονίας οί κάτοικοι τών περιφερειών εν 
αΐς εδρασεν, έξ αγάπης καί έκτιμήσεως καί πράς ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης 
των προέτειναν αΰτφ νά έκλέξωσι βουλευτήν' άλλ1 ένεκα τής υπαλληλικής του



καταστάσεως άπέκρουσε την πρότασιν. Ά πέθανεν έν Ά θή να ις if) 9η ’Α πρι
λίου τοΰ 1934 εξ ανιάτου νοσήματος, δπερ έπαθε κατά την κοπιώδη μακράν 
εθνικήν σταδιοδρομίαν του ').

ΙΘ ' Λ άμπρος Γ . Έ ν ν ά λ η ς .  Έ γεννήθη εν Φιλιππουπόλει τφ 1848 
εκ πατρός καταγόμενου έκ Μελενοίκου, τού Γεωργίου Ίωάννου Γενεράλι. 
Τάς πρωίας σπουδάς του διήλθεν εν τοΐς ' Ελληνικοί; σχολείοις τής γενετεί- 
ρας του, τάς δέ γυμνασιακάς καί πανεπιστημιακός έν Ά θήναις. Μαθητής 
τοΰ γυμνασίου ετι ών έδημοσίευσε τά πρώτα του διηγήματα ΰπο ψευδώνυ
μον εν τφ «Χρόνφ» τοΰ Ί .  Βιθυνοΰ καί εν τή «Ε θνικ ή  Βιβλιοθήκη» πε
ριοδική» έκδιδομένιρ ΰπά τοΰ Άλεξ. Σκαλίδου. Ένωρίτατα έπέδωκεν είς την 
δημοσιογραφίαν διαιελέσας συνεργάτης των «Καιρών* τοΰ Π. Κανελλίδου 
καί της «Στοάς» τοΰ Θρακός Ά ρ ισ ι. Βαμβά, μετά ταϋτα δέ τακτικός συν
τάκτης τοΰ «Νεολόγου ’Αθηνών» τοΰ Μανιαδάκη, τής «Καρτερίας» τοΰ 
Ά ν ι.  Δαμασκηνού καί τής «Πρωίας», δημοσιογραφικού οργάνου τοΰ Θ. 
Δεληγιάννη. Έδημοσίευσε δυο τομίδια διηγημάτων, ών τινα μετεφράσθη- 
σαν εις την ’Ιταλικήν, πλήν τοΰτων δέ καί άλλα εις εφημερίδας, εις το 
«Ήμερολόγιον» τοΰ Κ. Σκόκου καί την «Ποικίλην Στοάν» τοΰ Ί .  Άρσένη.

Μετά υπηρεσίαν εις δυο συνόδους τής Βουλής, ώς βοηθού τοΰ διευ- 
θυντοΰ τοΰ στενογραφικού γραφείου αυτής Φ. Παρασκευαΐδου καί Ά ν . 
Βαρελίδου διωρίσθη γραφεί»; πρώτης τάξεω; εν τφ προξενικφ γραφείφ τής 
έν Κωνσταντινουπόλει βασιλικής πρεσβείας καί ειτα είς διαφόρους προξενι- 
κάς θέσεις φθάσας ϊεραρχικώς είς τον βαθμόν γενικού προξένου. 'Υπηρετών 
έν Έλασσόνι Ιπολέμησεν άποτελεσματικώτατα την δργιάξουσαν έν τοΐς βλ«· 
χοφώνοις χωρίοις Ρουμανικήν προπαγάνδαν, κατήρησε δέ πλήρη συλλογήν 
χών ύπό των βλαχοφώνων έκεΐ ρώομέ,νων Ελληνικών δημωδών ασμάτων, 
ών τό μέν πρώτον μέρος έδημοσιεύθη έν τφ ομωνύμφ περιοδικφ τής ετα ι
ρείας τοΰ «Ελληνισμού» μετά προλόγου τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη, τό δέ δεύ
τερον είς μεταγενέστερα φυλλάδια τοΰ αυτού περιοδικού.

Κατά τον Μακεδονικόν αγώνα εϊργάσθη ειπερ τις καί άλλος υπέρ 
τής εΰοδώσεως αυτού, ωσαύτως δε κατά την γενομένην άπογραφήν τοΰ 
πληθυσμού τής Μακεδονίας επί Χιλμή πασά καί τον καταρτισμόν τοΰ στρα
τιωτικού χάρτου τής Μακεδονίας υπό τοΰ τότε στρατιωτικού ακολούθου τής 
έν Κων)πόλει πρεσβείας Πατρόκλου Κονιογιάννη, τυχών επανειλημμένα»; 
τής έκφράσεως εύαρεσ^ειών τής κυβερνήσεως. Διευθύνων κατόπιν τό γενικόν 
προξενεΐρν Ίωαννίνων καιώρθωσε ν’ άποστείλη προ; τό ύπουργειον λεπτό' 
μερεσιέραν περιγραφήν τής δχυρώσεως τοΰ Μπιζανίου, ήτις, ώς έγνώσθη 
μετά ταΰτα, έχρησίμευσε πολύ κατά την πολιορκίαν τών Ίωαννίνων. Μετά 
τούς Βαλκανικούς πολέμους διωρίσθη έν Κύπριρ, δπου και εύρεν αυτόν τό 1

1) "Ιδε καί Ζήση Χχίζηβαοιλιίον, ’Αργύριο; Π. Κιτανος, Θρακικά, τόμ, 
Σ Τ ', | ι .  1935, σελ. 423-425 .



όριον τής ηλικίας. Ά πέθανεν εν Ά θήνα ις τφ 1932. Ό  μονάκριβος άλκιμος 
νιος του έπεσε κατά τήν τριήμερον μάχην τοΰ Κιλκίς τοΰ 1913 ’),

Κ ' ’Ιω α κείμ  Μ ουρκίδης, Έ γεννήθη εν Μ αδΰιφ καί άπέθανεν έν 
Φιλιππουπόλει τφ 1831 δγδοηκοντοΰτης, Παιδιόθεν μαθητέυσα; εν Κων- 
στανιινουπόλει, οπού άνηγορευθη κάλφα; (εμπειρικός άρχιτέκτοιν) Ιγκατέστη, 
ως εξάγεται εκ των αρχείων τοΰ εν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τών Δουλγκέ- 
ρηδων (τεκτόνων), τφ 1874 εις Φιλιππούπολιν, όπου διέμεινε μέχρι τέλους 
τοΰ βίου του εξασκφν τό επάγγελμα τοΰ άρχιτέκτονος και εργολάβου οικοδο
μών. Ειλικρινής και τίμιος ών προεπμάτο τών συναδέλφων του υπό τών 
ομογενών καΐ έκτισε διάφορα κτίρια, έν οΐς καί τό μέγαρον τής ελληνικής 
μητροπόλεως (1890), ανέλαβε δέ καί την εργοληψίαν τοΰ μεγάρου τής Μα- 
ρκσλείου σχολής (1900) δπό τον άρχιτέκτονα Δημ. ’Ανδρόνικον. Φύσει αγα
θός καΐ μείλιχος τόν χαρακτήρα ήγαπατο υπό πάντων τών γνωρισάντων α υ 
τόν καΐ ΐδίως ΰπό τών ομογενών τεκτόνων καΐ ξυλουργών, οΰς προετίμα έν 
ταϊ; έργασίαις ίου.

Κατά τάς άνθελληνικάς ταραχάς τοΰ 1906 άναγκασθεΐς ο’ικογενειακώς 
νά καταφυγή εις την Κωνοταντινοΰπολιν έπεσε θΰμα τής άπληστίας τοΰ συ
νεταίρου του Βουλγάρου καΐ συνιδιοκτήτου εξ ήμισείας τοΰ μεγάλου καΐ 
νεόκτιστου λουτρώνος «Τσάρου Συμεώνος». *0 συνιδιοκτήτης Ιδιοποιήθη 
τόν λουτρώνα διά χρέος δήθεν προς αυτόν τοΰ Μουρκίδου έπι τη βάσει χρεω
στικών ομολογιών φερουσών πλαστήν την υπογραφήν του. Μετά χρονιάς δί- 
κας καΐ μεγάλας δαπάνας άνεγνωρίσθη έπι τέλους ιό  άδίκημα, αλλά προς 
αποφυγήν τής καταδίκης τοΰ πλαστογράφου κατά συστασιν ισχυρών προσώ
πων έδέχθη ό Μαυρκίδης συμβιβασμόν, καθ’ δν απέναντι μικράς άποζημιώ- 
σεως άπώλεσεν όριστικώς τό μερίδιόν του άπό τοΰ προσοδοφόρου εκείνου 
κτήματος. Προαποθανουσης τής συζύγου του, θυγατρός τοΰ Κωνσταντίνου- 
πολίτου άρχικάλφα Γαϊτανίδου, άτεκνος ών, άφήκε διά διαθήκης την κτη
ματικήν του περιουσίαν, μίαν διώροφον οικίαν εν τφ κέντρφ τής πόλεως 
άξίας 500 χιλ. λεβίων εΐς τό έθνος, έπΐ τή έλπίδι οτι θά στεγασθή έν αΰτή 
διασκευαζόμενη καταλλήλως τό Ελληνικόν προξενεΐον προς εξοικονόμησαν υπό 
τοΰ κράτους τών δαπανωμένων ενοικίων καί υπό τόν δρον νά διανέμωνται 
κατ’ έτος υπό τοΰ κληροδόχου 3,000 δραχμαΐ εις τά εκ Μαδυτου ορφανά s).

ΚΑ' Ά ν α γν ώ ΰ τη ς  Γεώ ργιος  Τσουκαλάς. Έγενι-ήθη έν Ζακύνθφ 1 2

1 ) ΙΤρβλ. Θρακικά ’Αθηνών, έκτακτον τείχος ετ. 1913, -τόμ. Γ ' σελ, 16δ,
2) Ί δ ε  καί Θρακικά Α θηνώ ν, τόμ. Γ ', ετ. 1923, σελ. 401,Ιω ακείμ Μονρ- 

κίΒης. —Ή  διαθήκη προσεβλήθη προ τών βουλγαρικών δικαστηρίων ΰπό τοΰ ανε
ψ ιο ί τοΰ μακαρίτου Χρησίμου ΜουρκίΒου, υΐοθετηθενιος άλλ’ άποκηρυχθέντος, 
διεκδικοΰντος κληρονομιχά δικαιώματα καί τό Ελληνικόν κράτος ήναγκάσθη νά 
συμβιβασθη προς τόν κληρονόμον παρεχον αύτφ τοϊς μετρητοΐς to  ήμισυ τής άξίας 
τοΰ κληροδοτήματος.



άρχομένου τοΰ 19ου αΐώνο; καί εσ,πουδασε Θεολογίαν εν τνί Ίο ν ίφ  τής Κέρ
κυρας Άκαδημείρ (1824—28) άκροασάμενος άμα ίων φιλοσοφικών μαδη
μάτων τοΰ καθηγ. Ά θ .  Ψαλίδα ι). Έδίδαςεν ώς σχολάρχης κατ’ άρχάς έν 
Ναυπάχτω καί τφ 1832 διωρίσ&η διευθυντής τής εν Φιλιππουπόλει 'Ελλη
νικής κεντρικής σχολής επί ετησίφ μισθφ 6 χιλ. γρ. 5) άποσταλείς υπό τοΰ 
οικουμενικού πατριαρχείου κατ’ αΐτησιν τής Ελληνικής κοινότητος. Ό  Τσου
καλάς διωργάνωσε την σχολήν, ίμις άπό τοϋ θανάτου τοΰ Κ. Οικονόμου 
διετελει άνευ διευθύνσεως, αλλά μετά τριετή υπηρεσίαν Ιλθών εις ρήξιν προς 1 2

1 ) Καταχωρίζομεν ενταύθα πιστόν αντίγραφου τοΰ πιστοποιητικού των 
σπουδών καί έξετάσεων τοΰ άνδρός έκθοθέντος αΰτφ υπό της Ίονίου Α καδημίας, 
Τό πρωτότυπον φυλάσσεται παρά τή οίκογενείφ τοΰ μακαρίτου υίοΰ του Διονυσίου 
Τσουκαλά.—’Αριστερά άνω θι είναι ή σφραγίς τής ’Ακαδημίας έπισημασμένη δι’ 
ισπανικού κηροϋ, φέρουσα γλαΰκα καί περί εαυτήν : Ίόνιος Άκαδημεία. »’Ο έφο
ρος τής Ίονίου άκαδημείας δόκτωρ ’Ιωάννης Καρανβηνός πιστοποιεί, δτι ό ‘Ανα
γνώστης κύριος Γεώργιος Τσουκαλάς έχρημάτισε μαθητής τής Ίονίου Άκαδημείας 
άπό τήν πρώτην Νοεμβρίου 1824 έτος παλαιόν έως τής 15 ’Ιουνίου 1828 έτος νέον 
καί ήκολοΰθησεν είς αυτήν τά εξής μαθήματα ι εις μέν τό πρώτον σχολαστικόν 
έτος την δογματικήν Ωτολογίαν, τάν περί στεφάνου λόγον όμοΰ μέ την ρητορικήν 
καί τά στοιχεία τής φιλοσοφίας, την '.Ελληνικήν καί Λ ατινικήν φιλολογίαν' είς δε 
τό τρίτον σχολαστικόν έτος τήν έξακολούθησιν τής δογματικής 3-εοΙογίας, τήν 
εκκλησιαστικήν ιστορίαν, τήν 'Ελληνικήν στοίηαιν, τήν παλαιόν ιστορίαν τής Έ λ- 
λάδος, τήν λατινικήν φιλολογίαν καί τήν εξακολού&ησιν τής φιλοσοφίας' είς δέ τό 
τέταρτον σχολαστικόν έτος τήν έίακολούθησιν καί τέλος τής δογματικής -3εολό
γιας, τής  εκκλησιαστικής Ιστορίας καί τοΰ εκκλησιαστικοί κανονικόν δικαιώματος 
είς τά όποια έβωκεν έξετάσεις, μάλιστα τή 10η ’Οκτωβρίου 1827 έξετασθε'ις δημο
σίως ενώπιον τών κοσμιωτάτων εφόρων, τοΰ έλλογιμωτάτου αρχιμανδρίτου, των 
έλλογιμωτάτων διδασκάλων καί πολλών εΰγενών άκροατών είς τά Θεολογικά ανω 
ρηθέντα μαθήματα άπεκρίθη άρίστως.

Πρός τούτοις πιστοποιεί ότι ο ρηθείς Γεώργιος Τσουκαλάς έστάθη είς 
δλον τό διάστημα τοΰτο με καλήν διαγωγήν καί Ιπιμέλειαν, διότι κανείς δέν διέ- 
βαλεν αυτόν είς τό έφορεΐον ου6’ αυτός τινα, άλλ’ έφέρετο κοσμίω; καί τιμίως 
πρός πάντας. Διό δίδεται αΰτφ τό πιστοποιητικόν τοΰτο εκ τοΰ Ιφορείου γράμμα 
έσφραγισμένον τη σφραγΐδι τής άκαδημείας είς ένδειξιν τής αΰιοϋ καλής διαγωγής 
καί επιδόσεως.

Έ κ τοϋ έφορείου, Κερκύρφ τή 17η Δεκεμβρίου 1828 έπ. Δ. I. Καρανδηνός 
διά προσταγής τοΰ έφορου ό χαρτοφόλαξ τής άκαδημείας Παναγιώτης Ίδρωμένος*.

“Οπισθεν τοΰ εγγράφου φέρεται ιδιόγραφος πιστοποίησις τοΰ περιωνύμου 
διδασκάλου τοΰ γένους Ά .-Ψ αλλίδα, δ ιι ό Γ. Τσουκαλάς, Ζακύνθιος, ήκουσε καί 
Ανώτερα φιλοσοφικά μαθήματα. Ή  πιστοποίησις έχει φδε:

« Ό  ΐιπογεγραμμένος πιστοποιώ δτι δ κύριος Γεώργιος Ίωάννου Τσουκαλάς, 
Ζακύνθιος, ήκουσε παρ’ έμοί τήν λοχικήν, τήν μεταφυσικήν, τήν ηθ ικήν  φ ιλο 
σοφίαν καί τήν μαθηματικήν γεωγραφίαν ακριβώς καί μέ πρόοδον 8ιά τήν επιμέ
λειαν του έν τατιτω διεφύλαξε καί τά τών σπουδαζύντων ήθη εύτακτότατα 1828 
έτος ππλ. 18 Δεκεμβρίου Κέρκυρα, Δ. ’Αθανάσιος Ψαλίδας».

2) Ελληνικής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως κώδ (1791 — 1850) σελ. 120.



την ’Εφορείαν άπεχώρησε και άνέλαβε την διεΰθυνσιν της έν Σηλόμνφ Έλλ. 
Σχολής. Τ 6 1838 έπανελδών εις Φιλιπποόπολιν έγκατέστη όριστικώς ώς 
ιδιώτης κα'ι νυμφευθε'ις μετά νεάνιδος της παλαιάς Ϊ&αγενοΰς έλληνικής ot* 
κογενείας Δημ. Μ. Κόρου εγένετο γενάρχης εν. Φιλιππουπόλει. Κατά τους 
έκκλησιαστικοϋς των Βουλγάρων άγωνας υπέρ της χειραφετήσεώς των άπό 
του Πατριαρχείου και κατά της Έλλ. Εκκλησίας, ών κέντρον ήτό η Φιλιπ- 
πουπολις, ό Τσουκαλάς εγένετο πρόμαχος τοΰ 'Ελληνισμού. Διοριστείς δέ 
υπό της εν Κω ν) πόλε ι ’Αγγλικής πρεσβείας υποπρόξενος της Ίο ν  ίου πολι
τείας και τής ’Αγγλικής προστασίας τυγχάνων, ουδαμώς έδειλία προ των 
Τουρκικών αρχών εν ταΐς ένεργείαις του καίπερ καταρραδιουργούμενος υπό 
των άντιπάλων του. Συνειργάσθη μετά ιώ ν προκρίτων Μιχ. Γκιουμουσγ- 
κερδάνη, Κωνστ. Παναγιωτοποόλου, Γεωργ· Μαυρίδου, Δημ. Μήτσορα, 
Ίω άν, Νέμτσογλου, Ίω ά ν . Κοτσιάσογλου καί άλλων τφ 1848 προς έκτοπι- 
σμδν τοΰ τότε μητροπολίτου Νικηφόρου ’) γενομένου δργάνου τοΰ Βουλγα- 
ρισμοΰ καί βραδιπερον τφ 1880 τοϋ ΙΙαϊσίου. 'Ο  Τσουκαλάς έκιήσατο με- 
γάλην κτηματικήν περιουσίαν καί εν τφ άγροκτήματί του κειμένφ εν τφ  
προαστείφ «Ροδόκηπος» εκτισεν ιδίαν εκκλησίαν προς τιμήν τοΰ προστάτου 
τής γενετείρας του άγ. Διονυσίου. Ά πέθανε τφ 1872 και έτάφη εν τφ άγρο
κτήματί του.

ΣυγγραφαΙ πότου : α') Ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχία; 
Φιλιππουπόλεως, εν Βιέννη, 1851, β') Ή  Βουλγαροσλαυική συμμορία και ή 
τριανδρία αυτής, έν Κωνσταντινουπόλει, 1859. γ') Περί τοΰ πρωτείου τοΰ 
Πάπα, έν Κωνσταντινουπόλει, 1849. δ') ’Αμερόληπτου : περί τοΰ τρόπου 
και των μέσων δι’ Φν πρόκειται νά μεταβληδή ή Φιλιπποΰπολις-είς Πλόβ- 
διφ, Ά θή να ι, έτ. 1860, ε') Διάφορα άρθρα έν ταΐς έφημερίσι τής Κων
σταντινουπόλεως υπέρ τοϋ Ελληνισμού τής Φιλιππουπόλεως.

ΚΒ' Δ ημήτριος Κ . Β ογαζλής. Έ γεννήδη έν Φιλιππουπόλει τή 18 
Φεβρ. 1872 έκ παιρός Κωνστ. Γ. Βογαζλή, εμπόρου καταγόμενου έκ Στενι- 
μάχου και μητρδς Θεοφανοϋς Φιλιππουπολίτιδος τό γένος Καζάση. Έξεπαι- 
δεΰδη εν τή γενετείρρ του και άπεφοίτησε των Ζαριφείων διδασκαλείων τφ 
1889. Έσπούδασε νομικά έν Ευρώπη και άνηγορεόδη διδάκτωρ τοΰ δικαίου 
υπό τοϋ έν Βερολίνφ πανεπιστημίου ΰποβαλών όος έναίσιμον διατριβήν του : 
D ie N orm en des a ltg rich ischen  V o lk srech ts .’Επανελθών είς Βουλγαρίαν 
διωρίσδη δικαστής έν διαφόροις πόλεσιν παραμείνας τοιοΰτος μέχρι τοϋ 
1903, οπότε έπαΰδη ως Έλλην, κατέχων τότε θέσιν προέδρου πρωτοδικών. 
Έ κτοτε Ιδικηγόρησεν εόδοκίμως έν Φιλιππουπόλει μέχρι τοΰ 1914, οπότε 
καταδιωχτείς υπό των Βουλγάρων κατέφυγεν είς τήν Ελλάδα, Ί φ  1917 
διωρίσδη γραμματείς α ' τάξεως έν τφ  νεοσυστάΐφ υπουργείφ τής γεωργίας



ί βραδύτερον διευθυντής τοΰ εποικισμοί. Εΐργασθη εν Θεσσαλία καί Μα- 
ΐονίφ προς όποκατάοτασιν των όκτημόνων καί κατήρτισεν επί τόπον τους 
■ωτους συνεταιρισμούς Εξαγοράς γαιών. Τ φ  1922 άνετέθη αυ ιφ  έν Θεσσα- 
νίκη ή διευθυνσις τού γραφείου κτημάτων, εΐτοι ή προσωρινή στέγασις 
iv προσφύγων χτλ , προαχθέντος εις επιθεωρητήν ανταλλαγής πληθυσμών 
ων χωρών. 'Ως τοιοΰτος εμερίμνησε περΐ τής εγκαίρου υποβολής αιτήσεων 
ιοζημιώσεως προσφύγων, περί άπογραφής και καταλήψεως των έν Έλλάδι 
ωρχικών κτημάπον, των δπό των Βουλγάρων έγχηταλειφθέντων και τής 
παβιβάοεως αυτών εις τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν. Τφ 1928—29 άπεστάλη 
έλος τής Έλληνοβουλγαριχής επιτροπείας προς διεκδίκασιν των Έλληνι- 
ών κοινοτικών περιουσιών τών κατα/,ηφθεισών υπό τοΰ Βουλγ. κράτους 
ατά τό ανθελληνικόν εν Βουλγαρίςι κίνημα. Μετέσχε δέ εΐτα και ως τεχνι- 
ός σύμβουλος τής εν τφ δικαστηρίφ τής Χάγης δίκης περί ιών αυτών πε· 
ιουσιών, ληξάσης υπέρ τών Ελληνικών δικαιωμάτων. Κατόπιν έπανελθών 
ίς Θεσσαλονίκην, άνέλαβε διαφόρους ειδικός απόστολός του υπουργείου τής 
εωργίας, τοΰ επί τών εξωτερικών, τών οικονομικών καί τής προνοίας. Τφ 
.935 άπεχώρησε τής υπηρεσίας και έτέθη υπό σύνταξιν.

"Ε ργα: α) Φιλολογικά, 1) Ή  μάγισσα τοΰ Ψυχοσάββατου, ποιή- 
ιατα, Θεσσαλονίκη, 1937, 2) Μεταφράσεις: Χριστουγεννιάτικα και πρωτο
χρονιάτικα διηγήματα εκ τοΰ Γερμανικού, Ρωσικού και Γαλλικού.—Ή  σπι- 
τονοικοκυρά τοΰ Δοστογιέβσχι.—Βουλγαρικό διηγήματα χα'ι νοιιβέλλες.

β) Γλωσσικά: T ra u t— Βογαζλή, Μέθοδος προς αυτοθιδασχαλίαν τής 
Γερμανικής γλώσσης, "Αθήναι, 1916.

γ) Ν ο μ ικά : Ή  προανημονευθεΐσα εναίσιμος διατριβή, F re ib u rg , 
1895.—Ή  ακίνητο; συνιδιοχτησία κα'ι τό ζήτημα τής ρυθμίσεως αθτής έν 
Βουλγαρίφ, μονογραφία, βυυλγαριστί, 1900, Σ όφια .—Τό κατά τός έκλογάς 
εγκλήματα γενικώς και Ιδιαιτέρως έν Βουλγαρία, βουλγαριστί, 1903, Σό 
φ ια .— Εισαγωγή εις τήν νέαν αγροτικήν νομοθεσίαν. Παράρτημα Έ φ ημ , 
Νόμων, τόμ. Δ' άρ, 24] 164, ’Αθήνας 1918.—Ga S o lu tion  de la question  
ag ra tre  en  Grece, Παράρτημα τής R evue de Gr0ce, I 919 A thenes.— 
To αγροτικόν ζήτημα εις Θεσσαλίαν και ιδιαιτέρως εις τόν νομόν Τριχχά- 
λων. Άνατύπωσις Νέου αΐώνος “Αθήναι.—’Αγροτική καί Ιποικιστική νο
μοθεσία, περίοδος 1912— 1926 εις τόμ. II, 1919, εκδοσις Έ θ ν . Τυπογραφ.

Διάφοροι πραγματείαι καΐ υπομνήματα προς τό Ύπουργεΐον επί 
τών εξωτερικών ή τήν Έλληνοβουλγαρικήν έπιτροπειαν περί τών διεκδικη* 
θεισών περιουσιών τών διαλυθεισών εν Βουλγαρία Ελληνικών κοινοτήτων.



Π Ε Ρ Ι  ΤΟ Υ  ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Α Κ Ο ΓΛ Ο Υ  ι)

'Ο  Γεώργιος Σταυράκογλου s) ύπήρξεν ένας κακό; Φαναριώτης εν 
μέσφ τον πλήθους ιών άλλων υπέροχων συμπατριωτών του, οί οποίοι ετί
μησαν τό ελληνικόν όνομα εις την ξένην και συνεχέλεσαν διά της εκπολιτι
στικής αυτών δράσεως εις την πρόοδον τοΰ Ρουμανικού έθνους.'Ο Γ. Σταυ- 
ράκογλου υπήρξε έξαίρεσις, την οποίαν δεν θά Επρεπε νά χρησιμοποιούν 
Ρουμάνοι τινές φιλόλογοι καΐ Ιστορικοί δια νά έξαπολύσουν τα πίκρα αυτών 
βέλη κατά τής 'Ελλάδος, Οΰχο; ήχο υιός τού ΐατροΰ Σταυράχη s) έχ Κων)πό· 
?,εως Ε ’χε αδελφόν τόν Γιαννάκην, νομάρχην εν Ία σ ίφ , συμφώνως προς τό 
«Χρονικόν» τό άποδοθέν είς τον E n . K ogâlnİceanu *). 'Ο  Γεώργιος, ρου- 
μανιστι Iordache, Σταυράκογλου έγένετο κατά πρώτον θησαυροφύλαξ τον 
ήγεμόνος Μιχαήλ Ρακοβίτσα, *) εΐτα θαλαμημόλος τής Αυλής κατά τό 1752 η) 
και σπαθάριος '). Αι σχέσεις αύτοΰ μετά τής 'Υψηλής Πύλης συνετέλεσαν 
ώστε νά δοθή ή ηγεμονία της Μολδαβίας είς τόν Κωνσταντίνον Κεχάν Ρ α 
κοβίτσα ν, οστις αποστέλλει τόν Σταυράκογλου εΐς Ίάσιον, ώς τοποτηρητήν 
του, δια νά προετοιμάση τήν υποδοχήν, Φυσις εγωιστική καΐ άπληστος fl), 
διέθεσε ταχέως εναντίον του τούς Μολδαβούς βογιάρους, οΐτινες έξηνάγκα- 
σαν τόν ηγεμόνα νά τόν άπομακρύνγι τής χώρας άποστέλλων αυτόν είς Κών
ο τ αντί νούπολιν, Μετά τήν μετάθεσιν τοΰ Κωνσταντίνου Ρακοβίτσα έν Βλα 
χίιι. ό Γεώργ, Σταυράκογλου διωρίσθη καπουκεχαγιάς ήτοι αντιπρόσωπος 
τούτου έν Κων)πόλει Τό υψηλόν αξίωμα τοΰ καπουκεχαγιά διετήρησε και 
υπό τούς ηγεμόνας Θεόδωρον Καλλιμάχην και Στέφανον Ρακοβίτσαν. Ή  
δυναμίς του υπήρξε τόσον μεγάλη, ώστε τόν ετρεμαν και ο! βυγιάροι και ot 
ήγεμόνες, οϊτινες ήτο δυνατόν ού μόνον νά επιτύχουν δ ι’ αύτοϋ τήν άνάρ* 
ρησιν εις τόν θρόνον των πριγκιπάτων άλλα πολλάκις και τήν απώλειαν τής 
ηγεμονίας. Ό  Κ, Δαπόντες τόν ονομάζει «αΐιθέντην τοΰ αΰθέντου Στεφάν

ι) Προσθήκη είς τά περί τούτου γραφέντσ. ύιτό Γ. Κ, Σπυριδάκη εν Άηχ 
τοΰ Θρακ. Λαογραφ. καί Γλωσσικού Θησαυρού τ. ΣΤ', έν ’Αθήνα t ς 193S — 193Θ 
σ. 276—278.

2) Πρβλ, "Ο ΣταυραΜογΧονς, δημοτικόν άσμα | |  Έ λβα σαν ίου Μέτρων τη 
Ανατολικής Θράκης, αυλλ. ύπό Καλλ. Χουρμουζιάδη, έ. ά. σελ. 106.

3 ) Καισ. Δαπόντε, Κατάλογος Ιστορικός τών καθ’ ημάς χρηματισάντων έπ 
σήμων Ρωμαίων, εν C. Erbiceatni, Crotıicarü greci, Β ucu rest i ı888 p. 193.

4) E n . K ogâlnİceanu, Setopİse, te, 5 vol. III. B ucııresti 18 72 , p. 322 .
5) I. C. Kilitti, Arclıiva G lıeorghe G rigore Cautaenüino, Bucuresti, ı ş ı  

p. 2 6 3 , σημ. 2 α.
C) I, C. K ilitti, ε. ά. p. 222 ,
7) I. C, K ilitti, έ. ά. p. 222 καί C. E rbiceaım , έ. ά. ρ . 1 9 3 .
8) E n . K ogâlnİceanu, έ. ά. ρ, 219 καί 2 5 3 ·
9) E n  K ogülniceanu, έ ά. ρ, 2 3 1·



βοδα& '). Χρησιμοποιών τούς ήγεμόνας ώς όργανα αύτοΰ εμπνέει ε’ις αύτούς 
διάφορα μέτρα κατά των βογιάρων, γίνεται αιτία τον θανάτου δύο εξ αυ
τών a) καί λεηλατεί την Μολδοβλαχίαν δημιουργών κολοσσιαίαν περιούοίαν *). 
Ά λ λ ’ ούτος δεν έφείσθη καί των προσωπικών αύτοΰ εχθρών εν Φαναρίφ. 
Επιτυγχάνει την εξορίαν τοΰ πλουσίου τραπεζίτου Λημητρίου Σκαναβή, τοΰ 
Ίακωβάκη Ρίζου, τοΰ άδαμαντοπώλου—χρυσοχόου Χατζή—Άσλάν καί 
υποχρεώνει τον Πατριάρχην Σαμουήλ τ« πλήρωσή εϊς αύτόν ιό  ποσόν των 
50πουγγίων *), Ί ο  πλήθος των αδικιών αύτοΰ καί ή κακή συμπεριφορά προς 
τούς πάντας έπρεπε μίαν ημέραν νά τΰχουν τής δεούσης πληρωμής. Οί 
Μολδαβοΐ βογιάροι δραττόμενοι τής ευκαιρίας τής 6κ τής χώρας των διε- 
λεύσεως τοΰ Χάνου τών Τατάρων, άπέστειλαν αναφοράν εϊς Κων)πολιν έκ- 
θέτοντες τά παράπονά των διά τον Σταυράκην. Μετά τήν μελέτην τής ανα
φοράς και τήν πιστοποίησιν υπό τών Τουρκικών αρχών τής αλήθειας τοΰ 
περιεχομένου, ούτος φυλακίζεται, κατάσχεται ή τεραστία αύτοΰ περιουσία, 
ολίγον δέ αργότερου άπαγχονίζεται έν Μεγάλη) Ρ εύ μ α τι1 * * * 5 6) τήν 1 2 Αύγουστου 
1765. Αι άρχαΐ μετά τκΰτα έκρήμνισαν τούς τοίχους τών τριών οικιών 
του άνασκάψαντές ολόκληρον τήν περιοχήν αυτών μέ τήν ϊδέαν ότι, ίσως θά 
εύρισκαν χρήματα κά'ι θησαυρούς κεκρυμμένους.

Το οικτρδν τέλος τοΰ Σταυράκη, όμοιον προς τό τοΰ Μιχαήλ Καν- 
τακουζηνοΰ ή Σεΐτάνογλου (ΙΣΊν αιών), έπροξένησε μεγάλην έντύπωσιν εϊς 
τούς συγχρόνους του. έγένετο δέ αιτία προς σΰνθεσιν, καθώς συνέβη και εϊς 
τήν περίπτωσιν τοΰ Μ. Καντακουζηνοΰ, ενός ιστορικού έκ 326 στίχων ποιή
ματος υπό ανωνύμου τινός, φέροντος τόν τίτλον : Ιστορία  τοΰ Σταυράκ 
Όγλοΰ, τό όποιον έξεδόθη έν Βενετίφ τό πρώτον τά 1767, έσχε δ5 επανειλημ
μένα; εκδόσεις μέχρι τοΰ 1870, ότε έτυπώθη έκ νέου υπό τοΰ L eg ran d  έν 
τή C ollection pour servİr â 1’e tude de la lan g u e  N eohellen ique n r. 2, 
έπανεξεδόθη δέ κατόπιν υπό τοΰ αύτοΰ τό 1877 μετά εισαγωγικών σημειώ
σεων περί τής ζωή; αύτοΰ καί τοΰ επιταφίου εις αύτον ύπό τοΰ Ίωάσαφ 
Κορνηλίου έν τή R ecueil de Poem es H istoriques en G rec vu lgaîre , P a
ris, p. 19 1—235 . Έ κ  τοΰ ποιήματος τούτου σώζονται παρά τοΐς κατοίκοις 
Έλβασανίου Μέτρων ’Ανατολικής Θράκης 14 στίχοι *), οϊ όποιοι ληφθέντες 
εκ διαφόρων μερών αύτοΰ δέν έχουσι λογικήν ενότητα περιεχομένου. Ό  Γ. 
Κ. Σπυριδάκης ’) μάς έδειξε τήν θέσιν τών στίχων τοΰ ώς άνω Θρακικοϋ 
φσματος έκ σχέσεί προς τό ύπό R egrand  δημοσιευθέν κείμενον.

1) Κ. Δαπόντε, ε. ά. ρ. 1 9 3 . 2) E n . K ogalniceanu, έ. ά. ρ. 2 53—4·
3) G eneologia C antacuzinilor, public, de N . Jo rga , B ucuresti 1902 p. 144 ,
4) E m . R egrand, Recneil de Poem es H istoriques en grec vu lga ire , P a 

ris 1877 p. 19 3 .
5) Em . R egrand , I. d. p. 195, E n . K ogalniceanu. έ. ά. ρ. 253·
6 ) Ά ρχεϊον τοΰ Θρακ. λαογραφ, καί γλωσσ. #ησα«ρο5, έ- ά, σελ. 106.
7} Γ. Κ. Σπυριδάκη, έ. ά. σελ. 277—278.



Ή  έμμετρος έκ 326 στίχων «'Ιστορία τοΰ Γ. Σταυράκογλου» μετε- 
φράσθη ρουμανιστί κατά το 1767, χό έτος όκριβώς τής εν Βενετίφ έκχυπώ- 
σεως τοΰ Έλληνιχοϋ κείμενον, ώς έμφαίνεται έκ σημειώσεως κάτωθεν χοΰ 
τίτλου αυτής. ‘Η  προσωπικότης χοΰ Γ, Σταυράκογλου υπήρξε τόσον ενδια
φέρουσα εις τα Πριγκιπάτα, ώστε είναι δικαιολογημένη ή εντός χοΰ αΰτοϋ 
έτους τής έκδόσεως το ί περί αΰτοΰ ποιήματος μετάφρασις εΐς την Ρουμανι
κήν, Τό ύπ’ άριθ. 4468, f—43 —481' χειρόγραφον τής έν Βουκουρέστι^ 
Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας περιλαμβάνον χήν ως άνω μετά- 
φρασιν δέν είναι χο πρωχόχυπον άλλ’ ανχίγραφον αΰχής. ΕΪς χό Ρουμανικόν 
κείμενον εχομεν σιίχους τινάς, οϊχινες δεν περιλαμβάνονται εΐς χό Ελληνικόν 
κείμενον. Ή  μετάφρασις είναι ελεύθερα ft δέ Ομοιοκαταληξία και ο ρυ
θμός δεν τυγχάνουν πάντοτε έπιμελείας.Έν τοότοις άποτελεΐ ενδιαφέρον κεί
μενον διά τους Ρουμάνους, διότι παρουαιάζει τιήν πρώτην έν Ρουμανίρ έμ
μετρον ιστορικήν διήγησιν 3). Ταΰτην εδημοσίευσεν 0 καθηγητής C. G iure- 
scu έν «O nıagiu lui J . Bianu», B ucuresti, 1927 *).

Ε ΐ; τήν A lexandria  τής Βλαχίας, μικρόν πόλιν άπέχουσαν έβδομη* 
κοντά χιλιόμετρα έκ Βουκουρεστίου, ήκουσα από στόματος τής όγδοηκοντου- 
τιδος E lenca S tanescu  χήν ρίμα χοΰ Σταυράκογλου, ήχις άποχελεΐχαι έκ 17 
στίχων. Πρόκειται περί τοΰ πρώτου στίχου καΐ των δέκα έξ από τοΰ τέλους 
τή; ρουμανικής μεταφράσεως μέ μικρόν διάφορόν όπό τήν μορφήν τής έκ: 
δόσεως τοΰ C. G m rescıt.

A scuttati fratİ porunea aceasta  
P e S tav ran ch e  sa n u —1 în g ro ap e  îti pam ânt.
Ci s a —1 lapide în tr ’ al m arii afund.
P a tria rh u l porunceşte nİm enİ sa n u —1 pom eneasca,

5 Nİcİ coIİvele sa le prİm easca.
Si casele câte tre le  sa—i le döram a, 
fiîndca aşa İm paratu l porunceşte.
P en tru câ  İ—au sfarâm at casele, scf nu va m îratî, 
im p ara tu l gândea ca în  zid vor fi ban i b ag a ti.

10 D ar eu zîc ca baniİ aşa ad u n a ti 
D racul le s tap ân este  acelea toate.
P oate  va ii facu t şî m iloştenİi m ulte  
d ar toate  acelea dela creştin i au  fost rap İte .
Vezi boîerule averea cea m ulta  ce face

15 la  cel hal si la  ce m oarte  pe om  trag e

1) C. G İurescu, Isto rıa  lu i Jo rdache  S tavracoglu , Bucuresti, 1927, p, 7 
(άνάτνπιον εκ τοΰ Αφιερώματος πρός τόν J . Bİatıu),

2) C. Gİurescu, έ. «. p . 8.
3) C, G İu re scu , L &. p p . 9 — 16.



Pe cum Tau trasu şİ pe acest boîeri mare 
De sû tinea ca este ca un leu de tare.

Ιδ ο ύ  πρόχειρος άπόδοσις εις την 'Ελληνικήν :
'Ακούσετε, αδέρφια, τή διαταγή αυτή :
Το Σταυράκη νά μή θάψουνε στη γη
μά στής θάλασσας τά βάθη να τόν πετροβολήσουν.
‘Ο Πατριάρχης διαιάσσει κανείς νά μήν χόν μνημονεύη 

5 κι ούτε κι άπ’ τά κόλλυβά του κανένας νά μή παίρνη.
Καί τά τρία του τά σπίτια νά τοΰ τά κατεδαφίσουν 
6 Σουλτάνος διαιάσσει και νά μή τδ άμελήσουν, 
τί στους τοίχους μέσα ίσως θά ”χε κρύψει θησαυρούς.
Μά ’γώ λέω πώς τ’ ανεμομαζώματα 

10 δπως λέει δ λαός : διαβολοσκορπίσματα.
Μπορεί νά ’χε κάμει δμως καί πολλές ελεημοσύνες 
μέ λεφτά πού ’χεν αρπάξει άπό τούς χριστιανούς.
Δές, βογιάρε, το τί κάνει ή πολλή περιουσία 
σέ τί χάλι, σέ τί τέλος δδηγεΐ ή αμαρτία.

15 Κι έν $  τόν εθεωρούσαν καί αυτόν βογιάρο οΐ άλλοι 
τούτος νόμισε πώς είναι δυνατός σάν τό λιοντάρι.

ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜ1ΔΗΣ



A. K. BOfAZAH δ. ν·

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
(Περίφερε ία ς Φιλυχπουηόλεβ); καί Στενιμάχου)

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  ΚΑ Ι Λ Α Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η

Στή Βορειοθράκη καί τή Μοισία, δηλ. στη σημερινή βόρεια καί νό
τια Βουλγαρία, άπό τους προϊστορικού; καί πολύ περισσότερο από τού; 
ιστορικούς χρόνους δ ‘Ελληνισμός είχε πάρει δύο  κ α τευ^ύνο ε ις .  Ή  μια 
άρχιζε από τ ί; Εκβολές τού "Εβρου (τη; Μαρίτσας) και προχωρώντας προς 
την Άδριανούπολη, δπου οΐ τρεις ποταμοί "Εβρος, "Αρδας καί Τοΰντζας 
ενώνονται, προχωρούσε πρό; τα βόρεια, περνούσε από τή Φιλιπποόπολη καί 
τό Παζαριζίκι, την παλιά Βισσαπάρα κι’ έφτανε ώς στή σημερινή Μπέ- 
λοβα. Ή  άλλη άρχιζε άπό τό Βυζάντιο καί τραβούσε άκρογυαλιά ως στη 
σημερινή Όδησσό.

'Η  'Ελληνική Μυθολογία, πού κάθε σπουδαιότερο ιστορικό ή κοινω
νικό γεγονός, δλλά καί κάθε ιδέα εννοούσε νά την ντύση μέ τό εξωτερικό 
φόρεμα τού μύθου καί τής ποίησης, αυτές τις δυό κατευθύνσεις τού ‘Ελλη
νισμού στη Θράκη τις άποθανάτησε μέ τούς μύθους τοΰ Ό ρφ έα  καί των 
’Αργοναυτών. Ό  Όρφεύς στις όχθες τού "Εβρου δίχως πολεμικά έφόδια 
καί μονάχα μέ τή λύρα του εξημέρωνε τον; άγριους καί τά θηρία ακόμα,- 
ενώ οί ’Αργοναύτες αψηφώντας τήν οργή τή; Μαύρης Θάλασσας, τής θά 
λασσας εκείνης πού κοροϊδευτικά τήν βάφτισαν Εύξεινο Πόντο, ενώ έπρεπε 
νά τήν πουν Δύσξεινο Πόντο, τράβηξαν ώς στην Κολχίδα γιά νά βρουν τό 
χρυσόμαλλο δέρας, δηλαδή τόν Πλούτο.

Στούς ιστορικούς χρόνους ελληνικές αποικίες ή θρακοελληνιχές ιδρύον
ται στις όχθες τού "Εβρου : ο Κεδρυσσός ή Εΰμολπιάς στην τρίλοφη κατο
πινή Φιλιππούπολη, ή Βησσαπάρα, ή Ίστιομάχη, ή κατοπινή Σιενίμαχος, 
ενώ στήν άλλη διακλάδωση κτίζεται ή Πεντάπολη μέ κεντρική πόλη τήν Ά γ · 
χίαλο. Έ ρχονται οι κλασσικοί Ελληνικοί, οι Ελληνιστικοί και οί Ρω μαϊ
κοί χρόνοι. *0 Ελληνισμό; άπλώνεται διάπλατα στή Θράκη, τή Μοισία καί 
σ’ ολόκληρη τή χερσόνησο τού Αίμου, μα οί κύριες αρτηρίες στήν ανατολική 
της πλευρά μένουν οί ίδιες : 6 "Εβρος καί τά παράλια χής Μαύρης Θάλασσας.

1 Κ ι’ δπόταν τόν τέταρτο μ. X. αιώνα οΐ Σλαύοι καί κατά τόν έβδομο 
οι Βούλγαροι δριστικά πια εγκατεστάθηκαν στή Μοισία καί ταμπουρώθηχαν 
ανάμεσα στό Δούναβη καί στόν Αίμο, ή Ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
γιά νά τούς φράξη τόν δρόμο προς τήν Πόλη καί τή Θεσσαλονίκη, εΐτε «διά 
ξηράς» εΐτε «διά θαλάσσης», εδώ πάλι, στό ρεύμα τοΰ 'Έβρου καί στήν 
άκρογυαλιά τή; Μαύρης Θάλασσας, έστησε ή ανανέωσε τά φρούριά της. 
Μια αΧνοίδα άπό δχνοά, άπό τό Διδυμότειχο, τήν Πλοτινούπολη ή Πλαου-



δίνη κι’ επάνω, κι’ έπειτα από τή Μήδεια, τή Σωζονπολη βορειότεροι·, αγέ
ρωχα συγκρότησαν τόσες καί τόσες φορές τα κύματα των βαρβάρων, πού 
χιμούσαν άπά τον Δούναβη προς τά κάτω αν και συχνά τα ίδια  φρούρια, 
μάλιστα ή Πλοτινούπολη, ή Φιλιππούπολη καί ή Μεσημβρία—τά τρία τά 
πιο δυνατά καί πολυκατοικημένα άχυρά—τράβηξαν ολη τή μανία απάνω τους.

Είναι ανάγκη νά συμπεράνη κανείς κουράζοντας τά μυαλό του, άτι 
στά φρούρια καί οχυρά ΐοΰτα οϊ Βυζαντινοί φρόντιζαν νά μένουν, όταν 
έρημόνονταν νά ξαναεποικίζονταν μέ "Ελληνες ή έστω καί με φιλικούς των 
πληθυσμούς, πού, επειδή οι "Ελληνες είχαν ανώτερο πολιτισμό, τή διοίκηση, 
τον κλήρο καί την επίσημη γλώσσα, πολύ γρήγορα άφομοιώνονταν ;

Έποικιστές βουλγάρους ή βουλγαροσλαύους δεν είναι καθόλου λο
γικό νά πιστέψουμε, άτι τοποθετούσαν σ’ α ΐτά  τά φρούρια, γιατί μετά τούς 
Άβάρους αυτοί ήσαν οΐ πιο έπικίνδυνοι εχθροί τού Βυζαντίου. Λεν μπο
ρούμε νάρνηθούμε βέβαια τό γεγονός, δτι η νπαι&ρη χώρα από τον Αίμο 
ώς στις βορεινές πλευρές τής Ροδόπης—δηλαδή ή κατοπινή ’Ανατολική Ρ ω 
μυλία—τον τρίτο μ. X. αιώνα είχε πλημμυρίσει άπο Σλαύους, πού κατόπι 
μέ τούς Βουλγάρους είχαν συγχωνευτή γιά νάποτελέσουν ένα έθνος. Στά 
έθνος αυτά οί Σλαΰοι έδωσαν τή γλώσσα τους καί οί Βούλγαροι τή στρα
τιωτική οργάνωση, Ί ο  γεγονός αυτά πιστοποιείται άπά τούς βυζαντινούς 
χρονογράφους και άπο τόν αμερόληπτο ’Ακροπολίτη ')· ’Αλλά τά κάστρα 
τής Ροδόπης στο ρεύμα τού "Εβρου κι’ ή άκρογυαλιά τής Μαύρης Θάλασ
σας έμειναν μέ πληθυσμό ελληνικό.

Τήν πιστοποίηση τούτη γιά το δίχαλο πού σχημάτισε ά ελληνισμός 
στην ’Ανατολική Ρωμυλία καί τή Μοισία τήν πιστοποιεί καί δ Κ. "Ιρετσεκ ’), 
Τσέχο; καθηγητής τής Ιστορίας στην Πράγα, πού συνέγραψε τήν πληρέστερη 
καί σχετικώς τήν πιο αντικειμενική 'ιστορία τών Βουλγάρων άπο τήν εμφά
νισή τους καί ώς στά 1372 *). 1

1) ’Ακροπολίτου χρονικά. Λεπτομερή έ|ήγηοη καί ανάλυση τοΰ κειμένου 
δες Dr Wo gasli, M emoire sur le M onastere de B atschcovo, σελ. 28— 29, Χ ει
ρόγραφο δακτυλογραφημένο στό Αρχείο τοδ υπουργείου τών ’ Εξωτερικών.

2) Dr C. Jiricek, Eatgarskata D arjava. Τό βουλγαρικόν Κράτος μετάφρ. 
στά βουλγαρικά τής Κας Καραβέλωφ. P lovd iv 1899 σελ. 131. ’ Επίσης τοδ Ιδίου 
«Patoııvania» ‘Οδοιπορικόν σελ. 140.

3) *0 Ίρετσεκ εκτός τής Ιστορίας τών Βουλγάρων, τοΰ οποίου μετα.ράσεις 
στά βουλγαρικά υπάρχουν αρκετές, Ιεχω όμως υπ’ όψει μου τήν τελευταία τοΰ κα- 
Οηγητοΰ Ζλατάςσκι τοδ 1929 Σόφια), έχει συγγράφει *τό Βουλγαρικόν Κράτος» 
περί τοδ οποίον άμέσως πιό επάνω, καί τό «’ Οδοιπορικόν «Patouvania» μετάφρ., 
στά Βουλγαρικά από τόν A rgyroff. P lovdiv 1899, στό όποιο κατόπι από ταξίδι 
στή βόρεια καί νότια Βουλγαρία δίνει πολύτιμες πληροφορίες γιά πολλά ιστορικά 
καί εθνολογικά θέματα. Τά δυό αυτά έχω στή γερμανική αποτελούν 5έ ένα μέ ιόν 
τίτλο «Das Fürstetıtum  BuTgarien» Βιέννη 1891.



Τά Ιλληνικά μοναστήρια δεν μπορούσαν να βρίσκωνται παρά έχει πού 
υπήρξε ελληνικός πληθυσμός περισσότερο η λιγιότερσ συμπαγής και μάλιστα 
εκεί που υπήρξαν βυζαντινά φρούρια. "Ετσι ώ; στα 1906 είχαμε τέσοαρα 
μοναστήρια στή Ροδόπη, άλλα τέσσερα σιά παράλια τής Μαύρης Θάλασσας 
και τρία άκόμα στις Νέες βουλγαρικές χώρες, ήτοι συνολικά ενδεκα. (Δες 
παρακάτω σημείωμα σ. 105 άριί). 2). Οί Βούλγαροι μετά την κατάληψη των 
δικών μας μοναστηριών είχαν 150 μοναστήρια στη Μοισία και στην ’Ανατο
λική Ρωμυλία ‘).

Γ ια  ιόν αναγνώστη—έκτος άν είναι ιστορικός, που κατέγινε ιδ ια ί
τερα μέ τά έλληνοβουλγαρικά εθνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα τοΰ περα
σμένου αίώνα—Οαναι ένα αίνιγμα τό ανθελληνικό κίνημα τοΰ 1906 καί ή 
διαγωγή τοΰ Ιπισήμου Κράτους καί τοΰ βουλγαρικού "Εθνους προς τήν εγ
χώρια ελληνική μειονότητα, που είχε ιός αποτέλεσμα τήν κατάληψη διά βίας 
καί τόν σφετερισμό των εκκλησιών, μοναστηριών, εκπαιδευτηρίων, φιλαν
θρωπικών καταστημάτων κτλ. Ί ο  πραξικόπημα τοΰτο, πού δν οχι αμέσως 
άλλ’ αναγκαστικά εΤχεν ως άποτέλεσμα τή διάλυση τών ελληνικών θρησκευτι
κών κοινοτήτων, οί όποιες έζησαν μιά εθνική ελληνική ζωή αιώνες δλόκλη* 
ρους προτού δημιουργηθοϋν ή Βορ. Βουλγαρία καί ή ’Ανατολική Ρωμυλία. 
Θάναι ένα αίνιγμα, λέγω, ή συστηματική ξενηλασία τών Ρωμιών άπό τό
πους, πού κατοίκησαν αύτοι κι’ οί πρόγονοί τους τρεις ολόκληρες χιλιετηρί
δες, πάντα φορείς τοΰ πολιτισμοί. Καί «ύθόρμητα θά ερχόταν στά χείλη 
τοΰ αναγνώστου ένα σωρό ερωτήματα γιά  νά διαλευκάνουν άλλες τόσες απο
ρίες του. Καί θά ρωτούσε :

Μιά πού οί Βούλγαροι είχαν 140 μοναστήρια τί τάθελαν τά δικά 
μας τά δέκα-έντεκα, καί μιά πούχαν εκκλησίες εκατονταπλάσιες άπό τΐς δικές 
μας τί τούς χρειάζονταν οί 117 δικές μας, άφοί μάλιστα καί προτού νά πά
ρουν τις δικές μας, οί εκκλησίες τους έμεναν άδειες τΐς Κυριακές, αντίθετα 
μέ τις δικές μας πού πλημμύριζαν άπό φιλακόλοίθο κόσμο 1 2 * * 5) ;

1) MUİ011 Popoff A lexandre Ivanofi. B aîgarskite H  on ast iri. Βουλγαρικά 
Μοναστήρια, Sofia 1927.

2 ) .Στατιστική. Ά π ό  ένα υπόμνημα πρός τήν 'Υψηλή Πόλη τού Πατριάρ- 
χοι> Κων)πόλεως 'Ιωακείμ μέ άριθ. πρωτ. τοΰ Πατριαρχείου 17 καί ημερομηνίαν 
13)26 Ιουλίου 1906 ξεχωρίζουμε τά επόμενα στατιστικά δεδομένα, α) Στή Βουλ
γαρία καί τήν Α νατολική Ρωμυλία ώς τά 1906 ό έλληνικός πληθυσμός έφτανε σέ 
(100.000) εκατό χιλιάδες ψυχές, β) 'Εκκλησίες (δίχως τά παρεκκλήσια) είχαμε 117 
καί μοναστήρια οκτώ, γ) Τά σχολεία άρρένων καί θηλέων, χωρίς τά νηπιαγωγεία 
έφταναν σέ 6 6  μέ άριθμό καθηγητών, δασκάλων καί διανοούμενων 186 καί αριθμό
μιιθητών 7749. Ή  στατιστική τούτη εΐναι ή μόνη άντικειμενικώς άληθινή. Γιατί 
στήν επίσημη στατιστική τής Βουλγαρίας πού ό Ιλληνικός πληθυσμός υποβίβαζε,
ται στόν μισό, ol Βούλγαροι υπογράφεις ανέγραψαν ό,τι ήθελαν, συστηματικά δέ
τούς αγραμμάτους Έλληνες καί τοΰ; Γκαγκαούξηδες τούς σημείωναν ώς Βουλγά-



θ ά  ρωϊοΰσε : γιατί πήραν τά εκπαιδευτήριά μας αφού είχαν οχι μο
νάχα στις πόλεις καί στις κωμοπόλεις αλλά καί στό μεγαλύτερα χωριά πρώ 
της τάξεως νεόκτιστα εκπαιδευτήρια ‘)> εκείνα δέ ποΐι οπωσδήποτε αμφισβη
τούσαν, δτι κτίσδηκαν μέ βουλγαρικό χρήμα ή από βουλγάρους, τα είχαν κα
ταλάβει διά βίας κατά τή χρονική περίοδο 1847 — 1870 2) ;

Καί Οά ρωτούσε ακόμα : “Αξιζε «ρά γε τόν κόπο, μέ αντισήκωμα 
παίρνοντας οί Βούλγαροι τ'ις δικές μας εκκλησίες καί σχολεία, νά χάσουν τήν 
υπόληψη πού είχε άποκιήσει ή πατρίδα τους την εποχή έκείνη, οτι είναι τό 
πιο ευνομουμ^0 βαλκανικό Κράτος, ένα «Κράτος Δικαίου», δπου οί έ&νικές 
μειονοψηφίες δεν πιεζόταν s) ;

Θά ρωτούσε ό αναγνώστης μέ απορία : Γιατί 6 Νικ. Γενάδηεφ, βουλ * 1

ρους. Αυτό πιστοποιείται καί από άλλα δεδομένα άλλα καί άπό τάς καταθέσεις 
στήν Α' Έλληνοβουλγαρική υποεπιτροπή τη; Σόφιας τού μάρτυρος Γούναροπούλου 
ίφάκελλος Βάρνας) πού ήταν υπάλληλος στό Δημαρχείο τής Βάρνας.

1) Τό σχολικό έργο ήταν πολύ προχωρημένο οτή Βουλγαρία καί μάλιστα 
έκαμε άλματα προόδου, όταν υπουργός τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ήταν ο Σισμά- 
νωφ. Σ χ ο λ τ ΐα  καί ’Α ν α γ ν ω σ τή ρ ια  κτίσδηκαν καί στό μικρότερο καί τό πιό από' 
μερο χωριό τής επικράτειας καί ή αγραμματοσύνη περιορίστηκε σ’ ενα .12 %, του 
πληθυσμού· Σ ’ αύτό συνέτεινε πολύ εννοείται καί ή γ λ ω σ σ ά .  Τό βουλγαροπαϊδι 
όταν τελειώσει τό δημοτικό σχολείο κατέχει πια τή μ η τ ρ ι κ ή  τ ο ν  γλ ώ σ σ α , Δέν τό 
ζαλίζουν ούτε τόνοι καί πνεύματα, οΰιε φύσει καί θέσει, μακρά καί βραχέα, πού 
χάνουν τό μυαλό τού "Ελληνός μαθητου, κουρκούτι. Οί Βούλγαροι γράφουν όπως 
μιλούν, καί μιλούν όπως γράφουν. Δέν τά θαλασσώνει ό Βούλγαρος σάν τό δικό 
μας μαθητή. ΚΓ επειδή δ λόγος γιά θάλασσα δ ’ άναφέρω ένα κωμικοτραγικό γε
γονός, Μιά μέρα—ήμουν ακόμα υπάλληλος τού υπουργείου Γεωργίας καί στεγαζό
μουνα μέ τήν υπηρεσία oto Διοικητήριο Θεσσαλονίκης— πήγα νά παραγγείλω μό
νος ένα καφέ. Βρήκα τόν καφετζή κ’ έναν ενωμοτάρχη νά συζητούν για γ ρ α μ μ α 
τ ι κ ή  (sic). Ζήτησαν τή γνώμη μου άν τό σωστό ήταν νά γράφη κανείς ; ή θ ά 
λασσα τής θάλασσας, ή ή θάλασσα τής θαλάσση; ; Τούς ρώτησα τι τρέχει καί ό 
χαφετζής μρϋδωσε τήν άπαιτούμενη έζήγηση. «’’Εχω, είπε, έναν άνεφιό στό δημο
τικό σχολείο. Ό  δάσκαλος των ελληνικών έβαλε στα παιδιά θέμα νά γράψουν μιάν 
έκθεση γιά τή θάλασσα. Στην έκθεσή του ό άνεψιός μου έγραψε κάπου «τής θα
λάσσης», Ό  δάσκαλός του τό θεώρησε ytâ λάθος καί τό διόρθωσε μέ κόκκινο με
λάνι : τής «θάλασσας», Τήν άλλη βδομάδα ό δάσκαλος τής ίεράς ιστορίας τούς 
έβαλε νά γράψουν γιά κάποιο θαύμα τού Χριστού. Ό  άνεψιός μου έγραψε τής θά 
λασσας καί ό δάσκαλός ταυ τό διόρθωσε πάλι μέ κόκινο μελάνι «τής θαλάσσης* 1!!

2) Πρβλ. Φ ιο τ ΐο υ  Μ α ν ιά τη .  Βουλγαρικοί ένεργειαι πρός κατάλυσιν τού Κρά
τους τής Εκκλησίας καί τής ελληνικής έθνόχητος Ιν τή ’ Ανατολική Ρωμυλία καί 
Βουλγαρίρ, ’Αθήνα ι 1908. Ε θνικόν Τυπογραφεΐον σελ. I —12.

3) Ή  καλή αύτή ιδέα γιά ΐή  Βουγαρία τόσο ε Τ χ ε ν  ωριμάσει στήν κοινή εύ* 
ρωπαΐκή γνώμη, ώστε σέ μιά συνάντηση ποίχαν τό φθινόπωρο τού 1905 σέ μιά 
λουτρόπολη τής Αύστρίας οί τρεις αύτοκράτορες Αύστριας, Γερμανίας καί Ρωσίας 
είχαν αποφασίσει ν’ άναθέσουν τήν οργάνωση τής χωροφυλακής στή Μακεδονία Οτή 
Βουλγαρική Κυβέρνηση. Τό άνθελληνικό κίνημα τού 1908 άνέτρεψε «ύτή τήν άπό· 
φάση καί ή εντολή δόθηκε στήν ’ Ιταλία,



γαρομαχεδών καί επίλεκτο μέλος της τότε Σταμπολοφιχής Κυβερνήσεως ώρ- 
γάνωσε τή σπείρα τών 200—300 βουλγαρομαχεδόνων, πού άφοΰ άρχισε «πό 
την καταστροφή τών κτημάτων καί ιδρυμάτων τής Ελληνικής θρησκευτικής 
κοινότητος της Φιλιππουπόλεως, κατέληξε στην πυρπόληση τής ελληνικότατης 
Άγχιάλου ’) ;

Και τέλος θά ρωτούσε μ’ έκπληξη : Πώς ό βουλγαρικός λαός, ό κα
θαυτό βουλγαρικός λαός, αν καί αμέτοχος στο πραξικόπημα τούτο όχι μο
νάχα δεν άντέδρασε, αλλά με τίς κατοπινές του Κυβερνήσεις έγχολπώθηχε 
τα οφέλη άπ’ αυτό τό κίνημα ; *)

Στα πρώτα τέσσερα ερωτήματα οΰτε τότε ούτε τώρα έκ τών υστέρων 
εΐναι δυνατόν νά δοθή μιύ ικανοποιητική Απάντηση. Σάν εξαιρέσουμε τή 
«Βετσέρνα Poclıta», τύν «'Εσπερινό Τόπο» τοΰ Σιάγκωφ (προσωπικό όρ
γανο τοΰ Ν. Γενάδηεφ) καί τον «Νόβ Βέκ» — «Νέος Αιώνας» ήμιεπίσημο 
όργανο τών Σταμπολοφικών, ολόκληρος δ βουλγαρικός καί δ Ευρωπαϊκός, 
μάλιστα δ ρωσικός τόπος, δριμΰιατα κατέκριναν τό άγριο καί βάρβαρο τούτο 
κίνημα. 'Ο πρεσβευτής τής Βουλγαρίας Νάχνεβίτς έδκισε τήν παραίτησή του 
με τήν αιτιολογία, 8τι κατόπιν άπό οσα γίνανε στήν Ά γχίαλο καί ως δι
πλωματικός πράκτωρ τής Βουλγαρίας καί ως Βούλγαρος ντρεπόταν νά δή 
ιούς συναδέλφους του 8). 1 * 3

1) Πολλές λεπτομέρειες τής διαρπαγής των εκκλησιών, σχολείων μας κτλ. 
στις 16 Ιουλίου τοΰ 1306 στή Φιλιππούπολη θά τίς βρή ό αναγνώστης μας στό 
υπόμνημα πού έδωσα στην Α ' Ύ  ποεπιτροιτή Έλληνα βουλγαρικής Μειαναστεύσεως 
τής Σόφιας, σάν Έλλην Αντιπρόσωπος στήν ίδια Επιτροπή μέ τόν τίτλο: «I/Hel- 
leııism e de la Bulgarie du Sud (avent Roum elie Orientale et plus specials- 
ıuent de PUilippopoli. Sofia 1 9 2 9 ». Chapitre huitiem e pages 86—89. Χειρόγραφο 
δακτυλογραφημένο κατατεθειμένο στά 'Αρχεία τοΰ Υπουργείου τών Εξωτερικών. 
Τό δεύτερο άντίτυπο μετά θάνατον θά κατατεθή στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη τών 
'Αθηνών. Ε πίσης άναφέρονται οί λεπτομέρειες αυτές στήν 6 η κατά σειρά μελέτη 
μου. Στις 30 Ιουλίου 190ό έγινε ή καταστροφή τ ή ς  ‘Α γ χ ιά λ α ν .  Τ ίς λεπτομέρειες 
θά τίς βρή ό αναγνώστης στό βιβλίο τοΰ Δ ρ ά κ ο υ  Κ .  Μ α ν ρ ο μ μ ά ιη ,  μέ τόν τίτλο : 
Ή  Άγχίσλος μέσ’ άπό τίς φλόγες. Ά θ ή ν α ι 1930. Παράβαλε έπίσης τά ποιήματα 
μου : *Ή  Άγχίαλος* καί «ή Νέα Άγχίαλος» στή συλλογή των ποιημάτων μου μέ 
τόν τίτλο «Ή Μάγισσα τοΰ Ψυχοσάββατου» Θεσσαλονίκη 1937 σελίδες 71 καί 172- 
"Εγραψα τό πρώτο, όταν στά 1908 ταξειδεύοντας άτμοπλοΐκώς άπό τή Βάρνα στόν 
Πύργο τής Βουλγαρίας πέρασα άπό κοντά τήν πολύπαθη πόλι, καί τό δεύτερο όταν 
έπεσκέφθηκα στά 1909 γιά πρώτη φορά τό νέο συνοικισμό τοΰ Παγασαΐκοϋ.

2} Πρέπει νά ομολογήσουμε ότι ό βουλγαρικό; λαός ήταν όχι μονάχα εντε
λώς αμέτοχος σιό έγκλημα, πού ώργάνωσε δ Νικ. Γενάδιεφ, άλλ' αυστηρά τό κα- 
τέκριναν καί ό τύπος καί οΐ διανοούμενοί του.

3) Δ ρ ά κ ο υ  Μ α ν ο ο μ μ ά ιη  Op Cit, σελ. 15 καί επόμενες όπου έν μεταφράσει 
θά βρή ό Αναγνώστης Αρθρα τοΰ ανεξαρτήτου καί τοΰ άντικυβερνητικοΰ τύπου. 
Ά π ό  τό τύπο τής Σόφιας ή *Μΐρ» (Ειρήνη), όργανο τών Στοϊλοφικών καί ή «Ζνάμε» 
(Σημαία), όργανο τών Δημοκρατικών, αυστηρότατα κατέκριναν τό πραξικόπημα.



Κατά τή γνώμη μου το ανθελληνικά κίνημα τοΰ 1906 ήταν μια πο
λίτικη γκάφα των ύπερπατριωτών τοΰ περιβάλλοντος τοΰ Ν. Γενάδηεφ πού 
ακριβά τήν πλήρωσε δ βουλγαρικός λαός ’), δπως ήταν επίσης μιΑ πολίτικη 
γκάφα των αδιάλλακτων Βουλγάρων γύρω στον Τσομακώφ καί Νάϊδεν Γκέ- 
ρωφ, πού έπέφερε το σχίσμα τών δύο εκκλησιών 3).

"Οσον αφορά τό τελευταίο ερώτημα ή απάντηση είναι, δτι μέ τον 
καιρό έτσι περιεπλέχθηκε τό ζήτημα, πού ούτε ή δημοκρατική Κυβέρνηση, 
πού διαδέχθηκε τούς Σταμπολοφικούς, ούτε ή Κυβέρνηση των Στοϊλοφικών 
μέ τον Ίβάν Εύστράτηεφ Γκέσωφ κατά τό 1911 — 1912 δπόταν επεκράτησε 
πνεύμα συνεννοήσεως και συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας, Σερβίας, Ε λλά 
δος καί Μαυροβούνιου, ήταν δυνατό νά διορθωθούνε τά κακώς κείμενα στη 
Βουλγαρία.

* *
Ώ ς στά 1870, τή χρονιά δηλαδή πού βγήκε αΰτοκρατορικό φιρμάνι 

από 12 Μαρτίου (8ης Ζιλχιτζέ 1286) τοΰ αποχωρισμού τής βουλγαρικής 
Εκκλησίας άπό την 'Ελληνική και τής ίδρύσεως τή; Εξαρχίας στην Πόλη, 
στη δικαιοδοσία τοΰ "Ελληνος Μητροπολίτη τής Φιλιππουπόλεως μπαίνανε 
μεταξύ άλλων καί οκτώ μοναστήρια τής βορεινής πλευράς τής Ροδόπης. Τά 
μοναστήρια τούτα ήσαν : τής Μολδάβας, τής Κρίτσιμας, τής Παναγίας, τής 
Περούστιτσας, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής Πετριτσονίτισσας ή τοΰ 
Βάτσκοβο, τοΰ Ά γιου Κυρίκου ή 'Αγίας Παρασκευής (κοντά στά Βουδενά), 
των Α γίω ν ’Αναργύρων (κοντά στην Κούκλαινα) καί τέλος τοΰ Ά γιου Γεωρ
γίου (κοντά στη Μπελάστιτσα τής Φιλιππουπόλεως). Μέ τό Φιρμάνι δμως 1 2 *

1) Τόν αντίχτυπο τοΰ εγκλήματος των Βούλγαρο μακεδόνων τόν ένοιωσαν 
οΐ Βούλγαροι μετά τόν Πανευρωπαϊκό καί ιδίως μετά τή λήξη τών εργασιών τής 
Μικτής Έλληνοβουλγαρικής ’ Επιτροπής μεταναστεύσει»;. "Εναντι 82 ελληνικών 
θρησκευτικών Κοινοτήιων πού διαλύθηκαν στην Βουλγαρία, διαλύθηκαν 299 βουλ
γαρικές θρησκευτικές Κοινότητες στή Θράκη καί τή Μακεδονία. Χωρίς τό πραξι
κόπημα τοΰ 1906 αν οί θρησκευτικές μας κοινότητες έμειναν άθικτες στή Βουλγα
ρία θά βρισκόταν τρόπος νά μείνουν οί θρησκευτικές κοινότητες των Βουλγάρων 
στές Νέες Χώρες, όπως συνέβη καί μέ τούς Ρουμάνους. (Πρβ. Δ. Κ. Βογαζλή : 
Ελληνικές Θρησκευτικέ; Κοινότητες στήν Τουρκία, Βουλγαρία καί ’A var. Ρωμυ
λία. 'Αρχείο Λαογραφικοΰ Θησαυροί. ’Αθήναι 1913 σελ. 59).

2) Πρβ. τήν μελέτη μου : *0 έλληνοβουλγαρικός εκκλησιαστικός αγών (1840— 
1940). Πάντως ας σημειώσω κ ι’ έδώ, δτι ή στάση τής Αδιάλλακτης μερίδος των Βουλ
γάρων έπέφερε τό Σχίσμα. Λύιό γέννησε τήν πολυπληθή ομάδα τών Πατριαρχικών 
Β ο υ λ γ ά ρ ω ν — βουλγαροφώνων Βουλγάρων, πού τού; δνομάζομε μεΐς, γραικομανών 
Βουλγάρων πού τούς δνομάζουν ot Βούλγαροι, Ο ί άνθρωποι τή; όμάδος αύτής μ ι
λούσαν βουλγσςομακϊδονίιικα άλλά ή ψυχή τους ήταν ελληνική καί στόν μακεδο
νικό Αγώνα όχι μονάχα μέ τά άνταρτικά τους σώματα συνεργάστηκαν καί τάχτη
καν εύθύ; έξ Αρχής στό πλευρό του;, άλλά έπέφεραν καί τή μεγαλύτερη φθορά
στον; Βουλγάρους κομιτατζήδες.



roö 1870 μόνον τ« τέσσερα τελευταία αναγνωρίστηκαν και επιδικάστηκαν 
οριστικά στον “Ελληνα Μητροπολίτη, ενώ τά πρώτα τέσσερα έμειναν στους 
Βουλγάρους.

Βάσει τοϋ ίδιου φιρμανιοΰ έμεΐς είχαμε στην ’Ανατολική Ρωμυλία 
καί στή Β. Βουλγαρία πέντε Μητροπόλεις : Τής Φιλιππουπόλεως, τής Ά γ - 
χιάλου— Πύργου, τής Σωζουπόλεως, τής Μεσημβρίας καί τής Βάρνας. Οί 
Βούλγαροι ζητούσαν Μητροπόλεις εκτός από τι'ι Μυισία και τή Βορειοδράκη 
(Ά ν . Ρωμυλία) ακόμα στή Ν. Θράκη καί τή Μακεδονία, άλλ’ αυτό τό «πέρ- 
ριψαν καί τά Πατριαρχεία καί ί) 'Υψηλή Πόλη και μόνον κατόπιν, Ιπί Σταμ- 
πολώφ, τούς έδόθησαν τέσσαρα βεράτια στή Μακεδονία.

Μέ τό ίδιο φιρμάνι τοΰ 1Η70 στους Βουλγάρους παραχωρήθηκαν 
17 Μητροπόλεις στή Μοισία καί την κατοπινή Ρωμυλία, τά δέ μοναστήρια, 
πού βρισκόταν στις περιοχές τους φτάνανε στον άριθμό των 142 (εκατόν σα* 
ράντα δυο) '), ενώ τά δικά μας μόλις έφταναν (μαζη μ’ εκείνα πού είχαμε 
στις Νέες Χώρες καί πού δικάσθηκαν μέ τή Συνθήκη τοϋ Νεϊγύ) τον αριθμό 
των 11 (ένδεκα)1). ΙΙαρ’ S λ’ αυτά στα 1906, στή Βάρνα στα 1913, στις 
νέες Βουλγαρικές χώρες στά 1918, οί Βούλγαροι μάς πήραν κι’ αυτά ακόμα, 
καί χαρακτηριστικό τής νοοτροπίας των ήταν έπιπροσθέτώς ή προσπάθειά 
τους νά τά πάρουν χάρισμα καί χωρίς άποζημίωση, Καί τό κατώρθωσαν 
στή Σόφια χάρι στή μεροληψία τοϋ Προέδρου τής Α ' υποεπιτροπής *), Βρή- 1 2 3

1) M U io u , P o p o f f  i  A  iei- i v a n o f f  ·. W acliite M o tı ast ίτ e (= Τ ά  Μοναστήρια 
μας) Sofia 1927, σελ, 21.

2) Τά μοναστήρια τούτα ήσαν έκτος άπύ τά τέσσερα της Ροδόπης, τέσσερα 
άλλα στην ακρογιαλιά τής Μαύρης Θάλασσας, ήτοι τού αγίου Κωνσταντίνου καί 
τού αγίου Αημητριού κοντά στή Βάρνα (τό τελευταίο παραχωρήθηκε άπ’ τή θρη
σκευτική Κοινότητα τής Βάρνας στόν πρίγγιπα τής Βουλγαρίας Βάτεμπεργ), τής 
άγιας ’Αναστασίας κονιά στόν Πύργο καί τοΰ άγιου Γεωργίου κοντά στην Ά γ ·  
χίαλο. Στις νέες βουλγαρικές χώρες είχαμε τό μοναστήρι τοΰ *Ρυζινού* κοντά στό 
Μελένοικο, τής *Αάμπουσος» κοντά στύ Σβίλεγγραντ, πρώην Μουσταφά Παοά καί 
τής *Ζωο5όχου Πηγής>στήν περιοχή τοϋ Νευροκοπιοΰ. (Βλ. περιγραφή μονής Λαμ- 
ποΰς Θρακικά 1928 Γ. Λαμποοσιάδη σ, 290 X. έ ).

3) Πρόεδρος τής Α' Έλληνοβουλγαρικής ‘ Υποεπιτροπής στή Σόφια, πού έπε· 
φορτίο θηκε νά έκδικάσει τούς φακέλλους τών θρησκευτικών μας Κοινοτήτων στή 
Βουλγαρία ήταν ό κ. L- Nam eche όώματι, Βέλγος άλλα μέ βουλγαρική συνείδηση. 
Ή ρ τε  στή Βουλγαρία στά 1907, δηλ ένα χρόνο μετά τό ανθελληνικό κίνημα, παν- 
τρεύθηκε Βουλγάρα κα’ε" μάλιστα δασκάλα, απόκτησε παιδί πού τό έστελνε στό 
βουλγαρικό σχολείο, άποκαταστάθηκε άριστικά στή Σόφια... καί όμως ο πρώτος 
δωρισΟείς “Ελλην αντιπρόσωπος στήν Έλληνοβουλγαρική ’ Επιτροπή δεν σκέφτηκε 
νά άντιτείνει στό διορισμό του,Άπέρριψε λοιπόν δ κ. Νομές τις αίτήσεις μα; γιά 
τά μοναστήρια μέ μια βεβιασμένη καί εντελώς ανόητη αιτιολογία, δτι δήθεν τό 
φιρμάνι τοΰ 1870 έλυε μόνον υπό έποψη καθορώς πνευματική τϊς εκκλησιαστικές 
διαφορές μεταξύ τοΰ ελληνικού καί βουλγαρικού έθνους καί παρ’ όλες τις εξόφθαλ
μες πειστικές αποδείξεις ότι τά μοναστήρια ούτά ώς τά 1905 ήσαν ελληνικά καί



κάμε όμως το δίκιο μας ατό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης ').

μέ έλληνική διοίκηση. Ή τα ν δέ αληθινός δθλος τής ελληνικής Αντιπροσωπείας καί 
τοΰ συνηγόρου των κυριωτέρων ελληνικών θρησκευτικών Κοινοτήτων κ. Β. Παπα- 
S on ούλου, ότι μέ ένα τέτοιο πρόεδρο έκέρδιοε τι; δίκες τής αποζημίωσε ως τής κτη
ματικής περιουσίας των θρησκευτικών κοινοτήτων μας στή Βουλγαρία χα’ι ή προ
σωρινή ζημιά περιορίστηκε μονάχα στήν περιουσία τών μοναστηριών. Γιά τή δια
δικασία, τις Αποδείξεις κλπ, ενώπιον τής Α ' ‘ Υποεπιτροπής θά μιλήσουμε χωρι
στά γιά κάθε κοινότητα, αν γίνει άνάγχη. Σ. Λ. (Βλ, Ά ρ χ , Θρ. θησ. τόμ. Η ', Τά 
δίκαια τού έν Βορ. Θράκη 'Ελληνισμού Β. Ε. Παπαδοπούλου.

1) Τήν επέμβαση τού Δικαστηρίου τής Χάγης τήν έζήνησαν τά ούδέιερα 
μέλη τής Έλληνοβουλγαρικής Επιτροπής καί τήν έδέχθη ό “Ελλην αντιπρόσωπος 
Ιφόσον οί ΐδιοι ουδέτεροι, έδήλωσαν 6 u  υπήρχαν νομικά ζητήματα τά όποια δέν 
ήσαν σέ θέση νά λύσουν. Τά συμφέροντα τών ελληνικών θρησκευτικών Κοινοτή
των στή Βουλγαρία υπερασπίσθηκε ό μακαρίτης Ν. Πολίτης, Έ λλην πρεσβευτής 
στό Παρίσι. Τήν ελληνική αντιπροσωπεία άπετέλεσαν έχτός άπ’ αύχόν ό χ. Γ. 
’ Εξηντάρης, πρώην υπουργός τή: Γεωργίας καί τελευταίος Έλλην Αντιπρόσωπος 
τής Μικτής Έλληνοβουλγαρικής Ε πιτροπής καί ό υποφαινόμενος ώς τεχνικός σύμ
βουλος. Τήν βουλγαρική Αντιπροσωπεία άπετέλεσαν ό Βούλγαρος νομικός σύμ
βουλος καί πολιτικός πράκτωρ στή Χάγη κ. Τόντορωφ, δύο επιφανείς δικηγόροι 
ο ένας Γάλλος καί δ άλλος Βέλγος καί ό Ποππώφ Βούλγαρος Αντιπρόσωπος είς 
τήν Α ' Υποεπιτροπήν τής Σόφιας, ό ιελευταΐος ώς τεχνικός σύμβουλος. Έ κ  τών 
ούδετέρων μελών τής Έλληνοβουλγαρικής 'Επιτροπής τοΰ Ντέ Ρεννέ (Γάλλου) καί 
τού Κόρφ (Άγγλου) ό τελευταίος έξετάσθη κατ' απαίτησή μας άπό τό δικαστήριο 
τής Χάγης, Πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου ήταν κατά τό έτος έκεΐνο δ αντιπρόσωπος 
τής 'Ιταλίας άλλά ή ψυχή τοΰ δικαστηρίου ήταν ευτυχώς ό ‘ Ελβετός Αντιπρόσω
πος, νομικός ευρυμαθέστατος καί με μεγάλην επιβολήν είς τούς συναδέλφους του. 
Ή  δίκη κράτησε ολόκληρο δεκαπενθήμερο, δέν έμεινε δέ ζήτημα νά μήν έξετασθή 
καί έξονυχιοθή,

Στή Σόφια κι* έπειτα στή Χάγη τρία ήταν τά κυριώτερα ζητήματα πού 
άπησχόλησαν καί τό δικαστήριο καί τούς Λντιδίκους— έμάς ένάγοντας τούς Βουλ
γάρους εναγόμενους. Τό πρώτο ήταν αν αί έλληνικές θρησκευτικές Κοινότητες μας 
στή Βουλγαρία ά η ο τ ιλ ο ΰ σ α ν  νομικά πρόαωπα ή όχι. Καί άν *ναί* τί λογής νομι
κόν πρόσωπον. Ή σαν σωματεία— Cor porationes— τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου όπως δια
τείνονταν οί Ιναγόμενοι, ή ήσαν ιδιόρρυθμα νομικά πρόσωπα τοΰ ’Ο θωμανικοί 
Δικαίου, πού περισσότερο πλησίαζαν πρός τήν costm ction  τών ιδρυμάτων — Fon- 
d at ίο ties, γερμανικά Stiftüngen, όπως Ιπεμέναμε εμείς. Δεύτερο, Ά ν  παραδε
χτούμε, ότι ήσαν νομικά πρόσωπα, ερχότανε τό Ιρώτημα διαλύθηκαν ή όχι μέ τά 
γεγονότα τοΰ IÖ06 ; Έ μεΐς απαντούσαμε καταφατικά, οί Βούργάροι άρνητικά καί 
έφερναν ώς επιχείρημα ότι, μιά πού οί περισσότεροι “ Ελληνες τής Βουλγαρίας δέν 
μετανάστευσαν, θά πεΐ ό ιι έμειναν Ικανοποιημένοι ή αδιάφοροι άπό τά αποτελέ
σματα τοΰ κινήματος τοΰ 1906 καί επομένως τά σωματεία τους (οί corporationes), 
δέν διαλύθηκαν, όπως λ. χ. συμβαίνει σέ μιά συντεχνία. Σ ' αύτό άπάνω παρου
σίαζαν στήν Α' Υποεπιτροπή πλαστούς καταλόγους άπό Δήμους καί Κοινότητες 
μέ άριθμό πρωτοκόλλου, σφραγίδες καί υπογραφές πού φούσκωναν όσο χωροΰσε 
τόν άριθμό τών Ελλήνω ν πού έμειναν στή Βουλγαρία καί δέν μετανάστευσαν. Καί 
τό νόστιμο ήταν, ότι ενώ ώς τότε Βούλγαροι soi-disant ιστορικοί καί έπίσημες 
στατιστικές άκόμα διατείνονταν ότι "Ελληνες στήν Βουλγαρία ήσαν μιά ασήμαντη



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γ Ε Ν ΙΚ Ε Σ  Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ  Π Α  Τ Α  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ

Ά π ό  τους λίγους θεσμούς πού ή τουρκοκρατία δέν μάς ιούς έβλαψε 
άλλ’ απεναντίας ιούς κλάδεψε, τούς λίπανε καί τούς ωφέλησε, είναι αναμφι
σβήτητα καί ό θεσμός ιών μοναστηριών και των χαλογήρων. 'Ολόκληρο 
τόν Μεσαίωνα σ’ εμάς καί πολύ περισσότερο στή Λύση τά Ινενήντα τοϊς εκατό 
των μονασιηριών ήσαν γεμάτα άπό καλογήρους πού τίποτε άλλο δεν κάνανε 
άπό to νά προσεύχωνται, νά τρώνε, να κοιμούνται καί νά τεμπελιάζουν. 
’Έ τσι ot άνθρωποι τούτοι περνούσαν εναν άσκητικό βίο συνήθως, ωστόσο 
όμως ολέθριο καί γ ι’ αυτούς τούς ίδιους, δσο και τη Κοινωνία, το ’Έ θνος 
καί αύτο ακόμη τό καθαρό θρησκευτικό αίσθημα. "Οταν δέ πάλιν οΐ φανα
τικοί καλόγηροι τούτοι άνακατευόιανε στά γενικώτερα πολιτικά, κοινωνικά

περιφρονητέα μειονότης καί οιι κι’ αυτοί ακόμα πού λεγότανε "Ελληνες ή σαν 
Βούλγαροι πού έξελληνίσθηκαν —  νόσου διαμιάς έκαναν «μεταβολή έπαριστερα» 
στΐς αντιλήψεις τους καί βάφτισαν "Ελληνες καθαρούς Βουλγάρους. Αύτό τό πα- 
ρα φούσκωμα τού ελληνισμού ήταν π ιό χτυπητό στις δυό θρησκευτικές κοινότητες 
μας, τής Φίλιππου πόλης καί τής Βάρνας, γιατί ή σαν καί οί πλουσιώτερες- ’ Ε πι
μένω στον χαρακτηρισμό «επισήμους ψ ε ν ζ ο χ α ι α λ ά γ ο ν ς », διότι μέσα σ’ αυτούς 
όποιον ήθελες μπορούσε; νά τόν βρής : "Ελληνες πού πέθαναν άπό χρόνια, βουλ- 
γαρομακεδόνες, πού τυχαίως μιλούσαν ελληνικά, βουλγάρους πού πήραν έλληνίδες, 
βέρους βουλγάρους πού —διότι δ νουνός τους έτυχε vavaL ρωμιός— είχαν ελληνικά 
όνόματα κτλ. κτλ. Καί γιά νά μή φανώ ότι τά παραλέγω, θά φέρω άπό τά χίλια 
παραδείγματα ένα μονάχα γιά νάποδείξω. ότι ή πλαστογράφηση τούτη δέν εγεινε 
τυχαίως άλλά μέ πονηριά καί υστεροβουλία των επισήμων άρχών. Έ τσ ι στον κα
τάλογο τοΰ Δήμου Φιλιππουπόλεως των 'Ελλήνων Φιλιππουπολιτών πού δέν μετα
ναστέυσαν, φιγούραρε ώς ρωμιός καί ό Περικλή; Μπαλτζήεφ, γείτονας μου, πού 
ήρθε καί έγκατεστάθηκε στή Φιλιππούπολη άπό την Κοπρίβτσιτσα, ήΐαν όχι μο
νάχα βέρος Βούλγαρος άλλά καί άπό τούς φανατικούς οπαδού; τής τριαντρίας 
Νάΐδεν Γκέρωφ, Γιάκιμ Γκροΰεφ καί Δόκτωρ Τσομακώφ, πού ήταν οί πιό άδιάλα- 
κτοι στον ‘ Εκκλησιαστικόν αγώνα μεταξύ ‘ Ελλήνων κιΰ Βουλγάρων. Ό  ’ίδιος Πε
ρικλής Μπαλτζήεφ ήτανε τότε δημοτικός Ιατρός τοΰ Δήμου Φιλιππουπόλεως, επο
μένως δέν ήτο δυνατόν νά μή τόν γνωρίζουν ό Δήμαρχος καί 6  Γενικός Γραμμα- 
τεΰς πού υπέγραφαν φαρδειά - πλατειά τόν κατάλογο. Μιά όμως πού είχε τό όνομα 
«Περικλής» τόν πήρε κι* «ύτόν τό σχέδιο.— Τό τ ρ ίτ α  επίμαχο ζ ή τ η μ α  ο το  δικαστή
ριο τή {  Χ ά γ η !  ήταν αν ή Έλληνοβουλγαρική ’ Επιτροπή είχε δικαίωμα νά άρίση 
την π ρ ώ ζ η ν  Ί α τ ο ν ρ ί ο ν  190 0  ώ; άρχικό δριο άπόπου άρχιζε ή εκκαθάριση των 
περιουσιών τών μεταναστών ή έπρεπε νά τεθρ ώ; όριο τό 1913 δηλ. τό τέλος των 
Βαλκανικών πολέμων. *0 καθορισμός τής χρονολογίας αυτής είχε μεγάλη σημασία 
γιά μάς, γιατί τής κανονικές μας περιουσίες ιής άρπαζαν οί Βούλγαροι ομαδικά 
στά 1906, επομένως αν <ΐ>; χρονικό δριο όριζαν τόν β' Βαλκανικό πόλεμο, τότε θά 
πηγαίναμε χαμένοι. Λεπτομέρειες γιά τά τρίτο αύτό ζήτημα, πού ύπήρξε τό σοβά- 
ρώτερο καί ζωτικώτερο γιά μα; επιφυλάσσομαι ν’ αναφέρω σ ’ άλλη εύκαιρία. 
‘ Εδώ άρκοΰμαι νά παρατηρήσω ότι καί τό ζήτημα τούτο ώ; καί τάλλα τό Διεθνές 
Δικαστήριο τής Χάγη; τό έλυσε υπέρ ήμών.



η κρατικά ζητήματα, τό κάνανε μονάχα για νά φέρουν αντίδραση και φραγμό 
σέ κάθε νεωτερισμό, σέ κάθε μεταρρύθμιση, "Αν οΐ μεγάλες πολιτικοκοινω
νικές, εκκλησιαστικές κα'ι γεωργοοικονομικές μεταρρυθμίσεις των Ίσαύρων 
εναυάγησαν, ή κυριώτερη αιτία -ήταν ή αντίφαση καί ή φανατική αντίδραση 
τών καλογηρων τών μοναστηριών, Και αντίθετα. “Αν οί ριζικές μεταρρυθ
μίσεις τον Μεγάλου Πέτρου έπέτυχαν στην κοιμισμένη καί δπισθοδρομική 
Ρωσία, αιτία ήταν, δτι μεταξύ τών πρώτων μέτρων πού πήρε ήταν νά στρα- 
τολογηση και νά στείλη στούς στρατώνες όλους τούς νέους καλογηρους τών 
μοναστηριών και ν’ άφήση ’κει μέσα μονάχα τούς γέρους καί ανήμπορους.

Μέ την κατάλυση δμως τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας οΐ πιέσεις τοΰ 
χριστιανικού κόσμου από τον τουρκικό όχλο, τούς κατά τόπους Τούρκους 
ντερέ μπέϊδες καί δχι σπανιώτερα αΰτοΰ τοΰ τουρκικοί επισήμου κράτους, 
τα μοναστήρια άπόκτησαν ένα σκοπόν καί μιά νέα αποστολή, πού δεν την 
είχανε ποτέ ώς τότε. Χάρι στα «Προνόμια» πού δ Μωάμεθ δ Κατακτητής 
έδωσε στον Πατριάρχη καί στούς "Ελληνες μητροπολίτες, τά μοναστήρια 
άπόκτησαν μιά σχετική άσφάλεια και ασυλία. Δεν ήσαν μόνον τά καταφύγια 
τών θρησκολήπτων καί τών μυστικοπαθών, άλλ* άκόμα άντρα ή φυτώρια 
τής ’Ορθοδοξίας, τών εθνικών παραδόσεων, τών έπισιημών, τών τεχνών κλπ. 
Τά μεγάλα μοναστήρια τοΰ 'Αγίου “Ορους στη Ρωμιοσύνη, τής Ρίλας καί 
τοΰ Βατσκόβου στη Βουλγαρία, γιά νά περιοριστώ στα δύο αυτά έθνη, ήταν 
μέ τις βιβλιοθήκες τους καί τούς σπουδαγμένους χαλογήρους τους οΐ πιστοί 
θεματοφυλκχες τής ιδέας τής πίστεως και τής Πατρίδος.

Δέν είναι λοιπόν ούτε ανεξήγητο ούτε τυχαίο γεγονός αν στά 1762 
βρεθηκε στά σλαυϊκά μοναστήρια τοΰ 'Αγίου Ό ρους τοΰ Χελινδαριοϋ καί 
τοΰ Ζωγράφου ένας βούλγαρος χαλόγηρος δ Ό τέτς Π αΐσιϊ (= Π α τή ρ  Π αϊ 
σιος)’) πρώτος νά βροντοφωνήση προς τούς δμοεθνεΐς του τό εγερτήριο τοΰ 
εθνικού ξυπνήματος. «’Ανόητο έθνος — γράφει στην ιστορία του, — γιατί 
ντρέπεσαι νά πής πώς είσαι Βούλγαρος καί κάνεις τον 'Έλληνα ; Μήπως καί 
σύ δέν είχες ιστορία, τσάρους καί πατριάρχας ; 1

1) Ό  Πατήρ Π αίσιος γεννήθηκε σέ κάποιο χωρώ τοΰ Σαμοκοβιοΰ στά 
1722 καί έπειδή ο μεγαλύτερος του αδελφός Λαυρέντιος ήταν ηγούμενος στό μονά" 
στήρι τοΰ Χελενδαρίου, πήγε κι* αύτός κοντά του, χαλογήρεψε καί έκανε σκοπό 
τής ζωής του νά συλλέξη άπ* όπου ήταν δυνατό υλικό γιά νά γράψη τήν Ιστορία 
τοΰ Βουλγαρικού έθνους. Καί μέ τά λίγα μέσα πού εΐχε στή διάθεσή του, μέ κλο
νισμένη ύγεία, γυρίζοντας άπό τόπο σέ τόπο, άπό μοναστήρι σέ μοναστήρι, τό 
κατώρθωσε. Ή σύντομη τότε ιστορία τοΰ βουλγαρικού έθνους μπορεί νά μήν εχει 
μεγάλη επιστημονική αξία, άλλ’ είχε δυναμική. *Ηταν δ πρώτος σπινθήρας πού 
μετά εναν αίώνα περίπου άναψε τήν εθνική φλόγα στό βουλγαρικό έθνος. Ώ ς 
τήν εποχή εκείνη καί ώς τά 1835— 10 ολοι οί Βούλγαροι, πού είχαν κάποιαν μόρ
φωση. πού διακρίνονταν στά γράμματα, στό εμπόριο ή στις τέχνες, ντρεπότανε 
νά πούνε πώς ήταν Βούλγαροι καί ονομαζόταν "Ελληνες.



Δεν είναι επίσης τυχαίο ούτε ανεξήγητο γεγονός δτι τά Καλάβρυτα 
καί άλλα μοναστήρια τής Πελοπόννησου καί οι καλόγηροί τους έπαιξαν 
τόσο σπουδαίο ρόλο στην 'Ελληνική Επανάσταση τοΰ 1821 χαϊ στην Κρη
τική ’Επανάσταση τοΰ 1866 μέ τό περίφημο Ά ρκάδι. Άλλα «ί επαναστά
σεις και απελευθερώσεις των Βαλκανικών λαών μια - μιά πήραν τέλος. Τε
λευταίοι οΐ Βούλγαροι σιά 18Τ7—78. Τά μοναστήρια έχασαν την πρότερή 
τους σημασία. Τώρα ή Βαλκανική Νεολαία δέν εΐχε πια ανάγκη νά κλείνεται 
μέσα σ’ αυτά για νά μάθη τά λίγα κολυβογράμματα που τής χρειαζότανε, 
γιά νά βγή εξω από τόν κύκλο των έγραμμάτων, ούτε οΐ μελετηροί άνθρω
ποι νά έρευνοΰν τής βιβλιοθήκες τους γιά νά πλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Και ερωτάται σήμερα, ποιος ό σκοπός τής ΰπάρξεώς τους ; Τό ερώ
τημα αυτό δεν άφορά βέβαια τά μεγάλα μοναστήρια τοΰ Ά θω νος, τά Με
τέωρα, τή μονή τής 'Αγίας Λαύρας και μερικά άλλα στην Ελλάδα, ιά  Μο- 
νασιήρια ιής Ρίλας, τοΰ Ζέμεν, τοΰ Δραγκολέβσυ στη Βουλγαρία. "Ο,τι ση
μασία έχει ό Παρθένων γιά τήν αρχαία Ελλάδα, την ΐδια σημασία έχουν 
τά μοναστήρια τούτα γιά τον Βυζαντινό πολιτισμό καί τή μεσαιωνική καί 
τήν προελευθερωιική εποχή τοΰ 'Ελληνικού καί τοΰ Βουλγαρικού έθνους. 
Πρόκειται γιά τ’ άλλα μοναστήρια, τά μικρότερα, που έχουν όμως τά κτή
ματά τους, ιά εσοδήματά τους καί κατά γενικό κανόνα τό υγιεινό τους κλίμα. 
Οί Φιλιππουπολΐτες καί οΐ Ετενιμαχΐιες έδωσαν ακόμη από τά τελευταία 
χρόνια τής τουρκοκρατίας τήν πρέπουσαν απάντηση : Γά χρησιμοποίησαν ώ ; 
σανατόρια «αί τόπους ϋερινης αναψυχής καί ψυχαγωγίας. ’Αλλά γ ι’ αυτό 0ά 
μιλήσουμε παρακάτω στον κατάλληλο τόπο ‘). 'Ό ταν θά εΐναι καιρός νά εξε
τάσουμε κι’ αυτή τήν άποψη τοΰ ζητήματος. Ή  άγροτική κυβέρνηση τοΰ 
Σταμπολίνσκι στή Βουλγαρία σκέφθηκε νά τά μεταχειριστή γιά πρότυπους 
άγροτικοϋς σταθμούς, γιά άγροτικές φυλακές ή καί γιά κατώτερες γεωργό - ερ
γατικές σχολές. Είναι κ ι5 αυτές απόψεις συζητήσιμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Τ Α  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ  
Α '· Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Τ Η Σ  Π Ε Τ Ρ ΙΤ Σ Ο Ν 1 Τ ΙΣ Σ Α Σ  "Η  ΤΟ Υ  Β Α Τ Σ Κ Ο Β Ο Υ

Γιά τά δυο από τά τέσσερα έλληνικά μοναστήρια τής Ροδόπης, δηλ. 
τοΰ Βάτσκοβου καί τοΰ άγιου Γεωργίου, θά μιλήσουμε συνοπτικά, διότι 
έχουμε πλέον στή γλώσσα μας πλήρεις ΐστοριογεωγραφικές περιγραφές, που 
σχεδόν Ιξαντλοΰν τό θέμα. Γιά τόν αντίθετο λόγο θά μιλήσουμε κάπως εκτε
νέστερα γιά τό μοναστήρι ιώ ν Βουδενών, δηλ. τής άγιας Παρασκευής καί 
των άγιων Ανάργυρων.°Εκ παραλλήλου όμως θ’ άσχοληθοΰμε καί θά εξετά
σουμε απόψεις καί θ ’ αναφέρουμε γεγονότα, ποΰ είτε ήσαν άγνωστα στους 1

1) Παράβολε V I σιό τέλος καί V III  παρακάτω.



συντάκτες αυτών των ίστοριογεωγραφικών περιγραφών η πάλιν ήταν Από
ψεις σχίς όποιες δεν έστρεψαν τήν απαιτουμένη προσοχή ενώ έχουν τή ση
μασία τους, για νά μόρφωση ό αναγνώστης μια πλήρη καί Αντικειμενική
γνώμη τί ήταν τά μοναστήρια αυτά όσο βρισκότανε στα χέρια μας.

** *
Σύμφωνα μέ τό Διοικητικό Κανονικό Δίκαιο τά μοναστήρια δ ια ι

ρούνται σε δυο κατηγορίες: τά Στανροπηγιαχά, που έξαρτώνται Από τα 
Πατριαρχεία και τά ’Επαρχιακά, που έξαρτώνται Από τον κατά τόπους Μη 
τροπολίτην κι’ επομένως από τή θρησκευτική κοινότητα. Κατ’ Ιξαίρεσιν 
υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία μοναστηριών που είναι aitoteltf καί αΰ- 
τόνομα καί που δεν έξαρτώνται ούτε Από τά Πατριαρχεία ούτε Από τον Μη 
τροπολίτη. Σ ’ αυτή τή κατηγορία λ. χ. μπαίνουν τά μοναστήρια τοΰ Ά γιου  
’Όρους πού αποτελούν μια Αληθινή Δημοκρατία καί σ’ αυτήν τήν τελευταία 
κατηγορία -θέλησε νά μπάση τό Μοναστήρι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής 
Πετριτσονίτισσας ή τού Βατσκόβου ό πρώτος κτίτοράς του Γρηγόριος Πα- 
κουριανός.

Τό μοναστήρι τούτο βρίσκεται σέ Απόσταση 12 χιλιομέτρων νοτιο
δυτικά Από τον Στενίμαχο σέ μια κατάφυτη πεδιάδα μέ πανύψηλα δέντρα καί 
αφθονα νερά. Προ 15—20 ετών Ινας ορεινός κι= επικίνδυνος μουλαρόδρομος 
ένωνε τό Στενίμαχο μέ τό μοναστήρι, αλλά τώρα ένας πλατύς Αμαξιτός δρό 
μος περνά έξω απ’ αυτό οδηγώντας στο χωριό Τσεπιλάρ κι’ Από κεΐ στην 
κορυφή τής βορεινής διακλαδιόσεως τής Ροδόπης. 'Ως κτίτορες τού μονα
στηριού τούτου φέρονται ό Γρηγόριος καί ό προαποθανών Αδελφός του 
Άκάσιος, Ηβηρες—δηλ. από τή σημερινή Γεωργία τή πατρίδα τοΰ Στάλιν 
—γιατί μέ κοινά χρήματα τών δύο Αδελφών πού είχαν Ανώτατες διοικητικές 
θέσεις στο Βυζάντιο επί Αλεξίου Κομνηνοΰ, κτίσθηκε καί προικοδοτήθηκε 
τούτο μέ πλούσια αγροτικά και αστικά κτήματα στην περιοχή τού Στενιμά* 
χου, τής Ξάνθης καί τού Νευροχοπίου. Τό μοναστήρι τής Παναγίας τής 
Πετριτσονίτισσας κτίσθηκε στά 10Β0 καί 5 ίδιος Γρηγ. Πακουριανός κατάρ 
τισε τό καταστατικό τής μονής, ιό «τυπικό» δπως τό ονομάζει καί μάλιστα 
σέ τρεις γλώσσες, τήν Ίβηρική, τήν ’Αρμένική καί τήν Ελληνική. Τό πρω
τότυπο τυπικό όμως χάθηκε καί βρέθηκε μιά μετάφρασή του στην Απλοελ
ληνική από τό 1780 γιά νά τήν χρησιμοποιούν ot Ιερομόναχοι τού μονά 
στηριοϊ, στους οποίους ή γλώσσα τοΰ τυπικού θάταν δυσνόητη, αλλά πού 
φαίνεται ναναι σέ μερικά άρθρα της τουλάχιστον πλαστογραφημένη’).

Κατά τό άρθρο 24- τού τυπικού μόνον "Ιβηρες μπορούσαν νά μπουν 1

1) Πρβ. D r. V o g a sli. Le M onastere de B atchkovo. E xpose sur le dos
sier de la Iere Sous Commission Greco-Bulgare. Sofia 1 9 2 9 , chap. IV  pag, 22 
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μοναχοί στό μοναστήρι τής ΙΙετριτσονίτισσας και μονάχα ό γραμματεύ; του, 
δ Δίκαιος, μπορούσε νάναι "Ελλην. Παρ’ δλα καί ίσως επειδή έπαυσαν νάρ- 
χονται ’Ι^ηοες μοναχοί, κατά τάς άρχάς τοϋ 17ου αΐώνα, τό μονασιήρι έγινε 
εντελώς ελληνικό καί σταυροπηγιακό ')■ Ά πό τά μέσα τοΰ περασμένου αιώνα 
ή συμμετοχή τοϋ λαϊκού στοιχείου γίνεται πασίδηλη στη διοίκηση της κτη
ματικής περιουσίας τοϋ Βατσκόβου. ’Αγνοούμε τούς λόγους γιά τούς οποίους 
τό Πατριαρχείο ζήτησε τή σύμπραξη τών Στενιμαχιτών καί γιά ποιόν σκοπό.

’Ίσως ή κακή κατάσταση τών οικονομικών τοΰ μοναστηριού, ίσως ή αυ
θαιρεσία καί πλεονεξία κάποιου ηγουμένου, ίσως άλλοι τέλος συνέτειναν εις 
τοΰτο άλλα γεγονός είναι, ότι από τήν έποχήν εκείνη επεκράτησε ή συνήθεια 
οι Στενιμαχΐτες νά εκλέγουν δύο επιτρόπους «άπό τούς τζορμπατζήδες» δηλ. 
τούς προύχοντες οϊ όποιοι μαζη μέ τό «Δίκαιο» ως αντιπρόσωπο τής άδελ- 
φότητας τοΰ Μοναστηριού αποτελούσαν «τήν ’Εφορεία τής Μονής τοΰ Βατ·  
σχόβον» 2) πού ήταν επιφορτισμένη μέ τήν διοίκηση καί τή διαχείριση τών 
κτημάτων του στό Στενίμαχο καί τά γειτονικά χωριά, Κατώφλι, Καζάνοβο 
καί Κασίμοβο, Ή  θητεία των λαϊκών εφόρων κρατούσε όσο ζοΰσαν, εκτός 
αν κάποιος άπ’ αυτούς παραιτεΐτο, δπότε οι “Ελληνες Στενιμαχΐιες διάλεγαν 
άλλον στή θέση του. Οΐ μαρτυρικές καταθέσεις τών τριών έλλήνων μαρτύ
ρων, πού έξετάσθηκαν σιήν Πρώτη Έλληνοβουλγαρική ’Επιτροπή κατά τήν 
εκδίκαση τοΰ φακέλλου τοΰ μοναστηριού τ. έ. τοΰ οικονόμου Λεωνίδα Θεό
δωρου άρχιερατικοΰ επιτρόπου Στενιμάχου, Χαρ. Άστεριάδου, ("Ελληνος 
δημάρχου στήν ίδια πόλι) καί τού Ά .  Σόμογλου προύχοντος, εϊταν επιθετικές 
στις άπαντήσεις καί έξηγήσεις τους a). 'Η  επιτροπή συνεδρίαζε τακτικά στό 
μετόχι τοΰ μοναστηριού στό Στενίμαχο, φρόντιζε γιά τήν είσπραξη τών 
ένοικίων, όριζε τον «κανόνα» στα μουκαταλίδικα κτήματα, δηλ. τά κτήματα 
πού δίδονταν μέ τά δικαιώματα Ιμφυτεύσεως ή επιφάνειας καί είχε ιδιαίτερη 
σφραγίδα άποτελούμενη άπό τρία κομμάτια. Κάθε μέλος τής επιτροπής κρα
τούσε από ενα κομμάτι καί έπρεπε καί οΐ τρεις νμ είναι σύμφωνοι γιά νά 1 * 3

1) Πρβλ. Μ ν ρ τ .  Ά π ο σ τ ο Ι ί δ η  : «Περί τής Μονής τής Πετριτσονιιίσσης* 
«Θρακικά», Τομ. II σελ. 62.— ’ Επίσης Bonis P etit »Typicon de G regoire Pakou- 
rianos pour le M onastere de Petritsos (Batskovo) en B ulgarie έτ. 1904 Βυζαν
τινά Χρονικά Πετρουπόλε ως. Παράρτημα τοΰ XI τόμου άριθ. 1. Εισαγωγή X X II 
οπού βρίσκεται τό Σιγγιλιώδες Πατριαρχικό γράμμα τής 15 II, 162S, μέ τό όποιο 
άφοϋ συνιστά τό μοναστήρι ώς πατριαρχικά καί σταυροπηγιακό σέ λαϊκούς καί 
κληρικούς ορίζει τις έκκλησίες καί τά παρεκκλήσια τοΰ Στενίμαχου καί τών πε
ριχώρων, πού ΐπάγονται στό μοναστήρι τής Παναγίας.

2} Πρβλ. Dr W agasli ; B e M onastere de B atchkovo. Κεφ. I l l  σελ· 9— 19. 
— Proees— V erbaux par devant la ler Sous— Commission Greco * B ulgare D os ·1 

sîes No 3 1 1 6 5  Συνεδρίασις τής 25 Σεπτεμβρίου καί 18 ’Οκτωβρίου 1928, όπου αΐ 
καταθέσεις τοΰ Οικονόμου Λεωνίδα Θεοδώρου, καί Χαρ. Άστεριάδου, σελ. 2 , 27, 29.

3) Dr W ogasli. B e M onastere de B atskovo, κεφ. V II σελ. 74— 100.



συναρμολογηθή ή'σφραγίδα, καί ήταν Επιβεβλημένο για τής σοβαρώτερες 
υποθέσεις. "Οταν ot Βούλγαροι πήραν το μοναστήρι στα 1894, κατόπιν από 
την προδοσία τοΰ τελευταίου "Ελληνος ηγουμένου τοΰ Ακακίου, κατέλαβαν 
μόνον το μοναστήρι ενώ τ’ άλλα κτήματά του Εξακολουθούσε νά τά διοικεί 
καί να. τά διαχειρίζεται ή επιτροπή ως στα 1900 *). Τελευταίοι λαϊκοί “Εφο
ροι ήταν δ ’Αθανάσιος ’Επιτρόπου s) καί Γεώργιος Πετράκογλου a).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Β ’. - Τ Ο  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Τ Ο Υ  ΑΓ ΙΟ Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ

’Αν τό μοναστήρι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (ιοΰ Βάτσκοβου) 
ήταν ιό αρχαιότερο καί'πλουσιώτερο—μετά τό μοναστήρι τής Ρίλας,—από 
ολα τά μοναστήρια τής Βουλγαρίας, τό άφανέσιερο καί φτωχότερο τουλά
χιστο άπό τά Ενδεκα Ελληνικά μοναστήρια τής Βουλγαρίας ήταν άναμφισβή- 
τητο τό μοναστήρι τοΰ άγιου Γεωργίου, στην περιοχή τοΰ χωριοΰ τής Μπε- 
λάστισας μιά - ώς μιάμιση ώρα νοτιοδυτικά από την Φιλιππούπολη. Οί 
Βούλγαροι ίστορικο'ι Μίλιου Πόπωφ καί ’Αλέξανδρος, Ίβάνω φ που περι
γράφουν στο βιβλίο τους εκατοστοστή μοναστήρια καί πλέον, τό άναφέρουν 
με δυά λέξεις μονάχα ’). Καί δμως καί τό ταπεινό τούτο μοναστήρι είχε πα
ρελθόν καί τήν Ιστορία του. Ό  Γεώργιος Τσουκαλάς στην ιστοριογεωγρα- 
φική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως (σελ. 63 καί 79) γράφει. 
<ΓΕως είκοσι περίπου λεπτών τοΰ χωρίου Μαρκόβου κεΐται προς τους πρό- 
ποδας τής Ροδόπης ή κώμη ’ Aya&orixua τανΰν Μπελάστιτσα, ήτις είναι μία 
τών δέκα Επισκοπών τής Φιλιππουπόλεως. Πλησίον Εκεί άνω κεΐται ή Μονή 
τοΰ ‘Αγίου  Γεωργίου εις τήν δποίαν εΐσίν άνάγλυπτα περίεργα μετά ζωηρό- 
τητος, ήτοι δύο έφιπποι καί υποκάτω κϊς τό δεύτερον χώρισμά εϊσι τέσσαρες 
μορφαί εντελείς, μιας γυναικός καί τριών παίδων άνω δέ μέ κεφαλαιώδη 
γράμματα εΐσί γεγραμμένα τάδε: «‘.Αλέξανδρος Φιλίππου Αγοραίος». Κάτω 
δέ τάδε : «/Γαι τοΐς τέχνοις ανιοΰ». Καί προσθέτει δ Τσουκαλάς : «Παντού 
λοιπόν καθ’ δλας τάς εποχάς άπαντώμεν είς τήν πόλιν ταύτην τοΰ Φιλίππου 1 2 3 4

1) “Οταν οί Βούλγαροι παρέλαβαν τό μοναστήρι μέ τά κτήματά του ορι
στικά, τό τελευταίο κατείχε 3014 στρεμμ. άπό καλλιεργήσιμη γή, άπό τήν οποία 
163 στς. αμπέλια, 359 στρ. ορυζώνες, 1913 στρ. χωράφια κτλ. Τό ίδιο μοναστήρι 
κατείχε ένα αγρόκτημα στό χωριό Κατερλί, χωράφια ατό Καζάκοβο καί Ιίασσίμοβο, 
ί  δ ρο μύλους μέ 60 μυλόπετρες κτλ. Πρβλ. M itİo u  P o p o f f ,  Β a! gar ski Manastırı. 
(Βουλγαρικά Μοναστήρια) σελ. 80—83.

2 ) Πρβλ. Μνρτίίου ‘Α π ο σ τ ο λ ΐδ η  : Ό  Στενίμαχος. Ά θ ή ν α ι. «Πυρσός» 1929 
σελ. 38 όπου ή βιογραφία καί ή φωτογραφία τού Ά ά α ν . ’ Επιτρόπου.

3) Proces— V erbaux est Dossies 31165 Α'. σελ.
4) M i f i  ou P o p o f f  et A le x .  İ v a n o f : B alg artsk i M onastiri. (Τά Βονλγαριχά 

Μοναστήρια) Soiia, σελ, 87,



τοιαύτας επιγραφής αρχαίας, νέας και νεωτάτας». Προ τού ρωσοτουρκικού 
πολέμου το μοναστήρι αυτό, δπως και τ’ άλλα δυό των άγιων ’Ανάργυρων 
και τής αγίας Παρασκευής, ήταν ευπρόσωπο καί συχνά to άναφέρουν τά κα* 
τάστιχα των διαφόρων έσναφιών τής Φιλιππούπολης' γιατί σαν πιό κοντινό, 
σ’ αυτό συνήθως πήγαιναν εκδρομές τα έσνάφια να διασκεδάσουν, Είχε εΐ- 
κοσιοκτό) δωμάτια για κατοικία ‘) δλα μεγάλα. Άλλα οΐ Τούρκοι στρατιώ
τες φεύγοντας από τή Φιλιππουπολη κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο 1877, 
το έκαψαν κι1 αν δεν ήταν ό πάτερ - Νικόδημος—δ Στενιμαχίτης αυτός δ 
«Όρμάν - ΓΙαππας»—όπως τον βάφτισαν ot χωρικοί τής Μπελάστιτσα καί 
τής Κοόκλενας νά τό άναλάβη και τό κτίση έν μέρει τουλάχιστον, θά έρει- 
πόνονταν δλόκληρο καί τά κτήματά του θά τά σφειερίζονιαν ot χωρικοί. Γιά 
τον Νικόδημο, τάν τόπο αυτόν τοΰ Θρακιώτη καλογήρου θά μιλήσουμε 
άναλυτικώτερα αργότερα {πρβλ, παράρτημα σελ. 72), γιατί ή ζωή καί ή 
δράση του είναι στενά συνυφασμένη μέ την ιστορία των τεσσάρων μας μο“ 
ναστηριών. Είναι δ ίδιος, που υστερώτερα αφού έφυγε από τή Βουλγαρία 
μετά τό ανθελληνικό κίνημα τοΰ 1906 πήγε στα Γιάννενα, εκεΐ τοΰ έδωσαν 
τή διεύθυνση τοΰ μοναστηριού «Λουργούτι» κι’ έκεΐ ιόν κατακρεούργησαν 
οί ξακουσμένοι ληστοσυμμορΐιες οί Ρετζαΐοι, γιατί μόνος αδιός, δταν δικα
ζόταν οί τελευταίοι στο Κακουργοδικεΐο των Ίωαννίνων τήν «Αλήθειαν et- 
ρηκειι, ένφ δλοι οί άλλοι μάρτυρες, τρομοκρατημένοι, κλωθογύριζαν τις 
απαντήσεις τους. Έ τσ ι, πάλι κΓ εκείνη τή φορά, δ πως κι’ άλλες τόσες, τήν 
γλύτωσαν οι ΡειζαΤοι. Καί πρώτο θύμα τους ήταν δ Νικόδημος, που αφού 
τάν τυράννησαν άγρια τόν κατακρεούργησαν.

Καί ή περιουσία τοΰ Μοναστηριού ; Τό μοναστήρι τοΰ Α γίου  Γεωρ
γίου ήταν επαρχιακό, εξαρτώ νταν από την Ελληνική Μητρόπολη τής Φι- 
λιππουπολης καί οΐ μάρτυρες πού εξετάσθηκαν άπό τήν II Έλληνοβουλγας 
ρική Υποεπιτροπή τής Σόφιας γιά τήν κτηματική περιουσία τής Ελληνικής 
θρησκευτικής Κοινότητας Φιλιππούπολης, ήτοι & Οικονόμος Άργύριος Π α 
πακωνσταντίνου, Γ. ’Ανδρόνικος. Νικ. Τσιγγερίδης καί Γ , Χατζηβα σι λείου s) 
ώρισαν μέ κάθε λεπτομέρεια τή μικρή του περιουσία.

'Ολόκληρη ή περιουσία τοΰ ταπεινού αυτού μοναστηριού ήταν ή 
επόμενη : α) ’Εκκλησία μέ άγιασμα καί διόροφη οικοδομή άπό 16 διαμερί
σματα άπό τά οποία κατοικήσιμα τά δέκα τέσσερα, τά δέ τέσσερα αποθήκες, 1 2

1) 1 Έλληνοβουλγαρική Επιτροπή. Dossies N o 3 4 5 8 0  de la Comm. Rel, 
Greque de Philippopolis Seance ı 8 IX 2 8 , καταθέσεις τοθ Οΐχονόμου ’Αργυρίου 
σελ. 5.

2) D o ss ie r , No 3158/1928 de la I Sous/comm. Greco-B ulgare. Συνεδριά
σεις τής 17 IX 1928 πρακτ. 118, τής 18 IX  1928, πρακτ. άρ. 149 σελ. 3, τής 19 
IX  1928 πρακτ. 153 σελ. 5, τής 20 IX 1928 πρακτ . άρ. 159 σελ. 2. D r D . Κ , 
W o g a s ii, L ’ Helletıisme de la Bulgarie du Sud ect. σελ. 85.



αχυρώνες κλπ., μέ αυλή περιτοιχισμένη μέ ζηρολιθιά από 7 έως 8 στρέμ
ματά. β) Λαχανόκηπος και δεντρόκηπος στρέμ. 5. γ) ’Αμπέλια 50—55 στρ. 
δ) Δυο νερόμυλοι μονόπετροι. ε) Εκατοστή στρέμ. χωράφια. στ) Τριακο- 
σαρια στρέμ. βοσχότοποζ χα'ι ζ) Είκοσι ως τριάντα κεφάλια βόδια, πρόβατα 
καί κατσίκες. Αυτή ήταν ολόκληρη ή περιουσία ίου. Τό να έπεκταθώ περισ
σότερο για την ιστοριογραφική περιγραφή του μοναστηριού τοΰ αγίου Γεωρ
γίου τό κρίνω εντελώς περιττό, γιατί δ συμπολίτης μου Μυριίλος 'Αηοστολί- 
όης στη μονογραφία του «Περί τής Μονής του Α γ ίο υ  Γεωργίου». Θρακικά 
τόμ. V σελ. 240, ο,τι ήταν δυνατόν να είπωθή τό εϊπεν *)- Τα δσα έγραψα 
εδώ, ιά  έγραψα μάλλον σαν συμπλήρωμα τής μονογραφίας τοΰ μακαρίτου,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΙ Β Ω Α Ε Ν 1 Ω Τ Ε Σ  Κ Α Ι ΤΟ  Χ Ω Ρ ΙΟ  Τ Ο Υ Σ

Βορειοδυτικά από τό Στενίμαχο σ’ απόσταση 4 —5 χελιομέτρων, πάνω 
σ’ ένα άκροβοΰνι τής Ροδόπης, διακοσαριά μέτρα ψηλότερα από τό Στενί- 
μαχο κειται τό έλληνικώτατο χωριό : τα Βωδινά. Δυο χιλιόμετρα δυτικώτερα 
μέσα σέ μιά κοιλάδα κατάφυτη καί δεντρόσκεπη που στό μέσο την χωρίζει 
ενα μεγάλο λιβάδι, υψώνεται τό μοναστήρι τής αγίας Παρασκευής. Κ ι’ 
επειδή κοντά στό μοναστήρι βρίσκεται τό παρεκκλήσι τοΰ 'Αγίου Κηρΰκου 
Ιπεκράτησε και τό μοναστήρι νά ονομάζεται τοΰ 'Αγίου Κηρυκου, ή τής 
Α γ ία ς Παρασκευής, ή άπλουστερα τό «μοναστήρι των Βωδινών», βουλγα
ρικά «Vodenski M onastİr». Τό μοναστήρι τής 'Αγίας Παρασκευής δεν 
είναι ούτε απλόχωρο σαν τό μοναστήρι των Ά γιω ν  ’Ανάργυρων,—γιά τό 
δποΐο θά μιλήσουμε δστερώτερα—οΰτε έτσι ώμορφα τοποθετημένο και γρα
φικό μέ τίς τρεις πανωτές ταράτσες του, σάν τό τελευταίο. ’Αλλά έχει ένα 
πλεονέκτημα επάνω το υ : ή εκκλησία του στό μέσα τής αυλής σέ σχήμα σταυ
ρού, σωστό διαμαντάκι, οΐ ψηλοί καί γεροί αΰλότοιχοί του καί γενικά ολό
κληρη ή Ιμφάνησή του μάς θυμίζει, μέ τή πρώτη άκόμα ματιά, ένα μνημείο 
Βυζαντινό. ’Ίσως στον δέκατον έβδομον, τον δέκατον όγδοον αιώνα, πού 

-τόσες λεηλασίες, φθορές καί πυρκαϊές τράβηζαν τά μοναστήρια τής βορεινής 
Ροδόπης *), κι’ αΰτό νά μήν έμεινε ανέπαφο, άλλ’ δ σκελετός του καί ή 
μορφή του γενικά έμειναν άθικτοι κι’ έτσι όταν έπανήλθαν τά καλά χρόνια, 
το μοναστήρι τοΰτο ξαναπήρε την άρχίκή του φυσιογνωμία, Στό πρώτο 
τρίτο τοΰ 19ου αΪώνος το μοναστήρι τοντο επαθε μεγάλη καταστροφή. “Ε- 1 2

1) ’ Επίσης Μ νρτ, Ά π ο σ ίο λ ίδη , βουλγαρικά ·. Ή επί τής Ροδόπης μονή τοδ 
Ά γιο υ  Γεωργίου. ΕΙς τήν έιτίοημον τοΰ Δήμου Φιλί π του πό λείος Εφημερίδα Έ τος 
1933 τής δ Σεπτεμβρίου σελ. 6  — 8 , δπου βρίσκονται καί οί κτητορικές έπιγραφές 
τής Μονής.

2) Miliou Popoff op. cit. σελ. 1 — 5.



χουμε θετικές πληροφορίες o u  ξαναχτίσθηκε άπο τους Βωδενιώτες και δεν 
υπάρχει άμεριβολία, o u  καί οί τελευταίοι κτήτορες tow διατήρησαν τον αρχικό 
του ρυθμό. Τά ψηλά τον τείχη και οί γερές δρυϊνες εξώπορτες του συχνά έχρη- 
σίμευσαν γιο καταφύγιο και οχυρό των Βωδινιωτών σε δύσκολες περιστά
σεις. Τελευταία στον Ι'ωσοτουρχικό πόλεμο ( ί8Τ7— 1878), δίαν ρί Τούρκοι 
υποχώρησαν άπο τη Φιλιππούπολη και σωστά μπουλούκια χύθηκαν στη Ρ ο : 
δόπη, για ν<* την περάσουν και τραβήξουν γιά τή Θράκη και τή Μακεδονία 
—οί Βωδινιώτες άφησαν το χωριό τους, πήραν οσα πράγματα μπορούσαν 
νά μεταφέρουν και κλείστηκαν στο μοναστήρι τους. Μερικό) άτακτοι, πού θέ
λησαν νά το παραβιάσουν, άπέτυχαν κι’ έτσι οι Βωδινιώτες κα) την φορά 
τούτη αν είχαν υλικές ζημίες, άλλα άνθρώπινα θύματα δεν εκλαψαν.

Τά Βωδινά, ώς στα 1924, τ’ αποτελούσαν δυο χωριστοί συνικισμοί : 
τά ’Άνω Βωδινά, βουλγαρικά G o rn İ—Voden, οπού δλοι οί κάτοικοί του, 
περίπου 300—320 οικογένειες ήσαν όλες ανεξαιρέτως έλληνιχές. δίχως έστω, 
κα) μιά μονάχα βουλγαρική ή τουρκική οικογένεια, και τά Κάτω - Βωδινά, 
βουλ.γαριστι Dolui —Voden, πού οί κάτοικοί των ήσαν Τούρκοι, λίγοι Βούλ
γαροι και Έλληνες, Οί δυο συνοικισμό) άπο t έλουσαν έναν Δήμο, τού όποιου 
6 δήμαρχος κα) οί περισσότεροι σύμβουλοι ήταν έλληνες, γιατί αυτοί απο
τελούσαν τή μεγάλη πλειονοψηφία. Πλάι στον Δήμο ή τη διοικητική Κοι
νότητα, λειτουργούσε άλλα εντελώς χωριστά ή Ελληνική θρησκευτική Κοι
νότητα Βωδινών, πού φρόντιζε μέ τή Έφοροδημογεροντία της γιά τή συν
τήρηση τής Εκκλησίας τού χωριού —«τής Παναγίας τής Θεοτόκου*·—γιά 
τδ μοναστήρι τής Ά γιας Παρασκευής, το Δημοτικά Σχολείο, γιά το υδρα
γωγείο τού χωριού χτλ. Πρόεδρος «ύτής ιής θρησκευτικής κοινότητας γιά 
τό μοναστήρι τούτο ήταν δ Έ λλην μητροπολίτης τής Φίλιππούποληςι διότι 
τό μοναστήρι τούτο ήταν επαρχιακό. Αυτός διόριζε κάθε φορά τον ήγού- 
μενό του αφού έπαιρνε προτήτερα τή γνώμη τής Έφοροδημογεροντίας τού 
χωριού. Κάθε ένα από τά τρία τούτα σώματα δηλ. ή διοικητική κοινότητα, 
ή θρησκευτική κοινότητα και τό μοναστήρι είχαν χωριστή κτηματική πε
ριουσία. Τέτοια ήταν ή οργάνωση τών Βωδινών ώ; τά 1924, δπότε οΐ Βω 
δινιώτες, ώς θά δούμε παρακάτω, άναγκάστηκαν μέ τδ στανιό νά μετανα
στεύσουνε. "Ιδια κα+. απαράλλακτη θά ήταν κα) ή οργάνωση τής θρησκευτι
κής κοινότητας τής Κούκλενας πού μιλήσαμε στο περασμένο κεφάλαιο.

Τά "Ανω - Βωδινά (ΐσως μαζή μέ τδ μοναστήρι τής Ά γ ια ς Παρα
σκευής) αποτελούσαν κάποτε ένα βυζαντινό φρούριο. Την ονομασία τούτη γιά 
πρώτη φορά τήν απαντούμε στο «Τυπικό* τού μοναστηριού τής 'Υπεραγίας 
Θεοτόκου τής Πετριτσιονίτισσας μέ τον χαρακτηρισμό «Κάστρο», πού άνα- 
φέρεται πλάϊ στό κάστρο τής Βάνιστας ήταν τής Κούκλενας *). Ή  άλυσσίδα

t) J’etog)'. Μ ο υ σ α ίο ν  t  Γρηγόριος Πακουριανός, μέγος Δομέστιχος τής 4ό*



των Βυζαντινών φρουρίων της βορεινής πλευράς τής Ροδόπης, που άρχιζε 
άπό τη Φιλιππούπολη καί τό Στενίμαχο, (έδώθε από τον “Εβρο ποταμό) κι3 
έφτανε ως την Κρίτσαιμα {Τό σημερινό Κρίτσιμ) καί τά Τσέπαινα, καί στην 
οποία όλυσσίδα άναγκαστικά μπαίνανε τα Βωδινά, η Κούκλα ινα καί πιό - 
επάνω ό ΙΙετριτσιός (πλάϊ στο μοναστήρι τοΰ Βάτσκοβο), πέρασε δλάκερη, 
και σπανιώτερα τμηματική, από τά χέρια τών Βυζαντινών στους Βουλγά
ρους ή τούς Φράγκους, ώσπου 6 Βασιλεύς Θεόδωρος δ Λάσκαρης στα 1255 
ΐ ’ ανακατέλαβε για τελευταία φορά κι1 έμειναν στα χέρια τών Ελλήνων ώς 
στά 1342, Τή χρονιά κείνη, μετά τό θάνατο τοΰ ’Ανδρονίκου, ή γυναίκα του 
"Αννα τής Σαβοΐας, σαν μητέρα και κηδεμών τοΰ ανηλίκου γυιοΰ της 'Ιωάν 
νου Παλαιολόγου έκλεισε συμμαχία μέ τύν τσάρο τών Βουλγάρων ’Αλέξαν
δρο να τήν βοηθήση μέ στρατό για να υπόταξη τον στρατηγό της Κατακου 
ζηνό πού διεκδικοΰσε τον θρόνο τοΰ Βυζαντίου καί μάλιστα άνακηρύχθηκε 
αΰτοκράτωρ στό Διδυμότειχο. Γ ιά  αντισήκωμα αυτής τής συμμαχίας παρά- 
δώσε στους Βουλγάρους στά 3344 όλόκληρη τή σειρά τών φρουρίων, πού 
άναφέρωμε παρακάτω. Στά 1364 δηλ. μετά είκοσι χρόνια όλόκληρη ή πε
ριοχή αύτή έπεσε στά χέρια τών Τούρκων, οί όποιοl τήν κρατούσαν ώς ιό
1878 δηλ. ώς στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο.

** *
Αυτή είναι μέ κάθε συντομία ή ίστορία τοΰ κάστρου τών Βωδινών. 

Φαίνεται όμως, προτοΰ τό χωριό αυτό νά δχυρωθή καί νά γίνη κάστρο, στό 
ΐδιο ακριβώς μέρος νά υπήρξε ελληνικός ή δράκο ελληνικός συνοικισμός. Ό  
Γ. Τσουκαλάς (1850) μελετώντας γράφει γιά τά Βωδινά επί λέξει : «Έξερ- 
χόμενος τής Στενιμάχου διά Φιλιππούπολιν αριστερόθεν άπαντώμεν εις τήν 
αυτήν υπώρειαν τής Ροδόπης τά δυο χωριά Κούκλεναν καί Βωδινά, κείμενα 
πλησίον άλλήλοις' καί τό μεν αυτών κάτωθι υπό Τούρκων οΐκεΐται, τό δέ 
άνω ΰπό μόνον Χριστιανών, Τά Βωδινά ταΰτα ήτό ποτέ ”Αστυ, ήτοι φρού 
ριον περιτειχισμένον ώς διαλαμβάνει καί τό τυπικόν τής Μονής τής Πανα 
γίας τής Πετριτσιονιτίσσης. Ή  κώμη αύιη είναι αρχαία 'Ελληνική, κατοι* 
κηθεισα ώς καί ή Σιενίμαχος υπό τής εΐρημένης άποικίας '/σιειαίων, Ό μ ι- 
λοΰσι δέ ούιοι ώς καί εκείνοι τήν απλήν 'Ελληνικήν διάλεκτον.— Σημείωσις 
ν ά. ’Ό χι προ πολλοΰ χρόνου διετηρεΐτο εΐς τά Βωδινά όλόκληρον καί περι
καλλές αγαΧμα τής άήμψρος'  καί τό μέν άγαλμα άφαντον έγένετο, τό δέ ύπο- 
στήλωμα εύρέθη κατασυντετριμμένον. Λέγουσι δέ μέχρι τοΰ νΰν οΐ εγχώριοι,

σεως καί τό ΐσι’ αΰτοΰ τυπικόν τής Μονής τής Θεοτόκου τή; Πετριτσιονίτισσας. 
Lipsİae T ypis Β. G . T eubn en. Κεφ. Α- σελ. 166. «Ταυτα δμοίως έξ όλοκλήρου 
τά αφιέρωσα εΐς τήν μονήν, καύώ ; εγώ τά εχώρησα βάνοντας ούνορον αναμεταξύ 
εΐς αυτά καί τό Κάστροr μου BcoStrâ. Πρός τούτους έδωκα καί τό χάοτρον μου τi  
άνομαξόμεψον Βάνιστα όμοϋ μέ τήν βρύσιν και μέ δλα τά επίλοιπα χωριά καί τσι 
φλίκια».



οχι εΐχε χήν επιγραφή χαύχην : « Ή  Δήμητρα Θεά χών χωραφίων».
Ό  Τσουκαλάς αναγράφει παρακάτω το περιεχόμενο μιας μαρμάρινης 

πλάκας, την όπχάαν είδε στήν ’Εκκλησία χών Βωδινών, μέ ελληνικά γράμ
ματα, όπου γίνειαι λόγος γιά άφιέρωμα άγάλμαχος χαί βωμού, άλλα όπως 
βρέθηκε κολοβωμένη δεν μπορούσε ν’ άναγνωσθή ούτε ολόκληρο τό όνομα 
τοΰ άφιερωτοϋ, υίίχε χό δνομα χοΰ θεού, ή τής θεδς, στού; όποιους ήταν 
άφιερωμένος ό βω μός').

Ό  Μυρχίλος Άποστολίδης, στηριζόμενος σχό περιεχόμενο μιας επι
τύμβιας στήλης ποίι βρέθηκε τελευταίως σέ κάποια άνασκαφή στα Βωδινά, 
συμπεραίνει, όχι στον ίδιον τόπο κατά χόν II ή III  αιώνα π. X. υπήρξε 
ένας Θρακοελληνιχύς συνοικισμός “).

ψ* *
Ή  λέξη «Βωδο-ά» κατά τούς Βουλγάρους προέρχεται άπό τη λέξη 

«Vodâ» δηλ, νερό. ’‘Αν ή ονομασία οΰχή άναφερόιανε σχά Βωδινά τής Αυ- 
χικής Μακεδονίας — στην ’Έδεσσα θ ’ άνχαποκρίνονχαν σχήν πραγματική 
κατάσταση, Μά τα Βωδινά χής Ροδόπης έχουν ελάχιστα τρεχούμενα νερά, 
έτσι που στα 1902, οιαν μιά τυχαία πυρκαϊά έπιασε σ’ ένα ξύλινο σπίτι, 
δυνάμωσε άπότομα και σέ λίγες ώρες, άπό έλλειψη νερού, ξάπλωσε σ’ όλό- 
κλήρο τό χωριό, τό έκαψε μαζή μέ τό σχολείο καί λίγο έλειψε νά κατα* 
στρέψη καί την εκκλησία, άν δεν πρόφτανε ή πυροσβεστική δπηρεσία τοΰ 
Στενίμαχου. Π ιο πιθανή είναι λ,οιπόν ή εχυμοί.ογία πού μας την έδωσε ένας 
άπό τούς μάρτυρες πού εξετάσθηκαν άπό την Α' υποεπιτροπή τής Έλληνο- 
βουλγαρικής μειανασχεύσειος στή Σόφια, Ό  Κ. Μηλίδης, Βωδινιώτης, άν
θρωπος διαβασμένος πού χρόνια ήταν γραμματικός τής διοικητικής Κοινό· 
τητος των Βωδινών, εξήγησε ότι όπως ειχεν ακουστά άπό γέρους συγχωρια
νούς του, στα πολύ παλιά χρόνια γινόταν στα Βωδινά τό δεκαπενταόγουσχο 
μιά μεγάλη ζωοπανήγυρη γιά μεγάλα ζώα καί προπάντων βώδια, κι’ έτσι ή 
λέξη Β, προερχόταν άπό ιό «Βωδινό πανηγύρι» καί συντομώτερα «Βωδινά». 
Σ.Λ.(Βλ, ’Αρχείο Θράκης Ε 'σ . 57), Καί για νά τελειώνουμε μέ τήν Ιστορία 
αυτού τοΰ χωριού. Γύρω στά 1890 0 γυιός χού πρίγκηπος Φερδινάνδου καί 1 2

1) Ή  μαρμάρινη πλάκα έλεγε : Α Δ Ρ ΙΑ Ν Ο Σ... ΙΔΗΜΗΟ | ΤΡΙΑΝ Ο Σ ΚΑΙ 
ΑΕΚΚΙ I ΠΙΑ4Η Ε ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ | ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ Ε Κ ... | ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕ 
ΤΙΣΛΜ  I ... Π υ 'Ι Μ ϋ ' ΕΥΤΥΧ Ω Ε.

Γ. Τ α  ονχαλάς : Ιστοριογραφική περιγραφή επαρχίας Φιλιππουπόλεως,
Βιέννη, 1850 σελ. 61 και 62— 70.

2) Ή  επιγραφή αύιή συμπληρωμένη άπδ τον Μ. Άποστολίδη διαλαμβάνει: 
Α Γ Α θ Ιί, TYX IJ, ΜΑΡ(ΚΟΣ) Μ ΟΥΚΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΔΝ ΟΣ, ΚΑ(Ρ}ΔΕΝθΟΥ ΜΝΗ
ΜΑ ΤΟ(Δ)Ε ΖΩΝ Ε ΑΥΤΩ Ι,ί Κ ΑΤΕΣΤΗ ΣΕΝ .
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της Μαρίας · Λουΐζας, δ κατοπινός διάδοχο; τού βουλγαρικού θρόνου και 
τσάρος Βόρις Β ', άρρώστησε βαρειά. Οί Βωδινιώτες καλοί “Ελληνες, άλλα 
σύγχρονο); και καλοί βούλγαροι υπήκοοι, άνθρωποι πονετικοί καί θρήσκοι 
μόλις τδμαθαν διάβασαν στην ’Εκκλησία τους, και μπρος στη θαυματουργή 
εικόνα τής Παναγίας όλονυκτία μέ εύχέλαια. Τήν άλλη μέρα μιά επιτροπή 
μέ τον παππά τής Εκκλησίας καί τον ηγούμενο τής 'Αγίας Παρασκευής επί 
κεφαλής, αφού πήρε μαζή της τήν εικόνα, ιή μισοκαμμένη λαμπάδα τής 
δλονυχτίας και το εύχέλαιο πήγαν στή Σόφια καί τοποθέτησαν τήν εικόνα 
πλάϊ στον άρρωστο. Καί ώ τοΰ θαύματος! σέ λίγο ή κρίση τής άρρώστειας 
πέρασε καί δ διάδοχος έγινε καλά. "Οταν πήγαν νά ξαναπάρουν τήν εικόνα 
ή Μαρία ■ Λουΐζα ξεκρέμασε από τό λαιμό της ενα πολύτιμο περιδέραιο 
από μαργαριτάρια καί τά τοποθέτησε στό λαιμό τής Παναγίας.

“Οταν στα 1906 οί Βούλγαροι πήραν διά τής βίας τήν ’Εκκλησία καί 
το Σχολείο των Βωδινών, οι κάτοικοί του παραττονέθηκαν στον πρίγκηπα 
Φερδινάνδο καί αυτός τηλεγραφικοί; διέταξε στον έπαρχο τοΰ Στενιμάχου, 
νά παραδώση άμέσως τήν εκκλησία, τό σχολείο καί τά κοινοτικά κτήματα 
στους νομίμους κατόχους των. “Ετσι κι έγεινεν ι). ’Από ιό  γεγονός τοΰτο 
μπορεί κανείς νά ουμπεράνη, ότι αν ήθελε ή βουλγαρική κυβέρνηση ήταν 
σέ θέση νά έπαναφέρη τά πράγματα στή πρότερή τους κατάσταση, οπότε μέ 
τον καιρό οί “Ελληνες θά ξεχνούσαν καί τά ανθελληνικά μίτιγγ καί τίς ζη
μίες των κοινοτικών περιουσιών. Αίγο προ τοΰ πρώτου βαλκανικού πολέμου 
Ιπ ί πρωθυπουργού Ίβάν Εΐστάτιεφ Γκέσσωφ, συνεργάτου τοΰ Βενιζέλου καί 
τοΰ Πάσιτς, επετράπη είς τους Έλληνας τής Βουλγαρίας ναχουν πάλι τά σχο
λεία τους καί νά έκπαιδεύωνται τά ελληνόπουλα στή μητρική τους γλώσσα. 
“Αλλά μετά τον β ' Βαλκανικό πόλεμο, ήτοι στά 1914, δ νομάρχης τής Φι- 
λιπποόπολης προσκάλεσε όλους τους "Ελληνες παπάδες, που στο μεταξύ δεν 
εΐχαν μεταναστεύσει καί τους ειδοποίησε ότι θά μπορούσαν νά μείνουν στή 
Βουλγαρία, μάλιστα νά διαβάζουν ελληνικά στις εκκλησίες του; μέ μόνη τήν 
υποχρέωση, νά μνημονεύουν τον Έ ξαρχο καί τον Βούλγαρο Μητροπολίτη. 
Δεν τό δέχθηκαν κι“ έτσι άναγκάσθηκαν νά έκπατρισθοΰν. "Ενας άπ’ αυτούς 
ήταν καί δ παππδς τών Βωδενών,

Ωστόσο οί Βωδενιώτες ένωμένοι κι’ άχώριστοι δεν άποφάσιζαν ν’ ά- 
φήσουν τό χώμα πού αύτοί, οί πατέρες τους καί οί πάπποι προσπάππων τών 
γονιών τους εΐχαν γεννηθεί καί είχαν ζήσει. Για νά τού; αναγκάσουν λοιπόν 
νά τό κάνουν, μερικοί «ΰπερπατριώχες» Βούλγαροι αποφάσισαν κάτω από τά 1

1) Τό ίδιο συνέβη καί στή Βάρνα, δπου ειυχε νά βρείΐή δ Φερδινάνδο;, 
όταν ό πολύς Δραγοΰλεφ καί οί δπαδοί του Ισκέφθηκαν νά κάνουν δεύτερο μίτιγγ 
καί αρπάξουν τήν περιουσία τής ελληνικής θρησκευτικής Κοινότηΐος. 'Ο  έπαρχος 
μέ δεκαριά χωροφύλακες εκ τελώντας τή διαταγή τοΰ τσάρου διέλυσε τούς διαδηλω
τές χωρίς μύτη νά ματώση.



μάτια της αστυνομίας νά τούς τρομοκρατήσουν. Καί τέλος τό κατώρθωσαν. 
Τό θέρος τού 1924 κάμποσοι Θράκες κομιτατζήδες μπαίνουν μέ άγριες φω 
νές, τραγούδια καί πυροβολισμούς στο ήσυχο χωριό. Σκότωσαν τον δήμαρχο 
’Αθανάσιο Κουκούση ή Μουζάκη, πού πήγε μέ τδ καλό νά τούς συμβου- 
λέψη1 έδειραν οποίος βρέθηκε μπροστά τους, ρήμαξαν σπίτια καί άμπέλια 
καί τούς απείλησαν, ότι θά ξαναρχότανε νά κάνουν χειρότερα δν σύντομα δεν 
μεταναστεύσουν. OÎ Βωδενιώτες κατάλαβαν τέλος, οτι ησυχία καί άσφάλεια 
ζωής καί περιουσίας για τούς "Ελληνας τής Βουλγαρίας δεν ύπάρχουν, καί 
τήν άλλη βδομάδα έδωσαν στην υποεπιτροπή, πού βρισκόταν τήν εποχήν 
εκείνη στο Στενίμαχο, μέ πρόεδρο τον γάλλο κ. Sulus καί μέλη τούς κ. κ. 
Πένεφ καί Ξάνθο, 525 J  η Ιώσεις μεταναστέυσε ως και έκχαΰαρίσεως. Ή  
άλήθεια είναι, οτι ή επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της στο Στενίμαχο, εγ- 
κατεστάθηκε στα Βωδινά καί δεν άνεχώρησε απ’ εκεί προτού νά γίνουν 
δλες οί άπαιτούμενες διατυπώσεις γιά ν’ άναχωρήσουν ήσυχοι οί πολύπα
θοι "Ελληνες χωρικοί. Έκτελώντα; παράκληση τών Βωδινιωτών, ατό ύπό 
μνήμα πού έδωσαν στή Α ' υποεπιτροπή γιά τήν εκκαθάριση τής περιουσίας 
τής θρησκευτικής Κοινότητος "Ανω Βωδινών καί τού Μοναστηριού τού ‘Α
γίου Κυρίκου ι) — ευχαρίστησα εκ μέρους των τον πρόεδρο καί τά μέλη 
τής εύγενικιάς αυτής υποεπιτροπής πού δεν τήν ξέχασαν ούτε θά τήν ξεχά* 
σουν οί εΰγνώμονές Βωδινιώτες, όπως δεν ξέχασαν καί οί Καβακλιώτες τον 
πρόεδρο ά'λλης μιας υποεπιτροπής τον άγγλο A braham , πού όταν έμαθε ότι 
κομητατζήδες εξοπλισμένοι καί ροπαλοφόροι χωρικοί ζήτησαν έξω άπο τδ 
Καβακλή νά ξεγυμνώσουν τούς μεταναστεύοντας, δέν έδύστασε μόνος καί 
χωρίς καν νά ζητήση τήν συνδρομή τής ’Αστυνομίας, αλλά καλά οπλισμένος 
νά τρέξη οτδ μέρος, πού βρίσκονταν οί κακοποιοί. Αυτοί μόλις τδν είδαν 
σκόρπισαν καί ό γενναίος καί αγαθός ’Εγγλέζος συνόδεψε πεζός ώς στον 
πρώτο σιδηροδρομικό σταθμά—ώρες ολόκληρες μακρυά—τούς πρόσφυγες 
καί δέν τούς έγκατέλειψε παρά άφού τό τραίνο που θά τούς μετέφερε άφήκε 
τάν σιδηροδρομικό σταθμό.—Τέτοιοι άνθρωποι δέν πρέπει νά ξεχνιούνται, 

Στην ‘Ελλάδα οί Βωδενιώτες έγκαιεστάθηκαν σέ διάφορα μέρη τής 
Μακεδονίας, σιά χωριό Σέδες, στην ‘Αγία Βαρβάρα μαζί μέ Κουκλενιώτες 
αλλά προπάντων στην ‘Ηγονμζνίισα, οπού ή ’Επιτροπή Άποκαταστάσεως 
Προσφύγων τούς έκτισε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα καί τούς έδωσε από 
40—60 στρέμματα χωράφια, τά όποια οί Βωδενιώτες δέν άργησαν νά τά 
μετατρέψουν σ’ άμπέλια καί τώρα δλοι τους εύημεροΰν, * 2

1) Dr D. Κ. W ogasli Membre H ellene de la  les  S ou s— Commission d ’ 
Em igration Greco — Bulgare, Memo ire Snr la Com m unaute rellg. Grecque 
de G orni— Voden et du Couvent Sainte P arasskevi Sofia. Δακτυλογραφημένο 
χειρόγραφο κατατεθειμένο στό ’ Αρχείο τοϋ ‘Υπουργείου τδν ’ Εξωτερικών. 2ελ. Ş,
2  Άολο ν σελίδων ΛΟ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ E'-
Τ Ο  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Τ Η Σ  Α Π Α Σ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

Στό μοναστήρι των Βωδενών πήγα κάμποσες φορές καί μάλιστα δυό 
τρία χρόνια οΐκογενειακώς για νά περάσω τό καλοκαίρι. Τελευταία σιά 1905. 
Σαν νά προαισθανόμουνα ou  κι1 αυτό τό μοναστήρι (όπως τά Βάτσχοβο), 
θά μάς τό περνάνε αργά η γρήγορα οι Βουλγαροι.’Άλλως τε έπεχείρησαν δυό 
φορές νά τό κάνουν άλλα χωρίς αποτέλεσμα..Πήρα σημειώσεις για διάφορες 
επιγραφές, πού άποδεικνυουν χειροπιαστά την ελληνικότητά του, “Οταν τέ 
λο; μας τό πήραν, ή Ιερ ά  Σύνοδος τής Σόφιας τό παρεχώρησε στους Αευ- 
κορώσους πρόσφυγες. Οΐ καημένοι οΐ Ρώσοι. "Οπως στον άγιο Δημήτριο, 
ελληνική εκκλησία τής Φιλιπποόπολης πού έπίσης παοαχωρήθηκε σ’ αύτοΰς, 
έτσι καί στά χωριά άπό τήν σλαβική ιεροτελεστία (πού ευνόητο ήταν νά τήν 
εισαγάγουν) δεν πείραξαν τίποτε, μά τίποτε άπολΰτως. Σαν «κόρην οφθαλ
μοί»  φύλαξαν όλες τις ελληνικές επιγραφές καί στους τοίχους καί στις εΐκό 
νες καί στά άφιερώματα καί παντού. Σ ’ αυτό δέν έμοιασαν τούς Βουλγά- 
ρους, πού μόλις μάς έπαιρναν μιαν εκκλησία ή ένα σχολείο πρώτη τους δου 
λεία ήταν, αν έβλεπαν κάποια ελληνική κτητορική μαρμάρινη πλάκα, νά τήν 
σπάσουν ή τό ολιγόιερο νά τήν βγάλουν άπό τή θέση της καί νά τήν χαντα
κώσουν, κι’ αν ήταν άλλη ελληνική επιγραφή σέ τοίχο, εΙκόνα ή άντέρισμα 
νά τήν άντικαταστήσουν μέ βουλγαρική ‘). Μάλιστα μετά τό πραξικόπημα 
τοΰ 1906 θέλησαν ν’ αλλάξουν καί τά ονόματα τών αγίων, στή μνήμη των 
οποίων ήταν άφιερωμένες οΐ εκκλησίες μας. ’Αλλά σ’ αυτή τους τή μονομα 
νία νά μετά τρέψουν ολα σέ «tchİsto Balgarski», δηλ. σέ «καθαρά βονλγα- 
ρικά* * άντιστάθηκε τέλος πάντων ή Ιερ ά  Σύνηδος τής Σόφιας, κι* έτσι, αν 
ή Φίλιπποόπολη έγινε Πλόβδιβ, τό Στενίμαχο Άσένωβ γκράνι καί ή Με 
σημβρία Νεσέμπερ, οί άγιοι κατώρθωσαν νά μ ή ξαναβαφτιστοΰν ’).

'Οπωσδήποτε γιά νά βεβαιωθώ για τήν τοτεινή πραγματική κατάσταση 
τοΰ μοναστηριού τής άγιας Παρασκευής κι επειδή ήμουνα τήν εποχή εκείνη 
φοβερά άπηοχολημένος, παρακάλεσα έκ μέρους τής ελληνικής άντιπροσωπείας 
τον 'Έλληνα Πρόξενο στή Φίλιππουπολη, τόν κ. Άργυρόπουλο, νά κάνει τον 
κόπο νά πηγαίνει ώς τό μοναστήρι τών Βωδενών καί νά μου γράψει σέ ποια 
κατάσταση θά τόβρισκε. Πράγματι πήγε και σέ μια λεπτομεριακή έκθεσή του

ϊ) Παράβαλε επίσης τό Ιστορικό σημείωμα στά ποίηιιά μου μέ τόν τίτλο
* Σκοτώσανε τή Παναγιά», σελ. 02 — 65. στή «Μάγισσα τοϋ Ψυχοσάββατου» Δ. Ιΐ. 
Βογαζλή, Θεσσαλονίκη 1937.

2) Ευτυχώς ποΰ σ' αυτόν ιόν κατήφορο εμείς οι "Ελληνες δέν τούς μοιά
σαμε. Καί άκούς σέ διάφορα μέρη τής Παλαιός 'Ελλάδος καί τών Νέων Χωρών 
σλαβικά ονόματα : Άράχωβα, Βέλιτσσ, Μπίστριτσα, Κάμενντσα, Νεβόλιανη, Νιζε- 
ρός, Τσέσαβα κλπ.
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άπό 10)14 Ιανουάριου 1930 άπαντά στο ερώτημά μου : «Τό μοναστήρι τη; 
αγίας Παρασκευής, μάς γράφει, δεν υπέστη οΰδεμίαν μεταβολήν είς τήν εξω
τερικήν του έμφάνισιν εις χεΐρος τών Λευχορώσων. Αιετήρησε την ελληνικήν 
του φυσιογνωμίαν ώς καί προ τοΰ 1906». Καί μοΰ έστειλεν αρκετές φωτο
γραφίες και αντίγραφα διαφόρων επιγραφών. Αί άρχαιότερες είναι από τό 
1835 κΓ εδώ. και βρίσκονται σέ διάφορα μέρη τοΰ μοναστηριού, στην εκ
κλησία, σιό ιερά και στον νάρθηκα της.’Αναφέρνουν, ότι διάφοροι "Ελληνες 
από τή Φιλιππούπολη, τό Στενίμαχο, την Κωνσταντινούπολη καί τά Βωδινά 
ξώδεψαν γιά την οικοδόμησή τους ή τή ζωγράφισή τους. Τέτοια είναι λ. χ. 
μια επιγραφή σέ μαρμάρινη πλάκα στην κεντρική βριίση τοΰ μοναστηριού, 
ποΰ μάς πληροφορεί, δτι ή βράση τοάτη κατασκευάσθηκε μ’ έξοδα τοΰ Φι, 
λιππουπολίτου Γερασίμου Χατζή στα 1858. Τό όνομα Γεράσιμος είναι 
καθαυτό ελληνικό χ ι’ έπειτα είναι γνωστό, ότι σ’ εκείνη τήν εποχή, οί Φ ι
λί πποΰπολη ήταν κατσικημένη εκτός άπό τους Τούρκους καί τους Παυλικαί
νους μόνον από "Ελληνες. Βούλγαροι δέν τήν είχαν εποικίσει ώς τότε. Στο 
κέντρο τής πόλεως θάβρισκες 5 —6 οικογένειες βουλγαρικές καί μονάχα στο 
πέραν άπό τον "Εβρο προάστειο τό Καρσί Ά χ ά .  Τή σημερινή Φιλιπποΰπολη 
κατοικούσαν βούλγαροι άγροτοεργάτες τών Τούρκων τσιφλικούχων ’).

"Αλλη μια ζωγραφιά πάνω άπό τήν πόρτα τής Εκκλησίας λέγει :
ΑΥΤΗ Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ Ε Ζ Ω ΓΡΑ Φ Η Θ Η  ΑΙΑ ΕΞΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΛΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ Π Ο Λ ΙΤΟ Υ  TQ 1847. 
Μά ό Καζαντζόγλου αυτός είναι ό ίδιος πού πήρε τήν πρωτοβουλία νά χτι- 
σθή «εκ βάθρων» στα 1852 ο μητροπολιτικός ναός τής Φιλιππουπόλεως ή 
« Α γία  Μαρίνα» !),

Στον νάρθηκα τής Εκκλησίας τής άγιας Παρασκευής, διαβάζει κα
νείς μέ γράμματα κεφαλαία τήν επομένη έπιγραφή : ΔΓ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΖΩ ΓΡΑ Φ ΙΣΘ Η  ΙΙΑ ΡΑ  ΤΩΝ ΡΟΥΦΕΤΙΩΝ ΜΙΊΑΚΑΛΙΔΩΝ 
Π ΡΏ ΤΟ Μ Α ΤΣΤΟ ΡΩ Ν . ΜΑ Γ'ΣΤΟΡΩΝ Εΐ ΑΙ ΚΑΛΦΑΔΩΝ Τ Η Σ  ΦΙΛΙΠ- 
ΠΟΥ ΠΟΛ ΕΩΣ. Μέσα στην καθαυτό ’Εκκλησία όλες ανεξαρτήτως οϊ επιγρα
φές είναι ελληνικές.‘Υπάρχει μάλιστα μία αξιόλογη καί σημαντική επιγραφή, 1 2

1) Πρβλ. Γ .  Τσουκαλά, *Ίστοριθγεωγραφΐ.κή περιγραφή τής επαρχίας Φι- 
λιππουπόλεως, Βιέννη 185.0 σελ. 7— 49.— Μ υ ρ τ ί λ ο ν  Ά π ο ο τ ο λ ί δ η  : Ο ί επί Τουρκο
κρατίας έν Φίλιππου πόλε ι Βούλγαροι. Ά ρχεΐον Θραχικού ΛαογραφικοΟ καί Γλωσ
σικού θησαυρού. Ά θ ή να ι, Τόμ. I σελ. 45: Dr D . Κ .  V o g a s ii  : M etuoire sur l ’ Hel- 
lenisme de ia Bulgarie du Sud et phis specia lenient. de Pb-ilippopoli ou P lo v 
div Sofia. 1 9 2 9 . page 3 2 — 3 6 , Δακτυλογραφημένο χειρόγραφο, κατατεθειμένο σιό 
’Αρχείο τού "Υπουργείου τών Εξωτερικών.

2) Dr D. Κ . W o g a s li: L ’Hellenisıııe de la B ulgarie du Sud et plus spe- 
cialem ent de Ptıilippopolİ. Sofia 1 9 2 9 - p a g e  6 9 . Ε πίσης P rov. —  V erbaux. 
3 4 5 9 0  Comm. Religieıtse Grecque de Philippopoli. I Sous Comm. G reco-Bulgare 
Seance de 1 4  IX  1 9 2 s et su iv .



πού διαφωτίζει δλόκληρο χδ ζήτημα αν το μοναστήρι ήταν καθαρά ελληνικό 
ή αν χτίοθηκε άπό δλα τά γύρω χωριά, ελληνικά καί βουλγαρικά, πού έλάμ- 
βαναν μέρος καί στη διοίκησή του δπως επιμένει ή βουλγαρική αντιπροσω
πεία. Είναι μιά εικόνα στο υπέρθυρο τής κεντρικής εισόδου τοΰ Μοναστη
ριού. Στό μέσον είναι ζωγραφισμένη ή 'Α γία  Παρασκευή, δεξιά δ "Αγιος 
Γεώργιος καβαλάρης, καί άριστερά 6 "Αγιος Δημήτριος επίσης καβαλάρης 
καί διαλαμβάνει τά έξης: Η  ΜΟΝΗ ΑΥΓΗ ΕΚ ΤΙΣΘ Η  ΔΑΠΑΝήΙ ΚΑΙ 
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι4  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Τ Η Σ  ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ ΚΟΙΝΟΤΗ 
'ΓΟΣ ΑΝΩ ΒΟΔΕΝΩΝ Ε Ν -Ε Τ Ε Ι  1835. Οί “Ελληνες μάρτυρες κα- 
χέθεσαν ενώπιον τής επιτροπής επίσης, δτι στα 1906 το μοναστήρι ήταν ελ 
ληνικό, ό ηγούμενος "Ελλην, στην έκκλησία διάβαζαν ελληνικά καί μόνον ελ
ληνικά καί δτι στη διοίκησή του ποτέ δεν άνεκατεύθηκαν oî Βούλγαροι, Θέ
λησα να έξετασθή ως μάρτυρας καί γ ι’ αυτό αλλά καί γιά τ’ άλλα τά μονά 
στήρια μας δ Νικόδημος ό Στενιμαχίτης. AÎ καταθέσεις του θάτανε καί λε 
πτεμερεΤς καί διαφωτισιικές. Δυστυχώς άφ* ενός ή ήλικία του, (ήταν τότε 
88 ετών), «φ 5 Ιτέρου οι δυσκολίες τού ταξιδειοΰ από τά Γιάννενα ώς τή Σ ό 
φια ήταν εμπόδια ανυπέρβλητα, ΚΓ έτσι δ Νικόδημος εξετάσθηκε από τον 
Μητροπολίτη των Ίωαννίνων καί μοΰ έστάλησαν oî καταθέσεις του. Κατά την 
16ην Σεπτεμβρίου 1903—λέγει,—είχεν αποθάνει δ ήγούμενος Νικόλαος Π ο
λίτης, Έλλην από τήν Φιλιππούπολη. (Ό  Νικόδημος επήγε νά τον άντικα 
σιήση προσωρινώς). «Πρό τού Νεοφύτου—είπε—ήγούμενος τής 'Αγίας Π α 
ρασκευή; ήτο εΐ: Γεράσιμος Φιλιππουπολίτης, εις μοναχός Ιω σ ήφ , λίαν 
δραστήριος, εις μοναχός Διονύσιος, εις ιερομόναχος Συνέσιος, Βωδινιώτης, 
καί εις ιερομόναχος "Ανθιμος, απανιες ’Έλληνες». Καί άφοΰ άναφέρνει με
ρικά κτήματα τοΰ μοναστηριού, προσθέτει στο τέλος: « Ή  Μονή διωκεΐτο 
υπό τής Μητροπόλεως καί των κατά καιρούς ηγουμένων. Τά Σχολεία τών 
Βωδινών τά ελληνικά συνετηροΰντο υπό τής κοινότητος τών Βωδινών καί 
τή; 'Ιεράς Μονή; ύπό ττήν άγρυπνον έπίβλεψιν τής ‘Ιεράς Μητροπόλεως. 
Ύπήρχον πολλαί ελληνικοί έπιγραφαί επί μαρμάρου αλλά δέν ενθυμούμαι χό 
περιεχόμενόν των... Τά περιξ βουλγαρικά χωριά δεν μειεΐχον καθόλου εις τήν 
δίοίκησιν τής Μονής καύ·' οΐονδήποιε τρόπον καί νχο οΐανδήτοιε μορφήν» '),

** *
Ή  κτηματική περιουσία τής θρησκευτικής κοινότητος καί τού μονα

στηριού τών Βωδινών ούτε μικρή ήταν ούτε άξιοκαταφρόνητη. Τά καθαρώς 
προσοδοφόρα κτήματά τους, χωράφια, άμπέλια, λιβάδια, ένα δάσος, καρπό 
φόρα δέντρα κτλ. ήσαν υπεραρκετά δχι μονάχα γιά τή συντήρηση τού προ 
σωπικού τών ιδρυμάτων καί τήν πληρωμή τών φόρων της Εκκλησίας καί 1

1 ) Dr D. Κ . W ogasli; M emoire sur la Cora m. R elis. Grecque de Gorni- 
Vodetı et du Monas t  er e Sain te P araskevi. Παράρτημα άρ, 3 σελ. 45,



τοΰ σχολείου ιών Βωδινών και τοΰ Μοναστηριού, αλλά επέτρεπε στήν έφο
ροδημογεροντία καί κάτι ν’ αποταμίευση, ’Έτσι, δίαν στά 1902 ή μεγάλη 
πυρκαΐά κατάστρεψε τά δυο τρίτα τοΰ χωριοΰ καί το ελληνικό σχολείο ή ϊδια 
έφοροδημογεροντία μέ τα χρήματα αυτά καί ένα μικρό δάνειο, τδ όποιον 
μέ την συγκατάθεση τοΰ Μητροπολίτη έκλεισε άπό τόν φαρμακοποιό καί το
κιστή ϊϋτενιμαχίτη Α. Λεμονίδη, άφοΰ ξαναέκτισε μέσα σ’ ένα χρόνο τά σχο
λείο μεγαλιάερο απ’ ο,τι ήταν, έκτισε καί μιά στέρνα καί υδραγωγείο για 
τίς ανάγκες τοΰ χωριοΰ καί για νά μήν επαναληφθή το κακό τοΰ 1902

ΐ ά  κτήματα τής κοινότητας καί τοΰ Μοναστηριού λεπτομερώς ανα
γράφονται σέ δυό δηλώσεις τής 'Ελληνικής Αντιπροσωπείας {Demandes 
en L iqu idation) στη μιά από 14 XII 1926 καί την δεύτερη άπό & I I  1929 
που επικυρώθηκαν πληρέστατα άπό τίς καταθέσεις των Βωδινιωτών μαρτύ
ρων κ. Μκλίδου, Καραμπατάση καί Μαί,έρμπαση, πού εξετάσθηκαν στη 
συνεδρίαση της Α ' Υ ποεπιτροπής στις 25 II 1929 (Proc. V erbal 356). Θά 
μπορούσαν βέβαια νά επικυρωθούν ακόμα καί μέ τούς φορολογικούς κατα
λόγους, γιατί δλες οί θρησκευτικές μας κοινότητες πλήρωναν φόρους ακινή
των καί για δλες Ανεξαιρέτως υπήρχαν άνοικτές μερίδες ώς τά 1907 μέ τόν 
τίτλον «"Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης τάδε»,—αλλά οί βουλγαρικές οι
κονομικές άρχές μέ διάφορες προφάσεις, άρνήθηκαν νά ικανοποιήσουν την 
νόμιμη τούτη αίτησή μας, *# *

Γιά  τήν κτηματική περιουσία των τριών άλλων μοναστηριών καί της 
Κούκλενας μιλήσαμε στά σχετικά κεφάλαια πιο ■ επάνω. 2τά  υπομνήματα 
μου στά πρακτικά συνεδριάσεων τής Α' ίποεπιτροπής καί τίς δηλώσεις έκ- 
καθαρίσεως κς άλλου, βάσει των μαρτυρικών καταθέσεων τών έλλήνων μαρ
τύρων αναγράφονται τά κτήματα κάθε κοινότητα; καί κάθε μοναστηριού 
ενα - ένα λεπτομεριακά μέ τήν τοποθεσία, τό είδος καλλιέργειας, τούς γείτο
νες, τήν έκταση κτλ. Τοΰτο τό γεγονός καί μόνο είναι αρκετό ν ’ απόδειξη 
πόσο καλοί νοικοκύρηδες ήσαν οί Φιλιππουπολΐτες, Στενιμαχΐτες, Κουκλενιώ 
τες καί Βωδινιώτες καί πόσο φρόντιζαν γιά τά κτήματα, προσοδοφόρα καί 
μή τής θρησκευτικής των κοινότητος καί τών μοναστηριών τους, σαν ναταν 
άτομικά δικά τους, σαν νά τά οικοδόμησαν ή καί τά δούλευαν μέ τά χέρια 
τους.'Γό άντίθετο συνέβαινε μέ τούς βουλγάρους μάρτυρες. Οί καταθέσεις τους 
καί όχι μονάχα γιά τίς θρησκευτικές κοινότητες καί τά μοναστήρια πού εξε
τάσαμε σ’ αυτή μας τή με?,έτη, άλλα γενικά γιά δλες,—ήταν δχι μονάχα άό 
ριστες, αντιφατικές, μαλλίοτραβηγμένες άΐ,λά πάντα σκόνταυαν στήν ιστορι
κήν άλήθεια, τίς γραπτές αποδείξεις, (εκτός δν κι’ αυτές ήσαν φάμπρικαρι- 
σμένες *) καί στά πραγματικά γεγονότα. "Επειτα οί ελληνες μάρτυρες δεν εΐ 1 2

1) Πρβλ. -υπόμνημά μον διά τήν θρησχ. Κοινότητα Βοδινών κτλ., σελ, 41'
2) Τήν κριτική τής καταθέσεως τών βονλγάρων μαρτύρων κάνω στά ΰπο*



χαν νά κρύψουν τήν άληθειιτν η νά πλα σ τή  σου ν το άσπρο μπΰ^ο. Έ κ εΐ 
στους Βουλγάρους μάρτυρες τού; διδόταν καταλλήλως νά καταλάβουν, ö ıı άν 
οί “Ελληνες κερδίσουν αυτές τις δίκες, θά έπρεπε τό Βουλγαρικό κράτος ν’ 
αποζημίωση μέ τό αντίτιμο τής άξίας των τό Ελληνικό, αλλά στο τέλος την 
αποζημίωση τούτη θά την επέβαλε σάν πρόσθετο φόρο στον Δήμο η την 
Κοινότητα πού θά έμειναν τά γραικικά κτήματα. ’Εδώ είναι 0 κατάλληλος 
τόπος νά προσθέσω καΐ ιοΰτο : Ποτέ, ούτε μιά φορά καταδέχθηκα νά ύπο- 
δείξω στους ελληνας μάρτυρες πού εξετάσθηκαν από τήν Α ' 'Υποεπιτροπή 
Έλληνοβουλγαρικής Μεταναστεύσει»; τί νά πουν καί τί νά μην πούν. ’Ά φ ινα  
στον καθένα τους νά πή δ,τι ξέρει γιά την υπόθεση, άλλά νά πή την άλήθετα 
καί μονάχα την άλήθεια. Και άν κατέληγα στο συμπέρασμα, δτι ένα κτήμα κα
ταγραμμένο στη δήλωση εκκαθαρίσει»; δεν ήταν τής Θρησκευτικής Κοινότη- 
τος ή τοΰ Μοναστηριού,—παραιτούμοννα αμέσως απ’ αυτό. Τούτο έγινε λ. χ, 
μέ τρία κτήματα αξία; τής Θρησκευτικής Κσινότητος Βωδινών, ήτοι ένα δά 
σος 3400 στρεμμάτων, ένα λιβάδι 200 καΐ άλλο 100 στρεμμάτων, διότι από 
τις εξηγήσεις των μαρτύρων μας έπείσθηκα, δτι τά τρία αύτά άγροκτήματα 
μπαίνανε στην περιουσία τής διοικητική; καΐ όχι τής θρησκευτικής κοινότη
τας. Καΐ κάτι περισσότερο : “Οταν στην εξέταση ενός φακέλου τής περί ο 
χής τοΰ Νευροκοπ ιού έπείσθηκα οτι μερικά κτήματα πού ζητούσαμε καλ- 
λιεργούντανε χοίλεγικά, ζήτησα νά έφαρμοσθούν οί ευεργετικές διατάξεις τοΰ 
αγροτικού νόμου γιά τά τσιφλίκια τού ’Ίριισεκ, ‘) πράγμα πού ποιος ξέρει * 1

μνήματά μου γιά τις θρησκευτικές κοινότητες ιδίως τής Βάρνας, Στενίμαχου, Βάτ' 
σκοβου, Κουκί,ένας μέ τό μοναστήρι τών Α γ ίω ν  Αναργύρων, ’ Εξόφθαλμα όμως 
ψευδόλογες είναι ol καταθέσεις τών βαυλγάρων μαρτύρων πού εξετάσθηκαν γιά τή 
θρησκευτική Κοινότητα τής Φιλιππούπολης, καί πού έφτασαν ώ ; τό σημείο ν ’ άρ- 
νηθοΰν αύτό τούτο το γεγονός τοΰ πραξικοπήματος δτω ; ό Κόλτσεφ τής 16 ’Ιου
λίου 1903.— Πρβλ D r  D . Κ .  W o g a s li  : 1 / H ellenisue de la Bulgarie du Sud et 
plus specialem ent de Plıilippopoli. σελ, 89 — 98- ’ Επίσης γιά τις φαμπρικαρισμέ- 
νες γραπτές άποδείξεις. Υπόμνημα μου περΐ τής μονής τής Παναγίας τής Πκτρι- 
τσιονίτισσυς (Βάτσκοβον) σελ. 42,— Υπόμνημά μου περί τής θρησκευτικής Κοινό* 
τητος Κούκλενας καί τή; Μονής τών ‘Αγίων ’ Αναργύρων σελ. 48—51. Ε π ίσ ης -. 
Μ ν ρ τ ί Ι ο ν  Ά ϊ ίο σ ιο Χ ίδ η  : ΓΤερί τής Μονής τής ΙΙετριτσιονιτίσσης (Βάτσκοβο) *Θρα- 
κικά», τόμ. V II 1936 σελ. 6 6  σημ. 3.

1) Σύμφωνα με μιά διάταξη τού νόμου τούτου, αν ένας κολήγος άποθειχίΐή 
ότι καλλιεργεί τήν ΐδια ντάμγί>α  (συγκεντρωμένο καλλιεργήσιμο κομμάτι γης), δέν 
πληρώνει καμμιάν αποζημίωση στον τσιφλικούχο. Τήν ένδειξη αυτή (δηλ. τήν μη 
εναλλαγή τής ντσμγγας) ο  ”Ιριτσε» τήν αποδέχεται σάν αρκετή απόδειξη, οτι τό 
κτηματομερίδιο αΰιό ήταν κάποτε επί τουρκοκρατίας κτήμα τών προγόνων τού κολ- 
λήγου καί ό Τούρκος τσιφλικάς διά βίας ή μέ άπειλή τό σφετερίσθηκε. Σέ κάθε 
άλλη περίπτωση ό νόμος προβλέπει μιά δίκαια αποζημίωση τού τσιφλικούχου. Τήν 
διάκριση τούτη δυστυχώς δέν τήν ειανε ό δικός μα; ό νομοθέτης τού’ Αγροτικού 
Νόμου, αν καί παρόμιπες περιπτώσεις παρουσιάσθηκαν στήν Ή πειρο μέ κάπ αλ
βανικά τσιφλίκια.



πώς Η βουλγαρική αντιπροσωπεία παρέλειψε να ιό κάνη. Γενικά, ως "Ελλην 
Αντιπρόσωπος στην Έλληνοβουλγαρική Ε π ιτροπή , έχοντας ύπ’ οψει μου, 
οτι το «άδικον ούκ εύλογεΐται» δεν θέλησα ν’ αδικήσω τους άντιδίκους οΰτε 
ω; σύνολο οΰτε ώς άτομα,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ 
Η  Κ Ο Υ Κ Λ Ε Ν Α  Θ Ε Ρ Ε Τ Ρ Ο  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Φ ΙΛΙΤΤΠΟΥΤΤΟΛΙΤΑΝ

Νοτιοδυτικά άπό τή Φιλιπποΰπολη και σ’ Απόσταση δώδεκα χιλιομέ
τρων, εκεί πού ή χρυσοφόρα πεδιάδα τού "Εβρου ολοένα στενεύει και αρχίζουν 
δαντελωτοί οι πρόποδες τής χαριτωμένης Ροδόπης, σε μιά της διακλάδωση, 
κρυμμένο, λες, μέσα σ’ έίνα μέ πρασινάδες στολισμένο κάνιστρο, βρίσκεται τό 
έλληνικώτατο χωρίο ή ΚΟΥΚΛΕΝΑ,Τό χωριό δεν φαίνεται από μακρυά μά 
σέ δυο τρία χιλιόμετρα Απόσταση νοιώθεις πώ; πλησιάζεις έναν συνοικισμό 
νοικοκυρεμένο καί φιλόπονο. Τώρα δεξιό και Αριστερά ό δρόμος είναι κα
τάφυτος από περιποιημένα αμπέλια καί καπνοφυτείες πού ανάμεσα τους ΰφώ- 
νονται γιγαντόσωμες κερασιές, καρυδιές καί κάπου κάπου καμμιά μυγδαλιά, 
Τό επτά παρεκκλήσια τού χωριού, όλάσπρα, πάνω σέ υψώματα σοΰ προα- 
ναγγέλουν, δτι από εδώ κπέρασε ο βυζαντινό; πολιτισμός κι’ άφήκε φανερό 
τα ΐχνη του. Καί πράγματι ή Κουκλενα την εποχήν εκείνην ήταν ενα από 
τό βυζαντινό κάστρα, γνωστό μέ τό ονομα «Βάνιστα», πού καί τώρα τό δ ια 
τηρεί ενα τμήμα ίης, τό νοτιώτερο τού χωριού.

Κοντά πιά στό χωριό κατηφορίζεις λιγάκι κΓ απέναντι σου ύ ψώνε- 
ται μιά βρύση νό χύνη τα κρυστάλλινα νερά της σ’ ένα στενόμακρο σκαφίδι, 
πού κάποιο μουλάρι πίνει καί δροσίζεται ενώ ό αγωγιάτης του σε καλημερί
ζει πρόσχαρα μέ τό «Καλώς όρισες, Αφεντικό». Στρίβεις πενηντάρια βήματα 
αριστερό καί νόσου : προβάλλει ή Κουκλενα κούκλα σωστή '). Τό χωριό 
μέσα χωρίζεται Από ένα φαράγκι πού το περνάς σ’ ενα ξύλινο γεφϋρι 5—6 
μέτρων. Ά πό τήν έδώ μεριά είναι ό ελληνικός συνοικισμός, ό «μαχαλέ; τού 
Μετοχιού», πέρα ό τουρκικός, 'Ολόκληρο τό χωριό ειχεν ώς στα 1906 μιά 
ελληνοτουρκική φυσιογνωμία. Τούρκοι καί “Ελλτινες ζούσαν Αδελφωμένοι, 
τίποτε δέν τούς χώριζε. Πέρα από τή τούρκικη συνοικία, άρχιζε ό δεύτερος 1

1) Ή  ονομασία •‘ Κουκλενα* προέρχεται κατά τόν Λευκίαν Γεωργιάδη καί 
τόν Γ. Τσουκαλά άπό τό »κοχλάζω* δηλαδή άπδ τις πηγές, σιήν άκρη τοϋ συνοι
κισμού, γνωστές μέ ιό ονομα καϊνάκια, όπου κοχλάζει τό νερό καί δπου βρισκό
ταν ό  άρχαιόιερος συνοικισμός ή Βάνιστα, λέξη πού προέρχεται άπό τό λατινικό 
Banlettnı, Ιλληνικά βαλανεΐον δηλ. λουτρά. Κατά τόν Μυρτίλον Ά ποσιολίδην δμως 
ή ονομασία ‘ Κουκλενα* προέρχειαι άπό τήν λέξιν «Κόκκαλα*, διότι έβώ κοντά 
έλαβε χώραν μιά πολύνεκρη μάχη κατά τόν μεσαίωνα ήτοι τήν 2αν Αύγουστου 
1208 μεταξύ Βουλγάρων καί Κουμάνων άπό τό ένα μέρος, Φράγκων καί 'Ελλήνων 
άπό τ’ άλλο, μετά τήν οποίαν σωρός άπό κόκκαλα έμειναν στον τόπο. Πρβλ. Μ. 
Άποστολίδη περί Κουκλένη; κλπ. τό Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Β ' 1955—36,



ελληνικός μαχαλές ή «Βόνιτσα» μέ το σχολείο κα'ι τήν εκκλησία του *).
Ή  σύνθεση τοΰ πληθυσμοί τής Κούκλενας προ τοΰ 1906 ήταν : 450 

οικογένειες Ελληνικές*), 350 τουρκικές, 1 5 —20 οικογένειες βουλγαρικές 
’Εννοείται ότι ως τά 1906 δήμαρχος του Λήμου Κουκλενας ήταν πάντοτε 
έ'λλην, σύμβουλοι Ελληνες καί τοΰρκοι καί ένας μόνον βοόλγαρος. Έ ξ  άλλου 
τό πρώτο βουλγαρικό σχολείο άνοιξε μόλις στα 1S93 μέ τριανταριά μαθητάς 
περίπου, κι’ «ΐιτούς άπο τά γύρω χωριά ή έλληνόπαιδες, που θέλανε νά μά 
θουν βουλγαρικά, δπω: λ. χ. ο Κοσμόγλου που εξετάσθηκε ώς μάρτυς. 
Ό τα ν  ήρθε ή κρίσιμη στιγμή οί· Κουκλενιώτες άποδείχτηκε, Srt δεν λεγό
τανε μονάχα 'Έλληνες «ψιλφ όνόματι» άλλ° ότι βαθειά αισθανότανε την Ελ
ληνική τους καταγωγή. Γ ι’ αΰιο από τά 1906 ως στά 1928 μεταναστέυσαν 
δλοι εκτός από 10 — 15 οικογένειες, από τις οποίες ot μισες ήσαν Ελληνες 
ύπήκοοι κι' έφυγαν υστερώ τέρα. Προτίμησαν ν’ άφήσουν τά σπίτια και 
κτήματα πού τά είχαν από παππού - προς - παππού, νά εγκαταλείψουν τούς 
τάφους των γονιών τους, νά ύποστοΰν ολα τά δεινά τοΰ ξερριζώματο; και 
τής ξενιτειας παρά αυτοί και τά παιδιά τους νά βουλγαρέψουν. Στά 1914 
μάλιστα σ’ εκείνους, πού δεν είχαν άκόμα μεταναστεύσει τούς πρότειναν έπι 
σήμως νά τούς επιστρέφουν, δλα τους τά κοινοτικά κτήματα, σχολεία κα'ι 
εκκλησίες, νά έχουν παππάδες και δασκάλους έλληνας, νά μαθαίνουν τά π α ι
διά τους ελληνικά γράμματα μέ μιά μονάχα ύποχρέωση νά μνημονεύουν σι 
παππάδες των αντί τον Πατριάρχη τον "Εξαρχο,— αλλά καί αυτό δεν τό δέ 
χθηκαν οϊ φιλοπάτρηδες Κουκλενιώτες s). ’Εδώ στην Ελλάδα 0Î Κουκλενιώ- 
τες έγκατεστάθηκαν ομαδικά στην ‘Αγία  Βαρβάρα ή Λιαβόρπισα, εγκατα
λειμμένο κρυτσοβλάχικο κτηνοτροφικό χωριό κοντά στη Βέρροια. Ρόζιασαν 
κ ι’ αιμάτωσαν τά χέρια τους γιά νά εκχερσώσουν τη περιοχή τοΰ νέου τους 
χωριού και νά τό μετατρέψουν σ’ άμπέλια και χωράφια, Τό ονόμασαν «Νέα 1 2 3

1) Ή  κτηματική περιουσία τής Ε λληνικής Θρησκευτική; Κούκλε νας ήταν : 
1) Τρεις έχκλησίες τοΰ 'Αγίου ’ Αθανασίου, τοΰ ’ Αγίου Θεοδώρου, τοΰ Ά γ ιο υ  Παν- 
τελεήμονος. 2) Δυο σχολεία. 3) ‘ Εξήντα τέσσαρα κομμάτια αγροί καί 4) 'Επτά πα
ρεκκλήσια’ άπό τά όποια 18 τοΰ χαιριοΰ έκτάσεω; 10 0  δεκαδ, οιρεμμάτων καί ταλλιι 
έκτάσεως 2210 μοναστηριακά μέ δάσος τοΰ Μοναστηριού 1600 στρέμμ. Αειβάδια 
2 2 0  στρέμμ., αμπέλια 190 χιλ. κούτσουρα, ενα μετόχι οτήν Κούκλε να 2000  τ. μ. μέ 
4 δωμάτια μέ τά παραρτήματά των καί αύλή 4.000 τ. μ.. Σ τ’ αμπέλια καί τά χω
ράφια τοΰ μοναστηριού τών 'Αγίων ’ Αναργύρων οι Κουκλενιώτες είχαν προνο- 
μιοδχο θέση νά τά νοικιάζουν μέ δικαιώματα «μουκατά*=έμφυτεύσεως. Πρβλ. Dos 
sier de la  Ier Sous - Commission Greco - B ulgare No 3 4 6 4 3  καί υπόμνημά μου 
Cotnm unauie re!ig. Grecque de Coııelen et du C ouvent <Agii-Anarguiri» σ ·  9— 19.

2) Πρβλ. καταθέσεις τοΰ μάρτυρος Π. Κοσμόγλου, γραμματέως τής Κοινό 
τητος Pr, Verbal du 2 1  III 1 9 2 9 . Dossier N o 3 4 5 4 3 .

3) Τό ίδιο συνέβη καί orö Στενίμαχο μέ τούς έλληνας Στενιμαχϊτες άλλα 
μέ τό ΐβιο αποτέλεσμα. Πρβλ. Καταθέσεις οίκονόμου Παππά - Λεωνίδα Dossier 
No 3 1 1 6 5  P r. V erbal 1 5  X  19 2 8  et 6 ,



Κονχλη·α& καί με την επιμονή, υπομονή και τήν εργατικότητα τους έκαναν 
τήν περιοχή του ένα Απέθαντο κήπο, Ύ πέφεραν πολύ αλλά τώρα εύημερούν.

Ή  παλαιά Κούκλενα, το Δερμέν Λερέ (μετονομασμένο Φερδινάνδοβο) 
ή Μπελάστιτσα μέ το μοναστήρι τού "Αη Γιώργη ήσαν ιά  αγαπημένα θέ
ρετρα τών Ελλήνων Φιλιππουπολιτών, όπως το μοναστήρι τής 'Αγίας Π α 
ρασκευής των Στενιμαχιτών, προπάντων όμως ή Κούκλενα και τό μονα
στήρι της δηλ. το μοναστήρι των αγίων ’Αναργύρων. Έ κ εΐ περνούσαν οϊ 
Φιλιππουπολΐτες τή θερινή saison Ιουνίου Αύγουστου. Λατέρνα, χορός, πε
ρίπατοι κοντινοί ώς τ’ αμπέλια, τραγούδια ελληνικά ντόπια, Πολίτικα καί 
Ά θηνιώ τικα, μερικές πιό μάκρυνες έκδρομές μέ βωδάμαςα καί υπαίθρια 
τραπέζια,—ήσαν οί χαρούμενες απασχολήσεις ιών νέων και όχι λίγων κοτσο
νάτων γέρων. ’)

Κ ι’ όμως πολλά ειδύλλια, τού άρχισαν κάτω από τό φώς τού φεγ
γαριού σέ κάποιο βραδυνόν περίπατο, ή στον χορό σέ κάποιο αλώνι μετά 
τον δεκαπενταύγουστο, ή στο τούρκικο καφενείο, στό κέντρο τής Κοΰκλενας, 
—εξακολούθησαν στή Φιλιππούπολη γιά νά πάρουν τέλος μέ τον χορό τοϋ 
Ή σαΐα . Σ υχνΰ παρέες άπό νέους που δεν τους έλειπαν ούτε οί ειδικοί καντα- 
δώροί ούτε οΐ κιθάρες κινούσαν άπό τή Φιλιππονπολη κατά τό μεσονύχτι τής 
Παρασκευής πεζοί, έφταναν τό πρωί στην Κούκλενα, διασκέδαζαν μέ χορό 
και τραγούδι τό Σάββατο ώς τά μεσάνυχτα, λαγοκοιμούνταν κάπου υπό τον 
«άστερόεντα» στον δρόμο γιά τούς 'Αγίους Αναργύρους καί τό πρωί τής 
Κυριακής παρουσιάζονταν στήν εκκλησία τού μοναστηριού ν’ ανάψουν τό 
κεράκι τους. ’Έπειτα χορός καί τραγούδι όλη τήν ήμέρα, φαγί στό κιόσκι 
καί ύπνος σιό ηγουμενείο καί τήν άλλη πρωΐ πρωΐ γιά τή Φιλιππούπολη. 
Μέλος μιάς τέτοιας συντροφ άς ήμουν hi’ εγώ. Ή  φωνή μέ βοηθούσε μά πιό 
πολύ μέ βοηθοΰοε τό seconto καί τό μπάσσο τών φίλων μου. Μιά χρονιά 
όμως μάς έπεσκίασε ένας Βαρναΐος, ό Γουναρόπουλος, αδελφός τοΰ σημερι
νού προέδρου τού συλλόγου τών Βαρναίων στή Θεσσαλονίκη. Έ π α ιζε  έκτα
κτη κιθάρα. Μάς τραγουδούσε βέβαια ζωηρά τραγούδια : «Τράβα γυαλό, 
τράβα γυαλό βαρνιώτισσα κοπέλλα, τράβα γυαλό τράβα γυαλό βαρνιώτισσα 
κυρά,..» μά τό φόρτε του ήταν σέ κάτι ρωμαντικά τραγούδια, πού ή άντι- 
στροφή τους ή καί ολόκληρα ήσαν τονισμένα σέ σκάλα m inöre, γιά νά τον 
άφινουμε, μόνος του νά τελειώνει τό παθητικό του τραγούδι. Κυρίες καί κο
ρίτσια τον παοακαλοΰσαν νά τού; τραγουδήση τό «Καταβαίνει δ ήλιος στή 
Δύση» ή τό «τρέμω» καί ό Γουναρόπουλος άρχιζε : I)

I) Τής Κοΰκλενας μάλιστα στά χρόνια μου τής βγάλανε καί τραγούδι. 

Είναι ή Κούκλενα £να χωριό Χορεύουν πόλκα καί βαλς μαζή
πδχει κοπέλλες ενα σωρό, κ ι’ άλλοι τούς χάσκουνε ωσάν χαζοί,
δ κόσμος δλος τρέχει εκεί του Ή σαία μά τον χορό
γιά νά χορέψη τήν Κυριακή, δέν τόν χορεύουνε κι' άπορά).



Τρέμω yâ or’ ομολογήσω, τρέμω νά σοΰ το είπώ 
τρέμουν δλα μου τα μέλη νά σοΰ πω πω; σ’ αγαπώ. 
c Ησυχίαν dey ευρίσκω, να πλαγιάσω Sir ή μπορώ, 
ία αν ποτέ τα μάτια κλείαω, πάλι εμπρός μου σε &ωρώ

Κι’ έβλεπε; ματάκια κοριτσιών καί κυριών άκόμα να δακρύζουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ·
ΤΟ  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Τ Ω Ν  ΑΓ ΙΩ Ν  Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ω Ν

Δυο μουλαρόδρομοι, 6 ένας από το Μετόχι τοΰ ελληνικοί συνοικισμού 
της Κούκλενας, που είναι και ό συντομώτερος,—6 άλλος από τον τουρκο- 
μαχαλ.ά άνηφορίζοντας οδηγούν στο μοναστήρι τών 'Αγίων ’Αναργύρων, 
πού δεν απέχει από τήν Κούκλενα περισσότερο από δυό · τρία χιλιόμετρα 
ΓΓ  αυτό συνήθως β κόσμο; πάει ώ; έκεΐ πεζός Στήν αρχή κανένα - δυό χι- 
λιόμετρα ό δρόμος τοΰ μετοχιού είναι κατάξηρος καί κάτι υψώματα δεξιά 
και μπρος κρύβουν τή θέα πρός τή Φιλιππούπολη καί τό μοναστήρι. Πλη
σιάζοντας όμως καί σέ μιά καμπή τοΰ δρόμου παρουσιάζεται τό μοναστήρι 
μ ’ όλη του τή μεγαλοπρέπεια καί χάρι. ’Αλλά και από το μοναστήρι κάποιος 
θά σέ παρατηρήση καί χαρούμενα θά σημάνη την καμπάνα γιά τό «καλώς 
όρισες». Πόσες φορές κι1 εγώ», παιδί σάν ήμουν καραδοκούσα τα Σαββατο 
κύριακα από τό ήγουμενεΐο ή από τό καμπαναριό νά δώ κανένα νάρχεται 
για νά σημάνη την καμπανούλα σου ! Τό μοναστήρι παρουσιάζει ένα μεγάλο 
έπίκτιστο τετράγωνο, απλωμένο σέ τρεις ταράτσες τή μια πάνω από τή άλλη- 
”Εχει τέσσαρες μεγάλες αυλόπορτες μια στή μεσημβρινή του πλευρά,— ή κάτω 
πόρτα—, δυό στή δυτική του καί μια ακόμη στην άνατολική. Ή  Ιπίσημη 
όμως είσοδος είναι από τό άγιασμά του δηλ. ή επάνω καί κάτω πόρτα τής 
δυτικής πλευράς, πού οδηγούν στην κάτω καί στή μεσαία ταράτσα τού μο 
ναστηριού. Καί πάνω από την πρώτη πόρτα είναι εικονογραφημένοι ΟΪ δύο 
άγιοι κρατώντας τό μοναστήρι στά χέρια. Μπαίνοντας από τή μεσημβρινή 
την κάτω πόρτα έχεις δεξιά την εκκλησία τών άγιων Ανάργυρων καί νότιό 
ανατολικά τά παλιά κελιά τών μοναχών καί τό παλιό καμπαναριό χωρίς 
καμπάνα. Στα παιδικά μου χρόνια από τά κελιά τούτα σωζόταν μόνον ένα 
άρκετά μεγάλο δωμάτιο, πού έμεινε δ παππάς τού μοναστηριού, γιατί όπ'ως 
ήταν τό μοναστήρι αυτό πλούσιο συντηρούσε έκτος από τον ήγούμενο, έναν 
ή δυό παππάδες, οίκονόμο, ψάλτη καί άρκετό πολυάριθμό προσωπικό : ψωμά 
μάγειρο, παραμάγειρο, έναν ταξιδειώτη, πού έρχόταν καί στή Φιλιππούπολη 
μέ δοχεία «διά τό ελαιον τής εκκλησίας τών θαυματουργών αγίων Κοσμά 
καί Δαμιανού» ‘). Χωρισιά είχε τό μοναστήρι τούς βοσκού; του, τούς άγρο

1} Γιά τον Μπάρμπα Κώστα τόν ταξιδιώτη δες παρακάτω σελ. 70 σημ. 8 

τοΰ Παραρτήματος.



φύλακας και έναν κανδηλάφτή, πού ήταν ασκεπής και δούλευε για τήν ψυχή 
του. Ά π ό  τήν κάτω ταράτσα μια πλατεία πλακόστρωτη σκάλα με σιδερένια 
κάγνελα οδηγεί σιή μεσαία αυλή καί ακριβώς απέναντι σιή σκάλα είναι ή 
κεντρική βρύση τοΰ μοναστηριού, (είχε δυο άλλες στον αυλόγυρο τοΰ μονα
στηριού καί τρεις έξω στον αγιασμό) κα'ι πάνω από τή βρύση αυτή είναι 
κτισμένο τό κιόσκι τοΰ μοναστηριού, πού βρίσκονταν στην τρίτη κα'ι την πιο 
ψηλή ταράτσα. Πίσω της υψώνονταν ή βορεινή πλευρά τοΰ μοναστηριού, ή 
νεώτερη άπό όλες. Κάδε μιά άπό τις εξ αύτές βρύσες έφερε στη μετώπη της 
πάνω σέ μαρμάρινη πλάκα μέ παππαδίστικα γράμματα ελληνικές επιγραφές 
σέ στίχους ή σέ πεζό και κάτω κάτω ονομαζόταν 6 κτήτωρ της. "Οταν τον 
’Ιούνιο στα 1929 κατ’ αίτηση τού βουλγάρου αντιπροσώπου κ. Κ. Ποππώφ 
πήγαμε να κάνουμε αυτοψία στο μοναστήρι, όλες αυτές αΐ κτητορικές ,Ιλλη- 
νικές επιγραφές είχαν προηγουμένως άφαιρεβή ‘) κα'ι μονάχα ματ έμεινε στον 
τόπο της : ή μαρμάρινη επιγραφή τής κεντρικής βρύσης στό κιόσκι. Τό πε
ριεχόμενο της είναι : Η Β Ρ Υ Σ ΙΣ  ΑΥΤΗ Α Ν Η ΓΕ ΡΘ Η  ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ 
ΑΔΡΑ ΔΑΠ ΑΝΗ ΚΑΙ Π ΡΟ ΣΤ Α ΣΙΑ  ΝΙΚΟΔΗΜ ΟΥ Α ΡΧ ΙΜ Α Ν ΔΡΙ
ΤΟΥ. Η ΓΟ Υ Μ ΕΝ ΕΥ Ο Ν ΤΟ Σ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΑΥΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜ Η 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ X ' Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Υ  Μ ΠΟΣΚΟΓΛΟΥ ΕΚ ΣΤΕΝΗΜ ΑΧΟΥ.

1848 ’Ιουλίου 1δ ’).
Σαν εξαιρέσουμε τή νοτιανατολική πλευρά τοΰ μοναστηριού, πού δπως 

είπαμε παραπάνω ήταν ερειπωμένη, δλες οΐ άλλες ήταν τέλεια οΐκοδομημέ- 1 2

1) "Αν οί επιγραφές αΐυές κατεστράφηκαν άπό τούς Βουλγάρους ή οχι 8έν 
to  ξέρω. 'Οπωσδήποτε δμως μδλον δτι στά 1929 έζήτησα νά μάς τις δείξη ό ηγού
μενος, δέν ιό Ικανέ. Έ ν τούτοις πέντε χρόνια προτήτερα στά 1924 ό Μνρτίλος 
Άποστολίδης είδε στό σκευοφυλάκετο τοΰ Μοναστηριού δύο μαρμάρινες πλάκες, 
άπό τις οποίες ή πρώτη ήταν εντοιχισμένη στό Άγιασμα καί ή δεύτερη σιήν κρήνη 
τής κάτω αύλής κοντά σιήν εκκλησία. Τό περιεχόμενο τής πρώτης, άπό τόν Αΰ 
γούστο τοΰ 1830 είναι τό επόμενο ;
Μωσής ό πάνυ τάς πέτρας βλύσας ϋδωρ ώρυξε πηγήν τήνδε αδρά δαπάνη 
πότισι λαόν πάλαι 'Ισραηλιτών ύδωρ πότιμον βλυζάνότισαν άφρόνως.
κλεινός δέ Νικόδημος ’Αρχιμανδρίτης νοσοΰσι ρώσιν καί ίασιν παρέχον. 
καί προστατεύων τής μονής ταύτης ήδη Δφη Θεός σοι θείαν άντιμισθίαν. Ά ω λ '.

Μέ τό ίδιο περιεχόμενο περίπου καί τήν ίδια χρονολογία ήταν και ή δεύ
τερη. Πρβλ. Μ νρτίλου Ά π ο σ ιο λ ίδη  ; Περί Κουχλένης και τής φερώνυμου αυτής 
Ιπί τής Ροδόπης Μονής των Ά γ .  ’ Αναργύρων. Άρχεϊον θρακικοΰ Λαογραφικού 
καί Γλωσσικού θησαυρού Τόμ. Β '. (1935— 36) οελ, 18 καί 23.

2) “Αν καί οΐ ΣτενιμαχΤτες ένδιαφέρονταν προπαντός γι.ά τό μοναστήρι 
τους τό Βάτσκοβο, οί Βουδενιώτες γιά τόν άγιο Κύρηκα, μά φιλόθρησκο» καί πα
τριώτες, δπως ήσαν, δέν άρνιούντανε ποτέ τόν όβολό τους γιά κάθε ελληνικό σχο
λείο ή Ικκλησία, Θά δοΰμε παρακάτω, πώς χάρι στη συνδρομή των Στενιμαχιτών 
πλακοστρώθηκε ό προθάλαμος τής βορεινής πλευράς τών 'Αγίων ’Αναργύρων επί

. Γρηγορίου. 'Εμείς οί Φίλιππου πολίτες, πρέπει νά τ’ ομολογήσω, σ’ αΰτό τό κεφά
λαιο υστερούσαμε λιγάκι.



νες. Ό  ίδιο; τρόπος οίκοδομήσεως όπως καί σέ άλλα μας μοναστήρια, Κάτω 
δηλ. στο Ισόγειο, διαμερίσματα προορισμένα για ιοί»; εργάτες τοΰ μοναστή, 
ριοΰ, γιά αποθήκες τροφίμων ή κρασιού, για σταόλους καί αχυρώνες. 
’Επάνω άπό το Ϊσόγειο ένας μακρύς σκεπαστός προθάλαμος, πού καί πού 
μ“ §να έπίσης σκεπαστόν εξώστη, μέ ξύλινα κάγγελα άπ’ εμπρός, πίσω εύρύ 
χωρά καί ευπρόσωπα δωμάτια καί κάθε δύο τρία δωμάτια κι’ ενα μαγει
ρείο. ’Έτσι τό βρήκα καί στις 26 Ιουνίου τοΰ 1929 στα χέρια των Βουλγά
ρων, όταν πήγαμε γκχ αυτοψία μέ τη διαφορά, ΐίτι τώρα δχι μονάχα ή νο
τιοανατολική αλλά καί ή νοτιοδυτική του πλευρά ήταν ερειπωμένη. Μια τυ
χαία πυρκαϊά την ρήμαξε. Τυχαίες πυρκαϊές δεν ελειψαν βέβαια καί όταν 
τό μοναστήρι ήταν ελληνικό. Τότε όμως αν δέν προλάμβαναν νά τό σβήσουν 
οι άνθρωποι τοΰ μοναστηριού, που ήσαν πολυαριθμότεροι, έφτανε νά ση 
μάνη «κίνδυνο» ή καμπάνα του. Καί τότε έβλεπες, μά μέρα ήταν, μά νύχτα, 
μά μεσάνυχτα, γιορτή ή καθημερινή τού: Κουκλενιώτες νά τρέχουν λαχανια
σμένοι τον ανήφορο μέ άξίνες κασμάδες, δικέλες, γάντζους, πριόνια, γκαζόν- 
τενεκέδες ή δ,τι καθένας του εΰρισκε πρόχειρο γιά νά σβύσουν τή φωτιά. 
Γυναίκες και παιδιά τούς ακολουθούσαν νά τούς δώσουν χέρι βοήθειας, κι’ 
έτσι προλάμβαναν το κακό."Ισως καί οί Βούλγαροι, οί νέοι κάτοχοι τοΰ μονα
στηριού νά κάνανε τό ίδιο, όταν εΐδαν τόν κίνδυνο. Μά τώρα πιά οί έλληνες 
Κουκλενιώτες ήσαν αδιάφοροι για την τύχη τοΰ μοναστηριού. Διότι γ ι ’ αυ 
τούς ’Ορθοδοξία, Ελληνισμός, Ελληνική μητρική τους γλώσσα ήταν «τριάς 
δμοούσιος καί αχώριστος». ’Ενώ προτήτερα! ... Δέν ήταν δ ηγούμενος πού 
τούς φώναζε «βοήθεια !» ήταν οί άγιοι ’Ανάργυροι, οί άγαπημένοι τους κατ’ 
εξοχήν "Ελληνες άγιοι πού κινδύνευαν καί τούς ζητούσαν βοήθεια. Καί τότε 
ποιος δέν θάφινε δλα, κ ι ί  γυναίκα ετοιμόγεννη πού λέει Ö λόγος, για νά 
σώση τούς αγίους του; Τέτοια ήταν ή ψυχοσύνθεση των Κουκλενιωτών. Τούς 
γνώρισα καλά ’)·

2 τή νοτιανατολική πλευρά τής κάτω αύλής βρίσκεται ή εκκλησία των 1

1) ΟΙ Βούλγαροι, δίαν πήραν μέ βία τό μοναστήρι των ‘Αγίων Α να ργύ
ρων δέν αδίκησαν τού; Κουκλενιώτες μόνον ομαδικά, άλλά καί ώς άτομα. Λίγα 
ήσαν τά μοναστηριώτικα τ ’ αμπέλια πού τά φύιευε άπ’ ευθείας ή διοίκησις τού 
μοναστηριού. Τά περισσότερα δίδονταν οτοΰς Κουκλενιώτες μέ «μουκατά* δηλ· μέ 
εμφύτευση. Μόλις λοιπόν ήρθε ό πρώτος βούλγαρος ήγούμενος, καί πρώτη του δου
λειά ήταν νά κατάργηση αυθαίρετα τό δικαίωμα τής Ιμφυτεύσεως των Κουκλενιω- 
των. Πρβλ. Υπόμνημά μου προς τήν Α’. ‘Υποεπιτροπήν ‘Ελληνοβουλγαρικής με- 
ταναοτεύσεως παράρτημα άριθ- 3 καί άριθ. 5, Μέ τό πρώτο ό ‘Έλλην Μητροπο
λίτης μέ συμβόλαιο άπό 13 Μαΐου 1903, δίνει πρό; εμφύτευση στούς άδελφούς Γκάρη 
άπό τήν Κούκλαινα ένα χωράφι εξ στρεμμάτων γιά νά τό με τα τρέψουν σέ άμπέλι 
καί μέ τό δεύτερο άπό 14 ’Απριλίου 190Τ οί Βούλγαροι ηγούμενοι Αγαθάγγελος 
Σεραφήμωφ τούς ιό άφαίρεσεν και άς σημειωθή καί τοδτο, 5 τι τά άμπέλι τά πρώτα 
3 —4 χρόνια 6έν άπεδιδεν τίποιε καί μονάχα μέ έξοδα είναι έπιφορτισμένο.



'Αγίων 'Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανόν, Άποτελεΐται άπο τρία διαμερί
σματα τον προνάρθηκα, τον νάρθηκα και τον καθαυτό ναό μέ τό άγιο βήμα. 
’Έχει έκταση δεκαπενταριά μέτρα μάκρος και οκτώ μέτρα πλάτος. Ό  προ- 
νάρθηκας είναι ένα πλινθόκτιστο δωμάτιο κολλημένο υστερώτερα στην Εκ
κλησία. Κιίσθηκε στα 1862 από τον διάδοχο τοΰ Νικοδήμου τοΰ Φιλιππου- 
πολίτου, τοΰ όποιου τό όνομα μένει άγνωστο, γιατί μερικούς τόμους από 
τους Κώδικας της Ελληνικής Μηιροπόλεως τους πήραν οί Βούλγαροι όταν 
άποσχίσθηκαν από την Ελληνική Εκκλησία μετά την παύση τοΰ βουλγαρί- 
ζοντος Π αισίου δηλ. κατά τά 1862 καί άλλους ό βουλγαρικός όχλος κατά- 
στρεψε τον ’Ιούνιον τοΰ 1906, μαζή μέ την καταστροφή τής βιβλιοθήκης τής 
'Ελληνικής Μ η τρ ο π ό λ εω ςκ α ί  τής βιλιοθήκης τοΰ Μαρασλή μέ 3000 τό
μους βιβλίων. Ό  προνάρθηκας αυτός πάντως κτίσθηκε μέ φανερό σκοπό 
νά μπορούν νά στεγάζωνται οι τρελλοΐ που τους έφερναν για θεραπεία σ’ 
αυτό τό μοναστήρι. 'Ολόκληρη ή κατασκευή του, ή τοποθεσία των παραθύ
ρων, μια κολώνα πέτρινη κι’ ένας χοντρός στύλος στις απέναντι άκρες μέ 
άλυσσίδες γιάτό δέσιμο των τρελλών, ξύλινα ψηλά καί πλατεία πεζούλια, αυιο 
άποδεικνύουν, Ή  καθαυτό εκκλησία μέ τον νάρθηκα τη; είναι λιθόκτιστη. 
Ά π ό  τον τρόπο τής κατασκευής της την εικονογράφησή της κιλ. φαίνεται, 
υτι δεν είναι παλαιότερη άπό διακόσια ή τριακόσια χρόνια, πράγμα που δεν 
άποκλείει καθόλου, σ’ αϊτό τό ίδιο μέρος νά ΰπήρχε άλλη εκκλησία, που κα
ταστράφηκε, Δέν άποκλείεται μάλιστα σιό ΐδιο μέρος ή σιόν παρακείμενο 
κήπο τοΰ μοναστηριού νά ΰπήρχε στα χρόνια τής είδωλολατρείας «Ιερό», 
πού λατρευόταν ό Ηρακλής αφοί οί πρώτοι άπό τους νεωτέρους εντόπιους 
ιστορικούς μας 0 Λενκίος Γεωργιάύης *}, ό Κ, Οικονόμου8) καί ό Γεώργ. Ταον· 
χαλάς ') είδαν εδώ κομμάτια άπό μαρμάρινα άγάλματα που παρίσταναν τόν 
Ήρακλέα, Ό τ α ν  στά 1862 κτίσθηκεν ο προνάρθηκας τον σοβάδισαν άπό 
μέσα κι’ άπ’ εξω καί μαζή μ’ αυτόν καί τον έξοοτερικό τοίχο τοΰ νάρθηκα, 
πού ολόκληρος ήταν ιστορημένος μέ την άναπαράσταση τής δεύτερης παρου
σίας, τήν κόλαση καί τον παράδεισο όπως συνηθιζότανε στα μοναστήρια μας. 
Αυτό επιβάλλονταν ακόμα, γιατί τό κάτω μέρος τής ζωγραφιάς ήτανε κατα- 1 2 3 4

1) Σ ιή  βιοβληθήκη τής Μηιροπόλεως βρισκόταν επίσης τό χειρόγραφο τής 
ιστορίας της Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως* στην οποίαν έργάσθηκε ό μακαρίτης 
ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (ό κατόπιν ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Κων)πόλεως) περισσότερα άπό 
δέκα χρόνια, βάσει ιστορικών πηγών άλλά καί χειρογράφων, πού βρήκε σέ βιβλιο
θήκες καί αρχεία άρχοντικων οίκογενειών τής Φιλιππουπόλεως, καί άλλων τής οι
κογένειας ΟΙκονομίδη απογόνων τοΰ ιστοριογράφου Κ. Οικονόμου.

2) Λενκίον Ρταιργιάόου : Λοιμοί άφορισμοί. Παρίσιοι 1832 σελ. 385, σημ.—
3) Κ .  Ο ικ ο ν ό μ ο ν  t  Ίστοριογεωγραφική τής ’Επαρχίας Φιλιππουπόλεως Π ε

ριγραφή. Βιέννη 1812 σελ. 26 § ιβ.
4) Γ, Τοονκαλά  : Ίστοριογεωγραφική Περιγραφή τής ’Επαρχίας Φίλιππου- 

πόλεως Βιέννη 1850 σελ. 61 § 73.



στραμμένο άπά ξυσίματά μέ σουγιά, για νά γράψουν διάφοροι επισκέπτες 
τα δνόματά τους. Κι’ επειδή αλλιώς είναι αδύνατον νά πιάση σοβάς έφκια- 
σαν τον παλιό τοίχο μέ τή μούρη τοΰ σκεπαρνιού, σέ ισόμετρα διαστήματα, 
τον έπίχρισαν καί ξαναζωγράφισαν την δεύτερη παρουσία. Επιμένω  σ’ αύ- 
τές τις λεπτομέρειες, γιατί τά σκεπαρνοσκαλίσματα τοϋτα οΐ Βούλγαροι τα 
έθεώρησαν για βανδαλισμό των Ελλήνων ηγουμένων, για νά καταστρέψουν 
έ'να βουλγαρικά έργο τέχνης μίαν απόδειξη, οτι τό μοναστήρι, ήταν βουλ
γαρικά την εποχή εκείνη- Καί νάταν παλιά άναπαράσταση τουλάχιστον βουλ
γαρική ! Είχε πέρα για πέρα ελληνικές επιγραφές μέ παππαδίστικα γράμ
ματα πού επειδή καταπληκτικά μοιάζουν μέ την παλιά σλαυϊκή Κύριλιτσα, 
την πήραν για σλαυϊκή. "Οταν στά 1924 ό Μυρτίλο; Άποσιολίδης πήγε σιά 
μοναστήρι καί μελέτησε τήν εικονογράφηση δεν βρήκε ούτε μιά βουλγαρική 
επιγραφή. Στά 1929 όταν πήγα εγώ μέσα σέ Ικατο ελληνικές επιγραφές 
φαμπρικαρίστηκαν- καμμιά δεκάρια, μά χωρίς νάναι κανείς τεχνοκρίτης, εύ
κολα διέκρινε τήν πλαστογράφηση ').

ν* * ' ■
Ά η δ  ιούς ήγονμένονς τοΰ μοναοχηριον των ’Αγίω ν ’Ανάργυρων θ υ 

μούμαι τον Γρηγόριο  ιόν Λέοβιο, τον Καλλίνικο ιόν Στενιμαχίτη, τον Ν ι
κόδημο τον νεώιερο, τον Φιλιππουπολίτη καί τέλος τον Κωστάντιο τον Φι- 
λιππουπολίτη τον τελευταίο "Ελληνα ήγθύμενο."Οιαν οί Βούλγαροι στιλ 1906 
πήραν μεταξύ των άλλων καί τά μοναστήρι, ή Μητρόπολις ιής Πλόβδιφ διό- 
ρισεν ήγούμενο τον ’Αγαθάγγελο Σεραφίμωφ. ’Από τούς Κώδικες τής Μη- 
τροπόλεως πού διασώθηκαν, φαίνεται δτι ένας ικανός, δραστήριος και νοι
κοκυρεμένος ήγούμενος των αγίων ’Αναργύρων ήταν ό Νικόδημος, λόγιος Φι- 
λιππουπολίτης άπά τά μέσα XIX α ιώ να.Ό  Νικόδημος αυτός ήγουμένεψε άπά 
1824 ώς στά 1852—53, Βρήκε το μοναστήρι μισορεπιασμένο καί μέ χρέος 
93,646 γρόσια το όποιον ό ίδιος άνάλαβε νά το πληρώση. Καί όχι μονάχα 
κατόρθωσε να πλήρωσή ιό χρέος αύιό πού δεν ήταν δά καί μικρά αλλά καί 
έκ βάθρων νά οΪκοδομήση όλα τά γύρω τής εκκλησίας κτίρια, πού καί σή
μερα σώζονται έκτος από τό επάνω πάτωμα τής βορεινής πλευράς καί τού 
νέου καμπαναριού τοΰ μοναστηριού, πού κτίσθηκαν Ιπί Γρηγορίου καί γιά 
τά όποια 0ά μιλήσουμε παρακάτω. *0 ίδιος Νικόδημος οικοδόμησε σέ σχήμα 
Π  καί κάτω από ένα μεγάλο πλάτανο καί μιά χρονίσια βαλανιδιά 100— 150 
μέτρα δυτικά άπά τό μοναστήρι και κάτω από τό ύψωμα τού Καμηα, τό χα
ριτωμένο τριμέτωπο 'Αγιασμα. Αυτό πιστοποιείται έκτος άπά τούς Κώδικες 
ακόμα κι’ από τήν αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα τήν εντοιχισμένη σχή με
σαία τρίκρουνη βρύση του.

*0 Νικόδημος ό Φιλιππουπολίτης, πού πέρασε τριάντα χρόνια περί- 1
1) Π'οβλ. Mvqγ. Άποατολϊδη, op. αελ. 26. — Dr D. AT, Woqasli, La Com- 

raunaute tirecque de Couclena et le Convent Agii Anarguiri σελ. 43.



που. τά καλλίτερα της ζωής του, σ’ «ύτό χό μοναστήρι, τόσο τό άγάπησε, 
ποΐι και στήν αύτόγραφη διαθήκη του από τό 1852 αφήνει ένα ορισμένο 
ποσό μέ την επιταγή : «”Αν τύχη δ διάδοχός μου νά είναι ζηλωτής τοϋ μο
ναχικοί βίου καί θερμουργός εις ιό νά προετοιμάση μερικήν ύλην ή περί 
τής μενοόσης λοιηηζ οβσα&ρωμένης οικοδομής ή περί τής ιστορίας τής έχ* 
χλησίας τοϋ ίδιου μοναστηριού καί άνακαινίσεως, τότε θέλει λάβει όμοΰ μέ 
τόν τόκον χτλ.» ')* Στήν ίδια διαθήκη παρακάτω προικοδοτεί τό μοναστήρι 
των 'Αγίων ’Αναργύρων μέ ένα «σταυρόν άργυρόχρυσον μετά άργυρας θ ή 
κης, ειι ?ν πολυκάνδηλον, καθώς καί τά εξαπτέρυγα μετά τοΰ σταυροΰ των».1 2 3 4 5)

’Άλλος δραστήριο; ηγούμενος ιών άγιων ’Αναργύρων, που άφησε 
φανερά ίχνη τής δράσεώς του ήταν δ αρχιμανδρίτης Γρηγόριος δ Αέσβιος. 
Τοΰτος διορίσθηκε από τόν μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως μέ την συγκατά
θεση τής Έφοροδημογεροντίας άμέσως μετά τόν ρωσοτουρκικό πόλεμο 
1877—78 κι’ έμεινε στη θέση αυτή ώς στα 1890, δπόιαν παραιτήθηκε, 
Ιδιότευσε σχή Φιλιππούπολη σ’ ένα γειτονικό μας σπίτι ένα-δυό χρόνια κι’ 
έπειτα πήγε στο "Αγιον "Ορος νά περάση τά υπόλοιπα χρόνια τής ζωής του *)·

Μετά τόν Γρηγόριο τρία χρόνια πήρε μέ ενοίκιο τό μοναστήρι δ 
θειος μου Γιάννης Καζάσης άπό τή Φιλιππούπολη. Αυτός δεν ήταν καλόγε
ρος καί γ ι’ αΐιτό είχε μισθωτόν ηγούμενο τόν Καλλίνικο, ιερομόναχο τής 
άδελφότητος τής Παναγίας τής Πετριτσονίτισσας (τσί Βατσκόβου). Τό ενοί
κιο ήταν έκατό εΐκοσόφραγχα χρυσά, πού πληρωνόταν στο ταμείο τής θρη
σκευτικής Κοινότητος Φιλιππουπόλεως γιά τή συντήρηση τών σχολείων. 
Μετά τή λήξη τής τριετίας, δ Καλλίνικος, αρχιμανδρίτης' πλέον, πήρε μέ 
τούς ίδιους ορούς τό Μοναστήρι γιά κάμποσο έτη, αλλά πόσα ακριβώς, δέν 
τό ξέρω. Μετά το 1906 δ Καλλίνικος κατέβηκε στην 'Ελλάδα και πρωτοστά
τησε γιά την μετανάστευση καί τόν πρώτο εποικισμό τών ΐίτενιμαχιτών στην 
Ελλάδα, πού ρίζωσε, τοΰ Ξεροχωρ tov κοντά στην Αιδηψό *).

1) Παράβαλε πιο επάνω, σημ· 55.
2) Μνρτ(Ιον Άποσίολί&η, Ή  Ιερά τής Φιλιππουπόλεως Μητρόπολις και οϊ 

Κώδικες αυτής. ’Ανατύπωσις έκ του Δ', Ε ' καί ST ' τόμου τοΰ Αρχείου Θράκης, 
Ά θήναι, 1939—19i0, σελ. 99.

3) Τόν αρχιμανδρίτη Γρηγόριο τόν θυμάμαι πολύ καλά. Ή τ α ν  επιστήθιος 
φίλος τοΰ πατέρα μου καί δ ίαν  ερχόταν στή Φιλιππούπολη γιά νά δώση λογαρια
σμό τής διαχειρίσεώς του τόν φιλοξενούσαμε σπίτι μας. Ή τα ν  ένας δμορφάνθρω- 
πος, ξανθός, πάντα καλοντυμένος, δλοκάθαρος καί είχε ιδιαίτερη αδυναμία στήν 
περιποίηση τών παχουλών χεριών του. "Ισως γ ι’ αυτό οί Κουκλενιώτες τόν βά
φτισαν «Κοκωνίτσα».

4) Τό τέλος τοΰ Καλλινίκου ήταν τραγικό. Τοΰ έδόθη ή διαχείριση κάποιου
μοναστηριού στήν Έλασσώνα. Κατά τήν εποχή τοΰ Α ' Πανευρωπαϊκού πολέμου 
καί τής κατοχής τής Θεσσαλονίκης από τούς συμμάχους κατηγορήθηκε ό Καλλίνι
κος, δτι έδινε άσυλο σέ Κωνσταντινικονς αξιωματικούς; πού συνεννοούνταν μέ τούς



"Ενα χρόνο κατόπι ήγουμένεψε δ Νικόδημος δ Στενιμαχίτης καί άμε· 
σως μετ’ αύτόν δ Κωνστάντιος μέ ιό παρατσούκλι «Βερισάπκας^, Φιλιπ- 
πουπολίτης. Στα 1906 οι Βούλγαροι μας πήραν κ ι’ αυτό χό μοναστήρι,

** *
Και τώρα θα εξετάσουμε πώς χτίστηκε ή βορεινή πλευρά χοΰ μοναστή 

ριοΰ τών 'Αγίων ’Ανάργυρων. Αδτο εχει σημασία 3χι μονάχα για τήν ιστο
ρία αντον τον μοναστηριού, άλλα καί τών άλλων ελληνικών μοναστηριών 
τής Ροδόπης, δίαν πάθαιναν λεηλασίες ή καταστροφές άπό τους Τοόρκους, 
τους Πομάκους, ή τους λησχοσυμορΐχες Κυρχξαλήδες, (πράγμα συνηθισμένο 
στον X V II  και XV III αΪώνα) ‘) και θά βρισκόταν κάποιο; πλούσιος καί 
ευσεβής κχίτωρ νά τδ ανοικοδόμηση έκ «βάθρων», όπως συνηθίζεται να 
γράφεται στις κτιτορικές επιγραφές. Μια χρονιά, θυμούμαι, (θά ήταν στά 
1882 ή 1883) πήγαμε οικογενειακώς στο μονασιήρι τών 'Αγίων ’Ανάργυ
ρων, στήν άγαπητή μας έξοχή πολύ νωρίτερα άπδ τά συνηθισμένα δηλ. κατά 
τά μέσα τού ’Απρίλη. "Αλλη οικογένεια γιά νά παραθερίση δέν υπήρχε τότε 
άλλα σέ δεκαπενταριά μέρες ήλθε ή Ζωή X' Δαή, αδελφή τής Κας Σμαράγ 
δας X ' Δαή, ή οποία δεκαετηρίδες δλόκληρες διηόθυνε μέ επιτυχία τδ ΙΙαρ 
θεναγωγεΐο καί τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία τών κοριτσιών στη Φιλιπποόπολη, 
Ό  πατέρας μου έρχόταν καβάλα κάθε Σαββατο Κυριάκο γιά νά έπιστρέψη τή 
Δευτέρα πρωΐ στή Φιλιπποόπολη. Μιά Κυριακή, λοιπόν, δ τότε ήγοόμενος 
αρχιμανδρίτης Γρηγόριος προσκάλεσε μετά τήν απόλυση τής εκκλησίας τις 
δυο οικογένειες στο ηγουμενείο. Πήγα κι* εγώ, αν δχι γι’ άλλο, μόνο γιά νά 
μέ κεράσουν λουκούμι. Θά παρατηρήσω, ou  ώ: στήν εποχή εκείνη ή βορινή 
πλευρά τού μοναστηριού ήιαν μισοτελειωμένη. Τδ ισόγειο, πού ήταν προο
ρισμένο γιά σταόλους, αποθήκες και αχυρώνα μπορούσε δπωσδήποτε νά 
χρησιμοποιηθή.Άλλά τδ άνω πάτωμα προορισμένο γιά κατοικίες έπρεπε νά 
συμπληρωθή ή οίκοδόμησή του. Ό  προθάλαμος είχε μονάχα πατόξυλα. 
’Έπρεπε επομένως νά σανιδωθη ή νά πλακοστρωθή. Τά δωμάτια δέν είχαν 
ούτε πορτοπαράθυρα, ούτε ταβάνι, ούτε σανίδωμα κάτω. ’Εξ άλλου δλό- 
κληρο τδ πάτωμα είχεν άνάγκη άπδ σοβάδισμα και βάψιμο,

Ό  ήγοόμενος μέ τον πατέρα μου και τον Νικόδημο τον Στενιμαχίτη 
πού ήταν τότε παππάς κα'ι βοηθός τού ηγουμένου, έκαναν έναν πρόχειρο * 1

Γερμανοβουλγόρους και κατά διαταγή τού Σαράι γ τυφεκίστηκε μέ τον μικρότερο 
του άδελφό, πού ήταν οίκονόμος τού ίδιου μοναστηριού.

1) Κατά τούς βουλγάρους, ιστοριογράφους Μίλισυ Ποππώφ καί ‘Αλεξ. Ίβά- 
νωφ, πού βασίζονται σέ κάποιο βουλγαρικό χειρόγραφο τοΰ X V II αιώνα, τόν Με
θόδιον Ντραγγίνωφ, οί Πομάκοι σέ μιά μονάχα χρονιά ήτοι στά 1657 «ανάστρε
ψαν στή Ροδόπη επάνω, άπό τό Κόστενετς ώς στο Στενίμαχο 218 ’Εκκλησίες καί 
33 μοναστήρια. Πρβλ. Μ. Poppoff, B algarsk ite  Μου μ stir i (= Τ ά  Βουλγαρικά Μο
ναστήρια) Σόφια 1927 σελ, 11,



185

λογαριασμό καί Αποδείχθηκε, δ π  για νά γίνουν δλ’ αύτά χρειαζόταν ένα Αρ
κετά στρογγυλό ποσό, πού ήταν Αδύνατο να βρεθή. Άποφασίστηκε λοιπόν 
ν1 άφήσουν γιά την ώρα τή συμπλήρωση των δωματίων καί μόνο ό προθά
λαμος νά πλακοστρωθή- Γ ι3 αυτόν τον σκοπό έφτασαν στό συμπέρασμα ή 
μητέρα μου, ή Κα Χατζή Δα ή καί ό Νικόδημος νά πάνε στό Στενίμαχο γιά 
τή συλλογή εράνων. Τώρα γιατί στό Στενίμαχο κι οχι στη Φιλιππούπολη, 
δεν το ξέρω. ’Έτσι κι3 έγινε. Την επομένη Δευτέρα πρωΐ - πρωΐ μαζί μέ 
τοιις μεγάλ,ους κι3 εγώ παιδί 10— 11 χρονώ κινήσαμε μέ τα μοναστηριώτικα 
μουλάρια γιά το Στενίμαχο, Στό Στενίμαχο κατεβήκαμε σέ συγγενικά σπί
τια, διότι τήν εποχήν εκείνη δεν υπήρχαν ξενοδοχεία τής προκοπής εκεί 
πέρα, κ ι’ έπειτα οί φιλόξενοι Στενιμαχΐτες θά  τό θεωρούσανε μεγάλη προσ 
βολή νά μάς άφήσουν νά κατεβοΰμε σέ ξενοδοχείο. Γύρναε ή επιτροπή πρώτα 
τ’ Αρχοντόσπιτα, έπειτα τήν αγορά κι3 ενώ ο Νικόδημος σημείωνε σ’ ένα 
κατάστιχο τί βοήθημα έδινε καθένας και τοΰ έδιδε νά υπογράψη, ή κ. Χατζή- 
Δαή σύναζε τά ποσά σέ μια τσάντα. "Οταν έπιστρέψαμε πίσω ό ηγούμενος 
είδε τον λογαριασμό. Φαίνεται οτι έμεινε ικανοποιημένος καί ότι ό έρανος 
έπέτυχε, γιατί άποφασίστηκε αμέσως ν’ άρχίση ή δουλειά. ’Αγοράστηκαν <5 
άμμος, οί πλάκες κτλ. καί μιά Κυριακή ήρθαν στη βοήδεια οί Κουκλαινιώ- 
τες νά σκάψουν ένα λάκκο γιά τον άσβεστη, νά τόν σβύσουν, νά κουβαλή
σουν άμμο μέ χειράμμαξες καί γκαζοντενεκέδες, νά τόν κοσκινίσουν κτλ. Καί 
δέν ήσαν μονάχα νέοι άντρες άλλα καί γυναικόπαιδα καί γέροι ακόμα. Καί 
ή αμοιβή τους ; Τραπέζωμα εκ μέρους τοΰ μοναστηριού κοντά στ’ άγιασμα 
μέ μιά φασουλάδα, δυό · τρία σφαχτά, τό ανάλογο κρασί καί ή εύλ,ογία τοΰ 
ήγουμένου. ’Έπειτα ήρίΐαν χτίστες, Βούλγαροι αυτοί, άλλά μέ πληρωμή καί 
ή πλακόστρωση τής βορεινή; πλευράς τελείωσε τήν ίδια τήν χρονιά. Γιά τά δω
μάτια τό πράγμα ήταν άπλούστερο. Διάφορες ελληνικές οικογένειες άπά τή 
Φιλιππούπολη καί τό Στενίμαχο δέχθηκαν την πρόταση τού ήγουμένου νά 
προκαταβάλουν τ’ άπαιτούμενα ποσά γιά νά συμπληρωδή οί οικοδόμησή 
τοι>ς καί νά γίνουν κατοικήσιμα κι έπειτα νά συμψηφισθοΰν τά ποσά τούτα 
μέ τό νοίκι, πιιύ θά πλήρωναν στό μοναστήρι μέ τή χρησιμοποίησή τους 
τό καλοκαίρι. Έ ι σ ι  κι’ έγινε. Ό  γιάννης Παππαδάτης λ. χ. καί ό Δ, Γεώρ- 
γιάδης, Φιλιππουπολΐτες, ό πρώτος μεγαλέμπορος καί δ δεύτερος παραγγε
λιοδόχος άνέλαβαν νά συμπληρώσουν (πόρτες, παράθυρα, τζάμια κτλ.), άπό 
δύο δωμάτια στις δυό άκρες, τού πατώματος, οί οικογένειες Ζαπραΐδη καί 
Τσούντα άπό τό Στενίμαχο κτηματίες, ή οικογένεια τού Πετρόγλου μπακάλη, 
τού Διαμαντοπούλου σιταρέμπορου, Σόκλ,η άσφαλιστού, Χατζηβασίλη κηρό- 
ποιού άνέλαβον άπό ένα, καί δυό δωμάτια κράτησε ό ήγούμενος γιά ξενώνα 
διότι ερχόταν ξένοι νά περάσουν δυό - τρεις μέρες στό μοναστήρι κι’ έπειτα 
νά φύγουν. Τοιουτοτρόπως σέ δυό - τρία χρόνια δλόκληρη ή βορεινή πλ,ευρά 
ήταν καθόλα κατοικήσιμη καί καθένας έβαλε άπό μιμν αναμνηστική μαρμά*



ρινη πλάκα, πάνω άπό την πόρτα ιοΰ δωματίου που συμπλήρωσε, “Ολες αύ- 
τές αί εντοιχισμένες πλάκες έλειπαν, δταν στά 1929 ξαναπήγα ώς μέλος τής 
Α'. Έλληνοβουλγαρικής επιτροπής για αύτοψία. "Ομοιες κτιτοριχές επιγρα
φές, δλες ελληνικές υπήρχαν και στον νοτιοδυτική πλευρά του μοναστηριού, 
πού κάηκε στο αναμεταξύ, ενώ στά διαμερίσματα τής ανατολικής καΐ δυτικής 
πλευράς δεν υπήρχαν, πού θά πή δτι αύτά τά τελευταία τά έκτισε τό ηγου
μενείο και κατά πάσαν πιθανότατα ό Νικόδημος δ Φιλιππουπολίτης. Έ πέ- 
μεινα σ’ αυτές τις λεπτομέρειες, διότι οϊ βούλγαροι μάρτυρες πού εξετάσθη
καν στην Α' ‘Υποεπιτροπή σαν από σύνθημα έβεβαίωναν, οτι δχι μονάχα τό 
μοναστήρι τών ‘Αγίων ’Αναργύρων άλλα και τ ’ άλλα τρία, κτίσθηκαν άπό 
δλα τά γύρω χωριά κι5 επομένως δεν είχαν δικαίωμα οί "Ελληνες νά τά θεω 
ροΰν δικά τους. Αυτό μπορεί νάναι αλήθεια γιά τά 142 βουλγαρικά μονα
στήρια, άλλ’ δχι γιά τά τέσσαρα μοναστήρια τής Ροδόπης, τά τέσσαρα στην 
ακρογιαλιά τής Μαύρης Θάλασσας και τά τρία τ’ άλλα, πού άναφέραμε στην 
σημείωση αυτής μας τής μελέτης. Αύτά κτίστηκαν άπό “Ελληνας, ήταν πάντα 
ελληνικά, ώ; τά έβεβαίωσαν οί ‘Έλληνες μάρτυρες, οί διάφορες κτιτορικές 
έπιγραφές, τό φιρμάνι τού 1870 πού είναι καί ή μόνη αλήθεια. Αύτό πα
ραδέχθηκε καί ή Μικτή Έλληνοβουλγαρική ’Επιτροπή κατόπιν από την άπό- 
φάση τοΰ δικαστηρίου τής Χάγης καί γ ι’ αυτό ή ‘Ελλάς πήρε την δφειλο· 
μένη άποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η*.
ΖΩ Η  ΚΑ Ι Κ ΙΝ Η Σ Η  Σ Τ Α  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ

Καθένα άπό τά τέσσερα μοναστήρια πού περιγράψαμε είχε ιόν ή τούς 
πάτρωνας του καί τή γιορτή του. Έ τσ ι λ.χ. τό Βάτσκοβο (γιόρταζε τρεις 
φορές τον χρόνο : τή μέρα τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (15 Αύγουστου), 
τής ‘Αγία Τριάδος (5 Αύγουστου) καί του Α γ ίο υ  Νικολάου (6 Λεκεμβρίον). 
—Τό μοναστήρι τών 'Αγίων ’Αναργύρων γιόρταζε τρεΐς μέρες κατά σειρά : 
τών Α γίων ’Αποστόλων (29 καί 30 ’Ιουνίου καί 1 Ιουλίου).—Το μονά 
στήρι τής 'Αγίας Παρασκευής δυά φορές : τή μέρα τής Ζωοδόχου Πηγής, 
(πρώτη Παρασκευή μετά τό Πάσχα) καί τοΰ Ά γιου  Κηρύκου (15 ’Ιουλίου). 
—Τό μοναστήριτοϋ Άγιου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Κατά μια παλιά 
παράδοση μιά βδομάδα άρχίτερα άπό τή γιορτή δ ηγούμενος μαζή μέ την 
’Εφορεία φρόντιζαν νά διορίσουν τούς πορασι-εκάμΐίους. Ή σ α ν  παλλικάρια 
άπό τό Στενίμαχο γιά τό Βάτσκοβο, άπό τήν Κούκλενα γιά τούς Αγίους 
Αναργύρους, άπό τά Βωδινά γιά τήν Α γ ία  Παρασκευή. Οί παραστέκαμε 
νοι τούτοι ιή μέρα ή τίς μέρες τής γιορτής, κι° άπό τή παραμονή άκόμα 
πήγαιναν στο μοναστήρι καί βοηθούσαν ιό προσωπικό νά φροντίση γιά τή 
γενική καθαριότητα τοΰ μοναστηριού, καί τή διατροφή και γενικά τήν πε-



ριποίηση ιών προσκυνητών. ’Έπειτα γεοι την επιστασία τοΰ παγκαριού, τη 
συλλογή των αφιερωμάτων, γιά την χαταχώρηση τών ονομάτων «ίπέρ μ«κ«· 
ρίας» κτλ. κτλ.. Οί παραοτεκάμενοι τον μοναστηριού τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
ως στη χρονιά που οί κάτοικοι τή; Μπελάστιτσας ησαν Πατριαρχικοί διαλε· 
γάταν άπ’ αυτούς και άπό μερικούς κάλφαδες τοΰ Ισναφιοΰ τών Μουμτζή- 
δων (Κηροποιών) άπο τη Φιλιππούπολη "Οταν οί Μπελαστιώτες έγειναν 
εξαρχικοί, οί παραστεκάμενοι ήσαν μόνον καλφάδες “Ελληνες καί Φιλιππουπο 
λιτές. Τις μέρες πού γιόρταζαν τά Ελληνικά μοναστήρια ή έξο»:ερική εμφά
νισή τους άλλαζε σχεδόν έλότερα. Χωρικοί Βούλγαροι, νέοι, γέροι καί γυ 
ναικόπαιδα από τά κοντινά καί συχνά από μακρυνά χωριά τής Ροδόπης καί 
τοΰ Αίμου πλημμύριζαν χυριολ,εκτιχά τα μοναστήρια μέ τά γραφικά γιορ
τινά φορέματα τους, τά στολίδια τους, νέοι καί νέε; μέ τό λουλοΰδι στ’ αυτί 
ή τά μαλλιά, μέ τη λαμπάδα, τό μπουκάλι μέ τό λάδι καί τά τάςιμά τους *). 
’Ό χι σπάνια καμμιά γκάιντα (πίπιζα) ή ζουρνάδες μέ νταβούλια συνόδευαν 
τους προσκυνητές για νά χορέψουν καί νά γλεντίσουν τά παιδιά τους a).

'Όταν γιόρταζε τό μοναστήρι τών 'Αγίων ’Αναργύρων γινόταν καί 
μιά μικρή έμποροπανήγυρη- Μερικοί ψιλικατζήδες μερικοί ύφασματέμποροι, 
παπουτσήδες, αρωματοπώλες, φωτογράφοι χλπ. έστηναν τά ύπαί&ρια έμπο 
ριχά τους κι’ αυτό έδινε μιά συμπληρωματική κίνηση καί ζωηρότητα στή 
γιορτή. Τις μέρες τών 'Αγίων ’Αποστόλων ό ΙΙαπα Νικόδημος (δ Στενιμα- 
χίτης) κοντά σέ άλλα έκανε καί ιόν cicerone χι’ εξηγούσε στους χωρικούς τά 
καθέκαστα τής Λεύτερης Παρουσίας μέ τον Παράδεισο καί την Κόλαση στον 
προνάρΟηκα τής εκκλησίας !). ’Από νωρίς προτού καλοζημεράιση τέσσερα-

X) Ή  Βουλγαρική ’Αντιπροσωπεία στή Α'. Υποεπιτροπή ' Ελλη ν ο βουλγαρι
κής Μεταναστεύσεως στή Σόφια για νά ένισχύση τό αίώνιο έτιχείρημά της, ότι τά 
τέοσαρα ελληνικά μοναστήρια κτίσ&ηκαν καί συντηρούνταν μέ βουλγαρικά χρή
ματα τών γύρω χωριών, παρουσίασε μάρτυρας (τό μόνο εύκολο γ ι’ αΰτήν), πού 
κατέθεσαν, ότι οί βούλγαροι προσκυνηιαί τις μέρες αυτές τοΰ γιορτασμού κουβα
λούσαν—καί τί δεν κουβαλούσαν—αμάξια ή φορτώματα με σιτηρά, κοπάδια ζώα 
κτλ. Τέτοιο πράγμα εγώ τουλάχιστον ποτέ 3έν παρατήρησα. άν καί ήμουν άπό 
παιδί επισκέπτης τών μοναστήρι ιών μας. 'Τ’ αφιερώματα τών βουλ γάρων χωρικών, 
ήταν συνήθως μεγάλα μαντήλια ή προσόψια, κανένα ΰφασμένο τραπεζομάντηλο, 
άαημομένα παραπετάσματα γιά τις εικόνες, χωριάτικα κεντημένα φαρδομάνικα αση
μωμένα μάτια, χέρια παιδιών, ποδαράκια καί πολύ σπάνια κανένα αρνί, πρόβατο 
ή πουλάρι.

2) Σ’ αυτό διέφεραν μεταξύ άλλων τά ελληνικά άπό τά βουλγαρικά μονα
στήρια. Στα βουλγαρικά τέτοιες διασκεδάσεις όχι μονάχα μέσα στόν αυλόγυρο τοΰ 
μοναστηριού άλλά καί εξω δέν έπιτρέπονταν, Στά ελληνικά αντίθετα έξω άπό τόν 
αυλόγυρο, (κι αυτό γιά νά μήν εμποδίζει τό διάβασμα στήν ’Εκκλησία) καί χορός 
καί τραγούδια καί όργανα όχι μονάχα τά επίτρεπε αλλά καί τά εύνοοϋσε ή ’Εφορεία,

3) *Ηταν χαριτωμένος xt* έτοιμολόγο; Οσο χωρεΐ ό Παπα-Νικόδημος στόν 
ρόλο τοΰ ΐρμηνέως, εννοείται στά νειάτα του. Πήγαινα ενίοτε (αάν τύχαινα στά μο-



πέντε καζάνια στο μέσο τοΰ δρόμου πού πήγαινε άπό την κύρια πόρτα τού 
μοναστηριού γιά το άγιασμα (μιλώ για το μοναστήρι τών Α γ ίω ν  Ά ναργύ 
ρων, άλλ’ άνάλογα γινόταν καί στ’ άλλα ελληνικά μοναστήρια τής Ροδόπης), 
Ιβραζαν γιά νά Ιτοιμάσουν το φαγητό τών προσκυνητών. *Ηταν συνήθως 
κρέας μέ ρίζι, πατάτες ή όσπρια. Και πράγματι κατά τις 10— 10 1)2 το 
πρω'ι το φαγητό ήταν έτοιμο. Κάθε χωρικός ή χωρική είχε δικαίωμα νά 
πάγη μέ την κοόπα ή την τσανάκα του καί νά πάρη το μερίδιό του. Καμ- 
μιά πληρωμή. Τούς φίλευε το μοναστήρι. Τά παλιότερα τά χρόνια αυτό γι 
νόταν καί τις τρεις μέρες τής γιορτής. Στά δικά μου τά χρόνια μονάχα τήν 
πρώτη μέρα. ’Ακρίβαινε, βλέπετε, σιό μεταξύ ή ζωή ! Ο ί Βούλγαροι χωρι
κοί (οί δικοί μας εκείνη τη μέρα άπέφευγαν νάρτουν γιά νά μή δώσουν βά 
ρος σιό μοναστήρι ή μάλλον ερχότανε, αλλά μετά την απόλυση τής εκκλη
σίας αναχωρούσαν), δεν περίμεναν, έννοεΐται, νά τούς διαβρέψη το μονα
στήρι. “Εφερναν μαζί τους τά τρόφιμα, το ψωμί μέ τήν τσότουρα (πλόσκα) 
μέ το κρασ ί '). Τά τρόφιμα πού φέρνανε ήταν σλανίνα (λαρδί), αυγά βρα-

νασϊήρι τή μέρα των ‘Αγίων ’Αναργύρων) γιά νά τόν παρακολουθήσω καί νά ... 
διασκεδάσω. Ή τα ν  απόλαυση. «Αύτόν έκεΐ στή κόλαση—εξηγούσε — τόν καμπου
ριασμένο γέρο μ’ ένα σακκί γεμάτο στό λαιμό καί στή ράχη του έναν διάβολο πού 
τόν σουβλίζει... τόν βλέπετε ; EtvaL ό φιλάργυρος καί τό σακκί είνε τά φλουριά, 
που όσο ζοΰσε εδώ κάτω τά φύλαγε καί πεντάρα δέν έδινε ούτε ατούς φτωχούς, 
ούτε στά δρφανά, ούτε στήν εκκλησία..,», * Καλά, τόν ρώτησε μιά μέρα κάποιος 
έξυπνος χωρικός, καί τόσα φλουριά μέ τό σακκί πού βρέθηκαν» ; *Γκ7,οΰποστ= 
(άνοησία), έόώ είχε ένα σακκοΰλι, νά πούμε μέ 20—30 ναπολεόνια μά στον άλλο 
κόσμο τόν έφτασε ή αμαρτία κσί τό δράμι έγινε καντάρι στό βάρος». Έ δειχνε σέ 
κάποια γωνιά τής κόλασης έναν όμιλο μόμες (βουλγάρες χωρικές) πού άπό τις φού 
στες τις τραβούσαν δυό διάβολοι νά τις μπάσουν στήν κόλαση. «Αυτές, εξηγούσε, 
δέν είναι μονάχα γυναίκες πού πωλιοΰνται γιά παράδες, άλλ’ ακόμα γυναίκες πού 
ενώ είναι παντρεμένες πάνε μέ ξένους άντρες, ή μένουν αστεφάνωτες. Ε ίναι ανά
μεσα τους καί κόρες πού βάζουν κοκκινάδι στά μάγουλά τους* ! Αυτή ή τελευταία 
παρατήρηση άφινε τό γυναικείο ακροατήριο, πούιαν καί τό πολυπληθέστερο, εν
τελώς αδιάφορο. Τ ί νά τό κάνουν τό κοκκινάδι, άφου τά μάγουλά τους είχαν φυ
σικό κόκκινο χρώμα, χάρισμα τής ύγείας καί τοΰ καθαρού αέρα. Κάποτε ένας νεα
ρό; τόν ρώτησε : <01 Τοδρκοι, πού τόσο μάς τυράννησαν, ποΰ θά  πάνε* ; ’Απάν
τηση «Βέβαια στήν Κόλαση*. «Δείξε τους» ! Καί ό Νικόδημος : «Μά τί νομίζετε; 
γιά νά ζωγραφιστή ολόκληρη ή Κόλαση καί δ Παράδεισος θάπρεπε νά γεμίσουν 
μέ ζωγραφιές όλόκληρο τό μοναστήρι μέ τόν αύλότειχό του άπό μέσα καί άπό έξω 
καί πάλι δέν θά έφτανε. Έ δώ  είναι ένα κομμάτι άπό τόν Παράδεισο καί ένα κομ
μάτι άπό τήν Κόλαση». Αυτή όμως ή απάντηση βέν φαίνεται νά Ικανοποίησε τόν 
έρωτώντα. «Καλά, ytâ τούς άλλους ας είνα ι... μά οί Σουλτάνοι ποΰ δώσανε δ ια 
ταγή γιά τις σφαγές τών Χριστιανών» ; Δέν τάχασε ό Παπα Νικόδημος. «Βέβαια, 
βέβαια, έδώ είναι» ! κ ι’ έδειξε σέ μιά γωνιά τής κόλασης τόν Νσβοχοδονόσορα Μ!

1) Ψωμί δέν ήταν συνήθεια νά μοιράζη τό μοναστήρι, άλλά είχε φούρνο 
κι’ άπό κεΐ μέ πληρωμή καθένας μπορούσε νά άγοράση. Κι’ έδώ ή συνηθισμένη 
τιμή, καμμιά εκμετάλλευση, όπως καί στό κελάρι (τό μπακάλικο) τοΰ μοναστηριού



στά, τυπί, σπανίως «ρέας και σκόρδο ... ολόκληρες πλέχτρες. "Ετσι πού κεί
νες τ'ις μέρες ευωδίαζε (sic) σκορδιας δχι μοναχα ή εκκλησία με τόν νάρθηκα 
καί τον αυλόγυρο της άλλα καί τα γύρω τοΰ μοναστηριού οπού κατά ομί
λους ξαπλωμένοι τρώγανε η κουβέντιαζαν οί χωρικοί.

Kara τό μεσημέρι 0 ηγούμενος μέ τούς εφόρους καί κανένα δυο από 
τούς παραθεριστές πήγαινε από ομιλά σε όμιλο νά εΰχηθή το «ντόμπρε vro- 
chli» (καλώς ορίσατε) στους προσκυνητάς. Αυτό γινόταν και τή δεύτερη καί 
την τρίτη μέρα, οσο διαρκοϋσε δηλαδή ή γιορτή. ’Έπειτα όλοι οί Βούλγα
ροι χωρικοί αναχωρούσαν καί τό μοναστήρι έπαιρνε τή συνηθισμένη του 
όψη για την όποιαν μιλούμε παρακάτω. Βούλγαροι χωρικοί σπανίως ναρ- 
τουν άλλες μέρες, έκτος αν συνόδευαν κανένα τρελλό για θεραπεία ατό μονα
στήρι των 'Αγίων Αναργύρων Ο-'Αντίθεια Σαρακατσαναίοι ("Ελληνες κτη- * 1

πού συνήθως νοικιαζόταν. Ό τ α ν  ήιαν μέρες κρεωφαγίας έφρόντιζαν επίσης οί πα- 
ραστεκάμενοι νά υπάρχουν τ’ απαιτούμε να σφάγια.

1 ) Τρελλού; γιά θεραπεία έφερναν στο ελληνικό μοναστήρι των Ά γ. ’Αναρ
γύρων άπό τά πιό μακρυνά χωριά τής Ροδόπης καί τού Αίμου, ενώ υπήρχε καί 
άλλο μοναστήρι μέ τό ίδιο όνομα βορειότερα, πάλι στή Ροδόπη, άλλ’ αύτό ήταν 
ανέκαθεν βουλγαρικό. "Αλλοι από αύτούς ήσαν μανιακοί, άλλοι μάλλον μελαγχολι. 
κοί, πού αγρίευαν ενίοτε άλλά ή μανία τους περνούσε γρήγορα. Ή  θεραπεία των 
ή ιαν  : αυστηρή άκρεωφαγία, μπάνιο καθημερινό στό άγιασμα, πού τό νερό του 
ήταν κρυστάλλινο καί κρύο σάν νά είχε πάγο, ραβδισμό καί διάβασμα τού παπά 
πρωί καί βράδυ μετά τόν δρθρο καί τόν Ιστερινό. Μ’ αύιή τή θεραπεία αρκετοί 
γινότανε καλά, κΓ αύτών των τελευταίων οί γονείς ή τ’ αδέλφια τοχαν τάξιμο  κάθε 
χρόνο νά εριουν γιά προσκύνημα οτό μοναστήρι καί νά φέρουν κάποιο σπουδαίο 
γερό δώρο, συνήθως κανένα άρνί ή μοσχάρι, Αύτό γινόταν συνήθως όταν γιόρταζε 
τό μοναστήρι, δηλαδή, δπως είπαμε, στις 3 0 —1 ’Ιουλίου. Δέν θ ά  λησμονήσω ένα 
άρχοντόπαιδο άπό τό Κάρλοβο ή τό Καζανλίκι, πάντως άπό τήν ξακουσμένη * κοι
λάδα των ρόδων» σιούς πρόποδες τού Αίμου- Τόν λέγανε Άλέξαντρο. Είχε μιά 
φυσιογνωμία κι’ ένα εξωτερικό πού δχι Βούλγαρο χωρικό ή καί άσιό δεν ήταν δυ
νατό νά θυμίζη, άλλ’ ούτε καν "Ανατολίτη. Θάλεγες πώς ήιαν γυιός πριγκιπικής 
οικογένειας. Ή  ιστορία του ρωμαντική μέ τραγικό τέλος. Ό  πατέρας του που τόν 
είχε μοναχογυιό τόν έστειλε νά σπουδάση νομικά στή Γενεύη Τότε δεν είχε άνοί- 
ξει άκόμα τό Πανεπιστήμιο τής Σόφιας. ’Εκεί γνώρισε κι’ αγάπησε μέ πάθος μιά 
Φιλιππουπολίτιοσα Βυυλγαροπούλα, πού δυστυχώς γ ι’ αύιάν ήιανε προτεστάντισσα. 
Ό  παπούς του ήταν Βούλγαρος παπάς, ορθόδοξος."Οταν δ νέος τελείωσε τις σπου
δές του καί πήρε τό δίπλωμά του έπέστρεψε στην κωμόπολη του πού δ πατέρας 
του καί ό παππούς του—μητέρα δέν είχε—τόν δέχτηκαν μ’ ανοικτές αγκάλες, “Έ 
μεινε δυό τρεις βδομάδες κοντά τους καί ζήτησε τήν άδεια νά πηγαίνη γιά μερικές 
μέρες στή Φιλι.τπούπολη. Ή  άδεια τού έδόθηκε. Αύτό έπανελήφθηκε δυό τρεϊς φο
ρές. Τού ζήτησε τέλος εξηγήσεις ό πατέρας του τι τόν τραβά στή Φιλιππούπολη 
κ ι’ αυτός τού είπε όλη τήν άλήθεια. Αύτό άπογοήτευσε τούς δυό γέρους. Τόν ε ί
χαν προορισμένο γιά κάποιο κορίτσι πλούσιας οικογένειας τού τόπου τους που ο 
πατέρας της είχε μεγάλη κομματική επιρροή. Τόν προόριζαν γιά βουλευτή, ποιός 
ξέρει, ίσως μιά μέρα γιά υπουργό.Ό  γάμος αύιός άνέτρεψε τά σχέδιά τους. Νά κά' 
μουν μάλιστα προτεστάντισσα νύφη, ούτε λόγος νά γίνη. Προσπάθησαν νά τόν



νοτρόςροι), όταν περνούσαν μέ τα κοπάδια τους για τ'ις θερινές βοσκές της 
Ροδόπης η έπέστρεφαν άπό κεΐ, η δταν είχαν βαφτίσια, γάμο, η νεκρό καί 
ιό θέρετρό τους δεν ήταν μακρυά,—επισκέπτονταν συχνά τά ελληνικά μονα
στήρια.

** * *
Τά καλοκαίρι τά τρία από τά τέσσερα έλληνιχά μοναστήρια τής Ρ ο 

δόπης δηλ. των Α γ ίω ν  ’Αναργύρων, τής 'Αγίας Παρασκευής καί τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου μετατρέπονταν σε κέντρα παραθερισμοΰ, πραγματικά θέρετρα των 
Φιλιππουπολιτών καΐ των Στενιμάχιτών. Στο Μπάτσκοβο άότό δεν μπορούσε 
νά γίνη, διότι σκόνταυε σέ ρητές διατάξεις τοΰ τυπικοί τοΰ πρώτου ίδρυτοΰ 
του, τοΰ Ρρηγορίου Πακαριανοϋ, που τό δδελφάτο των ΐερομονάχων έννοΰ- 
σεν οπωσδήποτε νά τις τηρήση *). Περίπου 20—25 οικογένειες (πάντα έλλη- 
νικές καί τής άνώτερης κοινωνικής τάξεως, συνήθως καί συγγενικές) στό μο
ναστήρι των Α γ ίω ν  Αναργύρων, δεκαπενταριά στην 'Αγία Παρασκευή καί 
δεκαριά στό τελευταίο μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου περνούσαν τό καλό 
καιρι τους από τό δεύτερο δεκαπενθήμερο του ’Ιουνίου ως τό πρώτο δεκα
πενθήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου, όταν πιά άνοιγαν τά σχολεία μας, αδελφικά, 
αγαπημένα καί χαρούμενα, σάν ν’ αποτελούσαν μιά μονάχα πολυμελή ρίκο 
γένεια. Οΐ Στενιμαχΐτες πού συνήθως πήγαιναν νά καλοκαιριάσουν στον Κή· 
ρυκα, έδιναν τό σύνθημα καί την άρχή τής άναχωρήσεως την πρώτη άκόμη 
βδομάδα μετά τό δεκαπενταύγουστο Σοΰ λέγανε «Τρύγος, Θέρος, Πόλεμος !>>. 
“Επρεπε νά προετοιμαστούν γιά ν’ άπαντήσουν τόν τρυγητό. Οΐ Φίλιππου 
πολίτες, όπως είπαμε, έμειναν συνήθως ως τις 10—15 Σεπτεμβρίου.

Τά Δεκαπενταύγουστο νέοι καΐ νέες καταβραδΰς άφοΰ θά έψαλλαν 
στην ’Εκκλησία τό «’Απόστολοι εκ περάτων» τραβούσαν γιά κάποιον κον 
τινό ή μακρυνό περίπατο. Στους κοντινούς περιπάτους τούς συνώδευε όλό 
κληρη ή «παρέα», δηλ. όλοι οί παραθεριστές, νέοι, γέροι καί παιδιά. Την 
εποχή των σταφυλιών συχνά κινούσαν γιά κάποιο αμπέλι, πού κοντά του 
νάχη καί κάποια βρυσούλα ή καϊνάκι (πηγή), πράγμα συνηθισμένο στις 
υπώρειες τής Ροδόπης. Έ κεϊ σέ λίγο έφτανε καί ο μπεχτσής ( = ό  δραγάτης), 
πού στην Κούχλενα έπεχράτησε νά διορίζεται Τούρκος, ενώ στά Βωδινά χαί 
στά Μοναστήρια ήταν Ρωμιός. Τού έδιναν τή σχετική παραγγελία τής πε
ριοχής οΐ κύριοι χαί σέ μιάν ώρα δυο καλαθοΰρες μέ τά Ικλεκτότερα στα

μεταπείθουν. Στάθηκε αδύνατο. Μια μέρα, κατόπι άπό θυελλώδη λογομαχία, ο νέος 
πήρε τό μπαούλο του χαί κίνησε νά φύγη. Θά πήγαινε στή Φιλιππούπολη χι* έχ ιΐ 
θάκανε τό δικηγόρο καί τήν έκλεκτή τής καρδιάς του οπωσδήποτε θά τήν έπαιρνε.
*0 πατέρας του τόν άπείλησε πώς θά  τόν άπεχήρυττε. Δεν τοΰ έκανε εντύπωση. 
Καί τότε, τή στιγμή πού δά περνούσε τό κατώφλι τής έίμόθυρας, οί γέροι τόν κα- 
ταράστηκαν. ’Επέστρεψε πίσω συντρίμμι. Τήν άλλη μέρα ήταν τρελλός !

1) Παράβαλε, Κεφάλαιο I I  σελ. 8.



φυί,ιιι τσαοΰσια (άσπρα μέ μεγάλες οόγες), μοσχάτα ΐ) παμίτι (=λεπτόφλουδα 
επιτραπέζια κόκκινα) τοποθετούνταν στο μέσον της συντροφιάς. 'Γην αμοιβή 
τού αγροφύλακα ανελομβαναν Ι'νας ή δυο κύριοι τής συντροφιάς να την κα
νονίσουν «έξ ίδιων» ’) Στους κοντινούς περιπάτους ή λατέρνα 3) συνόδευε 
τή συντροφιά. Οι γοργόρυθμοι σκοποί της, διακόπτονταν από τά εύθυμα ή 
ρωμαντικά τραγούδια τής νεολαίας, ενώ οΐ πιο ήλικιωμένοι συζητούσαν ή 1 2

1) Μιά παράξενη αλλά πάντως ώρα ία και ελευθέρια αγροτική συνήθεια 
επικρατούσε στό Στενίμαχο, τά Βωδινά. ιήν Κούκλαινα καί τά τέσααρα μοναστή
ρια μας ώ ; τά 1903. Συνήθεια πού έπεβλήθηκε καί στους Τούρκους αμπελουργούς 
τής Κούκλα ινας. Ό τα ν  πιά ήταν ώριμα τά σταφύλια, μπορούσες νά πάς έλεύθερα 
σέ όποιοδήποτε αμπέλι νά φας οσο νά χόρτασης, — κανένας, οΰιε 6 νοικοκύρης του 
άν έρχότανε καί σ' εύρισκεν ατό αμπέλι του ούτε 6 δραγάτης, τοδςκος ή χριστια
νός θ ά  σού λέγανε τίποτε. Ό  νοικοκύρης μάλιστα μπορούσε νά σοΰ πή, »καλώς 
όρισες αφεντικό (ή καλό κορίτσι) στό φτωχικό μου καί θ ά  πήγαινε, ό ίδιος νά σοΰ 
μαζέψη μερικά τσαμπιά εκλεκτά σταφύλια, "Αν έλεγες νά τόν πληρώσης τό θεω
ρούσε μεγάλη προσβολή. Άλοίμονο όμως αν σέ τσάκωνε μέ καλάθι ή μέ μαντήλι 
γεμάτο μέ σταφύλια. Θά πήγαιναν με τό κατευθείαν στη Κοινότητα κι’ έχει θά 
πλήρωνες Ινα τσουχτερό πρόστιμο. Τό νά φας δυό Οκάδες σταφύλι στ* άμπέλι δέν 
τό θεωρούσαν ζημίαν, νά σέ δούν νά βγαίνης άπό τό άμπέλι μέ δυό τσαμπιά στό 
χέρι ή μισή ό*ά σταφύλια στό μαντήλι, τό θεωρούσαν άγροζημία. Καί γιά τά μο· 
ναστηριώτικα, τά μοναστήρια κάποια έξήγηση μπορούσε νά δοθή, άλλά γιά τά 
ιδιωτικά ; Κάποτε ρώτησα Ιναν γέρο Κουκλενιώτη Yt* αύτή τή συνήθεια.— «Έ τσ ι 
τήν βρήκαμε άπό πάππου πρός πάππου, eto t κάνουμε κ ι’ έμεις. Είναι κ ι' αυτό 
ένα ψυχικό». Καί πρόσθεσε επεξηγηματικά. «Καί τό φίδι όταν πίνει νερό αν τό 
σκοτώσης, είναι μεγάλη άμαρτία». Τέτοια συνήθεια οί Βούλγαροι δέν είχαν, άν καί 
έπισκέφθηκα πόλεις σάν τήν Πλεύνα καί τό Τσιρπάνι ξακουσμένες γιά τ ’ αμπέλια 
τους καί τά κρασιά τους. — Μπορεί λοιπόν κανείς ελεύθερα νά συμπεράνη ότι κ ι’ 
αύτή ή συνήθεια είναι μία επιβίωση (survival) τοΰ βυζαντινού πολιτισμού.

2) Ή  τελειοποιημένη λατέρνα σέ σχήμα L ήρθε στά παραθαλάσσια τής Β. 
Βουλγαρίας και στήν Ανατολική Ρωμυλία ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσή τους. 
'’Ή ταν τό καθαυτό έλληνικό όργανο, ένώ στόν βουλγαρικό πληθυσμό ούτε στόν 
άγροτικό σΰτε στόν άσηκό δέν κατώρθωσε νά ntâct) ρίζες. Ή  λατέρνα μάς ήρθε 
άπό τήν ΙΙόλι. Ύστερώτερα εγκαταστάθηκαν στή Φιλιππούπολη, δυό καλοί τεχνί
τες άπό ιήν Κωνσταντινούπολη. Έ τσ ι οί νέοι κύλινδροι κατασκευαζόντανε έπιτο- 
π ίω ; καί κοντά στ’ ’Αθηναϊκά καί Κωνοτανηνουπολίτικα ακούε κανείς και τοπικά 
ελληνικά. Ή  «Μανιώ καί ό Κώτσιος». (ΒογαζΙή Δημοτικά Τραγούδια κτλ, «Θρα- 
κικά» Τόμ. X I άριθμ. 12 καί 27), έπαιρναν kl' έδιναν στις λαϊκές ταβέρνες τής 
Φιλιππούπολης, Στενίμαχου, Παζαρτξικιοΰ καί στις πόλεις τής Μαύρη; Θάλασσας. 
Στις βεγγέρες τής αριστοκρατίας καί τής μέσης τάξεως, όταν έλειπε ή όρχίστρα 
καί τό πιάνο ή λατέρνα μέ τούς ευρωπαϊκούς τούς έθνικοΰς μας χωρούς καί μέ τά 
ελληνικά τραγούδια τής μόδας ήταν άδύνατον νά λείψη Στό μοναστήρι τών Α 
γίων Αναργύρων έπικράτησε συνήθεια μιά λατέρνα μέ δυό όργανοπαϊκτες νά μι
σθώνονται γιά ολόκληρη τή saison. Κάθε οικογένεια πλήρωνε τό άνάλογό της ά π ’ 
αύιό τό μίσθωμα καί ή διατροφή τών λατερνατζήδων γινόταν «έκ περιτροπής*.

'Τοιουτοτρόπως τό εύθυμο αυτό όργανο είχε συνιφανθή με τή ψυχαγωγία καί τις



κουβέντιαζαν ήσυχο παρέχει,—"Οtav πια νύχτωνε αι βεράντες τού μοναστη
ριού φωταγωγημένες μέ φανούς, έδιναν μιά φαντασμαγορική φυσιογνωμία 
στό μοναστήρι. Και από τούς φανούς τοποθετούσε κάθε οικογένεια στο ντι- 
βάνι το τραπέζι μέ to κατάλευκο τραπεζομάντυλο και τ’ ανθογυάλι. Το βράδυ 
στην επιστροφή ή υπηρεσία είχε πια τοποθετημένα τά πιατικά, ποτήρια, 
μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κτλ., κα'ι τό τραπέζι ήταν έτοιμο για τδν δείπνο. 
Κι’ έπειτα ; "Επειτα ακολουθούσε κάποια βεγγέρα καϊ χορός σέ κάποιον 
προθάλαμο ή στο ηγουμενείο. Τό ,Σαββατο Κύριακο (πού έρχονταν οί έργαζό 
μενοι στην πόλι άντρες και νέοι, συχνά μέ φιλοξενούμενους) χορός μέ τή λα
τέρνα ώς τά μεσάνυχτα και πέρα. Ή  χαρά τής ζωής έλαμπε στα μάτια δλων !

** #
Στα 1929, ως Έλλην άντιπρόσωπος στην A f Υποεπιτροπή τής Έ λ 

λη νο βουλγαρικής Μεταναστεύσεως για την εκδίκαση τής κοινοτικής μας ύπο- 
θέσεεος, έπεσκέφθην ξανά μέ τούς δύο συναδέλφους μου για αυτοψία τό μο
ναστήρι τών Α γ ίω ν  Αναργύρων. Τί μεταβολή ! "Ενας ήγούμενος και 3—4 
υπηρέτες, νά δλοι οι κάιοικοί του ! Κμ ήταν καλοκαίρι! Μελαγχολία κι“ έρη 
μιά. Μοΰ έκανε τήν εντύπωση μιας κυψέλης πού τήν έγκαιέλειψε τό μελίσσι 
της. Περάσαμε στην επιστροφή από τό άγιασμα. Ή  μαρμάρινη πλάκα από 
τή μετώπη έλειπε '). Νά τήν αντικαθιστούσαν τουλάχιστον μ’ άλλη έστω κ«ΐ 
βουλγαρική ! Τίποτα' νόμισα πώς βλέπω μπρος μου έναν μεσόκοπο άντρα, 
γερό καλόγερο, πού μέ τήν τανάλια τον ξεδόντιασαν.

Πήραμε τον κάτω δρόμο. Φτάσαμε στή κάτω βρυσούλα, στήν καμπή 
τοΰ δρόμου. Πόσες φορές στή χαριτωμένη αυτή βρυσούλα ερχόμουν στή 
νειότη μου, δταν ήθελα νά συγκεντρωθώ στον εαυτό μου ή νά προαπαντήσω 
κανένα άγαπητό φίλο ή φιλική οικογένεια, πού θά μάς ερχόταν νά περά
σουμε μαζί τό Σαββατοκύριακο! Καθόμουν στό πεζούλι της ή λίγο πιο άπάνω 
σέ μιά πλατοσιά της πού τήν σκίαζε μιά μικρή καρυδιά. Τώρα ή καρυδιά 
ήταν κομμένη, ή μικρή πανωσιά άποψιλωμένη, ή βρύση σιείρεψε, τά πε 
ζούλια της ήταν μισορειπωμένα και ot δυο άγιοι Ανάργυροι στή μετώπη 
της ξεθωριασμένοι και σχεδόν αγνώριστοι. Τότε τά παλιά χρόνια σάν ήταν 
τό μοναστήρι δικό μας, ήμουν ερωτευμένος μαζί μέ τή βρυσούλα τούτη καί 
τής έκανα ένα ποιηματάκι. Νάτο : * 1

διασκεδάσεις τών Ελλήνων βορειοδρακών κ ι’ εξαφανίστηκε άπό τή Βουλγαρία μέ 
τό κατρακΰλισμα τοΰ Ελληνισμού.

1) Τήν πλάκα τούτη όπως είπα προηγουμένως τήν ζήτησα επίμονα άπό τόν 
ηγούμενο καί τό βοέλγαρο πρόεδρο τής κόινότητος τής Κούκλενας, Ό  πρώτος μοΰ 
είπε ότι τήν έβγαλαν γιά νά επισκευάσουν τό άγιασμα, (ωραίο επισκεύασμα), δ 
δεύτερος, o u  τήν στείλανε στό μουσείο τής Φιλιππούπολης. Πέντε χρόνια όμως 
προτήτερα ό Μυρτίλος Άποστολίδης τήν 'είδε στό σκευοφυλάκειο τοΰ μοναστηριού 
καί Αντέγραψε-τό περιεχόμενό της.



Σέ πλαγιά βουνίσια πλέρια δασωμένη 
μέσα στις καπίνες, πλάι σέ καρυδιά 
άσπρη μια βρυσούλα τρισχαρττωμένη 
μοιάζει περιστέρα μέσα στα κλαδιά.

Χύνει τόι νερά της γάργαρα καί κρύα 
δίπλα έχει πεζούλια γιά τούς κουρασμένους 
και σιή γοΰρνα ’πάνω μια τοιχογραφία 
μέ τούς δυο ‘Αγίους γιά δυστυχισμένους

ΚΓ όταν ξαποστάσης, σάν άνηφοριζεις, 
κάποια καμπανούλα κρούει χαρωπά, 
νά το μοναστήρι ξάφνου τ’ άντιχρύζεις 
μάθε κι* ή καμπάνα τους πώς γιά σέ χτυπά *)·

Σάν χατεβήκαμε στην Κούκλενα έγραψα μετά τριάντα χρόνια άπδ την 
προτελευταία προηγούμενη επίσκεψη μου έναν συμπληρωματικά στίχο.

Πέρασαν τα χρόνια. Τώρα δεν άσπρίζει 
μέσ’ στις πρασινάδες ή μικρούλα κρήνη 
στέρεψε καί ρέβει... λες μοϋ ψιθυρίζει :
«“Οταν λείψη ή αγάπη, κύιτα τί θά μείνη*.

Και πράγματι, αν ελειψε κάτι από τά μοναστήρια μας στά κατοπινά 
τά χρόνια ήταν ή αγάπη πού ζεσταίνει και ζωντανεύει καί ’πρόσωπα και 
πράγματα. Τά καημένα τά μοναστηράκια μας, πόσο ταχαμε αγαπήσει !

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'-
Κ Α Τ Α ΛΗ Ψ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ω Ν  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ ΙΩ Ν  ΑΤΤΟ Τ Ο Υ Σ  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ο Υ Σ  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ- -  Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Τό μοναστήρι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής Πετριτσονίτισσας 
(Βάτσκοβο) ήταν τό πρώτο πού τό χάσαμε από τά τέσσαρα μοναστήρια τής 
Ροδόπης. Τό μοναστήρι πέρασε στά χέρια τών Βουλγάρων στά 1894 καί τά 
κτήματά του στά 1900. Τάλλα τά τρία μοναστήρια τά πήραν διά βίας, μέ 
τή βοήθεια μάλιστα τής χωροφυλακής.

Βία, εννοώ εξωτερική φυσική βία, δεν μεταχειρίσιηκαν ot Βούλγαροι 
γιά νά καταλάβουν τό Βάτσκοβο *). Τά πήραν άπό την στενοκεφαλιά τών 
Πατριαρχείων καί τή μωροφιλοδοξία τοΰ τελευταίου "Ελληνο; ηγουμένου, 1 2

1) Πρβλ. Δ. Κ. Βογαζλή. <Ή  Μάγισσα τοΰ Ψυχοσάββατου* Θεσσαλονίκη σ. 93.
2) Ή Φ ική όμως βία μεταχειρίστηκαν. Παράβαλε Υπόμνημά μου περί τής 

Μονής Βιττσκόβου πρός τήν Α ' 'Υποεπιτροπήν τής Σόφιας, σελ. 41—42, όπου καί 
οί λεπτομερείς καταθέσεις τοΰ Παπά-Λεωνίδα, αρχιερατικού επιτρόπου στό Στενίμαχο.



τοΰ ’Ακακίου, νά γίνη μέ δποιοδήποτε τρόπο, έστω μέ προδοσία, ή γούμενος. 
Γ ι ’ αυτή την περίπτωση, πού άποτελεΐ μιά λαδιά στο ολοκάθαρο ράσο τοΰ 
βορειοθρακιχοΰ Πατριαρχικού κλήρου, έχουν γραφή πολλά ’), γ ι '  αύτό Οά 
ναφερω συνοπτικά τά συμβάντα.

Στά 1892 δ ήγοΰμενος τοΰ Βάτσκοβου Κωνστάντιος, "Ελλην Σιενι 
μαχίτης, άποσύρθηκε θεληματικά απ’ αυτό τό αξίωμα. ^Ηταν πολύ γέρος 
κΓ ήθελε νά ήσυχάση. Μετά την αποχώρησή του οΐ κυριώτεροι υποψήφιοι 
καί μέλη τού άδελφάιου ήσαν δοό ιερομόναχοι, δ Καλλίνικος γιά τον όποιον 
μίλησα παραπάνω και δ ’Ακάκιος ’). Οι ψήφοι τών μοναχών διχάσθηκαν, 
χωρίς ούτε ο ένας, ούτε δ άλλος νάχη την άπαιτουμενη πλειονοψηφία. Τότε 
τό Πατριαρχείο — είπαμε ότι το μοναστήρι ήταν σταυροπηγιακό — έστειλε 
έναν Κωνστανιινουπολίτη αρχιμανδρίτη, τόν Μακάριο, για νά διοίκηση τό 1 2

1) Παράβαλε : O r D. A". W o  g a s l i  \ «Te Mon ast ir e de Batshcovo», σελ. 
1—45. —  Μ ν ^ τ ίλ ο υ  Ά τ τ ο ο τ ο λ ί& η  : Περί τής Μονής τής Κοιμήσεως τής Ύ πευαγίας 
Θεοτόκου τής Πετριτσονιτίσσης, «Θρακικά», Τόμ, V II, 1936, Ιδίως σελ. 65 καί έπ. 
Τον ίδιου : Ό  άπο Φιλιππουπόλεως, Σερβιών καί Κοζάνης Μητροπολίτης Φώτιος. 
Αξιόγραφοι έπιστολαί καί ένέργειαι τοΰ Μητροπολίτου Φωτίου προς άπόδοσιν εις 
to  Πατριαρχείου τής Μονής τής Παναγίας τής Πετριτσιονιτίσσης, Τόμ. 10ος, σελ. 
56— 195 των «θρακικών».— Τ ο ν  ίδιου : "Εκθεσις τοΰ Μιχαήλ Βαλαβάνωφ περί τής 
Μονής τής Πετριτσιονιτίσσης, «Θρακικά>, Τόμ. IX , σελ. 137,

2) Στους dy. ’Αναργύρους ή στην αγία Παρασκευή τα χρόνια κείνα (1906), 
δεν έτυχε νά πηγαίνω, αλλά ό κατόπιν γυναικαδελφό; μου Μανώλης Παπαδάιης 
πού τά χρόνια κείνα οΐκογενειακώς πήγε έξοχή στους αγίους ’Αναργύρους μάς διη- 
γήθηκε td  καθέκαστα. Τήν ίδια μέρα πού έγινε τό «μίτιγκ» στή Φιλιππούπολη, 
δηλ. τήν 16 Ιουλίου 1906, Βούλγαροι χωρικοί από τά γάρω χωριά προπάντων άπό 
τό Νόβι Σέλο καί τό Καραγάτσι ήλθαν νά καταλάβουν διά τής βίας τό μοναστήρι. 
Έ ν  τφ μεταξύ όμως πρόφθασσν Κουκλενιώτες δπλισμένοι μέ ό,τι βρήκαν πρόχειρο 
K u l  κλείστηκαν μέσα στά μοναστήρι, αποφασισμένοι νά τό ύπερασπίσουν. Θά ήταν 
καμμιά έκατοστή. Ή  πολιορκία αύιή διήρκεσε δυό μερόνυχτα χωρίς νά τολμήσουν 
οΐ Βούλγαροι νά παραβιάσουν τις πόρτες τοΰ μοναστηριού. Τήν τρίτη μέρα πρό- 
φθασε ό έπαρχος Στενίμαχου μέ είχοσιπε νταριά Ιππείς χωροφύλακες καί διέταξε 
νά άνοίξουν τις πόρτες αλλιώς θά  τίς έσπανε, Τόν έπέτρεψαν νά μπή αλλά μέ τούς 
χωροφύλακες, χωρίς τούς άλλους. "Ετσι καί έγινε. Τότε ειδοποίησε τόν αντικατα
στάτη τοΰ ηγούμενου (δ ηγούμενος έλειπε), οτι είχε διαταγή νά παραλαβή τό' μο
ναστήρι άπό τούς "Ελληνες καί τό παράβοσε στούς Βουλγάρους. Τί μπορούσαν νά 
κάνουν οί Κουκλενιώτες ; Μέ τούς Βουλγάρους χωρικούς μπορούσαν νά συγκρου- 
στοΰν, αν και οΐ τελευταίοι ήσαν τριπλάσιοι, άλλά μέ τάς άρχάς ; "Εφυγαν άπό 
τήν κάτω πόρτα ιού μοναστηριού άγανακτισμένοι καί καταλυπημένοι. "Εστειλαν 
ζώα άπό τήν Κούκλε να γιά νά παραλάβουν τις αποσκευές τών οικογενειών πού 
Ιτύχε νά παραθερίζουν εκείνη τή χρονιά. Κατόπιν όλοι οΐ Κουκλενιώτες πού βρέ·

, θηκαν έκεΐ κίνησαν πεζοί γιά τήν Κούκλε να. Ό τα ν  όμως έφτασαν στή μικρή βρυ
σούλα καί έστρεψαν τά μάτια τους γιά τελευταία φορά νά δούν τό ποθητό τους 
τό μοναστήρι, γυναίκες καί κορίτσια έβαλαν τά κλάματα σάν νάφηναν πίσω τούς 
τό λείψανο αγαπημένου τους νεκρού. Κανείς δέν έμεινε αδάκρυτος.



μοναστήρι εω; οιου συμβιβασθοΰν οΐ δυο υποψήφιοι ή γίνη νέα εκλογή. 
Ωστόσο τοΰ Μακάριου τοΰ άρεσε ή θέση τοΰ ήγουμενκύοντος καί στρογγυλο- 
κάθησε στο Μπάτσχοβο. Σάν νά μην έφτανε αυτό, άρχισε νά διοική αυθαί
ρετα χωρίς ν’ άναγνωρίζη ούτε τήν αδελφότητα των ιερομόναχων ούτε την 
Ε φορεία  των Στενιμαχιτών. Παραπονέθηκαν λοιπόν στα Πατριαρχεία καί 
a t  6ύο οργανώσεις καί αφού εστάλη ένας ’Έξαρχος από την ΙΤόλη, τό Πα
τριαρχείο προσκάλεσε τον Μακάριο για απολογία στην Κων)πολη. Ά ν  to 
Πατριαρχείο τότε ακόμα ένέκρινε τόν ενα από τους δυο δποψηφίους, τό ζή
τημα θά τελείωνε. Ά ν τ ’ αΰτοΰ δμως ζανάστειλε στην ίδια δέση τό Μακάριο. 
Αυτό δυοηρέσχησε τόσο τους δυο δποψηφίους, δσο καί τούς Στενιμαχΐτες. 
Στό αναμεταξύ δ ’Ακάκιος άποσύρδηκε στο πατρικό του σπίτι στή Φιλιπ- 
πούπολη απογοητευμένο;. Έ κεΐ οΐ Βούλγαροι τοΰ Στενιμάχου μ’ έπικεφαλής 
κάποιο βοηθά - δικηγόρον Λουκά Τσεπαρίνωφ, πήγαν νά τόν πείσουν, ότι 
αν αποτείνονταν στήν Ιερ ά  Σύνοδο τής Σόφιας, αύτή δίχως άλλο θά επικύ
ρωνε την εκλογή του καί θά γινόταν αΰτός ήγούμενος. Ή  φιλαρχία τοΰ 
Ακακίου τόν έσπρωξε τέλος στό γκρεμνό- Γύρισε στο Μοναστήρι, βρήκε σύμ
φωνο κάποιον “Άνθιμο, μοναχό καί οχι ιερομόναχο καί βοηθοΰνιος τοΰ 
Τσεπαρίνωφ κατώρθωσε νά άναγκάση τρεις άλλους ιερομόναχους καί έξ μο
ναχούς τοΰ μοναστηριού νά υπογράψουν μιαν αίτηση άπό τής 18 VII 1894 
στήν ιερά Σύνοδο τής Σόφιας νά τούς δεχθή στους κόλπους τής Βουλγαρι
κής ’Εκκλησίας, διότι γράφουν «παρά τό τυπικόν τοΰ Μοναστηριού, <5 Π α
τριάρχης τής Κων)πόλεως, σκανδαλωδώς άνακατευότανε στά εσωτερικά τοΰ 
Μοναστηριού καί δεν επικύρωνε την εκλογή τοΰ ’Ακακίου». Αυτό πού ζη
τούσαν καί οί Βούλγαροι ! Κατέλαβαν ιό Μοναστήρι, διορίζοντας τόν “Ακά
κιο ηγούμενο *). 1 2

1) Μόνον οί Ιερομόναχοι είχαν τό δικαίωμα τής εκλογής τού ηγουμένου) 
ένώ στήν αίτηση πρός την Ιερά Σύνοδο ύπέγραψαν μόνον τέσσαρες (μαζή μέ τον 
Ακάκιο) ιερομόναχοι καί οί άλλοι ή σαν μοναχοί. Ο ί τρεις αυτοί ιερομόναχοι την 
άλλη μέρα τό πρωί πήγαν στόν Αρχιερατικό Ε πίτροπο  στό Στενίμαχο καί μέ κλά
ματα τοΰ έδήλωσαν, ότι διά βίας καί μέ απειλές τοΰ Τσεπαρίνωφ αναγκάσθηκαν 
νά όπογράψουν καί ρωτούσαν τί νά κάνουν. Πρβλ. σχετικό υπόμνημά μου οελ. 42,

2) *0 αρχιμανδρίτης Α κάκιος ήταν βαφτιστικός τής μητέρας μου.Ερχόταν 
πολύ συχνά είς τό σπίτι καί τόν γνώρισα καλά. Ή τ α ν  μελετηρός, σεμνός, λόγιος, 
νεωτεριστής καί άξιοπρεπής. Διακρίθηκε στό Καβακλή, ώς αρχιερατικός αντιπρό
σωπος. Στή Φιλιπποΰπολη τοΰ έδόθη ή Εκκλησία τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου. Σάν 
πρωτόπαππάς της έ π έφερε πολλούς νεωτερισμούς. Συνεννοήθηκε μέ τόν διευθυντή 
των Ζαριφείων Διδασκαλείων ιώ ν 'Αρρένων καί γιά πρώτη φορά τόν επιτάφιον 
θρήνον θά  έψαλλε χορωδία ανδρική. Τή μεγάλη βδομάδα όλα τά παραπετάσματα 
τών εικόνων ήταν μαύρα. Αυτός καί ό βοηθός του ολόκληρη τήν εβδομάδα κείνη 
'ιερουργούσαν μαυροφορεμένοι. Ή τα ν , επίσης ένας καλός εκκλησιαστικός ρήτωρ. 
'Αφ' ότου όμως έκανε τό πραξικόπημα δέν τόλμησε νά μάς ξαναεπισκεφθή, Ή  
καϋμένη ή μητέρα μου, πού ήταν τόσον όπερήφανη γιά τόν βαφτιστικό της, τα·



Άνακεφαλαιώνοντας to οσ« είπαμε ώς τώρα, παρατηροΰμεν ότι : 
«) *0 Ελληνισμός άπό τους προϊστορικούς και πολύ περισσότερο 

όπό τούς ιστορικούς χρόνους έχει διεισόύσει στη Θράκη καί στή Μοισία, 
παίρνοντας δυο διάφορες κατευθύνσεις: Την ακρογιαλιά της Μαύρης Θάλασ
σας καί τον "Εβρο ποταμό από τις εκβολές του ώς τις πηγές του πάνω στη 
Ροδόπη.^.Μέ τον Χριστιανισμό, τό 'Ελληνορωμαϊκό Ανατολικό Κράτος, για 
λόγους στρατηγικούς, συγκοινωνιακούς καί Ιμπορικούς καΐ τότε ακόμα, όταν 
οί Σλαΰοι καί κατόπιν απ ' αυτούς οΐ Βούλγαροι πλημμύρισαν στήν ύπαιθρο 
χώρα, καί τότε ακόμα, καί στις πιο χρίσιμες στιγμές όπου πέρασε τό Βυζαν
τινό Κράτος, φρόντιζε τό τελευταίο πάντοτε να εποικίζουν τά κάστρα μέ ελ
ληνικούς η έστω ξένους άλλ’ ορθοδόξους καί φιλικούς πληθυσμούς. Οί πλη
θυσμοί αυτοί γρήγορα άφομιώνονταν μέ τούς 'Έλληνες χάρι στην ανώτερο 
τητα'τοϋ πολιτισμού τους.

β )Έ κεΐ πού επικράτησαν οί Βυζαντινοί “Ελληνες, κτίσΟηκαν κοντά στα 
οχυρά τους Ελληνικά Μοναστήρια, τά όποια έμειναν ελληνικά όλον τον με- 
σαίωνα, 6πί τουρκοκρατίας καί ΰστερώτερα, ώς στα 1906,—Τό μοναστήρι 
της Θεοτόκου τό Βάτσκοβο είναι Αλήθεια, ότι δεν κτίσθηκε από "Ελληνας 
άλλα από Γεωργιανούς. Έ ν  τούιοις από τό 1600 ξανακτίσθηκε από "Ελλη 
νας κύ έγινε ελληνικό χαί Σταυροπηγιακό.

γ) Στά 1906 οί Βούλγαροι μέ βίαια μέσα μάς πήραν τά μοναστήρια. 
Μάς πήραν επίσης όλες τή; εκκλησίες, τά σχολεία, φιλανθρωπικά καταστή-

ραζόταν μόνον σαν άκουε τό ονομά του. Καί τί άπέγεινε ; Σ ' αύτόν άχριβώς εφαρ
μόσθηκε το ρητό. «Καθένας Αγαπά τήν προδοσίαν άλλα τόν προδότην κανείς*. 
Μετά δυο - τρία χρόνια οι ίδιοι βούλγαροι Στενιμαχΐτες ζήτησαν τήν άντικαιά- 
στασή του μέ τήν πρόφαση δ ιι  δέν μπορούσε νά διαβάση στην Ιχκλησία σλαυΐκά, 
Τόν απέλυσαν καί τότε αυτός, ποΰ δεν έβαζε στό στόμα του ενα ποτήρι κονιάκ ή 
κρασί κατάντησε (περιφρονημένος άπό “Ελληνας καί Βουλγάρους) συστηματικός μέ
θυσος Πούλησε και τό πατρικό του σπίτι καί πέθανε σέ μιά τρώγλη τού «Ιίάιου 
Μαχαλά* τής Φιλιππούπολης, στό σπίτι κάποιας πσλιας υπηρέτριας του, άφοΰ 
οΰτε δ άδελφός του οΰτε τά άνέψια του ήθελαν νά τόν ξέρουν. Τήν ίδια καί απα
ράλλακτη τύχη εΐχε καί δ Παπαλεωνίδας πού ήταν παππάς μαζή μέ τόν Νιχόδημο 
ώς ηγούμενο τή χρονιά ποΰ οί Βούλγαροι πήραν τό μοναστήρι τού 'Αγίου Γεωρ
γίου δηλ. ατά 1906. Τότε πρότεη’αν στον Νικόδημο—στό μεταξύ είχαν πάρη οί 
Βούλγαροι τό μοναστήρι κι’ έμενε στό Σιενίμαχο—νά δεχτή νά μνημονεύη τό 
όνομα του Έξάρχου άντί τοΰ Πατριάρχου καί θά μπορούσε νά έπιστρέψη πίσω 
στό μοναστήρι του καί νά μείνη καί σιό μέλλον ήγούμενος. “Αν ήθελε μάλιστα 
μπορούσε νά διαβάζη στην εκκλησία έλληνικά ώσότου μάθη τά ολαυΐχά· Θά έπαιρνε 
προστούιοις μισθό 300 λ?βια τόν μήνα δηλ, δεκαπέντε είχοσόφραγκα ίχτύς  άπό 
τά εισοδήματα τού μοναστηριού. 'Ο Νικόδημος Απέρριψε μέ Αποτροπιασμό αυτές 
τις τόσο δελεαστικές προτάσεις, πήρε τά ρουχαλάκια του κι* έφυγε γιά τήν ‘Ελ
λάδα. Τότε έκαναν τίς ίδιες προτάσεις στον βοηθό του τόν Μακάριο Βαφειάδη. 
Αυτός δέχτηκε άλλα τό τέλος του ήιαν τά ίδιο μέ τό τέλος τοΰ ’Ακακίου.



ματιχ και προσοδοφόρα κτήματα κι’ έτσι de facto διέλυσαν t i ;  82 Ιλληνικέ; 
θρησκευτικές μας Κοινότητες στη βόρεια καί νότια Βουλγαρία. De jure οί 
ίδιες κοινότητες διελύθηκιιν στα 1930, δπόταν ή Έλληνοβουλγαρική τής Με
ταναστεύσω; Ε πιτροπή βασιζόμενη στην άπόφαση τού Διεθνούς Δικαστή- 
ρίου τής Χάγης, έφτασε στο συμπέρασμα, ότι μια πού διαλύθηκαν de facto 
έπρεπε κα'ι de jure νά θεωρηθούν ότι διαλύθηκαν τόσο οί ελληνικές κοινό
τητες στη Βουλγαρία, όσο και οί βουλγαρικές στη Θράκη και τή Μακεδονία. 
Οί Βούλγαροι είχαν σ’ αΰιές τ'ις δυο χώρες 299 θρησκευτικές κοινότητες. 
’Επειδή όμως οί δικές τους ήσαν φτωχές αγροτικές, ένώ οί δικές μας αστι
κές και πλούσιες, κατόπιν άπό συμψηφισμό, ή βουλγαρική κυβέρνησις πλή
ρωσε στην ελληνική μιά αποζημίωση άπό 200.000.000 δρχ. περίπου.

5} Μετά τό ανθελληνικό κίνημα, ό 'Ελληνισμός εχασε σέ ϊκτααη άλλα 
κεοδισε σέ ένταση και σέ βάθος στο ίλεν&ερο ϋληνικο Κ ρά ιος,’Η Φιλιππού- 
πολη, Φή ’Ακρόπολη ιοΰ 'Ελληνισμού σιή Βορειοϋ-ράκη» '), έπεσε, άλλα Βο- 
ρειοθρακες ήρτπν νά πυκνώσουν την Οργανωμένη φάλαγγα τοΰ Ελληνισμού 
στην έλληνοκρατούμενη Θράκη καί Μακεδονία.Ή Ελλάς στά μέρη τοϋτα θά 
είναι πια «σώμα χωρίς σπονδυλική στήλη» !).

ε) *0 βουλγαρισμος και ή βουλγαρική υπόθεση έχασαν πολύ. Ξερρί- 
ζωσε ένα πληθυσμό από εκατό χιλιάδες, νομοταγή, πολιτισμένο καί δυνάμενο 
νά μεταδώση τον ηθικό και τον υλικό του πολιτισμό στο περιβάλλον του *). 
Ώ ;  Ιθνική μειονοψηφία δεν μπορούσε νά βλάψη μιά εθνότητα από επτά 
ως οκτώ έκατομύρια ψυχές *). "Αλλωστε οι βορειο&ράχες ° Ελληνες d h  ήσαν 1 2 3 4

1) Είναι φράση παρμένη άπό τή Betciıema. Poclıta (Εσπερινό Ταχυδρόμο) 
τής Σόφιας, μέ συντάκτη τό Σαγκώφ, βουλγαρομακεδόνα, τήν επομένη τής κατα
στροφής τή ; θρησκευτικής μας κοινότητος στη Φιλιππούπολη, δηλ. τής 17 καί 18 
‘Ιουλίου 1907. "Η ϊδια εφημερίδα ήταν προσωπικό όργανό το ί υπουργοί Ν. Γενά- 
διεφ. ΚΓ επειδή ό λόγος περί Σάγκωφ θ ’ αναφέρω τι μας γνώρισε ό Νικ- Λάμ- 
πρεφ, δικηγόρος στή Φιλιππούπολη καί στενός μου φίλος. Μια μέρα πού ετυχε νά 
συνταξιδεύσω σιδηροδρομικές μέ τό Σ. έγινε λόγος γιά τό ανθελληνικό κίνημα το ί 
1906, είχαν περάσει άρκετά χρόνια άπά τότε, καί όμολόγησε ο τελευταίος. «Νομί
σαμε, είπε, ότι όταν θά  φεύγα ν οΐ 'Έλληνες άπό τή Φιλιππούπολη, όπως καί πράγ
ματι έφυγαν, τα κτήματά τους θά περνούσαν στους Βουλγάρους. “Έγινε όμως τό 
αντίθετο1 τ’ αγόρασαν οί 'Εβραίοι. Καί τούς μέν "Ελληνας μπορούσαμε νά τούς 
αφομοιώσουμε μιά μέρα.·· τούς 'Εβραίους πώς νά τούς άφομοιώσης* ;

2) Φράση το ί Ελευθερίου Βενιζέλου στή Βουλή.
3) Γνώμη ξένου διπλωμάτου όταν συντασοόιαν ό όργα νικάς νόμος τής ’Α

νατολικής Ρωμυλίας στή Φιλιππούπολη σ ιά  1872. Πρβλ. Δ, Κ. Βογατζλ·η ; 'Ελλη- 
κές Θρησκευτικές Κοινότητες στήν Τουρκία, Βουλγαρία και Ανατολική Ρωμυλία. 
Ά ρχεΐον Ααογρ. κα’ι Γλωσσ. Θησαυροί. "Ετος 1943, τόμος X σελ. 52.

4) Κατά τήν έπίσημη στατιστική πού έγινε στήν αρχή το ί αίώνος μας, οί 
κάτοικοι τής Βουλγαρίας άνέρχονταν σέ 5.110.000. ’Αλλά εκτός άπό τά όρια τής 
Βουλγαρίας υπολογίζονται σέ 2 1)2 ώ; 3 έκατομμύρια.



ποτέ Ιορεδεντιοχαί. Κατά δεύτερο λόγο τό χάσμα μεταξύ 'Ελλήνων και Βουλ- 
γάρων, δυο γειτονικών λαών πού είναι υποχρεωμένοι ώς εκ τής γεωγραφι
κής των θέσεαις νά ζήσουν ώς καλοί γείτονες, άντι να κλείση τό άνοιξαν 

.πλατύτερο. ’Έχαβαν στη χοϊκή ευρωπαϊκή γνώμη την ιδέα πού είχε σχημα- 
τισθή γύρω στά 1900, οτι ή Βουλγαρία είναι τό πιο εύνομούμενο Κράτος 
τής Βαλκανικής ‘). "Εναντι 82 ελληνικών θρησκευτικών Κοινοτήτων στή 
Βουλγαρία έγιναν αίτιοι τα σβύσουν 299 βουλγαρικές θρησκευτικές Κοινότη
τες στή Θράκη και στή Μακεδονία. Και τέλος μέ τήν πράξη τους αυτή, έτό · 
νωσαν τό Σχίσμα (2. Δ. τό σχίσμα έχει αρθεί τώρα πιά), πύκνωσαν τήν κα
τηγορία τών πατριαρχικών Βουλγάρων καί μ5 αυτό άλειψαν βούτυρο στό ψωμί 
τοΰ 'Ελληνισμού και Σερβισμοϋ στις Νέες Χώρες. Ά λ λ ’ αυτό είναι άλλο ζή 
τημα, στό όποιο θά έπ αν έλθουμε σ’ άλλη μας μελέτη,

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Θά περιοριστούμε εδώ παρακάτω μόνο μέ τή βιβλιογραφία τών τεσ
σάρων μοναστηριών τής Ροδόπης.

α) Γιά  τδ Β άτσκοβο . Κ. Οικονόμου, Περί τής επαρχίας Φιλιππου- 
πόλεως. Βιέννη 1819 σελ. 50. — Γ. Τσουκαλά, Ίστοριογειογραφική περιγραφή 
τής έπαρχίας Φίλιππουπόλεως. Βιέννη 1851 σελ. 60 § 72. — Γ. Μουσαίον, 
Γρηγ. ΙΤακουριανός, μέγας Λομέστιχος της Δύσεως καί τό ύ.τ’ αύτοΰ Τυπι
κόν τής Μονής τής Θεοτόκου τής Πετριτσονιτίσσης, Λειψία 1888. Disser- 
tatîones plıİlologicae Jenensîs. — Louis Petit. Typİcon de G reg. Pa- 
courianos pour le Monastere de Petritjos (Batshovo) eıı Bulgarie Ϊ904. 
Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως. Παοάρτ. Α 'τοΰ XI τόμου, — Κ. ’Αμάν- 
τον, Καθηγητού. Χειρόγραφα τής Μονής Γρηγορίου ΓΙακουριανού παρά τήν 
Στενίμαχον. «Θρακικά» τόμ, X σελ. 284 .— Βλασίου Σκορδέλη. Σημειώματα 
τι να περί τής Μονής Βατσκόβου. Δελχί ον ’Εθνολογικής Εταιρείας ’Αθηνών. 
Τόμος Γ'. έτ. 1889 σελ. 354. — Kountcheff. S tan im ak a  e Batchkobskîa 
M onastir (Τό Στενίμαχο και τό Μοναστήρι τού Βάτσκοβου) B algarsk i 
Pregled (Βουλγαρική ’Επιθεώρηση) Soiİa έτος IV τόμ. VII 1897.— J  J v a - 
noff. Assenova Krepost i Batcbkobskia  Monastir (To φρούριο τοΰ Άσέν 
και τό μοναστήρι τού Βάτσκοβου), Εις τό περιοδικόν τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας της Σόφιας, έτος 1911. — Μνρτίλον Άποστολίδη.  ΙΙερί τής Μο 
νής τής Κοιμήσεως τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πετριτσιονιτίσσης. «Θρα- 
κικά, τόμ. V II ,  σελ. 5 1 .— Τον ίδιον. "Εκθεσις καθηγ. Μιχαήλ Βαλαβανώφ 
περί τής Μονή; τής Πετριτσονιτίσσης. «Θρακικά», τόμ. IX, σελ. 137.— Τοΰ 
ϊδιον, Αΰτόγραφοι έπιστολαί και Ινέργειαι τοΰ Μητροπολίτου Φωτίου Φι- 1

1) Πρβ. επίσης πιό πάνω, οπού γίνεται λόγος γιά τή συμμετοχή τών Στε- 
νιμαχιτών στή διοίκηση τοϋ μοναστηριού.
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λιππουπόλεως προς έπίδοσιν εις τά Πατριαρχεία της υπό τών Βουλγάρων 
καταληφθείσης Μονής τής Παναγίας τής Πετριτσιονιτίσσης. «Θρακικά», τόμ. 
X, οελ. 56 — 125. — MİUou Popoff et Alex Ivanoff. Bulgarsk ite  Mona- 
stirî (Τά Βουλγαρικά Μοναστήρια) Sofia 1927 σελ. 83.—Dr D. K  Voga- 
slî. Membre Hellene de la I«re Souscommission d’E m ig ra t io n  Greco— 
Bulgare. L e  Monastere de Batchkovo. Sofia 1929. Δακτυλογραφημένο 
χειρόγραφο κατατεθειμένο στα άρχεΐα τοΰ Υπουργείου των Εξωτερικών. 
Μετά ιόν θάνατόν μου τό β' άντίγραφον θά καιατεθή στη Γεννάδειο Β ι
βλιοθήκη ’Αθηνών — Dr Popilİeff. D elegue Bulgare aupres de la Iere 
Sous Commission d’E m îg ra t io n  G tecobu lgare  en Bulgarie. La Com 
m unaute  G reque de Batslıkovo. Sofia 1929. Χειρόγραφο δακτυλογρα
φημένο κατατεθειμένο στα αρχεία του Υπουργείου των Εξωτερικών τή; 
Σόφιας. — Prods. Verbaux par devaııt  la I ^ e  Sous Commission d ’E  
m igra tion  G recobulgare. Sofia Dossies 3116 5  «de Couvent des Bats- 
hcovo*. Χειρόγραφο κατατεθειμένο στα άρχεΐα τοΰ 'Υπουργείου τ ώ ν ’Εξω
τερικών τής Σόφιας καί τών ’Αθηνών,

β) ί \ ά  ιό μοναστήρι χοϋ ‘Α γ ιο ν  Γεώργιον. Κ. Οικονόμου, Op. Cit. 
Γ . Τσουκαλά: Op. Cit. σελ. 63 § 79 — Μυρτίλον * Αηοαιολίόου. Περί τής 
Μονής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Θρακικά, Τόμ. V σελ. 240.—Dr Myrtilos 
Apostolidis. Rodopskia M ou ast ir S wet i Georg i (= T ö  έπ'ι τής Ροδόπης 
Μοναστήρι τοΰ 'Αγ. Γεωργίου) Plovdiv 1933. Έπετηρις τοΰ Δήμου Φι- 
λιππουπόλεως — Dr D. Κ. Woga&U L ’Hellenİsme de la Bulgarie  du Sud 
et plus spec ia lem ent de PhİHppopoli Sofia, 1929, σελ. 85. Δακτυλογρα
φημένα χειρόγραφο κατατεθειμένο σ ι’ άρχεΐα τοΰ 'Υπουργείου τών Έ ξω  
χερικών,—Κ . Popoff. M embre bulgare aupres  de la Sous Commission 
d’E m ig ra t io n  Greco — Bulgare. L a C om m uuautd  religieuse Grecque 
de Plovdiv. Sofia, 1929, σελ- 33. Δακτυλογραφημένο χειρόγραφο κατατε 
θειμένο στο 'Υπουργείο τών Εξωτερικών τής Σόφιας. —Dossier No 345^° 
de la Iere Sous—Commission de P E m ig ra tk m  Greco— Bulgare. L a  
Com. rei. grecque de Plovdiv. Χειρόγραφο δακιυλ. κατατεθειμένο στ’ 
άρχεΐα τών Υπουργείων τών ’Εξωτερικών τής Σόφιας καί τών ’Αθηνών.

γ) Γ ιά  ιό  -Μοναστήρι τών Ε ω θινώ ν  τής 'Αγίας  Παρασκευές έ  τοΰ 
' Αγιον Κ,ηρύχον, Κ. Οικονόμου. Op. cit. σελ. 6 1 , § 75 .—D r D. Κ. Wo- 
gasli. La C o m m u n au te  rel. grecque de Gorni Vaden et İe Monastere 
de Saİnte Paraskevi. Sofia  1929 σελ. 6 καί 46—49. Χειρόγραφο δακτυλο
γραφημένο. — Κ, Popoff. E xpose  sur la C o m m u n au ti  relig . grecque de 
Gornİ Voden et 1e couvent S te  Paraskevi Δακτυλογραφημένο χειρόγραφο 
κατατεθειμένο στα αρχεία τοΰ ‘Υπουργείου τών ’Εξωτερικών τής Σόφιας.— 
Proces Verbaux. L a  Comm. Rel. greque de Gorni - Voden et le Mona* 
stere Ste Paraskevis .  Dossier No 34 301.



δ) ΓΥά z i  Μοναστήρι τών  *Α γίω ν  ’Αναργύρων,  Μπ'αστ. Γιωργιήδον  
Λενκία. Λοιμοί άφπρισμοί, ΙΙαρίσιοι 1832, σελ. 3 8 ί οημ .— Κ. ΟΙκονόμον. 
Op. Cit. σελ. 45 και ö 1.— jT. Τσονχαίά. Op. Cİt. σελ. 61 § 73. —■ Μνρτί- 
Χον Άπαοτολίδον. Περί Κουκλένης καί τΓχς Φερώνυμου αυτής έπ'τ τής Ρο
δόπης Μονής ιών 'Αγίων ’Αναργύρων. ’ Αρχείο ν τού Θρακ. Λαογραφ. xul 
Γλωσσ. Θησ ιυςοΰ, τόμ. II, σελ. 2—4 0 .— D r D. Κ . Vogaslİ. Le Com mu 
ııaute relİg. Grecque de C o u v en t  et le Couv. Aguii Anarguerî.  S o 
fia 1920, σε?,. 1-—75. Χειρόγραφο δακτυλ. κατατεθειμένο στό αρχείο τοΰ 
Ύπουργ. των ’Εξωτερικών.— Κ . Popoff.  Expose su r  la Comm, rel- Grec- 
que de couvent et du couv. Swetî V ratcha. Sofia 1929. Χειρ, δακτυλ. 
κατατεθειμένο στο «ρχεΐο τοΰ Υπουργείου των Εξωτερικών της Σόφιας.— 
Proces Verb m ix  etc. Dossies No 34 54 3 .
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Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Κ Α Λ Ο ΓΗ Ρ Ω Ν  Τ Η Σ  Β Ο Ρ Ε ΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ  
Φ Ω Τ ΙΟ Σ  Μ Α Ν ΙΑ Τ Η Σ ,  Α Ν Θ ΙΜ Ο Σ  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Ν ΙΚ Ο Δ Η Μ Ο Σ

Α'. Ό  Φώτιος Μ ανιάτης  γεννήθηκε στα Πριγκηπόνησα, κι έμεινε 
μικρός ακόμα μέ δυο μεγαλύτερες του αδελφές ορφανός. "Οταν 0 θειος του 
Φώτιος Μανιάτης διωρίσθηκε (τέλος τοΰ 1889) μητροπολίτης στη Φιλιππού- 
πολη ’) μετά μερικούς μήνες ήλθε μέ την άμέσως μεγαλύτερη του την άδεί,φή 
κι5 έμεινε κοντά στό θείο του έως οτου τελείωση τά Ζαρίφκια Διδασκαλεία. 
Είχαμε μέ τον Φώτιο νά κάνουμε τον ίδιο δρόμο ανεβαίνοντας ή κατεβαί
νοντας τον «τεπέ» 3) για να πάμε στό Γυμνάσιο, κι* έισι αν καί τόν περ
νούσα κοντά δυο τάξεις (αυτός ήταν στη Β' Γυμνασίου, όταν εγώ ήμουν στην 
τετάρτη) Ιγίναμε καλοί φίλ.οι.’Ηταν ένα μάλ?,ον ψηλό ξερακιανό άγόρι. Μύτη 
κι’ άφτιά θάλεγες πώς ήταν διάφανα. Μέτωπο καί πηγούνι κανονικά, χείλη 
λεπτά, είχε άπό παιδί ένα μεγάλο βλέμμα, πού σ’ έκανε εντύπωση. Στα δια 
λείμματα στό Σχολείο, εμείς μέ τις φωνές, τά κυνηγητά σηκώναμε τη γειτο
νιά στό πόδι. Αυτός καθόταν στό πεζούλι ή στεκόταν σέ μιάν απόμερη γω 
νιά τής αΰ?.ής και χάζευε κείνους πού στό μονόζυγο, τό δίζυγο ή στην αιώρα 
(κρεμάστρα) γυμνάζονταν ή παίζανε. Είχαμε καί ιά  τυχηρά μας τά παιχνί
δια : τις πέννες. Δυό ή τρεις χτυπούσαμε άπό μια πέννα στον τοίχο κι’ έκει- 1 2

1) Τή βιογραφία του Φωτίου Μανιάτη θά  βρή ό αναγνώστη: στόν X τόμο 
των Θραχιχών σελ. 56. Μνρτίλον Άποαιολίδου.  Ό  άπό Φιλιππουπόλεοις Σερβιών 
και Κοζάνης μητροπολίτης Φώτιος Τό βεράτι τοίί διορισμού του στην Φίλιππου 
πόλη βρίσκεται στό παράρτημα τοΰ υπομνήματος μου πρός τήν Α ' Υποεπιτροπή 
τής Σόφιας γιά τήν Κούκλε να καί τό μοναστήρι των 'Αγίων ’Αναργύρων.

2) Τόν Τζαμπάζ-τεπέ ή τόν λόφο των Σχτνοβατών, όπου κοντά στήν εκκλη
σία "Αγιου Δημητρίου στεγαζότανε τό παλιό Έλλην, Γυμνάσιο προτού κτισβή τό 
Μαράσλειο μέγαρο.



νοΰ ή πέννα πού δεν πήγαινε πιο μακρυά κέρδιζε τις πέννες ιών συμπαι* 
χιών τον. Εννοείται δτι τον Φώτιο ποτέ δέν τον είδαμε νά παίζη τοϋτο η 
χΓ άλλο παρόμοιο παιγνίδι.*Αν όμως αυτός κανένα δέν πείραζε, δέν έλειπαν 
id  πειραχτήρια άπό την τάξη τον. «—Φώτιε, τον έλεγε Ιμπιστευτικά ένα άπ 
αυτά, έχω αΰτό τό γράμμα άπύ την έξαδέρφη μον γιά σένα, Od σοΰ σιείλη 
κα'ι ιή φωτογραφία της» ! Καί προσπαθούσε νά τοΰ χώση στην τσέπη κά
ποιο πλαστογραφημένο γράμμα από κάποια όμορφη κοπέλλα, πού κατά φαν
τασίαν μονάχα ήταν έξαδέρφη του.'Ο Φώτιος κοκκίνιζε σάν την παπαρούνα, 
έσφιγγε τις τσέπες τον και φευγιό, σαν νά τον κυνηγούσαν δέκα διάβολοι. 
"Αλλοτε τοΰλεγαν: «—Φώτιε, αύριο Κυριακή κατά τίς τέσσερες Od πάμε σιοϋ 
τάδε. Πες τον θείου σου πώς Οά πας περίπατο κι’ έλα νά διασκεδάσουμε. 
Κρασί, μεζέδες, χαρτιά κλπ. καί ο Γιάννης μάς ετοιμάζει λέει μιά έκπληξη». 
Ό  Φώτιος τά ίδια. Μάλιστα κάποτε γελάστηκε καί φώναξε άγανακτισμένος. 
«‘Ύπαγε όπισω μου Σατανά» ! Αυτό περιμέναν καί οί συμμαΟηταί του ! 
Δέν ήξερε ό καημένο; από τη στιγμή κείνη που νά πάη και πώς νά σωθή άπό 
τά πειράγματα και τις κοροϊδίες τους. Τέλος μιά μέρα ήρθε ό Θειος του στο 
Γυμνάσιο κι’ έκανε τά παρακάλια του στο διευθυντή, τον Γ. Σωτηριάδη 
(τον κατοπινό γνωστό καθηγητή τοΰ Αθηναϊκού Πανεπιστημίου) πού ήξερε 
νά επιβάλλεται με τόν καλό του τρόπο καί σέ μικρού; καί σέ μεγάλους καί 
έτσι σταμάτησαν τά πειράγματα καί τά βάσανα τοΰ νέου Φωτίου. Μ’ αυτά 
θέλω νά πώ δτι σάν παιδί ό Φώτιο; έδειχνε μιά τάση γιά καλογερική, άλλα 
άγνή καλογερική ζωή. δ.τω; κι’ έγινε καλόγηρος ευθύς μόλις έπέστρεψε άπό 
τή Γερμανία, πού τόν έστειλε ό θείος του γιά πανεπιστημιακές σπουδές μετά 
την αποφοίτησή του άπό τά Ζαρίφεια.

’Αν καί σπούδασε στη Γερμανία θεολογία, σάν έπέστρεψε στη Φι- 
λιππούπολη καί τόν χειροτόνησε ό Θείος του διάκο, ή προτίμησή του ήταν 
γιά τήν ίστορία καί μάλιστα τή Βυζαντινή. Πέρασαν κάμποσα χρόνια δπότε 
τυχαίως Ανακάλυψε στο σπίτι τής οικογένειας τοΰ Οΐκονομίδη μέσα στην 
αποθήκη σέ κάτι ξεχασμένα κασόνια τήν αλληλογραφία, τό ήμερολόγιο καί 
τί; σημειώσεις τοΰ προπάππου των Κωνστ. Οικονόμου, λογίου Φιλιππουπο- 
λίτου αρχιμανδρίτη, πού έγραψε στα 1821 τήν πρώτη συστηματική ίστορία 
της «’Επαρχίας Φιλιππουπόλεως» ‘) κΓ έπειτα χρόνια διηύθυνε τά εκπαιδευ
τήρια τής Φιλιππούπολης, πού ό ίδιος τά αναδιοργάνωσε ’). Αυτή ή άναχά- 
λυψη άπο χδνα μέρος κι’ άπό τάλλο οϊ Κώδικες τής Μητροπόλεως Φίλιππου 
πόλεως πού ώς τά 1906 άν όχι δλοι οϊ περισσότεροι σώζονταν, ή πλούσια 
βιβλιοθήκη τοΰ Γυμνασίου τοΰ Μαρασλή καί τοΰ Δήμου Φιλιππουπόλεως 1 2

1) Κωνοτ. Οΐχονύμοο. Ιστοριογραφική τής ίπαρχίας  Φιλιππουπόλεως επ ι
γραφή. Βιέννη 1819.

2) Μνρτίλου Άποσζολϊδον.  Τά Ελληνικά iv  Φιλιππουπόλει Σχολεία, «θρα- 
κικά», τόμ, Β ', σελ. 96.



καί τέλος πληροφορίες ττοΐι μάζεψε άπό γέροντες Φιλιππουπολίτες κλπ. παρα- 
κίνησην ιόν νεαρό Φώτιο Vs άρχίση την συγγραφή τής «'Ιστορίας τ ή ς  ’Επαρ
χίας Φιλιππουπόλεως», στην οποίαν κατέγινε περισσότερο άπο δεκιχ χρόνιο 
κι5 έπρόκειτο νά δημοσιευθή στη Μαράσλειο Βιβλιοθήκη οπότε ξέσπασετό 
ανθελληνικό κίνημα στη Φιλιππούπολη.

Γή μέρα της καταστροφής (16 Ιουλίου 1906} σαν νά είχα μια προαί
σθηση, πήγα νά τον βρω, νά τοΰ ανακοινώσω δσες διαδόσεις ακόυσα για τό 
επικείμενο «μίτιγκ», τήν άφιξη άπό τη Σόφια τής σπείρας των Βούλγαρο- 
μακεδόνων τοΰ Γενάδιεφ, αλλά πρό πάντων νά τοΰ ζητήσω τό χειρόγραφο 
της ιστορίας του γιά φύλαξη. «“Αδικο: φόβος, μοΰ είπε. 'Ο Ζελκωφ (ήταν δ 
γενικός γραμματεΰς τής Νομαρχίας καί αντικαταστάτης τοΰ Νομάρχου πού 
έλειπε μ’ άδεια) μ° έβεβαίωσε, δτι θά γίνη μια απλή διαδήλωση και δτι έλή- 
φθησαν δλα τά μέτρα για νά μη διαταραχθή ή τάξις». Καί δμιυς Οχι μονάχα 
τό χειρόγραφό του καταστράτρηκε άλλα και τον ΐδιο Φώτιο οί Βουλγαρομα- 
κεδόνες κομιτατζήδες άφοΰ τόν κακοποίησαν, έσχισαν τά ράσα του και θά 
τον πετοΰσαν λιπόθυμο άπο τό παράθυρο τοΰ γ* πατώματος τοΰ μητροπολι- 
τικοΰ μεγάρου κάτω σΐόν δρόμο, άν δεν προλάμβαναν ό γυιός ενός Βουλγά
ρου παπ'πά Στενιμαχίτη, ό Γεωργήεφ καί δ γιατρός Κώστωφ νά τόν άπο- 
σπάσουν άπό τά χέρια των κακοποιών καί μ ’ ένα αμάξι νά τόν μεταφέρουν 
στό νοσοκομείο των Καθολικών, οπού τόν περιποιήθηκαν πράγματι εξαιρε' 
τικά ώσότου γιαιρευτή/Οταν βγήκε άπό τό νοσοκομείο, στό «Μητροπολιτι- 
κόν Μέγαρον», όπως ιό ωνόμαζε, ήταν πιά φαρδειά πλατειά θρονιασμένος δ 
Βούλγαρος Μητροπολίτης, άν καί πεντάρα τσακισμένη δεν έδωσε Βούλγάρος 
για νά κτισθή "). Κι’ έτσι δ Φώτιος όταν θεραπεύτηκε αναγκάστηκε νά πάρη 
μέ τό νοίκι ένα σπιτάκι τοϋ καθηγητοΰ Κυριτσίδη στην ενορία τοΰ 'Αγίου 
Κωνσταντίνου, όπου έμεινε ώς αρχιερατικός επίτροπος ώς στα 1914 οποίαν 
οΐ Βούλγαροι τόν έδιωξαν μαζί μέ τούς άλλους "Ελληνας κληρικούς.

Καί γιά νά τελειώνω μέ τόν άγιον αυτόν άνθρωπο, έχω ν’ αναφέρω 
δυο μικρά αλλά χαρακτηριστικά έπεισόδια, τόν καιρό πού έμεινε στήν Φιλιπ- 
πούπολη. Μια μέρα μοΰ διηγότανε κάτι καί κατέληξε στο συμπέρασμα δτι 
«ούδέν κακόν άμιγές καλοΰ».— «Καί ιό ξύλο πού φάγατε άπό τούς Βουλγά 
ρους» ; τοΰ είπα.— «Κι* αυτό, μοΰ λέει χαμογελώντας, είχε κάτι καλό γιά 
μένα», — «Δηλαδή»;—«Νά, προτήτερα δεν μπορούσα νά βάλω στάλα γάλα στο 
στόμα μου.Έκεΐ στό νοσοκομείο μοΰ επέβαλαν σχεδόν διά τής βίας τό γάλα, 
τό συνήθισα καί τώρα μπορώ νά πιω καί μιά οκά τήν ημέρα καί μοΰ κάμνει 
καλό». Καί κάτι άλλο νόστιμο πού μοΰ τό διηγήθηκε δ ϊδιος. Τόν καιρό πού 
έμεινε στη Φιλιππούπολη ώς αρχιερατικός Ιπίτροπος (1906— 1914) δλον τόν 
κόσμο τόν συμβούλευε νά .πηγαίνη «στή μητέρα Ελλάδα». Πολλοί πήγαν 1

1) Δές για τά χτίσιμό της παρακάτω τή βιογραφία τοΰ Ά ρχιμανδρ.‘Ανθίμου.



αλλά λίγοι Φιλιππουπολίτες και Στενιμαχίτες στερέωσαν τή φορά εκείνη, 
γιατί οΐ τότε ελληνικές κυβερνήσεις δέν πήραν to ζήτημα τή; άποκαταστά- 
σεως των Βορειοθρακών στά σοβαρό καί περιοριζόταν νά δίνουν βοηθήματα 
στους πρόσφυγες πού κι’ αυτούς διέφθειραν καί τό δημόσιο ταμείο φόρτω
σαν μέ υπέρογκα και ανώφελα έξοδα. Μερικοί λοιπόν άπ’ αύτού; έπέστρε 
ψαν πίσω. Μια απ ' αυτούς τούς τελευταίους ήταν και ή παραμάνα (ή έπι- 
σνάτρια) τοΰ Νηπιαγωγείου τής Ευρυδίκης. Πήγε νύ ιόν έπισκεφθη κι’ όταν 
την ρώτησε πώς πέρασε και γ ια ιί νά γυρίση πίσω τοΰ απάντησε: «Καλή, πά· 
τερ Φώτιε, ή μητέρα Ελλάδα μά πρέπει νάχης και πατέρα τον παρά».

Β' ‘ Ο ΖΤατήρ "Αν&ιμος Πα,ναγιωτόπουίος  γεννήθηκε στ ή Φιλιπ- 
πουπολη γύρω στά 1850 από γονείς "Ελληνες. Τελείωσε το ελληνικό Σχολείο 
τού τόπου του, αλλά μελετηρός όπως ήταν, ήξαιρε πολύ καλά έκτος από τήν 
εκκλησιαστική ιστορία ακόμα κα'ι τήν νεώτερη ιστορία λεπτομερειακά καί 
μάλιστα τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μιλούσε άπταίστω; εκτός άπό 
τή μητρική του γλώσσα τά τουρκικά καί τά βουλγαρικά καί μπορούσε νά 
συνεννοηθή στά γαλλικά. Γ ι’ αυτό έφτασε σχετικώς γρήγορα στό βαθμό 
τοΰ αρχιμανδρίτου καί ιερουργούσε στόν μητροπολιτικό ναό τής Α γ ία ς  Μα
ρίνας. Καί δεν ήταν μονάχα πρότυπο ίερέως ό Αρχιμανδρίτης μας. *Ηταν 
επίσης πρότυπο κανονικού ανθρώπου καί κατάβαθα ένοιωθε τί θά πή ήθική 
καί κοινωνική αλληλεγγύη. Στή Φιλιππούπολη είχανε δεκαριά σωματεία καί 
συλλόγους οί "Ελληνες.Άλλα εν« από τά αρχαιότερα καί αποδοτικοί τέρα σω
ματεία ήταν ή «Ισχύς». Καί δταν έλεγες «Ισχύς» εννοούσες τον πάτερ ’Ά ν 
θιμο, άν καί ποτέ δεν υπήρξε πρόεδρός της. Κοσμικοί ήσαν οί εκάστοτε 
πρόεδροι τού λαμπρού αυτού σωματείου, άλλ’ ή ψυχή του ήταν ό Πατήρ 
"Ανθιμος. Καί ό σκοπός τοΰ συλλόγου διττός, ή Αλληλοβοήθεια των μελών 
του καί ή παροχή βοηθημάτων στους φτωχούς μαθητάς των σχολείων μας. 
Τά μέλη τού σωματείου ήσαν δάσκαλοι, έπαγγελματίες, έμποροϋπάλληλοι, 
μικρέμποροι κλπ., ή συνδρομή μικρή, αλλά τακτικά τήν πλήρωναν δλοι τους. 
’Επειδή όμως δέν έφθαναν οί πόροι του δ πατήρ "Ανθιμος, φρόντιζε, όταν 
δέν ερχόταν κανένας θίασος. ν« ένεργήση νά δοθούν μερικές θεατρικές έρα 
σιτεχνικές παραστάσεις στο «Λουξεμβούργο» καί όταν ερχόταν, δπως συνήθως 
μάς ερχότανε ό θίασος τοΰ Κόκκου, αυτός νά δώση μιά ευεργετική παρά
σταση γιά τό σωματείο. Κι’ έβλεπες τις παραμονές των Χριστουγέννων 80 
ώς 100 φτωχά παιδιά τού δημοτικού σχολείου νά παίρνουν τά καινούργια 
τους παπούτσια από τό χέρι τού Πάτερ ’Ανθίμου, χαρούμενα ό π  κάτι και· 
νούριο θά φορούσαν κι’ αυτά.

Τό Δεσποτικό στή Φιλιππούπολη ως τά 1890 ήταν ένα παλιό σπίτι, 
πού έμοιαζε περισσότερο μέ μετόχι μοναστηριού παρά γιά Δεσποτικό. ’Ανέ
βαινες τήν ξύλινη του σκάλα κι’ έτριζε."Οταν ήριε στή Φιλιππούπολη δ Φώ
τιος Μανιάτης πού ήταν αρχοντάνθρωπος υποκίνησε ιό ζήτημα στην Έ φ ο 



ροδημογεροντία νά κατεδαφισθή το χρονίσιο αύτό κτίριο καΐ στον τόπο του 
νά άνοικοδομηθή κάτι συγχρονισμένο και αντάξιο για τήν αξιοπρέπεια και 
τή φήμη της Φιλιππουπολης. Ό  "Ελλην μηχανικός Α. Κοϊμτζόγλου έκανε 
ιό σχέδιο καΐ τούς προϋπολογισμούς τής δαπάνης μιας τριόροφης οικοδομής. 
Καί τ' άπαιτούμενα ποσά ; Μά γιά τή συλλογή εράνων ήταν Ινδεδειγμένος 
ο Πατήρ "Ανθιμος. Σ ’ αύτον Ανέθεσαν αυτή τή δουλειά και τήν έφερε στο 
πιο αΐσιο τέλος, άπ’ό,τι υπολόγιζαν στήν αρχή.’Από Βούλγαρο δέν έδέχθηκε 
οΰτε μια δραχμή συνδρομή. Αυτό: μάζεψε εράνους στή Φιλιππουπολη, στη 
Στενίμαχο, σχό ΓΙαζαρτζίκ, στο Πετρίτσι, στο Καβαχλή. Πήγε στήν Πόλη, 
στή Ρουμανία, και κατέληξε στήν ’Οδησσό "Οταν συγκέντρωσε τά ποσά πού 
μάζεψε έφταναν όχι μονάχα γιά νά κτισθή ένα τριόροφο μέγαρο, άλλά και 
πλούσια νά έπιπλωθή.

Τό πρωί τή; 16 ’Ιουλίου 1906 ο πατήρ ’Άνθιμος παρουσιάστηκε στο 
Φώτιο και τοΰ έδήλωσε ότι είχε βρει ϊ — 8 παλλικάρια κι’ αύτός μαζί, πού 
ήταν αποφασισμένοι άχόμα καΐ μέ τή Ουσία τής ζωής τους νά υπερασπι
στούν τήν εκκλησία καΐ τά Δεσποτικό. 'Ο  Φώτιο; άπέκρουσε τήν πρότασή 
του, με ιού τι τοΰ είπε 6 Ζέλχωφ, κι’ δταν ό πατήρ ‘Άνθιμος επέμενε καί 
στο μεταξύ ήρτε δ εφημέριος τής ελληνικής εκκλησίας τού αγίου Χαραλάμ- 
πους στο Μαράσι καΐ διηγήθηκε πώς οί Βούλγαροι πήραν τήν εκκλησία διά 
τής βίας καΐ τον έδιωξαν κακήν κακώς, δ Φώτιος άπήντησε : «Προτιμώ νά 
τά χάσουμε όλα παρά νά γίνω αίτιος αιματοχυσίας», "Οπως βλέπει δ ανα
γνώστης δυο καλόγηροι, δυο Αναμφισβήτητοι χαλοΐ πατριώτες, μά μέ δυο 
ξεχωριστές καΐ άντίθείες αντιλήψεις.

Μετά τό 1914 καί δ πατήρ "Ανθιμος (πού στο μεταξύ μερικοί εντό
πιοι Βούλγαροι τοΰ κάνανε τις πιο δελεαστικές προτάσεις πού τις άπέρριψε 
χωρίς συζήτηση) άνεχώρησε γιά τήν Ελλάδα. 'Ο Αρχιεπίσκοπος τών Ά θ η  
νών τον διόρισε εφημέριο καΐ πνευματικό στό Φθισιατρείο τής «Σωτηρίας» 
κι’ εκεΐ σέ βαθύτατα γεράματα άπέθανε «έν ειρήνη».

Γ ' Τόν ϋ α η α ν ιχ ά δ η μ ο  αν ήθελα νά τον χαρακτηρίσω μέ τέσσαρες 
μονάχα λέξεις θάλεγα πώ: ήταν πολυμήχανος, παράτολμος, αιωνίως αισιόδο
ξος καΐ εύθυμος και τέλος Ιργαιικός δσο χωρεΐ.Ό χι άδίχως λοιπόν ιόν όνό 
μασαν «Όρμάν - Παππδζ». Ή τα ν  δ αντίθετος πόλος τοΰ Φωτίου καΐ τοΰ 
Άνθιμον. Γεννήθηκε στό Στενίμαχο σιά 1842 Από πτοτχούς γονείς καΐ εΐχε 
τό Ατύχημα μέ μιαν αδελφή κατά ένα δυό χρόνια μεγαλύτερη του νά χάσουν 
τούς γονείς τους. Σαν έγινε αυτός 2 0 —22 χρονών πήγε στό μοναστήρι τοΰ 
Βάτσκοβου νά καλογερέψη κι’ ή αδελφή του Ντόνα ή Ντόνη ήρθε ύπηρέιρια 
σ’ εμάς κι’ έμεινε ώς διού νά πανχρευτή. ’Αλλά ή τόλμη χΓ ή εργατικότητα 
καί γενικά ή δράση τοΰ Νικοδήμου φάνηκε άφ’ οτον άνέλαβε τήν Ανοικοδό
μηση καΐ τή διοίκηση τοΰ μονασιηριοΰ τοΰ αγίου Γεωργίου, όπου έμεινε 
περισσότερο άπό εικοσιπέντε χρόνια. Τό μοναστήρι τούτο κατά τόν ρωσο



τούρκικο πόλεμο χοϋ 1877 είχε μισοκατασχραφή, έτσι πού κανένας ούτε κλη
ρικός ούτε λαϊκός δεχόταν τη διοίκηση του, ή δε Μητρόπολη δεν μπορούσε 
να διαθέση τ’ άπαιτούμενο ποσόν γιά την έπισκευή του. Ό  τότε "Ελλην 
Μητροπολίτης ’Ιωακείμ Εύθυβούλης ') προσκάλεσε τόν Νικόδημο νά γίνη 
ηγούμενος καί διαχειριστής τής περιουσίας του. Ό  τελευταίο; ζήτησε μιας 
έβδομάδος διορία για νά έξετάση επί τόπου την κατάσταση καί δωση μιά 
θετική απάντηση. Πήρε τόν Γιατρόπουλο, έναν άχώριστο φίλο του, έναν 
μποέμ, ό οποίος όμως είχε στό μειαξύ σχηματίσει ένα καλό κομπόδεμα 
ώς μεσίτης αγοράς σιτηρών στήν Άνατολ, Ρωμυλία τού εμπορικού Οίκου 
Βαγιανά καί ήτανε έτσι σέ θέση νά διαθέσουν γιά τό σκοπό κ ι’ οί δυό τους 
έν ανάγκη καί εκατό είκοσόφραγκα (περιουσία ολάκερη κείνο τόν καιρό). 
Πήγαν στο μοναστήρι νά εξετάσουν την πραγματική κατάσταση. Γό βρήκαν 
σέ κακά χάλια, χειρότερα άπό,τι υπέθεταν. Λεν απελπίστηκαν δμως. ΪΙιιρου 
σιάσθηκαν στό Δεσπότη καί τού έδήλωσαν, ότι μπορούν νά επαναφέρουν τό 
μοναστήρι καί την κτηματική του περιουσία (ή οποία στό μεταξύ άρχισε νά 
κάνη φτερά), στήν πρότερη κατάστασή του, μέ τρεις ορούς : Δέκα χρόνια νά 
μή πληρώσουν Ιπίδομα στήν Έλλην. Θρησκευτ. Κοινότητα, έπειτα νά τούς 
επιτρέψουν νά πάρουν από τό προσωπικό των άγιων ’Αναργύρων στήν 
υπηρεσία τους τόν μπάρμπα ■ Κώστα καί των Συμεών !) καί τρίτο νά μην 
τούς ζητούν κάθε λίγο καί λιγάκι λογαριασμό τί έκαναν καί τί δεν έκαναν. 
Γιά τόν δεύτερον ά'ρο ό Νικόδημος έδήλωσε, δτι δεν ζητεί από τόν Δεσπότη 
τίποτε άλλο παρά μιά σχετική έπιστολή γιά τόν ήγούμενο των άγαον ’Αναρ
γύρων. Ό  Δεσπότης και ή Έφοροδημογεροντία δέχθηκαν τούς όρους καί 
σ’ ένα μήνα οί δύο φίλοι έγκατεστάθηκαν στον άγιο Γεώργιο Τό πρώτο 
πού είχαν νά κάνουν ήταν νά φέρουν κτίστες νά επισκευάσουν έ'να διαμέρι
σμα γιά στέγασή τους, επισκευάζοντας συγχρόνως την έκκλησία καί ιό άγια
σμα. “Επειτα ν’ άγοράσουν ένα ζευγάρι βώδια. άροτρα άςίνες κιλ., καί 
νά εξασφαλίσουν τή διατροφή τους γιά τόν χειμώνα. Αμέσως παραγγείλαν 
Ευρωπαϊκές πέτρες γιά τούς δυό ύδρομύλου; s) καί βάλθηκαν οι ’ίδιοι νά 
κάνουν τούς κτίστες μέ τούς χτίστες, τόν ζευγά μέ τούς ζευγάδες, τόν άμπε- 1 2 3

1) Ό  'Ιωακείμ Εύθυβούλης ήρθε σιή Φιλιππούπολη στις 29 Δεκεμβρίου 
1884 κ’ έμεινε πέντε χρόνια μητροπολίτης ως τις 29 Δεκ. 1889, οπότε τόν διαδέ
χτηκε ό Φώτιος, θειος τοΰ Φωτίου Μανιάτη, κατόπιν πατριάρχου, ποΰ μιλήσαμε 
πιό πάνω. Ό  εύθυβούλης εΐταν πρωτοσύγγελο; προτήτερα, άνθρωπος έξυπνος καί 
καλός πολιτικός.

2) Μισοκαλόγεροι, μιοολαϊκοί περίεργοι τύποι, ποΰ υπηρετούσαν στό μο
ναστήρι χωρίς καμμιά αξίωση.

3) Μέ τις ευρωπαϊκές μυλόπετρες πού τοποθέτησαν στόν κάτω μύλο, άγνω 
στες ώς τότε στήν αγορά Φτλιπ)λεως, ό μύλος αυτός γρήγορα έγινε ακαταγώνιστος. 
Τούς μύλους θέλησαν νά τούς πάρουν ol Μπελαστι&τες, άλλά ό Νικόδημος τούς 
βρικολάκιασε καί τούς έσπασε.



λουργό μέ τους αμπελουργούς. Καί τό αποτέλεσμα. Ό χ ι  σέ δέκα άλλα μέσα 
σέ πέντε χρόνια το Μονασιήρι άπόχτησε τή πρότερή του φυσιογνωμία. Το 
τέλος τής γεωργικής εκείνης χρονιάς ό Νικόδημος παρουσιάστηκε στή Μη
τρόπολη καί παρέδωσε εΐκοσιπέντε χρυσές, δσες δηλαδή πλήρωνε χρονικώς 
τό μοναστήρι προπολεμικώς για τή συντήρηση των Σχολείων. Κατά το όν- 
θελληνικό κίνημα βρίσκομε τδ Νικόδημο στο μοναστήρι των Βωδινών αντι
καταστάτη τοΰ ήγουμένου που είχε άποσυρθή. 'Υπερασπίσθηκε τό μοναστήρι 
παλλικαρίσια καί σώθηκε ως έκ θαύματος. Άντιστάθηκε ένοπλα έως δτου 
ή χωροφυλακή τους έπεισε ν’ άποσυρθοΰν καί νά φυγουν αυιός καί τά παλ- 
λικάρια του στη Στενίμαχο. Γιά την ήγουμενία του σιό «Αοργοΰτι» τής ’Η 
πείρου καί τον τραγικό του άλλ’ άντάξιο ενός καλογήρου θάνατο, μιλήσαμε 
πλέον, ώστε περιττό νά επανερχώμεθα σ’ αυτό τό θ έ μ α 1). Τέτοιοι ήσαν ot 
Βοοειοθραχες καί τέτοιους καλογήρους άνέδειξαν.

e  ΤΤ I Τ V Μ Β I Ο
(στον αλησμόνητο Κοσμά Βίνρτίλο ’Λποστολίδη)

'Γης ’Αττικής το χώμα σέ σκεπάζει 
τ ’ άνάλαφρυ, Μυρτίλε. Μά ή ψυχή σου, 
αφήνοντας ’6ώ κάτου τό κορμί σου, 
φτερουγισε στή Θράκη καί κουρνιάζει 
ολύμπιος αετός. Καί την κοιτάζει, 
μέ κείνη την άπέραντη στοργή σου, 
καθώς ζώντας την έβλεπες. Ή  οργή σου, 
ακόμα κι’ άπ° τον τάφο σου, ταράζει 
τό Βουργαρο, πού λέει πώς είναι δίκιά του !
Πολέμησες, τον χτύπησες άντρικια, 
τοΰ τράβηξες αλύπητα τ’ αφτιά του 
καί τ ουψάλες μπόμπες καί νταϊλίχια !
Καί μένουνε, Μυρτίλε, ιά γραφτά σου 
αιώνιό του ξετίναγμα, ώ χαρά σου !

Ά 0ή να  14-2 49 ΤΤΕΡ. ΤΤΑΠΑΧΡΙΪΤΟΔΟΥΛΟΥ

1) Τόν σκότωσαν οί PetÇeToı.



Ο ΤΤΑΤΡ ΙΑΡΧΗ Σ  Κ Ο Ν )Π Ο Λ Ε Ω Σ  ΙΕ Ρ Ε Μ ΙΑ Σ  Β ' Ο  Τ Ρ Α Ν Ο Σ

ΕΙς έκ των διαπρεπέστερων καί επιφανέστερων ιεραρχών, οϊτινες επα- 
ξίως κατέΐυτβον και έλάμπρννον τον Πατριαρχικόν θρόνον, ΐπήρξεν άναν- 
τιρρήτως και ο περί τό δεύτερον ήμισυ της Ι Σ Τ  εκατονταετηρίδας άκμάσας 
Οικουμενικός Πατριάρχης 'Ιερεμίας Β' ό Τρανός. Γεννηθείς εν Άγχιάλφ 
κατά ιό 1536 ώς υποτίθεται, εκ γονέων έλκόντων εξ επιφανούς οίκογενειας 
φαγάδων έκ της Κωνσταντινουπόλεως μετά την άλωσιν αϊτής, τής των Τρα
νών, τά πρώτα αϊτού μαθήματα διήκουσεν έν τή Σχολή τής πατρίδος α ϊ 
τοί, είτα δέ μεταβάς εΪς την Κων)πολιν ήκροάσατο τους έν τή Πατριαρχική 
Άχαδημία  μετά πολλής φήμης διδάσκοντας 'Ιερόθεον ιόν Μονεμβασίας, 
τον Τυρνόβου ’Αρσένιον, Δαμασκηνόν τον Στουδίτην χα\ Ματθαίον τόν 
Κρήτα. "Αγνωστον όμως απομένει πότε περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα καί 
πότε έχειροτονήθη μητροπολίτης Λαρίσσης. Πάντως όμως εις διαδοχήν ιού 
έν τφ πραχτιχφ τής καθαιρέσεως τού πατριάρχου Ιω σ ήφ  ταΰ_Β' (1565) 
υπογεγραμμένου Νεοφύτου, ανηγορεύθη Πατριάρχης ένέτει 1573 μηνι Μαΐφ 
4η, 30τής μόλις εις διαδοχήν τοΰ έξωσθέντος Μητροφάνους τού Γ '.  Πρώτη 
αξιέπαινος καί σωστική πράξις τής Πατριαρχείας αϊτού, ϊπήρξεν ή παντελής 
κατάργησις τής σιμωνίας καί τού έμβατοιχίου λεγομένου, μεγάλως τότε λυμαι- 
νομένων τήν Μ. Εκκλησίαν. Άχολούθως επελήφθη τής διακοσμήσεως καί 
εϊπρεπείας των Πατριαρχείων, καί πρώτος αϊτός συνέλαβε τήν Ιδέαν τής έν 
αϊτοΐς ίδρύσεως τυπογραφείου, ήν δυστυχώς έματαίωσαν αι μετά ταύτα έν- 
σκήψασαι συμφοραί καί ή αντενέργεια συνοδικών τινων.

°Αλλά καί ϊπό  τοιοότων καί ετέρων πολλών άλλων περισπώμενος 
φροντίδων ό άοίδιμος 'Ιερεμίας, ευρισκεν, ουχ ήττον, καιρόν, καί ΐνα κατα
γίνεται εις βαθυτέραν μελέτην καί σπουδήν των Θείων Γραφών, τής Θεο
λογίας καί τής φιλοσοφίας, διδασκόμενος τήν μέν ηθικήν, διαλεκτικήν καί 
ρητορικήν υπό τοΰ Θεοδοσίου Ζυγομαλά, πρωτονοταρίου τών Πατριαρχείων, 
τά δέ μαθηματικά ϊπό  τού Χίου λόγιου Ιατρού Λεονάρδου Μινδονίου. 
Προσέτι έπροθυμοποιήθη νά συγκαλέση περί τόν Οικουμενικόν Θρόνον τους 
απανταχού διεσκορπισμένους λογίους τοΰ Γένους, τούτο δέ όπως έχη αϊτούς 
συνεργούς καί συμμόστας τών μεγάλων αϊτού σχεδίων. Ά ψηφώ ν πάντα 
κίνδυνον τής ίδιας ζωής καί μυρίας υφιστάμενος κακουχίας καί ταλαιπωρίας, 
πολλάκις περιήλθε τάς έπαρχίας τοΰ κλίματος αυτού χάριν τής βελτιώσεως 
τών οικονομικών τών Πατριαρχείων, τήν Μακεδονίαν, Στερεύν 'Ελλάδα, 
Πελοπόννησον καί άλλας, σπουδάζων έκ τοΰ σύνεγγυς καί έξ αυτοψίας τάς 
πνευματικός καί τάς άλλας άνάγκας τών ορθοδόξων, καί διά τής αυτοπρόσω
που αϊτού παρουσίας πολλαχώς συσφίγγων τόν τε εθνικόν καί θρησκευτικόν 
δεσμόν. 'Ε π ί  τής α' ταυτης Πατριαρχείας αυτού, οί Λουθηρανοί, πληροφο- 
ρηθέντες περί τής μεγάλης παιδείας καί αρετής αϊτού, πρσέβαλον α ϊτφ  έπι-



σήμους διά του αρχιδιακόνου Στεφάνου Γελαχίου, εξεπίτηδες άποσταλέντος 
παρά της εν Τυβίγγη "Ακαδημίας, τό πολυθρύλητου περί ένώσεως των "Εκ
κλησιών ζήτημα, όπερ ούδένα άπενεγχόν καρπόν, ζημίαν μάλλον προύξένη- 
σεν εΐς τήν "Ορθοδοξίαν, έκτεθεΐσαν έκτοτε εις τήν άπαυοτον καί λυσσώδη 
καταφοράν τοΰ Παπισμού. Μετά ιτολλάς άμοιβαίας διασαφήσεις ό αοίδιμος 
'Ιερεμίας, εί καί εξ άρχής κατενόησε τάς ανειλικρινείς προθέσεις αυτών, 
έξηκολούθει, οΐιχ ήττον, ϊνα Ιπιστέλλη καί επί τής δευτέρας καί επί τής τρί· 
της.αύτοΰ ΙΙατριαρχείας, όρθοδόξως ελέγχων, πατρικώς συμβουλεύων καί 
χριστιανικώς ευχόμενος, ΐνα φωτισθώσιν υπέρ τής αλήθειας. "Αποκαμών 
επί τέλους, άπηύθυνεν «υιοΐς τήν έξης έπιστολήν :

«.'Ιερεμίας έλέψ Θεόν άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρ ώ 
μης , καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

' Αφίχειο ώς ήμας, ω ανδρες οσφώτατοι Γερμανοί, και τό άρτι ως 
άποσταλεν παρ* δμών βιβλίον' ίν φ  καί πάλιν αΐιίας εΰλό^ους δή&εν καί λό
γους προβάλλεοβε, μη έσχηκεναι Χέγοντες ολως τό ικανόν, εκ της ήμών προς 
τάς αότό&·εν πρώτα όμολογίας, οόδ'ε Χσιαταί πω υμών ή ötâvota &τε μη μ ό 
νον παρά της θείας γραφής, άλλά και παρά των ίλείων τής 1 Εκκλησίας Πα
τέρων διδασκόμενη τά άληίλέστερα καί βελτίονα.

Άξιονμεν  δέ υμάς τον λοιπού μή κόποις παρέχειν ήαΐν, μηδε περί 
τών ανιών γράφειν καί αποστέλλει», ενγε τους τής Εκκλησίας φωστήρας 
καί ϋεολόγονς, άλλοτε άλλως μεταχειρίζεστε καί τοΐς λόγοτς τιμώντες αότσΰς 
και ίπαίρονιες καί τοΐς ερχοις αθετείτε καί τά δπλα ήμών άχρηστα άποδει- 
κνύετε, τους λόγους ανιών τους άγιους και θείους, ό ι’ Φν Sv ήμιν γράφειν 
καί άντιλέγειν νμιν £χομεν, ώστε τό καθ’ 5μάς άπηλλάζατε τών φροντίδων 
ήμας. Την ύμετέραν ονν πορενόμενοι, μηκετί μέν περί δογμάτων φιλίας 0έ 
μόνης ειεκα, εΐ βονλητόν, γράφετε. “Ερρωσβε.

Ό  Κωνσταντινουπόλεως Ι ε ρ ε μ ία ς  
‘Εξεδό&η κατά τό ,αφπα' {1581) "Ετος, μηνί Ίο ν ν ίφ  στ .

Ό  Πρωτονοτάριος Θεοδόσιος»
Διαρκοΰσης τής πρώτης τού Ίερεμίου Πατριαρχειας (1573—1580) ό 

προκάτοχος αϊτού Μητροφάνης προσεπάθησε νά καταλάβη ιόν θρόνον του. 
"Επ’ ολίγον όμως χρόνον έχάρη τον άχαρον θρίαμβον άποθανών άδόξως 
μετά έννεάμηνον Πατριαρχείαν. Ή  ϊερά σύνοδος συνελθοΰσα ευθύς μετά τον 
θάνατον αϊτοϋ, οΰ μόνον άνέδειξεν ώς διάδοχον αΰτοϋ πάλιν τον αοίδιμον 
'Ιερεμίαν, αλλά καί ήκύρωσεν τήν πράξιν τής καθαιρέσεως τούτου ώς παρα 
νύμου.Άλλά ουδέ κατά τήν δευτέραν α ϊτο ί  Πατριαρχείαν έμεινε άνενόχλη· 
τος καί ακαταδίωκτος ό πολύτλας Ιερεμίας. *0 ανεψιός τοΰ Μητροφάνους, 
Θεόληπτος, μητροπολίτης ών Φιλιππουπόλεως όρεχθείς τής πατριαρχικής μί
τρας, κατήγγειλεν αυτόν εΐς Διβάνιον ώς «ποιοΰντα Γενητζάρους καλογή- 
ρους καί "Οθωμανίδας μοναχάς». Τής τερατώδους ταύτης διαβολής πιστευ-



θείσης, διά τής συ μ πράξεως ισχυρών τινων Τούρκων σονλτανική διαταγή 
έγέ.νετο κατά μίαν νύκτα μυστιχώς ανάρπαστο; έκ τού ΙΙατριαρχείου καί έρ- 
ρίφθη δέσμιος εΐς τάς φύλακας. Άποδειχθείσης όμως μετ’ ολίγων άβασίμου 
τής κατηγορία:, απηλλάγη μέν τής ειρκτής, μετηνέχθη όμως είς τήν οΐκίαν 
τού αρχηγού τών Γενητζάρων, έν fj ικανόν διεμεινεν χρόνον περιωρισμένος, 
άπεφυλακίσθη δέ τελείως χάρις ταΐ; ένεργείαις τοΰ πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας 
Γερμινή, δστις σύστησα; αυτόν θερμώς προς τον βασιλέα Ερρίκον τόν Γ ',  
παρεκάλεσεν ΐνα μεσολάβηση πρός τόν τότε Σουλτάναν Μουράτ τόν Γ', διά 
τήν άπελευθέρωσιν αΐτοΰ.

Άποτνχόντος ουτω τοΰ Θεολήπτου, ί ια  καταλάβη τόν Πατριαρχι
κόν Θρόνον, υποψήφιος τούτον παρουσιάοθη καί έτερος, Παχώμιος, ό 
πρώην Καισαρείας, οστις οΐξήσας τήν συνήθως χορηγονμένην δασμσφΟ- 
ρίαν και άλλα έκθεσμα μεταχειρισθείς μέσα, κατώρθωσεν ΐνα έξωσθή καί 
πάλιν βιαίως ό Ιερεμία; τοΰ θρόνου περί τα μέσα Μαρτίου τοΰ 1584 καί 
νά έξορισθή εις Ρόδον. ’Αλλά καί ό επιβάτης οΰιος οΐκτρότατα καθηρέθη 
μετά εν έτος, ταΐ; ενεργείαις τοΰ Φιλιππουπόλεως Θεόληπτου, δστις καί διε- 
δέχθη αυτόν (1585— 1586). Έ π ΐ  τής πατριαρχεία; τούτου ήρπάγη υπό τών 
Τούρκων δ ναός τών Πατριαρχείων « 'Π  Παμμακάριστος» ή δέ λύπη ήν 
έπΐ τούτφ ήσθάνθη δ μαρτυρικοότατος 'Ιερεμίας, οτε έκ τής έξορίας αΐτοΰ 
έπανελθών, κατέλαβεν έκ τρίτου τόν Πατριαρχικόν θρόνον μετά τήν παΰσιν 
τοΰ Θεολήπτου, ΐπηρξεν απερίγραπτος, Ή  άδάμαστος ομοις αΐτοΰ ψυχή 
ουδόλως μειεβλήθη έκ τών μέχρι τοΰδε ας ΐπέστη συμφορών, ουδέ ισχυσαν 
«υιαι ΐνα μειώσωσι τόν πρός ιά  καλά καΐ εθνωφελή έργα ζήλον του. ’Ή δη 
συνεκέντρωσεν άπάσας τάς δυνάμεις αΐτοΰ ΐνα άνεγείρη τήν Μ, Εκκλησίαν 
τής υλικής καΐ ηθικής χαταπτώσεως, sîç ήν άσυνειδήτως ώθησαν αυτήν οί 
έπιβάται Παχώμιος καί Θεόληπτος, διαρκούσης τής έν Ρόδψ εξορίας αΐιτοΰ, 
’Αδυνατών όμως νά έπαρκέση εις τήν έξόφλησιν τοΰ λίαν έξογκωθέντος 
χρέους τών Πατριαρχείων έκ τών έθνικών πόρων, έζήτησε μετά δακρύων 
και έλαβε τήν άδειαν παρά τοΰ Σουλτάνου, ΐνα μεταβή εις Ρωσσίαν πρός 
συλλογήν συνδρομών. Άφικόμενος εΐς Μόσχαν κατά ’Ιούλιον 1588 έγένετο 
δεκτός μετά μεγάλων τιμών, ίιπείκων δέ εΐς έκφρασθεΐσαν επιθυμίαν τοΰ 
αυτοκράτορος Θεοδώρου, έχειροτόνησεν Πατριάρχην Ρωσσίας τόν μητροπο
λίτην Μόσχας’Ιώβ.'Υπάρχει δμως λόγος δ τι ή πατριαρχεία προΐτάθη τό πρώ
τον τφ  'Ιερεμίφ εΐ ήθελε νά μ ή Ιπιστρέψη πί,έον εΐς τόν θρόνον «ΰτοΰ. Κατά 
τήν ημέραν τής άναχωρήσεως αΐτοΰ έκ Μόσχας, δ αΐτοκράτωρ προέπεμψεν 
αυτόν μετά μεγάλων τιμών, καΐ δώρων, εφόδιασε δέ καΐ 5Γ Ιδιογράφου συ
στατικής πρός τόν Σουλτάνον, ΐνα μή πιέζη τούς Χριστιανούς. Έπανελθών 
εΐς Κων)πολιν καΐ ΐδών ι ό ’δυσθεράπευτον πλέον τής άξιοθρηνήτου κατα* 
σχάσεως τής Μητρός Εκκλησίας, υπό τοσαΰτης κατελήφθη απελπισίας καΐ 
άπογοηχευσεως, ώστε διενοήθη, νά παραιτηθή, χοΰθ’ δπερ μαθών δ Σουλ-



χάνος άπέτρεψεν αυτόν τοΰ σκοποί, ίποβιβάσας προσέτι και χό ποσόν τής 
δασμοφορίας

Παρελείψαμεν νά παραθέσωμεν εν δέοντι, οιι διαρκούσης τής μετά 
των Λουθηρανών δογματικής αλληλογραφίας, δ Πάπας Ρώμης Γρηγόριος δ 
ΙΓ '  έζήτησε νά συνάψη φιλικός σχέσεις μετά τοΰ Ίερεμίου, τοΰτο δέ όπως 
επιτυχή κα'ι παρά τής Μ. Εκκλησίας την παραδοχήν τής φερώνυμου διορ- 
θώσεως τοΰ ήμερολογίου. Ό  ‘Ιερεμίας δμως φοβηθείς μή ο Πάπας θεω- 
ρήση τοΰτο ώς πρώτον βήμα προς προσηλυτισμόν των σχισματικών, ήρνήθη 
εΐπών : «Ε ι και ο χρόνος καί ή τών φωστήρων κίνησις περί την ήμέραν τοΰ 
ΙΙάσχα ανωμαλίαν τινά ποιεί, τή εΰσεβείμ γε οΰδ’ δπωστιοΰν τοΰτο λυμαί
νεται». Καί κατά την τρίτην ταύτην Πατριαρχείαν ό άείμνηστος ‘Ιερεμίας 
«έλληνοπρεπώς την τε έκκληοίαν καί τό έθνος ποδηγετήσας εΐς τάς ουρα
νίους άπέστη μονάς (1594 ή 1596), μακαριζόμενος υπό τών συγχρόνων καί 
ΰπό τών μεταγενεστέρων εΰλογούμενος, ό καί δνόματι καί πράγματι καλώς 
εκείνος Εθνάρχης, ό Τρανός», ώς ιστορεί ό διαπρεπής μεσαιαϋνοδίφης Κ. 
Ν. Σάθας εν τφ λαμπρφ αΰτοΰ βιογραφικφ σχεδιάσματι περί τού Πα- 
τριάρχου τούτου.

Κατά τον Λουθηρανόν άρχιδιάκΟνον Γερλάχιον, δ αοίδιμος ‘Ιερεμίας 
είχε τήν μορφήν λίαν ελκυστικήν καί χαρίεσσαν, τήν κόμην ουλήν καί μα 
κράν, έρριμένην επί τών ώμων καί ήτο παχύσαρκος, προμήκης, πράος καί 
άπλοϊκώτατος τά ήθη καί τήν ενδυμασίαν. Τήν εικόνα αΰτοΰ δύναται νά 
ιδη τις εΐς πλεϊστα αντίτυπα τής Τουρκογραικίας ώς καί εΐς τους Πατριαρ
χικού; πίνακας τοΰ Μ. Χαρτοφυλακος Μ. I. Γεδεών.

Φιλοπονήματα αΰτοΰ, πλήν τής έν Τυβίγγη δογματικής άλληλογρα- 
φιας, μνημονεύονται εΐς τό κανονικόν ιδίως δίκαιον άναφερόμενα καί τά 
έξης : α) Διδασκαλία νουθετική προς τούς Γερμανούς περί τοΰ μυστηρίου 
τής Ευχαριστίας, ανέκδοτος έν τή βιβλιοθήκη τής Βιέννης καί τών Παρι- 
σίων. β) *Εκθεσις δογμάτων της Εκκλησίας, γ) "Εκθεσις τών εθνών τής 
Ελληνικής Εκκλησίας, δ) Κρίσις τοΰ Γρηγοριανοΰ Καλενδαρίου ή άπόκρι- 
σις πρός Ποσεβήχον. ε) ’Αποκρίσεις 14 προς διαφόρους ερωτήσεις, στ) "Eπ ι
στολά i πρός τον εν Φραγκφούρτη Ελληνιστήν Χριστόφορον Πελαργόν, πρός 
τον καλόν κάγαθάν Μαρτίνον Κρούσιον, πρός τον Δαβίδ Χυτραΐυν, πρός τον 
Μάξιμον Μαργοΰνιον, πρός τον Γαβριήλ Σεβήοον και πρός άλλους. Τινές 
εξεδόθησαν υπό Λαμίου καί άλλων ομογενών καί αλλογενών λ,ογίων, άπό 
καιρού δέ εις καιρόν άνακαλυπτονται καί έιεραι εν διαφόροις μοναστήρια- 
καις βιβλιοθήκαις.

1 ΜΑΡΓ. Κ Ω Ν Σ Τ Α ΙΊΤ ΙΝ ΙΔ Η Σ
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Α'. ”Αν μπροστά άπδ πενήντα χιόνια επιχειρούσε κανείς νά συγγράψη 
ενα δοκίμιο Θρακικής Ιστορίας, θάπεφιε ασφαλώς σ’ ένα χάος, σ’ ενα σκο
τάδι, σέ μια ερημιά. Έκτος άπδ τή μυθολογημένη, τήν ιστορική και τήν ελ
ληνιστική περίοδο πού ερεύνησαν χ’ έγραψαν ξένοι καί δικοί μας, τίποτε άλλο 
δέ θάβρισχε νά πή αξιόλογο για τΐς άλλες περιόδους. Οι αρχαίοι μας συγ
γραφείς έγραψαν για τήν ιστορία τών Θρακών παίρνοντας διάφορα σημεία 
της. *0 Ηρόδοτος κι’ δ Θουκυδίδης, δ Ξενοφών κι’ δ Στράβωνος, δ Πτο
λεμαίος, κι’ δ Διόδ. Σικελιώτης καί πολλές δεκάδες άλλων συγγραφέων είπαν 
κι’ έσωσαν πολλά από τήν χαμένη ιστορία τών Θρακών. ’Έτσι έχουμε νά 
πούμε για τους παλαιούς Θράκες, δσα αυτοί μάς έσωσαν, κι’ οσα οί σύγ
χρονοι Ιστορικοί συνέθεσαν άπδ τις πηγές αυτές κι’ άλλες νεώτερες από τις 
άνασχαφές. Γιά τή Βυζαντινή περίοδο τά πράγματα είναι δυσκολώιερα.Εκτός 
άπδ τούς Βυζαντινούς χρονογράφους '), πού περιέγραψαν πολλά ή μερικά γε
γονότα δεν γνωρίζουμε άλλες πηγές νά ιστορήσουμε εύκολα δ,τι μάς χρειά 
ζεται. 'Ιδρύθηκαν πρό πολλοΰ στά Εύρωπαϊχά Πανεπιστήμια έδρες Βυζαν
τινολογίας, Ιστορίας Βυζαντινής, Ιστορίας τής Βυζαντινής τέχνης καί λογο
τεχνίας καί γενικά έΕετάζεται καί μελετάται ή Βυζαντινή περίοδος τόσο, ώστε 
καί γιά τή Θράκη γίνεται πολύς λόγος καί καταβάλλονται προσπάθειες νά 
ΐστορηθή ή αλήθεια τών γεγονότων πού διαστρεβλώθηκε σκόπιμα καί κακό
πιστα. Εΐμεθα σέ καλό δρόμο τώρα, γιατί οχι μόνον δεν περιφρονεΐται πλέον 
ή περίοδος αύιή ή ένδοξοτάτη τού ελληνισμού άπδ τούς προκατειλημμένους, 
άλλα καί μελετάται καί έρευνάται έπισταμένως. Γιά τήν Βυζαντινή περίοδο 
Ικτός τών Γερμανών, Γάλλων καί ’Άγγλων επιστημόνων καί Ρώσοι καί Ρου 
μάνοι, πού μεταξύ τους συγκαταλέγεται καί δ Δη μ. Ροΰσος, Θράξ καθηγη
τής τού Πανεπιστημίου Βουχουρεστίου, καί Βούλγαροι καί Νοτιοσλάβοι καί 
Ιδικοί μας, όπως δ μακαρ. νομισματολόγος Κωνσταντόπουλος, δ 'Άμαντος, 
δ Βέης, δ Κουκούλες, δ Διομήδης, δ Σωτηρίου, δ Κυριακίδης, δ Άποστο- 
λίδης καταβάλλουν προσπάθειες αποτελεσματικές. "Ωστε πρέπει νά εΐμεθα 
παρηγορημένοι χΓ εύχαριστημένοι.Έχουμε τελευταία καί τούς Θράκες Ιστο
ριογράφους μας, πού χ ι’ αυτοί άγωνίσθηκαν νά διαλευχάνουν πολλά σημεία 
τής μεσαιωνικής Θρακικής ’Ιστορίας καί οΐ εργασίες τους πολύ εκτιμήθηχαν,

Γιά τήν τουρκοκρατούμενη περίοδο τά πράγματα γίνονται πολύ δυ· 
σχολώτερα, γιατί μόνο ψίχουλα βρίσκουμε άπδ τήν Ιστορία τους καί οι έρευ
νες είναι λιγοστές καί οί πηγές άγνωστες κι’ άνερεϋνητες. ’Ολίγα πράγματα 1

1) Ό  Νικηφόρος Πατριάρχης, ό Κεδρηνός, ή Ά ν ν α  Κομνηνή, ο Ζωνβρας, 
ό Θεοφάνης, ό Καταχονξηνός, δ Χωνιάτης (τά μετά την αλωσιν) χ. ά.



μας περισώζουν οΐ άνυπολόγιστοι περιηγητές ιών χρόνων της δουλείας άλλ’ 
αϋτούς πολύ λίγο τους χρησιμοποιήσαμε, όπως τελευταία καί γεωγράφοι καί 
αρχαιολόγοι, σαν ιόν Lejan, ιόν S taf fort, τον R eel US η τον D um ont καί 
λοιπούς. Οι Βούργαροι, που τίποτε δεν άφίνουν άνερευνητο για να τό εκμε- 
ταλλευθοίν πολιτικιό;, έχουν θαυμάσιες εργασίες για τους περιηγητές ώς πηγή 
ιστορικό. 'Η  Α καδημία τής Σόφιας έβγαλε εναν ογκωδέστατο τόμο από π ε
ριηγητικά κείμενα καί στατιστικές έίΐνολογικές. Είναι ή εργασία τοϋ καίΙη 
γητοϋ Mİchof ι) αξιόλογη καί άξιοθαύμαστη, πού ομοιά της έμεϊς δεν έχουμε 
νά έπιδείξουμε έτσι συγκεντρωμένη καί επιβλητική. Ή  ’Ακαδημία μας—άς 
μάς συγχώρηση άν θά τήν κατήγορό σου με — πάσχει από αναιμία καί υπνη
λία, δεν έχει χρήματα καί γι’ αυτό δεν ένδιαφέρεται. Άλλα καί τά ’Αρχεία 
τοϋ τουρκικού κράτους, πού είναι ή ασφαλέστατη καί σπουδαιότατη πηγή της 
Θρακικής 'Ιστορίας των χρόνων της δουλείας, κι’ αυτά για μάς είναι ακόμη 
ανεκμετάλλευτη πηγη, πού τώρα θά ήταν εύκολη ή εκμετάλλευση της, δυσχε 
ρέστατη δέ μετά 10 — 20 χρόνια, όταν θά έκλείψουν καί οΐ τελευταίοι τουρ 
κομαθεΐς καί γνώστες της παλαιάς γραφής των Τούρκων, Τότε θά είναι 
άνάγκη νά προετοιμάζη ή επιστήμη αυτούς τούς άνθρώπους, ενώ σήμερα 
τούς έχουμε άχρησιμοποίητους.

Στά εκατό τελευταία χρόνια πολλοί “Ελληνες άνέλαβαν νά διαφω τί
σουν τά Θρακικά ιστορικά προβλήματα, Οΐ παλαιότεροι Κ. Οικονόμου ’) 
καί Γ . Τσουκαλάς ’) μάς έδωκαν τις ιστοριογραφικές περιγραριές τους για 
τήν Φιλί ππουπολη.'Υπήρξαν διδάσκαλοι τής εποχής έκείνης, σοφοί πατριώ 
τες κεργατικοί καί σάν μέλισσες άπεθησαύρισαν δ,τι ήταν δυνατό άπό τήν 
ιστορία τής Βορ. Θράκης. Σέ νεώτερη εποχή έχουμε τό Βλ. Σκορδέλλη 
Στενιμαχίιη μέ τά Θρακικά τον μελετήματα, τό Μελισσινό Χριστοδούλου μέ 
τήν ιστορία ιών Σαράντα 'Εκκλησιών καί τής επαρχίας, τό Γ, Λαμπου· 
σιάδη μέ τις αμέτρητες εργασίες του, πού θ ’ άπαριθμίσουμε παρακάτω, τό 
Σακελλαριάδη Σ π. αρεοπαγίτη μέ τά Θρακικά τον Θέομια, άξιολογώτατη 
μελέτη, πού θεωρείται «πλήρης ιστορική ίπισκόπισις ιο ί  πολίτικου χαϊ χοι· 
νωνιχοϋ βίου τής Θράκης κατά τους αρχαίους χρόνους*, (Θρακικά II, σελ. 
487—88 Ά δ .  'Αδαμάντιον), τον Στ, Ψάλτη καί Κυριακίδη, τόν Μαργ. 
Κωνσταντινίδη μέ τά τρία ιστορικά δοκίμια, Άγχιάλου, Σωζουπόλεως καί 
Μεσημβρίας 1 2 3 4), τόν Κ, Κουρτίδη μέ τήν Αρχαία του ιστορία τής Θράκης καί 
τά Έλευσίνια μυστήρια κάΐ τόν Σαμοθράκη Ά χ . μέ τό ‘Ιστορικό και Γεω -

1) La population  de la T urquie de la B ulgarie D r Nicolas V, Michoff. 
Sofia 1915 .

2) Έ γχειρίδιον περί τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη 1819.
3) 'Ιστοριογραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεοις, Βιέννη 1850,
41 Τής Σωζοπόλεως δημοσιεύτηκε στά Θρακικά, τόμ, Γ ', καί τής Μεσημ

βρίας άπό τόν κ. Γ. Μέγα μ' έξοδα Μ. Ζωτιάδη,
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γραφιχο λ?ζικο ιης Θυά>α)ς·, τον Πάπαϊωαννίδη, τό Μυστακίδη, τον Λαχίδη 
μέ την ιστορία της Βιζύης, καί τον Γεδεών, πού τόσα σημεία έθιξε τής Θραχ. 
ιστορίας. Τέλος έχουμε τον Μ. Άποστολίδη μέ τήν ιστορία τής Φιλιππου- 
πόί,εως καί Στενιμάχου. ’Αλλά χα'ι πολλο'ι Βούλγαροι άγωνίσθηχαν χιαγω- 
νίζονται για την Θραχ. ιστορία μέ τόν γνώμονα πάντοτε, διαστρέφοντας τήν 
Αλήθεια, νά έπιτύχουν τον πολιτικό σκοπό τής εργασίας τους. Είναι ό Zla- 
tarsky , ό Παπαρρηγόπουλος ιών Βουργάρων, ό Filow, ο Jirecek  χα'ι ό 
Ά ργύρωφ χαΐ άλλοι αρχαιολόγοι, γεωγράφοι και ΐστοριχοί, πού διεκδικούν 
τήν ψυχή τής Θράκης, δίνοντας τήν ψυχή τους στο έργο αυτό τής έρευνας 
τοϋ Θραχιχοΰ Βουργαρισμού, άλλα χωρίς ειλικρίνεια χαΐ τιμιότητα. Σήμερα 
έχουν νά έπιδείξουν χιαύτοι.πολλές ιστορικές εργασίες, πού τις χαρακτηρίζει 
μέν ή μεροληψία, ή σκοπιμότητα και ή πολιτιχή, χαΐ συνεχώς εργάζονται 
και παράγουν δημοσιεύματα σέ γλώσσες ξένες χάριν των ξένων αναγνωστών 
τους καί είναι έρευνες πού πλήττουν τήν άλή&ειαν, άλλα βέβαιο είναι δτι ερ
γάζονται πολύ χα'ι Ακάματα.

Έ μ εις εδώ δυσιυχώς δέν έχουμε νά έπιδείξουμε πολλά πράγματα, 
γιατί ή Θράχη ακόμα δέν μάς ουγχίνησε ούτε τό λαό, ούτε είδικώς τούς 
έπιστήμονες χαί τούς ιστορικούς μας, ούτε τό ΙΙανεπιστήμιό μας. Χρειάζε
ται πρώτα αγάπη χαί σχοπός για μιά δουλειά χαί ή αγάπη χιό σκοπός δέν 
ύπάρχει μέσα στο έργο τής Αναδιφήσεως τής ίσιορίας τής Θράκης. Τή 
Θράκη δέν τήν αγαπούμε, γιατί δέν τήν γνωρίζουμε. Και ή Αγάπη θά βγή 
άπά τήν πνευματική γνωριμία τής χώρας. Ξαίρυυμε τόσο μόνο, δτι είναι 
πλούσια γή, δτι ί)ά μπορούσε νά μα; θρέψη μέ τό στάρι της κι" όχι δτι έγέν- 
νησε μεγάλους πνευματικούς ήγέτες καί οριστείς έπιστήμονες καί πάντοτε καί 
τώρα άλλα καί εθνομάρτυρες καί ήρωες.

Πάντως: ενώ στα περασμένα χρόνια Οάταν αδύνατο νά δώσουμε ως 
τόσο ένα υλικό αξιόλογο, τώρα γίνεται κάιι. Σήμερα έχουμε υλικό, πού θά 
μπορούσε νά χρησιμεύση καί στά θεμελίωμα Ακόμα μιας επιστημονικής 
εκλαϊκευμένης ιστορίας τής Θράκης, πού νά γίνη τό επαγωγό Ανάγνωσμα 
τού Ελληνικού λαού για νά στήση Ακλόνητη καί τήν ιστορική περί Θρακών 
καί Θράκης Αλήθεια ') .“Eva Ανάγνωσμα πού θά μπορούσε νά ένσταλάξη στην 
ψυχή τού Ελληνισμού τήν Αγάπη καί τήν συμπόνια για τήν γνωριμία των 
περίλαμπρων 'Ελληνικών πόλεων της, πού έστερέωσαν καί συνεκράτησαν 
τον Ελληνικό πολιτισμό στή χώρ’ αυτή επί μάκρους αιώνες. Γ ιά  τό μικρό 
αυτό δοκίμιο υπάρχει τώρα υλικό καί τό υλικό μάς τό έδωσαν καί πάλιν 
Θράκες σύγχρονοι, πού έχυσαν τό φώς τών ματιών τους καί έσκυψαν πάνω 
σέ χαρτιά πολύτιμα καί ξενύχτισαν γιά νά βγάλουν ένα μικρό φώς πού θά 1

1) Βλ. *Βήμα» 5 Ίο υ ν . 1318. «Ή μπσρεΐ νά γραφή ‘Ιστορία τής Θράκης» ■ 
Πολυδ. Παπα χριστοδοΰλου.



φεγγίση την άγραφη ιστορία μας, Γνωρίζουμε Stl η Θράκη στους τελευταίους 
δυο αιώνες ιή; δουλείας και ως τά τελευταία χρόνια υπήρξε Ελληνική πνευ
ματική εστία καί άνέδειξε πνεύματα δυνατά. ’Έχουμε μακρόν κατάλογο 
προσωπικοτήτων, που εργάστηκαν γιά την πνευματική ανάδειξη καί άναγέν 
νηση τοΰ γένους1), Καί τους τελευταίους ιατρού; Θράκες λόγιοι, διψώντας 
την ιστορική αλήθεια, εβιισάνισαν τον εαυτό του; μακρόν καιρό νά τήν εύ 
ρουν με κόπους και πολλές δυσχέρειες.

Ό  καδένας δουλεύοντας για νά ξεδιαλύνει τήν ταπεινή ιστορία της 
Πατρίδος του ιδιαιτέρως, «ναδείχθηχαν αν μή εξαίρετοι, τχανοποιηπκοί 
ερευνητές καί τίμιοι ιστοριογράφοι, πού τό έργο τους αποτελεί τώρα τον 
θεμέλιο λίθο τής συγγραφής αύτοΰ τοΰ ιστορικού δοκιμίου, πού ονειρεύομαι, 
καί πού περιμένει τον αρχιτέκτονα του καί τον συνθέτη του, για νά γραφή 
καί νά γίνη τό διαφωτιστικό καί συμπαθητικό άνάγνωσμα τών Ελλήνων 
πού θά μαγέψει τήν ψυχή τοΰ Έλλ. λαοΰ καί θά προκαλέση τήν συμπάθειά 
του γιά τό λαό αύτό, πού σχεδόν άπό τόν Ε ' αΐώνα π. X. καί οριστικά από 
Γ ' μ, X,, εξελληνισμένος, εκχριστιανισμένος δοκίμασε στό σταυροδρόμι Α ν α 
τολής καί Δυσεως μέσα στους αιώνες απερίγραπτα δεινά καί καταστροφές, 
αλλά καί έπέζησε γιά ν’ άποτελή ένα εκπολιπσμένον καί εκπολιτιστικόν πα
ράγοντα έδώ στην Ελληνική Χερσόνησο, όπως διεκήρυξεν ό ποιητής Λαμαρ- 
τίνος στά 1830 στό έργο του V oyage en O rien t ’),

Β'. Ή  Θράκη—τί ατυχία— μέσα στά τελευταία φριχτά χρόνια τής 
καταστροφής της, τής έρημώσεως, τής πείνας, τής γδύμνιας καί τής ομαδι
κής σφαγής, μέσα στον δεκατισμό καί τό χάος τής Πατρίδος μας, έχασε τρεις 
άξιόλογους Θράκες, τρεις πνευματικούς ανθρώπους, τρεις ηγέτες, τρεις ήρωες 
τής στερήσεως καί τής πείνας, αλλά πνευματικούς δημιουργούς. 'Ο  τέταρτος 
Γ.Λαμπονοίάόης  ειχεν άποθάνει έ νωρίτερα σεύτυχεΐς καιρούς γιά τό "Εθνος 
μας κιαύτός έδώ στήν πρωτεύουσα τοΰ νεώτερου Ελληνισμού. Καί οΐ τρεις 
αϊτοί Θράκες είναι : 1) ο μακαρίιης Κοσμάς ΜνριίΧος ’ Αποστολίδης ό Φι- 
λιππουπολίχης, δ ποιητής, δ διηγηματογράφος, δ παιδαγωγός καί δ ιστορι
κός, 2) δ ΆχιΧλ. Σαμο&αάχης, δ γιατρός καί ιστορικός, δ συνθέτης τοΰ 
ίστοριχοΰ καί γεωγραφικού λεξικού τής Θράκης, δ νιώτερος Στέφ. Βυζάν
τιος καί 3) δ Κ. Κονοιίδης γιατρός, πολιτικός καί ιστορικός τής άρχαίας 
Ιστορίας τής Θράκης καί δεινός λαογράφος. Αυτή είναι ή μοίρα τοΰ Ε λ 
ληνισμού τής Θράκης νά πέφτη καί νά ορθώνεται, νά σφάζεται καί νάνα- 
νεώνεται μέσ’ από τή στάχτη άδιάκοπα. Μοίρα τραγική ! 1 2

1) Βλ. Θρακικά, τ. Γ' Πσριίυιημυ, σ. 84—192.
2) rL a m a rtin e  V oyage en O rient.



A') Κ. ΜΥΡΓΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

‘Ο Κωνοτ. ΜνοήΙοί ΆποοτοΧίδη; άπό if) Φιλιππουπολη, ήταν χα- 
θηγηιής καί παιδαγωγός και έξελίχθηκε σ’ ενα ιστοριογράφο δεινό. Ή τα ν  
ακόμα ποιητής καί διηγηματογράφος. ΓΙέρασε. άφίνοντας στο πέρασμά του, 
σπουδαία εργασία πνευματική. Μιά κληρονομιά πνευματική μεγάλη : πρώτα 
παιδαγωγική, όπου ή δασκαλική του σοφία σημείωσε τά διδάγματα τής 
πείρας του και των παιδαγωγικών θεωριών του* δεύτερο : το ποιητικό του 
έργο που δεν εΐναι γνωστό εδώ στην ’Αθήνα αλλά γνωστότατο στον κύκλο 
τών μαθητών και θαυμαστών του. 'Η  ποιητική διάθεσή του μάς άφησε 
ώραΐα τραγούδια, πού θά δουν τό φώς σέ βιβλίο, όπως έλπίζουμε, κάποτε. 
Είναι ένας ποιητής παθητικός καί φιλοσοφικός. Τό μουσικό του αφτί δεν 
εΐναι άπειρο τών ρυθμοιν καί τών μέτρων. Γ ιατί όχι μονάχα ήξαιρε καλά 
τάρχαΐα μέτρα, άλλα καί συνέθετε ελεγεία ωραία καί άρτια σέ αρχαία 
γλώσσα, όπως αυτό πού εντοιχίσθηκε στο Μαράαλειο μέγαρο τής Φίλιππου 
πόλεως ’)■ "Οπως άρτια καί μουσικά σέ ρυθμό εΐναι καί τά πνευματικά δη
μιουργήματα τής τελευταίας του δημιουργική; περιόδου. Ό  Κ· Μυρτίλος 
Άποστολίδης πρίν γίνη ίσιορικός έγραψε καί ώραΐα διηγήματα, πού καί 
σήμερα θά ξαναδιαβάζονταν, άν δεν ήταν σέ γλώσσα άκρα καθαρεύουσα, 
γλώσσα πού πολιτεύονταν στο διήγημα εκείνο τον καιρό καί τα έγραφε στά 
1892 στην Πόλη. Κεΐνο όμως πού υπήρξε κυρίως ο Άποστολίδης είναι δ 
im ορικός, δ ίρεννη’ήΐ. Χωρίς να είχε σπουδάσει ειδικά ιστορία καί ιστορική 
έρευνα, αΐσθάνθηκε στά 55 του χρόνια τήν ανάγκη νά έρευνήση την ιστο
ρία τής πατρίδος του Φιλιππουπόλεως μανθάνοντας καί τή Βουργαριχή 
γλώσσα, όταν κουφός πλέον άποσύρθηκε στη γενέτειρά του καί στο πατρικό 
του σπίτι. Οί συνθήκες πού ανέλαβε τούτη τή δουλειά εΐναι παράδοξες. Τον 
παρώτρυναν διαμένοντα στή Φιλ)λη στο πατρικό του σπίτι οΐ Βούργαροι 
γιά νά γράψη τήν ιστορία αυτή μέ τή δική τους άποψη, μέ ύποσχέσεις καί 
αμοιβές καί πλούσιες παροχές καί αξιώματα, άν έδέχονταν s). Αυτός όμως τήν 1 2

1) Τάν & t  δόμον Movocor μερ ίχα λλέα  ή Ϊ  ’ άρίδη ΐον  
xvittivzov τζρόφρΌν πατρίδα  Γ^Λοά’ t:ιόν. 
άμφοιέριον κόσμον τε  πόΧει καί ζλάμβος όδί ζαις 
i t /μα το Μ αρααλής τονναμα Γρηγόριος.
Τον μεγα λα νχ ίς  ενε ίχε  Φ ίλ ιπ π ο ν  χόδαιμον ααευ 
t i j i  γενεης μερόπταν φέρτατον ανβρα μάλα.
Γηράσκει καί χαλκάς ν π ό  χρόνον, dUX‘ άρεζάοον 
Γρηγορίζηο άει τό κλέος αθάνατον.

2) Τήν. ιστορία τής Φιλιππουπόλεως μέ χονομα Πλόβδιφ έγραψε δ 2τέψ. 
Σίσκωφ ιστοριογράφος Βούργαρος. Αύτός αποφεύγει νά όνομάση φανατικώχατα τό 
δισχιλιετές δνομα τής πόλεως αντιεπιστημονικά, καί τήν έγραψε μέ τό δικό τοο 
βουργάρικο φακό. Κρίνοντας τό ιστορικό τής Θράκης παρελθόν, ολα τά παίρνει 
ώς Βουργαρικά καί δέν διστάζει, δσες φορές συγκρούεται μέ τις Ιστορικέ? μαρτν*



έγραψε άρνηθείς τις προσφύρές τους μέ τις «κόψεις τις αληθινές, δίχως ψέ
ματα Βουργαρικά καί παραποιήσεις ιστορικές, προτιμώντας τή φτώχεια. 
Μέ γνώμονα τής δουλειάς του την αλήθεια. ’Έσκυψε πολύ, κουράστηκε νά 
βρή τήν αλήθεια άπό τό χάος, άλλα νίκησε. Έ τσ ι μάς παρέδωκε τά Θρα- 
κικά μελετήματα και τήν 'Ιστορία τής Φιλιππουπόλεως, έργο σημαντικό ι).

Μέ τους Βουργάρους επιστήμονες κονταροχτυπήθηκε για τήν άλήθεια 
τών λεγομένων μιας επιγραφής ή τήν έρευνα ενός επιτύμβιου ή τή λύση 
ένός ιστορικοί προβλήματος, όπως λ. χ. αν οί Θράκες είχαν τέχνες, τόσον 
ώστε έγινε άντιπαθητικώτατος και τον έθεώρησαν επικίνδυνο αντίπαλο 
αξιον νάπελαθή από τήν γενέτειρά του. Άλλ’ ο,τι κυρίως χαρακτηρίζει την 
ενεργητικότητα και ακάματη επιμέλεια του είναι ή μελέτη καί επεξεργασία 
τών κωδίκων τής 'Ελληνικής μητροπόλεω; Φιλιππουπόλεως *), που άπ’ αυτούς 
μέγα μέρος έδημοσίευσε. Τών κωδίκων αυτών άλλους οί Βουργαροι εξαφά
νισαν, άλλους έσωσαν καί παρέδωκαν στην καταγραφή, μελέτη καί σπουδή 
τοΰ μακ. Μ. Άποστολίδου, πού έβγαλε κυριολεκτικώς τά μάτια του, άπό 
προσωπική εκτίμηση τοΰ Βουργάρου μητροπολίτη Φιλ)λεως, σφετεριστή 
τοΰ θρόνου. Ά π ό  τήν έργασία αυτή δημοσιέψαμε τούς κώδικες τών εσνα 
φίων τών αμπωζηδω'' καί τεκτόνων καί άλλα έγγραφα πολύτιμα μέ ύπο- 
μνηματιστικά σημειώματα άξιολογώτατα, πού διασαφηνίζουν τήν Ιστορία 
τον Ελληνισμού τής πόλεως αυτής καί τών γύρω, δπου ανθούσε καί πνευ- 
ματικώς καί οίκονομικώς. Δυστυχώς κάποτε άνέκοψαν τό έργο του καί 
πραγματοποιήθηκε ή απέλασή του. Ή  ακούσια άναχώρηση ιού μακαρίτου 
άπό τή γενέτειρά του άνέκοψε καί τήν πολύτιμη εργασία του καί ζημίωσε 
τήν έρευνα τής ιστορίας μας στη χώρα αυτή. Άλ.λά καί Ιδώ όχι λίγο έργα- 
σθηκε στο Ταμείο Ανταλλαξίμων καί τακτοποίησε καί περιέγραψε τό περιε
χόμενο άλλων κωδίκων Θρακικών πόλεων πού ακόμα μένουν αδημοσίευτοι.

Ό  Άποστολίδης στερεώνοντας σαφώς τις γνώμες του κατέληξε στο * 1

ρίες, νάμφιβάλλη γιά τήν αξιοπιστία τών Βυζαντινών πηγών, γιατί είναι, λέγει, 
μεροληπτικές. (Βλ· Ά ρχ. Θρ. Θησ., ΐόμος Β', σελ. 30—31).

Ό  Ιζένω φ (Tzenoff G.) 6 1 ισχυρίζεται ότι γενικά οί Θρ ανθέλληνες ειταν 
έξελληνισμένοι ή Έλληνομανεϊς Βούργαροι., πού ά π έβαλαν τον εθνισμό τους σχήν 
Τουρκοκρατία καί οτι αΰιοί οί άρχαίοι Θράκες εΐταν Σλάβοι Πρωτοβούργαροι, 
άρα ανέκαθεν αΰτόχθονες Σλαβοβούργαροι ! Τόν ελέγχει όμως ό M outafcief, κα
θηγητής τοΰ Πονεπιστημίου Σόφιας λέγοντας τον παραδοξολόγο καί αλόγιστο. (Βλ. 
ByzauO. Zeitschrİft, τόμ.; 36, 2936, σ 431—35).

1) Τό έργο του μένει στά χέρια κάποιας επιτροπής δημοσιευμάτων ποΰ με
τέχει ό κ ,Ά ντ. Κεραμόπουλος, άλλα τό μεγαλύτερο τη; μέρος, ή Τουρκοκρατία, έχει 
δημοσιευθεΐ στους τόμους τοΰ ’Αρχείου Θράκης.

2) Ο ί κώδικες τής Φιλιππουπόλεως, ποΰ τους διάβασε δ Γ. Τσουκαλάς στά 
1832—50, εϊιαν τριών αιώνων, ήτοι έφταναν αναδρομικά ώς τά τέλη τοΰ !6ου 
(ήώνος.



συμπερασμέ καί επιμένει, ότι «ν πρόκειται ποτέ νά γραφή ιστορία τής 
Θράκης, πρέπει νά γραφή Ιστορία των πόλεων τής Θράκης. Γιατί λέγει «το 
Θρακικόν έθνος εξελληνίσθηκε καί εξαφανίσθηκε όπως εξαφανίσθηκαν λ. χ. 
οί Χεταΐσι και άλλοι λαοί, των οποίων επίσης δεν ήμποροΰμε νά ιστορή
σουμε συνεχή ιστορίαν. ’Έ πειτα, λέγει, ποιου πολιτισμού των νά γράψουμε 
ιστορίαν ; Του Ελληνικόν, τοϋ Ρωμαϊκού, τοΰ Βυζαντινού, τοΰ Βουργαρι- 
κοΰ, άφου το Θρακικόν έθνος περιήλθε υπό τόσους κυριάρχους λαούς ; 
Γιαύτό οΐ ιστορίες τών πόλεων άποτελοΰντήν καλλιτέραν μέθοδον προς ΐστό- 
ρησιν τής ίστορίας τοΰ Θρακικοΰ λαοΰ έξελληνισθέντος και άπωλέσαντος την 
άνάμνησιν τής καταγωγή; του». Και οί σκέψεις του αθτές τόν ώθησαν νά 
γράψη την ιστορία της πατρίδος του. Παν δ,τι άλλο έγραψε, καί είναι άμε- 
τρητα, τά ονομάζει, όπως οί προγενέστεροί του, Θρακικά Μελετήματσ, οπω; 
λ. χ. περί τύμβων καί τάφων, περί γλώσσης των Θρακών, οί Θράκες εΐχον 
τέχνας ; οΐ Καρυώτες ήσαν “Ελληνες ; κλπ.

Ή  εργασία του τής Ίστορίας Φιλιππουπόλεως, που έχει τουλάχιστον 
υλικό 80 τυπογρ. φύλλων μεγάλου σχήματος, άπαρτίζεται άπό πολλά ανε
ξάρτητα κεφάλαια τής μυθολογούμενης, τής ίοτορικής, τής ρωμαϊκής, τής 
βυζαντινής, τής τουρκοκρατούμενης έποχής ώ; τις ήμέρες μας στά 1906, 
Τότε—1906—παταργήθηκε ό Ελληνισμός τής Βορείου Θράκης καί λήγει 
ή ένδοξη ζωή δυόμισυ χιλιάδων χρόνων. ’Εκεί τελεαόνει καί τό έργο τοΰ 
Άποστολίδου, “Ο,τι έχει σημασία άπά την ιστορία του είναι ή εποχή τής 
τουρκοκρατίας. “Αλλως τε αυτή είναι καί ή μάλλον άνερεύνητη. “Εχει κεφά
λαια πολύ ενδιαφέροντα, από τά όποια έδημοσίεψα τά πλιότερα στό 'Αρχείο 
Θράκης καί τίποτε πλέον δεν υπολείπεται αξιόλογο.

’Από τά έργα του καί την ακαταπόνητη προσπάθεια του μπορούμε 
νάποφανθοΰμε δτι δ Άποστολίδης, αν έπεδίδετο εδώ νεώτερος στις ιστορι
κές έρευνες, θά μπορούσε νά δημιουργήση ένα μεγάλο έργο ιστορικό, πού 
δημοσιευμένο θά έφώτιζε σάν προβολέας την ιστορία τής Θράκης. Τό σημε
ρινό του έργο είναι άξιολογώτατο καί άρχισε νά γίνεται πηγή πλέον γιά τούς 
ασχολούμενους άλλ’ άδημοσιευτο σέ τόμο. Ο ΐ γλωσσικές του πεποιθήσεις 
δυστυχώς— διετέλεσε άλλωστε μαθητής τοΰ μακ. Κόντου — τόν ώθησαν νά 
δημιουργήση φραστικό όργανό δύσληπτο καί κουραστικό, πού καθιστά την 
μελέτη των έργων ίου όχι επαγωγό καί ευχερή. Τό ϋφος του είναι καθαυτό 
δύσπεπτο, παρ’ δλο πού είναι γλαφυρό,

*0 θάνατός του—θάνατος άπό υποσιτισμό—στά 1942 20 ’Απριλίου, 
άφήρεσε άπό τόν ’Ελληνισμό έναν πνευματικό άνθρωπο πολλής αξίας. Πρόσ
φυγας στην ‘Ελλάδα, χωρίς σύνταξη, χωρίς χρήματα καί τακτικό εισόδημα 
Ικινδύνεψε νά σβήση άπό τήν πείνα. Ό  κα&ηγ. Ά ντ. Κεραμόπουλος, ως 
διευθυντής τοΰ άρχαιολογικοΰ τμήματος τοΰ Υπουργείου Παιδείας Ιπέτυχε, 
υποχωρώντας στις παρακλήσεις μας, νά τόν διορίση... φύλακα τοϋ άρ^αιρ,



λογικού Μουσείου. Μάλιστα ! Ά λ λ ’ 6 μικρός μισθός ιοΰ φύλακα τον άνε- 
κούφισε και ύλικα και ήθιχά. Βοηθήματα φίλων του και δωρεάν συσσίτια 
τών συντακτών, τον έκράτησαν στη ζωή ενα χρόνο ακόμα, δίαν πιά, άποκα- 
μωμένος καί λιγωμένος για ψωμί, έπεσε μάρρώστεια βαρεία—διπλή πνευμο 
νία—καί παρέδωχε τήν ψυχή του τον ’Απρίλιο {20) ιοΰ 1942 και θάφτηκε 
στην Κοκκινιά «δημοσία δαπάνη» (τμ. 136, τάφ. 24).

Τις συνομιλίες μας στα δυο χρόνια τής παραμονής του εδώ, τ'ις έγραψα 
κοΐ τις δημοσίεψα στο Α ρχείο Θράκης {πρβλ. ΙΑ ' τ.), γιατί περιέχουν πολλές 
κρίσεις σοφές καί πολλά σοφά διδάγματα γιά τα ελληνικά καί επιστημονικά 
προβλήματα. Στο °Αρχείο Θράκης έγραψα τό μνημόσυνό του και τό έργο 
του καί δημοσίεψα κατάλογο των δημοσιευθέντων έργων καί τοΰ δλου του 
έργου δημοσιευμένου ή μ ή ‘), δ πως -καί στ ή Ν. Ε σ τ ία  καί τον τοποθέτησα 
έχει πού πρέπει στην πνευματική κλίμακα τον τόπου μας s).

ΆποΟνήσκοντας μάς αφήκε τή διαθήκη του. Κ ι’ εδώ υπήρξε ύπέροχος. 
Τις μικρές οικονομίες του, πού άποζοΰσε μέ τούς τόκους των καί τις είχε κα- 
ταθεμένες οτήν ’Αλεξάνδρεια καί πού δεν μπορούσε ν’ άναλάβη στά χρόνια 
τής δουΐ.είας μας, τις μοίρασε σ’ δσους τόν υπηρέτησαν στά τελευταία χρό- 
νια καί τά υπόλοιπα στά δυο περιοδικά, Θρακικά καί το Ά ρχτΐσ  Θράκης, 
δπου έδημοσίευε τις μελέτες του, γιά νά συνεχίσουν τό έργο τους για τήν 
ιστορική έρευνα τής Θράκης. Τό έργο του μιλεΐ, μόνον πού δέν φωνάζει, καί 
δεν έχει ανάγκη έξάρσεως άλλης. Αυτός υπήρξε δ Κ, Μ. Άποστολίδης.

Β ')  Α Χ ΙΛ Λ Ε Υ Σ  Θ, Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

Δυστυχώς μετά δυο χρόνια καί λίγες μέρες άκριβώς από βαρεία 
άρρώστεια, έχάσομε καί τόν δεύτερο πνευματικό άνθρωπο τής Θράκης, κι’ 
αυτόν πρόσφυγα εδώ, τόν Άχιλλέα Σαμοθράκη, γιατρό. Ό  γιατροφιλόσο
φος αυτός Άχιλλέας Σαμοθράκης ήταν μιά εξαιρετική φυσιογνωμία. "Αν- 
θριοπος τοΰ βιβλίου καί τής σπουδής. Θά ήταν προτιμότερο νά είχε σπουδά 
σει φιλόλογος. Είχε μιά Ιξαιρετική φύση γιά φιλολογικές σπουδές.’'Εγινε βα
θύς γνώστη; τής Ελληνικής καί Λατινικής φιλολογίας μέ τή μελέιη. 'Α γα
πούσε τό πολύ διάβασμα κι’ είχε τή χάρη νά μαζεύη γνώσεις καί βιβλία. Μ έ
λισσα σωστή. Στήν Αίγυπτο κάνοντας ιό γιατρό έγραφε. ’Έ γραφε ερευνών
τας δλα τά θέματα τής ’ιατρικής Ιστορίας. 'Γί παράδοξα θέματα ! "Οποιος άνα 
διφά τόν κατάλογο των εργασιών του πού καχήρτισα κι’ έδημοσίεψα στον I ' 
τ. (σ. 327 —329) ιοΰ Αρχείου Θράκη:, μένει εκστατικός μέ τό πλήθος καί τά 
περίεργα θέματά του. Τί λεπτολόγο;! Σύνθεσε έτσι μελέτες σπουδαίες τής 
ιατρικής ιστορίας καί δπου δέν τόν Ικανοποιούσε ή ΐδική του προσπάθεια, 1 2

1) ’Αρχείο Θραχ, Θησαυρού τ. Η 1 (σ. 574—£851,
2) «Νέα ’Εστία» 1942 1 Ίουν. σ, 361 καί «Βήμα» 20 Ίουν. 1948 ή Κ. ϊΐυρ. 

Άποστολίδης Πολ· Παπαχριστοδούλον,



προσέτρεχε στούς ξένους. "Ετσι μετέφρασε αξιόλογες διατριβές ξένων για θέ
ματα ιατρικά θαυμάσια. "Εγραψε και τήν ιστορία τοΰ ‘I π λ ακράτους, έργο 
αξιόλογο, καθώς φαίνεται ευθύς έξ αρχής καί άξιοδημοσίευτο ι). Ό  Σαμοθρά* 
κης υπήρξε και ερευνητής τής Θρακικής ϊστορίας. Οί έρευνες του και ή δου
λειά του τον ώθησαν νά δημοσιέψη κι’ αύτός ένα ιστορικό δοκίμιο για την 
αρχαία Θράκη. Τό έργο είναι πολύ κατώτερο τής εργασίας τοΰ Κ. Κουρτίδη 
άλλα δεν είναι μάταια γραμμένο. Κ ι’ αύιό προσφέρει κάτι στη μελλοντική 
Θρακική ιστοριογραφία. "Εχει δημοσιέψει και άλλες εργασίες για τή Θράκη 
στα Θρακιχά για την Αίνο. Ά λλ’ εκείνο πού καταπλήσσει γιά τούς κόπους 
και τούς μόχθους τής συλλεκτικής του εργασίας εΐναι τό Γεωγραφικόν καί 
ιστορικοί' λεξικόν της Θράκης πού δημοσίεψα στό ’-άρχεΐυ Θράκης τ, Ζ, Η, 
Θ, 1, ΙΑ και ΙΒ. Ή  έργασια αύτή εΐναι αξιόλογη yl« δυο λόγους : Γιά τον 
δγκο της και την άρχιτεκτονική της. Εΐναι εργασία 45 τυπογραφικών φύλ
λων ψιλοτυπωμένη μέ γράμματα τών 8 , πού άποτελει αθλον συγγραφικόν. 
Δίκαια ατό θάνατό του παραβάλλοντας στη «Νέα Εστία» τό έργο του αυτό 
μέ άλλα ομοια, τόν παρουσιάζω καί τον άποκαλώ Σιέφ . Βυζα'ντιο, γιατί ή 
δούλεψή του μοιάζει πολύ μέ την δούλεψη τοΰ μεγάλου λεξικογράφου, Τό δλο 
έργο χαρακτηρίζει γλώσσα ομαλή καΐ λιτότητα έκφράσεως. Διαβάζεται εύκολα 
κι’ άφίνει μια συγκίνηση στον μελετητή και γεννά μιά άγάπη γιά τή δύσ
μοιρη Θράκη. Συγκίνηση δικαιολογημένη από τΐς περιπέτειες τής ζωής τών 
Θρακών, τή μυθολογία τής Θράκης καί τά πολλαπλά χαρίσματα τής Θρακι
κή; φυλής, πού κυρίως την χαρακτηρίζει ή άγάπη στήν ελευθερία. Γιά τήν 
ελευθερία αγωνίζεται ό Θράκας καί μάχεται τούς Μαχεδόνες, Ρωμαίους, 
Πέρσες και κάθε ξένον. Σέβεται μόνο καί αγαπά τούς "Ελληνες καί τού; μ ι
μείται. Προσηλυτίζεται από τή γλώσσα τους, τά ήθη κι’ έθιμά τους καί τέλος 
έξελληνίζεται κι έκχριστιανίζεται. Στά 330 μ. X. ή Θράκη εΐναι τελείως 
εξελληνισμένη κι5 εκχριστιανισμένη.

Τό Λεξικό εΐναι από τά πολυτιμότερα άναγνιόσματα καΐ τά διδαχτι- 
κώτερα. Ό  υπομνηματιστής του κ. Καψωμένος λέγει τά εξής στον ΙΑ ' τόμο 
Ά ρ χ. Θρ. «Δεν πιστεύω Set μόνο λόγοι Ιξωτερικοι μπορεί νά τοΰ καθάρισαν 
τή μορφή στό μεγάλο του έργο, oil δηλ. είχε συλλέξει τό υλικό του κάτω 
από ώρισμένα λήμματα, γιά νά εύκολύνεται ό ίδιος νά βρίσκη μαζεμένες τις 
πληροφορίες πού άναφέρονται στό ΐδιο μέρος ή στό ίδιο πρόσωπο. "Ισως ή 
προτίμηση αυτή νά έχη περισσότερους λαγούς εσωτερικούς, νά σχετίζεται μέ 
τόν τρόπο πού τοΰ άρεσε τοΰ ίδιου νά συλλαμβάνη τήν εικόνα τοΰ συνόλου, 
δχι μέσα σέ άφηρημένες γενικές γραμμές, αλλά σέ συγκεκριμένα άτομα γεω 
γραφικά καί ιστορικά, πού τά δικαιώματα καί ή αύτονομία τους χάνονται

1) Δυστυχώς παραμένει μαζί μ1 ολη του τήν άλλη ανέκδοτη έργασία σίά χ έ 
ρια τών §υό δεσποινίδων αδελφών του στήν ’Αλεξανδρούπολη,



άλλοιώς μέσα στην εικόνα τοϋ συνόλου. "Οποιαν όμως αφορμή κιαν έχη ή 
προτίμησή του στή μορφή αύτή του έργου δέ μπορεί παρά νάν«γνωρίση 
κανείς πώς <5 Σαμοθράκης έφτασε στην πρωτοτυπία αΐιτή όχι απλώς για να 
καινοτομήση, αλλά μέ τήν πρόθεση για νά βοηθήση για την έξαρση κάθε 
λεπτομέρειας στήν καλύτερη γνώση τοϋ τόπου του και στο'βάθος ΐσως να 
έξυπηρετήση καΐ τήν έρευνα μέ το νά τής θέτη στή διάθεσή της τό μαζεμένο 
ώς τά τώρα άπό τον ’ίδιο μέ πολύν ιδρώτα μέσα στην προσιτή του βιβλίο 
γραφία ύλικό. Και θά είναι χρήσιμο τό Λεξικό αυτό προπάντων βέβαια σάν 
εικόνα τής προσπάθειας ενός ανθρώπου νά γνωρισθη μέ δλα τά πρόσωπα 
και τά πράγματα τοΰ τόπου του, αλλά ώς ένα σημείο και ώς καθρέφτης τής 
εργασίας πού συντελέσιηκε από τους ερευνητές γύρω από τή Θράκη.

Τό έργο τοϋ Σαμοθράκη δεν υπάρχει άμφιβολία πώ; έχει καΐ τις ελ
λείψεις του και τ'ις άτέλειές του, που πολλές θάναι συνυφασμένες μέ τήν 
ιδιότητα τοΰ ερασιτέχνη ιστοριοδίφη, που άσκοΰσε από αγάπη προς τήν 
πατρίδα ίου. ’Αλλά ποιος θαναι τόσο μικρός νάρνηθή ιό δικαίωμα σέναν 
πατριώτη νά τονίση μέ τή δύναμη τής ψυχής και τοΰ πνεύματός ίου τον 
ύμνο προς τήν πατρίδα του, νά δώση τήν εικόνα που είχε πλάσει τοΰ τόπου 
του μέ βιώματα άπό μελέτες, από άναμνήσεις καί αντιδράσεις προσωπικές 
στο περιβάλλον που άναστήθηκε— ένα κομμάτι τοΰ ίδιου τοΰ εαυτοί τοΰ ;

Οί Θρακιώτες που θά τό συμβουλευωνται περισσότερο άπό κάθε 
άλλον το Λεξικό του, θά τοΰ χρεωστοϋν διπλή ευγνωμοσύνη, γιατί θά τους 
εύκολύνη νά γνωρίζουν τόν τόπο τους καί τά ιστορικά του καί μαζί γιατί θά 
τους διδάσκη πάντα μέ τό ζωντανό του παράδειγμα τήν αγάπη σχόν τόπο 
τους, εναν τόπο μαρτυρικό, πού κουτσουρεύτηκε, πατήθηκε τόσες φορές από 
τό βάρβαρο, σταυρώθηκε καί άλλοτε στις μέρες μας, άλλα μένει σύμβολο 
ελληνισμού καί τής ηθικής του αντοχής στόν καταλυτή χρόνο δχι μονάχα 
στών Θρακών, άλλα σολων των Ελλήνων τήν καρδιά. (Βλ. Ά ρ . Θρ. τ. ΙΛ ', 
σελ. 2 ί7 ). Πρέπει νά βρεθή ό Θράξ χορηγός που θά τό έκδώση σέ τόμο»·

Ό  πολυγραφώτατος αυτός Σαμοθράκης, πού τελευταία έργάζονταν 
καί ζσϋσε στην ’Αλεξανδρούπολη, είχε καί πολυτιμότατη βιβλιοθήκη. Τή 
βιβλιοθήκη αυτή, φεύγοντας τήν κάθοδο τών Γερμανοβουργάρων, άφήκε 
στα χέρια τους. Οί Βούργαροι όχι πού δέν εκτιμούν τά βιβλία, γιατί έχουν 
χιλιάδες βιβλιοθήκες στή χώρα τους, αντίθετα μέ μάς καί μάλιστα άξιόλο 
γες, καταστρέφουν όμως όσες εΐναι Ελληνικές. "Ετσι τήν ρήμαξαν καί την 
έκαμαν στάχτη. Στάχτη μιά βιβλιοθήκη πού στερεώθηκε μέ στερήσεις, μό 
χθους, άγώνες. Τήνζήλεψε κιο μακ. Μ.Άποστολίδης περνώντας άπό τήν Α λ ε
ξανδρούπολη στά 1940 λέγοντας: «’Ά ν εΐχα τή βιβλιοθήκη σου, Σάμο 
θράκη»! Αυτή ή προσφυγιά στην Ελλάδα κατατυράννησε ιόν άνθρωπο.’Ανυ
ποληψία, περιφρόνηση... Ό  έργατικώιατος αυτός ίατροϊστοριοδίφης, πού 
παντού άλλου θά δίδασκε τό μάθημα τή; ιστορίας καί Ιατρικής στο Πάνε-



πιστήμιο, δπως δ Θραξ sAv. Αευκίας προ 110 χρόνια, όταν πρωτοδιωρίστηκε 
στο Ά θην. Πανεπιστήμιο άπό τόν’Όθωνα, έμεινε ένας άγνωστος καί περκρρο· 
νημένος ’)■ Πέρασε χρόνια δραματικά καί άθλια, ώς που χτυπημένος άπό τής 
μοίρα; χδ χτύπημα έπεσε οτού πόνου τό κρεββάτι. Ε κ ε ί μερικούς μήνες χα- 
ροπάλαιψε ελπίζοντας να γυρίση στη Θράκη, στο σπίχι του, στό περιβάλλον 
του, πού ιού Ινέπνεε την εργατικότητα και τη δημιουργία, παραμελώντας τή 
γιατρική του- Τον έφαγε ή νοσχαλγία. Έ δώ  σχΐς 31 Μαίου 1944 άφήκε την 
υστερνή πνοή καί θάφιηκε στο νεκροταφείο Πατησίων. Δέν έζησε κιαύχό; νά 
χαρή ιή λευτεριά μας και την ήμερα τής επιστροφής καί χοΰ γυρισμού στη 
γενέτειρά του πού τόσο νοστάλγησε. Ή  μοίρα τού πνευματικού άνθρώπου 
τον τσάκισε. Τό έργο του μένει αδημοσίευτο. "Ισως ή παχρίδα του φροντίση 
γιαΰτό· Ό  δήμαρχος τής πατρίδας του αποχαιρετώντας τον χοΰ ΰποσχέθηκε 
καλή τ ιμή  και παλον τάφον στήν πάτριο γή< Τώρα πέ&ανε κιαΰΐός. Σέ μένα 
άφηκε χήν Ινιολή και παράκληση νά διαφυλάξω χδ έργο του. Το κατέγραψα 
και έδημοσίεψα κατάλογο των εργασιών του στον ΙΑ 'τόμο τού Ά ρχ. Θράκης 
(σ. 217). Κι<5 Σαμοθράκης μαζύ μέ τον Άποσιολίδη αγωνίστηκε για ιόν 
ίδιο σκοπό : Νά δώση δ,τι μπορεί ερευνώντας χήν άνερεόνητη ιστορία τής 
Θράκης. Δέ σημαίνει οχι είναι πολύ υποδεέστερος τού Λαμπονσιάδη, Ά πο- 
σχολίδη και Κουρχίδη, Παραμένει μιά φορά εργάτης παραγωγικώχαχος καί 
πλουσιώχαχος σέργασία. Τό δέ λεξικό του αρκεί νά χόν κατατάξη μεταξύ ιών 
άξιολογωχάτων συγγραφέων καί ήδη τδν άναδείχνει δπω; στους αιώνες τό 
Στ. Βυζάντιο, Τον έκαμε αθάνατο.

Γ ')  Κ Ο Ν Σ Τ Α Ν  Τ ΙΝ Ο Σ  Γ. Κ Ο Υ Ρ Τ ΙΑ Η Σ

Ό  πολυπαθέστατος καί δυσιυχέστατος Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης 
είναι μιά άλλη εξαιρετική πνευματική Θρακική θαλερή φυσιογνωμία. Σ υγ
κέντρωνε πολλά προσόντα έργατικώτατου καί παραγωγικώτατου ανθρώπου. 
Γιατρός κι’ αυτός, αλλά μέ φιλολογική φύτρα. Κρίμα δτι δέν είχε σπουδά
σει φιλόλογος. Θά διέπρεπε. Ό  Κουρτίδης άρχισε ώς δάσκαλος τό στάδιό 
του, προχώρησε ώς γιατρό; καί έτελείωσε ώς πολιτευτής καί ιστοριογράφος. 
Ιστοριογράφος πλέριος. Πριν γίνη ιστορικός υπήρξε δεινός λαογράφος. ”Η- 
ξμιρε νά μαζεύη πρό παντός υλικό, νά τό καταστρώνη καί νά ιό εκμεταλ
λεύεται. Δούλεψε ακαταπόνητα καί δούλεψε πρώτα γίά τή λαογραφία τής 
Θράκης. ’Από τά φοιτητικά του χρόνια θεωρείται ένας από τούς καλύτερους 
συλλέκτες λαογραφικού υλικού, Οί προκηρυσσόμενοι τότε στήν Πόλη από τό 
Φιλολογικό Σύλλογο διαγωνισμοί τον γνωρίζουν πρώτον. Καί εΐχε στή δου
λειά του πολλές δεξιότητες. Γ ιατί καί ωραία μάζευε τό υλικό καί τίμια καί 1

1) Τέτοιος εχει διδάξει ό Αευκίας ’Αναστάσιος Φιλ ίππου πολίτης πρώτος κα
θηγητής τής ιστορίας τής ιατρικής καί γενικής παθολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Α 
θηνών 1833.



πιστά. Δεν είχε δασκαλισμό γιά νά ιό καταστρέφη, δπως πολλοί Θράκες σαν 
τον Παπά Μανασείδη καί άλλους.στο γραφείο τους πάνω αλλάζοντας τή γλωσ 
σική μορφή των κειμένων.Ή συλλεκτική δουλειά τού λαογράφου έχει νόμους 
καί κανόνες πού πρέπει νά τηρούνται απαρέγκλητα. ’Αλλιώς τά κείμενα είναι 
άχρηστα. Λοιπόν ό Κ. Κουρτίδης δπως καί ό αδερφός του Περ. Κουρτίδης, 
γιατρός κι’ αυτός καί λαογράφος, θά παραμείνουν οριστείς της λαογραφίας, 
όπως ό μακαρ. Καλλισθένης Χουρμουζιάδης δάσκαλος τελευταία, Θραχιώτης 
από τίς Δελλιώνες. Οί εργασίες του αύιές κατάκεινται στο Λεξικογραφικό 
Ά ρχεΐο ’Ακαδημίας, όπου έχουν στολή από ιό Φιλολογικό σύλλογο Κωνσταν
τινουπόλεως μαζί μέ άλλες άλλων λαογράφων Θρακών,’Από τις εργασίες του 
αυτές δημοσιέψαμε στό ’Αρχείο Θράκης στον Α' τόμο τή μελέτη του για τίς 
δεισιδαιμονίες τής Άδριανουπόλεως.

Τό κύριό του έργο τό κατοπινό είναι ή ιστοριογραφία καί ή συλλογή 
υλικού. Μελέτησε πολλά θρακικά προβλήματα. "Εγραψε μικρές μελέτες καί 
μετέσχε στους πνευματικούς, ιστορικούς καί απελευθερωτικούς αγώνες τής 
Θράκης. Ή  Θράκη ήταν γιά μάς ανεξερεύνητη. Οί Σλαύοι δούλεψαν πολύ 
πιό μπροστά, γιατί μέσα στην πολιτική τους ή ιστοριογραφία τής Θράκης 
εΐχε μεγάλο σκοπό* δηλ. τήν παραποίηση τής αλήθειας, την ανάδειξη τών 
Εουργάρικων απόψεων μέ κάθε μέσο, μέ τήν αλήθεια, μέ τό ψέμμα, γιά τήν 
πολιτική σκοπιμότητα. ’Εμείς κοιμώμαστε. Ούτε οί ιστορικοί μας, ούτε τό 
Πανεπιστήμιο, ούτε ή ’Ακαδημία, ούτε ή έθνική πολιτική ένδιαφέρθηκε 
γιά τήν έρευνα και κωδικοποίηση τών ιστορικών καί εθνολογικών μας δ ι
καίων. Πάντοτε άργοπορημένοι καί αυτοσχέδιοι. ’Αληθινά δούλεψε ό Μυρ. 
Άποστολίδης. Ερεύνησε γιά τήν αλήθεια καί μέ γνώμονα τήν αλήθεια πά· 
λαιψε μέ τούς Εουργάρους επιστήμονες καί χτυπήθηκε κατάστηθα γιά vex 
ύψωθή τό οικοδόμημα τών ‘Ελληνικών ιστορικών απόψεων. "Ετσι έξωρί- 
στηκε ό φτωχός άπά τήν Φιλιππούπολη. Ό  Κουρτίδης δούλεψε αλλά είναι 
λίγο τι ντιλετάντής. Τό έργο του είναι συλλεκτικόν υλικού. Λεν είναι συνθέ 
της ιστορίας, άλλά συλλογέας. Ή  εργασία του σπουδαία από άπόψεως συλ
λογής υλικού καί αρχιτεκτονικής άποιελεΐ έναν τόμο χορταστικό, πλούσιο 
καί αξιανάγνωστο. Κατέγινε μέ τή μυθολογούμενη Θράκη, τήν έλληνιστική, 
τήν ρωμαϊκή καί εξελληνισμένη. Τό ύφος του τό ωραίο καί ή σύνθεση τού 
έργου του άποτελοϋν μεγάλο προσόν *). Τό γλωσσικό του καλλιεργημένο α ί
σθημα, τούδωκε τό όργανο, πού τού χρειαζότανε για μια τέτοια δουλειά. 
"Ετσι ευχαριστημένος τό παρέδωκε στήν ακμή τής ήλικίας του σέ δημοσιό
τητα γιά νά άποτελέση ευχάριστο ανάγνωσμα γιά τούς μεταγενεστέρους ίσως, 
γιατί οί σύγχρονοι τό άγνοούν. Και αγνοούν κάθε τι, πού δέν διαφημίζεται 1

1) EİL Ν έα ’Εστία 1945 τεΰχ. 4 α. 421—42C, Θρακικά, καί Άρχεΐο Θράκης 
τόμ. ΙΑ* σ. 289 κ .|.
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μεθοδικά καί σαγηνευτικά. ’Έ τσι §δώ χάνονται ot αξίες καί πνίγονται οί 
ικανοί καί χαίρονται οΐ μικροί καί άσημοι. “Ομως τά αξιόλογα έργα δεν χά
νονται. Κ ι’ αν αργούν μονάχα νά άναγνωρισθούν, ή αναγνώριση στο τέλος 
είναι βκβαία. Και ο Κουρτίδης κάποτε θά μνημονεύεται. Μέ την ίδια γρη
γοράδα καί ορμή καταπιάστηκε δ μακαρίτης καί μέ τη συγγραφή τής μελέ 
της του : Τά αοχηΐα Ελληνικά μνοιήοια (1934 Ά θήναι), κι’ έφερε στο φώς 
τδ δεύτερό του σημαντικό έργο, που κι’ αυτό αποτελεί άξιοζήλευτη εργασία 
καί πνευματική παραγωγή ανθρώπου, αν καί δεν εΐχε κύριό του έργο την 
ιστοριογραφία. O t εργασίες του αυτές επαινέθηκαν άπό παντού χΓ από τήν 
‘Εταιρείαν πρΰς ενίσχνσιν ιών ‘Ελληνικών σπονδών ιών Παριαίων καί θα 
αποτελούν πηγές γιά τους μεταγενεστέρους πολύτιμες.

Ό  Κ. Κουρτίδης περνώντας τά τελευταία του χρόνια στο ήσυχαστή- 
ριό του μέσα στο Σουφλί, δεν παραμελούσε τις πνευματικές απασχολήσεις 
του. ‘Έγραφε καί λαογραφικά καί ιστορικά, σημαντικά σημειώματα που 
προσφέρουν κάτι χιαΰτά στις έρευνές μας.

Ό  Κουρτίδης εΐταν καί πολιτικός. Τίμιος καί σεμνός έπεβάλλετο μέ 
τήν ηθική του αξία. 'Υπήρξε βουλευτής και γερουσιαστής καί υπουργός Θρά
κης. Ή  είιγένεια καί προσήνειά του τον καθιστούσαν άγαπητό καί συμπαθή. 
Γ ιά  τη Θράκη ήταν ώς πολιτευτής ένα κεφάλαιο ήθικό. Δεν κατέγινε ποτέ 
γιά τ’ άτομικά του συμφέροντα, όπως άλλοι πολιτευτές που θορυβοϋν Ι5ώ 
στάς Α θή να ς καί μεταφέρονται από κόμματος σε κόμμα οπού καί τό συμ
φέρον τους. Ή  μοίρα τον έφερε πρόσφυγα γιά πολλοστή φορά στην ’Αθήνα. 
Ό  καταστρεπτικός πόλεμος τον έχουρασε. Άποχαμωμένος ζήτησε θέση στη 
«Σωτηρία». ’Εκεί έπρεπε νά κλείση τά μάτια μέ τό βιβλίο στό χέρι καί τό 
σημειωματάριο. ’Από κεΐ μοϋ έστελνε σημειώματα, όπως τό υστερνό, που 
δημοσίεψα στον ί '  τόμο τοΰ ’Αρχείου Θράκης γιά τό Σουφλί. ’Από κεΐ 
κατά παράκλησή μου μούσιειλε τήν αυτοβιογραφία του ποΐι δημοσίεψα στον 
ΪΑ ' τόμο τοΰ Ά ρχ. Θρ. Θησ.—μαζί μέ κατάλογο των εργασιών πού αποτε
λεί τό έλεγεΐο του στην πλάκα τοΰ τάφου.

Ή  βιογραφ ία  μον

«Τό 1870 έγεννήθην εΐς τήν Άδριανοόπολιν εκ πατρός Καρυώτου 
(χωρίον Δογάνοβο) καί μητρός έξ αρχοντικής καί παλαιός οικογένειας Ά -  
δριανουπολιτών. Άνετράφην εΰσεβώς καί Ιπιμελώς. Έτελείωσα τό Γυμνά- 
σιον τής παχρίδος μου ιό  έτος 1888. Διωρίσθην αμέσως δημοδιδάσκαλος εΐς 
τό έν τφ προαστείφ Ίλδ ιρ ιμ ίφ  δημοτικόν σχολεΐον. Παραιτηθείς μετά έν 
έτος Ιφοίτησα εΐς τήν Φιλοσοορικήν Σχολήν τοΰ Ε θνικού Πανεπιστημίου 
επί δύο έιη. Κατόπιν διωρίσθην σχολάρχης Σουφλίου, ένθα παρέμεινα δ ι
δάσκων έπί πέντε έιη ’Ακολούθως εγγραφείς εϊς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοΰ 
’Εθνικού Πανεπιστημίου άνηγορευθην διδάκτωρ αριστούχος τό 1899. Ώ ς



ιατρός ήρχισα τά σιάδιόν μου άπό τήν Αίγυπτον', ένθα υπηρέτησα επί τρία 
ετη (1901—1904) ώς ΰγιειονομικός Ιατρός εις το Λοιμοκαθαρτήριον Τόρ 
(Σινά). Αί Ιργασίαι μου περ'ι χολέρας έτυχον Ιδιαιτέρου βραβείου καί επαί
νου τοΰ Ύγιειονομικοΰ Διεθνούς Συμβουλίου. ’Αργότερου κατά τοΐις Βαλ
κανικού; πολέμους υπηρέτησα ως στρατιωτικός ιατρός εις την πολιορκημέ- 
νην στρατιάν Άδριανουπόλεως, έχρημάτισα μέλος τής τετραμελονς ανώτα
της Στρατιωτικής ΰγιειονομικής ’Επιτροπής καί διευθυντής τοΰ χολερικού 
τμήματος. Συλληφθε'ις όμηρός τό 1916 καί άπαχθείς εϊς τήν Δοβρουτσάν 
ύπηρέτησα επί τρία έτη ώς επαρχιακός ιατρός Τοΰτρακαν καί διευθυντής 
τοΰ Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Κλημεντίνης βασιλίσσης). Τό 1918 μοϋ 
έδόθη καί ή άδεια έξασκήσεως από τήν Ρουμανικήν Κυβέρνησιν καί ούτως 
ώς Ιατρός εΐχον πέντε άδειας, Ελλάδος, Τουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας 
καί Αίγυπτου. Εΐς τήν Ελλάδα υπηρέτησα Ύγιειονομικός ιατρός των λιμέ
νων Θεσσαλονίκης καί Καβάλλας επί δυο ετη 1914 καί 1915.

Γλώσσας γνωρίζω. Τουρκικήν, ’Αραβικήν, Γαλλικήν, Βουλγαρικήν 
καί ΣέρβικήV. Τήν φιλολογικήν καί λογοτεχνικήν μου δράσιν ήρχισα μόλις 
έτελείωσα τό Γυμνάσιον. Κατά πρώτον έπεδόθην εις τήν Λ αογραφίαν.Επτά 
σύλλογοί ζώντων μνημείων τής γλώσσης έβραβευθησαν εις τό Ζωγράφειον 
διαγώνισμα τοΰ Ελληνικοί Φιλολογικού Συλλόγου Κων}πόλεως, εΰρίσκονται 
δέ αυται κατατεθημέναι εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον ’Ακαδημίας.

Διά τήν Θράκην είμαι ό πρώτος λαογράφος.’Ακολούθως από τό 1900 
συνεχώς εγραφον εΐς τον ημερήσιον τόπον ’Αλεξάνδρειάς, ’Αθηνών, Κων)πό- 
λεως, Θεσσαλονίκης, Άδριανουπόλεως, ’Επίσης εΐς περιοδικά καί ήμερολό. 
για, (Θεσσαλονίκης, Κων)πόλεως, Σάμου Σβορώνου), είμαι ο πατήρ τοΰ 
χρονογραφήματος καί διηγήματος εΐς τήν Τουρκίαν καί Βορ. 'Ελλάδα. ("Ορα 
Άρίστου Χασηριζιόγλου : Τό χρονογράφημα έν Θεσσαλονίκη). Πλεΐστα έκ 
τών χρονογραφημάτων, ευθυμογραφημάτων καί διηγημάτων μου εξεδόθη- 
σαν εν Θεσσαλονίκη (1910 καί 1912) εΐς δυο μικρούς τόμους υπό τον τίτλον : 
Τά «Άπαντα» τοΰ έν Σουφλίφ ΐατροΰ Κ. Κουρτίδου. Ά π ό  τό 1912 καί 
εντεύθεν, επί είκοσι συναπτά έτη, μέχρι τοΰ 1932 έπεξειργάσθην τήν ύλην 
διά τήν ιστορίαν τής Θράκης και ιό 1932 έξεδόθη ό πρώτος τόμος τής ιστο
ρίας άπό των άρχαιοτάτων μέχρι τοΰ 46 μ. Μ. Ή  ιστορία μου έβραβεύθη 
υπό τής έν Παρισίοις Εταιρείας προς ένίσχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών 
έν Γαλλίφ διά μιας τιμητικωτάτης μνείας, Τό 1934 έξεδόθη τό έργον μου : 
«Τά άρχαΐα Ελληνικά Μυστήρια», δπερ υπό διακεκριμένων καθηγητών Π α 
νεπιστημίων εκρίθη ώς σπουδαία συμβολή εις τήν μελέτην τών αρχαίων 
Ανατολικών Θρησκευμάτων. Έ ν  ιφ  μεταξύ, οΐ τόμοι τών «Θρακικών» τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου καί τό «Άρχεΐον» τοΰ Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου 
φιλοξενούν πολλάς μελετάς καί μικράς πραγματείας μου έπί ιστορικών ζητη
μάτων τής Θράκης, αρχαίας καί νέας, μίαν δέ ή «Ά θηνά», τό περιοδικόν
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της εν Ά θή να ις ’Επιστημονικής Ε τα ιρ ία ς (ής τυγχάνω και τακτικόν μέλος), 
δημοσιευθεϊσαν υπό τον τίτλον : «Ποΰέκειτο ή Πλωτινούπολις ;» Έ ξ  άφορ- 
μής τής άνευρέσεως μκχς αναγλύφου πλοϊκός εις την Κορνοφωλιάν Σουφλί ου 
μέ επιγραφήν ΚΥΡΙΩ ΕΒΡΩ , καϊ μεταφερθείσης καί ευρισκόμενη; εις το 
Ε θνικόν Μουσείου».

Κ. Γ. Κ Ο Υ Ρ Τ ΙΔ Η Σ

Λυτός είναι δ Κων, Κουρτίδης ό 'Αδριανουπολίτης, πού τίμησε τη 
Θράκη καί συνέδεσε τό ονομά του μέ την πνευματική γενέτειρά του, πού 
τώρα έγινε μια κωμόπολη ή πάλαι ποτέ λαμπρά Άδριανούπολη.

Δ ')  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΙΑ Κ Ω Β Ο Υ  ΛΑΜ ΤΤΟ ΥΣΙΑΔΗ Σ

"Ενας από τούς δλίγους κα\ τελευταίους πνευματικούς άνθριοπους— 
μάρτυρα; τής ζωής καί τής εργασίας—πού έδαπάνησαν την ζωή τους στην 
έρευνα τής ιστορίας τής Θράκης, είναι καί δ Γεώργ. Ί .  Λαμπουσιάδης, πού 
άπέθανε ήσυχα καί απέριττα, δπως ταιριάζει σ’ ένα σεμνό εργάτη τού πνεύ
ματος καί ένα δάσκαλο τοΰ Γένους, εδώ στην ’Αθήνα, στα 1926.Εβδομήντα 
χρόνια έζησε γιά  νά καταλήζη στην 'Α θήνα, οπού είχε τελειώσει τίς γυμνα
σιακές του σπουδές, όχι για νά θεραπευθή, άλλα γιά να άνακονφισθή από 
τίς οδύνες τοΰ μοιραίου του θανάτου. «Τον ένθυμούμεθα αγαθόν, ανεπιτή
δευτου, εύφυά, εύτράπελον καί δστεΐον, σοβαρόν, εργατικόν, εύμέθοδον, άρ- 
ρωστημένον καί ειλικρινή διδάσκαλον», λέγει δ μακαρίτης Κ. Κουρτίδης στά 
Θρακικά *).Ή  ανάμνησή του στη Θράκη θά παραμείνη άκοίμητη καί αιώνια, 
άλλα καί πικρά, γιατί έσβυσε μακρυά από την πατρίδα του, πού γ ι’ αυτήν 
έδαπάνησε τη ζωή του δλη—την Άδριανοΰπολη.

Πενήντα ολόκληρα συναπτό χρόνια έδίδαξε στη Θράκη (Καβακλή, 
Λουλέ Βουργάζ, Ραιδεστό, Μάλγαρα, Σουφλί καί στο Γυμνάσιο καί τό Ζάπ- 
πειο Παρθεναγωγείο στην Άδριανοόπολη). 'Υπήρξε απαράμιλλος ερευνητής 
τής άγνωστου Ιστορίας τής Θράκης. “Αν άληθεύη on  κάθε ιστορική περίο
δος πρέπει νά κρίνεται από τά έργα, πού δημιούργησε, έπίσης πρέπει ν’ άλη
θεύη δτι ένας Ιστοριοδίφης ή ερευνητής πρέπει νά κρίνεται άπό τίς συνθή
κες πού ασχολήθηκε στην έρευνα μιας Ιστορικής περιόδου. Καί οι συνθήκες 
αυτές είναι κάθε άλλο παρά ευνοϊκές καί συντελεστικές γιά μίά κολοσσιαία 
καί έπιπονώτατη έργασία. όταν μάλιστα λείπουν βιβλιοθήκες μεγάλες καί ει
δικές, άπαραίτητες γιά μιά Ιπιστημονική και συστηματική μελέτη, όταν δεν 
ΰπαρχουν οί χρειαζούμενες πηγές, πού θά μάς δώσουν τά απαραίτητα στοι
χεία. Αύτή ή δύσκολη έργασία κι’ έρευνα τής σκοτεινότατης Ιστορίας τής 
Θράκης, πενήντα χρόνια άπετέλεσε τό αντικείμενο, τον σκοπό τής ζωής τοΰ 
Λαμπουσιάδη. Καί τό σπουδαιότερο δτι έπεδόθηκε όχι τόσο στήν ερευνά τής 
αρχαιότατης περιόδου τής Θρακικής ιστορίας, ούτε αποκλειστικούς τής Βυζαν- 1

1) Βλ. Θρακικά τ, Α ' 1928 ο. 264 χέξ. Κ, Εονρτΐδη.



τινής Εποχής, αλλά κυρίως τής περιόδου τής δουλείας πού έγινε τό θέμα τών 
ατελεύτητων μελετών του. Κα'ι έκυρτώνονταν άοκνα κι’ επίμονα μπροστά σέ 
μία επιγραφή ή ένα σύντριμμα άγάλματος, πού ξεσκεπάζονταν στο χρήμνι- 
σμα τών παλαιών τειχών τής Άδριανουπόλεως. Μέ λαχτάρα έσκυβε μπροστά 
σ’ ένα νόμισμα Θρακικής πολιτείας τιών Όδρυσών ή τοϋ βασιλιά Κότυος. 
Ό τα ν  βρέθηκε ή επιγραφή Ενρνζέλμης Σεν&ον Ποια>ενς, έγραψε μιά έπι ■ 
τυχή μονογραφία. Μιά περιχοπή Βυζαντινού συγγραφέα και μερικά νομί 
σματα τόν ώδήγησαν νά γράψη την πραγματεία του για τή Δεβελτό, παράλια 
πολιτεία τού Εΰξείνου Πόντου κοντά στην Ά γχίαλο. ’Ασχολήθηκε ακόμα μέ 
ζήλο ακατάβλητο μέ τήν ιστορία Θρακικών πόλεων, π. χ. τήν Πλωτινούπολη, 
Βεργούλη, τή Νίκη, τήν Κομοτινή και τό Διδυμότειχο καΐ ξέχωρα τήν Ά -  
δριανούπολη και τά; 5 Ελεύθερος (Μπαμπά Έσκί).

«Άλλ1 ή χριστιανική αρχαιολογία τής Θρακικής ιστορίας ήιο διά τόν 
εύσεβή διδάσκαλον καΐ φανατικόν χριστιανόν τό σπουδαιότερον άντικείμε- 
νον. Εντεύθεν εξηγείται ή μελέτη του περΐ Ά/ιασ.αάτωι· χήν οποίαν εΐχε 
στείλει προ τριών δεκαετηρίδων εις τήν Μεσαιωνικήν Ε ταιρείαν Κων)λεως, 
ώς καΐ « ΐ ερευναί ίου διά τήν ιστορίαν τής σπουδαιότατης ποτέ καΐ διάση
μου Μονής Λαμποΰς, άνηκούσης εις τήν μητρόπολινΆδριανουπόλεως» συμ- 
τληρώνει ό Κ. Κουρτίδης στα Θραχικά (Α' τ. σ. 246).

*Η σπουδαιότερη δουλειά τοΰ Λαμπουσιάδη είναι ή άνέχδοτη ίστο- 
ιία τής γενέτειράς του Άδριανουπόλεως άπό τά αρχαιότατα χρόνια ώς τά τε- 
ευταΐα. Ό λ α  τά μελέτησε λεπτομερώς '. τοποθεσίες, τοπωνύμια, τείχη, πό
ες, έπάλξεις καΐ πύργους, έπιγραφές, κιονόκρανα κι’ αγάλματα. ΙΤεριμάζεψε 
στορικά κειμήλια, νομίσματα, συντρίμματα άπό άγάλματα κιονόκρανα κΓ 
πιγραφές σ° ένα Μουσείο αρχαιολογικό, πού τό φιλοξενούσε τό Ζάππειο 
Εκπαιδευτήριο. Τήν πραγματεία του γιά τά τείχη δημοσίεψε ή Γεν, Διοί- 
ηση Θράκης ατά 1920—22.Ή  ιστορία του αυτή είναι μιά διεξοδική προσ- 
άθεια νά περιλάβη δλα τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα, πού συνδέονται μέ 
1 ζωή καΐ τήν τύχη τής πολιτείας αύτής —δπως έκαμε καΐ ό Μ. Άποστολί- 
Ίς γιά τήν Ιστορία τής Φιλιππουπόλεως—δηλ, οί πολιορχίες από τούς Βουλ- 
ίρους, ή κατάληψή της από τούς Φράγχους, οί διάσημοι της άνδρες, οϊ αύ· 
χράτορες (Ί .  Καντακουζηνός χαί ό γυιός του Ματθαίος, ό Ανδρόνικος ό 
ώτερος) καΐ τόσα άλλα γεγονότα τοΰ τριπόταμου, πού είναι συνυφασμένα 

τήν γηραιό και ιστορική τοΰ "Εβρου πολιτεία. Εξετάζει λεπτομερέστερα 
ν τουρκοκρατούμενη περίοδο τής Άδρ)πόλεως καί μέ πολύ μεγάλο ένδια* 
ρο. Μάλιστα τό άνάχτορο τών Σουλτάνων, «τό μέγαρο τής τυραννίας», 
3 ποιητή Σούτσου, τά μεγαλοπρεπή τζαμιά καΐ τά θαυμάσια λουτρά, τις 
ιές, τις άγορές καΐ τά χάνια—θαρρείς πελασγικά χτίσματα—τούς χρυσο- 
ίκιλτους τάφους καΐ τά μαυσωλεία τών Σουλτανοπαίδων, δλα τά βεράτια 
ι τά χειρόγραφα τφν αρχείων τής πολιτείας ή τών βιβλίων τής βιβλιοθή*



κης τού Σουλτάν Σελίμ. "Ολ* αυτά είναι τα προσφιλή θέματά τον, πού τΐ 
απασχόλησαν με ξεχωριστή προσοχή. ’Έγραψε για τα Σχολεία και τή Μι 
τρόπολη τής Άδριανουπόλεως, για τους λογίους καί άρχιέρεϊς. Ύ πομνημι 
τίζει τον Κ. Σάθα, διορθώνει τά σχεδιάσματα τον Παρανίκα, συμπληρώνι 
τούς καταλόγους των αρχιερέων τού Άλεξούδη ’Ανθίμου, Ιξετάζει τον δίδε 
«καλό Ονζουνογλου, τον Δωρόθεο Πρώιο, πού κρέμασαν οί Τούρκοι, άλλ 
άπό δλα πιο πολύ αξίζει ή έργασία του για τον Πατριάρχη Κύριλλο τον Σ Ί 
ιόν Σερμπετζόγλου, αν και ό Γεδεών δέν είχε για δλο το Ιργο ΐδέα αγαθή 
εκτός γιά ένα μέρος, όπως μου έλεγε, όταν τοΰ έδειξα το χειρόγραφό τού 
’Ασχολήθηκε με ιή βιογραφία τοΰ ’Αγίου Μαυρουδή τοΰ Νεομάρτνρα. 'C 
Δημ. Καμποΰρογλου, όταν διηΰθυνα τά «Θρακικά», μοϋ είχε γράψει ενι 
σημείωμα : «Ε π ιθυμώ , μου έγραφε, να υποδείξω κυρίως τό καθήκον πρό< 
δημοσίευσιν λεπτομερούς εργασίας περί τοΰ βίου καί των έργων τοΰ διαπρε 
ποΰς Θρακός ιστοριοδίφου καί συγγραφέως, τόν όποιον κακή μοίρα άφήρε 
σεν Ικ τής χορείας των ευόρκων, φιλότιμων καί φιλόπονων τέκνων τής Με 
γαλής Πατρίδος. Ί δ ίμ  δέ νά καταβληθή πολλή προσπάθεια προς διάσωσιν 
των ανεκδότων έργων του» ')■

«Αί βρακικαί μελέται του καί αί περί Άδριανουπόλεως μνημειακαί 
καί τοπογραφικαί έργασίαι του πρόκεινται ά>; πολύ τιμητικά υποδείγματα 
επιτελέσεως τού προς έκπόνησιν πατριδολογίας καθήκοντος. Ή  «Εκκλησια
στική ’Αλήθεια» Κων)λεως πολλάκις ^δημοσίευσε σχετικός πληροφορίας περί 
τοΰ Λαμπουσιάδου, καταχωρίζουσα καί έργα του, εις δέ τά ήμετερα «Μνη
μεία τή; 'Ιστορίας τώχ Αθηναίων» παρελήφθησαν σπουδαιότατάι ανακοινώ
σεις του άφορώσαι είς το περιηγηιικόν εργον του τοΰ εξ Άδριανουπόλεως 
Επισκόπου Ναζιανζσΰ ’Ιγνατίου (1772) ώς καί περί ιών Α θηνώ ν ώς πεπα* 
τημένη; ’Εκκλησιαστικής Επαρχίας», Αύιά μου έγραφε ό αείμνηστος Δ. Γ. 
Κάμπο όρο γλου.

Ό  Γ. Λαμπουσιάδης δεν εύρήκε τις δυσκολίες πού άντίκρυσε ο Μ. 
Άποστολίδης γράφονιαςτήν 'Ιστορία τής Φιλ)λεως. Γιατί ό Άποστολίδης είχε 
νά παλαίψη μέ κακόπιστους επιστήμονες Βουργάρους, πού διέστρεψαν την 
ίστορία τήςΈλληνικής αΰιής πολιτείας καί την παραχάραξαν, καί νάνατρέψη 
ανιστόρητα καί κακόπιστα στοιχεία και νάναδείξη τήν ιστορική αλήθεια, πού 
ot Βουργαροι την θυσιάζουν στήν πολιτική τους σκοπιμότητα.

Ό  Γ, Λαμπουσιάδης θά  παραμείνη παράδειγμα καί υπόδειγμα ερ
γατικού άνθρωπον καί φιλότιμου πατριώτη, πού τδνομά του δέ θά λησμο- 1

1) Τά έργα του τά εΐχαν οί κόρες του. Είχαν ΰποβληθή στά «Θρακικά*. 
Διάλεξα δ, τι εϊταν γιά άμεση δημοσίευση καί τάλλο ά π εστάλη πίσω στήν Ιίομοτινή 
στις κόρες του.’Ερώτηση πρό άλίγου τήν μιά του κόρη, πού έργάζεται στήν Έ θν . 
Τράπεζα, άλλ’ αδιάφορα μ* απάντησε, ότι δεν γνωρίζει τι άπέγιναν τά χειρόγραφα 
του πατέρα της.—Ίσ ω ς νά τάχει ή «αντρευμένη μου άδελφή, μου είπε.



νηθή ποτέ καί ποτέ δέ θά σβήση. Ό  μελλοντικός ιστορικός xrjç Θράκης θά 
τον άναδείϊη εκεί πού πρέπει, δίαν θά Ιργάζεται να σύνθεση το έργο ^ου, 
ερευνώντας δ,τι εΐπαν ot προγενέστεροι ερευνητές τής Θρακικής Ϊστορίας χαΐ
μάλιστα ό Γ. Λαμπουσιάδης καί ό Μ. Άποστολίδης.

*ψ Λ
’Αλλά και μεΐς εδώ άπονέμοντας τη δίκαιη κρίση για τό έργο των 

σοφών αύτών Θρακών, τών ακαταπόνητων έργατών, των ένθερμων ζηλωτών 
τής Ιπισιήμης και τοΰ καλού, τών πατριωτών, πού ή καρδιά τους έπαλλε 
με λαχτάρα τούς Θραχικούς παλμούς, δς γίνουμε μαθητές τους στή δούλεψη, 
στην εχτέλεση τού καθήκοντος στην Πατρίδα, με αυταπάρνηση, πού έδειξαν 
κιαύτοΐ ώς πνευματικοί πρωτοπόροι τής έποχής μας. Ά ς  τους εϊμεθα εύγνώ- 
μονές, δς τούς μνημονεύουμε πάντοτε καί δς μή λησμονούμε τό παράδειγμά 
τους, πού πρέπει νά είναι τό άστρο πού θά μάς όδηγή, δπως τούς μάγους, 
στο δρόμο μας. Καί είναι ή δουλειά και ή αγάπη στη Θράκη. Ή  εύγνωμο* 
σύνη είναι σπουδαία αρετή στους λαούς και τούς άνθρώπους.Ά ς μή λησμο
νούμε τό αγαθό πού δημιούργησαν, θέτοντας τα θεμέλια τής Θρακικής ιστο
ρίας. Οί νέοι ιστοριογράφοι πού θάναφανοΰν, στά ΐχνη τους κατ’ ανάγκη 
θά βαδίσουν, για νά υψώσουν τό ίστορικό μας οικοδόμημα. Τό Θρακόπουλο 
πού θά εύτυχήση νάναδειχθή δ ευτυχισμένος διάδοχος τέτοιων πρωτοπόρων, 
θά συγκινήται για τό έργο τών ανθρώπων αυτών, πού δίχως εφόδια επ ι
στημονικά μεγάλα, δπεκάλυψαν σάν τούς πρώτους έξευρενητές, ιστορικά 
Ιδάφη απάτητα, άνερεύνητα καί παρασκεύασαν δρόμους καί λεωφόρους για 
τήν Θρακική ιστοριογραφία. Καί οί τέσσαρες αύτοί πρωτοπόροι άπέθαναν 
σέ μια δύστυχη περίοδο τού ’Έθνους, σέ μιά κόλαση ζωής άπό 1941—44. 
Πενέστατοι καί παραμελημένοι, άδικημένοι κιάνικανοποίητοι, Ινώ έδωκαν τό 
παν για τήν άγαπητή μας πατρίδα Θράκη.

Ή  Ά  ττική γή ας τούς εΐναι ελαφρά καί ή μνήμη τους αίωνία καί 
θαλερή στη θύμησή μας.



Λ Ε Ξ ΙΛ Ο Γ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Ν  ΦΙΛΙΠΤΤΟΥΤΤΟΛΕΙ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Δ ΙΑ Λ Ε Κ Τ Ο Υ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
«‘Ό ,ι ι  îiv  ήμπορτί τις νά έξηγήο^, Suvcttiv εϊν«ι
να τό  φαντρώαη εις ϋλϊ.ον ή χΰχη*.Ά $, Κο^αής

§ 1. Ή  τών Φιλιππουπολιτών γλώσσα υπάγεται είς την χών βορείων 
Ελλήνων κατά τήν διαίρεσιν τον περιώνυμου "Ελληνος γλωσσολόγου Χατζη- 
6ά κ ι2), δεν διατηρεί όμως πάντοτε και πανταχοΰ τα Ιδιώματα ταΰτης. Τούτο 
δ1 ευκόλως ερμηνεύεται, civ ληφθή ύπ’ δψιν οτι ενεκα τής εμπορικής καί 
πλουτοφόρου τής πόλεως θέσεως μετά παντοίας κατά χρόνους κατασιροφάς 
έγένοντο ανέκαθεν είς αυτήν αλλεπάλληλοι πολλαχόδεν εποικισμοί μέχοι τών 
εσχάτων χρόνων. Ώ ς προς τοΐς πρώτοτς κατοίκοις τής πόλεως, τοΐς άποίκοις 
"Ελλησι καί τοΐς έξελληνισθεΐσι παλαιό9εν Θραξί, τοΐς πεοισωθεΐσιν έκ τών 
διαφόρων τών βαρβάρων επιδρομών, έγκατέστησαν είς αΐιτήν επί Βυζαντινό* 
κρατίας διάφορα έξηλληνισμένα χριστιανικά στοιχεία, οΰιω καί έπΐ Τουρκο
κρατίας Ιπφκισαν πολλοί από τής ’Ηπείρου, Αιτωλίας, Θεσσαλίας, Μακε* 
νιας, νοτίου Θράκης, Ρόδου, Ίονίω ν νήσων, Πελοποννήσου καί Μ. ’Ασίας, 
ών οΐ απόγονοι καί σήμερον άκόμη, οϊ τε εν τη πόλει διαμείναντες καί οι 
μετοικήσαντες έχονοι συνείδηση’ τοΰ τόπου τής προελεΰσεως τών προγόνων 
των, 'Ένεκα λοιπόν τής επιμειξίας έν τή πόλει ταυτη παντοδαπών 'Ελλή
νων ανέκαθεν καί ΐδίςτ επί τουρκοκρατίας, ή γλώσσα οσον άφορδ εις τό φω
νητικόν καί τά τυπικόν, μετέχει άμφοτέρων τών ιδιωμάτων τής νέας τών 
'Ελλήνων γλώσσης, τ. ε, τοΰ τε τών βορείων καί τοΰ ιών νοτίων 'Ελλήνων, 
ΰπερισχΰοντος μάλλον τοΰ πρώτου, δσον άφορρί δε είς τό παραγωγικόν καί 
τον τών λέξεων θησαυρόν, πλήν τοΰ παλαιό9εν παραδεδομένου μετά τών 
φθογγολογικών καί σημασιολογικών ενίοτε μεταβολών καί τών έκ τής Λατι
νικής διά τών Ρωμαίων καί τών Βυζαντινών είσαχ&εισών εχει καί λέξεις έκ 
τής Τουρκικής, διότι αυτή ήτο επί πέντε αΙώνας ή επίσημος καί αγοραία 
γλώσσα, δλιγίστας δέ έκ τής Βουλγαρικής, εΐ καί οΐ "Ελληνες εις στενήν επι
κοινωνίαν διεχέλουν προς τους εν τή ΰπαίθρφ χώρςτ οίκοΰντας από αιώνων 
Βουλγάρους καί από τοΰ παρελθόντος ιδίφ αίώνος συνοίκους εαυτοΐς έν τή 
πόλει. ’Αλλά καί διά τής εκκλησίας καί τής λογίας παραδόσεως, ώς αλλαχού 
τοΰ Ελληνισμού, είσήχθησαν πολλοί λέξεις μετασχηματισθεΐσαι κατά ιε τό 
τυπικόν καί τό φωνητικόν των μέρος, διότι ή έλληνική παιδεία καί τά έλλη- 
νικά γράμματα έκαλλιεργοΰντο από χρόνων έν τή πόλει καί είς την άπό δΰο 1 2

1) Έβραβενθη νπο της γλωσσικής Ε τα ιρείας τφ 1923 καί έ γραφή τφ 1922.
2) G. Η  at] ί dak is, E in le itu n g  in  die Neugriechisce, ετ. 1892 σ, 342 καί 

Μεσαίων, καί Νεα Έ λλ., Ά θήναι, σ. 250 κέξής.



αιώνων λειτουργοΐσιχν κοινοτικήν κεντρικήν σχολήν έφοιτων Ικανοί των πο 
λιτών, ώ; ήδύναντο ένεκα χών τότε καιρών, εν φ  χρόνφ γενική άπαιδευσία 
Ικράτει έν τοΐς πλεΐστοις τοΰ Ελληνικού τόποις. 'ίϊσαύιως άπαντώσι καί 
ευάριθμοι εκ χε τής Ιταλικής και Γαλλικής καί άλλων γλωσσών λέξεις μετε 
σχηματισμένοι φωνηιικώς κα'ι τυπικώς.

Ούτω, Ινφ κατά τον κανόνα τοΰ Γ, Χατζηδάκι τά φωνήεντα e  καί ο 
παρά τοΐς βορείοις “Ελλησιν άτονα οντα μειατρέπονται κωφούμενα εΪς i  και 
u  (ου), τά δέ / καί u  (ου) άτονα ωσαύτως οντα αποβάλλονται, παρά δέ τοΐς 
νοτίοις “Ελλησιν ουδέποτε τά άτονα e καί ο τρέπονται εις i  και u  (ου) καί 
ουδέποτε τά άτονα ι καί « (ου) καταστρέφονται, παρά τοΐς Φιλιππουπολίταις 
αυται αΐ μεταβολαί δεν συμβαίνουσιν αείποτε καί γενικώς, πολλάκις δέ έν 
τφ αΰτφ χρόνφ, ώς διαπιστοϋται έκ των άρχειων τοΰ ρουφετίου των άμπα- 
τζήδων (1685—1855) αΐ μεταβολαί καί τδ άμετάβλητον των φωνηέντων 
συνυπάρχουσιν, δπερ μαρτυρεί οτι ή γλώσσα αυτών είναι κράμα άμφοτέρων 
των ιδιωμάτων χών νΰν Ελλήνων, ρέπουσα δμως μάλλον προς το των βο
ρείων, χωρίς τούτο δριστικώς πανταχοΰ νά έπικρατήση. Οΐον : έδωσε —εδουσε 
—έδουσι—έδο>σι, γράφομεν—γράφομιν, έχομεν — έχομιν, έλογαργιαστήκαμε 
λουγάργιασι, πρωτομάστουρις, ενθύμηση υπόδεσι, töv έρχόμινου χρόνου, 
ετιρα—έτερα, άπάνου, εξουδα, άποΰ τοΰ—άπδ τό κτλ., αείποτε δέ ρουφέτι, 
έσνάφι, τσιράκι, άν&ρώποι, μαστόροι, γνώμη, νά έχη καί ουδέποτε εδουσ 
— άφιέρουσ—άπάνου μ, αλλά εδουσε—αφιέρωσε, άπάνου μου, ωσαύτως 
δικά του—ψυχή του, καί ουδέποτε δικά τ—ψυχή t  κτλ,

§ 2, Α ', Φωνητικόν, α') ΓΙάθη φωνηέντων,—Τό άιονον φωνήεν e 
(ε, αι) τρέπεται κωφούμενον εις i  ήμίφωνον έν πάσι τοΐς εΐς έα θηλυκοί; 
(έα -εά - ιά )’ οΐον, μηλιά, απιδιά, κερασιά, ιτιά, δαμασκηνιά, νιά (νέα) καί 
(a ia-a ıöv-td)’ οΐον, ελιά, γριά, παλιά, ποπολίά (επιπόλαια), ομοίως νιος, 
παλιός, ποπολιός* προς δέ έν τοΐς άΐτός (άετός), πιρούν5 ’) (περόνη), αλλιώς 
(αλλέως, οπερ ωσαύτως λέγεται), ζιάρα (ζεάρα), κριάς (κρέας), πίτνός (πετει
νός), πιρσός (περισσός), πιθιρός (πενθερός), πιλικώ (πελεκώ), γιννώ (γεννώ), 
πιτώ (πετώ), πιτρίτσα (πετρίτσα) καί εν άλλοις, άλλαχοΰ δμως φυλάσσεται 
ή Ιπανέλαβε την απάθειαν του, οΐον θεός, θεϊκός, έκκλησιά, Ιχούμενυς, άνε
μος, μερώνω (ήμερώνω) κτλ. Διφορεΐται δέ έν τφ β' καί γ' ενικφ προσώπφ 
καί β' καί γ' πληθυντικφ τοΰ ένεργητικοΰ παρατατικού καί άορίστου καί τοΰ 
παθητικού Ινεστώτος των ρημάτων, οΐον, έδωσες—έδωσις, έδωσε—έδωσι (καί 
κδουσες—έδουσις κτλ.), έδωσ.τε—έδωσ.τι, τρώγεσαι—τρώγισι, τρώγεται— 
τρώγιτι, τρώγεστε—τρώγιστι, τρώγο(ω)νται—τρώγο(υ)ντι.

Τό άτονον φωνήεν ο (ο, to) συνήθως τρέπεται εις ου (ιι), οΐον, έν 1

1) Τά σύμφωνα κ, X, »■, χ, κατόπιν ιώ ν όποιων άπεβλήθη ό φθόγγος ΐ, 
διατηρούν προφοράν οίρανικήν.



ταΐς ρίζαις μουσκάρ (μόσχος), ζουμί (ζωμός), σίγουρος (άωρος), βουβός (βω
βός), κουφός (κωφός), κλουβί (κλωβός), κουκκΐ (κόκκος), κουφίν (κόφινος), 
ζουνάρ (ζώνη), ρουθοόν (ρώθων), σκοιΊορΐ (σκόμβρος), ρουφώ (ροφώ), οφου- 
gâo (σπόγγος), τρουχούλ (τροχός), κουλ.κόθ (κολοκύνθη), ρουβίθ (ερέβινθος) 
κτλ.' έν ταΐς καταλήξεσι τοΰ α' ένικοΰ και γ ' πληθυντικού προσώπου τοΰ 
παθητικοί ενεστωτος τής οριστικής πάντων των ρημάτων, οΐον, έρχουμαι— 
έρχουνται, τρώγουμαι—τρώγουνιαι (κα'ι έρχουμΐ—έρχουντί, τρώγουμΐ—τρώ- 
γουντί), τοΰ α', β' και γ ' ενικοί προσώπου καί γ' πληθυντικοί προσώπου 
τοΰ παθητικού παρατατικού τής οριστικής των ρημάτων, οΐον, ήρχουμαν— 
λέγουμαν—τρώγουμπν, ήρχουσαν—λέγουσαν—τρώγουσαν, ήρχαυθαν—λέγου ■ 
ctav—τρώγσυθαν, ήρχουνάαν—λέγουνάαν—τρώγουνάαν καί έν τφ α' πλη* 
θυντικφ προσώπφ τοΰ ενεργητικού ενεστωτος καΐ μέλλοντος τής οριστικής, 
οΐον, τρώγουμε (καί τρώγουμΐ)—φεύγουμε (και φευγουμί), θά πίνουμε (καί 
πίνουμΐ)— θά φύγουμε (καί φόγουμί) κτλ. Άλλα πολίτης—πολιτεία—πολι
τικός, αγορά κτλ. καί γράφου—γράφω, κάμνου—κάμνω, παγαίνου—παγαίνω.

Τό ατονον φωνήεν i  (ι, η, υ, οι, ει) συνήθως αποβάλλεται, δτ«ν εΐ 
ναι πρότονον ή έπίτονον, οΰχί δέ όταν κεΐται μακράν τής τονιζόμενης συλ
λαβής. Οΰτώ άποβάλλεται 1) έν αρχή ώρισμένων λέξεων, οΐον, ξέρω, γυό- 
σμος, λιάζω, μέρα, μισός, μερώνω, χνάρ, γουδί, βορω, ξόβεργα, νά, γΐρός, 
γειά, πάω, παάρεόοο, πίρήφανος, πουκάμισο, ψηλός, πο(υ)δήματο κτλ. S3) έν 
τφ μέσφ των λέξεων τ κο(υ)ρ φή, βοότ.ρο, πέρ.σι, σ.τάρ, σ.αγόν, σ.ωπω, 
φασ.ούλ, ψ.άθα, πο(υ)ρ.πατώ, τρ.ακόσια, κατούρ.μα, κο(υ)λλ,τσίδα, άγαπ.τι- 
κός, άπολ.νώ, άπομ.νίσκω, έρ μος, πιτ.νός, γϊνν.ιοόρια, ζ γιάζσ», κόρ.ζα, 
κουρ.τσοβέλλ (χορίτσιή-κοπέλλι), μαν.τάρ, μερ.τικό (μεριδικό), π.λαλώ (έπι- 
λαλώ), σ.καμνιά (συκαμινή) κτλ. Έ ν  γένει δέ άποβάλλεται : α') ον τοΐς π α 
θητικοί; άορίστοις τών ρημάτων εΐς — (θ)ηκα, ο ΐον: στάθ.κα, γράφ.κα, 
δέθ.κα, άράπ.κα, λόθ κα κτλ. άλλα παάρουτηκα καί έν τοΐς και’ αυτούς έσχη- 
ματισμένοις (γ)ίν.κα, άπόμ.κα, (άπομνίσκω—απομένω), χατέβ.χα, άνέβ.χα, 
προς δέ καί χτόπ.σα. β') έν τοΐς εΐς — ικος προπαροξυτονουμένοις έπιθέτοις, 
οΐον : βουλγάρ.κος, χρονιάτ κος, κακορρίζ.κος, καλοορίζ.κος, καθ’ δ καί κα- 
λότ.κος (καλότυχος), κακότ.κος (κακότυχος), βασιλειάτ.κος, χριστουγεννιάτ.κος. 
Φακάλ.κος κτλ. γ') έν τοΐς εις —  ινάς έπιθέτοις, οΐον : σημερ.νύς. καλό- 
καιρ.νός, στερ,νός, ζαγαρ.νός (σ.τάρ ζαγαρ.νό, τής Ζαγοράς, Στάρα—Ζα· 
γόρα), σκοτ.νός, καθημερ νός, αλλά χτεσινός, περσινός, φετεινός, χειμερινός, 
τωρινός (άλλα τουρνάς) κτλ. δ') εν τοΐς εΐς —ονκ ηκ ο ς  έπιθέτοις, οΐον : μι- 
χρουτσ,ΗΟ;, καλουτσ.κος, κοκκινούτσ.κος, μαυρούτσ.κος, άσπρουτσ.κος κτλ-
3) έν τφ τελεί των λέξεων : α') έν γένει έν τοΐς εις —  η λήγουσι θηλυχοΐς, 
οΐον : πλάτ, μέσ, τετράδ, ιρίτ, πέφτ κτλ. β') έν τφ γ ' ενιχφ προσώπφ τοΰ 
ενεργητικού ενεστωτος καί μέλλοντος τής οριστικής καί τοΰ ενεργητικού ένε- 
στώτος καί άορίστου τής υποτακτικής, οΐον : λείπ, θά λείψ, νά λείπ, νά λείψ



κτλ. γ') έν τή πληθυντική ονομαστική ιών αρσενικών ονομάτων καί μετοχών, 
είς — ο», οΐον : άθρώπ, νομάτ, καλογέρ, δοΰλ, μύλ κτλ. παάριμέν, καχουρ.- 
μέν, φουβισμέν κτλ, άλλα κόκκινοι, κίτρινοι, πράσινοι, μαύροι, άσπροι κτλ. 
δ') εν τή ενική ονομαστική καί αιτιατική ιώ ν παρά ιοΐς άρχαίοις ληγόνχων 
εις — tov ά'τονον ουδετέρων, νυν δέ εις t παρά χοϊς νοτίοις "Ελλησιν, οϊον : 
φανάρ, σ,τάρ, φκνάρ. παιδάκ, λουλουδάκ, σπιτάκ κτλ. ε') έν τή ένική όνο* 
μαστική και αιτιατική ιών παρά τοις αρχαίοις ληγόνχων εις —ίς θηλυκών, 
ν ΐν  δέ είς i προηγουμένου άπλοΰ η διπλοί συμφώνου (ξ—ψ), οίαν ; άνοιξ, 
μετάληψ, φέλ, χάσ, χύσ, φύσ κτλ. και <γ ’) εν τοΐς κατόπ, εΐκοσ ').

Το άχονον φωνήεν u  (ου) αποβάλλεται : α ') έν τή ενική γενική τών 
προσωπικών αντωνυμιών μον, αον, ιον ,  οίον : τό σπίτι μ, το παιδί σ, τοΰ 
λόγου τ, τά σκυλιά μ, τά παιδιά τ, τά χουράφια τ, και β') έν ιαΤς λέξεσιν : 
άκ λουθο, άκ.λουθώ, άπ’τουρνάς (άπδ τωρινά ή μάλλον από τώρα νά), 
κου.κύθ, σκόρ.δο, κολλυβόζ.μου (κολλυβοζωμος), Υποτιθεμένου Stı ό έν αΰ- 
ταΐς προϋπάρχουν φθόγγος ο μετετράπη κωφοόμενος είς « (ου) και είτα άπε* 
βλήθη, ωσαύτως και έν τοΐς έπιρρήμασιν άπάν, κάτ (άπάνου—επάνω, 
κάτου—κάτω).

Ό  άρχαΐος φθόγγος τοΰ ν  (μ, ου) διεφυλάχθη έν ίκαναΐς λέξεσι προς 
ταΐς αλλαχού τοΰ Ελληνικού περισωθείσαις’ οίον : έν ταΐς βοΰζα (γασιήρ), 
βουτσί (βυτίον), boûıpo; (βόας), £θυρ.λώνω (γυρολώνω—γύρος=άνοίγω  
ευρέως, κυκλοτερώς, π. χ. δουρ.λωσ τά μάτια τ), τούμπανο, κούτρα (κεφαλή), 
μουσουνίζω (μυχθίζω), παρακούε, τσουκανίζω (έκ τοΰ τυκάνη), τουλοΰπ 
(τολύπη) κτλ.

’Αξιοσημείωτος δ’ είναι καί ό μεταβατικός φθόγγος τοΰ ν  από ον  εις 
i  δ ιον (γερμανιστΐ) ή έν ταΐς λέξεσι : χιούσ (χύσις, χιούσ και ξερατή), γιου 
λάρ (γύλος), λογιούρ (όλόγυρα), χιουμώ (χυμώ =  όρμώ, έπελαύνω), κιούπ 
(κύπη—κύπελλον=πίθος).

Εύχρηστε! δέ λίαν το προθετικόν α έν πολλαΐς λέξεσιν, οίον : άβδέλλα, 
άμασκάλ, απαλάμη, άπήγανος, άκρυφός, άμάχ (τόν έ.χ άμάχ=έχθρικώς διά 
κειτμι αύτφ), άκόλλα, άχελώνα, αράθυμος, άγλείφω, αχαμνός (έκ τοΰ χαΰ 
νος) κτλ.

β) Πά&η σ υ μ φ ώ νω ν . — ‘Ο άρχαΐος φθόγγος β  (/>) περιεσώθη έν ταΐς 
λέξεσι : boubovx (βόμβυξ), bo0b« (μεταξοσκώληξ), boυκάλ (βαυκαλίς), bov- 
φος (βόας), κoυλύbα (καλύβη).

Ό  άρχαΐος φθόγγος y  [g) περιεσώθη έν ταΐς λέξεσι : govern (γογ
γύζω), £ίγκα (γονικός—γονεύς, ή γραΐα θεία).

1} Έ ν  τοΐς άναγραφομένοις παραδείγμασι το άιονον ο καί e εν αΤς λέξεσιν 
άπαντ§ δυνατόν καί νά κωφώται εις ον (α) καί ι. Τεθέντος ήδη τοΰ κανάνος έ0εω* 
ρήθη περιττή ή απανταχού εφαρμογή uütoC διά τήν μή γενίκευσήν του. Τούτο 
έφσρμόζεται καί έν τω λεξιλογίφ.



Καΐ ο Αρχαίος φθόγγος δ (4) περιεσώθη έν ταΐς λέξεσι: άάλ {έκ τοΰ 
δαίδαλον=ποίκιλμα), Ααάαλώνο(υ)μαι (εκ τοΰ ΐανταλοΰμαι(;)=Αφαιροΰμαι 
τον νοΰν, προσηλώ τον νοΰν εκ τι), dod (οδούς), άέάρο (δένδρον), θέρλικας 
(εκ τοΰ δρόλυκος=λαίμαργος, αδηφάγος), άρα§άχης (έκ τοΰ δέρκομαι—δερ- 
κάτης—δρακάτης=Αμπελοφύλαξ), άαγκάνω (δαγκάνω).

Ό  φθόγγος Η τρέπεται εις «σ εν ταΐς λέξεσι: τσίχλα (κίχλη), τσίρ* 
καλό (οίιχιι1ιΐ3= 0φθαλμός, έβγαλε τά ισίρκουλάτ), τσιθούρ (κίμβιξ;), τσούζω 
(έκ τοΰ excussi—«απΌ =έκκα ίω , δριμμύσω, τό κρασί τσούζ), xoiboi (έκ τοΰ 
σκίμπτω(;)=σφίγγω  τδ κρέας διά των δακτύλων, νή.σσω, κεντώ, πόσες φο
ρές τη τσθιησ), ισΛήστρα (είδος μύρμηκος κεντώντος), τσήροι (έκ τοΰ ξη· 
ρός(;)=β Αποξηραμένος σκόμβρος).

Ό  φθόγγος ο έν πολλοί; είναι συριστικός s c h ,  otov : 3θ1ιτέκο(υ)μαι, 
schxeXvw, δοΙιέρνω κλπ. Έ ν  πολλοΐς δέ ρημάτων Αορίστοις τρέπεται εΐς ξ, 
otov : βάσταξα, βόηξα, φώναξα, θάμαξα, πείραξα, πέταξα, ΐσιαξα, σφύριξα, 
πήδηξα, πο(υ)ρπάτηξ« κτλ.

Αί λοιπαΐ χών φθόγγων μεταβολαι είναι σχεδόν δμοιαι ταΐς τών αλ
λαχού ελληνικού, δθεν κρίνεται περιττή ή σημείωσις αίιτών '}.

*0 φθόγγος γ  Αναπτύσσεται προ τοΰ φθόγγου ι  άκολουθοΰντος φ ω 
νήεντος ή βέλτιον είπεΐν τρέπεται τό i εΐς /  (Γερμανικόν) α') έν ταΐς λέξεσιν 
ιατρός—γιατρός (ιατρός και τοις παραγώγοις, ΰαλι—γυαλί, υιός—γυιός, 
ίεράκι—γιεράκι, Ιασεμΐ—γιασεμί, έο(υ)ριή— ίο(υ)ρτή—γιουρτή—γιουρτάζω, 
β') μετά τό δ  άκολουθοΰντος ομοίως φωνήεντος, οϊον : δ ιά —δγιά—γιά, 
διαβάζω—δγιαβάζω, διάζομαι —δγιάζο(υ)μ«ι, διαλέγω—δγιαλέζω, ήδύοσμος 
δγυόσμος—γυόσμος, βιάζομαι=βιαζο(υ)μαι' γ ') ενίοτε έν τή καταλήξει ίά 
και ία  τών θηλυκών ονομάτων, οϊον : κρεμασταργιά, ξεστεργιά, άπιδγιά, 
ΐτγιά κτλ. και έν τή γενική πτώσει τοΰ ένικοΰ άριθμοΰ καί έν παντί τφ πλη- 
θυντιχφ τών εΐς t ληγόντων ουδετέρων γιοΰ—γιά— γιών, οϊον : καράβι— κα- 
ραβγιοΰ—καράβγια—καραβγιών, δαδ ι= δα δγ ιοΰ—δαδγιά— δαδγιών, βυζί— 
βυζγιοΰ—βυζγιά—βυζγιών, καλάθι—καλαθγιοΰ, καννάπι—κανναπγιοΰ, βλα
στάρι—βλασταργιοΰ, αλάτι—άλατγιοΰ, χω ράφι—χωραφγιοΰ κτλ., οΰχι όμως 
προηγουμένου κ, λ, μ, ν, σ* οίον χαντακιοϋ=χαντάκια—χανιακιών, πουλ- 
λιοΰ—πουλλιά— πουλλιών, άσημνιοΰ—άσήμνια—άσημνιών, μουνιοΰ— μου· 
νιά—μουνιών, κρασιού—κρασιά—κρασιών.

Μεταξύ τών φθόγγων μ  καί t αναπτύσσεται Αείποτε ό φθόγγος ν' 
οίον : ζημνιά (ζημία), μνιά (μία), θυμνιατός (θυμιατός), Αποκοιμνιοΰμαι, 
ζημνιώνω, θυμνιάζω, χαμ(μ)νιά, προζυμνιοΰ (προζυμιού—προζύμι).

§ 3. Β' Έ ν  τφ τ ν π ιπ φ  μνημονευχέα ως ΐδιάζοντα τάδε.—Έ ν  τφ άρ- 1

1) Κατωτέρω έν τφ λεξιλογίφ πδσαι a t μεταβολαι τών φθόγγων σημειοΰν- 
ται έν άρχΉ εκάστω στοιχείου, καί έν έκαστο λέξει ίδί^.



θρφ  παρά τή δνομασχική τοΰ ενικού αριθμού τον αρσενικού γίνου; & εύ
χρηστε! καί ιό ή,  ιδία παρά τοΐς αγραμμάτοις γυναιξίν, οΐον ή Γεώργις, ή 
Δημήτρις, ή άνίΐρα της κτλ. ‘) —'Η  αιτιατική χοϋ πληθυντικού τις παρά χφ 
χοΐs, οϊον : χΐς ά(ν)θρώπ καί τούς ά(ν)θρώπ, άλλα καί τούς ά(ν)9ρώπους. 
'Η  αιτιατική τού πληθυντικού χοϋ θηλυκού γένους συνήθως είναι τές καί 
σπανίως, τίς, οϊον : τές φιλειές, χές γυναίκες καί χΐς φιλειές (φιλειά=ξενία), 
χΐς γυναίκες,

Έ ν  τή κΛίσεε χφν δνσμάζων  έν τή πληθυντική ονομαστική παρά τή 
χαταλήξει— ot εύχρηστε! καί ή — έ ο ι ,  οΐον : «(ν)θρώπ(οι) καί ά(ν)θρωπέ(οι), 
βαθρακοί καί βαθρακέοι, νο(υ)μάι(οι) καί νο(υ)ματέοι. 'Η  γενική πληθυν
τική εις —ων είναι ούχί έν μεγάλη χρήσει, φέρεται δε καί «νευ τ', οΐον : 
πόσω μηνώ, χρονώ, λογιών—λογιώ, Παρά τή ονομαστική καί αιτιατική πλη
θυντική ουδετέρων τινών τής δεύτερος καί τρίτης κλίσεως εις — α καί — fi 
ευχρηστεΐ καί ή κατάληξις — τα, οΐον : άλογα καί άλόγατα, κέρδη καί κέρ 
δητα, πάχη καί πάχητα, λάθη—λάθητα, δ ιάφ ορα—διαφόρητα, δνειρα—όνεί- 
ρατα, πάθη—πάθητα, χόάρος —χόάρατα καί άναλόγως φάβα—φάβατα’ αεί 
ποτέ δέ ή — τα  εΐς τά εις — μο λήγοντα, οΐον : κόψιμο—κοψίματα, γραψί
ματα, φερσίματα, σπρωξίματα κτλ- κατ’ αναλογίαν των τριτοκλίτων εΐς —μα,  
ματος, μαχα  (πράμα—πράματος— πράματα). Ωσαύτως παρά τή ονομαστική 
καί αιτιατική πληθυντική των πρωτοκλίτων δνομάτων εις —ες εύχρηστε! 
καί ή κατάληξις — άδες καί — ηδες, οΐον : δουλευτές καί δουλευτάδες, μα
θητές καί μαθητάδες, κλέφτες—κλεφτάδες καί κλέφτηδες, ψεύτες—ψευτάδες 
καί ψεότηδες, δεσποτάδες καί δεσπότηδες, ’Αρβανίτες—Άρβανιτάδες καί 
Άρβανίτηδες,

Έ ν  τοΐς έπε&έζοις εύχρηστοι παρά πολλοΐς αντί της —ός ή κατάλη- 
ξις — ύς  (γιά) —ν ’ οΰτω κατά τό παχτις λέγεται : μακρύς, φαρδύς, άρύς 
(άραιός), άδρυς, ουρανός, σταχτύς κτλ, Τό συγκριτικόν τών επιθέτων σχήμα 
τίζεται εΐς — τεβος — τερη  — ιερό  ή περιφραστικώς διά τού vu6— ίτγιό  
(πλέον) καί τού θετικαύ, οΐον : τρανότερος καί πιο τρανός, καλύτερος καί 
πιό καλός, ψηλότερος καί πιο ψηλός. Τό δέ υπερθετικόν διά τοΰ ιηιρ.σό (πέ 
ρισσόν) ή τοΰ (π α ρ ά )  πολύ ή τού όλων  (δλων) καί τού θετικού, οΐον : 
πιρ.σό καλός, ή (παρά) πολύ καλός ή όλων καλός.

Ά ν τ ω ν ν μ ία ι  εύχρηστοι εΐναι* 1) αί προσωπικοί εγώ —ΐγώ, (?)σό, 
αυτός—ή—ό* 2) αΐ κτητικαί μ ον, ϋου, ζ0Ί>, θηλυκού τς, πληθυντικού μας, 
αας, τονς’ 3) ή αναφορική πού άκλιτος' 4) αί δεικτικαί αύτό;—αύτή —αύτό, 
εκείνος—εκείνη—έκεΐνο* 5) τά ερωτηματικά ποιο; (πγοιός)—ποια— ποιό,

§ 3. 1) Ό  ιδιωτισμός ούτο; συνήθης έν Στενιμάχφ είσήχθη έκεΐθεν προ
φανώς ένεκα της μετοικησΐας κατά χρόνους πολλών 2τενιμαχιτών εΐς Φιλιππονπολιν 
καί Ιδίως λήγοντος τοΰ 18ου καί άρχομένου τοΰ 19ου μετά τήν δήωσιν καί πυςπόλη- 
σιν τοΰ 5τενιμάχου ΰτό των, ληστρικών δρδών τών Κυρΐ^αλήδων, - .



π όσ ος-πόσ η—-πόσο, τίλιγος—τίλιγη καί τίλιγια—τίλιγο (έκτου τ ί  λο γή ς =  
τίνος είδους)' 6) ή αόριστος ένας—μνιά—ένα: 7) «t επιμεριστικά! άλλος— 
άλλη—άλλο, κανένας—καμνιά—κανένα, καθένας — καθεμνιά— καθένα και 
κάθε άκλιτον δια πάντα τα γένη και 8} αί συσχετικαί, έρωτηματικαί ποιος— 
ποια—ποιό, πόσος—πόση —πόσο, τίλιγο—τίλιγη—τίλιγο, άναφορικαί όποιος 
(όπγοιος)—όποια —όποιο, όσος—όση—όσο καί δεικτικοί τόσος—τόση—τόσο, 
τέτοιος (τέιγοιος)—τέτοια—τέτοιο.

Προς τοΐς χανοταχοϊς των αντωνυμιών χάποις αξιοσημείωτοι καί ίδιά 
ζοντες : έμέ—έμένα(ν), μέ—μι, ήμεΐς—εμείς—μεϊς, (έ)σέ—Ισένα(ν) —(έ)σεΐς, 
αΰτοΰ—αότουνοΰ, αότόν—αΰτόνα(ν), αυτής—αΰτηνής, αυτών—αΰτωνών, 
ποιοι'—ποιανού, ποιόν— ποιόνα(ν), ποιας—ποιανής, ποιαν—ποιάναν, ποιων 
—ποιανών, ποιες—ποιανές, ποιους—ποιανούς, άλλου—άλλουνού, άλλον— 
οίλλονα, άλλης—αλληνής, άλλων— άλλωνών, άλλους— άλλουνοός. "Ομοιοι καί 
οί τόποι τοΰ όποιος προς τους του ποιος.

’Εν τοΐς ΰήμασι  διακρίνονται δυο συζυγίαι, ή των βαρυτόνων καί ή 
τών περισπωμένων. Τά περισπώμενα |ν χφ ένεστώτι τής ενεργητικής φωνής 
κλίνονται πάντα κατά τά εις — άω—ώ, τό γ ' όμως ενικόν πρόσώπον άπαντφ 
αείποτε βαρυτόνως εϊς — άεΐ’ εν δέ τφ ένεστώτι τής παθητικής φωνής κλί- 
νονται κατά τά εις (ι)ούμαι — άσαι καί (ι)έσ«ι—(ι)έται καί άται, οϊον : τιμώ 
τιμφ ;—τιμάει, τιμοϋμε(ν)—τιμάτε—τιμούν' τιμνιοΰμαι—τιμνιέσαι καί τιμιέ
σαι—τιμνιέται καί τιμιέται—τιμνούμεστε—τιμνιέστε—τιμνιοϋνται. Λείψανα 
τοΰ αρχαίου ονοματικού απαρεμφάτου παρέμειναν τά ; φ«(γ)εΐ, πιει (πγιεΐ), 
έχει, παρακάλει. Ή  συλλαβική «ΰξησις εΰχρηστεΐ όπου αΐτη τονίζεται, άλ
λως εκπίπτει, οΐον : έτρωγα—τρώγαμε, έστειλα—στείλαμε, έλεγα—λέγαμε 
κτλ. ή δέ η άντί ε άπαντα έν τοΐς : ηφερνα, ήπινα, ηυρισκα, άνήβαινα, κα- 
τήβαινα, ήξερα, άνήλυσα (άνηλυώ—άναλόω), κατήλυσα (κατηλυώ—καταλύω) 
καί ήλεγα, Ή  χρονική αυξησις άπαντφ μόνον έν ώρισμένοις ρήμασιν, οίον : 
ήρτα (ήλθον), ήρχουμαν, είχα. Λί καταλήξεις τού ένεργητικού ένεστώτος, τοΰ 
μέλλοντος καί τοΰ αορίστου τής οριστικής έν τοΐς βαρυτόνοις είναι αΐ των 
βαρυτόνων ρημάτων : ω —εις— ει—ουμε{ν)— (ε)ιε—ουν, α —ες—ε—αμε(ν) 
— ατε—αν* τοΰ δέ παθητικού ένεστώιος τής όριστικής καί τής υποτακτικής 
καί ιού παρατατικού a t :  ουμαι—εσαι—ετε—όμεστε— εστε—ο(υ)νται, ουμαν 
— ουσαν— ουάαν—όμασταν —ουσταν—ουνάαν, οΐον : λύνω—λύνεις—λύνει 
—λόνουμε(ν)—λύνετε—λύνουν, έλυνα—έλυνες—ελυνε—λύναμε—λύνατε—έλυ
ναν, έλυσα—έλυσες—έλυσε— λύσαμε—λύσατε—έλυσαν' λύνουμαι—λύνεσαι— 
λύνεται—λυνόμεστε —λύνεστε—λύνονται, λυνουμαν—λύνουσον—λύνουάαν— 
λυνόμασταν—λύνουσταν—λύνουνάτν '). Συγκοπτόμενα ρήματα έν χοΐς βαρύ- 1

1) "Οπου τά φωνήεντα ε καί ο καί κωφοΰνται μεταβαλλόμενα είς < καί ου 
(μ) καί προφέρονται Αμετάβλητα εκ παραλήλου, γράφω αίτά άμεταβλήτως.



τόνοις είναι τά : τρώω, λέω, πάω, στρέω, κλαίω, καίω 3}' οίαν : τρως— 
τρώει—τρώμε—τρώτε—τρων, λες— λέει—λεμέ—λέτε—λεν, στρες—στρέει— 
στρέμε—στρέτε—στρέν, κλα'ις—κλαίει—κλαίμε—κλαίτε—κλαίν, καις—καίει 
—καίμε— καίτε—καιν, πας— πάει— πάμε —πάτε—πάν, Έ ν  τφ δευτέρφ πλη ■ 
θυντικφ προσώπφ της τε δριστικής και τής προστακτικής εκπίπτει πολλάκις 
το ε, οΐον : παραχών.τε—παραχώσ,τε, κυττάζ τε—κυττάξ.τε, δίν.τε—δώσ.τε, 
κάν.τε, τιμήσ.τε, κλάψ.τε κτλ. “Ιδιοι τής προστακτικής τύποι εΐναι ο ΐ : έμδα, 
έβγα, ελ«, στέκα, κατέβα, άνέβα. Το δεύτερον ενικόν προσωπον τού π α θ η 
τικού αορίστου τής προστακτικής λήγει είς —σον, οΐον : πλύσου, νίψου, 
γράψου, κοιμήσου, τάξου κτλ. Ή  ενεργητική μετοχή τοΰ ένεοτωτος λήγει εϊς 
ovdaç καί, είναι άκλιτος, οΐον ; λέγονάας, τρώγονάας, γράιρονάας κνλ., ή δέ 
παθητική άπαντά έν όλιγίστοις ρήμασιν, οΐον : χαρούμενος, παραστεκούμε- 
νος, λεγάμενος, γελαζούμενος, κινάμενος, τρεχάμενος, καθούμενος, ερχόμενος 
(έκ τοΰ Ευαγγελικοί : ευλογημένος ο έρχόμενος), πετάμενος κτλ., ή δέ τοΰ 
παθητικού παρακειμένου αείποτε άνευ αναδιπλασιασμού ή αΰξήσεως, οΐον : 
γραμμένος, λυμένος, τιμημένος, δομένος, στημένος, χαμένος, φερμένος κτλ. 
Τα περισπώμενα ρήματα κλίνονται έν μέν τφ ένεργητικφ ένεστώτι ώς εξής : 
ώ —φς—άει, οΰμε(ν)—άτε—ο ίν ' έν τφ παρατατικφ : ονσα—ούσες—θύσε 
θύσαμε — ούσ(α)τε—οΰσαν’ έν δέ τφ παθητικφ ενεστώτι : οΰμαι— άσαι—αται 
ούμεστε—άστε—οΰνται ή (ι)ούμαι—ιέσαι—ιέται— ιοΰμεστε— ιέστε—ιοΰνται 
και έν τφ  παρατατικφ : ούμαν—ούσαν—ούάαν—ούμασχαν—ούσταν—ούν- 
άαν, οΐον : αγαπώ —αγαπάς—άγαπάει— αγαπούμε — αγαπάτε — αγαπούν" 
αγαπούσα— αγαπούσες—αγαπούσε — αγαπούσαμε—αγαπούσ(α)τε—αγαπού
σαν' κοιμούμαι—κοιμάσαι—κοιμάται—-κοιμούμεστε—κοιμάστε —κοιμούνται 
καί άποκοιμνιοΰμαι — αποκοιμνιέσαι — άποκοιμνιέται — άποκοιμνιούμεστε 
άποκοιμνιέστε—αποκοιμούνται’ κοιμούμαν — κοιμούσαν—κοιμούάαν—κοι- 
μούμασταν—κοιμούσταν—κοιμούνέΐανκαϊ άποκοιμνιούμαν—άποκοιμνιούσαν 
—άποχοιμνιούάαν κτλ. Ή  ενεργητική τών περισπωμένων ρημάτων μετοχή 
άπαντφ εις —οδσα έν τοΐς οΰσιαστικοποιηθεΐσι : βρωμούσα (είδος έντόμου 
δυσώδους), λεχούσα (λεχώ) και goûscha (άγχουσα—βρογχοκήλη).

§ 4. Γ , Έ ν  τφ  σημειωτέα τά δ ε :— Έ ν  τοΐς ρήμα et.
Πάντα τά περισπώμενα κλίνονται έν τφ  ένεργητικφ τύπφ κατά τήν πρώτην 
συζυγίαν (—άς—άτε), ’Εάν τι άπαντά τήν δευτέραν (—εις—εΐτε) κλι- 
νόμενον, τούτο προέρχεται εξ έπιδράσεως τής καθαρευούσης γλώσσης και 
φέρεται συνήθως άνά τά στόματα των λαχάντων παιδείας. ’Ασυναίρετοι τύ
ποι εΐς—άω δέν άπαντώσιν.—Ωσαύτως δεν άπαντά ό προσχηματισμός ε εϊς 
τό γ'. πληθυντικόν τών ρημάτων προσωπον, οΐον : λέγουνε—λέγανε, μιμούνε 
— τιμούσανε, είπανε κτλ.—Τά εΐς —ύ ν ω  ρήματα τρέπονται έν γένει και εις

3) Προφέρονται και κ λ α ίγ ω ,  κ α ίγ ω .



—α ίνω ,  οΐον; μακρύνω καί μακραίνοι, φαρδύνω καί φαρδαίνω, άρύνω (Ικ 
τον δρω;—δραιδ;) και δραίνω κτλ.—Πάμπολλα εΐναι τδ sı; —ίζ(ο  και ιάΕω 
ρήματα. Πλείστων τούτων δ άόριστος σχηματίζεται εις —σα καί —fa , 
ώσπερ και ικανών των ε!ς —ω, οΐον βόηξα (βοώ), πλάληξα (πλαλώ—Ιπι- 
λαλώ), σκούνάηξα,

Έ ν  τοΐς οϋσιαοτικο ΐς  Πάμπολλα εΐναι τα είς — βιμο,  πληθ. —σί- 
ματα ουσιαστικά, συνώνυμα τοΐς ρηματικοί; εις μη  κα'ι σις δηλοΰντα την 
|νέργειαν, οίον; ψήσιμο, χτίσιμο, φκειάσιμο, γδύσιμο, ξύσιμο, λούσιμο κτλ. 
— Ωσαύτως πάμπολλα είναι τα εις — ίτσα Υποκοριστικά παραγόμενα Ικ 
των εΐς —«τάς επιδετών, ως φαίνεται εκ τοΰ πατερίκα —πατερίτσα (ή πα- 
τερική, ή τον πατρό; ποιμαντορική ράβδος, βακτηρία) κα'ι εκ τον Ά ννίκα  
(’Άννα)—Άννίτσα, οΐον πετρίτσα, άρουπίτσα, βροχίτσα, μαννίτσα, ψυχίτσα, 
σκυλίτσα, γαιίτσα, σταλίτσα, ορνιθίτσα, λαμπίτσα, μντίτσα κ.τ.λ. Αυτή ή 
Υποκοριστική κατάληξις (— ίτσα) οΰδεμίαν σχεσιν εχει προς την Σλαυικήν 
itsa, ήτις είναι τοπική και δπαντρ και εν τισι ιοπωνυμίοις κα'ι εν αΐτή ετι 
τή κυρίως Έλλάδι ι).—Πολλά εΐναι τά εΐς ακας μεγεθυντικά, ο ΐο ν : λουλά- 
κας, μεθύστακας, πρώλακας (Ικ τοΰ προώλης=καταστροφεύς, «ΐτιος κατα
στροφής, κακός δαίμων), τύφλακας, κούφ(λ)ιακας (κωφός), μοννίκακας (9η· 
λυδρίας) κτλ., εσχηματισμένα κατά τό χάσκακας (χάσκαξ —ακος).— ’Απαντώ 
σιν υποκοριστικά δρσενικά εΐς —έισας. ’Ανάλογα τών εΐς — ίτσα θηλυκών, 
οΐον: παρετσας (μικρός παρας), σκαιέτσας, κατουρλέτσας, Θωμέτσας, Κο" 
σμέτσας κτλ.— ’Ωσαύτως συχνή εΐναι ή κατάληξις —άάα  Ικ τής — ας—άδος, 
οΐον: φυλλάδα, πρασινάδα, δχνάδα, κιτρινάδα, κουράδα, πουλάδα, φοράδα, 
κοκκινάδα κτλ,— ’Ωσαύτως ή Υποκοριστική κατάληξις —άκ* ληφθεΐσα Ικ 
τοΰ αυλάκι, χαράκι, σκυλάκι (αΰλαξ—αυλακος, χάραξ —ακας, σχύλαξ— 
αχός), οΐον: παιδάκ, νεράκ, ψουμάκ, σπιτάκ, λουλουδάκ, πεννιίκ, πιινάκ, 
πανεράκ, γατάκ, παραθυράκ, δρνιθάκ, δρνάκ, χεράκ, ποδαράκ, μυτάκ, φρυ· 
δάκ, προσωπάκ, μουτράκ, μαγουλάκ, φορεματάκ κτλ..-^’Ωσαύτως ή μεγε
θυντική κατάληξις — αρας καί —άρα, ο ΐο ν : πόδαρος κα'ι ποδάρα, σπίταρος 
καί σπιτάρα, χεράρα, μουτσοννάρα, μούναρος, πούτσαρος, ψεύταρος, κλέ- 
φταρος κτλ. καί ή κατάληξις —λδς, δηλ. Ασΰ, οΐον : πονρδαλάς— πονρδα- 
λοΰ, κατουρλάς—κατουρλοϋ, φωνακλάς—φισνακλοΰ, παπαλάς (πέος) κτλ.

Έ ν  τοΐς έπι&έτοις. Συχνόταται αΐ καταλήξεις : —  ένιος δντί τής 
— ινος, οΐον : διαμαντένιος, μαρμαρένιος, ξυλένιος, ασημένιος, μαλαματέ
νιος, χωματένιος, κοκκαλένιοςκτλ,—ήβιος, πιθανώς έκτης Λατινικής—ensis, 
ο ΐον: ά(ν)θραιπήσιος, γυναικήσιος, παιδιακήσιος, προβατήσιος, αγελαδήσιος, 
γαΐδουρήσιος, αρκουδήσιος, δρνήσιος, κατσικήσιος, γατήσιος σκυλήσιος,

§ 4. 1) Οΐον Βελίτσα, Βιτρινίτσα, Βόνιτσα, Βοστίτσα, Γορίτσα, Γρα§ίτσφ 
Γρανίτσα, Μπιστρίτσα, Καμενίτσσ, Σταμνί ίσα, Τσερνίτσα καί εϊτι άλλο,



βο(υ)δήσιος χτλ, — tn&ç προπαροξυ τονουμένων των λέξεων καί αποβαλλόμε
νου συνήθως τοΰ i, οΐον: νυφιάτ.κο;, γαβριάτ.κο;, κιτρινάα.κυς, ιϊρρω- 
στιάρ.κος, (φο(υ)βιτσάρ.κος κτλ.—ονλύζ  εκ τής Λατινικής ulus, οΐον : πα
χουλός, μακρουλός, νερουλός, άσπρουλός κτλ. —ν ς —ά— ε ια —ν ,  οιον : μα
κρύς, φαρδύς, μαβής, ουρανός, αλαφρός ζαθύς, σταχτός, πορτοκαλλυς, τριαν
ταφυλλής, ψειρός, έσχηματισμένα κατά το παχύς, πολός, καθ’ 3 και τα συγ 
κριτικά : τρανότερος, μεγαλύτερος, καλύτερος, λαμπρότερος'—ούτσικος,  υπο
κοριστική, άποβαλλομένου τοϋ t, υιόν : μικροότσ.χος, μεγαλοότσ.κος, τρα- 
νοότσ.κος, καλοότσ.κος, άσπροότσ κος, ξηροότσ.κος, μαλακοότσ.κος, άσχη· 
μοότσ.κος, κοκκινουτσ.κος, παχουλοότσ.κος, άλμυροότσ.κος, κτλ. Δυνατόν δ’ 
εΐπεΐν οτι πάντα σχεδόν τά επίθετα λαμβάνουσιν την κατάληςιν ιαότην πρός 
έλάττωσιν ή κολασμόν τής Ιδιότητος τοΰ προσδιοριζομένου ουσιαστικού' 
— πονλλος  συνήθως έν τφ ουδετέρορ συγκεκομμένως — η  &ο(ν), οίον : παι- 
δόπ.λο, Τουρκόπ,λο, κοριτσόπ.λο, Έβραιόπ.λο, χηνόπ.λο, χριστιανόπ.λο κτλ.

Έ ν  τοΐς Ιΐΐιρρ-ήμασιν.Έ κ παντός επιθέτου σχηματίζονται έπιρρή 
ματα ε ι ς —α, οίον : στραβά, κουτσά, άνάποδα, καλά, κακά, άσχημα, τίμια, 
άξια, τακτικά, παστρικά κτλ, Έ κ  των εις — 0»ς διετηρήθησάν τινα, οιον : 
καλώς (καλώς ώρίστε, καλώς ήρθες), αλλιώς (αλλέως). Τά τοπικά λήγουσιν 
εις —oö, οΐον : αΰτοϋ, παντοΰ, άλλου και έχει. Έ ν ια  των επιρρημάτων 
προσλαμβάνουσι τον προσχηματισμόν —να (= ΐδο υ , άνάλογον τω άρχαάρ 
— ι οΰτωσίν), οιον : αΰτουνά, έκεινά, άπτουρνά(ς) (από τώρ<ϊ νά). Κατά τό 
(έ)χτές έσχηματίσθηκαν καί τά (έ)ψές (δψέ), ποτές, άλλοτες, τότες, άμποτες 
καί τά πρώτας, υστέρας, ύστερνάς, άπτουρνάς κλπ.

§ 5. Δ '.Έ ν  τή συνθέσετ.’ΑΙίιοσημείωτον είναι τό στερητικόν άνη και 
άνα  προφανώς ληφθέν έκ τοΰ άνήμβορος (δυ στερητικόν και ήμδορώ—ήμ- 
πορώ)κ«'ι έκ τοΰ ά ν ^ ερ σ ς  (&ν στερητικόν και ήξε(υ)ρω) ’) μετεβιβάσθη κατά 
συμφυρσιν εις τά άνηβροχιά και αναβροχιά (άνομβρία), άνηπροχοπιά και 
άνηπρόκοπος, «νηθάρρηιος (δ στερούμενος θάρρους, δειλός), άνήπλυτσς ( =  
άπλυτος), άνηχόρταγος (αχόρταγος), άνάσωστος ( = δ  μ ή ολοκληρωθείς, άτε- 
λής), αναπαραδιά (=έλλειψις χρημάτων, πενία), άναγραφιά και αν άγραφος 
(—έλλειψις σεβασμοί, αγωγής),

§ 6. Ε'. Έ ν  τή συνιάξει αξιοσημείωτον εΐναι μόνον τόδε : Πολλά 
παθητικά ρήματα συντάσσονται απροσώπως μετά των προσωπικών άντωνυ 
μιών με, σε, χόν, τ ή γ ,  χσ, μας, σας, χσός, χές, x<£t συνήθως μέν έν άπω 
φατιχαΐς προτάσεσι, σπανιώτερον δέ εν καταφατικαΧς. Τά οίίτω συνιασσό- 
μενα ρήματα, εν οΐς είναι καί τινα αποθετικά (οΙον κοιμούμαι, κάθομαι) ή

§ 5) 1) Προτιμά τα ι ή γραφή ξέρω έκ τοΰ έξεύρω—έξεΰρον, καθ’ οσον παρά 
τφ λαφ λέγεται έκ παράλληλοί) καί ςεύρω, άντί τής άπό τίνος έθιξομένης ξαίρω 
Ικ τού έξαίρω.



Ενεργητικά αμετάβατα μη έχοντα έτέρους παρκμφατιχού; παθητικούς τύπους 
(οιον πήγαίνω, πο(υ)ρπατώ) σημαίνουσι τό έφίεσθαι η δύνασθαι ποιεϊν η 
ποιήσαί τι, αΐ δέ παρ’ αύτοΐς προσωπικοί άντωνυμίαι έπέχουσι τόπον δοτι
κής τοΰ ένεργοΰντος προσώπου, ή τοΰ ποιητικού αιτίου. Τούτο το τοπικόν· 
δλως ιδίωμα είναι βουλγαρισμός, μετενεχθείς εις τήν ελληνικήν από τής βουλ- 
γαρικής γλώσσης ή υπό των έξελληνισθέντων διά τής προς τούς "Ελληνα; 
Επικοινωνίας διά τού σκολείου και τής εκκλησίας Βουλγάρων ή ί π  αυτών 
των Ελλήνων, οΐτινες ένεκα των προ; τού; Βουλγάρους πολλαπλών κοινωνι
κών σχέσεων ή ν« γκαζόν to ανέκαθεν νά εκμανθάνω σι τήν βουλγαρικήν γλώσ
σαν. Περί τούτου ούδεμία άμφιβολία χωρει, ως άποδεικνύτεται Εκ των εξής;

Έ ν  τη βουλγαρική γλώσση τά παθητικά ρήματα είναι άπαντα άντω: 
νυμικά, τ. ε. αυτά τά ενεργητικά προσλαμβάνοντα τήν αύτοπαθή ή βέλτιον 
εΐπεΐν τήν προσωπικήν αντωνυμίαν τοΰ τρίτου προσώπου se (Ελληνιστί £) 
εν δπασι τοΐς προσώποις τοΰτε ενικού καί πληθυντικού αριθμού' π. χ. da- 
νπτη=δίδω μι, se davam=öi5<Hiaı, d a v a = 0 i0<wot. se d av a = 5 i5 o n u , da- 
νπ ί= δ ίδουσ ι, se d a v a t= 6i§ovna' nossia =  φέρω, se nossİa =  φέρομαι, 
πο55Ϊηΐ€=φέρομεν, se τΐ03ΞΪπΐ6=φερόμεθ«. Έ ν  τφ παρατιθεμένφ χορικφ 
δημώδει φσματι υπογραμμίζονται τά ρήματα.
T odore, T odote, bulki se p rodavat :=Θ όδω ρε, Θόδωρε, νύφες πωλιούνται. 
Adzheba, adzheba, ko lko  ni ghî dava t ? =  δ ρ ό γ ε ς , άράγες, πόσο μάς

.  (τές δίνουν ;
T ri za grosch, tr i za g ro sch = T ρ εϊς  ςτό γρόσ, τρεις ςτό γρόσ,
E ftin i se davat ι)=Φ 9ηνές δίνονται,

Συνήθης δέ είναι ή απρόσωπος πολλών ρημάτων σύνταξις έν tfj πα
θητική φωνή καί διαθέσει έν τε τφ προφορική» καί γρα,ττφ δοκίμφ λόγιρ, 
πεζφ τε καί εμμέτρψ' π. χ. νίίΓνία=πορεύομαι, se vürvi (γ' ένικ. πρόσω- 
πον παθηχ. ένεστώτος)=πορεύεταί τις : m ütsclıııo  se vürvi ııa g o r e = 0v  
σκόλως πορεύεται τις προς τά ανω' 5ΐίζ3 ΐιι=κ«τέρχομαι, se sliza (γ' έν. 
πρ. παθ. ένεστ.)=χατέρχεταί τις : lesno se sliza n a  άο1ιι=εύκόλως κατέρ
χεται τι; προς τά κάτω' po tsch ivam  — αναπαύομαι, se po tsch ıva (γ' εν. 
πρ. παθ. ένεστ.) =  άναπαύεταί τι; : vüf praztıik  se potscllİva =  έν εορτή 
άναπαύεταί τις ' rabo tİa= έργάζoμ «ı1 se rabotİ (γ' έν. πρ. παθ. ένεστ.) =  
εργάζεται τις : denem  se raboti =  τήν ήμέραν Εργάζεται τις' spİa=Koıp<ö- 
μαι, se spi (γ ' Εν. πρ. παθ. ένε.στ.} =  κοιμάται τις : nosch tia  se 3ρ ί= τή ν  
νύκτα κοιμάται τις' p o tu v am —πεζοπορώ, se po tuva (γ' έν. πρ, παθ. ένεστ.) 
=πεζοπορεΐ τις : po lıladİna se po tuva p ria tno  =  έν ψύχει πεζοπορεί τις 
εύαρέστως' govoria=4£Ytû, ομιλώ, se govorİ (γΛ έν, πρ. παθ. ένεστ.}=λέ- 1

1) Α ν τ ί τοΰ Βουλγαροσλαυϊχοΰ αλφαβήτου γίνεται χοή σι; ενταύθα τοΰ Λα
τινικοί, προφερομένου τοΰ η  ώ; ου, τοΰ δέ * ιός £, τοΰ gh ώ ; γχ ,  εί καί άκριβώσ 
ενιοι Βουλγαρικοί φθόγγοι δεν αποδίδονται.



γεχαι, γίνεται λόγος’ pravam =jrotco, se prav i (γ' εν. πράσ. παθ. ένεστ.)=  
ποιείται, γίνεται : lesno e da se govori, m ütsclıno  e da se ρΓμνΐ=εύκο- 
λον είναι το λέγεσθαι, δύσκολου είναι τό γίνεσθαι’ peia=ç8cû, se p e e =  
φδεχαι, ςίδει τ ις :  ne mİ se pee=Sev δύναμαι η δέν επιθυμώ $δειν’ sm eia 
= γελώ , se 3τηεΐ=γελςί τις : ne m i se sm ei =  δεν δύναμαι η δεν επιθυμώ 
γελ$ν* οΰτω : ne m ı se rabotİ, ne m ise spî, ne vi se p o tu v a  χτλ.

Κατά ταΰτα έλέχθησαν καί εις την ελληνικήν μετενεχθέντα : χόρταξίς 
îj σι γυρεύΐτΐ ακόμα ;=ζητεΐς, επιθυμείς νά τραγής ακόμη : βουλγαρισχί, ίΐί 
ti se İska osclıte. Γιατί δέ τρως ; — δε μΐ τρώιχί άπόψες=δέν δύναμαι îj 
δεν έπιθυμώ η δεν εχω ορε|ιν νά φάγω’ βουλγαρισχί, ne m i se jade. “Ας 
jufi λίγου κρασί’ —δεν τδν π ίν ΐτ ϊ= δέν  δυναχαι η δεν επιθυμεί νά π ίη ’ βουλ- 
γαρισχί, ne m u se pie. Άκούμι τά λαλήματα κΐ μάς χουρεύιτΐ=έπιθυμοΰ- 
μεν νά χορεύσωμεν’ βουλγαρισχί, ni se tan tsch ııva. Βλέπω, πώς χώρας δέ 
σάς τραγούδιέχι=δέν επιθυμείτε, δεν έχετε διάθεσιν νά τραγερδήσητε’ βουλ- 
γαρισχί, sega ne vİ se pee. Πότες θά γράψουν χδ γράμμα ; —αύριου’ τώ 
ρας δέ τους γράφ ΐτί=δέν έχουσι διάθεσιν νά γράψωσι’ βουλγαρισχί, ne gbİ 
se pİsche. Δέ μάς κάθΐτί, σάν νόίχουμί αγκάθια άπού κάχ=δέν δυνάμεθα 
νά καθίσωμεν’ βουλγαρισχί, ne mi se sedi. Γ ιατί π ίδ ί μ δέ διάβασες ψες ; 
— δέ μΐ διαβάζουάμη μάννα=δέν εΐχον διάθεσιν προς μελέτην* βουλγαρισχί, 
ne mİ se tsehetesehe. Ιΐάησι πΐρίπατου ή κουκκώνα σ“ ; —"Οχι, δέ χήν 
πουρπαχιοϊάαν=δέν είχε διάθεσιν προς περίπατον1 βουλγαρισχί, n e  ja  se 
hodesehe. Σχόλασαν οΐ έργάτ, γιατί δεν τούς δουλευουάαν π ιά = δέν  ήδύ· 
ναντο η δέν εΐχον διάθεσιν πλέον προς έργασίαν’ βουλγαρισχί, ne g h i se 
rabotische vetsche. Δώσ.χι του τίπουτες’ δέ μάς δίνΐτΐ* βουλγαρισχί, ne 
m i se dava. Κοιμήσου χώρας’ δέ μΐ κοιμάχί’ βουλγαρισχί, ne m i se spî. 
Πήγαινΐ ςτήν εκκλησία* *— δέ μΐ πηγαίνιτί’ βουλγαρισχί, ne m i se otîva. 
Θά ιτης ιίποχας ; —δέ μΐ λέγΐχΐ’ βουλγαρισχί, ne mi se kasva κχλ. χχλ. *).

§ 7. Ώ ς δείγματα χοΰ γλωσσικού χών Φιλιπαουπολιχών Ιδιώματος 
δυνατόν νά χρησιμεύσωσι τά άρχεΐα χοΰ έσναφίου χών εν Φιλιππουπόλει 
άμπαχζήδων ’) και χά χών νχουλγκέρηδων (χεκχόνων) ®). Έ ν  μέν χοΐς πρω * 2 3

ί)  Επειδή αΐ φράσεις είναι τής έσχατης χυδαιολογίας, καθ’ δσον οί εγ
γράμματοι διορθοίσι τό φωνητικόν των κατά τήν καθαρεύουσαν, διά τούτο κωφέ» 
πανταχοθ τό δτονον « μεταβάλλων εις ί, ούχί όμως καί τό άτονον ο εις τάς κατα
λήξεις, οπού σπανίως κωφοΰται.

2) "Ιδε ΛΓ. Apostalidîs, A rchiv des abadjis â. P lovdiv  έν τή έπετηρίδι τοΟ 
μουσείου καί τής βιβλιοθήκης Φιλιππουπόλεως, έ ιη  1931—31, βιβλία 3. — Τον ά θ 
εου, τά άρχεΐα τόΰ εν Φιλιππουπόλει έοναφίου των άμπατζήδων, έν τφ Ά ρχείω  
τοΟ Θρακικοδ λαογραφικοί καΐ γλωσσικοί θησαυροί, τόμ. Γ ', σελ. 115—195 καί 
τόμ. Ζ ', σελ. 9 —65, όπου έν τοΐς πρακτικοΐς των γενικών συνελεύσεων διετηρήθη 
πιστώς ή γλώσσα, διορθωθείσών μόνον των άφορητών ανορθογραφιών.

3) Γον α ν ιο ΐ, αυτόθι, τόμ. Α'. έτ. 1931—35, οελ. 102—130, τά άρχεΐα τοΰ



m

τοις φαίνεται, ώς προερρήθη, τό κράμα τοϋ νοτίου και βορείου Ιδιώματος 
ρέπον προς το βόρειον άνευ οριστικής Αποκρυσταλλώσεως εϊς αδτδ μέχρι των 
αρχών τοΰ 19ου αΐώνος, οπότε άρχεται ή Ισχυρά έπ’ αυτό έπίδρασις τής 
σχολικής (καθαρευουσης) γλώσσης, έν δέ τοΐς δευτέροις από τών μέσων τοϋ 
19ου αϊώνος, ώς συντασσομένοις ΰπ’ Ανθρώπων γνωριζόντων μόλις Ανάγνω· 
σιν καί γραφήν, φαίνεται τό βόρειον Ιδίωμα σχεδόν  άποκρυσταλλωθέν. 
Οϋχ ήττον σπουδαία δείγματα δυνατόν νά ΰποληφθώσι πρός τή λαογραφική 
των αξίφ και παιδικά τινα άσματα Από τοΰ τέλους τοΰ 19ου αιώνος ρδό- 
μενα ή Απαγγελλόμενα εν παιδιαΐς υπό παίδων άμφοτέρων τών γενών ’}. 
Έ ν  τούτοις, ώς ενθυμούμαι από τών παιδικών μου χρόνων καί ώς κατόπιν 
έξηχρίβωσα παραχολουθήσας πολλάκις τους μικρούς παΐδας παίζοντας, οΐ 
άτονοι φθόγγοι e  καί ο έκωφοΰντο σχεδόν  πανταχοΰ εϊς i  καί ον (u) Εκ
φωνούμενοι νπό παίδων μήπω τυχόντων σχολικής έπιδράσεως καί έν τέλει 
τών λέξεων ot ον  καί i άπεβσλλοντο, δεν έκωφοΰντο δέ, άλλ’ έφυλάσσοντο 
κατά τό μάλλον ή ήττον, δτε οΐ παΐδες έτυχον τοιαυτης ένεκα τής ίσχυρδς 
τής σχολικής (καθαρευουσης) γλώσσης έπιδράσεως, καθ’ όσον ισχυροί και 
Ανένδοτοι προσπάθειαι κατεβλήθησαν υπό τών διδασκάλων πρός έξόντωσιν 
τοϋ βορείου Ιδιώματος. Νομίζω δέ 6τι ή καιά τον προηγουμενον αιώνα 
αποκρυστάλλωσή τής τέως Αμφιταλαντευομένης διαλέκτου εϊς τό βόρειον 
ιδίωμα σχεδόν  παρ’ οίς δεν έπεβλήθη ή σχολική γλώσσα οφείλεται εις τον 
Α&ρόον αρχομένου τοΰ αιώνος εποικισμόν 2 τενιμαχιτών, έχόντων έν γενική 
χρήσει τό βόρειον ιδίωμα.

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Μ Α Κ Α Ρ ΙΤ Ο Υ  Μ . Α Π Ο Σ Τ Ο Λ 'Δ Ο Υ  Δ ΙΑ  ΤΟ  Λ Ε Ξ ΙΛ Ο Γ ΙΟ Ν  ΤΟ Υ

’Αγαπητέ μοι Πολύδωρε, 3 Δεκεμβρίου 1934 είς Α θήνας. Τήν Ιπιστολήν σου 
ελσβον καί αυθημερόν σοί απαντώ. Πρόσεξε διά τό χέρι σου' και πρό ετών επα- 
σχες, διότι Αντί σοΰ άλλος τις έκ τοβ Θρακικοϋ κέντρου μοι άκήντησε λέγων δτι 
δέν ήδύνασο νά γράψης. Είς ημάς τους καλαμαράδες μάς χρειάζεται τό δεξί διά νά 
μουντζορώνωμεν τό χαρτί. Σοί αποστέλλω τό λεξιλόγιον μέ τόν πρόλογον καί τήν 
εισαγωγήν του καί τό παράρτημά του. Ε ίνα ι έτσι όπως τό άπεστειλα είς τήν Γλωσ
σικήν Εταιρείαν. At όλίγαι κατόπιν προσθήκαί του διακρίνονται άπό τήν μελάνην. 
“Εχει περί τάς 700 παροιμίας καί εντός του αρκετά λαο γραφικά. Έκοπίασα πολύ 
έργασθείς ημέραν καί νύκτα περί τούς δέκα μήνας. ΕΙχεν άποθάνει ή γυναίκα μου 
και ήμην απαρηγόρητος καί τρελλός διά τήν στέρησιν τής συντροφιάς της. Έφο- 
βουμην μή χάσω τά μυαλά μου. Ούτε έκοιμώμην ούτε έτρωγον. Τό έρριψα είς τήν 
ουγγραφήν, Συνέθηκα τά Μοιραία J) εντός 60—70 ημερών καί ήρχισα τό λεξιλόγιον. * 1 2

έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών τεκτόνων, διορθωθεισών ώσαύτως μόνον τών 
αφορητών ανορθογραφιών.

1) Τοΰ αδτοΰ, αυτόθι, τόμ. Β ', §τ. 1935—36, σελ. 238—212. Λαογραφιχά 
Φιλιππουπόλεως καί οΰχί Στενιμάχου.

2) Έ χουν δήμο σι ευ θ  ή σέ τεύχος τά ποιήματα του αΰτά.



"Ισως σελίδες των νά έχουν ακόμη ίχνη των χυνομένων έπ’ α ϊτώ ν άσυνειδήτως καί 
αχόν t  ως ένεκα τής νευρικής μου καταστάσεως δακρύων. Έβράχη όμως τό χειρό 
γραφον καί έκ ποτηριού ΰίατος χυθέντος δπό τής γάτας μου επί τού γραφείου, 
δταν ή5η είχον αποτελειώσει την εργασίαν. Τό υπέβαλον εις την έταιρείαν δχι διά 
νά βραβευθή, άλλ’ άπλώς διά νά βοηθήσω εις τήν σύνταξιν τού μεγάλου λεξικού 
προσφέρων τήν συμβολήν μου. Ιΐαΐ έ κείνη χωρίς νά τό -ψέξη τό εκρινεν άξιον 10 
χρυσών φράγκων!! Έ ντράπηκα θιά λογαριασμόν της. Δι* αΰτό οΰτε κάν έλαβον 
τήν αμοιβήν. Δύνασαι νά τό μεταχειρισθής, όπως θέλεις, διά τά άρχεϊά σου. Δέν 
ήκολούθησα τήν έν τοϊς λεξιχοΐς τάξ-.ν. Ώ ;  βλέπεις λαμβάνω μίαν λέξιν καί περί 
αυτήν καταγράφω τά παραγωγό της καί τά σύνθετα. Έπέστησα πολύ τήν προσο
χήν μοο εις τήν εκλογήν των φράσεων και των Ιδωτισμών, ώ ; καί τήν έρμηνείαν 
αύτών είς τήν καθαρεύουσαν. Ωσαύτως και είς τήν ετυμολογίαν. Είς τον πρόλο
γόν μου, δν αύτολεξεί ύπέβαλον είς τήν έταιρείαν, εξηγούμαι καλώς καί περί τοΰ 
τρόπου τής εργασίας καί περί τής αιτίας καί τοΰ σχοποΰ τής συντάξεως τοΰ γλωσ
σάριου. Ά λλ’ ό κριτής, ώς φαίνεται, ούδ’ έλαβε τόν κόπον νά τον άναγνοιση. Δέν 
τόν μέμφομαι’ ό άνθρωπος ως συντάκτη; τοΰ λεξικού ήτο άπησχολημένος μέ άλλα 
καί δέν ήδύνατο νά χάνη τόν καιρόν του, Έπεφορτίσθη νά κάμη τήν κρίσιν τών 
ΐποβίηθέντω ν έργων καί τήν έκαμε. Τφ εύχαρισιώ, διότι δέν εΰρε ψεγάδια. Τό 
έκρινεν εύφήμως. Ά ν  τό κρίνης δημοσιεύοιμον ώς έχει είς τά αρχεία σου ολίγον 
κατ’ ολίγον, θά σέ παρακαλέσω νά τηρήσης τήν αυτήν τάξιν, δηλ. τήν λέξιν μέ 
τά παςάγωγά της. Μόνον νά μετάταξης λέξεις τινάς θ ίτ ο ν  αϋτάς είς τόν προσή
κοντα των τόπον, Ά ν  θέλης άλλως, δημοσίευσε μόνον τάς παροιμίας (Φιλιππου- 
πολιτών), άς ευκόλως δύνασαι νά συλλέξης, διότι τάς έχω υπογραμμισμένος ή καί 
τάς Ιδιωματικός κατ’ εξοχήν λέξεις. Ώ ς βλέπεις δέν κωφφ τούς άτονου; φ θόγ
γους ta καί ε, διότι ή γλώσσα τών χρόνων μας άπά τής ίδρύσεως τών Ζαριφείων 
έπηρεάσθη πολύ υπό τής σχολικής' έλάχισεοι δέ αγράμματοι άπομείναντες δλως 
Ιρρεπον πρός τό βόρειον ίδίοιμα. Ώ σ τε διαφέρει τής τών Άδριανουπολιτών. Ά λ 
λως τε βλέπεις αυτήν καί είς τά άρχεΐα τών αγραμμάτων δλως τεκτόνων 1).’Οπωσδή
ποτε, δύνασαι νά κάμης χρήσιν τοΰ έργου, δπως θέλεις. ΕΤχον σκοπόν νά τό άπο- 
στείλω είς τό Θρακικόν Κέντρον διά τά άρχεϊα του.Έγώ ασθενώ καί πάλιν, Πρόσ- 
φερε τούς ασπασμούς μου είς τόν Περικλήν. Σέ άσπάζομαι άδελφικώτατα.

Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΤΙΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

1) Βλ. Ά ρχ. βρ , Θησ. ΐόμ. Z f.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΑ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β'.

Το δεύτερον μέρος της έργα αίας αδτής συνεχίζει to πριΰτον μέρος τό 
δημοσιευθέν εις τόν 12ί>ν τόμον τοΰ «’Αρχείου τοϋ Θρακικοΰ λαογραφικοί' 
και γλωσσικού Θησαυροί» καί περιλαμβάνει προσθήκας, συμπληρώματα, 
λεπτομερειακός γλωσσικός πληροφορίας επί τοΰ θέματος, αί όποϊαι Ιπεφυ- 
λάχθησαν διά τό μέρος τοΰτο, καί έν τέλει βιβλιογραφίαν (βλέπε «Άρχεΐον 
τοΰ Θρακικοϋ λαογρ, καί γλωσσ. Θησαυροί» τόμος 12 , σελ. 69—70).

I. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ιΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

1, ΈξάπΑόΧϊίς  «öv Σαραχατσαναΰον  [σελ. 65]*.

Περί τής έπεκτάσεως των Σ. δμιλεΐ ο H ö eg  '. Ή  κίνησίς των εγινεν 
εις μεγάλας εκτάσεις s, όπως καί των Άρωμουνων (Κουτσοβλάχων) Οί 
Σ . ήσαν εις τό βουνό τής Θράκης, εις τήν περιφέρειαν τής Πανόρμου, εις 
τήν Βιθυνίαν, εις τήν Μακεδονίαν, την ’Ή πειρον, τήν Θεσσαλίαν, Στερεόν 
Ελλάδα (πλήν τής Πίνδου), Βοιωτίαν, Εύβοιαν, ’Αττικήν4, Άργολιδοκο- 
ρινθίαν, κλπ.;\

2. Σαρακατααναΐοι  τής Θράκης  [σελ. 6 5 —67].

Σαρακατσαναΐοι όπήρχον εις τός περιοχής τών Σαράντα ’Εκκλησιών, 
Λουλέ μπουργάς, Τσουλοΰ καί Σταμπολ-κιρί, Δράμας, Κομοτηνής, Ξάνθης, 
τώρα 5έ ύπάρχουν ακόμη είς Δεδεαγάτς καί Κομοτηνήν. Των Σαρακατσα- 
ναίων εΐναι αι οικογένεια! : Νζαλακονοαΐοι (μέ 3000 πρόβατα καί 600

* Οί εντός παρενθέσεως αριθμοί παραπέμπουν εις ιό πρώτον μέρος τής παρού- 
σης μελέτης, «Άρχεΐον Θρακικοΰ λαογρ. και γλωσσ. Θησαυρού» 1211945—46) 65—128.

1 C. Ilöey, Les S aracatsans 1, 63—67.
1 Βλέπε Κ. "Αμάνtor, Ιΐροκιικά τής Ελληνικής Άνθριοπολογικής Εταιρείας 

1924, σελ. 13.
* Κ· Άμάντον, ’Ιστορία τοΰ βυζαντινού κράτους 2,437.
4 Περί τών Σ  ιρακατσαναίων τής Αττικής βλέπε Λ. Καμπονρογλον, Ιστορία τών 

’Αθηνών 3 ,9 5 (0  Καμπ. τούς Ιδεώρει τότε Κουτσοβλά/ους, τέκνα τής ΠίνΒου). Ar. 
Φαλτά',τς, Τό 'Ελληνικόν "Ετος 1 (1929) 217, 218.

Βλέπε ΦμΧτάιτς, ξνδ’ανωτέρω.



άλογα), Ρονψαΐοι (Σαρλάρ), Καραγιάννηδες κλπ, Βοσκοτόπια εΐχον εις τα 
ΒΑ. της επαρχίας των Σαράντα Ε κκλησ ιώ ν: Σαρλάρ, Σαγνάρ, J tuâ t. 'Η  
κατοικία των, τό μεγάλο μεκιάν\ έκτίζετο θολοειδές μέ πλέγμα ξύλων, κλα
διών μαζί μέ κριθαριές καί σηκαλ.ιές. Ή  Ινδυμασία των άποτελεΐται έκ μαλ- 
λίνων υφασμάτων1. Κατ’ άλλην πληροφορίαν 2 , «είναι και *ς τή Θρά*η 
Σαρακατσαναΐοι και μιλούν δμοια, αλλά διαφέρουν ’ς τά φορέματα' οΐ Σα- 
ρακατσαναΐοι Θεσσαλίας και Παλαιός Ελλάδος πάλι έχουν δμοια στολή» :1.

Καί προ δλίγων ετών (1937) δ T h . C apldan  επαναλαμβάνει τδ συμ
πέρασμά του οτι οί Σ . είναι Άρωμοΰνοι Ικ Σιρόκου, κατοικονμένου εΐσέτι 
θπό Άρωμοΰνων, καί διαφέρουν των τελευταίων μόνον κατά την γλώσσαν, 
εξηλληνίσθησαν δχι προ μακροΰ χρόνου, ενώ διετήοησαν τά άρωμουνικά 
φσματα, τάς συνήθειας τών Άρωμοΰνων καί φέρουν ακόμη άρωμουνικήν 
ένδυμασίαν, δεν εχονν 6e τίποτε το κοινόν με χονς ’Έλληνας, οί όποιοι 
εξάλλου δεν έζησάν ποτέ ώς νομάδες L Κατά τον Cap. οί Σ . είναι «Άρω- 
μοΰνοι ελληνόφωνοι», λησμονεί δμως δ συγγραφεΰς δτι δ ίδιος καταδικάζει 
εκφράσεις 'Ελλήνων λογίων, οποιαι «“Ελληνες Βλαχόφωνοι» (G recs Via- 
chophones), «“Ελληνες βουλγαρόφωνοι» (G recs B ulgarophones) h.ci.t.S 
δταν όμιλή περί d d m o n stra tio n  de l ’o rig ine  g recque des p opu la tions 
roum aines du  sud  du  D anube Ό  Ρουμάνος γλωσσολόγος S. P u s 'ca riu  
στηριζόμενος εις τά συμπεράσματα τοϋ Cap. επαναλαμβάνει δτι «D ie Κο- 
p ac 'a ren  und S arak ac 'an en  h ab en  jedoch, obw obl sie h eu te  grle- 
chisch sp rechen , Hire a ro m u n isch e  T ra c h t bew ahrt»  καί απαριθμεί 
ονόματα διακεκριμένων Άρωμοΰνων Ε λλήνω ν7.

3. Ο ί Σ αρακατσαναΐοι έξη  λλη ν ισ  μένος Αλλογενής πΧη&νσμός ;
[σελ. 70—73, 76, 79 καί έξη:].

Δεν δΰναται έντελώς ν3 άποκλεισθή κατά ιόν E m . Bolsacq* ή υπόδε
σις περί τών Σ, ως άλλογενοΰς όμάδος ενωρίς έςελληνισθείσης, Ό  δέ G.

1 Αί πληροφορίαν οφείλονται εις ιόν κ. Πολύδ. Παπαχριστοδούλον.
! Τοΰ Σαρακαισάνου Λάμπρου Κοντά).έξη, έιων 36, Κοΰτσινα Τρικάλων προς 

έμέ (1938).
3 Πβ. Hoeg 1, 62-
* Th. C apidan, L es M aced o -R o u m ain s , 1937, σελ. 51.
c Th. Capidan, L ’o rig in e  d e s  M acedo-R oum ains, B u ca re s t 1939, σελί; 1.
6 'E v9 ,‘ ανωτέρω 1 5 —M u ta tis  m u ta n d is  ή άπόφανσις τοϋ Cap. εφαρμοζόμενη 

εις τήν «ερίπτωσιν τών Σαρακαισαναιων, θά ιΐχεν ώς Ιξης’ »D ans le s ta d e  ae tu e l 
des re ch e rch es  h is to r iq u e s  e t  lin g u is tiq u e s , la  d e m o n s tra tio n  de  T o riğ in e  rou- 
ıu a in e  des p o p u la tio n s  g recq u es  de  G rece  e s t te lie m e n t ab su rd e  q u e  je n ’a i 
p a s  beso in  de  b e a u c o u p  d ’a rg u m e n ts  p o u r d e m o n tre r  le  eo n tra ire» .

7 S. Pus'cariu, Die n ım ân isc lıe  S p rac lıe , L e ip z ig  1913, 260 (κβ. καί 
σελ. 326).

s Revue Belge de plıilologie et d 'lıis to ire  5 (1926), μέρος 4, σελ. 976,



S o y te r θεωρεί τολμηρόν τον ισχυρισμόν τοΰ C. H ö eg  8π  Είλοι ot Σαρακα- 
τσαναΐοι είναι έλληνικής καταγωγής ·, είναι μάλλον «εξηλληνισμένη Βλά
χικη, ποιμενική φυλή» 1 * 3 4.

Κατά τον C. E velp id i οί Σ . είναι έλληνοαλβανικής καταγωγής3.
“Αλλοι επαναλαμβάνουν την θεωρίαν δτι οί Σ . είναι ποιμενικόν φΰλον 

Άρωμουνικόν Ιξηλληνισμένον, όπως ο Κ . D ie te r ic lı! και ο J .  Ancel*. 
Διά τον Ν. J o rg a  ot σκηνιται Βλάχοι ιής Βοιωτίας είναι εξηλληνισμένοι 
καί «από πολύν καιρό δεν ξερουν πια ρουμανικά» β. 'Ομοίως, κρίνων τήν 
μελέτην τοΰ P er. P ap ah ag i, ό Ν . B anescu επαναλαμβάνει: «S aracacian i, 
p o u r les R oum ains grâcİse, v ien d ra len t

4. Ο ί Σ αρακατααναΖ οι ε ίν α ι έ λ λ η ν ικ ή ς  κ α τα γω γή ς
[σελ. 70—74, 76, 92—5],

Οί Σαρακατσαναΐοι (τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας) είναι "Ελληνες 
καί κατά τον Π . Θωμάν, ό όποιος άντικρουει τον Pouqueville καί άλλους 
ταυτίζοντας τούς Σ μέ τους Κουτσοβλάχους 3. Ό  δε Χρηστοβασίλης διακρί
νει τούς νομάδας Ευρυτανίας, Βάλτου, Ξηρομέρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας 
καί Η πείρου εϊς Σα ραχατοά νους καί Καραγκούνη δες' οί έν Έλλάδι Βλάχοι 
(— Κουτσόβλιιχοι) είναι—λέγει—ήκιστα ποιμνιοτρόφοι, μάλιστα ολιγώτερον 
κτηνοτρόφοι τών 'Αγραφιωτών καί άλλων ορεινών Ελλήνων «Καί οι μεν 
Σαρακατσάνοι ή Καρακατσιάνοι, οί καί πολυπληθέστεροι, είναι ελληνό
γλωσσοι, ουδόλως γνωρίζοντες τήν βλαχικήν [=Ά ρω μουνικήν] ούδ’ ώς 
Βλάχοι δυνάμενοι νά εκληφθώσιν, οί δέ Καραγκοΰνηδες ή 'Αρβανιτόβλαχοι 
ομιλούν έξ απαλών ονύχων τρεις γλώσσας: βλαχικήν, αλβανικήν καί έλληνι-

1 D eutsche L ite ra tu rze itu n g  49 (1928) X σελ. 327.
3 L eipziger V ierte ljahrssehrift fiir S ûdosteu ropa 1 (1937) 16, σημ. 4.
3 Les e ta ts  balkaniques, P aris  1930, 42 σημ. 3.
4 Byzant. Zeitschr. 27 (1927) 374.
3 Peuples et nations des B alkans, G eographic politique, P aris  1930, σελ. 

112: «Ces V laques ne so n t pas tous de parîer roum aitı (on d it encore Arou- 
m ains, Arom ounes, T sin tsars, K ontzo-V alaques, etc.). Beancottp sont grecises : 
te ls  les S aracatsani* .

3 ;V. Jorya, Vederi d in  G recîa de az i (Εικόνες άπό τήν σημερινή Ελλάδα), 
μετάφρ· Μ. Μανέσκοο, ’Αθήνα 1931, σελ. 95. Πβ. ‘Α. Κεραμόπονλλοΐ’, Τί είναι οί 
Κοιιισόβλαχοι, Ά θήναι 1939, σελ. 21, σημ. 1.

1 Ν. B a n escu , By zan t ίο π 3 (1926) 510.
3 Π. θ [ν ψ ά ] . Μονογραφία περί Βλάχων ή Κουτσοβλάχων : Πανδώρα 20 (1869— 

70) 12 α καί σημ. 1 . Ό  Θωμάς δεν τιαραδειει παραπομπήν εις ιόν PouqueviDe, 
όπως καί 6 Π. Άραβανιινος (βλέπε Μέρος Α' ιής παρούσης μελέτης, Αρχείο ν θρρκι- 
κοΰ Θησαιιροΰ 12, σελ’ις 70, § 1).

X . ΧριρτοβαοίΙιμ, περιοδ. 'Ελληνισμός 4 (1901) 489.



κήν, οντες εξ ίσου Βλάχοι, "Αλβανοί καί "Ελληνες, ούτοι δε, οί Καραγκού
νη δες η Άρβανιτόβλαχοι, δεν Υπερβαίνουν έν ολο; τάς 100 ομάδας, άνά 100 
ψυχας την ομάδα, ήτοι τάς 10.000  ψυχάς»1.

Οί Σαρακατσαναιοι είναι ελληνικής καταγωγής Ιπ'ι τή βάσει τής γλώσ- 
σης, των ηθών καί Ιθίμων των καί κατά τήν κρίσιν ξένων λογιών, δπως ό 
Λ. Haberlandt® , ή Ρ . W a h r m a u n καί δ E d . H e rm an n ·.

Μόνη ή γλώσσα βεβαίως δεν είναι πάντοτε άσφαλές κριτήριον τής 
εθνικότητος δμογλώσσου δμάδος, άφοΰ, όπως άποδεικνύει ιστορία καί 
γλωσσική επιστήμη, πολλοί λαοί κατά τήν πολυχρόνιον ιστορίαν των άλλάσ- 
σουν γλώσσαν. Καί οί Σαρακατσαναιοι είναι ελληνικής καταγωγής, δχι μό
νον διότι όμιλοΰν ελληνιστί.

5. Ο ί Κ α ρ α κ α τσ ά νο ι τή ς  Β ο υ λ γα ρ ία ς  ε ίν α ι "Ε λλη νες  νομάδες

(σελ. 71, 73, 74—70).

*0 T h . C apidan  ΐίς το βιβλίον του περί των Άρωμούνων νομάδων 
λέγει καί τά εξής' «Μεταξύ τών Άρωμούνων νομάδων τής Βουλγαρίας εδρί- 
σκονται μερικοί, οί οποίοι δεν όμιλοΰν πλέον άρωμουνικήν διάλεκτον. Αυτοί 
είναι ποιμένες ονομαζόμενοι Σαρακατσάνοι, τούς οποίους οί Βούλγαροι 
ονομάζουν εσφαλμένως Καρακατσάνους. Ή  ενδυμασία τών Σαρακατσάνων 
τούτων, μέ μικρός διαφοράς, είναι ιδία μέ τήν τών Άρωμούνων ποιμένων. 
Φαίνεται ou  έκ καταγωγής είναι Άρωμοϋνοι Ιξηλληνισμένοι. Ά λλ1 * 3 4 5 εις πλεί- 
στα μέρη τής Βουλγαρίας τό όνομα Καρακατσάνοι αποδίδεται καί εΐς Ά ρω - 
μούνους νομάδας ποιμένας. Ή  συγχυσις αυτή προέρχεται βεβαίως εκ τής 
όμοιότητος τής ενδυμασίας , %

Οί ελληνόγλωσσοι Σαρακατσάνοι τής Βουλγαρίας είναι παρά τά λεγά
μενα ταΰτα ελληνικής καταγωγής. Εις ο,τι δέ άφορί* τδ ένδυμά των παρα
βάλλει δ καθηγηιής Ά ντ. Κεραμόπουλλος «έκθεσιν τοΰ T ach an er, ΙΙερί 
εκδρομής επί τοΰ Αΐμου (τμήμα V ejene), έφημ. L a Paro le B ıılgare (So 
phia) 31-7-1938, σελ. 11, ένθα φωτογραφυΰνται Καρακατσάνοι καί γυ
ναίκες αύιών φοροΰσαι οία και παρ’ ήμίν φορέματα καί τών όποιων το 
φωτογραφουμενον εκεί τυροκομεΐον λέγεται ıııandra  (=μάνδρα , μανδρί, 
στρουγγα) . . .» “.

1 Έ ν β ’ ανωτέρω 490.
* W iener Z eilscbr. f. V o lt sk unde 31 (1926) 1 11.
* Indogerm . F orsclnm gen 46 (1928) 359, 361.
4 Philo log. W ocbenschrift 49 (1929) 1388.
5 T h . C a p id a n , Româ nil no mazi. Stud in din v îa tsa  rom ânîlor din sudul 

peninsulei balcanice. C luj 1926, σελ. 65.
* 'Avı. K em  ρύπο νλίου, Τί είναι οί Κουισόβλαχοι σελ. 18 σημ. 3.



6. 2lı αφόρα ί Σ α ρ α κ α ισ ά νω ν  καί Ά ρ ω μ ο υ ν ω ν  ε ίς  νήν ένόνμασίαν  
καί &λλα [σελ. 74, 86—87],

'Η  δίαιτα Άρωμουνων καί Σαρακατσαναίων είναι εν πολλοϊς όμοια 
'Οπωσδήποτε ή ενδυμασία τών Σ , εΐναι ή άλλοτε γενομένη εθνική ενδυμα
σία των Ελλήνων μέ κάρων χαρακτηριστικόν την φονστανέλλαν (έπίσης 
φέρμελη, πουκάμισο, καιασάρκι, μπουρουσάνα, κάλτσες, τσαρούχια, φούντα, 
τσουράπια, κάπα, πέτσινη ζά>νη, σελάχι, φέσι' των γυναικών : τρανέλλα, 
ποδιά, μαύρη κοντόκαπα, φουστάνι, μαντίλι, τσαρούχια κλπ ) s. Οί παλαιοί 
Σαρακατσάνοι τής Μακεδονίας φοροΰν ενδυμασίαν όμοίαν προς εκείνην 
πολλών Άρωμουνων, π.χ. ιών Άρωμουνων τής Σαμαρίνας, όπως δεικνύει 
ό πίναξ 34 παρά H ösg  1, 62 ο όποιος, παραπέμπων είς W ace T ho m p so n , 
T h e  N oraads πίν. V III, 1, άναλΰει τα μέρη τής ενδυμασίας.

ΤΙ λέξις φονστανέλλα, εξηγούμενη εκ του Α λβανικοί fustanâlls. 'W ei- 
berrock , F u s ta n e tla ’ \  εΐσήλθεν είς την Άοωμουνικήν πιθανώς διά τής 
ελληνικής, όπως δέχεται δ G eagea 353 καί ό G âldi, L es m o ts  d’o rig în e  
nâogrecque 193, Δεν αποκλείεται πάντως ότι ή λ. ύπήρξεν άρχικώς ελλη
νικόν παράγωγον : φουστάνι—φονσιανέΧλα καί έξ αΐτοϋ ώ; δάνεια τό άλβαν. 
fustanûlU , άρωμουν. fu s ta n e la , fııs ta n ea . Ή  φουστανέλλα άντικατε- 
στάθη από τά ευρωπαϊκά πανταλόνια, διότι τα λευκά φορέματα λερώνονται 
πολύ γρήγορα καί δέν είναι πρακτικά Τ

Οί Σαρακατσαναίοι τής Θεσσαλίας καί τής παλαιάς Ελλάδος φοροϋν 
Ινδάματα διαφορετικά άπό Ικεΐνα τών Σαρακατσαναίων τής Θράκης \  Τά 
ενδύματα τών Σ. τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας εΐναι σχεδόν τά ίδια.

7. Ή  & ερινή μ ε το ικ εσ ία  Σ α ρ α κ α τσ α να ίω ν  κ α ί Ά ρ ω μ ο υ ν ω ν  [σελ. 81],

'Ο T h . C apidan * Λαρετήρησεν οτ< ή θερινή μετοικεσία τών Σαρακα- 
τσαναίων (’Ηπείρου, Θεσσαλίας) καί τών Άρωμουνων γίνεται πρός τάς αΰ- 1 * * * 5

1 X  Bh}-:, Έγκυκλοπ. Λιξ, Έλευδερουδάκη 11 (1931) 338 α λ. Xa^anaiaaraiot.
1 Βλέπε περιγραφήν τής Ινδυμααίας τών Σαρακατσαναίων είς Ν. Γιαννοπονλου, 

Τά Φβιωιικά, ’Λθήναι 1891, σελ 8 ' îföeg, Les S araç at s an s 1, 22 καί 25.
“ G. Meyer, E tym ologiselıes W orterbucli d e r alban. S prache 115 λ. fu 

sion' ,/. Kalitsunakis, G ram m atik  der neugriechîschen Sclirifspracbe 13 σημ 11* 
R, Knhane, Italien ische M arine w orter im N eugriecliischen, Archİvnm R om a
ni cum 22 (1938) άριθμ. 4, σελ .563.

1 ’Αλλαγήν μόδας εί; τήν ενδυμασίαν τών Σαρακατσανισσίδν παρετήρησεν δ 
Tiöey, 1,27, λέγων δτι κατά τό τέλος τοΰ 19<™ αΐ οίνος έφορο ον ρόμπες άσπρες μέ 
μαύρα κεντήματα.

5 Κατά πληροφορίαν Λάμπρου Κονταλέξη, Κοόισινα Τρικάλων,
* D aeorom ania 4 (19271 92.



τάς κατευθύνσεις. Άντιπαρετήρησα (I 81) δτι νομαδικοί πληθυσμοί απο
βλέπουν εις καλάς ορεινός περιοχάς προς νομήν ίω ν ποιμνίων των και δτι ή 
περιορισμένη βοσκήσιμος έκτασις τής χερσονήσου νοτίω; τής ’Ηπείρου αναγ
καίος προκαλεΐ το φαινόμενον τοϋτο. Έ ν  τουτοις οί Σ . διαχειμάζουν π.χ. είς 
τήν Ιπαρχίαν Λαρίσης τής Θεσσαλίας καί διαθερίζουν εΪς την Μακεδονίαν, 
παλαιότερον δμως διεθέριζον εις τά ’Ά γρ α φ α 1' άρα ή κατεύθυνσις τής με- 
τακινήσεως τών Σ. είναι άλλοτε άλλη και οχι πάντοτε ή αυτή μέ τήν των 
Άρωμούνων. Ό ρθώ ς δέ παρετήρησε γενικώτερον ό E v e lp îd İ5 δτι ολοι οί 
ποιμένες τής Βαλκανικής κατευθυνονται εΐιε προς τήν Άδριατικήν παραλίαν 
από Ά ρ ιη ς  μέχρι Μουζακιάς, εΐιε προς τήν τοΰ Αιγαίου από τοΰ Όλυμπου 
μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

8 . O t Σ α ρ α π α το α ν α ίο ι ε ίν α ι νομ άδες ά β χ α ιό & εν ; [σελ. 95— 100].

Τα συμπεράσματα τοΰ H öeg περί των Σαρακατσαναίων ώς απογόνων 
αρχαίας νομαδικής φυλής άποδέχεται o A. H a b e r la n d t5, Καί κατά τήν 
Ρ . W aliriu am i ούδέν αντιλέγει εις τό νά δεχθώμεν νομάδας ποιμένας κατά 
τήν αρχαιότητα, πάντως τό πρόβλημα αξίζει νά Ιρευνηθή ιδιαιτέρω ς1. 
Ά λλ’ ό E d. H erm an n  θεωρεί άναπόδεικιον τήν θεωρίαν δτι οι Σ, ήσαν 
νομάδες ήδη κατά τούς αρχαίους χρόνους \

9. Ο ί Σ α ρα ,χα ια α να ΐο ι έ 'γιναν νομ άδες  [σελ, 100—105],

Οι Σκύθαι, ’Ιρανικός λαός σιενως συγγενειών προς τόν λαόν τόν δμι- 
λοΰντα τήν Άβεσπκήν γλώσσαν (τήν γλώσσαν τοΰ A vesta), έγιναν iv 
μέρει νομάδες, δπως καί μέρος τοΰ λαοΰ τοΰ A vesta ήτο νομαδικόν*1. Οί 
Σλάβοι, πρίν ή διέβησαν τόν "Ιατρόν «εζων νομαδικώς» καί «δυσχερώς 
έφερον τους τών γεωργών πόνους* (Τά τακτικά, διάτ. 18, 79 καί 105)’, 
κατά δέ τούς χρόνους τών σταυροφοριών ό Γουλίέλμος Τύρου θεωρεί τούς 1 * * 4 * 6

1 Κατά πληροφορίας μου παρά τοΰ Σαρακατσάνου Κ. Γαλή, ετών 28, Ικ Βελε- 
στίνου (1938).

1 C. Evelpidi, 5 es e ta ts  balkaniques 113.
s W iener Zeitschr. f. V olkskunde 31 (1926) 141.
4 Indog. F orscbungen  46 (1928) 360.
fi Philolog. W ochensckriit 49 (1929) 1389.
6 M, Vasmcr, Die I ra n ie r  in Südrussland , Leipzig 1923, 7 καί εξής, 20 
’ Τά τακτικά συνετάχ&ησαν επί Λέοντος Î "  τοΰ Σοφού, κατά τά τέλη τοΰ 9°ν 

αΐώνος. Πβ. Κ. Άμάνιον, 'Ιστορία τοΰ βυζαντινού κράτους 2, 100. Καί δ F. Dvornik, 
Les S laves, B yzance e t Rome an  IX^me siecle, P aris 1926, 20 δέχεται δ π  ol 
Σλάβοι ήσαν νομάδες καί μέ τήν γεωργίαν ήσχολοΰντο κατά τρόπον πρωτόγονον (πβ. 
Άμάντον, Ιστορία τοΰ βυζαντινού κράτους 1,357). Ή  συλλογή άλλωστε τών ε(ς τήν 
νέαν έλληνικήν δανείων σλαβικών ποιμενικών λέξεων παρά τοΰ G. Meyer δεικνύει τόν 
κυρίως ποιμενικόν βίον τών Σλάβων πβ. "Λμανίαν, Ivft’ άνωτέρω 1, 468,



Σέρβους ποιμενικόν λαόν, χωρίς γεωργίαν* 1. Καί οι Άρωμοΰνοι έχουν δια
τηρήσει εις τό γεωργικόν λεξιλόγιόν των τήν λατινικήν δρολογίαν, άπόδειξις 
τούτο ότι άρχικώς δεν ή σαν καθαρώς νομαδικός λαός s, άλλα έπεδόθησαν εΐς 
τον νομαδικόν βίον ΰστερώτεςον, όπως έκαμαν καί οί ’Αλβανοί*. Γενικώ- 
τερον δε, δ ήμινομαδισμός (H albnom adisnm s, tran sh u m an ce) εΐς ιήν 
Βαλκανικήν δεν περιωρίσθη εϊ; ώρισμένην κοινότητα ή εθνικότητα, ώς 
δρθώς παρατηρεί 5 A. H a b e rlan d tL

Κατά ταΰτα δεν είναι διόλου πιθανή σΰναψις των Σαρακατσαναίων 
προς άλλας ήμινομαδικάς φυλάς τής Βαλκανικής μή ελληνικός r> καί αντίθε
τος φαίνεται φυσικόν οτι μέρος ελληνικοί πληθυσμοί έγινεν ήμινομαδικόν.

10 . /Τερί ιιρς «οίτίόσς τω ν -Σαρακατααναίων [σελ, 101—105],

Οί κάτοικοι τοϋ χωρίου Βασταβέτσι (τώρα Πετροβοΰνι) τής περιοχής 
τών Ίωαννίνων έχουν τήν παράδοσιν ότι «οί πρώτοι Σαρακατσαναΐοι κα
τάγονται άπό εκεί καί on  διεσκορπίσθησαν έκεΐθεν λόγφ πανούκλας. Κατά 
περίεργον τρόπον ή ίδια παράδοοις υπάρχει καί εΐς τό Σεράκον, χωρίον 
βλαχόφωνον τής Η πείρου έπί τής Πίνδου. Ύ πό των Βλάχων τοΰ Σεράκου 
οί Σαρακατσαναΐοι καλούνται B izdidzanu δηλ. Βασταβετσινοί, διότι τό 
χωρίον Βασταβέτσι καλείται παρ’ αυτών B isdidzanu. Τήν ιδίαν παράδοσιν 
έχουν καί πολλοί Σαρακατσάνοι, μερικοί μάλιστα έχουν καί ονόματα οικο
γενειών ίπαρχουσών καί σήμερον εις τό Βασταβέτσι. Ή  παράδοσις αυτή 
νομίζω—λέγει ό Χρ. Σουλη;—είναι σπουδαιότατη διά τήν ελληνικότητα των 
Σαρακατσάνων καί τήν καταγωγήν αυτών* Γ>.

Ό  μακαρίτης καθηγητής Γ. Άναγνωστόπουλο; ευρε προφανείς τάς 
δμοιότητας το ί γλωσσικοί ιδιώματος τών Σαρακατσαναίων τής Η πείρου 
καί το ί Ιδιώματος τών Τζουμέρκων’* εννοείται δτι ή σόγκρισις αυτή, επί 
τή βάσει δλιγοστών φαινομένων δεν γίνεται καί ως προς τήν γλώσσαν τών 
αλλαχού Σαρακατσάνων. 'Οπωσδήποτε τό συμπέρασμα τοΰ °Αναγνωστοπου- 
λου δτι «ή αρχική κοιτίς τών Σαρακατσαναίων πρέπει νά ζητηθή νοτίως

1 Softoiov, Revue intern- des e tudes balkan iques 2, 108* πβ. “J/tayior, ε ιθ 1 
ανωτέρω 2 , 1 O0 σφμ.

5 E. Gamillschey, R om ania G erm anica 2 {Leipzig—Berlin, 1935) 211' 6 G am . 
παραπέμπει εις T h . C apidan, D acorornania 1, 208 καί έ |% ,

J. Jordan, Zeitscbr. f. rom an. Philol. 19 (1929) 356—57.
1 W iener Zeitschr. f. V olkskunde 31 (1926) 111.
1 Πβ. Ed. Hermann, P hilo  log. W ochenschr. 19 (1929) 1388, ό όποιος απο

κλείει τοιαΰτφν συναψιν.
0 Κατ’ άνακοίνοΜίν τοΰ γυμνασιάρχου κ. Χρ. Σονλη.
1 ΆΟηνά 36 (1921) 70 σημ. 1 Βλέπε καί Höeg 1, 293—301* πβ. Σ ι. ΚυριαχΙ- 

$ψ , Λαογραφία 8 (1925) 609.



ιών Ίωαννίνων . . . » ' συμφωνεί προς την ανωτέρω πιιράδοσιν καί προς 
τό συμπέρασμά μου (I 105). Πάντως δεν είναι αληθές ou  σήμερον δλοι οί 
Σαςακατσαναΐοι, ακόμη και οΐ της Θρρκη;, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στέ
ρεας Ελλάδος χλπ. ομιλούν τό αυτό άμιγές ηπειρωτικόν Ιδ ίω μα1 2. Τέλος 
ένδειξιν τούτου, δτι ή χοιτίς των Σ. ύπήρξεν ή ’Ή πειρος καί οτι οΰτοι πλη- 
θυνόμενοι έξετάΟησαν βαθμηδόν άνα την λοιπήν 'Ελλάδα, αποτελεί τό γεγο
νός δτι οΐ περισσότεροι Σ. καΐ σήμερον εδρίσχονται εΐς την "Ηπειρον, εις 
τά δρη Γράμμον, Πάπιγκον, Μητσικέλι, Τόμαρον, Τζουμέρκα, Περιστέρι 
και αλλαχού, διαχειμάζοντες εΐς τάς πεδιάδας ΙΙρεβέζης, Ά ρτη ς καί Φιλιπ- 
πιάδος μέχρι και Αιτωλοακαρνανίας (Βάλτος, Ξηρόμερον).

11. Γάσις Ρ ουμάνω ν λογίω ν  [σελ, 77, 79, και έξης, 88 , 8 9 —90, 99].

Δεν υπάρχει άμφιβολία περί των επιτευγμάτων άριστων Ρουμάνων επι
στημόνων εις την έρευναν τής γλώσσης, δπως είναι ό P as 'ca rİu , Phİlip- 
p id i, C apidan, R o se tti, G ra a r , P ascu  καί πολλοί άλλοι' Ρουμάνοι επι
στήμονες Ιδημιουργησαν τό Λεξικόν τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, τον Γλωσ
σικόν "Αΐλαντα τής Ρουμανίας, Φωνητικόν Έργαστήριον, Γλωσσολογικήν 
Ε ταιρείαν, καλά γλωσσικά περιοδικά κλπ. Ό  σωβινισμός δμως άδηγεΐ εΐς 
την υποσυνείδητον τάστν νά αΐιξηθή έ άριθμός τών εν Έλλάδι Άρωμουνων 
και ^δημιούργησε την Ρουμανικήν θεωρίαν περί τής καταγωγής τών Σαρα- 
κατσάνων έκ τών Άρωμοτίνων. Μέ λύπην παραπέμπω εΐς δ,τι ό G . W et- 
g au d  έχει εϊπει περί μερικών, αρίστων κατά τά άλλα, Ρουμάνων γλωσσολό
γων ώς άκολουθουντων σωβινιστικούς δρόμους 3 ή έξ αφορμής εργασίας 
τού T h . C apİdatı (R aportu rile  A lbano-rom âne, D acorom ania  2, 
444—5 5 5 )A

1 Αυτόθι,
3 Οΰιως ό Κ. Φαλτάπς, Ή  Νεολαία τεύχος 18, σελ. 591, Οί ρηματικοί τύποι 

εΐς — αμα? τών Σαρακατσαναίων της Ηπείρου δεν άποδεικνύουν τίποτε, διότι απαν
τούν εΐς τήν ΝΑ. Θράκην, "Ηπειρον, Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν' βλ. Ά>ί7. Παπαδο- 
ίΐονλον. Γραμματική τών βορείων ιδιωμάτων, Άθήναι 1926, σελ. 90.

3 Ο. W e ig u n d , Balkan-Archiv 3 (1927) 315 : « . . .  ich scham e tnich, dass 
es gerade m eine ehem aligen Schuler Pus'cariu  und C apidan sind, die die Bahn 
d er obj ek ti veil F orschung  verlassen u n d  die la tin ische Tendenz eines C ipariu  
neu beleben, die İch schon lân g st ahgetan  g laub te  Ό  P us 'cariu  γράφει
τελευταίως δτι άτρήκε ιόν άλλοτε πολεμικόν τόνον καί έγινε διαλλακτικώτερος ; «An 
S telie  d er U nbeugsam keit d er A nschauungen v ers tâ rk te  sich in m ir m ehr nnd 
m ehr die D uldsarakeİt gegenüber frem den Meinungen- D as e rk lâ rt das  F eblen  
des polem ischen Tones in  deni vorliegenden W erk* (Die rum anische Sprache 
σελ. X).

1 W e ig a n d , Balkan-A rchiv 2 (1926) 275 καί εξής: «E İn em Forscher, der 
nnbefangen an se ine Aufgabe geh t, m uss es vo llstândig  g le ichg îltig  sein,



’Έναντι 500.000 Άρωμουνων (150 000 e v  Έλλάδι) υπαρχόντων κατά 
τον ισχυρισμόν τοΰ T h . C a p id a n * 1 6 G. W eigand  βεβαιώνει on  παρ’ δλην 
την καλήν ίου Οέλησιν δεν ήμπόρεαε τό 1890 να υπολογίση πέραν ιών
160.000 εν συνόλφ tîç ’Αλβανίαν, Ελλάδα και τα μεθόρια βουνά τής Βουλ
γαρίας, δη  δέ και ό αριθμός αΰΐός δεν υπήρχε πλέον κατά τό 1926, διόιι 
είς τάς 160.000 είχε συνυπολογίσει δ W eigand  πολλούς, των οποίων τα 
τέκνα δεν ή μπορούσαν πλέον νά όμιλοϋν την άρωμουνοη'ιν (εις τήν νοτίαν 
Πίνδον, νοτίαν Μακεδονίαν καί ιδίως εις τάς Σέρρας, Θεσσαλονίκην, Σιδη- 
ρόκαστρον, Νιγρίταν κτλ.)". Eıvuı δέ γνωστόν δτι οι Άρωμοΰ'Ο ΐ ΰπελογί- 
ζοντο διά τήν Μακεδονίαν, Θρχίκην, Θεσσαλίαν και λοιπήν Ελλάδα εις
210.000 κατά τον Σέρβον G opc 'ev ic ' (1889) ανήρχοντο είς 74.465, κατά 
τον ΚλεάνΑην Νικολαίδην (1899) εΐς 41.200, κατά τον Βούλγαρον V. Kan* 
c 'ev  (1900) εΐς 77.267 καί κατά τόν Κ . O esterreİch  (1905) εΐς 100.000 \  
Κατά νεώιερα δεδομένα οΐ İv Έλλάδι Κουτσόβλαχοι ανήρχοντο εΐς 40.000, 
οί iv Σερβίμ εΐς 30.000 και εν συνόλφ είναι 100.000·\ Καίει τήν προτε* 
λευταίαν άπογρειφήν εν Έλλάδι οΐ δμιλυνντες τήν Άρωμουνιχήν ανήρχοντο 
εΐς 19 7 0 3 Λ.

Εις Υπερβολικόν ζήλον, νομίζω, όιρείλειαι καί ή ι’ίνευ αποδείξεων γινό
μενη βεβαίωσις τοϋ διακεκριμένου Ρουμάνου γλωσσολόγου S. P us'cariu , στη* 
ριζομένου άλλωστε εΐς τόν C apİdan, δτι «αί σημερινα’ι [άπογραφαί] — ΐδίως 
αί έλληνικαΐ —εΐναι νοθευμένοι» ή δτι δ βίος των Άρωμουνων «δπό τήν

welchen U rsprung ein W ort hat, Bei den Mitarbeitern der Dacoromania 
maeht sich aber bei alien etym ologise hen U ntersuehutigen die Sucht rumâ- 
nisch resp. lat. E tym ologien ansfindig zu manchen in gan î aufdringlicher 
W eise bemerkbar. G eradezu koiniseh w irkt aber bei manchen und nicht zum 
w enigsten bei Capidan die F lu ch t vor bulgarischen E tym ologien. Bevor die 
Herren die Voreingenom m enheit nicht ahlegen, ist an ein w ahrhaft wissen- 
schaftliches Arbeiten nicht zu denken. Lehnw iirter sind keine Schande, wohl 
aber die Obersch wem m ung der ererbten M uttersprache in it Frem d wo rt er ti...». 
Ιίαΐ περαιτέρω σελ. 277 : «Der B alkan-krieg und noch mehr der W eltkrieg bat
die B edeutungslosigkeit der Aromunen doch alien, die die W ahrh eit wissen 
wollen, k lar g e legt, nur der Arom une Capidan weiss nichts davon. Aus die- 
sem G eist heraus erklâren sich auch seine übrigen Ü bertreıbungen und die 
Such t alles M öglİche und U nm ögliche als Ruuıânîsch zu erklâren*.

1 Εΐ; τήν νΐω τέραν εργασίαν του ό T h , C a p id a n ,  Arom ânii (1932), σελ. 32, 
υπολογίζει SCO—350 χιλιάδας Άρωμοΰνων συνολικώς.

1 W e iy a n d ,  Balkan-Arch iv 2, 277.
* n p. G l. N io x ,  L es pays balkaniques, Paris 1915, 8 .
4 Βλ. .1, C e i j ü \  Rem arques sur 1’ethnographic de la Macedoine, Paris 

1907, 56.
5 Βλέπε C, E v e lp id i ,  L es etats balkaniques, Paris 1930, 43.
6 Annuaire statistique de la Grece, 7, Athenes 1936.



ξένην κυριαρχίαν κατέστη αφόρηιος κατά τΰς δυο τελευταίας δεκαετίας» ‘. 
Ό  Pus'carİu  έξ άλλου προσπαθεί να μειώση εις το έλάχισιον την σλαβικήν 
επίδρασιν έτι τής Ρουμανικής νλώσσης 5, όπως κρίνει καί άπροκατάληπτος 
Άμερικανδς γλωσσολόγος *.

"Οσον άφορΰί τδ έργον τοΰ G . Pascu , R um an isclıe  E lem en te  in  den 
B alkansp rachen  (G eneve, 1924) εκφράζονται ώς άκολοΰδως ό Ρ, K re ts
chm er καί ό K r. Sandfeld, « U n te r rum ânİscheıı E lem en ten  v ers teh t 
d e r V erfasser d ieser verdİenstvolletı u n d  we tvo llen  A rb ;ît  n ich t n u r 
die w irklich  aus dem  R um an isch en  s ta m m e n ie n  W ö rte r, sondern  
m erkw iird igerw eise auch  die aus dem  E atİn isc lıen  der B alkanhalb - 
insel e n tleh n ten . E s w are dock  dasselbe , a ls  went! m an die aus 
Ita lien  beleg ten  v u lg â rla te in isch en  W örter als ita lıen iselıe  bezeichnen  
w ollte»  s. « t,a  sy n th ase  essayde p a r M. Pascu . . .  ne p eu t-e tre  con- 
side ıee  que com m e to ta lem en t m anqude. S elon  luİ, l’in ilu en ce  du 
ro u u ıa İn su r  les lan g u es  b a lk an iq u es au ra İt e te  dcrasan te, ca r la ü ste  
dressde p a r lu i ne com prend  pas ıuoins de 452 m ots d’o rig in e  prd- 
teııdue rouıııaİne. Mais, pour o b ten ir ce clııffre, il donne com m e 
roum ains nom bre de m ots la tİns, q u ’U appelle «roum ano-Iatîns» sans 
fou rn ir la  p reu v e  q n ’ils so ien t p re c h e n e n t p reroum ains e t non p a r 
exem ple p red alm ates, il use d ’un g ra n d  a rb itra İre  e t fa it des e ty 
m ologies fan ta isistes»  \

Προ τοΰ W eigand  δ Ρουμάνος O vide D en su sİan u  υπήρξε ο καλύ
τερος κήρυξ τής επιστημονικής άληθείας. Έ γραφ ε τδ 1900 χά έξης : 6

E e p a trio tism e , te l q u ’il es t com pris au jo u rd ’hui en  R oum an ie , 
en trav e ra  long tem ps encore le  p rog res de la ph ilo logie roum aine , en 
em pechan t les trav a illeu rs  de cherclier ou de d ire  la  vdritd . C’es t 
p o u r m dnager des susceptİb ilİtes patrio tiq u es q u ’on evite so u v en t en  
R oum anie  de p resen te r les choses te lles q u ’elles on t dû  se passer. 
O n im pose au  ph ilo logue , com m e â l 'h is to rien , de ne defend re que 
les  theses qui concorden t avec les idees dom inan tes sur le pasşd  du 
p eup le  ro u m ain  . . . On oublie cep en d an t q u ’eu p ro p a g ean t ces ten 
dances on donne une conception fausse du  p a trio tism e . Ce n ’est pas 1 2 3 * * 6

1 S . P u s  c a r i n , D ie rum aaische Sprache, Leipzig 1943, 269. :
2 "Evft* άνω tig ω οελ. 843— 7.
3 G. M e ss in g , L an gu age 24 (1948) 230: Pus'cariu *is also inclined to m ini

m ize S lavic influence on Rumanian».
* P. Kretschmer, G lotta 1C (I92S) 181.
6 K r . S a n d fe ld ,  L inguistique balkan ique 64.
15 O. D e n s u s ia n u ,  Histoire de la langiie Roumaine, I. Les Origines, Paris 

1902, σελ. X XX  καί έξης.



en  cach an t la  vdrite  q u ’on se r t h o n n e tem en t son pays ; en  p rocedan t 
ain si, n i le p a trio tism e  ni la science n’y tro u v e n t leu r profit, L e  
v ra i p a trio te  n’est p as  celui qui cherche â d en a tu re r Ies faits e t â se 
tro rap e r soi-m em e, et le sa v a n t o u b lie ra it son  devoir s ’İl d v ita it de 
d ire  la  vdrite , quelque penible q u ’elle doive e tre .

Πλάνη εις τήν Επιστημονικήν ερευνάν είναι πολλάκις κακόν άιατόφευ- 
κτον, και ϊσα ΐσα ε{ι κολιό ιερά αναδύεται ή άλήθεια εκ πλάνη;. Άλλα σύγχυ- 
σις δημιουργουμένη ενεκα τής ΰπαρχούσης τάσεως, νά άποδειχθή κάτι Εκ 
τών προτέρων επιζητούμενον δεν επιτρέπεται καί ακόμη Επιβραδύνει καί 
παρακωλύει την επιτυχή επιστημονικήν ερευνάν, δίαν π.χ. εις τήν περίπτω- 
σιν τής θεωρίας περί τής άρωμουνικής καταγωγής των Σαρακατσαναίων οί 
Ρουμάνοι επιστήμονες δημοσιεύουν γαλλιστί ή γέρμανιστί βιβλία καί μελε
τάς, a t δποΐαί δίδουν εΐς τον άλλης εϊδικόιηιος επιστήμονα τήν εντύπωσιν 
οιι οι Σαρακατσάνοι είναι πράγματι Άρωμούνοι, δτι τοϋτο άπεδείχθη ήδη 
τρανώς υπό τών Άρωμουνων λογίων καί ön  ζήιημα περί τής άρωμουνικής 
καταγωγής των Σαρακαισάνων δεν υπάρχει.

Ε πειδή  Επιθυμώ νά πιστεύω εΐς τήν άκεραιότητα, τήν ειλικρίνειαν καί 
τήν Επιστημονικήν συνείδησιν των Ρουμάνων Επιστημόνων καί δεν άποδίδω 
καμμίαν αξίαν εΐ; οίανδήποτε προπαγάνδαν, ή οποία είναι άντικρυς αντί
θετος προς τήν επιστήμην, ελπίζω οτι οί διακεκριμένοι Ρουμάνοι επιστήμο
νες θά ευαρεστηθούν νά βασανίσουν σοβαρώς Εκ νέου τό πρόβλημα τής κα
ταγωγής των Σαρακατσαναίων καί άκολούθως ή νά προσκομίσουν διαφω- 
τισιικά δεδομένα καλυτέρας ποιότητο; των Επιχειρημάτων των, τά όποια 
αναιρούνται εΐς τήν παρούσαν μελέιην, ή νά δεχθούν τά λογικά συμπερά
σματα τής μέχρι τοΰδε Ερεύνης.

12. A Î  λό£«ις < d  ε a  $, λ ά λ α ς καί cvyysv if {σελ. 76, 88].

Αί λέξεις τού ιδιώματος των Σαρακατσαναίων τής ’Ηπείρου τάτας 'π α 
τήρ3 καί λαλά 'μήιηρ’ θεωρούνται υπό τού H öeg δάνεια Ικ τής ρουμανι
κής* 1, 78 λέγει ό συγγραφέας : on a so ııven t teco u ts  â  des term es 
e t ran g e rs  p o u r ren o u v e le r les term es de tend resse . Ε π ίσ ης τό σλαβι
κόν fa ta  καί δμοιοι οροί ερμηνεύονται εκ ρουμαν. ta ta  *pdre3 δπό τού 
Ο . Pascu  *, Παραλαμβάνοντες τούτο ό T h . C apidan 948 καί ό T . Papa- 
h a g i 268 ισχυρίζονται οτι οί οροί ούτοι, ειλημμένοι εκ τής άρωμουνικής, 
άποτελοΰν τρανήν άπόδειξιν τής φυλετικής συγγένειας Σαρακατσαναίων καί 
Άρωμουνων. Έ άν δμως βασανισθή τό επιχείρημα λεπτομερώς, άποδεί- 
κνύεται άνίσχυρον. 1

1 Rum ânische Elem ente in den Balkansprachen 8 6 .



τά ιας

Δεν εΐναι ανάγκη νά μνημονευδή τό ομηρικόν άντίσιοιχον αττα1 '  πά
τερο ύλλη’ π 31 και τό συνώνυμον τεττα Δ 412 -, τών όποιων ή σημασία 
φαίνεται θωπευτική εις προσφωνήσεις1 * 3 * * *' δ Η . E b eliag  4 άποδίδων άμφό- 
τερα διά τοΰ λατινικοί ta ta  (V aterchen) παραθέτει παράλληλα τών άλλων 
ΐνδοευρωπιλικών γλωσσών. Ό  D ucange 7ι μνημονεύει τατάς εκ τών υστέρων 
βυζαντινών χρόνων καί μεσαίων, λατινικόν tufas.. Ό  δέ Ά δ . Κοραής ’ίλιά- 
δος Δ 50 μνημονεΰων τό χωρίον τής Ευσταθίου ΙΙαρεκβολαΐ ιϊ.ς "Ομηρον 
400, 30 καί εξής παραβάλλει καί ιό νεώιερόν τα ια ς: «τατας παρ’ ήμιν νυν 
καλείται δ πατήρ» και διά μακροτέρων λέγει αλλαχού : «τατας μέ σανών, 
πατέρας Σ, τατάς, Δ. πατήρ, Έλλ. από τό Όμηρικόν τέττας (Ό μ. δ’, 412) 
. . . Οί Γκραικορ. ώνόμαζαν καί 'τατάν τής αυλής’ Δ. ενα τών αυλικών, τον 
από τινας εξηγοΰμενον παιδαγωγόν τών τέκνων τοΰ αΰιοκράτορος. Ή  λέξις 
ώνοματοποιήθη από τών νηπίων την γλώσσαν. Τοιαύιην ονοματοποιίαν 
έπαθε καί ιό  θηλ. τατά, ή χυδαιέστερον τζάιζα, Σ .— ή μήτηρ (mere)».

Είς τάς άλλας ινδοευρωπαϊκάς γλώσσας υπάρχουν παράλληλοι τό π σ ι=  
άρχ, ίδικόν ta t  âh  'πατήρ’, λατιν. ta ta  'πατήρ, τροφενς’, χεττιτ. ta ta  'πα
τήρ’, σλαβ. (ρωσσ., τσεχ., πόλων ) fû ta  'πατήρ’, άλβαν. fa te  'πατήρ, πάπ- 
πος’, νεογερμαν, Tate  'θεία’, ΐσλανδ. tu ta  'θεία1, λεττ. tâ ta  'πατήρ’, λι- 
θουαν. tâtis ‘πατήρ’ καί fe ta  ’θεία’, παλαιοσλαβ. fe ta  ‘θεία’, σερβ. καί 
ρωσσ. te fka , άρχ. πρωσσ. thetİs  'πάππος’ κτλ. ·.

1 Προς τό όμηρικόν «tax πβ. ΐ,ατιν. a t la  'πατήρ', σσβιν, a t la ,  χεττιτ, a t la s ,  
γοτθ, a l la  'πατήρ, πρόγονος’ (καί όνομα A ltila '* , άρχ- ίνδ. a t tâ  'μήτηρ, ή πρεσβυ* 
τέρα αδελφή’, άρχ. σλαβ. (itic i 'πατήρ’ κττ. Βλέπε Β . D e ib rü c k ,  Die indogermani* 
schen Verwandtschaftsnam eu, L eip zig  1889, 71, 449' IV7. P r  e ll to ils , Etym ologj- 
sehes W orterbueli der griechischen Sprache, G ottingen 1905, 63 E. Bowacij, 
Dictionnaire etym ologique de la langue grecque, H eidelberg— Paris 1916, 98' 
N . J o k t ,  IJnguistisch - knlturliistoriscbe Untersuehungen, B erlin — Leipzig 
1929, 38.

7 Πβ. Ευσταθίου Παρεκβολάς είς "Ομηρον 659, 52 καί 490, 36 καί εξής.
3 Πλ, Λ. Meillet, Bulletin de la Societe de linguistique 34 (1933) 1 καί 

conıpte-rendu σελ. 5.
1 L exicon  Homericum 1, L ipsiae 1880. λ. «rra.
s Glossarİum ad scriptores medire et infimro graecitatis, L ııgdıın i 1688, 

στήλ. 535.
e Άτακτα 4 , 590.
7 Βλέπε Ddbrtick, ένθ’ ανωτέρω 70—72, 76, 120' P r e l lw i t : ,  ενθ’ ανωτέρω 962 

(μετά τοΰ retta συνεξετάζει τό ταια)' ,4. It'aide -J. Pokoontj, Vergleİclıendes etymo- 
logisches W orterbueh der iudogerm anisclien Sprachen, B erlin— Leipzig 1927— 
30, 1, σελ. 704 E. Schwij-er, Griecbische Gram m atik 1, 315 S. Feist, Verglei- 
chendes W orterbueh der gotischen Sprache3, Leiden 1939, λ.' .4(0. u. B in m e n -



'Ό πω ς δρθώς παρατηρεί ό J . F ried rich  \  ή λέξις t  a ta- τής Αουβίας 
γλώσσης (εις τήν Μικρών “Ασίαν) δέν είναι ορθόν νά συναφθή προς τό λα
τινικόν ta ta  ή τό άρχ. ινδικόν fa ta  ' επίσης τό νεοελληνικόν (τής Καππα
δοκίας) d a d â s  δεν δυνατοί, λέγει δρθώς ό συγγραφείς, να προέρχεται εκ 
ιο ί  ομηρικού τήτα . Ό λα ι αί λέξεις αυιαι προέρχονται έκ της παιδικής 
γλώσσης χωρίς έξάρττισιν τής μιας γλώσσης άπό τής άλλης,

Τί «ράγε συμβαίνει μέ την λέξιν ιώτας των Σαρακατσαναίων τή ς ’Η πεί
ρου-; Θα ήδύνατο νά προέρχεται εκ τής άρωμουνικής, αν θά ήτο άγνωστος 
εις την παλαιοτέραν μεσαιωνικήν ελληνικήν ή εϊς τάς έλληνικάς νήσους Κρή
την, Δωδεκάνησον, Κάπρον κλπ. “Άλλως ή λ. ι ά τ α ς  των Σαρακατσαναίων 
προέρχεται έκ τής ελληνικής, ή όποια πράγματι έχει την λέξιν.

Εις απόσπασμα Ίωάννου τοϋ “Αντιόχειας (7°> αιών) «φέρετε τον τατά 
μου» *, εις Ιπίγραμμα τοϋ Μυρίνου (παλαιοτέρου τοϋ 10<Μ’ αϊώνος) «βάπτε 
δε τάς λεύκάς καί λέγε πάσι τατά» \  εΙς τον Ή ρώνδαν II I  79 «τατά, κόσας 
μοι δώσετε», εις τόν βίον τής αγίας Μαρίνης (χειρόγρ. τοϋ ΙΟ011 αιώνος) 
« τ α τ ά »  (έκραζε παιδίον προς τόν υποτιθέμενον πατέρα του Μαρίνον) \  
εϊς τόν Γ. Άκροπαλίτην Χρον. Συγγρ. 66 (έκδ. A H eisenberg) «τόν Κα- 
λαμπάκην Θεόδωρον, δν και τατάν τής αυλής χατωνόμαζον», εϊς τόν Δού
καν *Ιστορ. 250, 15 «Τί εϊσι ταΰτα λαλά; ως εϊποι τις κατά την κοινήν 
γλώτταν τατά ήγουν παιδαγωγέ», Παχυμέρ. 4 ,2 9  καί 6 , 32, Κωδινόν 
5, 57 κλπ.

Εϊς την νέαν ελληνικήν ή λέξις άπαντά εις ολόκληρον την γλωσσικήν 
περιοχήν υπό ποικίλους τύπους :

τάτ« 'πατήρ’ (“Ή πειρος, Κεφαλληνία, Καλημέρα Άπουλίας), τάτας 'πα
τήρ’ (Εύβοια, Ζάκυνθο:, Ζαγόρι “Ηπείρου, Τζουμέρκα, Θήρα, Θρφχη, Κε
φαλληνία, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάς), τάτος 'πατήρ’ (Τσαμαντάς ’Ηπεί
ρου, Διδυμότειχου Θράκης), τάτης 'πατήρ’ (αγνώστου τόπου), τάττας ‘πατήρ’ 
(Ρόδος), ιιάιιας 'πατήρ’ (Πόντος), τατά ‘πατήρ’ (Θεσσαλία, Κεφαλληνία, 
Σάμος, Χαλκιδική, Καππαδοκία, Τσακωνιά), ταάα 'πατήρ* 5 (Σάμος), τατάς 
'πατήρ’ (Αίγινα, Βιθυνία, Εύβοια, Θήρα, Θρμκη. Ζάκυνθος, Καππαδοκία, 
Κάρπαθος, Κρήτη, Κόπρος, Λέσβος, Λιβύσσι Λυκίας, Μεγίστη, Πάρος, Πά- 
τμος, Πελοπόννησος, Ρόδος, Στερεά 'Ελλάς, Σύμη, Χίο;) καί 'νουννός’

thal, Indogerm anİsclıe Forschugeıı δ (ΠΜΟ) 262. Παλαιόν ιλλυρικόν σιοιχεΐον θεω
ρεί την λέξιν deıİa 'θεία’ των αρχαίων Βενειών (Veneti) ό İÎ. ν . 1‘l a n ta ,  Litter is 6  

(1929) 152- πβ. Η . K r a h r ,  Die W elt als G eschichte 3 (1937) 136.
1 Zwei k leinasiatisehe L allw orter : G lo tta  23 (1935) 209 καί εξής.
- 77ı, Mommsen, B ruehstücke d esJo h an n e s  von A ntiocheia tmd des Jo h a n 

nes M a la las : H erm es 6 (1872) 312.
5 Άνθολ. Παλατ. 11, 67, 4 (Diibtier, τόμος 2).
* L . C lw jn c t ,  Revue de Γ Orient chretien 6 (1991) 577, αιίχ. 5.



(Ά βία Λακωνικής, Σίλη Καππαδοκίας, Κάρπαθος, Κάσος, Κύπρος [ήδη εις 
to  Χρον. τοΰ Μαχαιρά I, 492 εκδ, R  D aw k in s |, Λιβόσσι, Πάτμος, Ρό
δος, Σύμη), 'ηγούμενος’ (Κρήτη)' Ιπώνυμον Ταττός (Λερός).

Θηλ. ra ta  ‘μήτηρ’ (Διδυμότειχον Θράκης), ra ta  'θεία ’̂ Ή  πείρος), ταττά 
(Μεγίστη). Ό μοίω ς τέτα ‘θεία’ (Ζαγόρι ’Ηπείρου, Λιβόσσι, Μακεδονία), 
τέιη 'θεία’ (Άδριανοόπολις Θράκης), τέτω *ή έκ μητρδς θεία’ (’Ήπειρος), 
τιτά 'θεία’ (’Ήπειρος).

'Η  ελληνική λέξις είναι κατά ταΰτα παράλληλος προς την λατινικήν ta la  
'πατήρ’ εκ τής οποίας προήλθον αντίστοιχοι τόποι των ρωμανικών γλωσ
σών, ιταλικός, γαλλικός, ρουμανικός' ώς πρός τό άρωμουνικόν ta ta  ΰπέδει* 
ξεν ήδη ό Κ. Νικολαΐδης 1 την άρχήν του έκ τοΰ λατινικοί ta ta .  ’Ακόμη ή 
λ. ta ta  ή μπορεί νά είναι ώνοματοποιημενη καί εις τός ρωμανικός γλώσσας 
ανεξαρτήτως από τής λατινικήςs. Άλλα θέν υπάρχει καμμία ενδειξις δτι ή 
λ. τάτας τών Σαρακατσαναίων είναι άρωμουνική, υπάρχει όμως άπόδειξις 
περί τοΰ ότι είναι ελληνική.

λά λα , Λαλάς

Αί άλβανικαί λέξεις λάλα 'μάμμη’ καί Λαλάς 'πάππος’ έχουν έιυμολο- 
γηθή εκ τοΰ τουρκικοί l a l a :\  καιά δε τόν F r , M iklosİch 4 ή λ. la la  είναι 
περσική, όπερ επαναλαμβάνεται καί ΰπ’ άλλων·’. Ό  G. M u rn u f' τό Ιλλην. 
λαλάς Όεΐος’, τό άρωμουνικόν la la  'θείος’ καί τό αλβανικόν Ija lje  καί 
Ija ljo  'πατήρ’, πάππος’ έτυμολογεΐ §κ τοΰ τουρκικοΰ la la  'H o fn ıe is te r, 
M ajordom us’, υποστηρίζει εν τοότοις τήν άποψιν ότι τό ελληνικόν είναι 
δάνειον έκ τής άρωμουνικής. Καί ό H ö eg  7 το υπό τών Σαρακατσαναίων 
λεγόμενον λάλας 'θείος’ (σπανιώτερον τοΰ συνώνυμου ύάρΑας) ετυμολογεί 
εκ τοΰ συνώνυμου άρωμουν, la la ' πράγματι ένή* υπό τών Ρουμάνων λέγε
ται unch iu , οί Άρωμοΰνοι έχουν i a l a s.

Πάλιν ή παράδοσις τής λέξεως εις τήν ελληνικήν καί ή εκτασίς της εις

1 1 Ετυμολογικόν λεξικόν της Κουισο βλάχικης γλώσσης 252.
2 Βλέπε W. Meyer—Lvbke, Roman, etvmol. Worterb.® 851)6 (σελ, 717) λ,

tata κσι ιήν αυτόθι παρατιθεμένην βιβλιογραφίαν.
3 G. Μ cif er. Η ty  mo log is d ies W iirterbnd) eler nlban. Spraclie 236* τοΰ to 

δέχεται καί ό G. P a s ç a ,  Runıanİscbe E lem enle in den B alkanspradıen  8 .
4 Die türkisclıen E lem ente: D enksclıriften d. Akad. d- W jss. zn W ien, 

phil -hist. K l„  35 (1885) 117.
·' Σ τ .  Ξατ& ονδίδη,:, Έρόιτόκοιιος, 'Αθήναι 1915, σελ. 594. ‘1. B a y ıα τζ ίδ η ς , 

Αμοργός, Ά9ηναι 1918, 80.
15 Rnm ânische Rdinwcirter ini N eugrİechisehen 30,
7 I,es S aracatsans 2, 17i b πβ. 2 ,211.
* Κ . Λ τχολα ίδη ·;, Ετυμολογικόν λεξικόν τής Κουτσοβίαχικής γλώσσης 252.



την Ιλληνικήν γλωσσικήν περιοχήν δίδει την κλείδα προς λυσίν τοΰ προ
βλήματος.

Ή  λ. λαλά μαρτυρεΐται ΰπό τοΰ D ucauge  \  χρησιμοποιείται εις τον 
Έρωτόκριτον Β 487, Ε 1516 κλπ. Ό  δέ τύπος λαλάς είναι καί μεσαιωνι
κός: Δούκα Ίστορ. 250, 15 «Τί εϊσι ταΰτα, λαλά . . . », Ά θ . 'Υψηλάντου 
Τα κατά τήν «λωσιν σελ. 710 «τον εις τό σαχζαδελίκι του λαλάν του».

Σήμερον δέ λέγεται:
λαλά 'μάμμη’ (Ά θήναι, Αμοργός, ’Άνδρος, Εύβοια. Θήρα, "Ιος, Κάρπα
θος, Κάσος, Κίμωλος, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, 
Σίκινος, Σίφνος, Σύμη, Τήνος), λαλλά 'μάμμη’ (Κάρπαθος, Κάσος), λάλα 
'αδελφή’ (Ζάκυνθος), λ,άλη 'μάμμη’ (Κρήτη), λέλα 'μάμμη’ (Μήλος). Α ρσε
νικόν λαλάς 'θειος’ (’Ήπειρος, Θεσσαλία, Θριγκη, Μακεδονία), Αδελφός’ 
(Κεφαλληνία, Λεύκάς, Παποΰλια Πυλίας),'γέρων θεράπων’ (Ά θήναι, "Ηπει
ρος)' έπώνυμον Λαλάς (Σίφνος)’ λάλας 'θείος’ ("Ηπειρος, Μακεδονία), 'αδελ
φός’ (Αιτωλία, Ίόνιο ι Νήσοι, ’Ολυμπία, Πυλία), 'πάππος’ (Ίόνιοι Νήσοι), 
‘έξάδελφος’ (’Ολυμπία), 'παιδαγωγός’ (Ίόνιοι Νήσοι, Λιβόσσι, Μάδυτος)' 
έπώνυμον Λάλας (Τσακωνία) καί τοπωνόμιον τον Λάλα ("Ηπειρος, Κάρπα
θος, Ή λ ις  Πελοπόννησου). ’Επίσης είς —ος δν αλογι κώς «ατά ιό θείος, 
πάππος κτι, λέγεται λάλος 'θείος’ ("Ηπειρος, Κρήτη, "Ολυμπος, Μακεδο
νία, Στερεά Ελλάς), λάλους 'θείος’ (Μακεδονία), λάλος 'αδελφός’ (’Ακαρνα
νία), 'πάππος’ (Κρήτη)' έκ τούτου ΐσως «αΐ έπώνυμον Λάλος (Δημητσάνα 
Πελοπόννησου, Φίλιπποι'πόλις). ’Επίση; λάλ»?ς ‘θείος’ (περιοχή Σερρών 
Μακεδονίας), λιλλε 'θείος’ και λιλλά 'θεία’ (Κάτω Ιταλία),

Ά ν  καί ανεξάρτητος ονοματοποιία δεν αποκλείεται, είναι έν τούτοις 
πιθανή ή ερμηνεία ή δοθείσα εις τάς παραλλήλους βαλκανικός λέξεις (σλαβ. 
la la , la lo , έλλην. λάλα, λάλας κτι., άρωμουν. la la , άλβαν. I ja lje , Ijaljo) 
εκ τοΰ τουρκικού la la ,  τό οποίον §κ τοΰ περσικού *.

ΕΪς την ελληνικήν πσραλλήλως προς τους συνεχώς ζώντας έλληνικους 
δρους δηλωτικούς συγγένειας, όπως αδελφός, αδελφή, θειος, θεία, ϋνγάΐηρ, 
μήτηρ, πάππος, μάμμη, πατήρ, υιός, υπό ποικίλους τύπους, υπάρχουν άναμ- 
φισβήτηια δάνεια έξ άλλονν γλωσσών: μπάρμπας 'θείος’ εκ τοΰ ΐταλ. barba 3,

1 Glossarm m  σελ. 784.
5 M ih lo s ic h ,  ένίΓ άνωιέι.κι/ Κ ι'. B e n ı c k e r , Slavİselıes etym ologise!jes Wör- 

terbuch, H eidelberg 1924, C88  K  L o k o ts c h ,  E tym ologise lies W orterbuch 1299, 
σελ. 103 b .— Ai ανωτέρω λέξεις δέν έχουν οχέσ.ν πρόζ ιό μικρασιατικόν λάλου 'γεν- 
νηιικόν μόριον ποαδίου* απονιών είς άπόσπσσμα τοΰ Χιράιωνος (2<>s αιών μ Χρ. *Αν®ο- 
λογ, Παλατ. 12, 3) ή προς τό χετατικόν la lu  'ανδρικόν μόριον’* βλέπε J .  F 'f'ie d r ie h ,  
G lotta 23, 210— 13.
. a Πβ. Ε , Tappolet, Die romanischen V  erwandt sell aft sn am en, S  trass burg 
1895, 103—04* IV. Mi'yer, Neugriecb- Studien 4, 57' (>■ Ikihlfs, E tym ologiscbes 
W orterbuch d- unterital. Grazitât, Halle 1930, 307.



κουνιάδος 'ανδράδελφος1 * * * 5 * ή γυναικάδελφος εκ τοΰ ίιαλ. c o g a a to —βενετ. 
cogtıado, τοάτοα 'ή πρεσβυτέρα Αδελφή" μήτηρ’ εκ τοΰ ίταλ. zazza 'μικρά 
κόμη’ 1, καί μπατζανάκης 'σύγγαμβρος' Ικ της τουρκικής.

Αί λέξεις λαλά καί λαλάς της διαλέκτου των Σαρακατσαναίων δεν είναι 
εκ τής άρωμουνικής αλλά εκ τής Ελληνικής. Ή  δέ άρωμουνική λέξις fa la  
Ιλήφθη ή κατ’ ευθείαν §κ τής τουρκικής ή πιθανώτερον Ιξ άλλης βαλκανι
κής γλώσσης.

Κατά τ’ άνωτέρω τάιας και λάλας τής ελληνικής καί τής διαλέκτου των 
Σαρακατσαναίων δεν είναι δάνεια εκ τής ρουμανικής ή εκ τής άρωμουνικής.

13. Φ αμΰλιά , Isd ra e ltt [σελ, 78],

Εις το μέσον τοΰ συμφωνικοί συμπλέγματος σρ αναπτύσσεται ηχηρόν 
( δ = α ) ή άηχον (Υ) δδοντόφωνον, π.χ. (Νέα Διαθήκη) Ίσδραηλ καί *Ιοτραήλ, 
"Εορας, *Εζρας καί *Ε σδρας!. Τό συμφωνικόν σύμπλεγμα sr  γίνεται s ir  
εις την θρφκικήν, γερμανικήν καί βαλτικήν, π.χ. θρφ*. Στ ρυμών {σήμερον 
S tru m itzd ) ,  παλαιογερμ. s tro u m , λιθουαν. strove , σλαβ, strou ja . Έ κ το υ  
*i$ro$ (δμηρ. Ϊρδς κλπ.) προήλθε τό ΐίρφκ. δνομα τοΰ ποταμού ’’Ιατρόςa 
καί σλαβ. S trâ m a  εκ τοΰ Syr inns : Σέρμιος \  Έ κ  τοΰ S u rd a  (ινδοευρα- 
πα'ΐκον* k 'o rd h a )  προήλθε τό θρακικον όνομα S erd ica  'τόπος ποιμένων’ 
καί εξ αΰτοϋ παλαιοβουλγαρ. S r  edict κ α ί μ ε  άνάπτυξιν τοΰ t:  βουλγαρ. 
Stredıct ·, κ τλ .s. Παραλλήλως εις σύμπλεγμα νρ άνεπτύχθη ύ(=<1} εις την 
άρχαίαν ελληνικήν: *άνρδς— άνδρός, εις σύμπλεγμα μρ  τό β ( = 1>): *με· 
οημρία—μεσημβρία'1, είς σύμπλεγμα ολ άνεπτύχθη τ: Σλάβος—Στλάβος καί 
τό σύμπλεγμα στλ έγινε σ χ λ : Σκλάβοςs.

1 Τό ρσιιμαν. IsıUna 'sceur atnee, taııte, personae ag ee’ εξηγείται έκ τοΰ 
ελληνικού τοάτοα κατά ιόν L. Gotdi, L es m ots d ’o rig ine neo grecque 259-

* Βλέπε A lb . D eb ru n n er , B lass’ Gram m atik dos neutestam enthchen Grie- 
ch isch 7 § 39, 5 (σελ. 20) and II, 9' P . K r e t s c h m e r , G lotta  24 (1936) 13.

a N . Jo k l, M, E b ert’s R ealtes. d  V orgeschichte 1 (1924) 90 b λ. A lb a n er , 
13 (1929) 294 b λ. T h r a k e r ' P. K re tsch m er , Melanges II. Pedersen, Copenhagen 
1937, «3.

1 jKreisfftmej*, ένθ' ανωτέρω 86.
a Βλέπε S t .  M lctdenov, Balkan-Archiv 4 (1928) 186.
“ Σλαβικά παραδείγματα βλέπε είς A . M eille t, B e slave com mutt, Paris 

1934. 337,
7 K. Schw i/zer, Griech. G ram m atik 1, 277. Πβ. A , M eillet, De la differen- 

ciation des phonemes, Mem. de la Soe. L in gu. 12 (1903) 24.
* Τό σόιυτλεγμα r>i)l j i ;  to Σ ί}Ιάβοζ  είναι λογία γμαφή καί λογία προφομά άνύ 

τοΰ γ νησί ο» oil. Κατά tttiku δέν έγινε τό o l  >  οχλ, όπως δέχεται ό Ά ν χ .  Κ τραμ ό-  
aorlöi, Ο! Έλληνες καί σι βόρειοι γείτονες σελ. 2  καί είς ιό τέλος τοΟ ίδιου βιβλίου.



14. ΙΙεβ Ι τοϋ έ τύμ ο υ  τοΰ τνπ ω νυ μ ίο ν  Σ  t  Q ά « ο
Μ .  81, 102, 108, 110—11).

Εξετάζεται εδώ το έτυμον τοΰ ονόματος Σιράκο, διότι τοϋιο συνήφθη 
πρδς χό κύριον θέμα.

Ό  Σ. Γ . Παναγιωτόπουλος* 1 συνάπτει το Σνράκον χα'ι τό δνομα θέ- 
σεώς τίνος Σνρρακέϊκα  πρδς τά τοπωνυμία Σαρακίνη, Σαρακινάδον, Σαρα- 
κίνικο ώς συγγενή πρδς τά δνομα της χώρας Σιρακηνη της ’Αρμενίας, πι- 
στεύων δτι οι ’Αλβανοί ώς ομοροι των Αρμενίων θά ήσαν συγγενείς πρδς 
αυτούς καί κατά την γλώσσαν. Έ ννοεΐιαι ότι ερμηνεία τής λ. χα'ι σύναψις 
αύιής πρδς τδ δνομα Σαρακηνδς κττ. είναι αδύνατος, άφοΰ τό τοπωνύμιου 
Σιράκο έχει φωνήεν ι εις τήν πρώχην συλλαβήν καί —η ν ~  ελλείπει. Κατά 
6έ τδν Π . Άραβαντινδν s χδ Σιράκο «άνηγέρθη έπί χωρίου μικρού, άνή- 
κοντος πρότερον εϊς γαιοκτήμονα Ίωαννίτην» ονόματι Σνράκον, τό δ’ επώ- 
νυμον συνάπιειαι πρδς χδ χωρίον Σνραχάται χής Η πείρου ήτοι χτίσμα τοϋ 
Συράκου, όπως Λοξαράται, δουκάτα t, Καισαράται3. Τδν Άραβαντινδν δέ 
ακολουθών ό μητροπολίτης "Αρχής Σεραφείμ ο Βυζάντιος (=Σ εραφείμ  Ξε- 
νόπουλος) παρατηρεί δχι 6 έξ ού τό δνομα Σιράκο γαιοχχήμων Ιλέγετο 
‘Ιωάννης4. Π ιθανώς παρανοεΐ δ Σεραφείμ τό ‘Ιωαννίτης 'κάτοικος Ίω αν- 
νίνων’ (άνχί *Ίωαννιν-ίτης καθ’ απλολογίαν ήτοι συλλαβικήν άνομοίωσιν). 
'Ως δέ παρατηρεί ό Κ, Κρνστάλλης, ελληνικά ή κουτσοβλαχικά χωρία τής 
Πίνδου οϋδέποιε υπήρξαν ΐδιοκτησίαι γαιοκτημόνων. Τδ δνομα Σιράκο πα- 
ράγεται κατά τον Κρυστάλληνs έκ τής λ, οάρικον καί οάρικα 'ή φλοχάιη’ 
ήχοι χδ τόπων, εχέθη εκ χής δνομασίας του είδους τοΰ άποκλεισχικώς εις 
τήν κώμην ιαύτην βιομηχανουμένου. Ή  ετυμολογία όμως είναι ώς πρδς 
τούς φθόγγους, τδν τονισμδν καί τήν σημασίαν άδύναχος* διά νά άληθεύη 
δέ ή α ίιία  χής δνομασίας, θά έπρεπε ή κώμη νά είχε πρότερον άλλο ονομα 
και χδ δνομα Σιράκο θά ήχο ύστερώτερον τής ίδρόσεως τής κώμης άλλως 
είναι αδύνατον νά υποτεθή o u  ή κώμη ανώνυμος πριν ώνομάσθη Σιράκο τδ 
πρώτον μεχά τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας τής φλοκκάτης. Κατά τινας 
παραδόσεις: τδ ονομα είναι «παραφθορά» τοΰ Ξηρακιά, ονόματος χωρίου 
τής ’Ακαρνανίας, δθεν πέντε αδελφοί ποιμένες μετά τής άδελφής των συνώ- 
κι σαν τήν νέαν Ξηραχιάν' ή ό συνοικίσας τδ χωρίον «εκαλείτο Σνρος ή Σν~

1 Περισδ. Έβδομός 1 (1S81) 122 γ.
3 Χρονογγραφία τη; ’Ηπείρου 2 (1857) 163— 4.
! Έ ν θ ’ ανωτέρω 45—46.
1 Σνραφνΐμ τον Βνζαντΐον Ξει'νπονΧον μητροπολίτου "Αρτη;, Δοκίμων Ιοιορικής 

τίνος περιλήψεως . . . Ά ρ ιη ς κ α ί . . . Πρεβέζη;, Ά θήναι 1884. Πβ. X. ΚονοτάΙλψ·, 
01 Βλάχοι χής Πίνδου: Έ βΪομάς 8(1801) φ 21, σ*λ. 7 β.

! "Evft' άνωτέρω 7 α , .



ράκος, εξ ου κατ’ άρχάς αί καλύβαι του ώνομάσθησαν καλύβια τον Σνράκον 
η καλύβια Σνρακέϊκα  και ακολούθως to  χωρίον Σνράκον η Σνράκον» *. 
Ελληνικόν δέχεται τό τοπωνύμιον γράφων Σνράκον ο Νικ. Κορωναΐος5, 
χωρίς νά άναφέρη και τους λόγους. Ό  Γ . Στα μ ν ύπουλος3 ερμηνεύει τό 
έπώνυμον Σ υ ράκος, δθεν τό τυπωνύμιον Σνρράκο, Ικ τοΰ όν. Σύρος παρα
βάλλω ν τό μεσαίων. Ιταλ. S yr  as  και τό παλαιόσλαβ. s tra k  και ρουμαν. 
sa ra k  'πτωχός3' ταϋτα υποδεικνύουν οτι δ Στ. είχε γνώσιν της άνωτέρω 
παραδόσεως καί της ετυμολογίας τοϋ H öeg, άλλ5 ή σύμφυρσις λέξεων δια
φόρων γλωσσών δεν επιτρέπει περισσό τέραν άπασχόλησιν μέ την γνώμην του.

Ό  G . W e i g and  θεωρεί τό S İracn η (εις την αρωμουνίκην) S a tacu  
βουλγαρικόν όνομα μέ σημασίαν 'άπωρφανισμένος, πτωχός, έρημος’ παρα- 
βάλλων και τοπωνυμία τής Βουλγαρίας S tra h o va  καί S ir a k o fz i1. 'Ομωνυ
μία μεταξύ τοΰ τόπων. Σιράκο καί τών βουλγαρικών θά ήδΰνατο νά είναι 
τυχαία, άλλα είς την περίπτωσιν αυτήν μάλλον δεν εΐναι τυχαία. Κατά τόν 
H ö e g 5 ή δακορρουμανική λ. sa raç  'πτωχός’ *, ή όποια δμως δεν μαρτυ- 
ρεΐται εις άρωμουνικήν (κουτσοβλαχικήν) διάλεκτον καί ή οποία εΐναι δά
νειον εις τήν ρουμανικήν έκ τοΰ παλαιό σλαβ. siractt τής αυτής σημασίας, 
έδωκε τό τόπων. Σιρόκον. Ό  δέ T h . C apidan θεωρεί τό Siractt σλαβικής 
άρχής παρα βάλλω ν αυτό προς τό S ira k o v itz i  καί S ir  a tζ  i t e ' . Μ ή εχων 
ύπ’ όψιν τά γραφέντα υπό τοΰ W eig an d , τοΰ H öeg  καί τοΰ Capİdan ούτε 
τήν υπαρξιν τοϋ επώνυμου Σιρόκος 6 Μ. V asm er προτείνει τήν άπίθανον 
Ιρμηνείαν τοπωνιίμου Σίρακον (γράφε: Σιρόκον) τής Αττικής καί Σνράκον 
τής Η πείρου Ικ τοΰ σλαβικού προσηγορικού s ir o k u  'ευρύς, πλατύς’, καί 
συγκρίνει βουλγαρικά καί σέρβικά τοπωνύμια S ir o k o , S 'İroka  κ ττ.", ενώ 
ή ερμηνεία τοΰ επωνύμου Σιρόκος !κ τοΰ σλαβικού sir a k  'πτωχός, ενδεής’ 
είναι ή πλησιεστέρα.

Ό τα ν  κατά τόν H ö eg  τό έπίθετον saraç  'ενδεής' έγινε τοπωνύμιον, 
πρέπει νά έρμηνευθοΰν καί τά έπώνυμα Σιρόκος καί Σαράκος. Ό  σχηματι
σμός επωνύμων ή παρωνύμιων έκ τοπωνυμίων, π.χ. Βαλαόρας, Σαλονίκης, 1 * * * 5

1 Βλέπε Κρνο τάλλψ, ένθ’ άνω ιέ ρω 7—8.
! Nut. Kogtaraiov, Λεξιλόγων γεωγραφικόν ελληνικόν, Χαλκίς 1909, 45.
5 Βόλιες ονοματολογίες, ’Αθήνα 1929, στ λ. 104' άλλαχοΰ (σελ. 242) γράφει

Σνρράκος.
i  Die arom unischen O rtsnam en im P indusgeb iet : Ja b  rest», d. Ins tit f. 

rum ân . Sprache zn Leipzig 21—25 (1919) 63.
5 C. Höeg, Les S aracatsans 1, 69 -7 0 , To λεγόμενον ύπό τοΰ H öeg 1, 69 δτι 

υπάρχει και «λλο χωρίον Σιρράκον επί τοΰ Όλυμπου 8έν είναι άκριβές,
" Πβ. .4. Graur, Bulletin linguistique 4 (193G) 110—12.
’ Th. Capidan, D acorom ania 4, 929.
* M. Vasmer, Die S laven in G rieclienland, Berlin 1941, 53 καΐ 122,



ΜεοοΧόγγις n it., είναι δυνατός \  άλλά πάντως πολύ περί (ορισμένο?' διά 
τοΰιο παρά την ερμηνείαν τοΰ Ιπωνόμου Σνρράχος Ικ τοΰ δνόματος ιο ί  
χωρίου Σιράχο νπο  τοΰ Ν. Άνδριώτη 1 * * 4 5 νομίζω πιθανώτερον δ η  προϋπήρξε 
ιό  έπώνυμον καί δη  τοΰιο έδωκε τδ τοπωνόμιον. Τό έπώνυμον Σιράχις μέ 
κατάληξιν —ıs (—ης), τό οποίον άπαντά παρά τδ Σιράχ-ος, δεν δΰναται να 
έρμηνευθή Ικ τοΰ τοπωνυμίου Σιράκο λήγοντος είς —ο.

Τύποι τής λ. ε ίνα ι: τοΰ Σιράχον, τοΰ Σεράχον (καί τδ Σεράχον) 3, τδ 
Σιράχο *, τδ Σεράκο’ Ιν Δυτ. Μακεδονιφ επίσης τδ Σαράκ’ * προφανώς κατά 
τδ βόρειον φαινόμενου τής αποβολής τοΰ άτονου φωνήεντος u  (= ο υ ) αντί 
τδ Σαράκον' τόπος Σαράκο παρέχεται επίσης6 * 8 *’ μόνον τόπος Σιράχο παρα- 
δίδεται ΰπδ τοΰ L . P o u q u ev illeΤ· Σιράχο καί Σεράχον παρέχει δ L e a k e 3, 
S yra ku  δ Philippson®* τον τόπον Σεράχο εγραφον περί τό 1880 ήτοι 
κατά τούς χρόνους τοΰ Ά λή πασά 10 11 *. Κατά τον W e ig a n d 1* τδ τόπων, ή το 
Σαράκον καί Σιρόκον Ό  τόπος Σεράχο καί είς σατυρικόν ποιημάτιον τοΰ 
Ί ω . Βηλαρα: Ζηλωιην μέγαν, Σεράχο, χαίρον—χαίρον, Σεράκο, τ '  είναι 
παώί σον. Οι τόποι μέ —e — εξηγούνται μέ τροπήν τοΰ /  είς e  παρά τδ 
ρ’ τδ —ε — ήδόναιο επίσης νά οφείλεται και είς ψευδή αποκατάσταση» τοΰ 
—i — ως εξησθενωμένου e  κατά την φωνητικήν ιών βορείων ιδιωμάτων, 
'Η  γραφή διά ρρ, Σνρράκο, οφείλεται είς παρειυμολογίαν, φυσικά δέν 
δικαιολογείται, ώς νομίζει ο Κρυστάλλης fî, «Ικ τής άφθονου συρροής τών 
ύδάτων»! Έ κ  τοΰ τοπωνυμίου είναι τδ έθνικδν Σιρακιώτης13 ή 2αρακκ»- 
της καί επί9ετον Σχαραχιώτκου σακχούΧ' (Ακαρνανία).

Βεβαίως θά ή το δυνατόν Σνράκος καί Σνράχις νά είναι επώνυμα ώς

1 Βλέπε Ν. Β ίψ ,  ’Αρκαδικά γλωσσικά μνημεία: Δελτών Ίστορ. ΈΟνολογ. 
Εταιρείας 6 (1901-05)248.

! Νέα Ε στία  35 (1944) 601 «.
* Ίω. Λαμπρίδον, ’Ηπειρωτικά μελετήματα 5, σελ. 15 καί 15 (ιό Σεράχον), σελ. 

16 (τοΰ Σεράχον). VT. Μ. Leake, T ravels in  northern  Greece, London 1835, 1 
274. 2'ό Σεράχον και ι ο ί  Σεράχον ήκουσα δ ίδιος παρά τοΰ Σαρακατσάνου Λ, Κωστα- 
λέξη (Κούτστνα Τρικάλων).

1 F. C. Η. L. Pouqueville, Voyage dans la  Grece, P aris  1820, τόμ. 2, σελ 
118, 158, 182. Leake, iv 3·' ανωτέρω.

5 Κατά 5 ο) γη ο ιν ταϋ Σαρακατσάνου Χρ. Ρουπακιά εις τήν κ. Μαρ, Ίωτννίδου.
° ·Α&αι\ Σιαγειρίτης, ’Ηπειρωτικά, Βιέννη 1ί19, σελ. 379, 415.
1 "Ενθ1 ανωτέρω.
8 Ένθ* Λνωτέρω.
* ,1. Philippson, T hessalien  und E pirus, Berlin 1897, 243.

10 A'". Κρνοτάλλψ, Έβδομάς 8 (1891) if. 21, σελ. 7 α. Πβ. καί φ. 26, σελ. 7 α.
11 Έ νΟ ’ ανωτέρω.
ι- Έ νΟ ' άνωτέρω φ. 21, σελ. 7 α.
13 *0 άρω μου νικάς τύπος Σιραχιίτον δέν δΰναται νά ΙρμηνευΟή i t  ταΰ Σιοακχίιχα, 

δπως δέχεται ό Κρυσιάλλης. εν&’ «νωνέρω.



υποκοριστικά τοΰ επώνυμου Σ ύρο ς1, tö  όποιον η 8η βυζαντινόν (M oritz, 
Z tm am en 2, 34) άπαντά π χ. είς τήν ’Αράχοβαν της Παρνασσίδος, όπως 
και τό ύποχορ. Σνρόπονλλος βυζαντινόν και νεώτερον' στηρίζεται δε τοιαυιη 
Ιρμηνεία και εΐς σχετικήν παράδοσιν (βλέπε ανωτέρω σελ. 210). ΠιΟανώτε- 
ρον Ιν τοΰτοις φαίνεται ότι είναι Ιξ επωνύμου ληφθέντος Ικ τον σλαβικού 
προσηγορικού σημαίνοντος 'άπωρφανισμένος κττ.’, πβ. τά εξ Ιπωνύμου 
Ό ρφανάζ ονόματα : χωρίον ’Ορφανά (Θεσσαλία), *ς τ’ Ά ρφ ανον  τόπων, εις 
Βιάννον τής Κρήτης και επί εγγράφου τής Χίου των ετών 1 6 6 4 -6 9 .

Ή  ύπαρξις τοπωνυμίων Σιράκοβο (όνομα ανοικτού έπιπέδου τόπου με 
αμπελώνας τού χωρίου Σκούπι Καλαβρύτων, ομώνυμος πηγή εις τό αυτό 
μέρος)s και άλλων όμοιων, δεικνύει ότι τό όνομα Σιράκο είναι ξενικής, 
σλαβικής αρχής: τά — οβο τού Σιράκοβο είναι επιθετικόν επίθημα. Κατά 
ταΰτα τό τοπωνύμιου πρέπει να γράφεται Σιράκου, Σιράκο, Σαράκον, Σα- 
ράκο ενισχύει την έκ τού κυρίου ονόματος ερμηνείαν1 * 3. Παρά τό όνομα 
Σιράκος κττ. μαρτυροΰνται καί Σιράκις έπώνυμον, Σαράκις παριονύμιον4 5.

Σημαντικόν διά την ορθήν ερμηνείαν τού ονόματος είναι καί τούτο, 
εις ποίας περιοχάς τής Ελλάδος άπαντά ιό τοπωνύμιον: Σιράκο είναι τό 
όνομα τού χωρίου τής Πίνδου, άλλά άπαντά έ π ίσης είς τήν Α ττικήν και 
τήν Μάνην.

Είς τήν ‘Αγίαν Κυριακήν τοΰ τέως δήμου Μέσσης τής Μέσα Μάνης 
μία τοποθεσία λέγεται ’ς τον Σιράκο, προφανώς έξ ονόματος (επωνύμου ή 
παρωνύμιού) Σιράχος' ή ιδιορρυθμία τής γενικής εΐς —ο τών δευτερόκλι
των άντί — ον υπάρχει είς μερικά ιδιώματα, π.χ. τοΰ Μάρκο άντί τού 
Μάρκον ®, άλλά είναι συνήθης εΐς τό ιδίωμα τής Μάνης (είς τό όποιον λέ
γεται τοΰ γέρα?, τον Δράκιο [τόπων.], τού Κονράκο [τόπων.] Ιξ Ιπωνύμου 
Κονράκος, τον Λ άμπρο , τοΰ Μιχαλάχο τόπων., τοΰ Πετρακάχο τόπων., τοΰ 
Ζαχαράκο τ ' αλώνι τόπων., κ.ά.)' τό φαινόμενον είναι άνάλογον προς τήν 
κλίσιν ό ταμίας : τον ταμία, ό Προκόπις : τού Ώροκόηι, δηλ. «ή γενική

1 Γνώμη ιοΰ καθηγητοΰ κ. Σ ι .  Κνριακίδη, άνακοινωθεΐσα προφορικώς είς εμέ.
* Γ. Παπαΐ'δβΐον, Καλαβρυτινή έπειηρίς, ΆΟήναι 1906, 198' Χειρόγραφον τού 

’Αρχείου τοΰ Ίσιοριχοΰ Λεξικού της Νέας Ελληνικής «ριΟμ. 312, σελ. 111 και 113.
3 Είς έπώνυμον είχεν άναγάγει ιό τοπωνύμιον, ώς έλέχθη (ανωτέρω σελ. 209) ό 

77. Άραβαπινός' άντιθέτιος κρίνει άβάσιμον τήν σύναψιν τού τοπωνυμίου προς ιό  έπώ· 
νυμον ό Χρ, Σονλης, Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια 22, 630 λ. Σνρράκον, νομίζω < 
δχι όρθώς.

* Προς τό Σιράχος είναι άσχετα : τόπων. Σάυσχσς (Άνδρος), τον Χάρακα ή σχάλα 
(Μύκονος), άνδρωνυμικόν Σπράκαινα (Άνδρίτσαινα τής επ, ’Ολυμπίας), ’ς τη Σαρά- 
καινα τόπων, (δίς, Γορτυνία: Γλανιτσά Δημητσάνας καί Καρνέσι), προϋποθέτοντα 
παρωνύμων ή έπώνυμον Σάρακας {σάραχας ο, ’είδος σκώληκος’, μεγεθυντικόν τοΰ 
σαράκι, τό),

5 Βλέπε Γ .  Χατζιδάχι, ΜΝΕ 1, 626.



είναι ή ονομαστική μεΐον το —ς» (τό όποιον είναι γνώρισμα τής ονομαστι
κής των αρσενικών), ουτω και γέριος : τού j'soo», 6 Μ άρκος : τον Μάρκο, 
0 Σιρόκος : τον Σιρόκο  κττ. Ό  τόπος τής κατά γενικήν εκφοράς τον Σιρόκο 
τοΰ τοπωνυμίου τής Μάνης προϋποθέτει τήν ϋπαρξιν κυρίου ονόματος προ
σώπου Σιρόκος. 'Ο  Π . Κ[ανελλίδης] μνημονεύει Σνρόκον χωρίον τής Πε- 
λοποννήσου προ τής ΐπ ό  τών Φράγκων κατακτησεως τής χερσονήσου δφει- 
λόμενον εΐς αποικίαν τής ηπειρωτική; κώ μης1' έφ’ όσον γνωρίζω, δεν υπάρ
χει σήμερον τοίοΰιο χωρίον, πλήν αν τοΰτο θεωρήται ή εν Μάνη θέσις τοΰ 
Σιρόκο.

Τό Σιρόκο καί τής ’Ηπείρου και τής ’Αττικής είναι, νομίζω, εξ επώ
νυμου Σιρόκος' ιό δ ρ ά κ ο υ  τής ’Αττικής Ιφερον εΐς τήν ’Αττικήν πάντως οΐ 
’Αλβανοί κατά τον Σπ. Λάμπρον “. ’Αλλά τότε ποιοι έφεραν τό ονομα τής 
εν Μάνη θέσεως ’ς τον Σιρόκο ; Π ιθανώς τό Ιπώνυμον Σιρόκος μετεδόθη 
μέχρι τής Πελοποννήσου, έξ αΰτοΰ δέ προήλθε τό έκεΐ τοπωνόμιον.

Ό  κατ’ ουδέτερον γένος τόπο; ιοΰ τοπωνυμίου, το Σιρόκο (και τό 
Σαράκο) είναι υστερογενής καΐ εξηγείται ως έξης' έκ τής γενικής άφορμη- 
θεΐσα πολλάκις έσχηματίσδη ονομαστική, π.χ, έκ τής γεν. έν, υπάρχουν 
τοπωνυμία Γραμματικόν και Γραμματικό  και έπειτα μόνον είς —ο (Μαρ- 
κόπονλΧο, ΜανρόπονΧΧο) κττ., έκ δέ τής γεν. πληθ. εΐς — ά&ω(ν) προήλ
θαν τοπωνυμία εΐς — όδο, —όδος, π.χ. Ά ρκάδος, ΒεΧονάδος, ΚαΧκάδος, 
Καραβόδος κ. ά. ή Μαχαιράδο, Σαρακηνάδο κ τ τ . Ο ΰ τ ω  καί τό τοπωνό
μιον ’? χοϋ ΩετρήΧον και τό Πετρήλο (Στερεά Ελλάς), *s τον Σιρόκον 
και έπειτα τό Σιρόκο. Ό  μεσάζων τόπος υπήρξε τό Γραμματικόν, τό /7ε- 
τρ^λου, τό Σιρόκον κττ., εΐς τόν όποιον έπήλθε πλήρης έξίσωσις τής 
καταλήξεως προς τό ουδέτερον γένος, τό όποιον εκπροσωπείται διά τοΰ 
ουδετέρου άρθρου, και ούτως έλήφΘ η ό τόπος ιό Γραμματικό , τό ΠετρήΧο, 
τό Σιρόκο, κτλ.

Τό ονομα χωρίου τής Β. ’Ηπείρου οί Σνρρακάιες * συνήφθη υπό τοΰ 
Κ. Ά μάνιου1 * * * 5 6 προς τό τοπωνόμιον Σνρράκο, ό όποιος ερμηνεύει τό — άτες 
ώς επίθημα εθνικών όνομάτων, δπως π-χ. ΚοΧωνειάτες, ΣονΧιάτες κττ.

1 77, Κ[ανιΙλί&ης], Μάνη και Μανιαται : Έβ8ομάς i  (1887) φ. 38, σελ. 4 α. -
1 Έ πετηρϊς Παρνασσού 1 (1884) 191.—*0 G. Stadtm üller, ‘Ηπειρωτικά Χρο

νικά 9 (1934) 164, παρατηρεί ότι «a t περιπτώσεις καθ’ ας δύο ιόποι φέρουσι τό αυτά 
ονομα, ιΐναι έν Έλλάδι άρκετά συχνοί, τόσον εΐς τά γνήσια ελληνικά, όσον και εΐς τά 
σλαυΐκά καί αλβανικά τοπωνύμια . . . * καί ότι πολλά μέν προήλβον ανεξαρτήτως 
άλλήλων, Ιδίως τά προελθόντα Ικ χαρακτηρισμού τοΰ τόπου, *άλλ* είς άλλα είναι πι
θανή ή μεταβίβασις όνομάτων άπό τόπου είς άλλον».

* Βλέπε Γ. Χοτζι.όάκι, Γλωσσολογικαί μελέται, Ά θήναι 1901, 197—99.
1 77. Άραβανιινον, Χρονογραφία τής ’Ηπείρου 2, 358' πβ. 4. Εναγγίλΐδον, Ή

Βόρειος Ή πειρος, Ά θήναι 1919, σελ. 106.
6 Die Suffixe der netıgriechisclıen O rtsııam en 58 σημ, 1. ..



Πιθανώτερον μου φαίνεται on  to δνομα (Σιραχάιες) ανάγεται κατ’ εΰθεΐαν 
είς Ιπώνυμον Σιρόκος’ πβ. Baoikstç— Βαοιλάιοι— Βαοιλάτες, Μάρκος— Μαρ- 
jiârot— Μαρχΰτες 1, Γεωργονοης— Γ τωργουσατες, Γιαννούοης (ή—ονοο;) 
— Γιαννονοάτες, Ποντικός ('η Ποντικής)—Ποντικατες κτε. *Άν δέ ή χατάλη- 
ξις είναι πράγματι αλβανική, όπως υποστηρίζει ό Π . Φουρίκης % τό θέμα 
Σιρακ— τοΰ Σιραχατες δεν είναι δλβανικόν, διότι so rra k  είναι τό δάνειον 
εκ τοΰ παλαιό σλαβικού s ira ku .

’Εδώ ανήκει καί. τό τοπωνυμιον τά Σιραχαίιχα της Πελοπόννησου. Ό  
W eig an d  έρμηνεΰει τό επίθημα — αίικα (γραφόμενου —έϊκα) τής νέας 
έλληνίκης έκ τής βουλγαρικής — e îka  χα'ι νομίζει είς τό δνομα Σιραχαίιχα 
«a llerd ings das S uffix  — ey\ das z u r S u b s ta n tiv ie ru n g  von Adj. d ien t, 
v o r lie g t» 1 * 3 4, δπερ εσφαλμένου. Σιραχαίιχα είναι επίθετον μέ επίθημα 
—αίικος (■—αΐος-\----- ιχος) είς τό ηπειρωτικόν τοπωνυμίου Σιραχαίιχα καλύ
βια  4 ήτοι καλύβια τών Σιρακαίων, τής οικογένειας προσώπου μέ τό δνομα 
Σιρόκος, καί ανευ τοΰ προσδιοριζόμενου ουσιαστικού τά Σιραχαίιχα εις την 
Πελοπόννησον5.

Τέλος, τό τόπωνύμιον Σιράχοβο θέσις τών Καλσβρντων τής Πελοπόν
νησου οφείλεται πιθανώς είς Σλάβους δνοματοθέτας (βλέπε ανωτέρω).

15. Β λ ά χ ο ι *  ξτνμον  χα ΐ σημασ ία ι [σελ, 82—84, 86 , 93, 94],

Έ η τοΰ κέλτικου δνόματος τοΰ κέλτικου φυλου Volcae προήλθεν 
άρχαΐον γερμανικόν * V alhâz  (γερμ, ζναΠι, άγγλ, w ealh)  καί έχ του του 
σλαβικόν Vlahu  'd e r  O strom ane’ και έχ τοΰ σλαβικού τό βυζαντινόν ελλη
νικόν Βλάχοι ° κατά τον 7ον αιώνα. Τό δνομα B la c i  τής έκθέσεως τής ουγ

1 Περί τών εις —άχΐς τοπωνυμίων τής ’Ηπείρου Γ· Χαχζώάχις, Επιστημονική 
’Επετηρις Πανεπιστημίου Αθηνών 10 4913—14) 17—19—Γλωσσολογικαί Έρευναι, 
Ά θήναι 1934, 361-62.

! Άθηνά 41 (192)) 169 καί έ*ής.
s G. Weijjand, B a lk an —A r c h  iv 4 (1928) 40.
4 Ό  Κ . ΚαναχάΙλης, Έβδομος 8 (1891) φ 21, σελ. 8, μάς παρέχει τί> τοπωνό- 

μιον τούτο.
* Περί τών τοπωνυμίων είς — αίιχα βλέπε I 126 (ΆρχεΤον Θρρχιχοΰ Θησαυρού 

12, 126) καί Ά θηνά 48 (1938) 7ό καί εξής, οπού τοπωνύμια Λιαχαίιχα (Λιακός),
ΣτριγγΙαίικα (Στρίγγλος).

* Fr. Miklostch, E tym ologisches W orterbuch d er sîavischeıı S pracben , 
W ien 1886, 393 b—391a ' Die slav ischen , m agyariscben  ım d rutnan ischeu  E le
m ente im türkischen Sprachschatze : S itzm ıgsber. d. W iener Akad., ph il.—h ist. 
K I., 118 (1889) Ablı. V, 7.—W . Tomaschek, D ie a lten  T h rak er I. E ine  etbnolo- 
g ische U n te rsu c b u n g : S it/.ungsber. d, W iener A k a d , p h i l—h is t  K l., 128 
(1893) Abh. IV, 111.—C. Jirec’ek, A rchiv f. Slav. Philo!ogie IB (1893) 100’ G eschi- 
ch te  d e r Serben G otha 1911-18, I  155. —Sf. W edkiew ia, Mitte i l in  gen des ni*



γρικής κυριω τέρας πηγής σημαίνει νομαδικός, ποιμενικός λαός’ χωρίς ν’άνα- 
φέρεται ε’ις εθνικότητα ή γλώσσαν’ ή έννοια δε αυτή έξειλίχθη εις τους βυ
ζαντινούς, αφού παρέλαβον τό όνομα τον 7ον αιώνα παρά τών Σλάβων’ οί 
Σλάβοι Ιφερον μαζί των το όνομα εκ Βορρά εις την Βαλκανικήν. Ή  πρώτη 
πατρις τών Βλάχων ΰπήρξεν ή περιοχή τοϋ τριγώνου Νυσσης—Σόφιας— 
Σκοπιών, δπως ίπεδειξεν 6 G . W e ig a n d * 1 II. Τ ’ ανωτέρω εξέθεσε τελευταίως 
ό E . D arko* . Ή  μεσαιωνική λατινική γραφή blachus  μέ προφοράν τού 
b  ώ ; t» εξηγείται έκ τοΰ βυζαντινού ελληνικού Β λάχοςL

Πρώτη μνεία τοϋ δνόματος Βλάχος, γίνεται τό 976 εΐς τον Κεδρηνόν 
2, σελ, 435 Bonn «άπεβίω αναιρεθείς μέσον Καστοριάς και Πρέσπας κατά 
τάς λεγομένας Καλάς Δρΰς παρά τινων Βλάχων όδιτών». Περί Σαρακατσα- 
ναίων δεν γίνεται λόγος υπό τών βυζαντινών συγγραφέων, άλλα περ'ι Βλά
χων’ εΐς τον Κεκαυμένον, Στρατηγικόν σελ. 6 7 —72, 74 (έκδ. Β. W assi- 
liew sk y —V. Je rn s te d t, 1896) [ l l os αΐών], αποκλείεται νά ΰπόκειται υπό 
τό όνομα Βλάχοι ή νομαδική φυλή τών Σαραχατσάνων. Και ή "Αννα ή 
Κομνηνή 1, 169, 15 (εκδ. A ug. R eiffersclıeîd) δμιλεΐ περί Βλάχων τής 
Μακεδονίας, ομοίως εΐς 2 , 8 , 4 ,  άλλαχοΰ δέ περ'ι τών Βλάχων παρά τον 
Δουναβιν (2, 61, 29 και 62, 28)’ πβ. και Νικήταν Χωνιάτην 1,236 «τούς 
κατά τον Αίμον τό όρος βαρβάρους, οΐ Μυσοί πρότερον, νυνΐ δέ Βλάχοι 
κικλήσκονται» καί 643 (Bonn) «ήν δ’ ό Χρυσής ουτος Βλάχος τό γένος».

Διά τήν Ιστορίαν τοΰ πράγματος παραθέτω ακολούθως ερμηνείας τοΰ δνόματος 
ΙΡ/ιχος, at όποΐαι δέν έχουν πλέον θέσιν εΐς επιστημονικήν συζήτησιν,

Ό  Διον. Φωτεινός (Ιστορία τής πάλαι Δακίας, 1819. τσμ. 8, σελ, 2) προέτεινε 
τήν ερμηνείαν τοΰ ονόματος Βλαχία έκ * Βαλάχονα ή τοι Baha  ‘κατωφερές μέρος' -(-

m ânischen In stib  an d, Univ. W ien 1 (1914) 269 σημ. 1.—,4. Meillet, Cara- 
cteres gen e rau x  des langues germ an iques, P aris 1917, 39* Le slave coram un, 
P aris 1934, 66.— It. Much, Volcae, Job . H o o p s ' R eallex d, germ an. A ltertum s- 
kunde 4 (1918—19) 423 b —425 b.— lienee Le Conte, Les K outzo-V alaques : Le 
M ouvem ent G eographique (Bruxelles) 34 (1921) στ. 168.—F. Solmsen, Indoger- 
m anische E igennam en  als S p iegel d er ku ltu rgesch ich te , hsg . von E- Fraen* 
kel, H eidelberg  1922, 31— 33.—E. Schwartz, Zeitseh . £. O rstnam enforschung
I (1925) 91.—fV. Khige—A lf,·. Gotze, E tym olog. W orterbuch  der dentsclien 
S prache, B erlin—Leipzig 1934, 683 b —6S4 a.—Si. Mladenov, E tim ologic 'esk i i 
p ravopisen ree 'n ik  na bu lgarsk ija  ezik, Sofia 1941, 71 a .- I l f ,  Vasmer, Die Sla- 
ven in G riechentand, Berlin 1941, 315.—A. Densusianw, R evista critica—lite rare
II (Jas'i). Πβ. Th. Capidan, L 'o rig in e  des M acedo-roum ains, nne reponse â 
M. K eram opoulos, B ucarest 1937, 17.

1 E th n o g rap h ie  von M akedonien 11, 62.
* E. Darkö, V olkerbew egungen in S iebenbürgen und  se iner (Ttngebung 

w âh re rid des M ittelalters, D ebrec en  1938' πβ. E. Dfarkâj, B yz . Zeitschr. 38 
(1938) 543—46.

'  Πβ. S t. Wedkicwicz, M itteilungen  des rum ân . Inst, an  d. Univ. W ien 
1 (1914) 269 σημ. 1.



l o t ιν. aqua *ΰδωρ’. Τήν ερμηνείαν αύτήν άπέρριψαν ό Π . Θ[<οιιάς] (Μονογραφία περί 
Βλάχων η Κουτσοβλάχων *. Πανδώρα 19 [1869] 441 σημ. 1) καί δ Π. Άροβαντινός 
(Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, Ά θήναι 1905, 20 σημ.). *0 Άραβαντινός (αυτόθι) 
ζητεί νά έρμηνεύση τδ όνομα Βλάχοι έκ τού λατιν. viUicus 1 αγρότης’, άλλ’ ή ετυμο
λογία δέν εχει άνάγχην άναιρέσεως. Κατά τον Μ. Χρυοϋχόον (Βλάχοι και Κουτσό' 
βλαχοι, Άθήναι 1909, 14 σημ) εκ τοΰ έλλην. ούσ. βληχή και ιο ί  ρήματος βληχώμα: 
παρήχθη Βλήχος— Βλάχος 'δ Απομιμούμενος τήν φωνήν των προβάτων* ή *ό έχων τήν 
ιδιότητα ταύτην' καί οΰτιο πως έδόθη είς τούς ανθρώπους τούτους ιό  όνομα Βλάχος 
όπό των περίοικων καί τούτο έοήμαινε 'ποιμήν, βοσκός*. Τήν έξήγησιν ούτήν Επανα
λαμβάνει ό Κ. Φαλτάιτς (Τό Ελληνικόν έτος 1 [1929J 249 πιοτεύων ότι έκ τής σημα
σίας βλάχος 'ποιμήν’ ώς Αρχικής προήλθεν ή ειδική σημασία 'λατινόφωνος ποιμήν, 
Ά  ρω μ οίνος*.

Καί παλαιότερον είχε προταθή ή παραγωγή τοΰ ό νάματος Βλάχος έκ τοΰ Φα λό
χος 'γεωργός τής Αίγυπτου* (πβ. Χρυσοχόον, ένθ’ ανωτέρω 13 σημ. 1). Ό  σεβα
στός καθηγητής κ. Ά ντ. Κεραμόπουλος (Τί είναι οι Κουτσόβλαχοι, Ά θήναι 1939, 8 
σημ. 1,9, 11 σημ , 12 σημ. 1) ζητεί νά στήριξη τήν έιυμολογίαν αύτήν διά των εξής : 
Έ κ  τοΰ αραβικοί fellah  'γεωργός* παρελήφθη εΐς τήν ελληνικήν ό τύπος ‘‘Βαλ.άχος, 
δ όποιος έγινε, τουλάχιστον τόν 10)ν αιώνα, Βλ.άχος κατά τόν γνωστόν νόμον 
τοΰ K retschm er, διότι είς τόν Κεδρηνόν I I  435 Βλάχος 'επιτόπιος χωρικός*, 
είναι δέ βλάχος 'άνθρωπος εχων (ορισμένην ασχολίαν καί, γενικώτερον, ιδιότητα'* τό 
όνομα Βλάχος παρέλαβον είς τήν ’Ανατολήν παρά ιών Ελλήνων οί Γερμανοί, ένφ εις 
τήν Δυτικήν Ευρώπην ήλθε τό όνομα 5Γ άλλου μεσάζοντος στόματος* τέλος τό  όνομα 
Βλ/ιχος είναι έκ των «λατινικών» λέξεων, τάς δτοίας διέδιδε τό Βυζάντιον πρός Βορ· 
ράν είς τάς βαλκανικός χώρας καί περαιτέρω. *0 Κεραμόπουλος επανερχόμενος, εΐς t0 
θέμα προσθέτει ΐά  έξης (Οί "Ελληνες καί οί βόρειοι γείτονες, Άθήναι 1945, 190 
σημ. 1 ); Κατά τούς χρόνους του Αύγουστου, δ όποιος έκυρίευσε τήν Αίγυπτον, 
«παρελήφθη έκείθεν τδ όνομα τοΰ όροφύλακος φελλάχος—βαλλάχος και έκτοτε εζη, 
καί μειεβάλλετο είς τό στόμα τού ρωμσίκοΰ κράτους, πολΰν χρόνον πρίν οί Γερμανοί 
γνωρίσωσι τόν λαόν τών Ούολκών»' επίσης εδρεν όνομα Βαλάχος έπισκόπου Πέλλης είς 
τήν Συρίαν ενός τών 318 «Οεοιρόρων πατέρων* συνέδρων τής πρώτης έν Ν ικαίφ 
συνόδου ιό 325, έπίαη; όνόματα Βάλλαος, Ballous καί Βαλλάχος ΙΙίλλης (Gel ze r—Η 11 - 
geııfeld—Cuntz, P a tru m  N icaenoruıu  nomiııa IT, T eubner 1898. σελ. LX X , 
LXV, 83 καί 72 άριθμ, 71) τέλος βλάχοι έδήλου κατά ιόν Κεραμόπουλον κατά συνή
θειαν πολίτας λατινογλώσσους, βλαηροφώνους. Ά ς  μοΰ επιτροπή νά παρατηρήσω είς 
τά ανωτέρω ότι είναι άπλή ύπόθεσις ότι ή άρσβική λέξις εΐσήλθεν είς τήν ελληνικήν 
(διά τίνος μεσάζοντος καί κατά ποίαν ιστορικήν σχέσιν;), αν δέ είχε παραληφθή είς 
τήν λατινικήν υπό των Ρωμαίων, θά ειχομεν παλαιόν τύπον τής λέξεως είς ϊήν λατινι
κήν όμοιάζοντα πρός τό αραβικόν fellâh' καί ή εφαρμογή τοΰ νόμου τοΰ K retschm er 
διά τήν σπανιωτάτην αποβολήν τοΰ α δεν είναι πειστική. Τέλος όνόματα κάπως δμοιά 
ζοντα φθογγικώς δέν συγγενεύουν αναγκαίοι; μεταξύ των (είς τήν περίίτιωσίν μας 
Βλάχος μέ Βαλάχος, Βάλλαος κλπ ).

Ό  Β. Φάβης (’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φ,λοοοφ. Σχολής Θεσσαλονίκης 5 
[194!], άνάτυπον σελ, 29—32) προσπαθεί νά έρμηνεύση Βλάχοι έκ τού Σλάβοι δΓάντι* 
μεταθέσεως τοΰ ο καί β μέσιρ τύπου ’’Βλάοοι. Είναι έν τούτοις γνωατόν ότι τό όνομα 
Βλάχος είναι παλαιόν είς τάς σλαβικός καί τάς γερμανικός γλώσσας, ένφ είς τήν έλλη- 
νικήν λέγεται τόν 6°ν αιώνα Σκλαβηνος καί αργότερα παρουσιάζεται δ τύπος Σκλάβος, 
ώστε έντός τής έλληνικής Σκλάβοι θά έγίνετο διά μεταθέσεως *Βλάσκοι. *0 τύπος 
Σλάβος είσήχθη εΐς τήν ελληνικήν άργότερα, δτε ή λ. Σκλάβος έγινε προσηγορικόν



σκλάβος'. 'Erten ο ή  (ρωνητιχή τροπή t o o  χ' Ε ι ς  σ '  παρατηρούμενη είς διαλέκτους τής 
νέας ελληνικής δεν υπήρξε φατνόμενον τ ή ς  μεσαιωνικής 1α·

Β λά χο ς  'ποιμήν’.

Ε θν ικ ά  καταντούν προσηγορικά, π.χ. Σλάβος έγινε προσηγορικού 
οκλάβος 'δούλος’’ ουιω καΐ Αρχ. αγγλικόν W ealh  σημαίνον 'Κελτός’ έσή- 
μαινε ’Κελτός δούλος’ καΐ τέλος ’δούλος’ 1 * * * 5 6. Σήμερον οΐ Ά  ρω μοΰνοι λέγονται 
συνήθως Κοντοόβλαχοι, σπανιώιερόν 6έ Βλάχοι υπό των Ελλήνων. Άλλα 
καί είς τήν βυζαντινήν έποχήν Βλάχος δεν είχε μόνον την εθνολογικήν ση
μασίαν "Αρωμούνος, Κουτσόβλαχος’ άλλα καί τήν άλλην: βλάχος 'ποιμήν’, 
π.χ. είς τήν "Ανναν τήν Κομνηνήν 1,395 Β (εκδ. R eîife rscheid  2 ,8), Κε- 
δρηνόν 2,435 Β, Κεχαυμένον Στρατηγ. 68, Ααόνιχον Χαλκοχονδήλην 1,71, 
20 καί 2,92, 3 (D arko), Ή  σημασία Vlah  'νομάς ποιμήν’ προήλθεν έκ 
τούτου, δτι οΐ Ρωμάνοι τής Ανατολής ένεφανίσθησαν κατά τον μεσαίωνα 
κατά προτίμησιν ως κτηνοτρόφοι καί νομάδες ποιμένες*. Τά ουγγρικά χρο
νικά χρησιμοποιούν τό δνομα Blaci κατά τον βυζαντινόν τρόπον μέ τήν 
σημασίαν 'ποιμενικός λαός’, ό Ανώνυμος μάλιστα χρησιμοποιεί τήν έκφρασιν 
B la s ii e t  S c la v i  \  Εις πηγάς τινας τής Αρχαίας σλαβικής V lah  σημαίνει 
'ποιμήν5, δπως καί είς τό Ανατολικόν τμήμα τής γλωσσικής περιοχής τής 
Τσεχοσλοβακίας, έπίσης εΐς σέρβικά έγγραφαs. Τό ονομα Vlah  σημαίνον 
’ποιμήν5 εις τήν σερβικήν καί βουλγαρικήν απεδόθη εΐς πάντας τούς ποιμέ
να; μή έχοντας σχέσιν μέ τούς Ά  ρω μου νους Έ ν φ  δε κατά τά τέλη τού
μεσαίωνος Vlah  εΐς τήν σερβικήν έσήμαινε ’ελεύθερος ποιμήν των όρέων’ 
κατ’ αντίθεα ιν προς τον Αγρότην μέ μόνιμον κατοικίαν7, κατά τούς νεωτέ- 
ρους .χρόνους όνομάζειαι V lah εΐς τήν Σερβίαν ύπό των κατοίκων των πό
λεων καί των Δαλματικών νήσων χωρικός ή ποιμήν τής ηπειρωτικής Σερ

1 Βλέπε ανωτέρω § 13, ο. £09 καί σημ· 2.
’« Τάς άνωτέρω γνώμας δέν αποδέχεται καί δ Κ, Άμαντος, "Ιστορία το® βυζαν

τινό® κράτους 2, 437.
1 Βλέπε Κ. Schwarts, Zeitschr. f. O rtsnam enforschung 1 (1925) 91—92·, F r. 

Kluge—A lfr. Götte, E tym ol. W orterb . d deutschen  Sprache, B erlin—Leipzig 
1934, 683 b —684 a.

1 Βλέπε W . Tomaschek, Dia alien  T b ıa k e r I. E ine ethnologische U ntersu- 
chung , S itzungsber d W ien. Akad., pbilos.—hist. K b, 128 (1893), Abh. IV, 111.

J Βλέπε E. Ihtrkö, Byz. Zeitschr. 38 (1938) 544.
6 Βλέπε Fr. Miklosich, E tym ol. W orterter b, d. slav. S prache n, W ien 18Î6, 

393 b ’ πβ. Darkâ, ένθ* ανωτέρω.
* Renöe Le Conte, Les K outzo-V alaques, Le M ouvem ent G eographique 

34 (1921) 166 καί έξής.
7 C. Jirec'ek, Archiv f, slav. Philologie 15 (1893) 100.



β ία ς1, ακριβώς δ π ως εις την Ελλάδα, οπού η 5η ό J .  G. von H ah n , είχε 
παρατηρήσει εΐς την Εύβοιαν δτι Βλάχος σημαίνει 'χωρικός’ (B au e r)’.

Ή  σημασία τοΰ ονόματος Βλάχος 'ποιμήν’ (πβ. I 82 και εξής) έχει 
επ’ ΐΰκαιρΐφ τονισθή καί ΰπδ πολλών άλλων 3.

Ό  Τ ΐι, C apidan τελευταίως (1939) παραδέχεται δτι τό δνομα Βλάχος 
«βραδύτερου (μετά την "Ανναν Κομνηνήν) ήλλαξεν έννοιαν και σημαίνει 
'ποιμήν’ ενεκα τής άποκλεισιικής ασχολίας των Βλάχων τής Βαλκανικής. Ή  
σημασιολογική μετάβασις τοΰ έθηχοϋ ε!ς προσηγορικόν δεν πρέπει νά έκ
πληξη κανένα»' παραβάλλει δε τό άλβαν. R em er 'ποιμήν’ (έκ τον R om a- 
nus) καί cîobau 'ποιμήν’ αντί Άρωμοΰνος, τό Γ ρ α ι κ ό ς  έμπορος’ 1. Άλλ’ ο 
C apidan  δεν άλλάσσει γνώμην ιός προς τό Βλάχ  { = Βλάχο t) σημαίνον 
δήθεν 'Κουτσόβλαχοι, Άρωμοΰνοι’ ! Βλέπε I 83.

*£Γ λ έξ ις  β  λ & χ  ο ς είς την έλληνΜ ·ήν.

Ό  Ν. Π ολίτης1 παρετήρησεν δτι εκ τής "Αννης Κομνηνής Η , 3 καί εκ 
τοΰ Πτωχοπροδρόμου (3, 199. 6 , 12 1 . 6 , 363) συνάγεται δτι καί εις τούς 
Βυζαντινούς τό δνομα Βλάχος απεδίδετο και εις τού; νομάδας ποιμένας, 
ώστε δεν εσήμαινε τόν Ικ Βλαχίας ή «Άρωμοΰνον», Πράγματι, Ινφ ο Κε- 
καυμένος (Στρατηγικόν 71, 31. 72, 12. 69, 9. 70, 3) όμιλεΐ περί των Βλά* * 
χων ως φυλού, ή Κομνηνή ενθ’ ανωτέρω λέγει «καί ό πόσοι τόν νομάδα 
βίον εΐλοντο (Βλάχους τού ιούς ή κοινή καλεΐν οιδε διάλεκτος)». Ό  Πτωχό- 
πρόδρομος (3, 199. 6 , 121) αναφέρει βλάχικον τνρίν, τό όποιον κατά τόν 
Πολίτην * «πιθανώς ωνομάσθη ούτως από των κατασκευαζόντων αύτό νομά
δων ποιμένων». ΕΪς τόν Πουλλολόγον (14°,; αιών) στ. 492 (G. W eigand ,

1 Ό  ίδιος, G eschichte d e r Serben , G o tha 1911—18, I 155.
’ Fraas, Klima an d  Pflanzenw elt σελ. X V IΠ : πβ, Rob. Roesler, Rom»ui- 

sche S tu d ie s , L eipzig  1871, 119 βημ. 2.
* Π.χ. Marino P. Vreto. M elanges neohelleniques, A thenes 1856, 23' II.

θ[(ύμάς], Πανδώρα 20 (1869—70) 11α βημ. 2 Β, Schm idt, D as Volkslebeıı 
d e r N eugriechen, Leipzig  1871, 15 αημ. 3 0. Weigand, Die A rom unen I
273' A. Philippson, Zur E th n o g rap h ic  des Peloponnes, P e te rm an n ’s M itteilun- 
gen  86,10' C. J irecek , Archiv. f. slav. Philologie 15 (1893) 100' G eschichte der 
Serben I 165' Μ. Χονοοχόον, Βλάχοι καί Κουτσόβλαχοι, Άθηναι 1909, 15 οημ , 
16 οημ.· Κ , ‘Αμάντον, Μακεδονικά, ‘Αθήναι 1920, 24 καί 66. Δ. Σνμάχης, ΑέΚτίον 
Γεωργικόν 12(1925) 665 σημ, L R  Μ, B aw kim , T ransactions of th e  Philolog. 
Soc. 1933, 21* J. .4neci, P euples et nations des B alcans 14, 112, καί R evue in tern , 
des e tudes balkan. 1 (1934) 124* Const. C. Giurescu, Is to ria  rom ânilor, Bucures'ti, 
I, 1935, 294' κ,α.

1 Th, Capidan, L ’orig ine des M acedo-Roum aines 18,
* Παροιμίαι 3,132.
" Αόιόθι.



C arın İoa g raeca  m edİi a evi, L eipz ig  1874) άναφέρεται βλάχος ώς δ ιό μα 
τού ημέρου πτηνού em periza  caesia.

Είς τήν νέαν ελληνικήν, συνέχειαν τής μεσαιωνικής ελληνικής, τδ δνομα 
Βλάχος είναι μυριόλεκτον. Καί ως εθνικόν μέν Βλάχος ’Κουτσόβλάχος, 
Ά ρωμοΰνος’ άπαντςί περιωρισμένως (’Ή πειρος, Κέρκυρα, Μπλάτσι Μακε
δονίας), 'Άρβανιτόβλαχος’ (’Ή  πείρος). Ώ ς προσηγορικόν δέ βλάχος Ιχει τάς 
ακολούθους σημασίας :

1) νομάς, σκηνίτης ποιμήν (Αιιωλία, ’Αράχοβα Παρνασσού, Τριφυλία 
τής Πελοπόννησου, Στερεά Ελλάς, ΒΑ. Εύβοια) εις άντίθεσιν προς τό χω 
ριστής, χωρικός.

2) ποιμήν γενικώς (Μέγαρα, ’Αρκαδία, Μάνη, Αιτωλία, Βασσαράς 
Οίνούντος, Φ θιώιις, Πελοπόννησος, Κορσική, ’Ή πειρος, Θεσσαλία, Μακε
δονία)· πβ. καί άλβαν, renter 'ποιμήν’ (έκ τοΰ R am am ış  βλέπε άνω t. 218).

3) ορεινός χωρικός (Κύμη, Αιτωλία, Κυνουρία, Μέγαρα κ.α ).
4) άγρότης χωρικός έν γένει (Πελοπόννησος, Βασσαράς Οίνούντος, 

’Αρκαδία, Λάστα, Σίφνος).
5) 6 άπολίτιστος άνθρωπος, ο άγροικος (Κΰζικος, Αίγινα, Πελοπόννη

σος, ’Αρκαδία, Κρήτη, Ή πειρος, Θεσσαλία, Αίνος, Σ κύρος, Κόμη, Σίφνος, 
Λιβυσσι).

6) άλλοδαπός, ξένος καί Ιδίρ δ καταγόμενος έκ μερών πέριξ ωρισμένης 
χώρας. Ουτω Βλάχος κατά τους Μανιάτας είναι πας μή Μανιάτης ήτοι οί 
Μεσσήνιοι, οί Λακεδαιμόνιοι καί καθόλου οί Μοραΐται (Πελοποννήσιοι), 
κατά τούς Σκυρίους πας μή Σ κύριος, Βλάχοι λέγονται οί αλβανόφωνοι τής 
’Αττικής1, βάχοι κατά τούς Τσάκωνα; είναι οί των πέριξ τής Τσακωνιάς 
χωρίων.

Ούτω, νομίζω, καί οί Σΰριοι άπεκάλεσαν Βλάχον τον πλανόδιον καρα- 
μελλοπώλην, απλώς διότι ή το αλλοδαπός εξ ’Ηπείρου, δχι διότι ήτο Ά ρω - 
μοΰνος. Καί Βλάχος έτέθη ώς δνομα ίππου ’ανοικτού ερυθρού χρώματος’ 
εις τήν Μεσσηνίαν, διότι τό είδος τούτο των ίππων προήρχετο έκ ποιμένων. 
Εις τήν Πελοπόννησον βλάχος λέγεται είδος σίτου (Σουδενά Καλοβρύτων, 
Φενεός, Τρίκαλα Κορινθίας), τό άλλως βλαχόοταρο, διότι τοιούτον σπόρον 
είχον οί ορεινοί ποιμένες. Εΐς ’Αμοργόν βλάχος σημαίνει μαχαίριον (σου
γιάς), δ άλλαχοΰ κολοκοτρώνης, διότι πιθανώς τοιαύτα μαχαίρια καιεσκευά- 
ζοντο υπό ποιμένων. Τέλος βλάχος πολλαχοϋ εΐναι είδος ιχθύος, τύπος σφυ
ρίδας, τής οϊκογενείας των όρφών (Κύθνος, Λιβύσσι, Μεγίσιη Μεσολόγγι, 
Πάρος, Πυλία, Σέριφος) καί είδος αμπέλου (Κέρκυρα).

'Ομοίως τό θηλυκόν βλάχα  σημαίνει 1) ποιμεν'ις (ή σημασία εΐναι

1 Ό  G. Weigand, Die A rom unen I 273, παρετήρησεν όρ&ώς ö u  οί Αλβανοί 
έκαλοΐντο εΐς ώρ ωμέγας περιπτώσεις Βλάχοι ΰτό τών Έλλήνω ν.



κοινή)' καί ή σημασία εΰρίσκεται ήδη είς τον Πτωχοπρόδρομον 4, 259 
«κάππα μου, δνταν σ’ έθεκεν ή Βλάχα νά σε ’φάνη»' 2) α) ονομα προβατίνας 
άγορασθείσης άπό ποιμένα, βλάχον (Καστρί Κυνουρίας), β) ονομα κυνδς 
(Αιτωλία, Σουδενά Καλαβρύτων), διότι πιθανώς Ιπρόκειτο περί ποιμενικοΰ 
κυνός, γ) είδος γυναικείου χοροϋ, κύκλιος χορός (“Ηπειρος, Ά πύρανθος 
Νάξου), δ) είδος παιδιας (Ζάκυνθος, "Αγιος Νικόλαος ’Αρκαδίας).

Πλεϊστα Βλάχος—Ιπώνυμα (έξ αύιών καί τοπωνυμία) δχι μόνον της 
Πελοπόννησου καί των νήσων, όπου δεν εζησαν Κουτσόβλαχοι *, άλλα καί 
εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα (“Ηπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, Στε
ρεά Ελλάς), πιστεύω, οφείλουν την αρχήν των εις την μεταφορικήν χρήσιν 
τής λέξεως, τ.ε. εις τάς σημασίας ποψήν, ορεσίβιος, Αγροίκος κετ. ΟΒτω 
Βλάχος φέρεται ώς παρωνύμων πολλαχοϋ καί ως βαπτιστικόν ονομα 
(Αίνος Θρά*η;)' ώς έπώνυμον άπαντά έπίσης πολλαχοϋ Έ κ  τοΰ έπωνύ- 
μου τό άνδρωνυμικόν Βλάχαινα 'ή σύζυγος τοΰ έπωνυμουμένου Βλάχου’ 
(Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Μεγίστη κ.ά.). Ε π ίσ ης έκ τοΰ επωνύμου καί τοπω
νύμια : Βλάχοι ονομα χωρίου εΐς τήν Γορτυνίαν τής Πελοπόννησου, V εοϋ 
Βλάχον τοπωνύμιον εις τον Βιάνον τής Κρήτης καί Βασιλιώνοικον τής Χίου, 
’ς τον Βλάχον τις λάχκες εις τό Λυκούρεσι τής Γορτυνίας, ’ς τον Βλάχον τό 
κιβούρι είς τήν Μάνην, καί Βλάχα  ονομα ελώδους περιοχής είς Άμβρακίαν.

"Οτι ή λέξις Βλάχος είναι γνωστή εις τήν νέαν ελληνικήν προς δήλωσιν 
τοΰ άγροίκου, τοΰ άξεστου άνθρώπου δεικνύουν επίσης αί Ιξ αήιής παρα
γωγοί καί σύνθετοι λέξεις. 1

1 *0 Ο. W eigand  (Tahresber. d. In stil. I. Ruuian, S p rach e‘’£I, 177)(έζήτησε 
ίχνη Άρωμούνων εις τήν Πελοπόννησον εΐς τόν Ταΰγετον καί εις τήν επαρχίαν Καλα
βρύτων, πράγμα τό όποιον δέχεται καί ό ΑΙ. Vasmee, Die S laven İn G riechenland) 
Berlin 1941, 315. Είναι βέβαιον ev τούτοι; ötı Βλάχοι ( —Άρωμοΰνοι, Κουτσόβλαχοι, 
όμιλοϋντες τήν κουτσοβλαχικήν δεν υπάρχουν εΐς τήν Πελοπόννησον, αλλά μόνον βλάχοι 
ποιμένες'. Διά τήν προ αιώνος καί πλέον εποχήν τονίζει ιδιαιτέρως δ VI’. Μ. Leake, 
T rav els  in  the M orea, London 1830, I  487 : «The tow n Greeks of the M orea 
g ive the nam e of V lakhi to  ail shepherds who in the w inter leave th e ir  m oun
ta in  abodes in search  of p as tu re  and  oE warm er s itu a tio n s ; h u t i t  is a m is
nom er, for no real V lakhi ever b ring  th e ir  flocks in to  th e  pen insu la , no r is 
the W allachian  language ever heard  here», Ό  A. PhiUppson, P e te rtn an n ’s 
M ltteilungeu 36 (1890) 41 α λέγει: «Die W lachen sollen h ier nu r anhangsw eise 
erw ahn t w erden, tim ih r  N ich tvorhandeasein  im  Peloponnes zu 'k o n sta tie ren ... 
D as W ort «Vlâchos» fair H irt ist auch  im  Peloponnes allgem ein gebrauchlichi 
aber es İst darum  n icb t notig , anzunehm en, dass W lachen jem als dort wa- 
ren»’ παρά ταΰια προσθέτει κατόπιν μετά τήν μνείαν τοπωνυμίων τινών μέ πρώτον βυν
θετικόν Βλάχο- : * Es İst also  w abrscheinlich, dass es einnial W lachen im Pelo
ponnes gegeben hat*. Ό π ω ς όμως παρατηρεί ό Kaşmer, ενθ’ ανωτέρω, τοιαΰτα 
τοπωνύμια ήβύναντο νά σχηματισθοΰν δπό Ελλήνων. Βλέπε κατωτέρω.

* Βλέπε Ίστορ. Λεξικόν Νέας Ελληνικής 3 (1942) 551 β.



Περί τών Σαρακατσαναίων 

Π α ρ ά γ ω γ  a :

βλαχαρειό (το) 'τόπος ένθα διαμένουν Βλάχοι’ (πυλλαχου) καί συνεκδοχικώς *ol άξεστοι, 
ο! Αγροίκοι άνθρωποι’ (Ά,θήναι κ ά.).

βλ,αχεύω 'γίνομαι άπό Μανιάτου βλάχος, παύω νά είμαι γνήσιος Μανιάτης’ (Μάνη). 
βλαχία (ή) 1) ή ίδιότης, ol τρόποι cot βλάχου (σύνηθες), παροιμ. Ό  βλάχος, αργως κι 

αν γενβ, πάλι βλαχία μυοίβα  (Ζάκυνθος, Πελοπόννησος, Σίφνος κ,ά.). Συνων, 
βλαχίλα, βλαχουριά. Είναι διάφορον Βλαχία (ή) ούνηθες καί Άβλ.α/jâ  (Κάρυ
στος Εύβοιας) ’ή Ρουμανία’, ό-ο μα Ποια εχει άντρα ’ί Β) Βλαχία καί γιο ’ς το 
Μ,τυΐ'κοναλατ!; (Ήπειρος)' έκ τούτου καί Βλαχιώτης 'δ έν Ρουμανίφ παρεπι
δημούν’, άσμα Μάννα με κακό:πάντρεψες και /i.aSoixt; Βλαχιώτη (Ήπειρος).
2) Συνεκδοχικώς οί Βλάχοι ώ : ούνολον, 3) οΐ χωρικοί (μετά σκώμματος), 

βλάχικος κοιιόν (γνωστόν άπό του 12™ σίώνος, Πρόδρ. 3, 52 H esseliüg—P ernot), 
βλάχ χονς βόρεια ιδιώματα 'ποιμενικός' καί εν ΆρκαΒίςι 'δ ανήκων εις χωρι
κόν’, βλάχικοι· τυχόν Πρόδρ. 3, 199. Τό ούδ. τα βλάχικα ώς ούσ. 'τά έγχώρια 
τών ορεσιβίων ή έν γένει ιών άγροτών ενδύματα), β) "ή γλώσσα τών ορεσι
βίων ή τών χωρικών’ (κοινόν, βόρεια ιδιώματα’, γ) 'τά μέρη έκτος τής Μά- 
νης* (π Χ· η Λακωνική, Λακεδαίμων ή καθόλου ή Πελοπόννησος πλήν τής 
Μάνης), δ) 'τά χωρία’ εν αντιθέοει πρός την πρωτεύουσαν τής περιοχής 
(’Αρκαδία). Διάφορα ιήν αρχήν είναι Βλάχικος χορός *ό ύπό τών Ιίουτσο- 
βλάχαιν χορευόμενος χορός’ (Ήπειρος) καί τά Βλάχικα 'ή γλώσσα τών Κου- 
τσοβλάχων, ή Άρωμουνική’. Ώ ς έπίρρ. βλάχικα "κατά τόν τρόπον τών βλά- 
χων, άγροίκως1, συνών. άλλαβλάχα.

βλαχίλα (ή) (Πελοπόννησος κ.ά.) 'ή δομή, ή άποφορά τών ορεινών’, 2) 'οί αγροίκοι 
τρόποι τών άγροδιαίτων’, συνών. βλαχιά, βλαχουριά, 

βλαχουνιά (ή) (Ήπειρος, Μπλάτσι Μακεδ , Αιτωλία) 'πλήθος σκηνιτών ποιμένων (όχι 
άναγκαίως Άρωμούνων)’, πβ. βλαχοΰρα. 

βλαχούρα (ή) (Στερ, Έ  λλ ό ç) = βλαχανυιό.
βλαχουριά (ή) (Πελοπόννησος) 'ό  κόσμος των χωρικών’ (Αρκαδία), 2) *ό καιώτερος 

τρόπος συμπεριφοράς τών ορεσιβίων, αγροικία’ (Μεσσηνία),
' Υ.τοχο&ιατιχά έκ το ι βλάχος .· βλαχίτο α (ή) 'μικρή βλάχα’ ( Κουρού νια Εύβοιας), 

βλαχούλλα (ή) 'ποιμενίς’ ( 'Αρκαδία, Αίιωλία, Αράχοβα Παρνασσού), 'χωρική νεάνις' 
(Αρκαδία)* βλαχοανάλ/.α (ή) 'ποιμενίς’, βλαχόπονλλη (τό) 'ποιμενόπαις’, 'χωριατό- 
πουλλο’, καί επώνυμον Ιίλαχόχανλλιις (Πρέβεζα, "Υδρα [.8°; αίώι], Άμφισσα κ,ά ) 
καί όνομα χωρίου Βλαχάπ’λλο (Πυλία), έξ επωνύμου δέ καί τά Βλάχοιτονλλάτιχα (ή— 
,τλάτιχα) 6 ομα χωρίου εις τούς Παξούς, Εις ςιιμα τής Πελοποννήσου ΒΙαχανταιχο 
(ιό) 'μικρός Βλάχος’.

ΪΙαράγωγα ε χώνεμα και τοπωνύμια έκ τοΰ επωνύμου Βλάχος ;
Βλαχάκις έπώνυμον αγωνιστών τής έπαναστάσεω; τοΰ 1821 έκ Βσνίτσης, Μεσσηνίας, 

Κυδωνιών Μ. ’Ασίας, καί άλλαχοΰ (Ά θήναι, Άπύρανθος Νάξου, Μάνη 
1*8* αιών], Τσακωνιά κ,ά.)* Βλαχιάκαανα άνΒρωνυμικόν, Βλ-αχάκινα (Αιτωλία). 

Βλαχαήκα (τά) όνομα μικρού χτορίου τής Ά χα ΐις .
Βλαχάτα (τά) όνομα χωρίου καί θέσεων (Κεφαλληνία). Έ ξ έπωνύμου Βλαχάιος ή Βλα- 

χάτες προήλθον ιό Βλαχάτ’καν τόπων. (’Ιωάννινα), τά Βλαχάτιχα όνομα κώμης 
(Κέρκυρα).

Βλαγιανά (τά) όνομα χωρίου (Μαλεβίζι Κρήτης).
ΒλαχοάλΙης έπώνυμον εις Κεφαλληνίαν (καί άνδρωνυμικόν βλαχοΰλλιιοΊΐ) έξ «διού Βλα- 

χουλλάια (τά) ονομα χωρίου (αυτόθι).



Μαχιώτγ; έπώνυμον είς Άγρίνιον, έξ αυτού βλαχιών») άνομα χωρίου ('Επίδαυρος Λι* 
μηρό, Λακωνική).

' i  tow ΒΙαχιάτη τόπων. (Ευρυτανία).
Ό  χ Φαλτάιτς αναφέρει και έπώνυμα ΒΧαχβκο·:, Βλάχικης, Βλαχονσης κά. 

Σ ύ ν θ ε τ α ?
Σύνθετα μετά τού βΧάχοί ώς δευτέρου συνθετικοί ·. 

άναβλαχος (Λακωνική),
αϊτο^ιόβλαχοί (6 Χάρων ώς τραχύς και ακαιός εΐς φσμα), 
αρκονΑήβλαχος, «ρκονΛοχονρπδόβλαχος κ,ά.

Σύνθετα δέ μετά τού /Ϊλ«χο- ώς πρώτου συνθετικού προσηγορικά και κύρια ονό
ματα παρατίθενται ακολούθως.
ΒΙαχηγγίλης παρωνύμων τοΰ αρματολού ’ Αγγελή Σουμίλα (17°ΐ βίων).
ΒΧαχαττρέαΐ,
Βλαχαντώνι·;,
ΒΧαχβομάτας όνομα άρματολού έκ Παρνασσίδος (18»ί αιών) και Ιπώνυμον (Κυνουρία). 
Βλαχοβούνι (το) τοπωνύμιον (Γορτυνία), Βλαχοβούν' { πολλά κις είς Αιτωλίαν), βλαχό- 

βοννο (Λωρίς, Φωκίς).
ΒΒίχηχιώργοζ έπώνυμον ενιαχού, Bio-ypyıt» ρμίκις έπώνυμον άρματολού έκ Δοτ, Σττρεάς 

‘Ελλάδος (18os ιιΐών) καί είς Τσακωνιάν.
Βλαχογ(ά?νης όνομα άγιον ιστού (Λεύκάς) καί έπώνυμον (Τσακωνιά, Ναυπακτία) καί έξ 

«ύτού Βλαχογιάννη όνομα χωρίου (Θεσσαλία), ’ί τ’ Biaıovytâvv' ("Ηπειρος, 
Αιτωλία)* ομοίως Βίιιχβγια^Μ; καί ΒΒιχογίαννάτος έπώνυμον (Κεφαλληνία)- 

‘ i  row Βλαχοϋήμον τοπωνυμιον (Ή πειρος).
Βλαχοδήμαρχοί (ό) 'ό δήμαρχος χωρίου Βλάχων (Άρωμούνων)’ καί ‘δήμαρχος ορεινών, 

ποιμεγικών τόπων' καί 'δήμαρχος χωρίου* (σκωπτικώς).
ΒΧα-χο&ανάοιί παρωνύμιον (Σίτοβον Μακεδονίας), έπώνυμον (Σκιάθος) καί όνομα αρμα

τολού έκ Βουνιχώρας τής Στερεός ’Ελλάδος ( t8°î αίών),
ΒλαχοΆόδύΧΜζ έπώνυμον (άλλοτε είς Σμύρνην) καί έπώνυμον άρματολού (Βλαχολίβαδο 

Not, Μακεδονίας).
βΧαχόχαλτσα (ή) 'κάλτσα έκ χονδρού μαλλιού’ (πολλαχού),
βΧαχόκαΙύβα (ή) ενιαχού, βΧαχοχάΧνβα (Στερεά ’Ελλάς) 'καλύβα σκηνιτών ποιμένων’* 

ομοίως /ϊλαχοκάλυ/ϊο (τό). 
βΧαχόκιπτα (ή) ενιαχού, βΧαχοχαχότα.
ΒΧαχοκατοΰνα όνομα χωρίου (Ήπειρος)* βΧα/οχάτονν» (ιό) ’παλαιός οΐκίσκος σκηνιτών1 

(Αρκαδία) καί ΒΧαχοχάτονto όνομα χωρίου (Λωρίς). 
fiXaxoxtqmta (ή) "είδος κερασέας’, τής όποιας ό καρπός βΧαχοχίρηαο, καί Βληχοκεραοιά 

(ή) όνομα χωρίου (Μαντίνεια Πελοπόννησου), Βλαχονκιρασίά τοπωνύμιου (Κή
πο υριό Μακεδονίας)* έπώνυμον Βλιι χοκι οα<ηώτη ç (’Αρκαδία) άπό τού όμωνό
μου εθνικού.

βλαχοΐίέραίίΐί (τό) καί βΧαχονκίοασαν (Ζαγορά Θεσσαλίας) ’είδος λευκού κερασιού μέ 
σκληράν σάρκα’.

ΒΧαχοκΧί·(σούρα (ή) όνομα κώμης (Μακεδονία, Ζαγόρι ’Ηπείρου).
βΧαχακόι-ακη (τό) 'βλαχοκαλύβα’ (Στερεά Ελλάς)* καί τόπων. Βλαγονκύνακα (τά, Τρι- 

χωνία).
Βλ«χ <>*<»■ ηιυώ (ή) *τό σόνολον ιών κατοίκων ιών βλαχοποιτλλάτικων καί Κονταράτικων’ 

(Παξοί).



βλαχοχόριΐβο (ιό) 'κόρη flλόχοι)' (όχι αναγκαίος Άρωμούνου) (Θράκη)' αννών, βίαχο- 
.πού Αλα.

Βλ.αχοχάοροιίν (ιό) τοπωνύμιου (Μάνη). 
βλ.άχοχνριαρήνα (ή) ’είδος κίχλης’ (Στερεά Ελλάς). 
βλαχο/.άχανο (ιό) 'είδος λοχάνου’ (Τρίκαλα Κορινθίας),
Βλαχολίβαδο (τό) όνομα κώμης (Θεσσαλία) ΙΒώ Βλάχος ίσως "Αρωμοΰνος*. 
βλ.αχομάλαμα ( ti)  ’βλάχικο χρυσάφι’ (εις ^σμα Πελοπόννησου). 
βλαχομάντηλο (ιό) 'είδος μαντηλιού τής κεφαλής’ (Μεσσήνη).
Βλαχομάντρα (ή) όνομα χωρίου ίΝαυτακτία),
βλαχοματο'οάχα (ή) 'είδος ράβδον’ (φσμσ, Σουδενά Πελοπόννησου). 
βλαχομαχαλάς (ό) όνομα χωρίου παρά τάς Θήβας.
Βλαχομήτρο; (Μήτρος Βλάχος) έπώνυμον αρματολού εξ "Αγραφων.
Βλ.αχομ.ιχάλ,ης όνομα αρματολοΰ έξ Όλυμπου Χαλκιδικής. 
βλαχομπαρ!)ι.ratwτη,- έπώνυμον (ραμα, ’Αρκαδία).
ΒλαχονμπΙάτα' τοπωνύμιου (Μακεδονία).
Βλαχονι-έρ' (τού) τοπωνύμιου (Αιτωλία).
Βλαχοχαναγιώ ζης έπιί) νομού (Τσακωνιά) καί βλαχονπβναίωτ’ί  (Αίιωλία), 
βλαχοπανργνρι (ti») ’εμπορική πανήγυρις χάρίν ιών χωρικών’.
Βλαχοπαχπαδόπονλος έπώνυμον (Ζάκυνθος) καί όνομα άγωνισtoΰ ιο ί  1821 (Πάιραι), 
Βλάχο παςιπα&νμ t ο; όνομα αξιωματικού ιοΰ 1821 (Πάιραι) .
βλαχόπαππας (ό) ΐερεΰς μικροί χωρίου’ (Αρκαδία, όχι Βλάχων ή μ η  Άρωμούνων). 
βλ,αχάτιττα (ή) 'είδος π ίιια ς’ (Μακεδονία).
Βλαχοπλαγιΰ (ή) όνομα χωρίου Βοΐου Κοζάνης·
Βλαχάχορος (δ) τοπωνύμιου (Οιχαλία Μεοοήνης).
βλ-αχορράφτης (δ) ’ράπιης εγχωρίων ενδυμάτων’ (Μακεδονία), συνών. άμχατζής, χα,-ιοτάς, 

teçÇıjç, καί τοπωνύμιου βλ,ιν/χιρράφτη (to) ή Βλ.αγ/χρραφιη όνομα χωρίου (Γορ- 
ιυνία).

Βλαγάρριζο (ιό) τοπωνύμιου (Μάρκου Γοριυνίας). 
βλαχοοροψάς (δ) 'είδος ιχθύος’ (Λακωνία).
βλαχοσίταρο (ιό) (Άχοΐα, Κορινθία), β/.αχάατηρο (Καρνέσι Γορτυνίας, Καλοακοπή Στέ

ρεας ’Ελλάδος), βλιιχάο' ιαοο (Τρίκαλα Κορινθίας, Σουδενά Καλαβρύιων), 
βλαχάντία<*» (Κάρυά Θράκης) 'ιΐβος σίιου’, ενιαχού 'άροβόσιτοςλ 

βλαχόαίιι (ιό) 'είδος σίτου (κατάλληλον πρδς σποράν εις πτωχά έδάφη)" (Αρκαδία). 
βλαχοσχοί'Β (ιό) 'χονδρόν μάλλινου σκέπασμα’ (Λεύκάς). 
βλ,αχάακ'λαν (τό) 'μανδρόσ καλός’ (Αιτωλία).
Βλαχοοτα&άχίς (δ) έπώνυμον (Λιβάρτζι Καλαβρύιων).
Βλαχονσζαμάτ' (ιοΰ) τοπωνύμιου (Αίιωλία).
Βλαχόοιανις (Οηλ. πληθ ) ιοπωνύμιον (Ήπειρος, δυιικώς των Ίωαννίνων). 
Βλα/οοτΙργιος έπώνυμον (άσμα, Σσμαρΐνα Μακεδονίας).
Βλ.αγρλοτοατα (ή) τοπωνύμιου (Παρνασσίς).
^λαχοσφάίω πεποιημένον (καθαρογλώσσημα, Αίιωλία), 
βλαχόσφαχτα (ιά) 'ποίμνια ποιμένων’ (καθαρογλώσσημα, ένιαχοΰ).
Βλαχοσωτι'ιρις (δ) έπώνυμον (άσμα).
βλαχοτψανο (to) ’είδος τηγανιού, ιοΰ όποιου ή ούρά συμπτύσσεται πρός εύκολωιέραν 

μεταφοράν’.
βλαχότρντια (ή) 'δ έν τή θαλάσση φωλεός τοίι Ιχθύος ιοΰ λεγομένου β λ ό χ ο υ ’ (Σύμη). 
βλαχοτρώγο> πεποιημένον (καθαρογλώσσημα, Αίιωλία). 
βλαχία σόχκιΐΐ (Βλάχος Τσόγκας) όνομα (είς φσμα).



βλαχύταονο (τό) καί βλαχόχοοννου (Στερεά Ελλάς) ‘πνηνόν î t  πυρρόγναθον'.
/ÎAcî^oTödpot^o (ιό) 'είδος τσαρουχιού ιών ποιμένων’ (Λεξικόν Λημητράκου), 
βλαχοντσάχσα (ή) 'βλάχα γραία’ (Αιτωλία). 
βλαχοχώραψα (τα) τοπωνύμιον (Καρβαρίτσι Αρκαδίας).
βλαχοχώρι (ιό) 'χωρίον Βλάχων η ποιμένων' (πολλαχοί)' και Βλαχοχώρι όνομα χωρίου 

(Αακεδαίμων έβώ Βλάχοι 'ποιμένες’), Βλαχία ρι (επαρχία Παραμυθίας ‘Η πεί
ρου’ καθ’ απλολογίαν Ικ t ου ιό που Βλαχοχώρι)· ιό  εθνικόν όνομα Βλαγοχα>- 
ρίχης έγινε καί επώνυμον.

Τό ανωτέρω ύλικόν1 είναι διδακτικόν διά την έξέλιξιν της σημασίας τοΰ 
ονόματος Βλάχος, Ουιω παράγωγα και σύνθετα αυτοί έχουν Βλάχος μέ 
την σημασίαν "Αρωμοΰνος, Κουτσό βλαχος’ αλλά κατά χώρας καί πολύ πε
ρισσότερα μέ την σημασίαν *νομάς εν γένει, ποιμήν, ορεινός κττ\ Άλλα δεν 
είναι διόλου αληθές δτι ή λ. « ço b a n  κατέστη διά τούς κατοίκους τής Βαλ
κανικής χερσονήσου τδ παρωνΰμιον των Ρουμάνων τής Μακεδονίας», δπως 
γράφει ό Ρουμάνος S . P us 'ca rin  \

16. Τά δνόματα Κ ο υ τ α ά β λ α χ ο ι ,  Ά μ π λ ι α ν ϊ τ ε ς Β λ ά χ ο ι ,  
Μ π ο υ ρ τ ζ ό β λ α χ ο  τ.

Κ ο ν τ ο ό β λ α χ ο ι .

Ή  άρχικώς σκωπτική προσωνυμία Κονιοόβλαχοι, ήδη πανελλήνιος, 
προφανώς έχει τεθή ύπό Ελλήνων s, χρησιμοποιείται μόνον ύπό Ελλήνων 
καί πρέπει νά είναι αρκετά παλαιά, τουλάχιστον των ύστερων Βυζαντινών 
χρόνων.

Ό  II. Άραβαντινός 4 λέγει οτι τδ ό'νομα σημαίνει «οίονεί Δακορωμοΰ- 
νους νενοθευμένους τή γλώσση, τοις ήθεσι καί τή διαίτη (ήμιβλάχους)»' 
ή έϊήγησις αύτή δεν φαίνεται πειστική, διότι οι όνοματοθέται "Ελληνες δεν 
εΐχον ιδέαν τής σχέσεως τών Κουτσοβλάχων μέ τούς Ρουμάνους. Ή  γνώμη 
ότι οί Κουτσόβλαχοι ώνομάσθησαν ουτω, διότι έχ τών αλλεπαλλήλων πολέ-

1 Βλέπε ‘Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας ‘Ελληνικής 3 (1941—42), σελ, 550 α—553α. 
Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια 7 (1929) 412 β — 421 γ Β(λάχα—Βλαχώρι)· περί 
επωνύμων παραγωγών καί συνθέτων μέ τό Βλάχος Α”. Φαλ.τάιτς, Τό Ελληνικόν έΐος 
1 (1929) 217—8' Γρ, Σ  te (χάνον, Πλήρες γεωγραφικόν λεξικόν τής ‘Ελλάδος, Ά θήναι 
1937, 9 2 -9 3  (Βλ,αχντα—Βλαχιόρι), Τό υλικόν έκ τού'Αρχείου τοΰ Ιστορικού Λεξικό S 
είχε ληφθή τό 1938 καί περιλαμβάνει κύρια ονόματα, επώνυμα καί τοπωιύμια, τά 
όποια δεν περιλαμβάνονται είς τό έκδιδόμενον Λεξικόν.

s S. P us’cariıı, Roum ain et R om an : fîtudes de linguistique rcmmaiue. C luj 
—B ucures 'ti 1937, 60.

3 Ουιω κρίνει καί ό W. Totnaechek, Zuc K unde der H am us— H albiuse!, 
W ien 1882, 12 (Sİtzungsber. d. W iener A kad., ptiLl.— hist, k l., 99)· πβ. καί S. 
Pits'cariu, Die rnnıSnische Sprache, Leipzig  1943,266.

4 Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, Ά θήναι 1903, 34 ( =  Μονογραφία περί Βλά
χων ή Κουτσοβλάχων, Πανδώρα 20 [1869—70) 11α).



μων ot πλεΐστοι Ιξ αΐκών δέν ήταν α ρ τ ι μ ε λ ε ί ς ε ί ν α ι  έκτός συζητήσεως, 
διότι στηρίζεται Ιπΐ υποθετικής έρμηνείας τοΰ πρώτου συνθετικού. ’Απο
λύτως τίποτε δέν λέγει καί το ερμήνευμα τοΰ Ά γγ . Καππώτα Ε: «Κουτσό- 
βλαχος (δ κεκολαφισμένος βλάχος)®. 'Η  Ö’ Ιρμηνεία τοΰ Κ. Ν ικολαΐδη8 δτι" 
κοντσόβλαχος είναι «δ έχων ολίγον βλαχισμόν, δλίγας βλάχικας λέξεις, ολίγα 
ήθη καί έθιμα βλαχικά, τα πλεϊστα δε τούτων έλληνικά»· είναι βεβιασμένη. 
Άλλ’ οΰιε ή δπό ξένων λογιών συνήθως διδομένη ερμηνεία Κουτσόβλαχοι 
«die liinkenden  W lach ea»  ή «V alaqaes boiteux» (οί χωλαίνοντες Βλά
χοι)* ή «lahrne Rumâtıen*>s δΰναται νά γίνη δεκτή. Τέλος ή σημασία τοΰ 
κοντσο- 'μικρός’ [κοντσογεωργός, κουτσοί μπορος, κοντοοκτη μαχίας 'μικρός 
γεωργός’ κτλ.), ώστε Κοντσόβλαχος θά έσήμαινε 'μιχροποιμήν’, όπως προ
τείνει δ Κ. Φαλτάιτς6, είναι απίθανος, οχι διότι Κοντσόβλαχοι είναι οι τής 
Μεγάλης Βλαχίας ( = Θεσσαλίας) ήτοι οί έν Έλλάδι Βλάχοι, ως δέχεται δ 
Κουρίλας’, αλλά διότι δέν υπήρξαν μιχροποιμένες, αλλά ϊσα ίσα νομάδες 
ποιμένες μέ όργάνωσιν τσελιγκάτων κλιτ. Ή  αποτυχία των άνωτέρω ερμη
νειών οφείλεται εΐς την μή ορθήν κατανόησιν τοΰ επιθέτου κουτσός ώς πρώ
του συνθετικού τοΰ ονόματος Κοντσόβλαχοι.

Αί έξ άλλων λέξεων ώς πρώτων συνθετικών έρμηνεΐαι είναι αί ακόλου
θοι. Τελείως άπίθανος είναι ή διδομένη υπό τοΰ έξ Ίωαννίνων προηγου
μένου Θεοδωρήιου Λαυριώτου εις τήν 'Ιστορίαν τοΰ “Αθωνος (εΐς χειρό
γραφον τής μονής τοΰ Κουτλουμουσίου) : « Έ π ί τής βασιλείας ’Αλεξίου Κο- 
μνηνοΰ (1097 έτος) οί μοναχοί ειχον διενέξεις καί διαφοράς. . . περί ζώων 
καί των έξ ’Ιταλίας Ιλθόντων τότε σταυροφόρων τών καλούμενων Κρουτσο- 
βλάχων* κροΰτσε γάρ παρ’ αΰτοΐς δ σταυρός, Βλάχοι δέ καί Βαλάχοι καί 
Βέλχοι οι Τιαλοϊ εκαλούντο τον καιρόν έκεΐνον καί νΰν οί Γερμανοί Βέλ- 
χους τους ’Ιταλού; δνομάζουσιν. Εις τόν καιρόν τής εκστρατείας τών . . . 
σταυροφόρων δσοι έκ τών ’Ιταλών έμειναν εν Γραικίρ καί Παιονίιχ ή Ουγ
γαρία ώνομάσθησαν Βλάχοι. , . οί Γραικοί έκ τής ίδιας αυτών γλώσσης 1 * 3 * 5 * 7

1 Παρά Porf. Vspenskij, Is to ria  A thou a III  Κίεβον 1877, 327 (πβ· Ενλ. Kmt- 
ιαίλα, Ή  Μοσχόιτολις καί ή Νέα Ακαδημία*, Ά δη  ναι 1885, 77 σημ. 3),

1 Έρευνα γλωσσηματική περί συγγένειας τής 'Ελληνικής κλπ·, Λευκός 1877, 17.
3 Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής γλώσσης. Ά θήναι 1909, σημ. α* 

σελ. μγ '—μδΓ. Τήν ερμηνείαν αυτήν δέχεται ό ΚονρίΙας, ενθ’ άνωτέρω 76.
Λ Βλ. π.χ. C. JİreBek, D as F ü rsten tu ın  B utgarien , W ien 1891, 118' C. A. 

Bratter, Die kutzow alachisclie F rag e , H am burg , 1907, 7 σημ. Π β. Wace-Tkom~ 
pson, T he N om ads of th e  B alkans 3,

5 P m ’cariu, Die runian ische Spraelie 266.
0 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 15 (1931) 95 γ λ. Κοντσόβλαχοι. Πβ. καί 

Β. X . Φανΐταιον, Τά καλούδια μας, ‘Αθήνα 1910, 120.
7 Έ ν δ ’ ανωτέρω σημ. 3·



Κρουτσοβλάχους καί κοινώς Κουτζοβλάχους ωνόμασαν» *. ΤΑλλ’ ot Ρωμά- 
νοι τής Βαλκανικής δεν είναι Ιταλο ί καί εΐναι πολύ προγενέστεροι των 
σταυροφοριών, ώστε 6 τύπος Κροντοοβλάχοι έπλάσθη επίτηδες χάριν τής 
υπό τού Θεοδώρητου διδόμενης έξηγήσεως. Την άπέρριψεν ώς u n s in n ig  
ήδη 6 T om aschek  Β, δεχόμενος μόνον δτι οι Βλάχοι ούτοι τοΰ “Αθω υπο
κείμενοι εΙς την πίεσιν των Νορμαιδών μετετοπίσθησαν έκ Δυτ, Μακεδο
νίας είς τον ”Αθων.

Ή  έτέρα Ερμηνεία τοΰ Κοντσόβλσχος Ικ τοΰ τουρκικού επιθέτου 
kü c  ü k  'μικρός” καί τοΰ ονόματος Βλάχος ήτοι αντί Κουτσονκ- βλάχ προε- 
τάθη υπό τοΰ Ρουμάνου I. C a ra g ia n n ia {K itts 'u k  O lah  ‘oî μικροί Ρου
μάνοι’ καί ka ra -O la h  Vı μεγάλοι Βλάχοι, οί Ρουμάνοι τής Ρουμανίας') καί 
ύπό τοΰ Μ. Χρυσοχόου \  Ισχυριζομένου 8ιι οι Τούρκοι ωνόμασαν «ουτσούκ- 
βλάχ ήτοι «Μικρόν Βλαχίαν» τό τμήμα τής Βαλκανικής τδ κατοικούμενον 
υπό Βλάχων* 4 5 6 *. Την θεωρίαν αυτήν αναφέρουν W ace καί T hom pson , χω
ρίς νά τήν προκρίνουν, λέγοντες τά εξής' «A ccording to  one th eo ry  the  
f irs t  p a r t  of th e  w ord  comes from  the T u rk ish  ku ch u k  ‘l i t t le ’, and  
in  th is  case th e  K utsov lachs w ould be th e  l i tt le  V lachs of th e  Bal
k an s  as opposed to  th e ir  m ore num erous k insm en  n o rth  of th e  D a
nube» 11 καί «Political ph ilo logy  has show n th a t K u tso v la ch  m eans 
'l i t t le  V lach ’ and  th a t 'a  little  V lach ’ m eans one w ho is  m ostly  a  
H ellene. T h is  re su lt is ap p a ren tly  reached  by  d eriv in g  th e  w ord 
f irs t from  ku ch u k  and confound ing  it  w ith  th e  m ean in g  of κουτσός»’. 
Τελευταίως δέχεται τήν ερμηνείαν αυτήν ό Ά ντ. Κεραμόπουλος8 9 * λέγων* 
«Τό όνομα αυτών (των Βλάχων] Κουτσόβλαχοι είναι σύμφυρμα εκ τού τουρ
κικού HtovıoovK Βλάχ (πβ. Χρυσοχόον έ·ά. σελ, 15,62) ήτοι Μικροί Βλά
χοι, ως ώνόμαζον αυτούς ot Τούρκοι προς αντιδιαστολήν από τών κατοίκων 
τής Ρουμανίας ήτοι τής Μεγάλη; Βλαχίας. . . ».

Αί άντιρρήσεις μου κατά τής ερμηνείας αυτής εΐναι αΐ έξης.
1) Συνδετα μέ τό τουρκικόν k itc 'ü k  υπάρχουν τοπωνύμια'’ αλλά δνό-

* V s p e n s k i j ,  Ivft' ανωτέρω.
! Tomaschek, εν ft’ ανωτέρω 476. Τ ϊ  παρονοεΐ λοιπόν ή δέν άνέγνωσε τον T o 

m aschek δ Κονρίλας, Μοσχάπολις 77, γραφών Sn «τής γνώμης ιαύιης έχεται καί δ 
Tom aschek*.

a Πβ. Ale λ Bubin, Les Roum ains de M acedoine, Bucarest 1918, 31.
4 Βλάχοι καί Κουτσόβλαχοι, Άβήναι 1909, 15.
s °Evft’ ανωτέρω 15 καί 62.
6 T h e  N o m a d s  of th e  B a lk a n s  3.
1 vBvft’ άνωτέρω 9.
* Τί είναι ot Κουτσόβλαχοι 7.
9 K ;^r ·.;ki: κ :■ >, E li 1 t|v περιφέρειαν Δράμας, K c o u ic o e x -M a ib )  καί ϋΓιουτσούκ-

Τεχελερ είς τήν περιοχήν Κοζάνης, Κtovxoovx-Ktotολi κοιλάς είς τήν· Θεσσαλίαν κ-ά.



ματα προσώπων μόνον Τούρκων 1 καί ταΰτα ΐιπό τόν τύπον κιουτόούκ, δχι 
ΐπ ό  τύπον κοντσο-·

2) σύνθετον έκ τοΰ k ü ç ü k  καί Βλάχος θά έόιδεν εις την νέαν Ιλί, η νί
κην *Χοντσονκοβ?,4χος, το όποιον δέν μαρτυρεί t cu 1 * 3, η *Κιοντσονκόβλαχος*.

3) ή σ κ ω π τ ι κ ή  προσωνυμία Κοντηόβλαχοί τον ποηιενικοΰ τού
του φύλου δεν φαίνεται νά σχετίζεται με τό υποτιθέμενον τουρκικόν όνομα 
küc 'Ü kjV lall τό δηλωτικόν τόπου, τής Μιχράς Βλαχίας.

Ή  εύθυτερα ερμηνεία τοΰ ονόματος Κοντοόβλαχος είναι έκ τοΰ Επ ιθ έ

του κουτσός καί Βλάχος, αναμφίβολα*;. 'Υπάρχουν επώνυμα μέ πρώτον συν
θετικόν τό κονταο-, Τό έπί&ετον κουτσός μέ παλαιότερον τύπον κοτσός 
(Πόντος καί Χρον. Μορ. 7951) ήιυμολογήθη δοθώς ΐπ ό  τοΰ Κ. Ά μάν- 
του k Ε πώ νυμα  μέ τό χονταο- υπάρχουν μεσαιωνικά : Κοντζομντης Σχυλίτσ.

1 Κ ιοντσούκ-άγδ., Κ ιον τ σ ού χ -Σ α ΐτ , K t-o v teo v x -X tm a etv ,  κ .ά .  Π β ,  Έγχνχλαχαιδιχον  
Λ εξικ όν Έλει>ϋερονόάχη  κ α ί  Μεγάλη 'Ελληνική ‘Εγχνχλοπαιδεία  Ί ό  τά ς  λ ι ς ί ι ς .

* *0 υποθετικό; τόπος Κοντοονχόβλ.αχος ή&ύναιο νά δοίοη ι ί ;  τά βόρεια ιδιώματα 
Κ 'το ’χύβΜχπνζ δ ι’ άποβολής i  iv  άτονων φωνηέντων μ καί περαιτέρω 5Γ άνομο ιωνι
κής αποβολής τοΰ δευτέρου x  διά τό δυσπρόφερτου ; Κ'τοϋβλαχονί.

3 Τό τουρκικόν kü ç ü k  (καί πιθανώς διαλεκτικά*; ku c u k  έδανείσθη εις ιάς νεο
ελληνικός διαλέκτους : χιοντζούχης 'μικρό,* (Λιβύσσι Λυχίος), ρουτίοΰχ’ς καί οΰδ. gov- 
τζονχ’χο 'χόντούρος' (Μάλγαρα Θράκης) χοντσονχός *ό άνευ αίχμή;’ (Φιλι.τποό.τυλις). Ό  
Φεβρουάριος ώ ; ελλιπής, λειψός μην εΐιέγειο καί λέγεται Κοντσονχης (Οΐνάη Πόντου), 
Κοντζονμηί (Σινώπη Πόντου), Κοντοονχο; (Άναχοΰ Καππαδοκία,), Κοντζονχος (2ιναοός 
Καππαδοκίας), Οονάζ'οδχ'ζ [Δρώιά Θράκη;), Κιονταούχ'ς Χηλυβρία Θράκης)* πβ. συνώ
νυμα Κ - ο ' ' ' . Χ Χ ' <r>:, Κ :G.I Χί,.· (κουτσό.), έϊούτσυυκλσς, Κοντοός.

Έκ. τής αυτής τουρκικής λέξεως kü ç ü k  προήιθον : παρωνύμων Κοντοούχης (Χα
τζή Πυλίας), τοπωνύμιον τ ’ Κοντά'οί·χ' (Ζαγόρι Ηπείρου), έπώιυμον Κονιοονχος, το- 
πωνύμιον Κοντοουχόι^αχι (Καρδσρίτσι ’Αρκαδία;)

Εις διάφορον δέ τονισμόν τοΰ küc ük καί παρασυσχειισμόν τοΰ τέλους αύτοΰ 
πρός τό επιθετικόν επίθημα -ιχο; όφείλεται, νομίζω, τό σύνηθες επίθετου χοί-το' χος ή 
χοϋτοιχοί (βόρ. İS. χοντο'χονς, χονταχονς) 'μικρός, μικρόσωμος, κοντός Κττ.’ (καί έπώ- 
νυμα έξ αόιου Κοντά’xm  "Ηπ,, Κούτο'χανς Μπλάτσι Μακεδονίας) καί ιό οΰδ, ώ ; οδσ. 
χοντοιχο 'μικρόν παιδί ο ν' καί παράγωγα χοντοιχονλλης έπίιί. 'μικρόσωμος, κακοφτεια- 
σμένος' (επαρχία 'Ολυμπίας Πελοπονν ) καί χοχτο’χοδλ'ς 'πολύ κοντός' (Ζαγόρι Ή π  ), 
κουτσ’κοϋόκ 'μικρά ράβδος’ (Κυδωνίαι, Μακεδονία).

* Κ- Ά /ιά η ο υ , Έτυμολογ.κά ; Ά δη να 28 (1916) Αεξιχογρ. Ά ρχ. IS4 —25. Τήν 
ετυμολογίαν έίέχθη καί ό Γ. Χατζιδάχις (Άθηνά 38 (1921] 199·, ήγνόησε δέ ό G. 
Rohlfo (Etym ol. W orterb . d un terita l. G i'âzitât, H alle 1930, 13i) ακολουθών 
τήν παλαιάν τοΰ G. Meyer (Neugriecb. S tudİen 2, 97). Ή  ερμηνεία τοΰ Φ. Κονχονλε 
(Ετυμολογικά: Άθηνά 35 (1923] 196—981 έκ τοΰ ρήματος χόττοχ--χόοοω, ή οποία 
είναι ή παλαιότερον προταθεϊσα υπό τοΰ Κοραή, δεν μοΰ φαίνεται πιθανή διά τούς 
έξης λόγους' τά ρήμα κοττω ή το άγνωστον, δω ν  δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, εις τήν 
μειαγενεστέραν ελληνικήν καί διά τοϋτο δέν θά ή;ο δυνατή τοιαύτη παραγωγή. 
Έ πειτα έκ ρημάττιν εις —ω δέν παράγονναι επίθετα εις —ό; (ιή’απώ·; είναι ίχ  τής 
μετοχής ο γοπών, όπως ρε-ρωι* εγινε γέρως, δρά χ ιύ ν-—δράχιος, Χάρων—χάριος, καί ιΐπο-



747 (= Γ εω ργ. Κεδρην. I I  529, 25, εχδ. Βόννης), Κοντζοδάκτνλος Θεοφάν. 
445, 30 de Boor, Κοντζοσ&λάνης, Κονζζοχέρης και Κονζζοχερωμένος ‘, 
νεώτερα αναρίθμητα, π. χ. Κουτοάγγελος, Κοντοαλίςης, Κοντσαντρεας, 
Κονχοαντώνις, Κοντοάφτης, Κοντοογιώργης — γιάννης — δη μή τρις — μόνος 
— νιχόλας (—νίχας) —νάσιος—οτρατήγης, Κοντοοδύντης, Κοντοοδράχοος κ .άΛ

Ή  σημασία 'μικρός, κακομοίρη; κττ.’ άπαντςί εις σύνθετα με τό κου
τσό-, π.χ. χοντοοχάροντας 'παλιόχαρος’ (εΐς δεκαπεντασύλλαβον στίχον άσμα
τος, Κόπρος). Ή  σημασία 'μικρός’ : π.χ. κοντσοχώρι 'μικρόν χωρίον\ χ ο ν  
τοοδάσχαλος 'δάσκαλος γνωρίζων' ολίγα γράμματα”, χοντοοδονλι (ιό) 'μικρά 
εργάτρια’ (Σηλυβρία), χοντοοέμπορος 'μικρός έμπορος, φτωχός έμπορος3, 
χοντοοοάρωμα 'άνθρωπος μικρός τό ανάστημα’ (Κεφαλληνία), κοντοάμπελο 
'μικρό αμπέλι’ (Βιθυνία), κοντοογεναικάριν 'μικρόν κοράσιον3 (Κόπρος), 
κοντσορύμ* (τό) 'μικρό ρυάκι μέ λίγο νερό’ (Κρώμνη Πόντου), κοντοοδά- 
χτνλον 'ό μικρός δάκτυλος3 (Πόντος), κοτοόπορτο (ιό) 'τό βραχύ θυρόφυλλου 
της θόρας’ (’Ό φ ις Πόντου).

Υπάρχει και τοπωνυμίου σκωπτικόν Κοντοομάνη 'Μικρομάνη’ εις την 
Μεσσηνίαν, τοΰ οποίου τό κανονικόν όνομα είναι Μικρομάνη. Τό όνομα 
λοιπόν Κοντούβλαχοι είναι σ κ ω π τ ι κ ό ν  καί σημασιολογικώς ισοδύναμον 
προς τά γνωσιά : Παλιόβλαχοι, Μπαονοννόβλαχοι, Πριταόβλαχοι, Μαυρόβλα- 
χοι, Σκατύβλαχοι κλπ. (βλ. 232 σημ. 1). Καί οι δνοματοδόται τοΰ Κοντού- 
βλαχοι υπήρξαν άναμφισβητητως "Ελληνες. Ή  μπορεί κανείς νά παραβάλη 
καί τά σχωπτικά ονόματα Ι'ράνηδες καί Βλαχούλληδες άμφότερα λεγάμενα

ρώί εκ τοΰ απορών η καί κατ’ εύθεϊαν εκ χοϋ αγαπώ εις τίιν συνεχή λόγον τον αγαπώ 
[ = εκείνον τόν όποιον αγαπώ) τον αγαπώ/ν), τά 8έ ψε άγιον—ψενγός, γνρενων—γν- 
ρενύς, όμαλεύων—μαλενός κατά τά αρχαία πομπός, τροχός κττ. Μετοχή κόττων όμως 
δέν έχει διαγνωσθή είς τήν προφορικήν παράδοσιν τής Ελληνικής.

Ή  ϋπαρξις των παραλλήλων τύπων χονταο- καί î»ym- δέν εΐναι εναντίον τής 
ετυμολογίας τοΰ Άμάντου, ώς υποθέτει ό Κουκούλες (ένθ1 ανωτέρω 197), διότι πολλαί 
λέξεις διασώζονται ύπό διαφορετικούς τύπους μέ τήν αυτήν ή διάφορον σημασίαν, 
π.χ. κινώ καί κουνώ, καλώ καί τοονλώ (τοονλρδρα), ιρενόι',γ καί ταενόος κ,ά, *Ό,τι δέν 
διεσαφήδη, νομίζω, έπαρκώς είναι ή  φωνητική τροπή τοΰ ps είς (s* jıseüvtoç έγινε 
tsevâoç ίσως κατά μίμησιν τής ελλιπούς άρόρώσεως παιδιών τά όποια αδυνατούν νά 
προφέρουν τό σύμπλεγμα ps, ή καί αυτών τών τραυλιζόντων προφερόντων ομοίως Is 
αντί ps, "Ισως έπιτρέπεται ιά  δεχθώ μεν παρόμοιόν τι καί περί τού χ»ψός: κοταός· 
όπως δηλ. λέγεται «νά τού κότσω τσωμί τοΰ πα ιγ ιοΰ ρ , θά ήμποροΰσαν οί δμιλοΰντες 
είς παρουσίαν παιδιών νά είπουν κοτσοδόντης, κοτοομντης κττ,, προφέροντες οΐονεΐ 
θωπευτικούς όπως τά έλλιπώς άρθροΰντα παιδία. Όθότερον όμως δύναται κανείς νά δε- 
χθή άνομοίιοσιν όμοιων συμφώνων ps χειλικόν είς t S Τ* χειλικόν ή οποία θά συνέβη 
είς σύνθετα μέ κοψο-, π.χ. kopsaftis ί> kotsöflis, kopsopofiis—koIsopodis, kopsovUis— 
ftotsoutiis, κττ. Πβ. j i f (os ·■ ji f te w  ·. j i t  όνο, vre ksevris — re User'is κ,α.

1 Πβ. H. Movilz, D ie Zunam en 11*51—52, I  13 καί 54.
3 Βλ, Εγκυκλοπαιδικά λεξικά καί Γ, Σταμνοπον λον, Βόλτες 6νοματολογικές 306.



υπό μονίμων χωρικών διά νά δηλώνουν τους Σαρακατσαναίους της Θεσσαλίας 
καί τής Μακεδονίας, η τό σκωπτικόν δνομα 'Σιαμονρέληδες, διά νά δηλωθούν 
οί Σαρακατσαναΐοι τής ’Ηπείρου ή —κατά τού; Σαρακατσαναίους .τής Θεσ
σαλίας—-ο ί Σαρακατσαναΐοι τής Μακεδονίας1. Οί ίδιοι οι σκωπτόμενοι Ινίοτε 
τ’άγνοοΰν τελείως®.

" Α μ π λ ι α ν ΐ  τ ε ς Β λ ά χ ο ι .
Ό π ω ς  οί Άρβανιτόβλαχοι τής Φθιώτιδος, οΰτω χαί οί Άμπλιανΐτες 

Βλάχοι ένδιαιτώμενοι εις καλύβας έκ χόρτου καί Ινδυόμενοι ώς Εκείνοι κα
τοικούν κατά το θέρος επί τών όρέων καί κατά τον χειμώνα πλησίον πόλεων 
ή κεφαλοχωρ ίων' αί γυναίκες των μειαβαίνονν καθ’ έκάσιην εις πλησίον 
πόλιν ή χωρίον καί πωλούν γάλα, γιαούρτι, βούτυρο καί ξύλα 1 * 3.

Τήν λέξιν άμπλιανΐτες θεωρεί ό Κουρίλας παρά τούς γλωσσικούς νό
μους επί θετόν εκ τού αρχαίου πλάνη; χαρακτηριστικόν τού πλάνητος βίου 
τών κουτσοβλάχων καί προς τούτο συνάπτει επίσης άτόπως τό τοπωνύμιον 
Πίανιά (ή), ονομα ΰδατορρύτου κοιλάδος τής Χαλκιδικής παρά τόν λιμένα 
"Αγιον Δημήτριον4 5.

Τό ονομα Ά μ π λ ι α ν ί τ η ς  παρουσιάζει Ιπίθημα — ίτης καί είναι 
Ιθνικόν σημαίνον ‘κάτοικος τής Ά μπλιανης’. Άναφέρονται δέ ύπό τό 
ονομα τούτο άγωνισταί τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 : ‘Αθανάσιος Άμπλια- 
νίτης, Γεώργιος Άμπλιανίτης, Γιαννακός ή Μπαλάφας Άμπλιανίτης καί 
Παναγιώτης Άμπλιανίτης s. Καί υπάρχει ”Αμπλιανη ονομα χωρίου πλησίον 
τής Λαμίας, ονομα τοποθεσίας παρά τό χωρίον Γραβιά εις τήν Παρνασ- 
σ ίδα 6 * 8 καί ονομα χωρίου είς τήν Εύρυτανίαν προήλθε δέ πιθανώς έκ τοΰ 
παλαιοσλαβικού * O b îja n e* .

1 Höeg, L es S aracatsans I 7δ σημ, 1.
ΐ Τό γεγονός δ ιι οί Σαρακατσαναΐοι οί σκωπτόμενοι μέ τάς ονομασίας Γράνψ

λί;, ΒΧαχονλληύες;, Σιαμυνρέληδε: Αγνοούν τά σκιοπτικά αυτά ονόματα, τά όποια τους 
προσάπτουν οί μόνιμοι χωρικοί, δεν σημαίνει, όπως νομίζει ό HÖeg (ένΕΓ Ανωτέρω), οτι 
ο ί πληροφορία» του περί τής χρήσεως ιών σκωκακών αϊτών όνομάτων δέν είναι
ασφαλείς. Τό σκώμμα δέν Απαιτεί Αλλ’ ΑντιΟέιως Αποφεύγει τήν παρουσίαν τού σκω
πτόμενου' καί προκειμένου περί τών Σαρακατσαναίων γνωρίζομεν ότι ως σχηνΐται 
νομάδες είναι Αεικίνητοι καί δέν έρχονται είς συχνήν επικοινωνίαν μετά τών σκωπτόν- 
των μονίμων χωρικών.

5 Βλ. θ .  Γίνναίον Κολοκοτηώνη, *Η9η καί έθιμα Άρβανιτοβλάχων ποιμένων : 
περιοδ. Εστία 12 (1881) 278 α.

1 E vi. Κονρίλα, Ή  Μοσχότολις καί ή Νέα Άκαδήμεια 78 σημ. 2.
1 Μεγάλη 'Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια 4 (1928) 353.
® Γ. Κόλια, Τοπωνύμιον τού δήμου Λωριέων Παρνασσίδος : ’ Αθήνα 44 (1932) 111. 

Κ. Γ toiAâor/ç, Μεγ. *Ελλ. Έγκυκλοπ. 4, 352 γ —353 α.
’ Δ. Λόνχόπονλος, Μεγ. Έλλ, Έγκυκλοπ, 4, 352 γ, καί Αίιωλικαί παραδόσεις : 

Λαογραφία 4 (1912—13) 439.
8 Βλ. Αί. Vasine?, Die S laveıı in  G ried ıesıland , Berlin 1941, 80-



Κατά t « i ta  oî Ά μπλιανΐτες Βλάχοι είναι Κουτσόβλαχοι της "Αμπλια* 
νης της Ευρυτανίας 1 και τίποτε άλλο. Παράλληλον εΐναι Άοπροποταμΐτες 
Βλάχοι οι της περιφερείας τοΰ Άχελφου (Άσπροπόταμος)s.

Μ π ο υ ρ τ ζ ό β λ α χ ο ς .

Και τό ό'νομα Μπουρτζόβλαχος είναι σκωπτιχόνs. Ή  γνώμη τοΰ Στ. 
Μαχρομίχαλου, διι Μπουρτζόβλαχος δυνατοί νά προήλθε διά συνθέσεως 
b u rg u s  -)- Βλάχος χ«ΐ δα άρχικώς θά εσήμαινεν 'όροφύλαξ μή εχων πολι
τικά δικαιώματα, ό μή αστός, δ βλάχος άγρότης1 * * 4 5 * * *, ΐποστηρίζεται και ανα
πτύσσεται Οπο τοΰ Ά ντ. Κεραμοπουλου \  προσθέτοντος δτι λέγεται βονρ- 
γον καί υπάρχει τοπωνυμίαν Μπούρτζι εΐς την Ναυπλίαν.

Ή  ετυμολογία οΰτή οΐίιε τρωνητικώς οΰιε σημασιολογικώς είναι βάσι
μος. Καί πρώτον Μπούρτζι ώς τοπωνυμιον λέγεται μικρόν κάστρον τής 
Χ ίουΛ, ήρειπωμένον φρουριον τής Λερού, νησίς έκχερσωθεϊσα καί αποτε
λούσα μέρος τοΰ λιμένος τής Σκιάθου ®. ή νησις παρά το Ναύπλιον, τά 
Μπούρτζια τοπωνυμιον εΐς την Κορώνην τής Πελοπόννησου, Μπούρτζι το- 
πωνύμιον εΐς τό Νεοχώρι του Γυθείου" καί εΐς τήν Μάνην. Τά τοπωνύμια 
αυτά προέρχονται έκ τοΰ προσηγορικού μπούρτζι (ιό) 'πύργος’ ή συνεκδοχι- 
κώς 'ό περίβολος τής πόλεως’ (ΆΟήναι) 9 τοΰτο δέ είναι δάνειον έκτης 
τουρκική; h u rts ' 'to u r  d’u a  cha teau , bastion ’. Σύνθετον λοιπόν Μπουρ
τζόβλαχος μέ πρώτον συνθετικόν τό οΰσ. μπούρτζι θά έσήμαινε 'Βλάχος 
τοΰ μπουρτζιού ή τοΰ Μπουρτζιού’- τοιαύτη δμως σημασία δεν είναι ευνόη
τος προκειμένου περί των Κοοτσοβλάχων. ΓΙλήν δέ τοΰ οτι τό οΰσ. βονργον 
(burgüs) δεν έχει σχέσιν πρό; ιό  νεοελληνικόν μπούρτζι, καί ό υπό τοΰ 
Κεραμοπούλου υποτιθέμενος παλαιότερος τύπος βονργόβλαχος δεν θά ήμπο- 
ροΰσε φωνηιικώς νά γίνη μπουρτζόβλαχος.

1 Βλ. Μεγ. Έλλ. Έγκυκλοπ. 1, 352 γ.
1 Βλ. Μεγ. Έ λλ. Έγκυκλοπ, 7, 417 β.
5 Είναι έσφαλμένον δ π  ή αρχική σημασία είναι 'ό κατ’ έπάγγελμα ποιμήν*, δπιος 

αναγράφεται εΐς Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλοπ. 17 (1931) 748 β.—Οί ΆσπροποταμΤιες Βλάχοι 
λέγονται, φαίνεται, Μ,^οιιντσάβΙαγοι, έκ τούτου δέ πιθανώς προέρχεται ή παρεξήγησις 
τοΰ Pouqueville, V oyage dans la G reee, P aris  3820—21, 328, δτι υπάρχει ή na- 
ράδοσις μεταξύ των δ α  εΐναι ıda poste rde d ’urte colonie sortie des Abruzzes et 
ils donnent pour raison de ce tte  trad itio n  que les V alaques A spropotanıites se 
qualifient encore de Brouzıi-Viachi «Valaques Brııtîens*. Toöco άπορρίπτεται καί 
ΐιπδ τοΰ Π .Θ ., Πανδώρα 20, 11 α σημ. 1.

4 Άντ. Κεραιτοπονλον, Οί "Ελληνες καί οί βόρειοι γείτονες 193.
■’ Άθηνά 28 (1916) 30 καί 37.
“ Τρ. ΕναγγελΙδον, Σκιάθος 19.
1 Λαογραφία 5 (1915) 400
* Δ. Καμπονροχλον, Μνημεία Αθηνών 1, 312* πβ. / / .  Βλαστού, Συνώνυμα καί

συγγενικά 322 λ, κάστρο.



Το σκωπτικόν τούτο δνομα σημαίνει 'δ χονδρός τους τρόπους, άγροΐ- 
κος κττ.’ και λέγεται: Μπουρτζόβλαχος (Εύβοια, Μάνη, Μεσσηνία κ .ά ) , 
Μονρζόβλαχος (Μύκονος), Μπονρτσόβλαχος (είς δημοε. στίχον)’, Μπρον- 
τσόβλαχος^, Μπροντζόβλαχος (’Ή πειρος15, Σουδενά Καλαβρύτων). "Ισως θά 
ήδΰνατο πρώτον συνθετικόν του νά είναι τό ουσιαστικόν μπροντοα (η) 'μαύ
ρος κροσσωτός μάλλινος επενδυτής’ (“Ηπειρος, Θεσσαλία), συνών. κόπα*. 
Πράγματι εκ τον ενδύματος ωνομάσθησαν ol Καραγκούκηδες' φωνητική 6έ 
δυσκολία (μπροντσα : Μπροντσό βλαχος κτλ ) δεν υπάρχει. Έ ξ  άλλου τό 
σκωπτικόν δνομα Ποιιοόβλαχοι έςηγήθη ως σύνθετον εκ του πριτοιά-\-Βλά· 
χοι καί πριτσιά είναι ή ο ιμή ή έκπεμπομένη εκ τοΰ σώματος και τών ενδυ
μάτων των Βλάχων 1 * * * 5.

Π ιθανώς δμως ολοι οί ανωτέρω τύποι έχουν κοινήν άρχήν. Ή  σλαβική 
λεξις p a r ts ' 'τράγος’ (βουλγαρ., p rts ' σερβ. σλοβεν.) έγινε :

πρίτσος (Θράκη), προντσος (ενιαχού), προντσ'ος (ή — ονς, Θράκη, Μ α
κεδονία). Έξ αΰτοΰ παρήχθη προντσάδ’’ ή ηροντσ'άδ" (Καλαμπάκα, Βελβεν· 
τός, Χαλκιδική), πουρτσ'άδ’ (Μπλάτσι καί Ραδοχώρι Μακεδονίας). "Αλλα 
παράγωγα έκ τοΰ οΰσ. πρίτσος (— προΰτσος—ποΰρτσος) είναι : πρασιά  'ή 
οσμή τοΰ τράγου, κινάβρα’ ("Ηπειρος, Π . Βλαστού Συνώνυμα 291), προντοιά 
("Ηπειρος)' μέ επίθημα ■—(λα: πραοίλα 'κιναβρα’ (Θεσσαλία, Τσακίλι Θ ρά
κης, Λενκτρα Πελοπόννησου, Π . Βλαστού Συνώνυμα 29i), προυτσίλα (Μεσ
σηνία), μπονοτοίλα (Βασσαράς Λακωνικής), μπονρτζίλα  (Ψαχνά Εύβοιας)' 
επίσης προυτσαλιά καί ίτουρτσαλιά κ .ά .' ρήμα πρίτσαλάα 'βατεύει’ επί τρά
γου κλπ. {Λεσφίνα καί Λεπενοϋ Στερεά; Ελλάδος), προντσαλάει ή προν- 
το'αλάει (’Ήπειρος, Αιτωλία, Λακωνική, Μεσσηνία), μπροντααλάει (Αϊγιά- 
λεια, Μεσσηνία), πουρτοαλάει, — λίζει (καί μέ —τσ'—Θράκη, Μακεδονία, 
Πελοπόννησος).

Μετ’ έπισκόπησιν τής σειράς τής λέξεαις πρίτσος καί τών παραγωγών 
της εΐναι ευνόητος ή σύνθεσις καί ή σημασία τοΰ σκωπτικοΰ ονόματος 
ίΐριτσόβλαχος 'ό Βλάχος ό όζων ώ ; τράγος, ως πρίτσος’ (πβ. τους τΰπους 
πρίτσός, πριτσιά , πριτσίλα. πριτσαλάει καί σύνθετον πριταογένεις), Μπρον- 
ταόβλαχος (χβ. προΰτσος, μπροντααλάει), Μπονρτσόβλαχος (παράλληλος τύπος 
θά ή το *μπονρτσος, πβ. μπονοιοίλα)' ό δέ τύπος Μπουρτζόβλαχος μέ τό 
σύμπλεγμα—τ ζ —(= d z ) έξ άφομοιώιεως τοΰ άήχου τσ ( = t s )  πρός τό ήχη-

1 Μ . Λ ιλ ίκ ο ν , Έπώόρπιον, 'Αθήναι 1888, 28,
! 77. Ά ρ α β α π ιν ο ν , Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων 31 σημ. 2.
* ’/ω. Λ αμπρίδυν, ’Ηπειρωτικά μελει ήματα 5, 11. Πβ. Brudzo-Vlaehi *eine 

spöttische Bezeicliniing von Seiten der Grieeben fitr die aspropotamitischen 
Aromunen* G. Weigand, Die Aromtinen I  278.

1 Ά ρα βα ντινός, ενθ’ ανωτέρω.
5 77, θ[α>μάς], Πανδώρα 20 (1869—70) 1 U ' Ά ραβαντικός, ενθ' άνωχέρω.



ρόν σύμφωνον ρ (ή καί κατά παρετυμολογικήν επίδρασιν τού μπούρτζι 
[bûrdzi])* τέλος Ο τύπος Μπονρζόβλαχος (τής Μυκόνου) μέ —ζ~*~ αντί 
—d z — . δπως καί —s— αντί -  t s — ι.

17. Π ατριαρχικός βίος τω ν Σαρακατοαναίω ν  [σελ. 83 — 84],

Ό  πατριαρχικός βίος των Σαρακατοαναίων είναι παράλληλος προς τον 
βίον των Άρωμούνων, δηλ. ό ίσέλιγκας προ'ίσταται άριθμοΰ οικογενειών, 
είναι ή κεφαλή τής πάτριάς*. Ή  γιουγκοσλαβική πατριαρχική οικογένεια, ή 
λεγομένη zad ru g a , είναι «la form e sociale ca rac te ris tiq u e  des Yougo- 
slaves oü ils co lon iseren t la  P0nİnsu le B alkanique» a. Ή  πατριαρχική 
οικογένεια υπάρχει καί εις τήν ’Αλβανίαν *. Καί, ώς είναι γνωστόν, οι άσια- 
τικοί ποιμενικοί καί νομαδικοί λαοί ανήκουν εΐς τον πατριαρχικόν κύκλον 
τού νομαδικού πολιτισμού.

Κατά ταΰτα είναι πιθανόν οτι ό πατριαρχικός βίος των Σαρακατσα- 
ναίων δεν |χει καμμίαν έπίδρασιν Ικ τού βίου των Άρωμούνων 1 * 3

1 "Ας σημειωθή «κόμη οτι υπάρχουν καί άλλοι ομώνυμοι λέξεις' μηονριζα 
(ή) καί μπούρτζι (ιό) ασθένεια των αιγών ήτοι είδος φλεγμονής τού μέρους περί τό στόμα* 
(Μεσσηνία), ρήμα μ,τννρτζι.άζει (u0:09t), φυτόν τι μονρτζιά ή /ιπουρτζαι 'C rataegus 
oxy acan th a’ (Εύβοια, Κεφαλλήνιο, Μεσσηνία, Πελοπόννησος), ιό όποιον φαγόντα τά 
ποίμνια, κατά τούς ποιμένας, μπο νρτζιάζονν επί δετόν μποηρχ'ζο; 'ό άρχίζων νά ξινίζη* 
περί του γάλακτος π.χ. μπονρτζυ γάλα.. Επίσης μανατζος 'λερωμένος* (Τσακίλι Θράκης, 
Μπλάτσι Μακεδονίας), 'άνιφτος* (Μπλάτσι1, 'μαύρειδερός’ (Μπλάτσι), καί έπώνυμαν 
Aiciîoıfoç (Φιλιπποόπολις) μοάρζζ'α 'γίδα κόκκινη μέ μαυροκόκκινα πρόσωπο καί πόδια’ 
(Βελβεντό)- μονρτζινος 'dunkekot* κλπ.

"Αλλα ονόματα σκωπτικά είναι : Μπαατοννάβλαχο, Παλιύβλαχο;, Σχατόβλαχοτ, 
ΣχαλταόβΙαχος, ΆνάβΙαχο;, ΚαριίβΙαγος, Μανρόβλαχος (βλ, άνωι, 228).

1 ΓΙβ. 0. Weigand, Die A rom unen I  186' K. Κρνατάΐίης, Έβδομός δ (1891) 
φύλλ, δ, σελ. 2 γ σημ, 2,

3 Cvijic', L a  Peuitisu le B alkauique 286 πβ. Ά λεξ , Αιομήδη, Βυζαντινοί με- 
λέται 1, Άθήναι 1942, 99.

1 Ν. Jokl, Z ur Lelire von den a lban .—griech. T e iîg tek h u n g en  : Revue 
in te rn , des e t  balk. 1 (1934—35) 60' Fr. Seiner, E rgebn isse der V olkszâhlung in 
A lbanien, W ien—Leipzig 1922, 104 καί έ*ΐ}'' Eqrem  C'«6ej, V olkstum  und  Volks- 
nam e d er A lbaner, Leipziger V ierte lja lırsschrift f. Südosteuropa 4 (1940) 81, 
86' πβ. K . Ά μάντον, Μικρά μελετήματα, ’Αίλήναι 1940, 151.

1 Λέγεται δτι καί οί Σλάβοι κατήλθον εις τήν ‘Ελλάδα ώς νομάδες" βλ. Κ.
Αμαντού, Σλάβοι καί Σλαβόφωνοι είς τάς ελληνικός χώρας- Πρακτικά τής Ελληνικής 

‘Ανύρωπολογικής Εταιρείας 1924, 13* A. Philippion, D as byzant. Reich als geo- 
g raph ische E rscheinung , Leiden 1939, 110' Ενλ. Κονρίλα, Πανεπιστημιακά, ΆΟή- 
ναι 1944, 282 καί έ|ής.



Τού τσελιγκάτου ώς συνεναιρισμοΰ «πανιώνιος είς όλους τούς νομάδας 
καί εις χωρικούς νομάδας §ν Έλλάδι δίδει καλήν εικόνα ό Δ, Συράκης* 1.

ΤαέΧιγκας είναι δ προϊστάμενος κτηνοτροφπκής πάτριάς (τού τσελιγκά
του), S ip p eah âu p tlm g , δ άρχιποιμήν δ και εκπρόσωπων όλους τούς π ο ι
μένας ένώπιον τών αρχών' ονιος λαμβάνει διά τούτο καί άποζημίωσιν. Λέ
γεται συνήθως και άρχπσελιγκας*.

Ή  λέξις είναι σλαβική, βουλγαρ. c 'e ln ic ıı9, και το τοπωνύμιον Τζερ- 
νίκου χωρίον * δυνατόν να προήλθεν εκ μεσαιωνικού επωνύμου Ταελνίκος s. 
Οί τύποι της λεξεως είναι : τσέΧνικας {Καταφύγι καί Μπλάτσι Μακεδονίας), 
τσέλνιν^ας (Μπλάτσι), τζέληκας (’Άθως), χο'έλιγκας (Ή πειρος, Μεσσηνία), 
τοέλιγκας (Ά θήναι, "Ηπειρος, Πελοπόννησος, Στερεά 'Ελλάς κ.ά ), τσέλ’- 
γκας (Σαρακατσαναΐοι Η πείρου), ταέΧψας (Χαλκιδική Μακεδ.), το'έλεγκας 
(Ή πειρος, Θεσσαλία), τοέΧεγκας (αύτόθι)· Το Ικ τής λεξεως ταύτης παρά- 
γωγον ουσιαστικόν τσελιγκάτο (τό) ενιαχού, τσεΧεγχάτο (Παρνασσίς), τσιλτιν- 
gatov  (Μπλάτσι Μακεδονίας) είναι 'κτηνοτροφική πάτριά’ (Μπλάτσι) ή 'συν
τροφιά ποιμένων’ (Παρνασσίς). Ή  σλσβ. λέξις c 'e ln ik  καί ή εξ αυτής άρω- 
μουνική celnİc έχουν τον αυτόν τύπον, ώστε δεν είναι βέβαιον πόθεν τό 
ελληνικόν δάνειον. Δεν υπάρχει όμως άμφιβολία ότι μεσαίων. τσεΧνίκος 
προέρχεται μάλλον έκ τής σλαβικής λεξεως,

18. Ή  λ ό |ις  κ α τ σ ο ύ λ α  [σελ. 85].

Ή  λέξις κατσούλα άπαντά όχι μόνον εις τό ιδίωμα τών Σαρακατσα- 
ναίων αλλά καί είς τήν κοινήν (λληνικήν, μάλιστα ήδη είς τήν μεσαιωνικήν 
ελληνικήν. Προκόπ. Ίστορ. 4, 2Ö (εκδ. Βόννης I 521 — 2) «ΐμάτιον άμπεχό- 
μενος. . . δούλφ ή ιδιώτη παντάπασι πρέπον, κασοΰλαν αύτό τή τφ Λατί
νων φωνή καλού σι 'Ρωμαίοι*. Σήμερον λέγεται κατσούλα (Αίγινα, Κατιρλϊ 
Βιθυνίας, Στρόπονες Εύβοιας, Δρόβιανη Η πείρου, Καλαμπάκα Θεσσα
λίας, Αίνος Θράκης, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Λέσβος, Λεύκάς, Βέροια, Χαλ
κιδική, Πελοπόννησος κ.ά·), κατο'ονλα (Ζαγόρι καί Τσαμανίας Η πείρου, 
Σουφλί Θρρκης, Μπλάτσι Μακεδονίας, Παξοί, Πελοπόννησος, Αιτωλία κ.ά.), 
κασούλα (Μύκονος)’ ή κυρία σημασία τής λ. είναι 'μέρος τής κάπας, τό 
κωνικόν κάλυμμα τής κεφαλής’, συνών. κουκούλα, σημαίνει όμως ή λέξις 
καί άλλα ήτοι : 1) είδος ανδρικού πίλου, σκούφια (Μπλάτσι Μακεδονίας),

1 J .  Χνράχη, Ή  νομαδική κτηνοτροφία ίν  Έλλάδι, Δελτών Γεωργικόν 12 (1925) 
683—86.

1 Βλ. Ιστορικόν Λεξικόν Νέας Ελληνικής 3, 137 α.
5 G. Meyer, Neııgriech. S tud ien  2, 61.
1 Τυπικόν τής μονή; τής Κοσμοσωιείρας παρά τόν Αίνον είς Θρφίην, έτους 1152, 
c Βλ. Μ. Vasmer, Die S laven in  G riechenland, Berlin 1941, 232,



2) κουκούλα τής άμάξης (Μακεδονία), δ) χαρταετός σχήματος σκούφιας, 
συνών, ψαλίδα (Σουφλί Θρήίκης), 4) τά κάλλαιον τοΰ Ινδιάνου (Θρρκη), 
5) ή στέγη τοΰ ανεμομύλου (Λεύκάς), 6) ή κόμη τής κεφαλής έξέχουσα προς 
τό μέτωπον (Θράκη), 7) ή χαίτη (Θράκη), 8) δ στάχυ; τοΰ φυτού τοΰ κα
πνού, τοϋ κρομμύου (Αιτωλία), 9) τδ όπισθεν τοΰ γόνατος, ή Ιγνύα (Χαλκι
δική), χ α„ Τό υποκοριστικόν κατσούλί ("Ηπειρος, Σαράντα Έκκλησιαι 
Θράκης, Κάρπαθος, Κρήτη) και πατο'ούλι (Βελβεντδς Μακεδονίας) σημαίνει 
1) το λοφίον τοϋ άλέκτορος, τδ κάλλαιον, συνών, λειρί (Σαράντα Έκκλη- 
σίαι), 2) κορυδαλδς 6 λοφοφόρος (Κρήτη), 3) πτηνόν ως ή πέρδιξ (Κάρπα
θος). Έ κ  τοΰ οΰσ. κατσούλα μέ χήν σημασίαν ‘λόφος, κάλλαιον’ είναι πα
ράγω γα χονζοϋνλιανδς (δ) καί καταονλιάνος και χαταονΧιέρης ‘ό κορυδαλδς’ 
καί σύνθετον χατοονλοπεπιν&ς 'ό κορυδαλός’,

Ή  λέξις είναι βαλκανική : ρουμαν, caciu la  'b o n n e t’, βουλγαρ. kci
ts ’u la  'capuchon , to u p e f , αλβαν. k a ts h u l  'to u p e t’ καί kssu lt ‘b o n n e t’ 

To ελληνικόν κατσούλα ερμηνεύουν δ G . M u m u 1 καί o G . Pascu* 
έκ τοΰ άρωμουνικοΰ ca c iu h ı καί τούτο δέχεται δ C. Höeg·1 * 3 4. 'Ομοίως έ5έ· 
χετο ώ; πηγήν τοΰ σλαβικού k a ts 'u la  τδ ρουμανικόν caciu la  δ F . Miklo* 
sicil -’5 6 *. Την ερμηνείαν όμως τοΰ ρουμανικού cac iu la  έξ υποθετικού λατινι
κού τύπου *catteula  (: ca ttea  *γάττα:) τήν γενομένην υπό τοΰ S  P u s 'ca - 
r i u c άπεδοκίμασαν ό St, R om ansky , ό W . M eyer—L,übke ’ καί ό Κ.

L okotsch  Ό μοίαν παραγωγήν τοΰ ελληνικού κατσούλα έκ τοΰ λατιν. 
*cattus  προέτεινεν δ Μ. Τριανταφυλλίδης "Οχι δρθότερον παράγει τήν 
ελληνικήν καί τήν ρουμανικήν λέξιν έκ τοΰ βουλγαρικού k a ts 'u la  ‘M ütze’ 
(: k a tsa  έκ kadtsa) δ G. W eigand  *®. Περί τής βουλγαρικής λ. έκ τής ελλη
νικής έπραγματεύθη δ Μ. V asm er " ,  'Η  έξήγησις τοΰ I*oko tsclı11 ότι to 
βουλγαρικόν k a c u la  'H aarschopf, K apuze’ καί τδ ρουμανικόν caciu la  
'S ch o p i der V ögel, P elzm ütze’ (καί Ικ τούτου έλλην. κατσούλα 'M ütze, 
H atibe’) προήλθον έκ τοΰ τουρκικού k ja k itl ,  τοΰτο δ’ έκ τοΰ περσικού 
k a k ü l  'H aarlo ck e’, δέν είναι πειστική.

1 Kr. Sandjeld, L inguistique balkan ique S4.
* R um ânische L ehnw orter 27.
3 R um ânische E lem ente  in  den B alkansprachen 19 χαΐ έξης, 33.
* Tea S araea tsan s 2, 138.
s E tym olog. W orterbuch  d. slav . Sprachen 108.
6 E tym olog. "Worterbuch d . ruu ıân . S prache 248.
I R om an, etym ol, W orterb .8 * 10 II 1752 (σελ. 168 α).
8 E tym olog. W orterbuch ύριθμ. 1019, αελ. 82 α.
8 Die L ehnw orter d, m ittelgriech. V u lgarlite ra tu r 41.
10 Balkan-Archiv. 2 (1926) 149, 153.
II JagkV F estchrift, Berlin 1908, 275.
,s Έ ν θ ’ άνφτέρω.



Παρά to γεγονός o u  ό Bern eker 1 καί ό S andfe ld  ® χαρακτηρίζουν 
την λέξιν άγνωστου έτύμου, ΐσως είναι ορδή ή ερμηνεία των βαλκανικών 
λέξεων εκ ρωμανικού ήτοι λατινικού c a s u îa 1 * 3 * 5 *. Παρατηρειται τροπή τοΰ λα
τινικού —s — εις ελληνικόν —τσ— C Την κοινήν όρχήν των σλαβικών 
k ac 'u la  καί k o s 'u lja  απορρίπτει ό B e ro e k e r1 δικαίως. Τέλος ό Ν . Jo k l e 
υποθέτει on  αί βαλκανικαί λέξεις δύνανται ν’ όνάγωνται εΐς παλαιοθρρκικόν 
* kö k e n — ή k a k e ıl— περιέχον την ίνδοευρωπαϊκήν ρίζαν *keu—■ 'H atibe’, 
σλαβ. c u b  'S ch o p f’.

“Οπως καί αν εχη τό πράγμα, ή έκτασις τής ελληνικής λέξεως και ή 
σημασιολογική της έξέλιξις δεικνύουν προφανώς δα  δεν ανήκει μόνον εις 
τήν γλώσσαν τών Σαρακατσαναίων καί ö u  δεν Ερμηνεύεται όναγκαίως Ικ 
τής αρωμουνικής, ή όποια υποτίθεται υπό τοΰ C apidan ώς ή αρχική γλώσσα 
τών Σαρακατσαναίων,

19. ΙΓερΙ τής χαΑνβ-ης τών Σ αραχατσαναίω ν  [σελ. 85, 86],

"Ολοι οί νομάδες διέρχονται τόν χειμώνα ζώντες ύπό κωνικός σκηνάς 
κατασκευαζομένας Ικ πασσάλων καί χόρτων, τα όποια Εμποδίζουν τήν 
εισροήν τοΰ όμβριου ΰδατος εις τήν καλύβην. Καί Ινφ οϊ ’Λρωμοΰνοι (Κου· 
τοόβλαχοι) καί οί χωρικοί νομάδες ένοικοΰν εις τός θερινός κατοικίας των, 
οί Σαρακατσαναΐο ι καί οί Άρβανιτόβλαχοι διαβιοΰν ύπό σκηνάς από τής 
όνοίξεως μέχρι τοΰ φθινοπώ ρου7 8. Σημειωτέον ou  αί στρογγυλοί καλύβαι 
ιών Σαρακατσαναίων έκ πλέγματος μέ κωνοειδή αχυρίνην στέγην είναι ακρι
βώς ό ίδιος άρχικός τύπος γνωστός εις τήν Σαρδηνίαν, ιόν όποιον κατέ
στησε γνωστόν ό P re tte n b o ffe rs.

Αΐ χειμερινοί καλύβαι ιώ ν Σαρακατσαναίων τής Θεσσαλίας καί τών τής 
Η πείρου είναι άπολύτως δμοιαι, όλλ’ αΐ θερινοί καλύβαι τών μέν πρώτων 
εΐναι ξύλινοι, τών δέ τελευταίων αχύριναι καί καλάμινοι. Οΐ δέ Σαρακατσα· 
ναΐοι τής Μακεδονίας, περισσότερον έξειλιγμένοι καθό εύπορώτεροι, έπανέρ-

1 Etymolog. Worterbuch 466,
* "Εν θ ' ανωτέρω.
8 Βλ G. Meyer, N eugriech. S tud ien  3, 29 καί E tym olog. W orterb . d. alban. 

Sprache 19T W . Meyer—Liibke, Roman, etym ol. Worterb.® άριθμ. 1752. Κατά 
λατινικής αρχής τοΰ ρουμανικοί caciula A ■ Graur, Corrections roum aines an  R E W , 
B ulletin  L ingu istique 5 (1937) 92.

* Πβ. A, Thumb. Alt-and nengriechische Miszellen : Indogerm. Forschun- 
gen 14 (1903) 354 καί εξής, ιδίως 358—59.

5 Έ νθ’ ανωτέρω.
c Indog . Jah rb . 15 (1931) 194 nr. 162.
’ Δ. Σνράκης, I νθ’ ανωτέρω 673' πβ· θ · Γ , Kokotοτρώνι], "Ηθη καί έθιμα Άρβα- 

νιτοβλάχων ποιμένων [τής Φθιώτιδος], Εστία 11 (1881) 216 β.
8 Βλ. A . Haberlandt, W iener Zeitschr, f. Volkskande 31 (1926) 141.



χονται κατά την άνοιξιν πάντοτε εις τους αϊτούς τόπους και διατηρούν τός 
αυτό; θερινά; καλύβας, αί δποΐατ όμοιάζουν περισσότερον προς οικίας χω
ρικών και περιέχουν καί έπιπλά τ ιν α 1.

'Ως προς τάς λέξεις αΐ όποϊαι δηλούν τήν καλύβην εΐς τάς βαλκανικός 
γλώσσας. Έ κ  τού έλληνικού καλύβα προήλθε τουρκ. ka l iv  e, k a l ıb a , ko 
l i  ba , εκ της τουρκικής δέ και αΐ λέξεις τών άλλων βαλκανικών γλωσσών : 
βουλγαρ. ko lib a , σερβοκροατ. kb ltb a  κττ., ρουμαν. coliba  (lx της βουλγα
ρικής η σέρβικης), αλβαν, ka l'ube. Ό  άλβανικός τόπος k a l 'iv e  καί 6 άρω- 
μουνιχός c a lh e  ελήφθησαν κατ’ εύθειαν έκ τοΰ νεοελληνικού καλύβα Ή  
σλαβική λέξις κατ’ ευθείαν εκ τής έλληνικής κατά τον Μ. V asraer ’. ΟΙ 
Ρουμάνοι διεβίβασαν την λέξιν εΐς τήν ουγγρικήν (kol(y)ba), τσεχικήν, 
σλοβακιχήν, πολωνικήν (ko lib a ) καί ρουθηνικήν (ko/yba) Κ

20. Τό λεξ ιλάγιον  τώ ν Σαρακατααναίω ν κα ί ό δ-ή&εν έξελληνισμός των,
[σελ. 87 καί έξης].

'Υπάρχουν κοινό χαρακτηριστικά τών βαλκανικών γλωσσών εΐς τον ποι- 
μενικόν βίον, τά οποία εν τούιοις δεν επιτρέπουν συναγωγήν συμπερασμά
των περί γλωσσικής βαλκανικής ένότητος, ή οποία θά προϋπέθετε συμβίωσιν 
μεταξύ τών λαών τής χερσονήσου, δπως υπάρχει τοιαύιη συμβίωσις π.χ. εΐς 
τάς μεθοριακάς περιοχάς. Κατ= άκολουθίαν δέν υπάρχει βαλκανική γλωοσο- 
λογία:\  όπως έδέχοντο ό G. W eig an d  και ό K r. Sandteld , διότι πλήν τών 
κοινών χαρακτηριστικών τών πέντε γλωσσών τής Βαλκανικής υπάρχουν πολύ 1 * * 4

1 HÖeg, Les S aracatsans 1, 60 καί έ|ής.
3 Περί τής τουρκικής λέξεως καί τών σλαβικών βλ. İV. Miklosieh, Die tü rk i- 

schen E lem ente : D enksehr. d. W iener Akad. 34 (1881) 324 καί Die sîavi- 
schetı, m agyarischen  tınd rum ânîschen E lem ente  im türkischeıı Sprachschatze: 
S itzungsber. d. W iener Akad., h isto r.—phil. Kl, 118 (1889) Abb. V, σελ. 12 (εΐς 
τό ΐελευταϊαν τούτο δέχεται ötı ή τουρκική λέξις έλήφθη μέσω τών σλαβικών)' G. 
Meyer, E tym ol. W ort er bu eh d. al ban. S prache 170. ‘Υπέρ τής αρχικής ερμηνείας 
τοΰ Miklosich είναι ό (λ Meyer, T ürk ische S tud ien  I 44 καί ό Ε· Bern eker, 
S lav , etym ol. W orterb. 516.

s Izvestija  12 (2), 243.
1 Πβ. 8. Pws'cioUM, Die rum ânische Sprache 323,
s Πβ. όσα γενικώτερα λέγει ό A. Belie', Ea lingu istique balkanique au x  con- 

g res in te rn a tio n au x  des lingu istes : Revue in te rn , des et. balkan. 2 (1936) 
167—171‘ Th. C apidan , R om anita tea  balcanica, B ucures'ti 1936 (to όποιον 
δέν είδον' πβ. A. G raur, BSL 38 (1937) c .— r. 10T. Τήν θεωρίαν τοΰ Cap. ότι 
όλαι σχεδόν αί ομοιότητες πρέπει νά έξηγηθοΰν Kat' Ιπίδρασιν τοΰ ίιποστρώματος 
θεωρεί ό G rau r ώς απόλυτον καί μή δυναμένην νό γίνη αποδεκτή εΐς τό σΰνολόν της). 
A. G raur, Coup d 'ceil sur la  linguistique balkan ique , Bulletin linguistique
4 (1936) 31 -4 5 , ιδίως 33. 44 (πβ. N. Jo ld , Indog. Jah rb . 22 (19381 192—93' G. 
G ougenheitu, BSL 38 [1937] c.—r. 106)* S. P us 'cariu , Die rum ânische Sprache, 
L eigzig  1943, 196 — 203 (πιστεύει ότι οί λεγόμενοι 'βουλκανισμοί1 έχουν ώς βάσιν



μεγαλύτεροι διαφοραί. Ούτε είναι δυνατόν είς πάσαν περΐπτωσιν ν’ άφορ- 
μώμεθα έκ τής ελληνικής, διό νά έρμηνεύσωμεν φαινόμενα της αλβανικής, 
βουλγαρικής, σέρβικης ή ρουμανικής. Υπάρχει έπίδρασις ιδίως είς δανείους 
λέξεις ένεκα κοινότητος πολιτισμού ί. Ό  A . M eillet παρετήρησεν έξ άλλου 
δτι γλωσσαι όμιλούμεναι είς μεγάλην περιοχήν παρουσιάζουν ομοιότητας 
γενικής διαρθρώσεως, χωρίς νά έμφανίζωνται επιδράσεις α! δποΐαι ΰάήδύ· 
ναντο νά ληςρθούν ΰπ’ δψιν s' ή μελέτη δέ τών δμοιοτήτων τούτων θά έδι-, 
καιολόγει την χρήσιν του ορού «βαλκανική γλωσσολογία», "Οπως καί αν 
έχη, υπάρχει έλληνική έπίδρασις κοινή εις τάς άλλας βαλκανικός γλώσσας καί 
τοΰτο έχει γίνει δεκτόν =.

'Ως προς την επίδρασιν τής έλληνικής εις τήν άρωμουνικήν, ώς παρε
τήρησεν δ Κ. Νικολαΐδης \  έκ τών 6657 λημμάτων τά 2605 είναι λατινικής 
αρχής καί τά 3460 είναι ελληνικά δάνεια. Ό  G. Pascu 6 παραθέτει 1822 
λέξεις λατινικής αρχής καί 4585 δανείους, έκ τών όποιων 1993 εκ τής νέας 
ελληνικής και 1190 εκ τής τουρκικής. Κατά τήν άξιόλογον νεωτέραν εργα
σίαν τού G eagea πλήρη πραγματείαν περί τής έπιδράσεως τής ελληνικής 
εις τήν άρωμουνικήν, αί έκ τής έλληνικής εις τήν άρωμουνικήν δάνειοι λέ
ξεις ανέρχονται εΐς 2500 (ήρίθμησα 2540 άρθρα)' είναι δέ βέβαιον δτι καί 
ό G eagea μή έχων προχείρους δλας τάς συλλογάς ιοΰ λεξικού θησαυρού 
τής νέας έλληνικής δεν περιέλαβε πλήθος άλλων Ιλληνικών δανείων. Κατά 
ταΰτα ot άριθμοί τού Κ. Νικολαΐδη είναι περίπου άκριβεΐς. Τά ρήματα είς 
— οέακον έκ τού ελληνικού άορίσιου εΐς —σα δεικνύουν βεβαίως βαθυτέραν 
ελληνικήν επίδρασιν, ή όποια εξηγείται έκ τού όγκου τού ελληνικού στοι
χείου τού περιβάλλοντος τούς Άρωμούνους. * 1 2

μάλλον όμοιας γεωγραφικά; καί ιστορικός ουνθήκας καί ισοδυνάμους επιδράσεις πολι
τισμού υπό τάς όποιας εξωλίχθησαν καί αί όπσΐαι εδημιούργησ«ν κοινήν νοοτροπίαν 
και διά τοΰτο ευνοϊκόν έδαφος πρός λήψιν τών ίδιων δανείων έκ μιας γλώοσης είς 
άλλην’ πβ. G. M essing, L an g u ag e  24 [1918] 227, 229—30).

1 Πβ. Gougenheim, evf)* Ανωτέρω.
2 A. Meillet, Le problem e de la lingu istique balkan ique, Revue in tern , des 

et. balkan. 1 (1931) 29—30,
8 M. Malecki, O sservazioni su ll’unione linguistiea ba lkan ica : A tti del 111 

congresso in ternaz. dei lingu isti Rom a 1933, F irenze 1935, 76* C. Ho eg, Actes 
du  quatriem e congres in te rn , de linguistes (1936), C openhague 1938, 66.

* Ετυμολογικόν λεξικόν τής Ιίουτσο βλάχικης σελ. κγΓ.
° ίί. Pa$cu, D ictionnaire etym ologique m acidoroum ain , 1—2, Ja s 'i 1925· 

Πβ. P. Kretschmer, G lotta 19 (1931) 19Ϊ—8‘ J, Jordan, Zeitschr. f. rom an. Pkilo- 
logie 48 (1928) 729.

* Chr, Geagea, E lem en ta l grec în  d ia lectu l Arom an, C 'ernau tsi 1932 (Co- 
drul C osm inului 7 [1931—32] 103 -431); πβ, N. Banexcu, B yzantion 8 (1933) 578.

1 Κ . Ά μά η ον, Μακεδονικά, Άύήναι 1920, 22.



Είν τήν γλώσσαν των Σαρακατσαναίων δέν δτάρχουν κυρίως είπεΐν ξε
νικοί Ικφράσεις. Α ί φράσεις των είναι καθαρώς νεοελληνικοί, π.χ. ynâ  
σας /, στις χαρές σας, «αί στώκ παιδιών σας, καλά γεράματά σας, κά σσν 
ζήσονν καί νά προκόψουν, καλώς νά σ’ ινρω , καλώς οορισΐς, καλό νά ’χρς ! 
καί άλλαι1. Ό  B olte καί Boehm  ευρίσκουν ένδεκα παραμυθία ιών Σ. παρά 
H ö eg  αντίστοιχα των παρά H alın , B o lte—B olivka, A arne καί εν παρά 
L esld ea  (βαλκανικά παραμυθία)1 * 3 4. Ό  τρόπος τοΰ άδειν είναι ό ίδιος μέ 
τον των χωρικών και αι μελφδίαι των Σ. της "Ηπείρου είναι κατά το πλεΐ- 
στων αί των Ή πειρω τώ ν χωρικών

Πλήθος λέξεων του ιδιώματος τών Σαρακατσαναίων έπεχειρήθη νά 
εξηγηθούν εκ της άρω μου νίκης και της ρουμανικής καί ή τοιαύτη έξη γη σι ς 
έχρησίμευσεν ώς άπόδειξις τής ΰποτιθεμένης έξελληνίσεως τών Σαρακατσα
ναίων, οί οποίοι κατά τήν θεωρίαν αΐιτήν υπήρξαν Άρωμοΰνοι. Ιδ ίω ς δ 
T h . C a p id an 4, εις τών σοβαρών Ρουμάνων επιστημόνων, πιστεύει ότι ή 
ύπαρξις έβδομήκοντα άρωμουνικών λέξεων εις τήν διάλεκτον τών Σαρακα- 
τσαναίων καθιστρί πιθανήν τήν άρωμουνικήν των καχαγωγήν. Άλλ’ ήδη δ 
Ρ . Skok^, άντιπαρετήοησεν ότι τοιοΰτον συμπέρασμα είναι άβέβαιον, άφοΰ 
ονόματα Σαρακατσάνων (Koc'us) εδρίσκονται μέχρι τής Βοσνίας (K oc'o , 
άλβαν. K oc'o) καί ή γλώσσα τών Σαρακατσαναίων περιέχει δανείους λέξεις 
εκ τής αλβανικής άγνωστους εις τήν άρωμουνικήν. Κατωτέρω παρατίθεται 
σημαντικός αριθμός τοιοότων λέξεων τής γλώσσης τών Σαρακατσαναίων, διά 
τής εξετάσεως τών οποίων καταδεικνύεται, νομίζω, το μάταιον τής προσπά
θειας τών Ρουμάνων (άρωμουνικής καταγωγής) λογιών, τοΰ x. T h . Capİdatı 
καί τοΰ κ, T . Papahagi*  ή προσπάθεια των κατεσπαταλήθη άσκόπως. 
Έξαίρεσιν αποτελεί ή εργασία τοΰ G eagea, ή οποία περιορίζει τάς άραι- 
μουνικάς λέξεις τών Σαρακατσαναίων πολύ περισσότερον, διότι πολλαί δ ή 
θεν άρωμουνικαί λέξεις τών Σ. είναι έλληνικαί δάνειοι εΐς τήν άρωμουνικήν

Ή  βασική πλάνη ιών ανωτέρω Άρωμούνων λογίων ΰπήρξεν οτι τάς 
υπό τοΰ C. H öeg  παρεχόμενος λέξεις ή φράσεις θεωρούν λεγομένας μόνον 
υπό τών Σαρακατσαναίων, όχι υπό άλλων Ελλήνων. Ευκόλως όμως θά ήδύ- 
νατο κανείς νά άντιληφθή επί τή βάσει τών εργασιών τοΰ G. M eyer, τοΰ 
G. M um u, τοΰ G . Pascıı καί άλλων ότι δ λεξικός ουτος θησαυρός είχε 
συλλεχθή εκ τοΰ στόματος άλλων (μή Σαρακατσάνων) Ελλήνων μερικός δε
καετίας, προιοΰ δ H öeg  δημοσίευση το περί Σαραχιιτσαναίων εργον του.

1 C. Höetf, Les S aracatsans 1, 50 κπί έξής.
1 J. Bolle -  Fi·. Boehm, Zeİtselı.. des V ereİas f. V olkskuade 37—38 

(1927-8) 53.
3 Hoeg, ενθ’ ανωτέρω 35,
J D acororaania i ,  935 καί εξής. 
s G lasn Skopsk 3 (1923j 155 καί έξης.



Ό  C ap. καί 6 Pap. 6εν λαμβάνουν ΰπ’ οψιν ούτε τό βιβλιον τοΰ συμπολί
του των G . P a sç a  καταλέγοντος 2000 λέξεις της άρωμουνικής δανείους έκ 
τής ελληνικής. Μετά δέ τήν δημοσίευσιν τής εργασίας τοϋ G eagea δεν 
ήσθανθησαν κανένα πειρασμόν νά αναθεωρήσουν τους έξωγκωμενους πίνα
κας των άρωμουνιχών στοιχείων τής γλώσσης των Σαρακατσαναίων, άντι- 
Οέτως μάλιστα επαναλαμβάνουν τήν περί άρωμουνικής καταγωγής των 
ελλήνων ποιμένων θεωρίαν προς έμπέδωσιν αυτής διεθνώς.

μ π ο νσ 'ο νλά ω , σ 'ονράω , φ λοντονράω  [σελ. 88].

1 . Τό ρήμα μπονσ’λάω ήρμηνευθη υπό τοϋ G. M e y e r1 εκ τοΰ ρου
μανικοί a um bla  de a b u s 'a ,  de a b u s 'e le* * δ δέ G. M um u* παράγει τό 
μπονσιλα καί μπουοονΧίζω έκ τοΰ ρουμανικοΰ^βιΐε' καί a m erg e  d ’ a bus'i- 
lea. Τέλος o Cap. 956 εκ τοΰ άρωμουνικοϋ a busiledzıı. Οΰδεμία ομώς 
τών ετυμολογιών αυτών ικανοποιεί, αν λάβωμεν ΰπ’ δψιν τήν έκτασιν τής 
λέξεως είς τήν ελληνικήν γλωσσικήν περιοχήν καί τους τόπους αύιής καί 
ιών συγγενών.

Τδ ρήμα σημαίνει 'βαίνω επί πόθων καί χειρών, τετραποδίζω’, Ιπί νη
πίων, συνών. άρκουόίζω, χατσονλίζω, καί λέγεται μποναονλώ  (Μαραθόκαμ- 
πος Σάμου), μπονοονλάω (Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Σΰρος κ.ά.), μπονσ'ον- 
Χάω {’Ήπειρος), μπονο’ολάω (’Ήπειρος), μπονο’ολώ ("Ηπειρος), μπονσιλώ 
(’Ήπειρος, Θεσσαλία), μπονο'Χάον (Αιτωλία), ηοοιΧώ (Νεβρόπολις Θεσσα
λίας), μπονσ’Χώ (Λίμνη Εύβοιας, Ζαγόρι ’Ηπείρου κ. ά ), μπονσ’λάω 
("Ηπειρος, Στερεά Ελλάς [Αΐιωλία, Φθιώτις], Σάμος), μπονο’Χάον (Ή π ε ι
ρος), πονοονλάον (Σάμος), πονσλάω  (Αίνος Θράκης), ποσιλώ (Νεβρόπολις), 
μπονσονλίζω  ("Ηπειρος, Γορτυνία Πελοπόννησου κ.ά.), μποναιΧίζω (Λεξ. 
Γαζή) κ.ά. Τδ ρήμα τοΰτο λέγεται καί περιφραστικώς πάω μηονοονλα ή 
πάω τά μπονοονλα (Εύβοια Πελοπόννησος), —τά bovo'Xa (’Ήπειρος), 
— μπονσιλα (Μακεδονία), μπονσ'λα  (Σάμος, Σκόπελος).

Τδ μεσαιωνικδν καί νέον ελληνικόν ουσιαστικόν μπονοοονλας (ό) 'ναυ
τική πυξίς’ είναι γνωστόν, π.χ. Γαδάρου διήγ. στ. 155 (εκδ. W agner), 
σήμερον άπαντρί πολλαχοΰ: μπονοονλας (Ζάκυνθος, Χίος), ύονσονΧας (Θήρα, 
Ιθά κ η , Κεφαλληνία, Κρήτη, Λέσβος, Νάξος), μπούο’Χας (Σάμος), πονοον- 
Χσς (Πουλλολόγος στ. 531 καί Βιθυνία, "Ηπειρος, Μεγίστη, Σόμη κ.ά.), ή 
μπονοονλα (Χίος), πονοον}.α (Θράκη, Χίος), πονσ'Χα (Αίνος καί Σηλυβρια

1 Neugriech. S lıtdien 2, 77.
* Rum an isc he beh n w o rte r im  N eugriechischen, M ünchen 1902, 36.



Θρφκης), πούσελα (Οινοΰς Λακωνικής). Τό μεσαιωνικόν και νέον έλληνικόν 
ή μπονοονλα και δ μπονοονίας ήρμηνεύθη εκ του ιταλικού bassola  ’ (καί 
τούτο ανάγεται εΐς λατινικόν bux'tda  <  πυξίδα !)* εκ ιού Ιταλικού επίσης 
τουρκικόν p u s u la  'διαβήτης, κομπάσσο’ * 3 *.

'Η  φωνητική συμφωνία τού ουσιαστικού και τού παραγώγου ρήματος 
είναι προφανής : μπονοονίας— μπονσονλώ  και μπονσονλίζω, ποναονλας— 
πονοονλάον, μπούσιλα~μπονοιλίζω  κττ. Ή  δέ σημασιολογική έξέλιξις εκ 
τού «ναυτική πυξις» εΐς τό τετραποδίζον νήπιον είναι φυσική.

2 . Ό τ ι  τό ρήμα σ'συράου είναι ελληνικόν και όχι ρουμανικόν (Υποδει
κνύεται κατωτέρω.

3. ϊ ό  ρήμα φλοντονράον είναι πράγματι έκ τού ρουμανικού f lu tu ra  
‘κινούμαι ταχέως τήδε κάκεΐσε’, πβ. οΰσ. flu tu re  'πεταλούδα’, τούτο δέ εκ 
τού λατινικού flu c  tu la r  e  * ή έκ τού *f lu  tu l  u s 5 *' πβ, καί άλβαν. fh ı  tu r  ό /, 
τοσκ. flu tu ro n ', ‘πετώ’. "Ήδη δ H Ö egι; εξηγεί τό οΰσ, φλέτονρα (ή) ‘πε
ταλούδα’ έκ τού άρωμουνικοΐ fü tu r a  καί φΧεχονρώ έκ τού αρωμουνικού 
f l i tu r e d z u .

Έ τν μ ο λ ο γ ία ί λέξεω ν  τής γλώ σοης τώ ν Σ αρακατοαναίω ν  [σελ. 88 , 94].

αντζα (ή) ‘κνήμη’ κατά τον T. P a p a h a g i7 8 έκ τού ρουμανικού andza. Άλλα 
τό ήδη μεσαίων, ελληνικόν αντζα είναι μεγεθυντικόν τού επίσης με
σαιωνικού οΰσ. άντζίον, δπερ είναι συντετμημένος τύπος τού ταυτο
σήμου οΰσ. αντικνήμιον *' των ιδίων ελληνικών λέξεων υπάρχουν καί 
οι άνευ τής τροπής τύποι άντί (τό) καί αντα (ή) μέ την αυτήν άκρι- 
βώς σημασίαν. ‘Η άρωμουνική λέξις είναι δάνειος έκ τής ελληνικής. 

βούρλα (ή) νόσος τις βοσκημάτων". "Εχουν προταθή αί έξης έτυμολογίμι :

* G. Meyer, N eugrieeh. S t  udi eıı 4, 63' πβ. καί // .  Kahane, By z an t.—neu
grieeh. Jab rb ü ch er 15 (1939) 101.

3 W. Meyer— Lûbke, Roman, etym ol. "Worterb. 5 άριθμ. 6892' πβ. A. Matd- 
hof, Neugrieeh iscb e R iickw anderer aus den rom an ischen S prachen , A then 
1931, 47.

* Fr. Miklosich, Türkiscbe E lem ente  II 144, καί ti. Meyer, T ürk iscbe S tu - 
dien I 83.

J W. Meyei— Liibkc, Ronina. etym ol. W orterb. 5 3384' G. / ‘itscm, R um ânicbe 
E lem ente  in den  Balk an spraclien 48 κατά τή; kac. έιυμολογ(ας ό A. Graur, Bul
letin linguist tipile 5 (1937) 98.

5 S . Pua’cariu, Die rum aaische S pracbe 382.
* Les S aracatsans 2, 197.
1 G rai s 'i su ile t 3, 263.
8 Γ. ΧαχζιΜκις, Ά&ηνά 36 (1924) 185 Ιστορικόν Λεξικόν Νέας 'Ελληνικής 

2 (1939) 255.



Η  τού Ιταλικοί fru llo  ‘, έκ τοΰ ρουμανικόν v îrlu -a s ή τοΰ άρω- 
μουνικοΰ vârla , μεταρρηματιχοΰ τοΰ ρήματος vâriescu® ' κατά τον 
G . P ascu  1 ή ελληνική και ή ρουμανική λέξις είναι έκ τοΰ βουλγαρι
κού v a r l  (παλαιοσλαβ. vfulıı) δάνειοι. Ε πειδή  όμως ή λέξις βούρλα 
(ή) άπαντά εις πλεΐστα μέρη τής Ελλάδος, εΐναι μάλλον μεταρρη- 
ματικόν τοΰ ρήματος βουρλίζω  ή κατά τον Π , Λορεντζάτον5 τοΰ 
βονρλαίνω. Τό οΰσ. βούρλο (το) είναι εκ τοΰ βυζαντινοί βρνλλον— 
βρονλλον°, κατ’ άλλους έκ τοΰ βενετικού brulo  ‘B inse’ ’.

γκαβός 'αλλήθωρος’ κατά τον H öeg 2,162 καί τον Cap. 955 έκ τοΰ άρω
μουν ικοΰ g a v u . Ό ρ θώ ς παράγει 6 G eagea 150 α (= 3 5 4  α) το άρω- 
μουν. g a p  εκ τοΰ ελληνικοί γκαβός απαντώντος εις τά νότια ιδιώ
ματα τής 'Ελλάδος.

γχονα'α (ή) ‘πρόλοβος’ κατατάσσεται υπό τοΰ G . Pascu R E .  8 μετά τών 
ρουμανικών στοιχείων καί to ρουμαν. g u ş a  παράγεται ύ π ’ αΰτοΰ 
έξ υποθετικοί * *gu  s i  α  κατά τον Cap, 952 (καί A tom âm i 188) ή 
λέξις είναι ρουμανική. Ό  H oeg 2,125 παράγει την λ. γκονο’α εξ 
αρχαίου μετοχικού επιθέτου άγχουοα—άγχοναα, ό δέ Ν . J o k l (Indo- 
g e rm . Jah rb . 12,132) δέχεται σύμφυρσιν αγχοναα-\-&ενετ. angossa . 
Ό  M eyer—E iib k e  R E W  3750 παράγει το ρουμαν. g tts 'a  'πρόλοβος’ 
καί τό άρωμουν. g u s 'a  ‘λαιμός’ καί τό νεοελλην. g u şa  (σερβ. βουλγαρ. 
g u s 'a , άλβαν. g tıs 'ı  κττ.) εκ τοΰ γαλλ. geusiae  ‘λάρυγξ’ Τελευταίως 
6 S . P u s 'ca riu  “ παράγει δλας τάς λέξεις έκ τοΰ ρουμαν. g u s 'a  
‘K ro p f, H a ls’ (άλβαν. gushe, βουλγαρ g u s 'a , νεοελλην. γχονοα, 
κροατ. g u s 'a , οΰγγρ. guşa). Ά λλ’ ή κοινή άρχή τής λέξεως είναι 
σλαβική t ελληνικόν γκούο'α, άλβαν. g u s 'e , άρωμουν. g u s 'a , βουλ
γαρ. g u s 'a ·'.—Διάφορον εΐναι τό ελληνικόν άγκονσα 'άσθμα κτλ.’ έκ 
τοΰ δγκονοα, ω; εδειξεν ο Γ. Χατζιδάκις 10' έκ τής ελληνικής προήλθε

1 Λ. 2'άοοον, Παρατηρήσεις εις τό γλωσσάριον τοΰ Π . 1 Ag ap αντιιό 5 11. 
ΐ (ϊ. M u m u , R unıünische L ehnıvorter 23. 
s Capidan, D acorom aııia 4, 953 καί A rom anii 188.
1 R um anishe E lem en te  9, 
s Ά θηνά 32 (1920) 195.
* / '.  ΧιαΖώάχίί:, M NE 2,295 J. Katitsunakis, M ittel—und neugriech. E rk lâ- 

rııngen beİ E u sta th iu s  § 91 καί εξής· Jföey, Les S aracatsans 2,161.
’ G. Meyer, N eugriech. S tud ien  4 ,20  καί E  tv  mol. W orterb. d. a lban. 

S prache 478· G. M eyer—Liitrke, Rom an, etyvu. W o rte rb .a άριθμ. 1161’ πβ. 
P. Skok, Zeitschr. f. rom an. Philologie 38, 54t. 

e Die rum anische S prache 391,
■’ Βλ. 0 . Meyer, Neugriech, S tud ien  2, 23‘ πβ, G. M urmt, Runıânİsche 

Lein) w ort e r  iın Neugriech isehen 24,
1(1 MNE 1,162. Πβ. "Ιστορικόν Λεξικόν Νέας Ελληνικής λ. άγχοναα.



λοιπόν καί ή άρωμουνική λέξις a η g u şa , ώς ορθώς δέχεται δ Gea- 
g ea  105 b (= 3 0 9  b).

γκρεμός (δ) κατά τον Τ . Pap. 264 lit τοΰ άρ ωμουν. grent καί κατά τον 
Gap. Ar om a n ü  116 εκ τίνος *gremitım , άλλ’ ό M eyer—Iyübke 
άπορρίπτει δικαίως την ετυμολογίαν. Προφανώς ή άρωμουνική λέξις 
είναι δάνειος έκ τοΰ ελληνικού γκρεμός, ετέρου τόπου τοΰ κοινοί 
νεοελλην. γκρεμνό; (άρχ„ έλλην. κρημνός), ώς όρθώς δέχεται και δ 
G eagea 150 b {=354 b).

ντονμονσ'άρα (γίδα), ντονμονσ’άρκου, Ό  HÖeg 2, 117 υποθέτει τΐίπον ντο- 
μοσιάρικο ώς άνιίστοιχον τής κοινής νέας έλληνικής, δ δε Cap, 949 
(καί A rom ânÎİ 189) ερμηνεύει- την λ, έκ τοΰ άρωμουνικοΰ d u m u ·  
s a r—d ıım u s area. 1 * 3 Αλλ’ ή σημασία «ehevres qur s ’ab  sen te  n t  
du  tro ııpeau  pour a lle r  se  prom ener â le u r  g r i»  (H öeg, ενθ’ 
άνωτέρω) οδηγεί εΐς την ελληνικήν λέξιν δημοσιάρις δημοσιάρα δη- 
μοοιάρικο 'ό είς την κοινήν κτήσιν εκτεθειμένος, ό χαθείς έκ τής ποί
μνης και αδέσποτος περιφερόμένος’' τόπον δημοσάρ'χον άναφέρει δ 
Μ. Τριανταφυλλίδης 1, τον δποΐον δνάγει εις τό ονσ. δημοσιά 'δρό
μος’. Τόπος ντονμονοιάρς {ντουμουσιάρα, ντουμουσιάρ’κου) μαρτυ- 
ρεΐται καί είς τούς Στρόπονες τής Εύβοιας. Τό επίθετου δημοσιάρις, 
άπαντών καί ως τόπων, Δημοσιάρις (ονομασία χειμάρρου, Λεύκάς), 
είναι παλαιότερον' παραλαμβάνων παρά Κωνσταντίνου, Τακτ. 22, 
παραθέτη τήν λ, δημοσιάριος ό D ucange : «στρατιώτην ή δημοσιά- 
ριον»* πβ. καί άρχ. καί νέον δημόσιος *δ άνήκων είς τον λαόν, pu- 
blicusb

Ώ ς προσηγορικόν δημοσιά έκ τοΰ δημοσία όδός '■ 'αμαξιτή οδός’3 
είναι κοινόν καί άπαντρί καί ύπό τούς τύπους : δημοσά, δεμοσιά 
(Πελοπόννησος), δεμονσιά, δήμο void, διμοσιά, δονμονσιά (Αιτωλία) 
κττ., καί τοπωνύμια : Δημοσά (’Αττική), Δεμοσιά (Νίσυρος), Δεμοαά 
(’Άνδρος), Διμονοά (Λήμνος, Παρνασσίς) κ.ά. Καί δ τύπος ή μοσιΛ 
'τόπος προσδιορισμένος προς κοινήν χρήσιν, Ιδίως προς νομήν των 
ζιίκον κοινότητάς τίνος’ ("Ηπειρος) πρέπει, νομίζω, νά έρμηνευθή 
καθ’ άπλολογίαν : τη ντημοσιά >  τη μοσιά : ή μοσιά, οπού δυνατόν 
νά ένοεΐτο δημοσία νομή ή παρόμοιον (πβ. δεμοσιακός τόπος Χρον. 
Μορέως 8663),

Κατά ταΰτα τό ντουμουσιάρα (γίδα) είναι αυτό τό δημοοιάρα, 
έκ τοΰ οποίου κατά τήν κώφωσιν των βορείων ιδιωμάτων (άτονον

1 G ötting ische G elehrte A nzeigen 192 (1930) 13.
! Πβ. ήδη Β. Schmidt, Das V olkslebetı d e r N eugrieehen. Leipzig 1871, 5.
3 Πβ. ή στράτα >/ δεtiooin Trincho'a, S y llabus 65 (τοΰ έτους 1098).



ο >  or) καί οπισθοχωρητικήν άφομοίωσιν (i—{—α > U.—(—ti) άονμου- 
σιόρα, όπως και τό άνωτέρω δονμονοιά 'δημόσιό* *' τδ άτονον i 
είς to δημ· δεν δπεβλήθη διά τδ δυσεκφώνητον τοΰ συμπλέγματος 
d μ Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν δ ιι παρέλαβον άπαράλλακτον 
τήν λέξιν οι Άρωμοϋνοι, είς τούς οποίους ίσως οφείλεται ή προφορά 
d-  αντί <5- (du m u s a r, d u m u s ' arcu).

δράκα»; (δ) ερμηνεύεται υπό τοΰ Τ . P ap , 264 εκ τίνος ρουμανικής λέξεως, 
όρθώς όμως μόνον εκ τοΰ πανελληνίου δράκως (άρχ. δράκων).

δ ρ ασκί At (τό) είναι κατά τον Τ . P ap . 265 ρουμανικόν. Ή  λέξις όμως φέρε* 
ται πολλαχοΰ τής Ελλάδος (καί είς τά νότια ελληνικά ιδιώματα) υπό 
ποικίλους τύπους, δπως διασκελι ενιαχού, π.χ. εις Θήραν, διασκέλ' 
(Σουφλί Θρφκης), γιασίλι (Κονίστρες Εύβοιας), δρασχέλι ("Ηπειρος, 
Θεσσαλία, Μακεδονία), δρασ'κεΤ ("Ηπειρος, H öeg  2, 165), ντρα- 
οκέλ" (Ζαγόρι ‘Ηπείρου), άντρασκέλ’ (Ζαγόρι ‘Ηπείρου), δασκέλι 
(Θράκη), δασκίλ’ (Βογατσικό Μακεδονίας) κλπ,, καί σημαίνει 'τδ 
μεταξύ τών δύο διεστηκότων σκελών διάστημα, ή άπόστασις οσον 
είναι τό άνοιγμα τών σκελών, μέγα βήμα’, Ή  λέξις είναι ύποχωρητι* 
κόν παραγωγόν τοΰ διασκελίζω, Τό νεοελληνικόν τοπωνυμίαν dia· 
ακέλι δέν είναι ανάγκη νά έρμηνευθή έκ τοΰ άρχ. Δαοκδλειον, δπως 
ύπό τοΰ Ρ. S kok J, αλλ’ έκ τοΰ άνωτέρω τύπου διασκέλι τοΰ προση- 
γορικοΰ.

καρδάρι (το) κατά τον G. M ey e r1 έκ τοΰ λατινικού ca ld a riu m , ο,τερ δέ
χονται ό Μ, T r ia n d a p h y llid is5, ό A . M aid h o f4 καί ό Κ. Dİete* 
r i c h 5. Ό  Ν. Βέης'! δέχεται τήν Ιιυμολογίαν έκ τοΰ ίιαλικοΰ cal- 
d a ra .  Τέλος κατά τον G . P ascu  R . Ε . 34, τόν Cap. 953 καί τον 
Τ . P ap . 265 τό ούσ. καρδάρι ερμηνεύεται έκ τής ρουμανικής λ. 
ca ldare . Βεβαίως άνάγονται τό ρουμανικόν ca ld a re  καί τό ιταλικόν 
ca ld a ia  εις τήν λατιν. λέξιν c a ld a r iu m ", αλλά ή ελληνική λ. καρδάρι 
ήρμηνεύθη ορθώς έκ τύπου παλαιοτέρου χαδάριον (:κάδος) μέ αφο
μοιωτικήν άνάπτυξιν τοΰ ρ ύπό τοΰ Κ. Άμάντου s καί τοΰ Φ. Κου- 
κουλέ9' ή αφομοιωτική δέ αΰτη άνάπτυξις παρατηρεΐται εις πολλάς

1 Zum B albanlatein  : Zeitschr. f. rom an Philologie 60 (1930) 496,
5 N eııgrieclı. S tudien  S, 27.
s Die L ehnw orter der m ittelgriech. V u lg arlite ra tu r, S tra ssb u rg  1909, 121.
* G lo tta  10 (1920) 12.
E Byz. Zeitscbr. 27 (1927) 376.
I! G lo tta  25 (1936) 26.
1 Meyer—Lübke, Rom an, etym ol. W drterbucli s 1503.
’ Λεξικογραφικόν ‘Αοχείον 6 (1923) 114 καί εξής.
,J Αύιόθι 320 -325 .



ελληνικός λέξεις καί εις άλλας γλώσσας. Ό  Cap. ισχυρίζεται εν τοΰτοις 
ο ιι ή άνάπτυξις τοΰ ρ είναι φαινόμενον άγνωστον είς την νεοελληνι
κήν' το φαινόμενον είναι σόνηθες είς την μεσαιωνικήν καί νέαν ελλη
νικήν καί δεν χωρεΐ καμμία αμφιβολία περί αΰτοΰ, πβ. άμπάρι—αρ- 
ΐκίρι, ατααλος — άοτσαλος, Ιβάνη— Ιρβάνη κττ. Τύπος δε καίόριν 
(μετά ίτηχντον) φέρεται εις έγγραφον τοΰ 13ου αίώνος, σύνθετον 
καδαροεπιχντάριν εις διαθήκην τοΰ ϊδίου αϊώνος 5.

κόλλα (ή) 'φύλλον χόρτου’ ήρμηνεόθη υπό τοΰ Ρ . K re ts c h m e r3, Στ. Ξαν* 
θουδίδου 1 II καί τοΰ G. P ascu·’ εκ τοΰ ίταλικοΰ co/la, ΰπό δέ τοΰ 
H öeg 2, 171 καί τοΰ Cap. 955 έκ τοΰ ρουμανικού coala . Καί δτι 
μεν τδ άρωμουνικόν cola (coala ή acoala) εΐναι δάνειον έκ τοΰ 
ελληνικού κόλλα δέχονται 6 G eagea 93 α (= 2 9 7  α) καί ό M eyer— 
L ü b k e  2039. Τό δέ Ελληνικόν ουσιαστικόν κόλλα 'φΰλλον χάρτου3 
άρχικώς ΰπήρξε πιθανώς μειαρρηματικόν τοΰ ρήματος κολλώ, έδή- 
λου 6έ κάτι τό κολλημένον (τον κολλημένου χάρτην, κολλημένου φΰλ
λον). Οίίτω συνέπεσον αι ομώνυμοι λέξεις κόλλα, ή αρχαία καί ή 
νεωτέρα, είς ένα τόπον.

κουρούνα (ή) παράγεται ΰπό τοΰ Τ . P ap . 265 έκ τοΰ ρουμανικού cttr(u)na ' 
ό P ap  όμως συγχέει τό νεοελληνικόν κουρούνα έκ τοΰ αρχαίου κο- 
ρώνη προς τό ρωμανικόν corona , τό όποιον άπαντά καί είς την 
νέαν ελληνικήν ΰπό τον τόπον κορώνα 'στέμμα5.

κρόκος (ό) 'τό γνωστόν φυτόν, κοινώς ζαφράνι’ παράγεται ΰπό τοΰ Τ . Pap. 
266 έκ τοΰ άρωμουνικοΰ crocıt. Άλλ’ ό G . Pascu  30α  καί ό Gea- 
gea 129 α (= 3 3 3  α) όρθώς άνάγουν τό άρωμουνικόν crocu {croc) 
εις τό ελληνικόν κρόκος, εκ τοΰ όποιου προήλθε καί ή άλβανική λέ- 
ξις krok .

μανούρι (τό) 'είδος τυροΰ5 ερμηνεύει ο H öeg  2, 151 έκ τοΰ ρουμανικού 
m an u re , οπερ δέχεται καί ό Μ. Τριανταφυλλί6η ς Γ’, δ δέ G . P ascu  
H İctİonn. 2426 καί ό Cap. 955 θεωρούν την λέξιν σκοτεινής αρχής. 
Κατά τάν Κ . D ie te r ic h 1 εκ τοΰ λατινικού m anas  ήτοι m an u re  
θά ήχο 'w as m it der H an d  a u s g e îü lır t ,—gefo rm t5, ομοίως κατά

I Βλ. Φ· K wkuvU v, Ά  Οην« 23 (1917), Λεί-ικογραφ. Άρχεϊον 83—86, 89— 90.
s Mikîosich—Müller, Acta et d ip lom ata 6, 245. 4, 75* πβ. Φ. KovxwMr, Έ πε- 

τηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 10 (1933) 142 καί σημ, 3.
* By 2. Zeitschr. 7 (1898) 405.
4 Κρητικά συμβόλαια 199- 
r‘ D ictiorm aire etym ologique 2050,
II Νεοελληνική Γραμματική 1, 553.
» Byζ. Zeitschr. 10 (1901) 594.



τον G . A lessİo1. Κατά τον Μ. Vasmer® εΐναι 'A rt k o rb a rtig e r
K ase’ και o συγγραφείς παραβάλλει ρωσσικόν p a n â r  'τυρός’ εκ τοΰ 
νεοελλην. ηανέρι 'καλάθι’ *' χήν γνώμην χοϋ V asm er δέχεται και 6 
S t.  W edk iew icz1. *Η ρουμανική λέξις είναι δάνειος έκ τοΰ ελληνι
κού μανούριον : μανδς τυρός ε.

Μ όρτς  ερμηνεύει δ Τ . P a p . 266 εκ τοΰ ρουμαν. m artu  καί δ M eyer— 
L ü b k e  5383 tö άρωμουν. m a rts  εκ χοϋ λαχιν. m a rtin s . Το ελληνι
κόν Μάρτις προήλθεν εκ χοϋ λατινικού c και 5 τόπος Μ ό ρτς  των 
Σαρακαχσαναίων οΰΒέν κοινόν έχει προς το ρουμανικόν m ar tu  η χό 
άρωμουνικόν m a rts  αλλά προήλθε έκ τοΰ ανωτέρω Μάρτις κατ’ απο
βολήν χοΰ άτονου i των βορείων ιδιωμάτων,

μονράτον λόγιου 'n o ir com m a dil ch a rb o n ’, κατ’ άντίθεοιν πρός τό ροΰ- 
σου λόγιου 'ΰπομέλαν’, προήλθε κατά τον H o eg  2, 114 έκ τοΰ οΰσ. 
μούρο ‘m u re’ διά χοΰ μετοχικοί Επιθήματος —a tu s ,  άλλ’ ορθότερον 
μετά τοΰ παραγωγικοί Επιθήματος —άτος Εν χρήσει εΐς την βυζαν
τινήν και νέαν ελληνικήν, τό όποιον προήλθεν εκ τοΰ λατινικού. 
Κατά ταΰχα δέν προήλθεν ή ελληνική λέξις εκ τοΰ ρουμανικού m a- 
ra tu , Εξηγούμενου υπό τοΰ Cap. 950 καί τοΰ Τ . P ap . 266 εκ χοΰ 
αλβανικοί mjere, άλλ’ ή άρωμουνική λέξις έκ τής ελληνικής. 'Ομοίως 

•άίί χάκαχωιχαλικά m u r in i  'sch w aiz ro te  Z iege m it w eisser Schuauze’, 
”c" :: m tirina  'schw arz g ra u e  (Ziege)’, m u rin a  'schw arzw eiss, g rau -

w eiss’ κτλ. παράγει 6 G . R o h lfs ‘! ώς δάνεια Εκ χοΰ λαχιν. tmıri- 
n u s  καί παραβάλλει τό άρωμουν, m ıırnu  'sch w arzb rau u ’. Την άρω· 
μουνικήν λέξιν m u m u  ερμηνεύει δ Ρ. S kok  1 * 3 4 * * * 8 * 10 Εκ σομφυοσεως μούρ
γος - [ - ίλλυρ, ρινός (άλβαν, re), οχι πειστικώς' καί ή ερμηνεία τοΰ 
G . M eyer Β οτι μονρνονς εΐναι άντΐ μούργος  καί τοΰτο εκ χοϋ σλα- 
βικοΰ m u rin  'M ohr’ εΐναι άτυχή;' χελος ό L- Spİtzer 1(1 δέν χολμρ 
νά δεχθή ώς βάσιν ελλην. μούρινος. Καχά τήν γνώμην μου πρόκειχαι 
τό ελληνικόν επίθεχον μόρινος ‘ό εχων χό χρώμα μορίνου ήχοι μό

1 A tti del V congresso in tern  az di sh ıd i bizantiııi, Rom a 1939, 371.
® G reko-slavjanski R t'u d y  3, 140.
3 Καί tö paner τής βορείου Μολδαβίας προέρχεται έκ τοΰ νεοελλην. πανέρι, 

τοΰτο δ’ έκτοΰ ίταλ. paniere. Β λ, .4. Grain’, B ulletin  linguistique 5 (1937) 72.
4 M itteilungen  des rum ân, Instit. an  d er Univ. W ien 1 (1914)289 οημ. 2.
s Βλ. τά ί π ’ έμοΰ γραφέντο, Λεξικογραφικόν Δελτίον 1 (1939) 77—78.
“ G. Meyer, Neugriech. S tud ien  3, 43.
1 E tym ol. W orterb . d. n n te rita l G râzitâ t 168—69' πβ. G. Alessio, A tti del 

V eongresso in ternaz. di s tu d i b izan tin i 374.
8 Zeitschr. f. O rtsnam enforschung 4 (1928) 206,
® Neugriech. S tudien  2, 43,

10 M itteilungen des rum ân . Instit. an d e r Univ, W ien 1 (1914) 142.



ρου’, δηλ. 'σκοτεινού χρώματος’, ασπρόμαυρος, φαιός κττ. (τδ μόρι- 
νον έχει διαφόρους άποχρώσεις)1" εκ τού οΰσ. μόρινον παρήχθη 
μ ο ρ ι ν έ α, νεοελλην. μονρνιά  'ή  μορέα5 * * * *, μονρνιά χττ.

μούργος ‘μέλας’ εξηγείται έχ των ρουμανικών λέξεων m urga , m urgu  υπό 
G . P asça  R .E . 68 , C ap. 952, T . P ap . 266 καί Ad. M aid h o f2, 
πβ. καί Η . S c h u e h a rd t1 2 3 4, 6 όποιος ερμηνεύει άλβαν. m u rg  ώς δά
νειον Ικ λατιν. om u rca  μέ αρχικήν σημασίαν ‘σκοτεινός5, καί κατ’αυ- 
τοΰ Κ . T re im e r 1 λέγοντα o u  τό αλβανικόν m u rg  μέ αρχικήν ση
μασίαν ‘σκοτεινός*, 'g lân zen d 5 καί ‘b ra ııa ro t5 προήλθεν εκ γαλατι
κοί m a rg a  ‘λευκή γ ή \ Ή  Ελληνική αρχή τής λέξεως, ή οποία απαντά 
εϊς πάπυρον 5ου/ 6011 αϊώνος, είναι φανερά*.

μπουμπουνίζει ‘βροντή’ παράγεται υπό τοΰ H öeg 2, 180 εκ τοΰ συνώνυμου 
ρουμαν. b u b u n a , ήπό τοΰ G . Pascu R  E . 28 εκ τοΰ ρουμαν. bum - 
b u m za re  καί υπό τοΰ Cap. 957 Ικ τοΰ άρωμουν. b u m b u n eâ d za . 
Ό  G eagea 118 b Ερμηνεύει τό άρωμουν. εκ τοΰ νεοελλην. μπου
μπουνίζει, τό όποιον είναι άνοματοποιημέιη λέξις' πβ. καί άλβαν,
b u rnbulit ‘βροντά’.

παλιούρι (τό) ‘παλίουρος ό ακανθώδης’ είναι κατά τον Τ. Pap. 267 άρω* 
μουνικόν p a l 'u r ,  δπερ Ερμηνεύουν ό P a p a h a g i0 καί ό C ap . 1 Ικ 
τοΰ λαιιν. p a liu ru s, τοΰτο δέ δέχεται καί ό M eyer—L iibke 6165. 
’Αλλά τοΰ αρχαίου ελληνικού παίίονρος τό υποκοριστικόν παλιού ρ to ν 
εδωκε τό νεοελληνικόν παλιούρι άπανιών υπό διαφόρους τύπους εις 
δλην την Ελληνικήν γλωσσικήν περιοχήν.

παπάρα (ή) ‘άρτος εμβραχείς εις ΰδωρ’. Ό  H öeg 2, 151 δέχεται τήν εκ τοΰ 
ίταλ. p a p p a re  Ίσθίω ’ ερμηνείαν τοΰ G . M eyer *' ό Cap. 955 εξη
γεί τήν λ. παπάρα  εκ τοΰ άρωμουνικοΰ p ap a ra , τό οποίον θεωρεί 
σλαβικής αρχής. Ό  G eag ea  181α (= 3 8 5  α) Ερμηνεύει τό άρωμου- 
νικόν εκ τοΰ ελληνικού. Ό  M eyer — L,übke 6214 αναφέρει ϊταλ. 
(καί λογγοβαρδ.) τύπον p a p p a r e , προς τό όποιον, νομίζω, πρέπει 
νά συναφθή ή νεοελληνική λέξις" ή ρουμαν. λ. p a p a  καί ή άρω- 
μουνική εΐναι ρωμανικαί λέξεις. "Αλλος τύπος τής λ παπάρα  είναι

1 Πβ. 4. Γεωργαχάν, Byz. Zeitschr. 41 (1942) 368.
2 Neugrieeh. R iickw anderer 37.
s Z eitsch ritt fu r verg le ichende Sprachforschutig  20 (1872) 250.
4 M itteilungen  d, rumâti- In stit. an  d. Univ. W ien 1 (1914) 375—76,
’ Βλ. δσα έγραψα, Λεξικό γραφικόν Δελτών 1 (1939) 76—77.
11 A nale le Academ iei Rom a ne 29, 240.
1 Arom anı) 116.
e N eugrieeh, S tud ien  4, 68' κατά της ερμηνείας τοΰ M eyer ό Ν. Πολίιηί,

Παροιμίαι 4, 413.



παπά λα, ή προς τό παιπάλι; συναψις τοΰ όποιου 1 δεν είναι άναγκαία. 
παππούς (ό) ’πάππος’ κατά tov Τ . P ap . 267 έκ τοΰ αρωμουνικοΰ. Ινώ ό 

L,. G a ld i8 έξηγεΐ χό ρουμανικόν p ap u ca  έκ χοΰ ελληνικού παππούς! 
'Ο ελληνικός τόπος παππούς προήλθε κατά χόν Γ, Χαχζιδάκιν έκ 
συμφόρσεως χοΰ παραγωγού παππονα(ς) καί χοΰ δισύλλαβου πάπ- 
π ο ς3 και ό τόπος πάππονς (Φορτουνατος Γ 279, ’Ικαρία, Κέρκυρα, 
ό Πάππονς ώς τοπωνυμιον εΐς Συ μην, του Πάππον τόπων, εις 
’Αστυπάλαιαν) χονίζεχαι καχά χό πάππος \  Καί οι χόποι της Bova 
p a p p û a  και p a p p û  ερμηνεύονται υπό χοΰ G . R o h iI s s έκ χοΰ, 
κοινοΰ νεοελληνικού ^παπποόας, έκ χοΰ όποιου, λέγει, προήλθε και ό 
κοινός νεοελληνικός τόπος παππούς, ’Επανερχόμενος ό Χατζιδάκις 
προσπαθεί νά έρμηνξύση χόν τόπον πάππονς ώς υστερογενή έκ χοΰ 
πληθυντικού παππούδες (αντί πάπποι), ό όποιος πάλιν επλάσθη, λέ
γει, κατά χό χνοονδες, άπορε! δέ πώς επλάσθη ό θηλυκός τόπος 
χνρ-οΰδες* (ο γράφων νομίζει ότι κατά τά άνδρωνυμικά Πετρονδες: 
Ιν. Πέτρον, κ.τ,ό ),

Τό άρχαΐον έλληνικόν πάππος είναι, ώς γνωστόν, παιδική λέ- 
ξ ις7. Νομίζω ότι ό παροξύτονος εις —ονς τόπος παππούς έ δήμιου ρ* 
γήθη κατά μίμησιν τοΰ τόπου τοΰ άπαντώντος εις την φράσιν πάπ
πον προς πάππον (γενική τοΰ πάππος), Ικ τής οποίας φράσεως προ
ήλθε και ό έν Κέρκυρα άπαντών τόπος προσπάππονς' πβ. «Π άππου, 
προς πάππον, θιός συχωρέσοι !» εκφωνοόμενον ΰπό παίδων είς τάς 
οικίας κατά χήν παραμονήν τοΰ Ψυχοσάββατου. Έ κ  τής φράσεως 
προς πάππον προήλθε λοιπόν προσπάππονς (Κέρκυρα) και πρόσπαπ- 
πος, τά όποια λέγονται παρά τό (άρχαΐον καί νέον) προπάππος8' 
όμοίως επλάσθη παρασόνθετον άντιπροοπάππονς (Παξοί), άντ’προσ
πάππονς (Καταφόγι Μακεδονίας), â d  προοπάππονς (Ιωάννινα) °. Ό  
δέ τόπος παππούς έτονίσθη επί τής ληγοόση; άναλογικώς κατ’ άλλα

1 Ά δ .  Κοραή, Ά τακτα 4, 383.
1 L es m ots d ’orig ine neo g recq u e  217,
! MNE 2. 129.
“ MNE 2, 437.
s By z .  Zeitschr. 37 (1937) 50 σημ 3,
6 Γ . Χατζιδάκις, ’Επιστημονική Έπετηοις Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπ. Θεσσαλονί

κης 1 11927) 23 σημ. 1,
1 Πβ. Ε. Schwyzer, Griisch. G ram m atik  1, 315. ~
8 Κατά τόν Sehıvyter, εν9 ’ άνω τέρα» 435, τό άρχαΐον προπάππος εννοείται ώς 

«ΐυ der R eihe vorw arts, vom πάππος an» ήτοι προ- εχει σημασίαν Επιρρήματος καί 
τό σύνθετον δέν προήλθεν εκ τής συνάφειας προ πάππον, Τό νεοελληνικόν πράοπαππος 
όμως εδημιουργήθη εκ τής συνεκφοράς .Twk πάππον.

3 Τό παρασόνθετον τοΰιο όρθως ερμηνεύεται είς τό Ιστορικόν Λεξικόν Νέας 
’Ελληνικής 2, 285 λ. âv ti &οόπ<χπποζ «



ονόματα συγγένειας δηλωτικά, π.χ. τάτα;— τατός, λάλας—Χαλάς, 
μπαμπάς , μαμά, γιαγιά, νονννδς κττ.

ρονσον *πυρρόν\ Ό  H ö eg  2, 114 ερμηνεύει την λέξιν εκ τοΰ σλαβικοί ru su , 
τδ όποιον εκ τοΰ λατινικοί russus, ό P ascu  R .E . 76 εξηγεί τδ 
έλλην. ρονααος εκ τοΰ ρουμαν. rus, δ Cap. 950 εκ τοΰ ρουμανικοί 
rusu , δπερ εκ τοΰ λατινικοί. Ό ρβώ ς δέχεται 6 G eagea 197 α 
(= 4 0 1  α) τδ άρωμουνικδν έκ τοΰ ελληνικοί ρονσσος, τδ όποιον ανά
γεται κατ’ ευθείαν εις τδ λατινικόν r u s s u s 1. 

σαλαγώ 'θέτω εϊς κΐνησιν (τά ποίμνια), διά φωνών καΐ σφυριγμάτων’ ερμη
νεύει ο Τ. P ap . 267 εκ τοΰ ρουμαν. salacescıı, ό δέ G eagea 197 α 
(= 4 0 1  α) καΐ Cap. A roinânii ερμηνεύουν τάν άρωμουνικδν τύπον 
sa la g esc ıı  εκ τοΰ έλληνικσΰ. Τδ ρήμα σαλαγώ φέρεται ήδη εΐς τδν 
Πλούταρχον και τον Ά ππιανόν τδν Άπαμέα* πβ. 'Ησύχιον σαλαγεΐ' 
ταράσσει, “Ηδη ό Κοραής * * 3 * είχε παρατηρήσει οτι «τδ σαλαγώ εμεινεν 
άπαράλλακτον, ώς έλέγετο καί άπδ τους παλαιούς. . > . Τδ ρήμα 
σαλαγώ είναι σύνηθες πολλαχοΰ τής Ελλάδος καί άπαντά υπό ποικί
λους τύπους : σαλαγώ, σαλαγον, σαΧαγάω, ααλαγάον, σαλαγίζω, 
οαλαχώ, σαλαχάω, σαλαχάον, σαλαχίζω, ζαΧαχάω κττ. Πβ. καί τά 
ουσιαστικά σαΧαγή, οαλάγημα και σαλάγισμα, ααΧαγηιό, σάλαγος (ό) 
'ψόφος, θόρυβος'.

σχαπετώ  'δύομαι' αφανίζομαι’ παράγει ό Τ . P ap . 268 εκ του άρωμουν. 
a scap itu  καί δ Pascu  R . Ε . 77 εκ τοΰ άρωμουνικοί sea  p i  tar e 
(*excapitare)' ομοίως ό Κ. Νικολαΐδης 9 ερμηνεύει τδ άρωμ. skâ- 
p i tu έκ τοΰ λατινικού *excapîtare. Ό ρθώ ς όμως παράγει ό Gea- 
g ea  113α (= 3 1 7  α) τδ άρωμουνικδν a scâp it έκ τοΰ έλληνικοΰ σχα
πετώ. Ή  ελληνική λέξις σχαπετώ  (έπίσης σκαπετίζω) παράγεται έκ 
τοΰ άρχαίου ελληνικοί σχάπετος, τδ όποιον άπαντά σήμερον υπό 
τους τύπους ό σχάπετος καί το οκά πέτο. Προφανώς αί λέξεις δεν 
έχουν σχέσιν πρδς τδ ρουμαν. scapa  έκ τοΰ λατινικοί *excappare  
ούτε πρδς τά ιταλικά sca p ito , scap ita re  (έκ λατινικοί *discapi- 
tare), περί των οποίων βλ, M eyer—L ü b k e  2952, 2651. 

σονράον 'συρίζω’ παράγεται κατά τδν Cap. 956 (καί A rom âan  190) έκ τοΰ 
ρουμανικοί suer  'φλογέρα5 καί κατά τδν Τ . P ap . 268 έκ τοΰ ρου
μανικοί stıİru. Ό  Cap. ισχυρίζεται, προφανώς άγνοών τάς νεοελλη
νικός διαλέκτους, δτι ή τροπή το ϊ σ εις σ' {σ'ονράον) δύναται νά 
νοηθή μόνον έκ τής ρουμανικής λέξεως. Ά λλ’ ή λέξις είναι πράγ-

* Βλ. G. Meyeı\ Neugriech. S tud ien  3, 51  W. Meyo— Lübke, R om an, ety -
mol. W orterbuch 5 7466.

3 Άτακτα 2,323,
s Ετυμολογικόν λεξικόν τη; Κουτοοβλαχικης λ, σκά-τιτ™.



μάτι πανελλήνιος καί άπανχρ. υπό διαφόρους τύπους, σΐονρίζφ, οχον· 
ράω κλπ., οπού χό ίου Αποδίδει χήν παλαιοτέραν φοράν χοΰ ν 
(= Ü ), χό δέ σ' προήλθεν έκ χοΰ οι ήχοι χοΰ σ -{ -/: σχουρόον >  
ο'υνρόω. ‘Η δρθή ερμηνεία τής λέξεως είναι κατά χαΰχα ή έκ χοΰ 
ελληνικού ονρίζω, όπως είχε δεχθή καί 6 Η ο eg 2, 136. Πβ. άνωχ. 240. 

στουρνάρι (χό) 'πυρίτης λίθος’ ερμηνεύεται δπό χοΰ H öeg 2, 141, τού Cap. 
956 και χοΰ Τ . P ap . 268 εκ χοΰ ρουμανικού s tu rn a re , χήν ερμη
νείαν δέ δέν αποκλείω ούτε εγώ. Ε π ε ιδή  όμως ή αρχή τής ρουμα
νικής λέξεως είναι κατά χδν Cap. άγνωστος, θά ήδύναχο ή λέξις να 
είναι δάνειον εΐς χήν ρουμανικήν έκ τής ελληνικής, δπως υπέδειξεν ό 
G. P asça  D ictionn . 90 b. Ή  έλληνική λέξις άπαντά υπό τούς έξης 
τύπους Γ οτορνάρι {άγνωστου τόπου), στουρνάρι (κοινόν ελληνικόν), 
οτερνάρι (’’Ηπειρος, Αίνος Θράκης, Κέρκυρα, Λεξικόν Δοσιθέου 
Κομά 2 , 181 [έχους 1811J), στιρνάρι (Γρινιάδες Μακεδονίας, Παξοί), 
οτρενάρι (Κέρκυρα), στρενάρι (Κέρκυρα, Παξοί). Ό  Γ. Χατζιδάκις 1 
ήρμήνευσε χό οόσ στουρνάρι έκ χής ελληνικής ως υποκοριστικόν χοΰ 
ούσ. οτόρνος (τόρνος) : οτορνάριον (πβ. οτονρνενω είς "Ηπειρον), 

/ταύρος 'δυστυχής'. Την σημασίαν χαυχην χοΰ επιθέτου (χό όποιον έκ χοΰ 
άρχ. όμανρός) θεωρεί ό Cap, 956 ώς δάνειον σημασίαν έκ τής ρου
μανικής. Και δμως χήν μεταφορικήν ιφχήν σημασίαν έχουν συνώ
νυμα επίθετα και είς άλλας γλώσσας, π ^ , χά άλβανικά z i  καί m jer, 
χό άρω μου νικάν la in , χό τουρκικόν ίςμνα (π χ. ka ra  sevda), χό 
ρωσσικόν is e r n ij  ‘δυστυχής’. Ό  K r. S anclfe id 5 ήρμήνευσε χά χών 
άλλων γλωσσών κατ’ έπίδρασιν χής ελληνικής1.

Διά νά νοηθή ή αξία παρομοίων έτυμολογιών χής άρωμουνικής γινο
μένων υπό Ρουμάνων γλωσσολόγων παραθέτω δείγματος χάριν καί χά άχό 
λουθα παραδείγματα έκ χοΰ βιβλίου A rotnâm i χοΰ C apîdan.
g rıtm a d zu  έκ χοΰ grum us ~\-----ζ α  είναι δέ ιό ελληνικόν ρήμα άχρονμά-

ζομαι, άγκρουμάζομαt (παλαιόν αχροαμάζομαι), 
grim  ‘χοίρος’ έκ χοΰ grum eus' ή λέξις είναι χό νεοελληνικόν γ ο υ ρ ο ύ ν ι ,  

εις χά βόρεια ιδιώματα γ ’ρονν", 
s tr İn g l'e 1 2 * 4, κ.ά.

1 Γλωσσολογ ικαί μελέχαι 222. * Linguistique balkanique 40.
* Πβ. Κ. Schladebach, Jabresber. des Instit. f. rara ân. Sprache zn beipzig 

3, 92 καί εξής* P. Papahagi, σύιόθι 14 (1908) 154' G. Weigand, Balkan—Archiv
2 (1926) 156 (περί χοΰ αλβαν. mjer]' Eqrern C'abej, Revue intern, des έί. balk.
2 (1936) 183 (περί xoö άρωμουν. îatu καί χοΰ άλβαν. t zi).

1 Ό  Cap. in *stringula, ό G. Pascu R.E· 82 έκ ρουμαν. “stringla' τύπον 
yula εΐχεν ύποθέσει δ G. Meyer, Neugrİech. Studien 3, 64' χό ρουμαν. Blriga είναι
βεβαίως έκ χοΰ λαχιν. striga. Αλλά διά χό Ιλληνικόν ατρίγγλος στρίγγλα πβ. καί χό παρ' 
Ήσυχίφ οτοίγλος.



Ν ε ο ελ λ η ν ικ ο ί λέξ εις  λ α τ ιν ικ ή ς , ιτα λ ικ ή ς  ή  ά λ λ η ς  Α ρχής.

Πολλοί λέξεις τοϋ γλωσσικοΰ ιδιώματος των Σαρακατσαναίων είναι 
αληθώς πανελλήνιοι απαντώ σαι και είς τύς νήσους και Ερμηνεύονται ορθώς 
ώς δάνεια έκ της λατινικής ή έκ τής ιταλικής (και τής βενετικής). Έ ν  τού* 
τοις ό Pascu, ο C apidan και 6 T . P ap ah ag î τάς παραθέτουν ώς άπόδειξιν 
τοΰ έξελληνισμοΰ τών Σαρακατσαναίων ως ρουμανικός ή άρωμουνικάς. Πα
ραθέτω κατωτέρω σειράν τοιούτων λέξεων.

άρματα (ή) 'όπλισμός, πανοπλία’ (’Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία), 'κοσμή
ματα φορούμενα’ (’Ήπειρος), 'πολυτελής Ενδυμασία’ (“Ηπειρος, Μα
κεδονία). 'Η  ερμηνεία τής λ. υπό τού Cap. 954 έκ τοϋ ρουμανικοί 
είναι ατυχής. Ή  λ, έχει έρμηνευθή έκ τής ’ιταλ ar m a ta 1, ή όποια 
έκ τοΰ λατινικοί a n n a re  'οπλίζω’ 1 2. Ό ρ θ ώ ; δέ ό G eag ea  1 1 1 b 
(= 3 1 5  b) παράγει νό άρωμοννιχόν έκ τοΰ ελληνικού. 

βέργα (ή), κοινόν ελληνικόν, παράγεται έκ τοΰ ΐταλ. verga  υπό. τοΰ G. 
M ey e r3 4 5 * καί τοΰ J. P r ic lıa r i1, αλλά, άφοΰ ή λέξις άπαντά εις τον 
Κ. Πορφυρογέννητον καί είς τον Στέφανον Διάκονον (9°* αιών), 
είναι μάλλον έκ τοΰ λατινικού v irg a , δπως παρετήρησε καί 0 S t. 
P s a l t e s . Τροπή τοΰ ir εΐς er παρατηρεΐται και εις Ελληνικός λέ
ξεις, ώστε τό βιργι έγινε βεργί καί κατ’ αυτό καί ή βέργα. Κατά 
ταΰτα ή παραγωγή τηξ-Ελληνικής λ. έκ τής ρουμανικής, δπως δέχεται 
ό P ascu  R  E- 92 καί''ή Cap. 954, είναι απίθανος. 

βίγλα (ή), κοινόν ελληνικόν, Ερμηνεύεται υπό τοΰ Pascıı R , Ε . 93 και τοΰ 
T . P ap a l:ag i 269 έκ τοΰ ρουμανικού v ig la  (M eyer—L ü b k e 9326: 
veg h ia ), άλλ’ ορθώς κατά τόν G . M eyer έκ τοΰ λατινικού *vig  
iare (vigiiare).

ζούρα (ή) κατά τον Cap. 954 Εκ τοΰ ρουμαν. z ı ır a , ορθώς κατά τόν G .
M ey er7 έκ τοϋ ΐταλ. ustıra ' πβ, ζούρα (Κρήιη), ζονρώ\·σ> (Κύπρος), 

ιγγλα  (ή), συν η 9ες ελληνικόν, ΰπ’ άλλον τύπον γίγγλα, Ερμηνεύεται υπό τοΰ 
G. Pascu  R . Ε . 58 καί τοΰ T . P apalıag i 269 έκ τής άρωμουνικής, 
τοΰ ρουμανικού τύπου δντος c h in g a t  Ή  ελληνική λέξις Εχει ορθώς 
Ερμηνευθή ΰπό τοΰ G. M eyer* καί τοΰ M eyer—E ü b k e  1926 έκ

1 G. Meyer, Neugriech. S tudİen  3, 12' πβ, K. Die t trie }ι, Byz. Zeitsehr. 
27 (1927) 376.

2 Meyer— Lvbke, Rom an, etym ol. W orterbueh 3 651.
* N engriech. S tud ieu  3, 18.
4 E tu d es de philologie neogrecque, P aris 1892, 221.
5 G ram m atik  d e r byzaut. C hroniken, G o ttingen  1913, 23.
8 Neugriech. S tud ien  3, 15.
7 "Evft’ Ανωτέρω i ,  28. '* Έ ν » ’ ανωτέρω 3, 30.



τοΰ λατινικοί c in g u la  όρΰώς S« δ G eagea 222 b (= 4 2 6  a) ερμη
νεύει το άρωμουνικόν y in g la  Ικ τοΰ ελληνικοί γίγγλα, 

χάρρο (to), κοινδν ελληνικόν, ερμηνεύεται υπό τοΰ Τ . P ap . 269 εκ τοΰ 
άρωμουνικοΰ (ρουμαν. car). Ε ίναι έν τούιοις βέβαιον δτι ή ελληνική 
λέξις προήλΰεν εκ τοΰ ρωμανικοί ca rru m  (M eyer— L ü b k e 1721). 
Ό  G eagea 123 b (= 3 2 7  b) ερμηνεύει και το άρωμουνικόν carotsa  
Ικ τοΰ ελληνικοί χαρρότσα, τοΰτο δε είναι Ικ τοΰ ιταλικοί ca rro zza .  

μίγγιις (Λεύκάς, Σαρακατσάνοι) κατά tov  Cap. εκ τοΰ ρουμαν. m in g u , 
κατά τον G . M eyer, N eugrİech . S tu d ien  4, 52, εκ τοΰ ϊταλ. m in g a . 

μτιιιίχκα (ή) παράγεται υπό τοΰ G . Pascu  R . Ε . 28, τοΰ H öeg 2, 180 α 
καί τοΰ Cap. 956 Ικ τοΰ ρουμανικοί baca, όρ&ώς όμως Ικ τοΰ λα
τινικοί bucca ' βλ. G . M eyer, Ινθ ’ ανωτέρω 3, 16. 

μηράχοο (το) κατά τόν Τ .  P ap . εκ τοΰ ρουμανικοί, δρθώς εκ τοΰ Ιταλικοί' 
βλ. G . M eyer, ενθ’ ανωτέρω, 4, 63.

ψάταα (ή) κατά τον Τ . P ap . Ικ τοΰ ρουμανικοί, δρθώς Ικ τοΰ βενετικοί 
f a z z a '  βλ. G . M eyer, ενθ’ άνωτέρω 95. 

φούρχα  (ή) κατά τον G . P ascu  R .E . 51 και Τ . P ap . 269 εκ τοΰ άρωμου- 
νικοΰ, άλλ’ ή ελληνική λέξις μαρτυρουμένη άπό τοΰ Πλουτάρχου πα- 
ράγεται Ικ τοΰ λατινικοί iu rca ' βλ. G , M eyer, 1ν0’ δνωτέρω 3, 71. 
ΌρΟώς δε ο G eagea 149 a (= 3 5 3  a) ερμηνεύει το άρωμουνικόν 
fu r k ’İsâscu Ικ τοΰ ελληνικοί εφονρκιοα—φουρκίζω. Και εις την 
αλβανικήν λ. fu rk e  υπόκειται τό λατινικόν fa rc a  ανεξαρτήτως' πβ. 
S. P u s 'ca riu , D ie r  um an is ebe Spraclıe 332. 

φουρτούνα (ή) κατά τον G. P ascu  R  E . 53 και T. P ap . 269 εκ τοΰ ρουμαν. 
fu r ta n a , Ό ρθώ ς ό M eyer Ν . S t. 4, 9 τήν ελλην. λ. Ικ τοΰ βενετι
κοί fo r tu n a  ή επέκτασις τής λ. προς άνατολάς συνδέεται πρός τό 
Ιξαπλούμενον εμπόριον των Γενοατών και Βενετών μεταξύ τοΰ İS011 
και 15ου αιώνος (M eyer— L ü b k e  3458). Ή  ρουμανική λ. fu r ta n a  
ενεκατοΰ u  τής πρώτη; συλλαβής και τής σημασίας 'θύελλα, καταιγίς% 
ή όποια είναι ή ελληνική σημασία, είναι δάνειον Ικ τής ελληνικής1.

Και άλλα t λέξεις Ιτυμολογοΰνται υπό τοΰ P ascu  καί τοΰ T. P ap ah ag i 
ή μόνον υπό τοΰ ετέρου Ισφαλμένως* ό P ascu  γνωρίζει τάς ελληνικός λέ
ξεις ώς κοινάς, ό P ap ah a g i ως λέξεις τής νλώσσης των Σαρακατσαναίων. 
’Ιδού ή σειρά.
άσβάρνα (ή) κατά τον P ap . 264 εκ τοΰ άρ ωμουν. z v a rn a .  άλλ’ ό Pascu

1 Βλ. Μ . Vasmer, R evue slav istique 3 (1910) 268 σημ. 1. Πβ. Η. Kahane, 
Byz.—neugrîech. Jah rb ü ch er 15 (1939) 104.



Dİctiontı, 105 b i  9 μη νεύε 110 άοωμουνιχόν έκ τοΰ νεοελληνικού σβάρνα 
(προφερόμενον ζβάρνα), τοΰιο δε είναι έκ τοΰ σλαβικού * *borna  (πβ. 
σερβ. βουλγαρ. brand).

βέρος 'αληθινός’ κατά τον P ascu  R . E .  93 ?.ν. του ρουμαν, ver (govμαν. 
var).

καβαλλικενω κατά τον Pascu R .E  34 έκ τοΰ ρουμαν. * c a l icar e' to  ορθόν 
παρά G. M eyer, N. $ t. 3, 22,

χαποόλί'(τό) κατά τόν P ap . 265 έκ τοΰ άρωμουν. c a p u l'e ’ κατά τον G. 
W e ig ao d  1 και τον Pascu 3 τό άρωμουνικόν έκ τοΰ ελληνικού κα
πούλι ΐίπερ είναι υποκοριστικόν τοΰ ουσ. καπονλα (λατιν. sca p u la ), 
ομοίως κατά τόν G eagea 122b (= 3 2 6  b). 

καπούνι (τό) χατά τόν P ascu  R , Ε . 35 έκ τοΰ ρουμαν. ca p u n  όρθώς εχ 
τοΰ λαχινιχοΰ capone  (capo), άφοΰ άπαντά και τόπος καπώνι 

κάρβουνο (το) χατά τον P ascu  R .E . 35 έκ τοΰ ρουμαν. car bu  n e ’ αλλά ήδη 
βυζαντ. καρβώνιον, καρβοννι κτ τ ,  ώστε εχ τοΰ λατιν. car bonem  
(βλ. G . M eyer, Ν . S t. 3. 27).

κλεισούρα (ή) χατά τόν Pascu R .E · 39 εκ τοΰ ρουμαν. d 'u s ıır a  τό όρ- 
θόν βλ. παρά G. M eyer Ν . S t. 3, 31' πβ. M eyer—L ü b k e  1974. 

μανίκα (ή) κατά τόν P ascu  R .E . 66 έκ τοΰ ρουμαν. m ln ica ' to  ελληνικόν 
είναι ήδη βυζαντινόν μάνικα εχ τοΰ λατιν. m a n ica  (G. M eyer, Ν. 
S t. 3, 41* πβ. M eyer—L übke 5300)' τοΰ δέ μάνικα υποκοριστικόν 
μανίκι(ον) εδωχε μεγεθυντικόν τονιζόμενον μανίκα. 

μούστος (ό) κατά τόν Pascu R . Ε. 69 έκ τοΰ ρουμαν. m ust. ’Αλλά ή ελλη
νική λέξις, ήδη άπό τοΰ 5ου u ιώνος άπαντώσα ώς μούστον και μού
στος, εΐναι εκ τοΰ λατιν. m u ştu m  (G. M eyer, Ν . S t. 3, 46). 

μοντος 'άφωνος, βωβός’ είναι κατά τόν G. M u m u  3 έκ τοΰ ρουμανικοΰ m u t , 
κατά τόν P ap . 266 έκ τοΰ άρωμουν. m u tu  καί κατά τόν Pascu 
D iction η. 242 σκοτεινής αρχής (γαλλ. m  ο tu  s). ’Αλλά τό ελληνικόν 
έπίθετον μοντος (ΙΙελοπόννησος, Λέοβος, Νάξος κ.ά.) είναι έκ τοΰ 
ίταλ, m uto  (λατιν. m u tu s )' βλ. G . M eyer Ν . S t. 4, 55' πβ. H öeg 
2, 178.

μπάρτζος κατά τόν P ap . 266 έκ τοΰ άρωμουν. b a rd z ıı , κατά τόν Pascu 
D İctionn. 217 b καί K r. S andfe ld  1 άμφάτερα έκ τής αλβανικής λ. 
bapö' κατά τόν Ρ . S k o k û είναι άβέβαιον άν b a rd îu  έλήφθη

1 B alkan—Archiv 2 (1926) 155.
1 D ictionnaire etym ologique 24 b. 
s R um anische L ehnw 3rter 33.
* L ingu istique balkan ique 71.
6 G lasn Skopsk 3 (1928) 168 καί έ|ής.



.. δ ι’ άρωμουνικής μεσολαβήσεως. Πβ, λογγοβαρδ. b a rd zu  εκ τοΰ λα- 
τιν. varitıs  (M eyet—L ü b k e  9157).

Ν αΙμβρα  κατά τον Pascu R .E . 70 εκ τοΰ ρουμαν. N uem bru , ενώ ο ίδιος 
D ictİonn. 10 α, 42 α ερμηνεύει τά άρωμουνιχά A lu n a r  και F livar  
έκ τών αντιστοίχων νεοελληνικών 'Αλωνάρη  και Φλεβάρις. Το ελλη
νικόν Νοέμβρις εκ τοΰ λαιιν. novem ber  (G, M eyer Ν . S t, 3, 48)· 
M eyer— L ü b k e, R E W  5959).

roryı-ός, vovvra κατά τον P ascu  R  Ε ,ί 70 προήλθον εκ ρουμαν. nu  η, τηιηα. 
άλλα τό ελληνικόν νοννος-ά η νουκκός-ά προήλΰεν εκ τοΰ λανιν. n e n 
m iş (G. M eyer, Ν. S t. 3, 48),

i-ΐίΐΐ’ρης κατά τόν P ascu  R . E ,  47 έκ τοΰ ρουμαν. dur' όρθιος εκ τοΰ Ϊταλ. 
duro  (G. M eyer, Ν . St. 4, 66).

υύρλιάζιο κατά τόν P ascu  R .E . 91 έκ τής ρουμανικής' κατά τόν G. M eyer, 
Ν . S t, 4, 67, έχ τοΰ ΐιαλ. urîare.

ποιος (ό) κατά τόν P ascu  R .E , 71 έκ τοΰ ρουμαν. (rat p a va tu m ), άλλ’6 
M eyer—L ü b k e 6302 ευρίσκει την ερμηνείαν δόσκολον καί υπάγει 
τό ρουμαν. p a t  'κλίνη’ ΰπό λατιν. p a tu lu s  'ανοικτός* 5. Τό έλλην. π ά 
τος δεν έχει χαμμίαν σγέσιν προς την ρουμανικήν λέξιν’ πβ. Ρ, 
K re tsch m er, G lo tta  19, 198.

πουλί (τό) χατά τόν Pascu  R .E . 74 έχ τοΰ ρουμαν. p u f u ,  άλλά τό ελληνι
κόν είναι υποκοριστικόν τοΰ πονΧλος (λατιν. pullus). 

ράσο (τό) κατά τόν Τ. Pap. 267 έχ τοΰ άρωμουνικοί (a)rasW  ορθώς κατά 
τόν P ascu  D iclionn. 8 2 b  καί τόν G eagea 109b ( = 3 1 3 b) τό άρω- 
μουνικόν (a)rasa  έκ τοΰ ελληνικού ρίχοον, τό όποιον ή το δάνειον 
εκ τοΰ λατινικοΰ rasıım  (Μαυρίκ. 1, 2) ήδη τόν 6Λν αιώνα. 

σκύμνον (και οχαμνίον) κατά τόν Pascu R .E . 77 έκ τοΰ ρουμαν. sca m n ır  
τό μεσαιωνικόν καί νέον ελληνικόν έκ τοΰ λατιν. scam m ım . 

ΐίκόπι (τό) 'ράβδος’ κατά τόν Τ . Pap. 268 είναι έκ τοΰ αρωμουν. s ’ko p ' ή 
λ. είναι έκ τής αλβανική; s k o p 1 καί αυτη έχ τοΰ λατιν. s c a p ııs i . 

σκουτί (τό) κατά τόν Pascu  R .E . 78 έχ τοΰ ρουμαν. scu t' ή λ. είναι μάλ
λον έλλην, οκνήον (σκΰτο;), κατ’ άλλους έκ τοΰ λατιν. scutum , 

οκρώφα (ή) κατά τόν P ascu  R .E . 78 έκ τοΰ ρουμαν. scro a fa  καί κατά 
τόν G . M eyer Ν. S t. 4, S3, έκ τοΰ ίταλ. scrofa' ίσως σκρώφα, ήδη 
βυζαντινόν, κατ’ εΰθεϊαν έκ τοΰ λατιν. scro fa . 

ομέονρον κατά τόν Pascu  R .E - 79 έκ τοΰ ρουμαν. sm eura  {* me ula)' ή

’ G. Meyer. E tym ol. W orterb- d. al ban Sprache 408 καί Neugrİech. Stu- 
dietı 2, 73‘ O. Pasçı;, D ict io n ti a i re itj-  mol ogiq ue 221b.

5 Πβ. καί Kr. Sand fd  d, L ingiiistique balkan ique 67’ N. Juki, Indog. Jah rb , 
12,132, καί T ingu istisch—kultu rh isto rische U ntersnclm ngen aus deni Bereiche 
des A lbanischen, B erlin—Leipzig  1923, 241.



ρουμανική λ, προήλθεν έκ τής Ιλληνιχής και αΐίιη Ιχ τής Ιταλικής, 
βλ. G. M eyer, N eugr, S tudİen  4, 83. 

στάβλος κατά τον P ascu  R. Ε . 81 εκ τοΰ ρουμαν. s ta u l ’ άλλα τό ήδη βυ
ζαντινόν στάβλος άπάντων εις τον Ή οΰχιον είναι Ικ τοΰ λατιν. sta- 
b u îu m  (G. M eyer, N. S t. 3, 63).

τέμπλον κατά τον Pascıı R . E . έκ τοΰ ρουμαν. te m p lu ’ ή ελληνική λέξις 
είναι βυζαντινή καί άπαντά εις τον Ησύχιον, ώστε μόνον έκ τής λα
τινική; δύναται νά προέρχεται (G, M eyer, Ν· S t, 3, 65). 

τονμηα  (ή) κατά τον Pascu R .E . 88 έκ τοΰ ρουμαν. tu m b a ’ ή ελληνική 
λέξις είναι ήδη μεσαιωνική, υπάρχουν δέκαί άλβαν. tu m b e  καί βουλ
γαρική καί σέρβική ι, όρθώς δε ήρμηνεύθη κατ’ εόθεϊαν έκ τοΰ λατι
νικού tu m b a .

τούρτα (ή) κατά τον P ascu  R .E . 89 έκ τοΰ ρουμαν. tu r ta , τό δέ ρουμανι
κόν ανάγει ό A. G ra u r1 * 3 * * είς * tu r ta ' ή ελληνική λ. όρθώς έκ τής 
ιταλικής to r tu  (G. M eyer, Ν . S t. 4, 90). 

φάρα  (ή) 'φ ίλον’. Ή  λέξις είναι κοινή ελληνική (Ζάκυνθος), "Ηπειρος, Ση- 
λυβρία Θρμκης, Κωνσταντινουπολις, Κάλυμνος, Βογατσικό Μακεδο
νίας, Μεσσηνία, Νάξος, Σέριφος, Σύρος, Χίος κ·ά,). Έ ν φ  6 G. 
M eyer :t έρμη νεύει την λέξιν ώς γερμανικόν στοιχεΐον διαδοθέν είς 
τάς βαλκανικός γλώσσας διά τών ρωμανικών γλωσσών, ο A. Thum b* 
δέχεται ο«  ή λ. διεδόθη εϊς τάς βαλκανικός γλώσσας διά τής ελληνι
κής, είς τούτο δέ συναινει ό Μ. V asm er \  "On ή λ. έκ τοΰ λογγο- 
βαρδικοΰ, δέχονται οι ανωτέρω και ό C. H ö e g 6, δ K r. S a n d fe ld 7 * *, 
δ W. M eyer—E ü b k e “, δ E . G am illsch eg a καί δ P. S kok  l0 II. 
'O  G . W eigand  11 δέχεται Sn ή ρουμανική λέξις fa r a  είναι δάνειον 
έκ τής αλβανικής κατά νεωτέραν εποχήν. 'Ο  Γ. P ap . 268 θεωρεί τήν 
λ. φάρα των Σαραχατσαναίων ώς δάνειον έκ τοΰ άρωμουνικοΰ fara , 
ένή>, όπως εΐδομεν, φάρα δέν είναι μόνον τοΰ ιδιώματος των Σαρα- 
κατσαναίων αλλά κοινόν νεοελληνικόν. Πολΰ πιθανώς βεβαιώνει ό

1 Jirec'ek, A rcbiv f. siav. PhiloI. 31, 452 Meyer—Lübke, R E W  8977.
7 Bulletin lingn lstique 5, 115.
3 Neugriech. S tud ien  4, 94.
‘ Die germ anisehen E lem ente  des  N eugriecbischen, German- A bhandlun- 

gen  H. P aul 1902, 246.
' Revue slav istique 3 (1910) 267. Πβ, καί Ν . ΙΙολίτην, Παροιμΐαι 3, 530.
* Les S araca tsan s 2, 196 α.
I L ingu istique  balk unique 97.
* REW  3187.
’ Rom ania germ anica 2, B erlin—L eipzig  1935, 261.
’* Revue in te rn  des et. balk 3 (1937 - 8 )  590.
II Balkan-A rchiv 3 11927} 216, 225.



S. P us ca r ία * 1 τελευταίως: das Iangobard ische fa r a  'F am iIİe , 
S tam m ’ İst w abrscheinlich  ü b er das A lbanesische (fare) ö d er 
B ıılgarische ( fara)  ins R um âtıische g e lan g t und  ins A rom uni- 
sche aus dem  N eugriech ischen  (φάρα)». 

φοΰρνος (δ) κατά τον P ascu  R. E . 52 εκ τοΰ ρουμαν. fu r n u ' άλλ’ ή λ. 
άπαντα εις τήν ελληνικήν άπό τοΰ I™ αϊώνος μ. Χρ. καί ήρμηνευθη 
ορθώς υπό τοΰ G . Meyer, Ν. S t. 3, 72 §κ τοΰ λατιν. fu rm ıs ' 
πβ. και M eyer—L ü b te  3302 Πβ. και παράγωγα ψονρνάχιον, 
ψονρνενιης κ.τ,δ. Το άρωμουν. ίσως έκ τής ελληνικής (V asm er, 
R evue slav is tiq u e  3, 269.

χαζός κατά τον Hoeg 2, 198 α και τον Τ . P ap . 269 έκ τοΰ άρωμουν. 
h a zö  άλλ’ 6 Pascu  Dİctİoıın, 50α  καί δ G eagea 152 b (= 3 5 6  b) 
ερμηνεύουν το άρωμουνικόν εκ τοΰ έλληνικοΰ χαζός, τοΰτο δ’ έκ τοΰ 
ρουμανικού,

μπουμπούκι (to) κατά τον H oeg  2, 180 καί τον Τ , P ap  267 ερμηνεύεται 
εκ τοΰ άρωμουνικοΰ b u b u k  e , κατά τον Pascu  D ictionn . 240 α ή 
λ. είναι σκοτεινού Ιιύμου, κατά δε τον G eagea 118 b (= 3 2 2  b) το 
άρωμουνικόν b u b u k 'e  προήλθεν εκ τοΰ ελληνικοί μπουμπούκι καί 
τοΰτο'Ικ τοΰ αλβανικοί b u b u k ’e ν  τδ άρωμουνικόν έκ τοΰ άλβανι· 
κοϋ κατά τον L . Spitzer* , είναι δέ τοΰτο πιθανόν, διότι ή λέξις 
δεν είναι ρωμανική, οί δέ Ρουμάνοι έχουν τήν λ. m ııgur  άντ’ αυτής, 

τσισύκα (ή) 'λόφος’ κατά τον H o eg  1, 188 καί τον Pascu  D ictionn . 240 — 1 
σκοτεινοί έτυμου, κατά τον Τ . P ap . 268 δμως έκ τοΰ άρωμουνικοΰ. 
Ό  G. M eyer, Ν . S t. 2, 90 θεωρεί τήν ελληνικήν λ. δχι σλαβικής 
αρχής άλλ’ εξ ωνοματοποιημένου θέματος t s u k .  ’Αληθώς ή λέξις 
άπαντά μόνον εΐ; τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα (Πελοπόννησος, Στερεά 
Ελλάς, Θεσσαλία, ’Ή πειρος, Μακεδονία. Θράκη), δχι εις τάς νήσους, 

κουκόσια (ή) κατά τον Τ , P ap . 265 έκ τοΰ άρωμουν. c u c o a se , κατά τον 
Pascu D ictionn. 241 σκοτεινοί έτυμου. Ή  λ. πιθανώς έκ τοΰ σλαβ. 
k o k o s k a ’ βλ. E. B ern  eker, S lav, etym ol. W o rte rb . 539, πβ. 
H ö eg  2, 171 α.

οαρμανίτοα (ή) ‘λίκνον’ κατά τον H öeg 2, 141, τον Cap. 954 καί τον Τ . 
P ap . έκ τοΰ άρωμουν. s ar m a n tis  α, κατά τον P ascu  D ictionn. 
243 b είναι σκοτεινής άρχής, αλλά κατά τον G eagea 198 α (= 4 0 2  α) 
τό άρωμουνικόν εκ τοΰ ελληνικοί. Ή  Ιλληνική λέξις περιορίζεται εις

1 Die rum ânisclıe S prache, L eipzig  1943,310.
s G. Meyer, E tym ol. W orterb . d. alban. Spr. 50 N. Jokl, Iadogerm . For- 

schungen  44 (1927) 56.
1 M itteilungen d. rıttnân, Instit. an d. Univ. W ien 1 (1914) 297.



τήν Στερεάν 'Ελλάδα, Θεσσαλίαν, “Ηπειρον, Μακεδονίαν καί δέν 
είναι ελληνικής αρχής, 

σ'ουτα 'άκερως’ κατά τον Τ .  P ap . 268 εκ τοϋ άρωμουν. s 'u ta , κατά τον 
Pascu D ictionn. 243 b σκοτεινής άρχής' ό M eyer—L ü b k e  3110 u 
κρίνει αμφίβολον την συναψιν τοΰ ρουμαν. s u t 'άκερως’ προς τό 
λατιν. ex a tu s  'έκδεδυ μένος’ την γενομένην ύπό τοΰ G . G iug lea , 
R e vista filologİca 2 (192S) 57. Το ρουμαν. §κ τοΰ αλβανικόν s u t  
κατά τον Ν . Jo k l, In d o g erm . J a h rb . 12, 131 και k in g u is tisch - 
k u ltu rh is to risch e  U n te rsu ch u n g en  241. 

σουρουπώνει 'δύει ο ήλιος, βραδυάζει’ προέρχεται κατά τον G. M eyer 1 καί 
τον Κ. Νικολαΐδην1 άκολουθοΰντα τον M eyer, καιά τον Μ. V a su ıe r1 * 3 * 5 * * 8 
και Δ. Σάρρον \  εκ τοϋ ρουμανικού soarele  ap ım e '6 ήλιο; δύει, 
βασιλεύει’ μέσω της α ρω ρουνικής, κατά τον Ν . J o k l s , G . M u rrm 15, 
G . W e ig a n d ", G . P a s c u 9 καί V. B ogrea * εκ τοϋ s ο ar e a p u n e  (χω
ρίς τό δρθρον —le), "Οπως δρθώς παρετήρησε â Μ. Κ ριαρας10, ση
μαίνουν τό μέν ρουμανικόν soare a p u n e  ‘ό ήλιος δύει’, τό δ’ ελλη
νικόν σουρουπώνει 'γίνεται λυκόφως (crepuscule)’. Πλήν τής σημα- 
σιολογική; αυτής διαφοράς δέν υπάρχει, δσον βλέπω, αντιστοιχία 
φωνητική μεταξύ τοΰ scare a p u n e  καί τοΰ σουρουπώνει. Έ π ϊ πλέον 
δέ ή ελληνική λέξις δέν είναι μόνον ηπειρωτική, άλλ’ άπαντφ και εΐς 
τάς νήσους, την Κρήτην, Δωδεκάνησον καί Κύπρον, αί διάλεκτοι 
των οποίων δέν έχουν δάνεια βαλκανικά. Τό ελληνικόν σουρουπώνει 
εννοείται μόνον εκ παλαιοτέρου τύπου σνρρνπώνει (ονρρυπο : ρύπος), 
όπως ήτυμολόγησε την λέςιν ο Σ. Ξανθουδίδης , ι . Τέλος ό άρωμου- 
νικός τύπος σουρουψιάοτε 'έδυσε δ ήλιος’ δέν εννοείται φωνητικώς καί 
παραγωγικώς εκ τοΰ so are  ap u n e , όπως νομίζει ό Κ. Ν ιχολαΐδης1*,

1 E tym ol. W orterb , d. alban. Spracbe, 381 καί N eugriech S tud ien  2, 18.
* ’-Ειυμολ. λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής γλώσσης 481 λ. ακάτιηον ; σσάολε άποννε 

(Μοσχόκολις),
“ Β5'ζan t.—russiscbes G esprâchbuch 169.
1 Α. Σάοονν, Παοατηρήσεις είς τό γλωσοάριον τοΰ Π , Άραβαντινοϋ 30.
5 M itteilungen  des rnn ıân . Instit. an  d. U n m  W ien 1 (1914) 305. 
s R um anische L ehnw orter 43.
; B alkan—A rchiv 2 (1926) 213 a.
9 Rutnânİsche E lem ente  80.
8 Om agiu lu i I. Bianu, B ucures'ti 1927, 59—69.
10 S ur 1‘expression grecque m oderne βασιλεύει ό ήλιο; ; Revue in tern , des 

et. balk. 2 (1938) 465.
"  Άθηνΰ 38 (1926) 137.
Jî ”Ε ν ΐ’ άνω i. 498.



δρθώς ομω; έκ τού ελληνικού σσνρρονπιάστη (σονρρονπιάζομαι ς
σούρρονπο) *.

”Ας ίδωμεν τάς λέξεις και την έκτασίν των.
Τό ούσιασπκόν to ούρρνπο η <τοι‘τρρονπο είναι ελληνικόν καί όχι δάνειον1 καί 

(Ιναι σύνθετον |κ  της ιτροθέσεως σύν κοί ρύπος, ή Βέ διά —ρρ—γραφή δέν Εχει 
αξίαν διά τήν προφοράν παρά μόνον διά τήν ιστορικήν παράβοσιν.

Λέγεται ονρρνπο (Κύθηρα), ούρρ’ττο (Λευκά;), tâ  ονρρνπα (Κύθηρα, Μάνη Πε- 
λοίιοννήσου), σύρρ’πον (Ήπειρος), ηούρρονπο ( 'Α θήναι, "Ανδρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλη
νία, Νάξος, Πελοπόννησος), σούρρ’πο (Κεφαλληνία, Λεύκάς, Μάνη, Άργολίς, Καλά· 
βρύτα), οονραονπον (Ζαγόρι ’Ηπείρου, Μπλάτσι Μακεδονίας), τα οονρρυνπα (Νάξος), 
ά σοΰρρ'πος (Καλάβρυτα Πελοπόννησου).

Έ ξ  αΐιιού τό επίρρημα οίρρνπα 'περί λύχνων άφάς’ (Άνδρος, Κύθηρα κ.ά.), 
ούρρ’πα (Άνδρος, "Ηπειρος), σοί'ρρονπα. (πολλαχοΰ, σχεδόν κοινόν λέγεται καί είς τήν 
’Ικαρίαν, Κύθνον, Νάξον. Τήνον), σούρρ’πα (βόρεια ιδιώματα : Πλατανισιός Εΰβοίας,
Σιέρνα Άν. Θρςίκης, Χαλκιδική Μακεδονίας, Αιτωλία Στερεά; 'Ελλάδος, Σάμος’ νότια 
Ιδιώματα: Έλευσίς, Μέγαρα, Πελοπόννησος’ εΐς τάς νήσους ; Κάρπαθος, Κίμωλος, 
Σύρος κ .ά), οούρονππα (Κύπρος), ΰοί’ρην,τφα (Σίφνος). Κυί υποκοριστικόν επίρρημα 
αονρρσνχονίλια 'εν ώρςι ήμίφωτος (βράδυ ή λίαν πρωί)’ (Πελοπόννησος).

Ούσ. σονρρούπι (τό) 'λυκόφως' (Καστόρια, Σέρραι), tâ οονρρούπτα (Μακεδονία), 
ο’ρονπια (Μακεδονία), οονρούπχια (Κύπρος)’ τό ουσιαστικόν τούτο πιθανώς είναι υπο
χωρητικόν παραγωγόν ρήματος.

Έ κ  τοΰ οΰσ. σύρρν.πο (αοίψρον: π α ρ ή χ θ η σ α ν  τρία ρήματα: ί )  οονρρονπιάζει
'γίνεται λυκόφως, νυχτώνει' (Ζαγόρι, Κέρκυρα, Γαλανάδο Νάξου), οονρρονπιάζ'’ 
(Άδριανούπολις, Καραγάτς καί Σουφλί Θρά<ης, Καστόρια, Κοζάνη καί Μπλάτοι Μα· 
κεδονίας), βονρ’πιάζ” (Μακεδονία’ ό τύπος είναι ήδη toü 16™ οιώνος, βλ, V asm er 
ενθ* ανωτέρω), σονρονπχιάζει καί οονρονππιάζει (Κύπρος)' έκ τοΰ ρήματος τούτου καί 
οΐιαιαοτικόν τό οονρρούπιαομα (Ζαγόρι ’Ηπείρου, Κύπρος, Νάξος), οούρ’πιαομα (Θεσσα
λία). 2) αννρρονπιαίνει, άόρ. σουρρούτιανε (Κέρκυρα). 3) ονρι,ντιώνει (Άνδρος, Κύ- 
6ηρσ, Αΐγιάλεια Πελοπόννησου), σνρρ’πώνει (Αίιωλία, ’Αράχοβα Παρνασσίβοι), βνρρνπ- 
ττώννει (Άτόλλωνας Ρόδου), οονρρονπώνει κοινόν ’γίνεται σούρρουπα, συσκοτάζει’, 
αουρρ'πώνει (βόρεια Ιδιώματα καί έκ τών νοτίων : Ζάκυνθος, Πελοπόννησος), σουρρουπ- 
uiijiivti (Ρόδος), αυυρουπφώνίι (Σίφνος) έκ τούτου καί ουσιαστικόν σνρρνπωμα (Γεωργί- 
τσι Λακωνικής), συρρ’πώ/ιατα καί σύρρ’ποομα (’Αράχοβα Παρνασσίδος), αονρρονπωμα 
καί πληθ. οουρρονπώματα (κοινόν)" έκ δέ τής μετοχής τού άνωιέρω ρήματος αονρρον* 
πωμέτοτ ‘ό καταληφθείς ίιπό τής νυκτός’ προήλθε τό επίρρημα οονρρονπωμένα '5ταν 
οκοιεινιάζη’ (Νάξος, Χίος),

Λέγονται άλλωστε καί τά ά πλά : τ« ρούπα 'λυκόφως’ (Άπύρανθος Νάξου), >! 
ρνντιΐ) *τό οκιόφως μετά τήν δύσιν τού ήλιου, λυκόφως* (Θήρα), καί παράγωγα : ροι*- 
πίζει 'συσκοτάζει, σκοτεινιάζει' (Κρήτη), ροντηάξει ή μέρα (Νάξος) καί Ιξ αύτού *« 
ρονπιάαματα (Νάξος), ρονπώνει (Θήρα, Νάξος) καί φράσις ρονπώνει η μέρα (Νάξος).

Κατά τ’ ανωτέρω ό ρύπος έσήμανε τό σκοτεινόν χρώμα καί τό σκιόφως. Πράγματι 
δέ διεσώθη εις τήν νέαν έλληνικήν τό άρχαΐον ουσιαστικόν ό ρύπος καί ΰπό τόν τύπον 
ρούπος 'άκαθσρσία" ή κυήιελίς τών ώτων* καί παράγωγα αδιοΰ: ρνπάύι καί ρονπάδι,

1 Τήν λέξιν σούρίΐ'.πο έθειίιρει ξένην 6 Μ. Τρ;α>'ταφιΊλΐύης, Ξενηλασία ή ισοτέ
λεια ; σελ. 72. Άντιθέτως ό Μ, Φιλήντας, Γλωσσογνωσ ία ελληνική 1, 185, παρατηρεί 
δτι ή λ. έχει παλαιότερον τύπον ονρρνπο (ρύπος).



ρνζχάρι, ρνπίζω (καί ξερρυπίζω, ξερρονχίζω), ρνηώνω, σύνθετα δέ ρνποπάοσαλο (καί 
ρονποπάσααΑο), μαΙΧόρρ>.·ποί (καί μαρόλνειος),

Τό δέ σύνθετον μέ τήν πρόθεσιν oiv σημαίνει τό cıûıο πράγμα κατ' έπιτασιν, to 
δέ γραφόμενον ανρ$— είναι όπως είς τα σύνθετα: ανρράβδι, αύρραχο, αύροιγο καί συρ- 
ριγι ; ανρριγώνω (όπως Ονρρνχο : ανρρν.τώνει), ούρριζα καί έπίθειον σνρριζος, ανρ- 
ρνακο κ.ά. Πβ. καί το αναχοτα 'σούρρουπο’ καί έπίρρημα οναχοτα καί ονοχότεινα 'σοίρ - 
ραυπα’.

Παράλληλος είναι χρήσις, παραγωγή καί σύνθεσις τοΰ επιθέτου μουχροί1 έκ τοΰ 
μοχρος (άρχ. μορνχάί) :

τά μάχρα ή μουχρά 'σουρρούπωμα' (Νάξος), έπιρρηματικώς μονχρα ( Ικαρία, 
Ίμβρος)*

μοχριη (Κρήτη), μοχριάζα (Κρήτη, Νάξος), μονχρκιζει (Κάρπαθος), μον χιάζω (Σ ί
φνος), και έπίρρημα μονχριαομένα καί παραγωγόν μοχριάαματα ( Κρήτη)*

μονχρώτει 'είναι λυκόφως, συσκοτάζει’ (Ικαρία, Ίο ς , Κύθνος, Μακεδονία, Μεσση
νία, Αιτωλία, Χίος τ α ,  Λεξ. Som a Vera) καί παραγωγόν μούχρωμα'

σύνθετον οάμμονχρα 'ομιχλώδης1 (Θήρο) καί ουδέτερον βίμμονχρον 'τό φως μετά 
τήν δύσιν τού ήλιου', συνών. ονρρν-ζο, ανοχοτο (Χίος), έπιρρηματικώς ονμμοχρα καί 
ανμμονχρα (Θήρα), ονμχαα (Σαμοθρά <ηϊ, ομονχρα 'περί λύχνων άφάς’ (Αίνος Θράκης, 
Λέσβος)* είς—ιος παρεκτεταμένον είναι τό έηίθετον ανμμονχριος, έκ τοδ όποιου καί 
έπίρρημα σ'μμονχρια ή — χρρα (Θάσος)*

έκ τοΰ επιθέτου αύμμονχρος παρήχθησαν πέντε ρήματα : ]) ο'μονχριάζ’ (Λέσβος,
Μακεδονία), πβ, μουχριάζει καί οονρρονπιάζεμ £) ο'μμονχρ^αίι·' (Μανταμδδος Λέσβου), 
πβ· αονρρονχιαΐνει’ 3 ) ο’μουχροί)·' ήτοι ουμμουχραίνει (Πέτρα Λέσβου)’ 4) ονμμονχρώνει 
(Σέρραι Μακεδονίας), πβ. μονχρώνει καί ρονπώνΐΐ, αονρροναώνει· 5 ) α’μμονχρίζει (Φω
λιά Θρφκης), πβ. ρονειίξει,

Μετά τ’ ανωτέρω ελπίζω ou  οί γλωσσολογοΰντες βαλκανολόγοι θά πει- 
σθοΰν o u  τό νεοελληνικόν οουρρονπώνει είναι ελληνική κληρονομιά και δεν 
εχει σχέσιν προς τήν ρουμανικήν έκφρασιν soare a p u n e .

γ ιρά ον χιράον η ιρά ου  [σελ. 90],

Οί ρηματικοί τόποι γιράον, χιράον, ηιράον είναι άνιι των συνήθων 
νεοελληνικών γεράω, χεράω, περάω  καί οΰτοι είναι αναλογικούς εκτεταμένοι 
άντί παλαιοτέρων γερώ, χερώ, περώ.

Έ κ  τοΰ άρχαίου περώ εχομεν εις τήν νέαν ελληνικήν τούς τόπους:* 
ηερ& (Πόντος), ηερον (Τσακωνιά), περάω (Μακεδονία), πιράον (’Ή πειρος, 
Αιτωλία), ηεράνω (Πόντος), περάννω (Bova), περνώ κοινόν απαντών τό 
πρώτον είς τόν Θεοφάνη, περνάζω (Πόντος), ,.

Έ κ  τοΰ αρχαίου γηράαχω άπαντά ήδη είς τόν Ξενοφώντα τόπος γηρώ' 
είς τήν νέαν ελληνικήν: γηρώ  (Νίσυρος), γερώ (Κρήτη, Πόντος, Σόμη, καί 
ήδη μεσαιωνικόν: Περί γέροντος στίχ, 197, εκδ. W agner), γέρον (Τσακω
νιά), γιρώ (Λήμνος), γεράω (Ζάκυνθος, Bova), γιράον (Αιτωλία), γεράζω

1 Περί τοΰ έτύμου τής λέξεως Κ . "Αμανζος, Λεξικό γραφ. Άρχείον 6 (1923) 102.



(πολλαχοΰ, και μεσαιωνικόν: D, H esse lİüg , P en ta teu q u e  σέλ. 424),
γερνώ κοινόν.

Έ κ  τοΰ αρχαίου κεραννύω ( χεράνννμι) εχομεν είς την νέαν ελληνικήν 
τού; εξής τόπους : χερώ  (Πόντος), τα'ερώ (Κόπρος), χεράω (Λεύκάς), χε· 
ράον (’Ή πειρος), χεράνω (Σίλη Καππαδοκίας), περάζω (Πόντος), κιράςου 
(Άδριανοόπολις), κερνώ κοινόν, χερνάζω (Πόντος).

"Οπως λοιπόν παίρω (Τήνος, ’Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κώς) και 
παίρον-("Ηπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία) είναι εκ τοΰ αρχαίου mat ρω ήτοι 
παλαιότερον τοϋ κοινοΰ νεοελληνικού παίρνω, καί όπως δίρω  (Σύμη κ.ά.) 
— δέρον (Ή πειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία) έκ τού άρχαίου δέρω καί επομέ
νως παλαιότερον τοΰ νεοελληνικού κοινοί δέρνω, καί τέλος φέρω  (’Ή πειρος 
κ.ά.) παλαιότερον τοΰ φέρνω , οΰιω καί οί τόποι παίρ'ς, φ έρ ς  κττ. τού δευ
τέρου ενικού προσώπου δεν άπέβαλον τό ν εκ παίρν’ς, φέρν* *ς κττ., δπως 
νομίζει ο Ά ν θ .  Παπαδόπουλος *, άλλα δεν τό είχον ποτέ προσλάβει άναλο- 
γικώς, δπως τό έχουν ον τόποι φέρνω, φέρνεις κτλ. τής κοινής.

"Οταν λοιπόν ό Άρωμούνος T .  P ap ah ag i άποκαλή τούς αρχαιότερους 
ελληνικούς τόπους γιράον χιράον πιράον τοΰ Ιδιώματος των Σαρακατσα* 
ναίων «Ιδιωματισμόν τής φαρσεριωτικής γλώσσης» εϊς την οποίαν rn  γίνε
ται r, άποδεικνόει τήν τάσιν ή οποία τον κυβερνρ ν’ άποδείξη περισσό
τερα τοΰ δέοντος. -Οί τόποι περώ  ή περάω, γηρώ  ή γεράω, χερώ  ή χεράω 
είναι άναμιφιβόλως παλαιότεροι των κοινών περνώ, γερνώ, κερνώ. Κατά 
ταΰια, τόποι δπως γιράον, χιράον, πιράον τοϋ ιδιώματος των Σαρακατσα- 
ναίων άποδεικνόουν o u  τό Ιδίωμά των δεν είναι ή κοινή ελληνική των 
τελευταίων αιώνων, τήν οποίαν θά είχον, αν ήσαν έξηλληνισμένοι Άρωμοΰ- 
νοι, άλλα είναι άρχαΐκώτερόν ιδίωμα. Κατά τό κίρναμαι : κερνώ ήδόνατο 
εΰκόλως νά πλασθοΰν τόποι εις — νώ : γηρνώ, περνώ  κ τ τ .s.

Τ ύ π ο ι τής  λ έξεως π ρ ό β α τ ο  χΧπ. [91].

Ό  Ρ . S kok θεωρεί τήν Απώλειαν τοΰ —β —  μεταξύ φωνηέντων είς 
τήν λέξιν πρόατα—πρότα ώς όφειλομένην εις άρωμουνικήν—ρουμανικήν 
Ιπίδρασιν. Ά λλ’ ή φωνηακή αυτή τροπή Ιρμηγεύειαι έντός τής νέας Ελληνι
κής, δπως δεικνύουν οί κατωιέρω παρατιθέμενοι τόποι.

Τό πρόβατο είναι κοινόν, ή προβάτα σόνηθες καί ήδη μεσαιωνικόν, ή 
προβατίνα νέον καί ήδη μεσαιωνικόν, καί διατηρούν τό —·β —' ,
ηρόγατον (Πόντος)' 
προύβαχο (Καλαβρία)'

1 Γραμματική τών βορείων ίδιωμάτων, ΆΘήναι 1926, 43.
* Περί τίόν εις —να> βαρυτόνων ρημάτων ’Λ %. Τζάριζανος, φέρει—έφερνε*-έφερε, 

στέλλει -  έστελνε—έστειλε : Αφιέρωμα εϊς Γ, Χατζιδάκιν, Ά θήναι 1921, 157—58,



πρόατον (Κύπρος, Κεράσου; Πόντου), πρόαχο (Κάρπαθος, Χίος, Άνασελί- 
τσα Μακεδονίας, O tran to , Μαζαίιχα και Τριφυλία Πελοπόννησου, 
Νίσυρος, Χαλδία Πόντου), πρόατον (Αιτωλία Στερεός Ελλάδος)' 

προάτα (Κάλυμνος, Κώς),
προατΐνα (Κοπάνι Μακεδονίας, Τριφυλία Πελοπόννησου κ .ά ), 
πρόαν (Κερασοΰς), πρόβαν και π  ρόγαν (Τραπεζοϋς)’ 
πρόετον (Τήνος)'
προύατον (Κάρπαθος), προύατο (O tran to ), προύατε (Τσακωνιά)' 
πραάτα  'πρόβατα5 (Κάλυμνος, Κώς)' 6 τύπος ουτος καί οΕ όμοιοι χατ’ άφο* 

μοίωοιν τοΰ οα εις α α 1.
πράτο (Κάρυστος καί Κόμη Εύβοιας, “Ηπειρος, Καππαδοκία, Χίος) καί 
πρατΐνα  (Κόμη Εΰβοίας, “Ηπειρος, Θεσσαλία, Αίνος Θράκ1Ί5ι Κάτω Ιταλία, 

Μαζαίικα Πελοπόννησου, Αιτωλία καί Λεπενοΰ Στερεός 'Ελλάδος), 
πρότο (Θήρα, ’Ικαρία, Χίος), καί πρότου (Τσαμαντάς ’Ηπείρου, Ά γρ ίν ι καί 

Αιτωλία Στερεός Ελλάδος)5.

'Ομοίως δεν υπάρχει ανάγκη ν« ερμηνευθή τό Ιπίρρημα παραχατονΧ- 
λια ώς προς τήν καιάληξιν δ ι’ αλβανικής Ιπιδράσεως διά τον λόγον συμβιών 
σεως των Σαραχατσαναίων μετά των Αλβανών. Ή  λεξις παρακατοόλλια 
‘ολίγον παρακάτω’ είναι υποκοριστικόν επίρρημα.

II. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

2 1 . 'Η  Ιιυ μολογ ία ή άναψερομένη υπό τοΰ Π . Άραβαντινοΰ (1872), 
κατά τήν οποίαν ΙΙαραχατοάνοι 'γείτονες των Κατσάνων’ είναι σύνθετον εκ 
τοΰ ονόματος Κατοάνοι, οφείλεται εις τον Π. Θωμόν, Ουτος γράφει τό 
18691 * 3: «Παράδοσίς τις Ισιιν 8u  οΐ ρηθεντες ποιμενόβιοι “Ελληνες Ισχον 
τήν κλήσιν ταότην έκ τής κώμης Σακαρέτσι τής έν τή περιοχή τοΰ Βάλτου... 
άλλ" επειδή §ν τή κλήσει ταΰιη ΰφίσταται ή λεξις Κατσάνοι, ΐσως οί Ιν λόγφ 
Σαραχατσάνοι, ώς γειτνιάζοντες τοΐς Κατσανοχωρίοις Ικλήθησαν 'Παρακα- 
τσάνοι’ ή Όροκατσάνοι ή Καρακατσάνοι». Βεβαίως αί δνομασίαι Παραχα- 
τσάνοτ καί 'Οροκατσάνοι είναι φανταστικοί. |σελ. 106, 116],

1 Γ. Χατζώάχΐί, Ά ίΙηιά 46 (1935) 4.
5 Περί τής ερμηνείας τών τύπων χρότα, χράτα βλ. Γ. Χαιζιδάκι, ΜΝΕ 1, 216 

καί 2, 402. Περί τοΰ τύπου πράτο βλ., καί Μ, Φάηντα, Γλωσσογνωσία ελληνική 1, 75. 
Πβ. καί G. Meyer, Zeitschr. f. verg le îchende Sprachforsclıung 19, 113.

3 H . Θ[toμάς], Μονογραφία περί Βλάχων ή Κουτσοβλάχων : Πανδώρα 2 (1869-70) 
1 2 α σημ. 1. .--.Λ



22. Μέρος των προβάτων των Σαραχατσαναίων τής Η πείρου είναι 
μαύρου χρώματος, οΐ δέ Σαραχατσαναΐοι Μακεδονίας χαι Θρφκης διατηρούν 
μόνον μαύρα πρόβατα ‘. Άλλα πάλιν ή ετυμολογία τού F ilip , κατά την 
όποιαν οί Σαραχατσαναΐοι ώνομάσθησαν εκ τού είδους τών προβάτων, δεν 
ήμπορεΐ νά δικαιολογηθή. [σελ. 107].

33. Καραχατσ&νοι. — Τον ισχυρισμόν τού Ί ω , Λαμπρίδου, ότι τό 
ονομα τής νομαδικής φυλής Καρακατσάνοι παρ άγεται έκ τού τοπωνυμίου 
Κατοανοχώρια, απορρίπτει δ Σέρβος γλωσσολόγος Ρ. S kok * διά τον λόγον 
ότι διά τής Ιρμηνείας τού Λαμπρίδου ούτε το ka ra  — {ή sa ra —) τής άρχής 
τής λέξεω; διασαφεΐται ούτε περιέχει τδ επίθημα — ιώτης. [σελ. 107 με 
σημ. 2],

24. Καρακατο ανοι. *0 Βούλγαρος γλωσσολόγος S t. M lad en o v 3 προ* 
τείνει την ετυμολογίαν τού ονόματος K a r a k o c a m  εκ τού τουρκικού 
*karkac a n , τό όποιον σύνθετον !κ τού k a r  'τόπος έξω συνοικισμού, 
άγροί’ χαΐ k a ç a n  'τρέχων’ (μετοχή ένεστώτος). Ή  ερμηνεία δεν εΐναι βε
βαίως νέα (βλ. I 109 -  110) ούτε πιθανή, Ό  δέ Α. Χατζής1 πιστεύει ότι τό 
όνομα ήτο άρχικώς σκωπτικόν καί ούσιαστικώς επαναλαμβάνει γνωστήν 
άτυχή ερμηνείαν: Σ α ρ α κ α τ σ ά ν η ς  (= ιο υρκ . saran-ça tsan), βλ. I 
116' εκ τού τελευταίου τόπου παράγει τον τύπον Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η ς .  
Ό  τύπος Σαρ'χατο'άνοι είναι άγνωστος εις αύτόν, αλλά καί παραβλέπει ότι 
ό άναμενόμενος τύπος κατά τήν έρμηνείαν, τήν όποιαν εκπροσωπεί θά ήτο 
Σαραγκαχοάνης [σελ. 109—110].

25. Τί tira t το —a n i τον Ονόματος Σαρακατοάνοι 'Υπάρχει τοπω
νυμικόν επίθημα —α; εΐς τήν αλβανικήν, π.χ. εΪς τήν γκεγκικήν G jonaj, 
M idhaj, N ika J , L e k a f, Z o g a j  κττ., τό όποιον δηλοϋν άρχικώς ονόματα 
γενών προήλθεν εκ τού λατινικού — a n e u s P —an  ju s  και παρέμεινε παρα
γωγικόν Ιπι μαχρόν5. Ιο  —α} τιΰτο ήτο άρχικώς — a n j, π.χ. εις τήν 
αλβανικήν τήν ομιλούμενην εΐς τήν Αττικήν και τήν Σαλαμίνα S h k u r ta n j, 
S p a ta n j , D im itra n j, G im a n j  κ ,ά .*. Έ κ  τού παλαιοτέρου δέ τούτου 
άλβανικού τούτου προέρχεται τό Ιπίθημα — a n t  εΐς τήν άρωμουνικήν, π.χ. 
D a u t: άρωμουν, D au tan 'İ, δλβαν. D a u ta j, G ie a : άρωμουν. G ican'i,

1 Höeg, I ,es S aracatsans 1, 16.
5 Δελτών τής ’Επιστημονικής Εταιρείας τών Σκοπιών 3 (1927) 161,

. * Περί τής αρχής τής λέξεως K arakac 'an i, Rod n a ree ' 13 (1910) 116—120. 
πβ. Ρ. W irth , In dog. Jahrb . 26 (1912) 324.

4 Πολέμων 3 (1917) 19.
i Ν. Jokl, S tudien  zur albanes. E tym ologie und W ortb ild iing , W ien 1911, 

104 (S itzungsber. d W ien. Akad. d. W iss., p h il.—bistor. KI 168) R evue in tern , 
des et. balk . 1 (1934-35) 61.

* λϊ. Φ ονική;, ’Αθήνα 41 (1929) 159 x«i εξής. Πβ. Ν. Jokl, Revue in ten t, 
des et. balk. 1, 62-



άλβαν. G icaj, N a lb a n ti : άρωμουν. N a lb an tan 'i, άλβαν. N a lb an ta j, 
S p a ta  : αρωμουν. S p a tan 'i, άλβαν. S p atan j, D im itri : D im İtran 'İ, D im i- 
tra n j,  G j in i : G İnan 'i, G j in a n j '. Είς τήν αλβανικήν υπάρχει επίσης το
πικόν επίθημα —jan e , π.χ. S h a la : S h aljan e , S h o sh i: S h o sh jan ea .â .r .

To επίθημα τοίχο δεν έχει εν τούτοις σχέσιν προς την κατάληξιν της 
λέξεως Σαραχατοάνοι. |οελ. l i t  και εξής).

26. Πως άνομάζίται φνΧή, — «D ie S tam m esaam en  geben  am  ge- 
treu e s te n  den u rsp ıü ag iich e n  e th n İsch en  Z u stan d . D er S tam m  is t 
die p rim itiv s te  O rgan isations fo rm  u n d  U m b en en n u n g en  am  w enig- 
s ten  au sg eşe tz t... Jedoch  katın  es auch  vorkom m en, dass ein  S tam m  
von  den U m w ohnenden  b en an n t, also  m it einem  aus e in er frem den  
S p rach e  stam m enden  N am en  bezeich n et w ird», λεγει 6 N ilsso n * 3 * 5, 
[σελ. 117 και έξης],

27. Σαραχατσάνοτ.—Ό  τύπος Σ αρ’χατσ'όνοι1 είναι εν χρήσει και με
ταξύ των Ά ρω μούνω ν·.

Ή  λ. σάριχα 'v e stim en to  in v e rn a le ’ και είς την Κύπρον αάρχα  *far- 
se tto  d a  donna’ είναι κατ’ ευθείαν έκ τού ρωμανικού *sarica  's e ta ’ 6, το 
δποΐον άπαντα ώς sâ rica  είς τό O tra n to  και τήν Κ α λ α β ρ ί α ν [117 καιmı

28. Κατσανός] Κοτσάνα,—Είς τον Πουλλολόγον στ. 342 απαντά «άν
θρωπος τής Κατζάνης»’ λέγεται έκεΐ : «Εί δέ πολλάκις καί συμβή κάνεις να 
σέ πιάση, | κάνεις πτωχός πραγματευτής, άνθρωπος τής κατζάνης, | σφάζει 
σε μέ τό πέρπυρον, βάνει σ’ εις τό πουγγίν του, | ώς θυγατέρα τάχατε τού 
Καρτζανιϊ ώφελέσειν. . Έ δώ  τής Κατζάνης είναι μάλλον τοπωνύμιου και 
άνθρωπος τής Κατζάνης δυνατόν νά σημαίνη 'καταγόμενος εκ Κατσανοχω- 
ρίων ή έκ Κατσάνας’. Διότι Κατσάνος κατήντησε προσηγορικόν σημαίνον

1 T k  C a p İ d a n ,  Un suffice albanais en rouuiain : R evu e intern, des et. 
balk. 3 (1936) 130-36· πβ N. Jokl, Indogerm . Jahrb. 22 (1938) 189— 90.

3 Seiner, E rgebnisse der V olkszâh lu n g İn Albanİen 104 καί εξής (πβ. τό
πων. K ovac'an i της ’Αλβανίας, αυτόθι σελ 8 6).

3 Μ . Ρ. K i l e  s o n ,  Stndien zur G eschicbte des alten E peiros, Lund 1909, 13 
(t/unds U niversitets Arsskrift. N .F . Afd. 1, Bd. 6 , Nr. 4).

1 I 120 καί σημ. 1 ( = ‘Αρχείο v Θρςικικοΰ Θησαυρού 12,120 καί σημ. I).
6 Ρ, Papahafii, Numirİ et nice la  Arom anı 150 (Academia Rom ana, sect, ist., 

Ser. I l l ,  tom. 3, 1925). Ό  τόπος Saricaciani ό διδόμενος παρά τοΰ ίδιου συγγρα- 
φέως είναι πιθανώς πλαστός, διά νά προσαρμοσθή πρός tf|v ετυμολογίαν τοΰ P ap. 
έκ τής λέξεως sarıca. Ό τ ι οι Σαρακατσαναϊοι καλούν εαυτούς Βλάχονς ουμπεραίνει ό 
Pap. ένθ’ άνωτέρω εκ τοΰ αίματος »τούς Βλάχους τί τούς κάνατε, [ τούς Σαρακατσ'α- 
ναίους ;» παρά νήν αλήθειαν’ βλ. τής παρούσης μελέτης X 83.

6 M e y e r —  L ü b k e ,  R E W  7818.
3 Oiov. Alessio, Atti del V  congresso intern, di stud! bizantini 360.



'μικροπωλητής, πραγματευτής’. ΕΙς την “Ανω Κώμην (Μπόνιτσα) τής Δετ. 
Μακεδονίας κατέγραψα τό 1938 παραμόθι, εις τό οποίον λέγεται: «Έ νας 
Κατσάνους . . , π’λοΰσι τσ ιγκαλίδια». Καί ή χοίλάς Κατσάνα ή Κατσάνες 
εις την Άχαΐαν πιθανώς περιελείμβανε χωρίο ν μέ to ίδιον ονομα κατά τον 
L eake, χείμαρρος δέ τής ιδίας περιοχής λέγεται ποτάμι τής Κ α τ ο ά ν α ς Ή  
περιοχή όμως τής Θεσσαλίας ή λεγομένη Κατα'αοννοι !κ το ϊ ονόματος τών 
K a ts ’a u m  ήτοι τών Ά ρω  μονίμων τής Θεσσαλίας* δέν εχει σχέσιν προς τό 
άνωιέρω όνομα Κατοανος ή Κατοάνης, [σελ. 1 23—25),

29. Οικογενειακό Ονόματα εις — at οι,—Εις τον Θεοφάνη άπαντα Ά μ ψ  
ραΓοι εξ οικογενειακού Ά μ η ρά ς  (γρ, Ά μιρά ς)' από τού 15ου αίώνος εδρί- 
σκονται πολλά οικογενειακά εΐς —αΐοι, όπως Διπλόβαταιζαϊοι, ’Επικερνάΐοι, 
ΚαβακαΧον, Κα.ντακονζηναΧοι, ΛονιαραΧοι, ΜαΧατεοταΧοι, Μετοχιτα,Τοι, Μονρ- 
μοοραΐοι, Μπονχαλαΐοι, ΠαγομεναΧοι, ΣγονρομαΧΧαΐοι, Φονσχαραΐοι, 
Φραγχοπονλλαΐοι κ .α .3 [σελ. 125 —126). * 1

1 W . Μ. Leake, Travels in the M ore a 2, London 1830, 52,
1 G. Weigand, Jah re sb erich t d, In s tit f- run ıân . Sprache 21—25 (1919) 179.
1 Πβ r .  Χατζιδάχι, E in le itu n g  in die neugrieehische G ram m atik  388, MNE 

2, 20 καί ‘Επιστημονική 'Επειηρίς Πανεπ. Αθηνών 8 , 17' Φ· Κονχονλί, Περί ιών 
καταλήξεων —έας — βρόχι —αϊος : Λεξικό γραφικόν Άρχείον 6  (1923) 258 καί σημ. 
16, 259.



I. Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Παρατίθεται εδώ μόνον ή κυριωτέρα βιβλιογραφία. Περαιτέρω βιβλιο
γραφία χρησιμοποιείται εϊς τό κείμενον.
Άναγνωστόπονλος Γ .Π ., Περί τοΰ ρήματος §v tfj έν Ή πείρφ  όμιλουμένη :

Ά θηνα  36 (1924) 61—68.
A n c e l Jacques, Peup les et nations des B alkans, G eo g rap k ie  p o liti

que. P aris  1930.
» » , IVunite balkanique : Revue Internationale des dtudes

balkaniques 1 (1934) 117 — 139.
[ ‘Ανώνυμος], Σαρακατμάνιασες και Σαρακατσαναϊοι : περιοδικόν Γυναίκα 

(’Αθηνών) αριθμ. 27 (7 Μαΐου 1937) σελ. 21. [Περί τών Σ. 
τοΰ Σουνίου).

'Αραβαντινος IJavay., Χρονογραφία τής ’Ηπείρου. 1 — 2 , Ά θήνα ι 1856-57.
» * , Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, Ά θή να ι 1905.

Άρ/ϊανιτόπουΧλος ’A it., Έφημερίς αρχαιολογική 1910, σελ. 360.
B a ld a cc i A n t.,  I t in e ra r i a lbanesi, R om a 1917.
Βέης Ν'. Α ,, Σαρακατσαναίοι: ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη 

11 (1931) 338 α.
» » , Συρ(ρ)άχον : αυτόθι 11, 935β.

B ogrea  V,, E lem en ti g recesti : D acorom ania 1 (1920—21) 260—269.
B a tu ra s  A th .,  E in  K ap ite l der h is to risch en  G ram m atik  der g riech i- 

sch en  S p tach e . L eipzig  1910.
C apidan  Th., R onıân iİ nom azİ. C luj 1926. Πβ. Jordan  J  , Zeİtsclırift 

fü r rom anische P h ilo log ie  49 (1929) 356—57.
» » , S aracac ian i. S tu d iu  a su p ra  uu ei p o p u la tiu n i rom âne-

s 't i  g ra c iz a te : D acorom ania 4 (1927) 923 — 59. Πβ. 
T a g lia v in i C ,  S tu d i ru in en i 3 (1928) 110— 1Γ S ko k  
P ., Δελτίον τής επιστημονική; εταιρείας τών Σκοπιών 3 
(1928) 155—81.

» » , A rom ânii. D ialec tu l arom ân. S tu d iu  lingu istic . Bucu-
re s 't i  1932.

» » , L es M acedo-roum ains. E sq u isse  h is to riq u e  e t desc ri
p tiv e  des p o p u la tio n s roum aines. B ucarest 1937.

» » , L 'o rig İne des M acedo-roum ains. R eponse â M. le  pro-
fesseur K eram opoulos de l ’Acaddm ie d ’A thenes. Buca- 
re s t 1939.



Cvİ/İc Jo va n , L a  P ân în su le  B alkan ique. G eo g rap h ic  hum aine. P a
ris  1918.

Γιαννόπονλος N m ., Τά Φθιωτιχά ήτοι περιγραφή τής Ιπαρχίας 'Αλμυρού 
ΰπο Ιστορικήν και τυπογραφικήν εποψιν. ΆΟήναι 1891.

Γόρόιος ’Αναστάσιος, Βίος τοΰ . . . κυρίου Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ έξ 
Α ιτωλίας: Νέος Έλληνομνήμων 4 (1907) 33—82.

D arkâ  Ε,, V o lk erb ew eg u n g en  ia  S ieb en b ü rg en  u n d  seiner U m ge- 
b u n g  w ahrend  des M itte la lte rs  (ούγγριστί). D ebrecen 1938 
(S iebenbürg e r H efte , 3)’ πβ. τον ίδιον, Byz. Z eitschr. 38 
(1938) 543—46.

Αημητριάάης Ά ρ ι σ τ ο [επιστολή περί τοΰ ονόματος Σαρακατσάνοι] : εφημ.
”Έ ΰνος 7 Αύγουστου 1936, σελ. 1.

Α[ρόσος] Γ .Ν .,  Οι Βλαχοποιμένες τής Πεντέλης καί το μεγάλο παράπονό 
τους: εφηα. Π ρω ΐι 4 Φεβρουάριου 1937, σελ. 3. σιή- 
λαι 4 —6 .

Έγκν-κλοπαιδικδν Λεξικόν ’Ελενιίερονδάκη λ. οαρή, 11 (1931) 344 β,
E velp İd i C., L es e ta ts  ba lk an iq u es. P aris 1930.
F ilip  N ,, U n e  excursion  zoo techn ique en  B ulgarie. L es b etes ovines.

E x tra s  din A rch iva V e tr in a ıâ  no. 5 (1907) 36,
G dld i L a d .,  L es m ots d ’o rig ine  neogrecque  en ro u m ain  â l’epoche 

des P h an ario te s  (18ot* αΐώνος], B udapest 1939 (Ούγγροελ- 
ληνικαί Μελέται ΰπο ’Ιουλίου M oravcik, αρυθμ. 9).—Πβ. 
P asça  G , S ü d o st-F o rsc lıu n g en  5 (1940) 702—7’ Byz. 
Z eitschr. 39 (1939) 487 καί 40 (1940) 252' Pits'carin  S ,  
D ie rum an ische  S prache  326' J u illa n d  A  , R evue des

d tudes b y zan tin es  5 (1947) 262 — 65.
Geagea C h r E lem en tu l g rec in  dİa lectu l A rom an : C odrul Cosm inu- 

lu i (C ernautsi) 7 (1.931—32) 296 — 429. Πβ. C aptdan  
Th., D acorom an ia  7 (1931—33)320—329- M orarttı, F a t- 
F ru m o s 7 (1932) 197 καί εξής- B anescu  N ., B yzantion 
8 (1933)578 ' P a p a h a g i T., G ra i s 'i  su fle t 6 (1934) 
3 8 1 -8 9 .

H euzey L ., L e  M ont O lym pe e t P A carnan ie. P aris  1860. ΙΙβ, K in d  
Th., A. P e te rm an n s  M itte ilu n g en  1861, 115a

H deg C arsten, L es S araca tsan s, une  tribu  nom ade g recque. I. E tu d e  
lin g u is tiq u e  p re c id e ; d ’une notice e thn o g rap h iq u e . 
II . T extes (contes e t chansons), vocabulaire techn ique , 
index  verbo rum . (σελίδες XX-(-312, 212), P aris  —Co- 
p en h ag u e  3 925—26, — ’Ακολουθούν αι σχετικοί βιβλίο* 
κρισίαι.



Ά  ναγνωστόπονίος Γ . II .,  Byzantinİsch—neugriechiscbe Jahrbücher 5 
(1926) 22 i - 30.

* » , 'Ηπειρωτικά Χρονιά 1 (1926) 195—97.
Boisaeq E m ., Revue beige de philologie—histoire 5 (1926) 976—77. 
Bolle J.— Boehm Fr., Zeitschrift des Vereins füt Volkskunde (Berlin) 

37-38 (1927-28) 58-59.
Capidan Th., βλ. ανωτέρω δπό τον τίτλον Sat'acaciam.
Dawkins R.M., Journal of Hellenic Studies 46 (1926) 195-97.
1) ieterkh K., Byzantinische Zeitscbrift 27 (1927) 371—76- 
Dölger F r αυτόθι 26 (1926) 168.
Gennep, A. van, Grai s'i suflet 3 (1925— 26) 4H·

» * j Mercure de France 184 (1925) 210—11.
Haberlandt A., Wiener Zeitscbrift fflr Volkskunde 31 (1926) 141—42. 
Hermann E d ., Philologische Wochensclirift 49 (1929) 1387 b— 1390. 
Hesseling D.C., Neophilologus 11 (1926) 159 —60.
Jokl N., Indogermanisches Jabrbucb 12 (1928) 131—32.
Tonga N., Revue historique du Sud-est europeen (Bucarest Paris) 

3 (1926) 243-45.
Kretschmer P., Glotta 16 (1928) 179—80.
Kvgiaxidqs Σ τ., Λαογραφία 8 (1925) 606 09, 9 (1926) 266 — 68.
Meİllet A n t ,  Bulletin de la Society de linguistique 26 (1925) 91 -92. 
Papahagi T., βλ. και cox e ρω.
Pernot Η ., Revue critique 61 (1927) 351—52.
.RJoc/wes) Romania 52 (1926) 551.
Skok P., Βαρακατσάνοι : Glasn Skopsk (Bulletin de la Societe scienti- 

fique de Scopie) 3 (1928) 155—79 (σερβιβτι μετά περιλήψεως 
γαλλιστί σελ. 179—81] Πβ. Jokl Ν., Indogerm. Jahrbueh 14 
(1930) 130-32.

Söyler G., Deutsche Literaturzeitung 49 (1928), I, 326—27.
Tr  ίαndaphyllidis M an,, Göttingisehe gelehrte Anzesgen 192 (1930) 1— 14. 
W ahrm ann P ., Indogertnaniscbe Forschungen 46 (1928) 359—63.

Ish irk o ff A .,  B u lg arien , L and  u n d  L eu te . 1—2. L eipzig  1916—17. 
J ir e c e k  Const., Cesty po B u lharsky  (Ταξίδια εν Βουλγαρία). P raze 

1888 [τσεχιστί].
» » , Das F ü rs te n tu m  B ulgarien , W ien 1891.
» » , S ta a t und G ese llschaft im  m itte la lte rlich en  Ser-

bien, W ien  1912. (D enksch riften  d. kais. A kad  d. 
W iss. İn W ien, ph il. —k ist. Kİ. 56, I),

Καραβίδας Κ .Δ ., Μελέτη İni τής κατα στάσεως τών επί τοϋ Βόρρα και περί 
την ’Έδεσσαν πληθυσμών : Πολιτική επιθεώρησις 1921, 
7 1 2 -1 6  (ίδια 714 0 — 7150).

» » , ’Αγροτικά. Ά θήνα ι 1930 (ιδία 44, 5 4 —57).
Κεραμήπουλλος Ά ν τ .,  Τί είναι οι Κονισόβλαγοι. Ά θήνα ι 1939.

» » , Οΐ "Ελληνες καί οί βόρειοι γείτονες. Ά θή να ι 1945.



Κρνστάλλης Κ .Δ ., ’Ηπειρωτικά! άναμνήσεις. Ό  γάμος τής στάνης: Έ β δο 
μος 7 (1890), φύλλ, 87, σελ. 3 —4.

» » , 01 Βλάχοι τής Πίνδου : αυτόθι 8 (1891), φύλλ. 17, σελ.
4 —5, φύλλ. 20, σελ 8 β, φύλλ. 21, σελ. 7, φύλλ. 26, σελ. 7α. 

Ααμπρίδης Ία>., Η πειρω τικά μελετήματα, Τεύχη 1— 7, 9— 10. Ά θήνα ι 
1887— 1890.

Αονκόπονλος Δη μ ., Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οϊ Αΐτωλοί. Ά θή να ι 1927.
* » , Ποιμενικά τής Ρούμελης, Ά θήνα ι 1930.
» * , Στά βουνά τοΰ Κατσαντώνη. Ά θήνα ι 1936 (ιδία σελ.

109—14, 242—43, περί τής ζωής των Σαρακατσα- 
ναίων των Άγραφων)^

Μεγάλη Έ λλη νίκη ’Εγκυκλοπαίδεια λ Σαρακατοανοι, 21 (1933) 505 α, λ. 
Σνρράκον, 22 (1933) 630

M urnu G„ R u tnan ische L eh n w o rte r  im  N e ııg riech İseh en . M ün
chen  1912.

Νικολάιδης K ., Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής γλώσσης. Ά θ ή 
ναι 1909.

Oestreieh  AT., D ie B evö lk eru n g  von M ak ed o n ien : G eograph ische 
Z eitsch rift (Leipzig) 11 (1905) 268—9.1 (ϊδί<? 287—88). 

Οίχονομίδης A .E ., Τραγούδια Σαρακατσανέων : Ήμερολόγιον Δυτικής Μα
κεδονίας 1932, 163—65.

ΙΙαναγίωτόπονλος Σ .Γ ., Τίνες ήλθον κατά τόν μέσον αίώνα εν Έλλάδι :
Έ βδομός 1 (1884) 114, 122;

P a p a h a ğ i P er., N u ım ri etn ice la  A roraâni. Acad. R om ., M emor., 
Sect, is t., S e r. I l l ,  t . 3 (1925) 131 — 67. B ucures 'ti 
1926.— Πβ. B anescu  /V., B yzantion 3 (1926) 509 —101 
B y z .Z d tsc h . 26 (1926) 458.

P a p a h a g i Tache, G ra i s 'i  su fle t 2 (1926) 411, 3 (1 9 2 7 -2 8 ) 259— 72. 
» » , A rom ana. G rain , fo lk lo r, e tnografie , cu  o İntrodu-

cere isto rica. B ucures 'ti 1932.
P ascu  G., R u tnan ische E lem ente in  den  B alkansp rachen . G eneve

1924. (B iblioteca de ll’A rchivum  R om anicum , S€rie I I ,  
vol. 9).

* * , D ictionnaire  etym olog ique m acddo-roum aİn. 1—2. Jasİ
1925. Πβ, Jo rd a n  J Zeİtsch. f. rom an. Philo log ie 48 
(1928) 7 2 7 -3 2  K retschm er P„  G lo tta  19 (1931) 197—98.

P h ilip p so tt A., T hessa lien  und  E p iru s . R eisen  und  F o rsch u n g en  im  
nördlİclıen G riechen land . B erlin  1897.

* v , D as M itte lm eergeb iet, seine geograph ische und  k ü l
türelle Eigenart?. Leipzig 1907.



P u s c a r iu  S , D ie n im am sch e  S prache. L eipz ig  1943. Πβ. M essing G ., 
L a n g u a g e  24 (1948) 226—230.

S a n d fe td  K r .,  L in g u is tiq u e  ba lkan ique . Paris 1930.
Σούλης Χ ρ ., Συρράκον .* Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 22 (1930) 630.
Σπηλιωτόπσνλος Ά ν τ,, Ot Βλαχ,όφωνοι 'Έλληνες κα'ι ή ρωμουν ική προπα

γάνδα*. Ά θήνα ι 1916.
S ta d tm ü lle r  Georg., Τά προβλήματα τής ιστορικής διερευνήσεως τής ’Η πεί

ρου : ’Ηπειρωτικά Χρονικά 9 (1934) 140—69 (Ϊδίρ 
σελ. 156).

Στα ματιού Σταμ., | Άνταπόκρισις Ιξ Εδέσσης] : εφημ. “Εθνος (’Αθηνών) 
26 Ιουλίου 1936, σελ. 4.

Σταμνόπονλος Γ ., Βόλτες δνομαιολογικές, σειρά πρώτη. Ά θήνα ι 1929.
Σνρράκης Δημοοΰ·., 'Ορισμός νομαδικής, μονίμου και γεωργικής κτηνοτρο

φίας ή Ή  νομαδική κτηνοτροφία εν Έ λλάδι: Γεωργι
κόν Δελτίον τής Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας 12 
(1925) 6 5 1 -7 7 7 .

Τζιάτζιος Ε ν., Τραγούδια των Σαρακιιισαναίων. Ά θή να ι 1928. (Ιστορική 
και λαογραφική βιβλιοθήκη, άριθμ, 4).

T ha lioczy  L . von, B eitrâge z u r S ied lu n g sg esch ich te  d er B alkanhalb- 
insel. IlIyrİsch alban ische F o rsch u n g en . I. M ün
chen 1916.

T s'ile f (Cİfev) P ., Σαρακατσάνοι: B ulletin  d u  m tısee e tb n o g rap h iq u e  
na tio n al de Sofia 1 (1921)49—55 [βουλγαριστί],

Φαλτάιτς Κ., Βλάχοι : Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 7 (1929) 416— 17.
» » , Κουτσόβλαχοι: αυτόθι 15 (1931) 95γ.
» » , Λαογραφικόν σημείωμα, Σαρακατσαναΐοι και Βλάχοι ; Τό

ελληνικόν ειος 1.(1929) 2 4 7 -5 1 .
» » , Οί Σαρακατσαναΐοι : Ή  νεολαία 1 (1938—39) 591, 616γ.

Φαρόής Ν ιχ., Στην κορυφή του Βερμίου. Σαρακατσαναΐοι : Ιφηα. Φως 
(Θεσσαλονίκης) 13 Αύγουστου 1937, σελ. 3 και 5, 14 Αύγου
στον ίδιου έτους, σελ. 3 και 5

Χατζημιχάλη Ά γ γ . ,  Σαρακατσαναΐοι. Τά διακοσμητικά θέματα στην κεντη
τική tot’c τέχνη : Νέα Εστία 1 (1927) 28—33.

Χρηοτοβασίλης Χ ρ., Ε θνική  ποίησις των Βλάχομακεδόνων και καταγωγή 
αΰιών : περιοδ. Ελληνισμός 4(1901) 486—99.

Wace, A J B .  -T h o m p s o n  M S ,  T h e  N om ads of th e  B alkans. An 
accoun t of life and  custom s am o n g  th e  V lachs of nor
th e rn  Pindus. L ondon 1914.

W eig a n d  G., D ie S prache der O lym po—W alaclien . L eip z ig  1888.
» » , D ie A rom unen. 1—2. Leipzig 1894—95.



W eig a n d  G„ R um ânen  uttd A rorm m en İn B ulgarİen. Leipzig- 1907.
» » , Die aromunischen Ortsnamen im Pindusgebiet: Jahres-

bericht des Instıtuts iür rumânische Sprache 21—25 
(1919)60-64, 174-80.

* » , Ethnographİe von Makedonİen, geschichtlich.—natio-
naler, sprachlichs tatİstİscher îe il. Leipzig 1924.

» » , Die Wiedergabe der slavischen Laute iti den Ortsna-
ıııett des Pelopoünes : Balkan—Archiv 4 (1928) 1 — 52.

II. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ 1 Α Ι

Διά τήν παρούσαν μελέτην έλήφθησαν ειδήσεις και ix χειρογράφων 
συλλογών γλωσσικού ύλικοΰ τοϋ ’Αρχείου τοΰ Ιστορικού Λεξικοΰ ιής Νέας 
Ελληνική;. Ε π ίσ η ς σννεβονλεΰθην ίο  άπδ ετών καταρτιζόμενον Μεσαιωνι
κόν Άρχεΐον. Πληροφορίας έλαβον 6 ίδιος παρά Σαρακατσαναίων τής 
Θεσσαλίας διαθεριζόντων ε’ις την Δυτικήν Μακεδονίαν (περιφέρεια Κοζάνη;) 
και παρ’ άλλων, οσοι ή σαν εις Όεσιν νά με βοηθήσουν.

Παρά τοΰ δικηγόρου κ. Ά λεξ , Κ . Χατζηγάκη  έκ ’ Περτουλίου Τρικά
λων έλαβον διαφωιισιικάς πληροφορίας περί τών Σαρακατσαναίων Θεσσα
λίας, παρά τοΰ δικηγόρου κ. */ω. Μπακάλη έκ Καστοριάς περί τών Σαρα- 
κατσαναίων Θεσσαλίας τών διαθεριζόντων εις την περιφέρειαν Καστοριάς 
καί παρά τοΰ Σαρακατσάνον κ. Ή λία  Γαλή έξ Έλασσόνος. Περί τών Σα- 
ρακατσαναίων τής ’Ηπείρου έλήφθησαν πληροφορίαι παρά τοΰ κ. Ά λεξ. 
Λιβαήέως (εξ Ίωαννίνων) περ'ι τών Σ. τής περιφέρειας Ίωαννίνων, τή 
φροντίδι δε τοΰ κ. Γ. Κορομάντζον παρά τοϋ κ. Λ. Στρονγγαρη  εκ Φιλία - 
τών και τοΰ κ. Δη μ. Σώέρη έκ Μένια Μαργαριτίου περί τής Ιδίας περιφέ
ρειας. ΙΙαρά δε τοΰ γυμνασιάρχου κ. Χ ρ. Σούλη έλαβον γνώσιν σημαντικής 
παραδόσεως τών κατοίκων τοΰ χωρίου Πετροβουνίου τών Ίωαννίνων. Περ'ι 
τών Σαρακατσαναίων τής Μακεδονίας έλήφθησαν πληροφορίαι παρά τοΰ 
καθηγητοΰ (τότε εϊς Τσοτίλι) κ. Σταμ. Μπακοπον Ιον καΐ τή φροντίδι τοΰ 
ίδιου παρά τοΰ γέροντος κ. Ή λία  Ν τίμα  εκ Πενταλόφου Κοζάνης* έπίσης 
παρά τής συναδέλφου κυρίας Μ αρίας Ίω αννίδον— Βαρβαρίγον περ’ι τών Σ . 
τής Δυτικής Μακεδονίας. Πληροφορίας περΐ τών Σ· τής ’Ανατολικής Μακε
δονίας ‘ μοΰ άνεκοίνωσε ό διδάσκαλος κ. Βασ. Δεληγιάννης (έκ Δημητρι- 
τσίου) πληροφορηθεΐς παρά τοΰ Σαρακατσάνου κ. Δη μ. Δερβίση και άλλων. 
Περί τών Σαρακατσαναίων τής Θρά**)? μοΰ μετέδωκε πληροφορίας λαβών 
παρά Θρφκών ό καθηγητής κ. Πολυδ. Π απαχρ ιστό δούλου.

Εις δλους τούς άνωτέρω συνεργάτας μου εκφράζω τάς ευχαριστίας μου.



Ή  περί των Σαρακαχσαναίων εργασία (μέρη Α ' καί Β') συνετάχδη to 
πρώτον το 1938, και ανεγνώσ3η δπό τοΰ χαθηγητοΰ κ. Στ. Κυριακίδη, εΐς 
töv oftotov άπευθύνω εάς ευχαριστίας μου διά μεριχάς υποδείξεις. Το 
πρώτον μέρος εδημοσιεόθη εις τον 12ον τόμον (1945 — 46; καϊ το δεύ
τερον εις τον 14ον (1947—48) τοΰ περιοδικού τούτον. Τό σημείωμα το 
προταχθέν (I σελ. 6 5 —67) έγρόφη, διά νά συνδεΟη τό ειδικώιερον ίέμ «  
της μελέτη; προς.τον; τοτικούς δρρχικούς σκοπούς τοΰ «’Αρχείου τοΰ Θρα- 
κικοϋ Θησαυρού». Εις τον φίλον κ. Π, Παπαχρισιοδοόλου άπευδυνονται 
at εύχαριστίαι μου διά την δημοσίευσιν και εις τον φίλον κ .Δ η μ . Πετρό- 
πουλον διά την άνάγνωσιν τοΰ χειρογράφου καί τήν Ιπιμέλειαν της Ικτυπώ* 
σεως τοΰ δευτέρου μέρους, την οποίαν εύγενώς ανέλαβε.



Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ιθ \ ΑΙΩΝΑ

1. Στή Θράκη ή αρχιτεκτονική τού σπιτιού είχεν άναπτυχθή πολύ καί είχε χαρα ■ 
κτήρα ξεχωριστό. Αΰτή ιήν αρχιτεκτονική, όπως άναπτύχδηχε χΓ έζησε, τήν μελετούμε 
στά άρχεΐα ιού έσναφίου ιών τεκτόνων, πού δημοσιεύτηκαν oto· »’Αρχείο Θράκης» ‘. 
Τό έσνάφι αύτό τό διηύθυνε μιά δωδεκάδα, μ ιό επιτροπεία μαστόρων, πού καλούνταν 
«ol Δώδεκα» καί εΐχε ιόν πρωτομάστορα ιης, πού διοικούσε κατά ιά παλιά θέσμιά 
της. Αύιά ιό δέσμια ρύθμιζαν tic αχέ ο εις ιών μαστόρων και ιών υφισταμένων πρός 
ιούς προϊσταμένους κι’ αντίθετα. Πρωΐομαστόροι συνήθως εκλέγονταν οί γεροντότεροι 
κ ι' οί πιό πεπειραμένοι πού είχαν πολλές φορές καί ιόν τίτλο «κάλφας* * (αρχιτέκτονας) 
καί α’ αύτούς άνατίθουνταν ή ανέγερση μεγάλων κτιρίων, όπως λχ, γεφύρια, ξενοδοχεία, 
εκκλησίες, ιζαμιά, πρατήρια μεγάλα, σπίτια®.

ΟΙ καλφάδες δέν δούλευαν, άλλ’ έπέβλεπαν την δουλειά καί πληρώνονταν άπό τόν 
εργοδότη καί πάντοτε κρατούσαν στα χέρια έναξυλένιον πήχυ σαν σύμβολο τής ιδιό
τητάς των καί άπελάμβαναν μεγάλη τιμή καί σεβασμό κι* άπό τους τεχνίτες πού τούς 
έδιναν δουλειά, κι'άπό ιήν κοινωνία, ΟΙ μαστόροι οΰτοί ήταν έμπειροι τεχνίτες 
ο’ όλουςτούς οικοδομικού; κλάδους. "Ομως πολλοί άπ’ αυτούς ήταν ειδικοί λ.χ. τοι- 
χοποιοί, τορνευτές, χτίστες. *0 καθένας είχε τους βοηθούς του (καλφάδες —τσιράκια), 
πού μέ την πολνκαιρισια άσκησή τους μέ τήν έποπτεία καί οδηγία ιών μαστόρων, μορ
φώνονταν σέ καλούς τεχνΐιες, *0 μαΐστωρ, σάν σύμβολο τής ιδιότητάς του έφερνε πίσω 
στή ζώνη του τό σκεπάρνι. Ή  σφραγίδα τους, σύμφωνα μέ τά επίσημα έγγραφα, φέρ
νει ΐπιγραφή : ραυφέΐι δουλγέρηδων. Στη Θράκη, στά μέσα τού ΙΘ' αιώνα, μορφώθηκε 
άπό τούς καλφάδες αύτούς ένας τύπος άρχιτεκτονικρς ιδιαίτερος Καί σήμερα 6 τύπος 
αόιός κινεί τό ενδιαφέρον καί τό θαυμασμό τών αρχιτεκτόνων. Σύμφωνα μ' ούιόν τόν 
τύπο χτιζότανε σπίτια τριώροφα συνήθως. Ό  πρώτο: όροφος χτιζότανε άπό πέτρα, 
με ιόν μισόν στή γά, πάνω του βέ κατασκευάζονταν ό σκελετός- τού σπιτιού αντισει
σμικά μέ ξύλα καί τοιχίζονταν μέ τούβλα ή ψημένα ή άψητα πλινθίά. Ή  όψη τού 
σπιτιού ήταν στραμμένη πρός τήν πλακόστρωτη αύλή πού περιτοιχισμένη προστάτευε 
τό σπίτι. Μέσα στήν αύλή ύπήρχε ή κτιστή στέρνα γιά τό μάζεμα τών νερών τής βρο
χής μέ μετάλλινους σωλήνες άπό τή στέγη. Άπό τήν μαρμαρόστρωτη στοά άνέβαινε 
κανείς μέ διπλή πέτρινη κλίμακα στόν δεύτερο όροφο, πού στό βάθος του ήταν τοπο
θετημένη σκάλα ξύλινη γιά τόν τρίτο όροφο. Ό  δεύτερος κι’ ό τρίτος όροφος ήταν 
ομοιόμορφοι κι’ ό καθένας είχε μιά μεγάλη αίθουσα ή μακρουλή ή αυγοειδή καί άπό 
δώ καί κεΐ ήταν τέσσαρα ή έξ δωμάτια στο Ιδιο μέγεθος. Ot άλλες πλευρές του σπι
τιού είχαν τού; στεγασμένους εξώστες—τούς τσικμάδες—γιά τόν τετραγωνισμό καί τήν, 
εξοικονόμηση χώρου καί πολλά παράθυρα. Ή  θέα ούτών ιών ΰψωρόφων οπιτιών, μά
λιστα, όταν οί πλευρές, πλήν άπό τήν είσοδο, χτίζονταν πάνω ατό δρόμο ή στό χείλος 
ιών λόφων, ήταν μεγαλοπρεπέστατη. Τό μάγειρε ίον χτίζονταν έξω τού σπιτιού στήν 
αύλή, ό δέ πρώτος όροφος χρησίμευε γιά αποθήκη καί κατοικία ιών υπηρετών. Πολλά 
άπό τά σπίτια αύιά είχαν καί τουρκικά λουτρά 3·

2. Ξεχωριστά άξίζει νά προσέξουμε χήν διακόσμηση τών ξυλένιων ταβανιών, ιών 
αιθουσών κοιτών δωματίων, Τά ερμάρια, οί μουσάντρες στολίζονταν μέ ξυλογλυφή- 
ματα κι’ άλλα τορεύματα—σκαλίοματα—πού προκαλούν καί σήμερα τό θαυμασμό. 
Αυτά τά τορεύματα λ.χ. στή Φιλιππούπολη τά παίρνουν οί Βούλγαροι γ·ά έργα βουλγα
ρικής τέχνης, δίνοντας δείγματα άπό σπίτια ελληνικά, πού κατά τύχη έπεσαν σέ χέρια 
πλούσιων Βουλγάρων ή ώς προίκα ή άπό άγορά. (Άρχ. Θρ. Θησ. ΙΒ ’ σελ. 30), Αΰτή ή 
ξυλογλυπτική ήταν έπείαακτη—αύτό είνε βεβαιωμένο —καί γι’ αύτό χάθηκε μαζί μέ 
τούς "Ελληνες ξυλόγλυπτες καί χορευτές π ιό μπροστά άπό τό ρωσσοτουρχικό πόλεμο 
τού 1877 *.

1 Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. ΑΓ. Τά αρχεία τού εν Φιλψιόλει έσναφίου τεκτόνων 
σελ. 105.

1 Άρχ. Θρακ. Θησ. Α' τ. σελ. 104.
* Έ ν θ ’ ανωτέρω σελ. 105.
* Έ νθ ' ανωτέρω σελ. 105.



Στή Φιλιππούπολη γνωρίζουμε δχι κολλά άπό χά μεγάλα, (βλ. Άρχ. θ ρ ,  θηο. 
ΙΒ '. σελ. 29), ο vice σπίτια κάηκαν η ρίχθηχαν η ανακαινίσθηκαν, άλλά καί πολλά 
άχομα οώζονχαι. Έχουμε έργο ζωγραφικής βουλγαρικό, ζωγράφου Βουλγάρου, ιού 
Λαβρένωφ, (1865) πού ιιά; ζωγραφίζει |u â  όβό τής Φίλιππου πόλε ως γεμάτη άπό 
σπίχια θαυμαστά τής εποχής. Ό  Μ. Άποστολίδης απαριθμεί πολλά τέτοια σπίτια 
ot αρχεία χοΰ έσναψίου των Τεκτόνων έλληνιχό μέσα σχή Φιλιππούπολη ιδιωτικά 
χαι κοινοτικά Αΰχά χά χιίρισ άποχελιϋν κατά ιόν Χρ. Πέεφ Αρχιτέκτονα χό εγκώμιο 
χής βουλγαρικής αρχιτεκτονικής καί χορευτικής ! Καί στήν Άδριανούπολη ή άρχιχε* 
κχονική αύιή έπιχραχεϊ κατά ιόν όμοιο κι’ άπαράλλαχο ρυθμό, ότιω: κα! ο’ όλες τις 
πόλεις τής 'Ανατολικής Θράκης, πού βρίθουν άπό μεγαλοπρεπή σπίηα. Τόν ίδιο ρυθμό 
ιών σπιχιών μέ χρεϊς ορόφους καί μέ τσικμάδες not στέρνες και σάλες διακοσμημέ
νες μ’ έργα ξυλογλυφιχά θαυμάσια ευρίσκει κανείς χαί σχό Πήλιο. Τέτοια σπίτια 
■θαυμάσαμε άλλοτε αρχοντικά στή Β,ζΰισα, τίς Πινακάτες, πού φέρνουν ονομασίες 
θρακικών κωμοπόλεων, χ* 1 επικρατεί ή παράδοση, ότι κάποτε μετανάστεψαν ot χάιοι- 
κοί του; άπό τή Θράκη στό Πήλιο με ιαφερόντας καί τίς παραδόσεις τους σ' όλα τά 
σημεία τής ζωής καί σκέψεως, καί τίς καλλιτεχνικές έκδηλώσεις τους. Έ τσ ι μπορούμε 
νά πούμε πώς ή ελληνική αρχιτεκτονική στη Θράκη έχει νά επίδειξη αριστουργήματα 
αρχιτεκτονικής χαί ξυλογλυπτικής καί διακόσμησης χορευτικής, πού εφαρμόζονται καί 
οτόν έκκλησιαστικό διάκοσμο των τέμπλων, ιών άμβώνων καί ιών δεσποτικών. Τό 
Μεχσοβίχικο πνεΰμα ή παράδοση κ’ επιτηδειότηια έχει δημιουργήσει αριστουργήματα 
απαράμιλλα, πού καταπλήσσουν τόν θεατή, μεταρσιώνουν τόν προσευχόμενο καί συγκι- 
νοΰν τόν άνθρωπο, όταν ατενίζει αυτά τά έργα μέ καιάνυξη καί συγκίνηση, πού τήν 
προκαλούν τόσο έντονη μέσα στό εκκλησιαστικό περιβάλλον·

Τό έσνάφι τών τεκτόνων στή Φιλιππούπολη υπήρχε ακόμη, άλλά είχε παραλύσει 
μετά τόν Ρωοσοτουρκικό πόλεμο (1880). Ot Έλληνες καλφάδες παραγκωνίστηκαν, οί 
δε μαστόροι έχοντας σφοδρό ανταγωνισμό κι’ αύτοί σιγά*σιγά έξέλιπαν Τέτοιοι αρχιτέ
κτονες στή Θράκη μνημονεύονται d  καλφάδες Γαϊτανίδης Κωνσταντίνου πολίτης, ο 
Ιωακείμ Μουρχίδης άπό τή Μάδυτο και ci έπισιήμονετ αρχιτέκτονες τού Μετσοβείου 

Πολυτεχνείου Φιλιππουπολίτες Στογιαννόπουλος καί Δημ. Ανδρόνικος, πού ύψωσαν 
πολλά χτίρια στή Φ λιππούπολη λ.χ. ιό Μητροπολιτικό μέγαρο 6 ειας καί τό Μαράσ- 
λειο ό άλλος. Στις Σαράντα Εκκλησίες, διέπρεπε ό Κάλφας Ζήσης καί ό Χαρ. 'Αλβα
νό; μαθηιή; του, πού έκόσμησαν τήν πολιτεία μέ λαμπρά κοινοτικά χτίρια Έ τσ ι 

.ανάλογα σ’ όλες τίσ πολιτεΐεσ, Έλληνες έκράτησαν τήν παράδοση «Γ άνέπιυξαν σέ 
καλύτερη καί πιύ συγχρονισμένη μορφή τήν Αρχιτεκτονική ενός αΐώνος, στή μορφή 
πού άφίνοντας ό ελληνισμός, έγκατέλειψε τίς πατρίδες του μέ τήν ανταλλαγή γιά νά 
μεταφερθή έντεΰθεν του Έβρου καί σκορπισθή παντού τής Ελλάδος. Οί πληροφορίες 
μας είνε, ότι ή αρχιτεκτονική αΰτή ακόμη σώζεται στήν ’Ανατολική Θράκη. Τά σπίτια 
στέκονται στό θεμελίωμά τους πάνω καί υψώνουν τό ανάστημά τους πανύψηλα κι'άκα- 
τάλυτα γιά νά διαλπλαΰν τό ελληνικό πνεύμα μέ τήν υπέροχη άνθησή του σ’ όλες τίς 
εκδηλώσεις τής ζωής. *0 χρόνος ακόμα τά σέβεται.

ΓίΟΛΥΛ, Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ

νωφ
1 Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Α’. σελ. 1Ö7 βλ. είκόνατοΰ β υλγάρΟυ 
(1865).
1 Έ ν θ ’ άνωτέρω 106.

ζωγράφου Λαυρε



ΔΟΞΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Α'

Το θέμα τής εργασίας αύχής εδώ ‘) Ανάγεται στον ειδικά κύκλο τής 
έπισιήμης, πού ονομάζεται Συγκριτική ’Εθνολογία. 'Επειδή πρόκειται γιά 
έναν κλάδο σχετικά άγνωστο στήν πατρίδα μας, θά ήθελα αντί για  Ojtoıa5ri- 
ποτέ άλλη εισαγωγή νά είπα* πρ'ιν δυό λόγια γιά τόν κύκλο, τά θέματα καί 
τόν τρόπο εργασίας τής επιστήμης αύτής.

'Εθνολογία  είναι ή λαογραφία κάθε 19νους, όταν ό ερευνητής λαο- 
γράφος παίρνη κάθε έθνο; ώς ξεχωριστή αΐαοτελή ομάδα λαού καΐ την έξε- 
τάζη ερευνώντας τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αυιά ποίι αποτελούν τοΰ 
έθνους αυτού την ιδιαίτερη φυσιογνωμία.

Ή  εθνολογική όμως έρευνα δεν περιορίζεται σέ ενός έθνους μόνο τήν 
ενιαία έρευνα, άλλά και μπορεί νά άπομονώνη κάθε τόσο καί έναν {ορι
σμένο κύκλο εθίμων, δοξασιών και γενικά έναν όποιοδήποτε κύκλο ομαδικών 
εκδηλώσεων, καί έτσι νά παρακολουθή μέ ποιον τρόπο ό κύκλος αδτών των 
έθίμων εμφανίζεται σέ κάθε έθνος, τί μεταβολές σημειώνονται, τί βασικές 
δμοιόιητες διαπιστώνονται καί συνεπώς ποιά νά ήταν ή αρχική πρώτη μορφή 
ενός εθίμου καί δοξασίας και ποιά επίσης νά ήταν άφ’ ενός ή γενική πορεία 
των ομοιοτήτων καί άφ* έτέρου ή ιδιόμορφη πορεία που τό αρχικό κοινό 
πρότυπο παίρνει σέ κάθε διαφορετικό έθνος.'Ο επιστημονικός αυτός κλάδος, 
επειδή συγκρίνει ιό  ίδιο έθιμο ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες, ακριβώς 
γιά τοΰτο ονομάζεται Σογπριτίκη  ’H&roXoyia,

Τις πρώτες εκδηλώσεις τής Συγκριτικής ’Εθνολογίας τις βρίσκουμε 
στον Ηρόδοτο, όταν εκείνος περιγράφοντας έθιμα τής Αίγυπτου ή τής Σκυ- 
θίας ή άλλων χα*ρών τά συγκρίνη πού καί που μέ παρόμοια ίλληνικά έθιμα 
καί δοξασίες.

Τους τελευταίους δυο αιώνες τό υλικά τών έθνολογικών σπουδών 
έχει πάρα πολύ αύξηθή από πληροφορίες πολλών ανθρώπων πού έχουν έπι- 
σκεφθή καί μελετήσει από κοντά τούς ιθαγενείς άλλων ’Ηπείρων. Ή  συλ
λογή τοΰ υλικού άρχισε από τήν περιέργεια τών πρώτων εξερευνητών καί τή 
δημοσίευση τών πολυτίμων ήμερολογίων τους. Μετά τήν ατομική περιέργεια 1

1) Ή  παρούσα ΐργασία αποτελεί τό πρώτο μέρος μιας ενιαίας πραγματείας 
(τό δεύτερο μέρος θα δημοσιεοθή σύντομα καί άσχολεΐιαι λεπτομερέστερα μέ τούς 
υπολοίπους μυθολογούμενους τρόπους τής δημιουργίας τοΰ ανθρώπινου γένουςί. Τό 
πρώτο τοΰτο μέρος διαβάστηκε σέ διάλεξη, ποΰ έγινε ο ιό μορφωτικό Σύλλογο «’Α
θηναίο ν».



τών εξερευνητών, η τον ενθουσιασμό των Ιδιωτικών ιεραποστόλων, έρχεται 
κατόπιν ή σειρά τών ωργανωμένων εξερευνητικών ομάδων. Α ϊτών τών τελευ 
ταίων, άρχικό κίνητρο ήταν κυρίως ή σκοπιμότητα νά μελετηθή ό ιδιότυπος 
χαρακτήρας τών διαφόρων Ιθαγενών καί έτσι νά ξερουν από πριν οί άπο- 
στελλόμενοι κυβερνητικοί υπάλληλοι τών αποικιών με τί κόσμο— ήτυχικό και 
πνευματικό—θά έχουν νά κάμουν, (άστε νά μπορούν εΐκολώτερα νά πετυχουν 
τόν κύριο σκοπό τής άποστολής τους, δηλ. κυρίως τήν Εξυπηρέτηση τών κρα
τικών μητροπολιτικών συμφερόντων, Μέ τόν καιρό όμως έγινε διαφορο
ποίηση στο χαρακτήρα τών εθνολογικών αυτών ερευνών, επειδή στο με
ταξύ ιδρύθηκαν εθνολογικά 'Ινστιτούτα πού άνέλαβαν τήν αποστολή συνερ
γείων από ειδικευμένους επιστήμονες, μέ σκοπό τόν έλεγχο του συγκεντρω
μένου πριν υλικού καί τή συλλογή νέου μέ βάσεις πιά καθαρά επιστημονι 
χές. Ό . λεπτομερής συγκριτικός έλεγχος τοΰ ύλικοΰ τών διαφόρων χωρών, Ιν 
συγκρίσει κα'ι μέ κάθε γραπτή μαρτυρία τών αρχαίων λαών, συνέτεινε στήν 
ωριμότητα τοΰ νεαρού άλλα σημαντικού κλάδου τής Συγκριτικής = Εθνολο 
γίας. “Υστερα άπό αυτά, ερχόμαστε τώρα στο είδιχό σημερινό μας θέμα : 
«Τις δοξασίες τών διαφόρων λαών για τήν καταγωγή τοΰ άνθρωπον».

Άντιχρύζοντας τό υλικό πού οί φιλότιμοι Εξερευνητές έχουν συγκεν 
τρώσει ‘). βλέπομε ευθύς έξ αρχής δτι είναι ανάγκη ιό υλικό αύιό νά χωρι 
στη σέ δυο μεγάλες και ξεχωριστές κατηγορίες. 1

1) ’Αποκλειστική βιβλιογραφία μου είχα τις πιο κάτω άναψερομενες δυο ειδι
κές πραγματείες τοΰ κορυφαίου Εθνολόγου J . f t. F raze r. "Οπως φαίνεται κα'ι άπό 
τις επί μέρους παραπομπές τής Ιργαοίας μου, σχεδόν όλο τό εθνολογικό υλικό τών 
εθίμων καί τών δοξασιών, πού χρησιμοποιώ, τό παρέλαβα άπό τόν F razer, ό 
όποιος μέ φιλοπονία τό μάζεψε άπό πλήθος άλλα Εθνολογικά βιβλία ατά οποία πάν
τοτε και μέ άκρίβεια παραπέμπει-

Γίνεται εύθύς έξ αρχής φανερό ότι ή δική μου εργασία δέν προσθέτει νέο 
ΰλικό.Έκεί ποΰ άποοκοπεΐ, είναι νά σύνδεση σέ άμεση συνάρτηση τό γνωστό εθνο
λογικό υλικό μέ τήν άρχαία ελληνική λατρεία, καί έτσι νά όποστηριχθή Ενιαία βα
σική λύση, που — άπό όσα έχω ώς τώρα υπόψη μου — είναι διαφορετική άπό τις 
προηγούμενες άποψεις άλλων Ερευνητών.

ΟΙ δύο πραγματείες τοΰ. F razer έχουν ώς έξης : 1) Folklore ία th e  Old 
T estam en t, 1919, τόμ. I, σελ. 1—56 (οπού τό ειδικό κεφάλαιο T he C reation  οί 
Man). Βραχυγραφία, μέ τήν όποια τό αναφέρω : F razer, F . Ο. Τ. 2) C reation 
and  E volu tion  in P rim itive  Cosm ogonies, 1935, {τόμος αυτοτελής) Ιδίως βλ. o. 
8 —34, όπου τό ομώνυμο μέ τόν τίτλο τοΰ βιβλίου άρθρο. Βραχυγραφία μέ τήν 
όποια τό άναφέρω: F razer, C reation. Τό άρθρο τοΰ το άρχικά καί μέ τόν τίτλο 
•■Some P rim itive  T heories of th e  O rigin of Man* δημοοιεύθηκε τό 1909 στό πρός 
τιμή τοΰ D arw in είδικό Αφιέρωμα διαφόρων “Αγγλων Επιστημόνων : 'D a rw in  and 
M ondern Science, C am bridge U niversity  P ress, 1909».

’Εκτός άπό τΐς δ 'ό  αυτές κύριες μελέτες τοΰ F raze r, ό άναγνώστης παρα- 
πεμπεται καί στά περίφημα σχόλια τοΰ ίδιου Εθνολόγου στό κείμενο τοΰ Παυσα
νία : F raze r, P ausan ias (Condon 1S98) τόμ. V. ο. 220 κέξ.



Ή  πρώτη κατηγορία περιέχει τίς δοξασίες εκείνες των διαφόρων 
λαών, όσες παραδέχονται «τι δ άνθρωπος έφτασε στή σημερινή του μορφή 
νοτερά άπό εξέλιξη πού είχε άπό αρχικές ατελέστερες μορφές ζώων. Διαπι
στώνει κανείς άμέσως δτι πολλοί πρωτόγονοι λαοί μπορούν καί δικαιούνται 
να διεκδικήσουν δτι και σ’ αυτούς ανήκει ή πρωτοτυπία τής Ιδέας εκείνης που 
δημιούργησε τή γνωστή «Θεωρία τής έξελίξεως too ανθρώπου» καί δτι δ 
D arw in συνεπώς δεν έκαμε ουσιαστικά τίποτε άλλο άπό τδ να διατύπωση 
καί προ παντδς νά θεμελιώση επιστημονικά ένα παλαιό λαογραφικό πρότυπο 
πολλών πρωτογόνων λαών.

Ή  δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει δλε; εκείνες τις διηγήσεις που 
άναφέρονται καί παραδέχονται δτι δ άνθρωπος είναι δημιούργημα ενός τε
λειότερου δντος, ενός θεού ή ένός ήρεοα.

’Από τίς δυο διαφορετικές αυτές κατηγορίες τών εθνολογικών δοξα
σιών, ή πρώτη—αυτή πού άφορα τήν εξέλιξη τού ανθρώπου από ατελέστε
ρες μορφές ζώων — είναι ή λιγώτερο σημαντική, καί ή τοπικά λιγώτερο 
διαδεδομένη στους διαφόρους λαούς. Ή  δεύτερη κατηγορία—αύιή πού έχει 
γνώρισμά της τή δημιουργία τοϋ ανθρώπου από κάποιο άνώτερο ον—είναι 
καί ή πιό σπουδαία, ή πιό παλαιό καί από τοπική άποψη εκτείνεται σ’ ολό
κληρο τον κόσμο. Ακριβώς για τούς λόγους αυτούς τό κύριο μέρος τής ση
μερινής εργασίας θ ’ άφιερω&ή στην κατηγορία «ύτή.

Προηγουμένως δμως θά εξετασθή μέ σχετική συντομία ή κατηγορία 
πού άφορα τήν Ιξέλιξη τοΰ άνθρωπον άπό ατελέστερες μορφές ζώων.

Β '

Ή  τελευταία αυτή θεωρία στηρίζεται εξ δλ.οκλήρου στον τοτεχισμό. 
Τοτεμισμός, δπως άλλωστε είναι γνωστό, είναι τό λατρευτικό σύστημα άρκε- 
τών πρωτογόνων λαών, σύμφωνα μέ τό οποίο κοινή μοίρα και κοινός δεσμός 
ενώνει μιαν δμάδα συγγενών άνθρώπων μέ μιάν άλλη ομάδα συνήθως άπό 
ζώα ή σπανιώτερα άπό φυτά. Στήν πλήρη εκδήλωση τοϋ τοτέμικοϋ συστή
ματος, τά ανθρώπινα μέλη μιας ομάδας ταυτίζουν τον εαυτό τους τόσο πολύ 
μέ τά αντίστοιχα ζώα ή φυτά τοΰ δικού τους τοτέμ, ώστε ή άνθρώπινη ιδιό
τητα υποχωρεί καί τά σύνορα διαχωρισμού σβήνουν. Τούτο άλλωστε είναι 
πολύ φυσικό. "Ανθρωποι μιας φυλής π. χ. πιστεύουν σά θρησκεία τους δτι 
αρχικά δ πρώτος πρόγονός τους είχε τή μορφή ένό; ωρισμένου ζώου. Είναι 
τό ζώο τοτέμ, τό ιερό τοτέμ τής κάθε φυλής. Αύιό είναι δ λατρευόμενος γε
νάρχης όλων τών κατοπινών ανθρώπων τής φυλής έκείνης, "Ετσι δμως οΐ 
άνθρωποι τής φυλής, — αδιάφορο 5ν έχουν σήμερα άνθρώπινη εξωτερική 
μορφή, — ώστόσο αισθάνονται δτι είναι δισυπόστατοι. Φέρνουν δηλ. μέσα 
τους τά κύρια γνωρίσματα καί τίς t δ ιό πίτες τού ιερού ζώου άπό τό δποΐο 
κατάγονται, ξ£τϊς μεγάλες τελετές τους ντύνονται, μεταμφιέζονται καί μιμοϋν-



ται σε ρυθμικές κινήσεις τις ίδιες κινήσεις τοϋ ζώου, ι'ις προπατορικές δηλ. 
κινήσεις.

Μ ή λησμονούμε δτι τό ιερό τοτέμ εξακολουθεί νά είναι δ στοργικός 
προστάτης δλης τής φυλής γενικά καί κάθε ατόμου ειδικά. Τό τοτέμ είναι 
έκεΐνο πού χορηγεί την καλή χρονιά, την ευφορία στα χωράφια, την ευγονία 
στά κοπάδια, την υγεία καί την εύγονια στους ανθρώπους τής φυλής. Γιά τό 
λόγο τούτο, ντύνονται όλοι οί άνθρωποι στις τελετές τους μέ ίδια φτερά ή 
κάνουν τις ίδιες μιμητικές κινήσεις τοϋ ζώου. Γίνονηιι όλοι πολλά χοτέμ, 
πού πολλαπλασιάζουν τις ενωμένες τους δυνάμεις γιά  νά ενισχύσουν τις προ 
οπάθειες τοΰ ιερού τους τοτέμ στον αγώνα τους υπέρ τής ευημερίας τής 
φυλής,

'Ο  σεβασμός πού τρέφουν στο τοτέμ—πρόγονό τους μπορεί νά φανή 
από μερικά παραδείγματα, όπως τά άκόλουθα :

Οι Μπορορόρος (Borororos), μια ινδική φυλή στή Βραζιλία τής 'Α 
μερικής, πιστεύουν δτι προήλθαν άπό ένα είδος παπαγάλους, πού ζοϋν στα 
δάση τής χώρας εκείνης καί πού έχουν κάτι θαυμάσια μεγαλοπρεπή πού 
πουλά, γεμάτα ζωηρό κόκκινο χρώμα. Στους άληθινούς λοιπόν παπαγάλους 
τοϋ δάσους φέρονται οΐ Ερυθρόδερμοι μέ εξαιρετική στοργή, τούς θεωρούν 
σάν ανθρώπους τής φυλής τους, ποτέ δεν τρώνε τό κρέας τους, καί στό θά 
νατό δποιουδήποτε παπαγάλου θρηνούν καί κρατούν πένθος δμοιο σά νά 
πέθανε άνθρωπος τής φυλής τους *).

Στό Περού τής ’Αμερικής οί ιθαγενείς Ιν δ ο ί πιστεύουν οτι κατάγον
ται από λεοντάρια. Γιά τό λόγο τούτο καί λατρεύουν τό λεοντάρι σάν Θεό 
τους, καί στά πανηγύρια τους παρουσιάζονται ντυμένοι μέσα σέ λέοντές μέ τά 
κεφάλια τών Λεονταριών βαλμένα άπάνου από τά δικά τους !). Είναι δέρματα 
νεχρών λεονταριών πού τά βρίσκουν καί τά φυλάνε γιά τέτοιες περιστάσεις. 
'Η  εμφάνιση καθενός από τούς ιθαγενείς αυτούς σέ τέτοιες γιορτές δίνει τήν 
εντύπωση δτι πρόκειται καί για έναν 'Ηρακλή, πού φοράει τό δέρμα κάποιου 
λέοντος τής Νεμέας.

Οί Μπεκουάνα; (Bechuanas) είναι μια φυλή πού κατοικεί στή Νό
τια ’Αφρική, κοντά στό άκρωτήριο τής Καλής Ε λπίδας. 'Ιερά ζώο χής φυ 
λής τους έχουν τό σκαντζόχοιρο και δεν επιτρέπουν σέ κανέναν ξένο νά πει 
ράξη μπροστά τους όποίοδήποτε δμοιο ζώο."Αν κανείς σκοτώση κάποιον τέ 
τοιο σκαντζόχοιρο, τότε άκοϋτε τούς ανθρώπους τής φυλής εκείνης νά λένε : 
«Σκοτώσανε έναν από μας, έναν αδερφό μας» 1 2 3).

Οΐ Γουανίκα (W anika), ιθαγενείς τής ’Ανατολικής ’Αφρικής, τό τ£ο 
βερό ζώο τήν ύαινα τη θεωρούν σάν πρόγονό τους, άπό τόν όποιο γεννήθη

1) F ra z e r , C rea tio n  σ. 16.
2) F razer, C reation σ. 24 καί F. Ο T. 1, 32,
3) F razer, C reation σ. 18,



καν οί διάφορες φυλές. Γιά τό λόγο τούτο ό θάνατος μιας ύαινας παίρνει 
έκεϊ μορφή γενικού πένθους άπό δλο το λαό. Τό πένθος των Ιθαγενών αυ
τών γιά ιό  θάνατο τοΰ αρχηγού μιας φυλής δεν είναι τίποτα μπροστά στό γε
νικό πένθος, δίαν βρεθή πεθαμένη μιά ύαινα. Γιατί τδ θάνατο τοΰ αρχη
γού τον πενθεί μια μόνη φυλή, ή φυλή του. 'Ε νώ  γιά τό θάνατο μιΰς ύαι
νας ειδοποιούνται δλες οι φυλές των ιθαγενών αυτών και πενθούν δλες άπό 
κοινού ')·

'Από τις τέτοιες τοτεμιχές δοξασίες προήλθε καί τό φαινόμενο τής 
«εξωτερικής ψυχής». Είναι ενα πρότυπο μέ τοτεμική προέλευση, πού δμως 
έπεκτείνεται και φτάνει σιά παραμύθια δλων σχεδόν των τόπων. Σύμφωνα 
μέ τις δοξασίες αυτές, σέ ενα ώρισμένοζώο κατοιχεΐ ή ψυχή ενός ώρισμένου 
ανθρώπου τής φυλής. Κατά συνέπεια δποια τυχόν βλάβη θά γίνη στο ζώο 
τούτο, Αντίστοιχη βλάβη θά γίνη καί στον άνθρωπο. Σκοτώνει π. χ. κάποιος 
τό ζώο εκείνο ; Τότε τήν ίδια  μέρα ένας άνθρωπος πεθαίνει σέ κάποιο χωριό 
τής φυλής, κ ι’ ό λόγος είναι, γ ιατί ή ζωή του κι’ ή ζωή τοΰ ζώου θά ήταν 
«λληλένδετα δεμένες. Μάς φαίνονται σήμερα απίστευτες τέτοιες Ιδέες. Γιά τήν 
τοτεμική δμως κοινωνία αυτά είναι ή βαθύτερη πίστη, άρα ή πιο σίγουρη 
πραγματικότητα. 'Αρχουν δυο σύντομα παραδείγματα :

Στή Νότια Νιγηρία τής Δυτικής Α φρικής μιά φυλή, Άσσίγκα ονό- 
ματι, δεν άφήνει τούς ξένους νά ψαρεύουν στό ποτάμι έχει, επειδή—λένε— 
μέσα στά ψάρια εκείνα κατοικούν οί ψυχές τών ανθρώπων τής φυλής s).

Στην ίδια Δυτική Α φ ρική ένας Ά γγλος έμπορος πυροβόλησε μιά 
φορά καί σκότωσε έναν ιπποπόταμο. Αυτό συνέβη κοντά σ’ ενα χωριό. Τήν ίδια 
δμως εκείνη βραδυά μιά γυναίκα έτυχε νά πεθάνη στό χωριό έκεΐνο. Την 
άλλη μέρα οί συγγενείς τής πεθαμένης γυναίκας ήρθαν καί ζήτησαν από τον 
"Αγγλο έμπορο πέντε λίρες ώς άποζημίωση, επειδή σκοτώνοντας τόν ιππο
πόταμο έγινε αιτία νά πεθάνη κΓ ή γυναίκα, τής οποίας ή ψυχή ζούσε μέσα 
σ’ έκεΐνο τό ζώο. Ό  ’Άγγλος στην αρχή δυστρρ.τοΰσε, στό τέλος δμως σύμ
φωνα μέ τό άγραφο τοπικό δίκαιο υποχρεώθηκε καί πλήρωσε ιό ποσό s).

Τά λίγα uocd παραδείγματα δείχνουν πόσο ή τοτεμική λατρεία εξί
σωσε άνθρώπους καί ζώα καί συνεπώς Ιτοίμασε δλες τις άναγκαίες προϋπο" 
θέσεις γιά ν' αναπτυχθούν μυθολογικές διηγήσεις στις όποιες μέ λογής λο- 
γής μικροαποκλίσεις υποστηρίζεται ή εξής γενική αρχή : Ό τ ι  πρώτα πρώτα 
υπήρχε τό ιερό ζώο τοτέμ, ακαθόριστο κάπως σέ μορφή. Μέ τόν καιρό δμως 
έγιναν μερικές μεταβολές στά μέλη τού ζώου, ύστερα μεταβολές στις κινήσεις 
του, ώσπου περνώντας άπό διάφορα σιάδια έφτασε στή σημερινή μορφή τοΰ 
ανθρώπου. ΙΙαραλλήλως άλλα ζώα τού ίδιον ζώου-τοτέμ σταθεροποίησαν τό 1 2 3

1) F raze r, C reation σ. 2 ί καί F , Ο. T. 1, 32.
2) F ra z e r , C reation σ· 20.
3) F razer, Creation σ. 20.



σημερινό σωζόμενο τύπο τού Αντίστοιχου ζώου, με χό όποιο οϊ άνθρωποι τής 
φυλής θεωρούν όχι έχουν τόσο στενούς δεσμούς; που παίρνουν τις μορφές 
αδερφιών προς αδέρφια, ή προγόνων προς απογόνους.

Τελειώνονχας μέ τήντστεμική έξέλιξη των μορφών πού προχωρούν από 
Αμορφα Ατελέστερα ζώα σέ τέλειους Ανθρώπους, ζαναθυμούμαστε δτι Αρκετοί 
πρωτόγονοι λαοί, μέ το λαογραφικό τους τούτο πρότυπο, δικαιούνται να διεκ- 
δικήσουν ένα σημαντικό μέρος Από την πρωτοτυπία πού εμφανίζει ή θεω 
ρία τού D arw in. Ή  κύρια διαφορά τους είναι δτι τήν ΐδ ιπ  θειορία οί πρω 
τόγονοι λαοί ιή στηρίζουν στην πίστη τους, ένώ ό D arw in  θέλησε καί π έ
τυχε να τή στήριξή στην επιστήμη. Μέ την εύκαιρία Αξίζει να ΐπενθυμηθή 
Ατι πρώτος πού διατύπωσε όμοια θεωρία είναι ό Αρχαίος φιλόσοφος Έ μ πε 
δοκλής, πού πρώτος ΐποσιήριξεν δτι, εξακοντισμένοι από τή φωτιά πού 
υπάρχει μέσα σιό έσωτερικο τής γής, πετάχτηκαν έξω άμορφοι σβώλοι Από 
χώμα και νερό, καί δτι ύστερα Από τούς σβώλους τούτους προήλθαν τερα
τόμορφα όντα, ταύροι μέ κεφάλια ανθρώπων ή άνθρωποι μέ κεφάλια ταύ
ρων, ώσπου τέλος σιγά-σιγα καί ύστερα Απο στάδια εξελικτικά προήλθαν οί 
σημερινές μορφές Ανθρώπων καί ζώων '). *Άς ΐπενθυμηθή Ακόμη δτι καί 
ένας άλλος Αρχαίος "Ελληνας φιλόσοφος, ο ’Αναξίμανδρος ό Μιλήσιος, είχε 
τή γνώμη δτι οί άνθρωποι προήλθαν από τά ψάρια !). 1 2

1) Βλ. Η . Diels, Die F ragm en te  der V o r s o k r a t i k e r I (B erlin , 1906  ̂
σελ. 190 κέξ. Πρβλ. Λουκρητίαν, D e Reruııı N atura ν. 837 κέξ. Βλ. επίσης F ra . 
zer. C reation σ. 34 καί F . Ο. T. 1, 44.

2) ϋλοντάρχον, Συμποσιακών Προβλημάτων V III. 8. 4. 4 .: * Ό  ’-ivaf»' 
μάνδρας των Α νθρώ πω ν  πατέρα χαί μητέρα κοινόν  άποψήνα; τον ίχθΰν , διέβαλε 
οτρός ιην βρωοινν, Ό  όρος «μητέρα» τοΰ ’Αναξίμανδρου μέ φέρνει νά συνδέσω 
τήν ελληνική μαρτυρία μέ μιάν όμοια περίπτωση πού γίνεται στήν Πονάπη, μιά 
νήσο άπό ric Caroline Is lan d s ; Έ κεΐ οί διάφορες οικογένειες θεωρούν τον ειυτό 
τους σέ άμεση σχέση καί Αλληλεξάρτηση μέ τά ψ ίρ ω  άπό τα όποια καί πισιεύουν 
ότι κατάγονται. Γιά τό λόγο τούτο καί τά ονομάζουν «μητέρες», τά θεωρούν Ιερά 
καί Sev τά βλάπτουν. Μεγάλοι χοροί, συνοδευόμενοι καί άπό προσευχές, γίνονται προς 
τιμή τους. "Οποιος τολμήση να βλάψη ένα τέτοιο ψάρι, έχει ώς συνέπεια την t  ι- 
μωρία του άπό τό λαή. Επίσης θά τόν τιμωρήση Αφευκτα καί ή οργισμένη θεότητα, 
κωνή 6έ πίστη στήν τελευταία περίπτωση είναι ότι ώ; πιό κοινή τιμωρία τής ιε
ροσυλίας αυτής θά  είναι ή τύφλωση τού δράστη από τόν Αδικημένο Θεό. (Βλ. πε
ριγραφή τού εθίμου «ύτοΰ στόν F razer, F. Ο, T. 1, 40). Σχετικές μέ ιά  πιό πάνω 
μπορούμε νά θεωρήσουμε καί δυο Αλλες πληροφορίες τοΰ Πλουτάρχου, πού δεί
χνουν παρόμοια σχέση ανθρώπων καί ψοριών : α) Στήν πρώτη περίπτωση ό Πυ
θαγόρας αγοράζει μιά ψαριά φρεσκοπιασμένα ψάρια καί τά Αφήνει πάλι σιή θά 
λασσα, πιστεύοντας πώς έτσι κάνοντας ελευθερώνει δικούς του συγγενείς ; «Κ αί' 
τοι βόλον ιχύλύίον νιρίαοόαί ποτέ ψασί τόν FTı:x}c.yόραν, ι  i r 1 άφτίναι xrXevovu τήν 
οαχήνην, ονχ  ώί Αλλοφύλων καί πολέμιων άμελήσαντα  των ίχθόω ν, Αλί1 ώς υπέρ 
φίλων καί οίκιίω ν γεγονότω ν αιχμαλώ τω ν  λύτρα κατ α β αλόντ ■ (Συμποσιακών 
Προβλημάτων V II(. 8. 3. 4.). β) «άττ οί τού ΙΤοστιδώνο; (τρεις, οθί ίερομνήμοναί



Γ
Ερχόμαστε τώρα στην κυριώτερη κατηγορία των δοξασιών για τήν 

καταγωγή τοΰ άνθρώπου.Είναι ή κατηγορία πού άφορά όχι πια τήν εξέλιξη 
των μορφών αλλά τη δημιουργία τον άνθρώπου άτά κάποια &ύ'κή ή πάντως 
δπερφνσιχη δύναμη.

Μέ ποιον τρόπο νομίζει κάθε λαό; δτι έγινε ή δημιουργία αυτή τοΰ 
ανθρώπου ; Ποιες οί δοξασίες τοΰ κείθε λαοΰ ; Παίρνουμε πρώτη τήν ελλη
νική παράδοση ■ ■

’Ανάμεσα στον Έλικώνα, τον Παρνασσό και τή Δαυλίδα, βρίσκεται 
έκει ανάμεσα μια τοποθεσία όπου έγινε κάποτε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. 
’Εκεί ό Προμηθέας έπλασε τον ελληνικό Ά δάμ  και τήν ελληνική Εΰα, τούς 
Ιδιαιτέρους προγόνους μας. Τού; έπλασε από πηλό, περίπου όπως ο κανα
τάς πλάθει μιά στάμνα, όπως ένα παιδί πλάθει μια χωματένια κούκλα καί 
Οπως οί σημερινοί γλύπτες πλάθουν μέ πηλό τά προπλάσματα των άγαλμά* 
των τους. Τό περιστατικό μέ τόν Προμηθέα μυθολογείται δ ιι συνέβη στήν 
προϊστορική εποχή. *Ώ; τά χρόνια όμως τοΰ περιηγητοΰ Παυσανία έμεινε 
στο ίδιο εκείνο σημείο παρατημένος πηλός πού σ’ όποιον ζύγωνε κοντά μύ
ριζε, λένε, σαν ανθρώπινο δέρμα καί σάρκα. Αΰιά μάς τά βεβαιώνει ό Παυ
σανίας λέγοντας (10,4,4.) : «77υνοπεΰσι &έ έστιν έπί τή δδφ πλίν&ον τε ώμής 
οίκημα oİ) μέγα  καί ίν α ΰ ιφ  λίθου ίου Πενιελήσιν άγαλμα, θν ’Ασκληπιόν, 
OÎ δε Προμη&έα είναι φαοι' καί παρέχονται γε t ον λόγον μαρτύρια. Α ίθοί 
κεϊνταί σφιοιν επί τη χαράδρα, μέγεθος με» εκάτ&ρος ώς φόρτον άποχρώντα 
άιαάξης είναι, χρώμα όέ i a t ı  πηλόν σφιοιν, ον γεώδους, άλλ’ ώ; αν χαρά
δρας γένοιτο ή χειμάρρου ψαμμώδους, παρέχονται δε δομήν ίγγύτατα χρωτΐ 
άνθρώπου' ταντα ειι λείπεο&αι τον πηλού λίγουαιν, έ£ ον καί απαν ύπδ ιοΰ 
Προμη&έως τό γένος πλαο&ήναι των ανθρώπων»,

ΐή ν  ίδια πληροφορία τονίζει καί ό μυθογράφος ’Απολλόδωρος, γρά
φοντας τά εξής : «Προμγθεύς άΐ έ£ νδαιος καί γης ανθρώπους ττλάσας ε<5α>- 
κεν ανιοΐς καί πϋρ, λάθρα Διός ίν νάράηκι κρύψας ')*>.

Μία τρίτη αρχαία πληροφορία (περιέχεται στό Μέγα ’Ετυμολογικόν, 
σ. 470, στ, 45 κεξ. βλ. Ιδίως στ. 56 στη λ. Ίκόνιον) μάς λέγει τά έξης : « /V  
νομένον ιον επί Δευκαλίωνος καιακλνσμοϋ, πάνιες θιεφθάρησαν. Ά ναζηραν· 
θείοης δέ τής γής, δ Ζώ ς ίκέλενοε τοδ Προμηβ-εΐ καί τή Ά&ηνά τΥδωλα δια- 
πλάοαι ίκ τον πηλού' καί τούς ανέμους εμφυοήοαι ίκέλενοε, καί ζώντα άπο- 
τελέσαι».

Ό  Προμηθέας γιά νά πλάση τό άνθρώπινο γένος έργάσθηκε κατά 
τόν ίδιο τρόπο, όπως έργάμθηκεν ό ‘Ή φαιστος κατ’ εντολή τοΰ Αιός γιά νά * 1

καλονμτν, ίχ&νς ονκ έα9·ίοναι... καί νίβονται τον ίχ&νν, ώς όμογτνή καί αόντρο- 
ψ ο ν .  (Συμποσ. Προβλιιμ. V III. 8. 4. 1—2),

1) ’Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη 1. 7· 1.



πλάση άπό χώμα καί νερό την πρώτη εκείνη γυναίκα, την Πανδώρα. Ή  
ιστορία τοΰ νερού και τοΰ πηλού αυτού είναι πολύ παλιά στην ελληνική πα
ράδοση, αφού ιόν 8ον αιώνα π.Χ. μάς την παραδίδει ό Η σίοδος στα πο ιή 
ματα του «’Έργα καί Ή μέραι»  και «Θεογονία» ’).

Διαβάζοντας τά πιδ πάνω καθένας εύκολα θυμάται την ανάλογη πλη
ροφορία πού μάς δίνει ή Παλαιά Διαθήκη για τούς Πρωτοπλάστους, Ιδ ια ί
τερα για τόν 'Αδάμ. Ή  σχετική περικοπή άπό το 2ο κεφάλαιο τής Γενέ 
σεως έχει ώς εξής : «Αθο; ή βίβλος γενέοεο); ονρανοϋ καί γης, δ η  εγένειο' 
fj ήμερη ίποίηοε Κύριοί δ Θεδί ιόν ουράν oy καί ιήν γην... καί επλαοεν δ 
θεδς  τόν άνθρωπον χοΰν δπδ ιής γής' καί Ινεφύοηοεν είς ιό πρόσαιπον αδ- 
τοϋ πνοήν ζωής, καί έγενειο δ α’ϋρω πο; εις ψυχήν ζώοαι% *),

"Ας προστεθη διι στην εβραϊκή γλώσσα Adam  (άρσ·) σημαίνει τόν 
πρωτόπλαστο, καί adamak (θηλ.) σημαίνει το χώμα, τή Γή.

Κΐναι ιδιαιτέρως αξιόλογο τό γεγονός o u  τό λαογραφικό τούτο στοι
χείο, δηλ. τό θέμα τοΰ πηλού από τόν όποιο πλάθεται ό πρώτο; άνθρωπος, 
δέν ανήκει μόνο στην αρχαιότερη Ελληνική καί στην άρχαιότερη Ε βραϊκή 
παράδοση, άλλ’ ακόμη μαρτυρεΐται καί από άρχαΐες Βαβυλωνιακές καί αρ
χαίες Αιγυπτιακές πηγές. Στη Βαβυλωνιακή παράδοση ό θεός Bel καί άλλοι 
βαβυλωνιακοΐ θεοί έπλασαν μέ πηλό τούς ανθρώπους 3). Στήν Αιγυπτιακή 
παράδοση ό Κριοκέφαλος θεός KhnoiWlOU, ό πατέρας των Αιγυπτίων θεών, 
μυθολογείται ότι έπλασε ανθρώπους από πηλό, χρησιμοποιώντας μάλιστα 
τόν κεραμικό του τροχό γιά την επεξεργασία τοΰ πηλού ‘). ‘Η Αιγυπτιακή 
τούτη παράδοση είναι πολύ παλιά.

1) Η σιόδου, ’Έ ρ γα  καί Ή μ έ ρ α ι  σ, 50—63 :
"Ως εφατ’’ Ικ δ* έγέλασοε πατήρ άνδρών τε διώ ν ιε.
"Ήφαιστον δ’ Ικέλευοε περικλυτόν δττι τάχιστα 
yafa» ίίίει φνρειν, έν δ’ ανθρώπου θέμεν ηΰδήν 
κ«ί σθένος, αθανάτης δε θεής είς ώπα έίσκειν...

Βλ. καί πιό κάτω σ ιίχ . 70—71 :
αντϊκα ί  ’ εκ γαίης πΐάοοεν  κλυτός Ά μφιγυήεις 
παρθένφ αΐβοίη ΐκελον...

Τό αν-τό επεισόδιο γιά τήν Πανδώρα, πώς τήν έπλασαν οί θεοί καί πώς 
τή στόλισαν, τό περιγράφει δ Η σίοδος καί οτή Θεογονία στ. 570 κέξ : 

αύτίκα δ’ άντί πυρός τε ΐ|β ν  κακόν άνθρώποισιν" 
γαίης γ«ρ ούμπλαοοε περικλυτός Άμφιγυήεις 
παρθένω αίθοίη ΐκελον Κρονίδεω διά βουλάς. 
ζώσε δέ καί κόσμησε θεά γλαυκώπις Ά θή νη  
άργυφέη έσβήτι' κατά κρήδεν δέ καλόπτρην 
δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε, θανμα ίδέσθαι.

2) Γένεοίς, κεφ. 2, 7- 3) F razer, F . Ο. T. 1, 6.
1) F razer, F . Ο. T. 1, 6. K lınoum ou τόν γράφει δ F ra ze r, ενώ άλλοι τόν 

γράφουν καί K hnenıu. Σύμφωνα μέ άλλη αιγυπτιακή παράδοση τού: ανθρώπους 
ρπλαρε ρ θεός τής Μέμφιδος P talı.



"Υστερα άπο τις παρ«δόσεις αυτές, μπορεί κανείς νά συλλογιστή ώς 
έξης : Γ ια  νά δπάρχη ή δοξασία αυτή για την καταγωγή τοΰ Ανθρώπου κοινή 
σέτόσους αρχαίου; λαούς, στους αρχαίους Βαβυλωνίους, τους αρχαίους Α ι
γυπτίους, στους αρχαίους 'Έλληνες, στους Αρχαίου; Εβραίους, τούτο εΐναι 
φανερό πια σημάδι οτι ή κοινή αυτή δοξασία τόσων λαών πρέπει νάχη κοινή 
—συνεπώς πολύ βαθειά—-τή ρίζα της, φτάνοντας ώς τις άγνωστες μας πρώ 
τες ρίζες τοΰ προϊστορικού ανθρώπινου βίου. Δ η λ. μ' άλλα λόγια, πρέπει 
διπαροΜψως νά είναι ηίαιη πρωτόγονη χα! άρχέγονη τών πιο παλαιών με
σογειακών λαών,

"Οταν όμως φτάνουμε σέ ένα κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ 
πρωτόγονου πολιτισμού, ή Συγκριτική “Εθνολογική “Επιστήμη ορίζει δτι 
άιροΰ παρουσιάζεται σέ μια τόσο μεγάλη περιοχή τό πρωτόγονο τοΰτο γνώ 
ρισμα, τότε τό σωστότερο εΐναι ν« περιμένουμε ανάλογη ύπαρξη τοΰ ίδιου 
τούτου φαινομένου και σέ άλλους τόπους μέ ισοδύναμη, δηλ. επίσης πρωτό
γονη, κοινωνική και πνευματική βαθμίδα.

Τέτοιες περιοχές εΐναι οί άλλες “Ή πειροι, ιδίως δ ψυχικός κόσμος— 
παραδόσεις, έθιμα, λατρεία—που έχουν οί “ιθαγενείς τής Αυστραλίας καί τής 
Πολυνησίας, οί ιθαγενείς τής “Αφρικής και τής “Ασίας, και οί ’Εσκιμώοι, οί 
“Ερυθρόδερμοι και οί “ιθαγενείς τοΰ Μεξικού, τοΰ Περοΰ και τόσων άλλων 
χωρών τής “Αμερικής.

Πόσο παλιοί, πρωτόγονοι σέ πολιτισμό, άδειοι συνεπώς άπό επεξερ
γασμένο ήθικό περιεχόμενο—μά άκριβώς για τοΰτο αρχαϊκοί καί ανεκτίμη
τοι για τή Συγκριτική “Εθνολογία και τήν έρευνα τής καταγωγής τοΰ Ανθρώ
πινου πολιτισμού—είναι οΐ μύθοι κΓ οί δοξασίες καί οί κατά παράδοση πρά
ξεις όλων εκείνων των περιφρονημένων και τόσο συμπαθητικών λαών — τό 
πράγμα τοΰτο είναι ίσως πολύ δύσκολο νά τό εκτίμηση κανείς άν δέν άσχο* 
ληθή ειδικά καί δέ διαπίστωση τις αλλεπάλληλες μεγάλες ομοιότητες σχεδόν 
όλων τών κεντρικών γνωρισμάτων. Είναι στο βάθος πάρα πολύ δμοιες, Αρ- 
κεΐ νά ξέρη κανείς νά μην εμποδίζεται άπό τΐς υστερογενείς λεπτομέρειες που 
σέ κάθε έθιμο, δοξασία, παράδοση, προσκολλήθηκαν πολύ αργότερα, ώστόσο 
όμως πού κατορθώνουν συχνά ν’ αλλάζουν έτσι τόν Αρχικό χαρακιήρα καί νά 
δημιουργούν ύφος φαινομενικά διαφορετικό καί ανεξάρτητο-

“Έχοντας υπόψη μας αυτά, άς έρθουμε πρώτα νά ίδοΰμε τί οΐ άλλοι 
πρωτόγονοι λαοί πιστεύουν γιά τό ίδιο ζήτημα,

Ανοτραλία. Οί Μαύροι τής Αυστραλίας, δσοι κατοικούν στήν περιοχή 
κοντά στ ή Μελβούρνη, έλεγαν ört 6 Θεός δημιούργησε τόν άνθρωπο κατά 
τόν εξής τρόπο : Ό  Πούντ-Ζέλ (Pund-Jel), ο δημιουργός,μιά μέρα πήρε τό 
μεγάλο μαχαίρι του κΓ έκοψε τρεις πλατείες λουρίδες φλοιό Από κάποιο δέντρο. 
Στο ένα κομμάτι τού φλοιού έβαλε πηλό καί τόν δούλεψε έτσι πού νά γινη



κατάλληλος νά πλαστή. ‘Ύστερα κηρέ τον πηλό καί πάνω σέ καθένα άπό τα 
άλλα δυο μεγάλα κομμάτια τοΰ φλοιού έφτιαξε από μιαν ανθρώπινη μορφή. 
Πρώτα έπλασε τα πόδια, ύστερα τον κορμό, ύσιερα τά /.έρια κι’ ύστερα τό 
κεφάλι. Μόλις τέλειωσε, ευχαριστήθηκε τόσο πολύ, πού από τή χαρά του αρ. 
χισε γύρω από τις δυο τούτες πήλινες άνθρώπινες μορφές νά χορευη."Υστερα 
πήγε καί πήρε ΐνες από φλοιό ευκάλυπτον και τις κόλλησε στά κεφάλια των 
πήλινων μορφών, άντί γιά μαλλιά τους. Τότε κοίταξε πάλι τούς δυο πήλι
νους ανθρώπους νά Ιδη πώς τούς πήγαιναν τά χοριάρινα μαλλιά, ευχαρι
στήθηκε μέ τό έργο του καί άρχισε πάλι νά χορεόη ολόγυρά τους,'Ύ σιέρα ό 
Θεός Ποΰντ Ζέλ, ό δημιουργός, αφού τελείωσε τό χορό του, γονάτισε κοντά 
στους δυο πήλινους ανθρώπους του καί φύσηξε δυνατά την αναπνοή του 
μέσα στο στόμα του; καί τίς μόιες τους. Καί αμέσως οί δυο εκείνοι άνθρω 
ποι, οί καμωμένοι από τον πηλό, άρχισαν νά σαλεύουν, ύστερα νά μιλούν Καί 
τέλος νά σηκώνουνται δρθιοί σαν δυό άνθρωποι, μεγαλωμένοι και ώ ριμοι').

Θά σκεφτή ίσως κανείς μήπως ή ίστορία «ύιή είναι αυστραλιανή δια 
σκευή τής όμοιας ιστορίας, πού υπάρχει στην Παλαιό Διαθήκη κα! προφα
νώς εφτασεν ώς εκεί μέ τούς Ευρωπαίους χριστιανούς άποίκους. Μια τέτοια 
όμως έκδοχή αποκλείεται. *Έχει υπεύθυνα έπιβεβαιωθή καί έπαληθευθή 
από πολλούς, δτι όταν οί εξερευνητές δκουγαν και έγραφαν τις ιστορίες αυ
τές από τούς Ιθαγενείς τών διαφόρων χωρών, οί τελευταίοι δεν είχαν ίποστή 
επίδραση άπό τίς ιδέες τών λευκών καί κυρίως δεν εΐχαν Ιδέα περί Ιίαλαιΰς 
Διαθήκης και Ά δάμ. ’Άλλωστε, ακριβώς γιά τούτο έχουν ιδιαίτερη γιά τή 
Συγκριτική ’Εθνολογία αξία οΐ δοξασίες τους, επειδή είναι κ ι’ αυτές ιθα γε
νείς ίστσρίες όπως κι’ οί κάτοικοι πού τίς διηγούνται.

Νέα Ζηλανδία : ’Ερχόμαστε τώρα στή Νέα Ζηλανδία, όπου συναν 
τοΰμε τού; Μαόρι, αυτούς τούς αύτόχθονες Νεοζηλανδούς ήμιαγρίους πού 
ζοΰν μέ τροπικούς καρπούς καί μέ τά αεικίνητα μονόξυλά τους. Λένε λοιπόν 
οΐ Μαόρι τήν έξης ιστορία : Δημιουργός τοΰ ανθρώπινου γένους ήταν ένας 
θεός πού τόν ονομάζουν Τού ή άλλοι τόν λένε Tini ή κατ’ άλλους Τάνε, Αύ 
τός λοιπόν ό θεός πήρε κόκκινο πηλό άπό μιαν άκροποταμιά, τόν ζύμωσε 
μαζί μέ δικό του αίμα καί έπλασε ένα ομοίωμα τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ του, 
μέ μάτια, πόδια, χέρια, όλα κανονικά. Ό  χωμάτινος άνθρωπος τοΰ θεού 
Τίκι ήταν πραγματικά ένα αληθινό όμοίωμα τού δημιουργού του.

’Αφού τελείωσε μέ τόν πηλό, τόιε ό θεός Τού ή Τίκι έδωσε ζωή στο 
χωματένιο ομοίωμά του μέ τόν έξης τρόπο : Φύσηξε τήν αναπνοή του μέσα 
στό στόμα καί τά ρουθούνια τού πήλινου ομοιώματος λέγοντας τήν ΐδια  στιγμή: 
«Πνεύμα τής ζωής, φιερνίσου». Καί αμέσως τότε ό πήλινος άνθρωπος ζων
τάνεψε καί φτερνίστηκε.



Ά π ό  όλα αυτά πού έγιναν τή στιγμήν εκείνη—λένε οί Μαόρι—τό πιο 
σπουδαίο ήταν to φτέονιομα, καί αυτό τό σύμβολο τής δύναμης των θεών απο
μένει ανάμεσα μας ακόμη ώς τα σήμερα—έτσι βεβαιώνουν οί Μ αόρι.Απομέ
νει για νά μάς θυμίζη τό μεγάλο έργο τοΰ θεού Τού πού Ικεΐνος έπρηξε πό
νου στο βωμό τοΰ Καουχάνγκσ-νουί.Άπό τότε, όταν οί άνθρωποι ουμβή να 
φτερνίζωνται, δσοι άλλοι θά τύχη νά είναι παρόντες επαναλαμβάνουν τίς 
ίδιες λέξεις, πού ό θεός Τού είπε τον καιρό τής δημιουργίας, Γιατί άκόμη 
και τώρα είναι συνήθεια νά λένε: «Πνεύμα τής ζωής, φτερνίσου». Τόσο 
όμοιος ήταν δ πήλινος άνθρωπος μέ τό θεό του Τίκι, ιό Δημιουργό του, 
ώστε ό θεός Τίκι ιόν πήλινο άνθρωπο τόν ονόμασε T ix t-δχούα (T ikİ-ahua), 
πού στών Μαόρι τή γλώσσα σημαίνει : «ιοΰ θεού Τϊχι τό άμοίωμα» *),

Μελανησία. Οί αύτόχθονες κάτοικοι τής Μελανησίας έχουν τίς εξής 
παραδόσεις για τόν τρόπο πού δημιουργήθη ό πρώτος άνθρωπος. Οί παρα
δόσεις τους όμως διαφέρουν από τόπο σέ τόπο τής Μελανησίας :

"Έτσι στη Μότα, ένα νησί από τίς Batik’s Islands, ό ήρωας Κάτ 
(Q at) ζύμωσε τούς ανθρώπους από πηλό, άπό τόν κόκκινο πηλό πού είναι 
στις όχθες τοΰ ποτάμιου στη Βάνουα Λάβα {Vanua Lava). Στήν άρχή, ό 
ήρωας τούτος ό Κάτ ανθρώπους καί χοίρους τούς έπλαθε ίδιους, λένε οί 
Μελανήσιοι. Οί αδερφοί όμως τοΰ Κάτ διαμαρτυρήθηκαν καί τότες εκείνος 
έκαμε τούς χοίρους νά περπατάν μέ τά τέσσερα, ενώ τόν άνθρωπο τον έκαμε 
νά περπατάη όρθιος ’).

Οί αύτόχθονες τής M alekula, μιας νήσου άπό τίς Νέες Έβρίδες 
(New Hebrides), λένε ou  δ πρώτος άντρας καί ή πρώτη γυναίκα πλάστη- 
καν άπό πηλό, καί τοΰ υπερφυσικού έκείνου όντος πού ήταν ό δημιουργός 
τους τό όνομά του λένε πώς ήταν Μπόκορ (B o k o r)s).

Μιά διαφορετική θεωρία λέγεται στά ΐδια εκείνα μέρη ιής Μελανη- 
σι ας, καί άφορΰ ιήν καταγωγή τού ανθρώπου 3χι άπό πηλό, άλλα &πδ ξύλο.

Ή  ιστορία λέγεται *) στή L akona τής S an ta  M aria. Ε κ ε ί λένε ότι 
ό ίδιος ό Κάτ (Qat) καί ενα άλλο πνεύμα {vui στη ντόπια γλώσσα τους), 
ονομαζόμενο Μαράγουα (M arawa), κι’ οί δυό τους έφτιαξαν ανθρώπους άπό 
ξύλο δέντρου. Ό  Κάτ ιούς έφτιαξε μέ ξύλο άπό δέντρο τής d ra c a e n a : 
(dracaena · tree). "Εξη μέρες δούλεψε δ Κάτ σκαλίζοντας πάνω στο ξύλο 
τά διάφορα μέλη τοΰ άνθρώπινου κορμιού καί συναρμολογώντας τα τό ένα 
μέ τό άλλο. 'Ύστερα τά άφησε άλλες έξη μέρες, ώσπου νά ωριμάσουν έτσι 
καί νά ζωντανέψουν. Τίς τρεις μέρες τά έκρυψε κάπου νά μή φαίνουνιαι. 
Τίς άλλες τρεις μέρες ξανάρχισε την εργασία καί τήν προσπάθεια νά τά κάμη 1 2 * 4
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ζωντανό, ΓΙήρε καί τα έστησε όρθια και χόρεψε μπροστά τους. “Ετσι χο
ρεύοντας καί χτυπώντας ρυθμικά τό τύμπανό του κατώρθωσε τό σκοπό του. 
Οΐ ξύλινοι άνθρωποι άρχισαν σιγά * σιγά νά σαλεύουν, υστέρα ν’ άνασηκώ- 
νουνται, ώσπου τέλος μπορούσαν νά στέκουνται καί νά περπατάν έντεί.ώς 
μονάχοι τους. .Τότες δ Κάτ έπιυσε τούς ζωντανεμένους αυτούς ξύλινους αν
θρώπους του καί τούς μοίρασε σέ αντρόγυνα. Κάθε ζευγάρι τό ονόμασε : 
«ό άντρας και ή γυναίκα του».

Αύιά έκανε δ Κάτ. Τ ί έκανε όμως το άλλο υπερφυσικό δν, δ Μαρα 
γουα; Αυτός έκαμε Επίσης ανθρώπους άπό τό ξύλο κάποιου δέντρου. Τό δέν
τρο όμως ήταν διαφορετικά από τό πριν, κι’ εΐχε όνομα tavisoviso. Δούλεψε 
κι’ αύιός σκληρά—λένε, οί κάτοικοι τής S an ta  M aria στ ή Μελανησία—σκα
λίζοντας έξη μέρες τά κορμιά πάνου στο ξύλο, υστέρα χτύπησε ιό τύμπανό 
του καί τούς έκαμε «Τ αυτός νά πάρουν ζωή. ’Αλλά μόλις δ Μαράγουα είδε 
τούς ξύλινους ανθρώπους του νά σαλεύουν καί νά ζωντανεύουν, έσκαψε ενα 
λάκκο καί τούς έθαψε μέσα γιά άλλες έξη μέρες. "Οταν όμως ξαναγύρισε 
καί παραμέρισε τό χώμα γιά νά δή πώς ήταν οί άνθρωποί του, τούς βρήκε 
όλους νάχουν σαπίσει καί νά μυρίζουν. Κι’ αυτό ήταν ή αρχή τοΰ θανάτου.

’Ανατολικές ’Ινδίες : Οί Κούμις (K am ış), πού κατοικούν σέ περιο
χές τοΰ Άρακάν (A rakan) και Χιτταγκόγκ (C hittagong) στις Ανατολικές 
(ιδίως Ν. A } ’Ινδίες διηγούνται την επόμενη Ιστορία ‘) γιά τή δημιουργία 
τοΰ ανθρώπου. Ό  Θεός, λένε οί ’Ινδοί, έκαμε πρώτα ■ πρώτα τον κόσμο καί 
τά δέντρα καί τά ερπετά, και τελευταία έκαμε εναν άντρα καί μιά γυναίκα 
πλάθοντας τά κορμιά τους άπό πηλό. "Ομως τις πρώτες κείνες μέρες κάθε 
νύχτα, όταν δ Θεός είχεν αποτελειώσει τό έργο του, ερχόταν σιγά - σιγά ενα 
μεγάλο φίδι καί, ενώ δ Θεός κουρασμένος κοιμώταν, τό φίδι κατεβρόχθιζε 
τά δυο πήλινα ομοιώματα. Αυτό συνέβη δυο ή τρεΧς βραδυές συνέχεια. Στην 
αρχή ό Θεός δέν ήξερε πώς νά αντιμετώπιση τό νέο τούτο πρόβλημα, γιατί 
έργαζόταν τόσο πολύ καί κουραζόταν τόσο, πού τοΰ ήταν αδύνατο να μείνη 
συνέχεια ξάγρυπνος τή νύχτα. Στο τέλος όμως βρήκε τόν τρόπο. Σηκώθηκε 
πολύ πρωΐ καί επλασεν ένα σκύλο καί τοΰ έβαλε ζωή. Καί τήν ίδια βραδυά 
όπως τελείωσε τά δυο πήλινα ομοιώματα τοΰ άντρός καί τής γυναικός, έβαλε 
φρουρό τό σκύλο, νά τά φυλάη. Κι’ όταν ήρθε τά φ ίδι νά φάη τούς δυό 
ανθρώπους, δ σκύλος άρχιζε νά γαυγίζη καί τό έδιωξε τρομαγμένο τό φίδι. 
“Ετσι έγινε δυνατό καί πλάστηκαν οί πρώτοι άνθρωποι.

Ά π ό  κείνον τόν καιρό τής δημιουργίας καί άπό τό περιστατικό μέ τό 
σκυλί, μέ τούς πρωτοπλάστους και τό φίδι, συνεχίζεται ώς τά σήμερα—έτσι 
διηγούνται οί Κούμις των ’Ανατολικών ’Ινδιών—συνεχίζεται λοιπόν ή ίδια 
ευεργετική παρέμβαση τών σκυλιών. Ακριβώς γιά τά λόγο τούτο, κάθε φορά



πού θά tv^îj οί άνθρωποι νά πεθαίνουν, τα σκυλιά το προαισθάνονται κι’ 
αρχίζουν να ουρλιάζουν γιατί εξακολουθούνε νά βλέπουν το μεγάλο φ ίδι πού 
έρχεται νά πάρη τού; ανθρώπους. Φαίνεται δμως—συνεχίζει μελαγχολικά ή 
’Ινδική παράδοση—πώς η ό Θεός τώρα κοιμάται πιο βαθειά η τό μεγάλο 
φ ίδι έχει πάρει μεγαλύτερο θάρρος κα'ι πιά δέ φοβάται τά οΰρλιάσματα των 
σκυλιών. Γιατί οί άνθρωποι πεθαίνουν τώρα, κι’ ας ουρλιάζουν οσο θέλουν 
τά σκυλιά. "Αν δμως ο Θεός θά τύχαινε νά έμενε διαρκώς ξάγρυπνος, δέ θά 
είχαμε πιά ούιε άρρώστειες ούτε θανάτους. Γιατί μόνο τίς ώρες εκείνες έρ
χεται τό μεγάλο φίδι καί μάς παίρνει από τή ζωή, ενώ τό προειδοποιητικό 
ούρλιασμα των σκυλιών μας δέ φέρνει πιά κανένα αποτέλεσμα.

Κενΐριχές ’Ινδίες. Ή  προηγούμενη δοξασία υπάρχει σ τ ις ’Ανατολι
κές ’Ινδίες. Παρόμοια ιστορία, μέ μια μικρή παραλλαγή, λέγεται και στΐς 
Κ ε ν τριπές Ε παρχίες ταυ· ’ L d i f ü r .  Την ιστορία τη διηγούνται οί Κόρκους 
(Korkuş), μια αύτόχθονη φυλή τών Κεντρικών ’Ινδιών. Ή τα ν , λένε, τον 
καιρό πού τό Βίντυαν (Vindyaiı) και ή Σατπούρα (Satpura) καί άλλες έκεΐ 
περιοχές, όλες ήταν χωρίς άνθρώπους.Ό  μέγας ινδικός θεός Μαχαντέο (Ma* 
hadeo) αποφάσισε τότε νά κάμη ανθρώπους. "Εστειλε λοιπόν έναν κόρακα 
νά πάη νά βρή κόκκινο χώμα, καί τό πουλί πήγε καί τού βρήκε κόκκινο 
χώμα ανάμεσα στά βουνά τού B etuk Πήγε τότε κΓ ό θεός έκεΐ, πήρε μια 
χουφτιά κόκκινο χώμα καί έπλασε δυο πήλινους ανθρώπους, έναν άντρα καί 
μιά γυναίκα. Μόλις δμως ζύγωνε νά τελείωση, τότε δυά αγριεμένα αλόγα, 
σταλμένα από τον "Ινδρα (Itldra), σηκώθηκαν από μέσα από τή γή καί ήρ
θαν καί τσαλαπάτησαν τά δυό άνθρώπινα ομοιώματα, ώσπου τά έκαμαν 
σκόνη. Λυό άλλες άκόμη μέρες 6 θεός M alıadeo έπέμεινε σιήν προσπάθεια 
του. Σάν έφτανε δμως σιό τέλος, νά σου καί ξαναερχόντουσαν τά 5υό άγρια 
άλογα καί τού έσπαζαν σέ μικρά κομματάκια το.ύς πήλινους άνθροιπους του. 
"Ωσπου τέλος ό μέγας θεός M alıadeo έπλασε πρωία ένα σκύλο, τού φύσηξε 
ζωή και τό ζώο τούτο κράτησε μακρυά ιά άλογα τού "Ινδρα, "Ετσι 6 θεός 
M alıadeo μπόρεσε νά ολοκλήρωσή τό έργο του. πλάθοντας από πηλό τό 
ομοίωμα ενός άντρα καί μιάς γυναίκας, όνομάζοντάς τους Mula καί M ulai. 
Αυτοί οί δύο, ό άντρας καί ή γυναίκα, ο Mıtla καί ή M ulai, έγιναν οί προ-- 
πάτορες τής φυλής K orku, Αυτά λένε οί Κόρκους τών ορεινών Κεντρικών 
Ινδ ιώ ν ‘)·

Άκατολική Ά φρικρ. Στήν ’Αφρική επίσης συναντούμε την ίδια λαϊκή 
δοξασία δτι ο ανθρωτιος έγινε από πηλό. Ώ ;  παραδείγματα παίρνουμε δυό 
άφρικανικές παραδόσεις, τοπικά απομακρυσμένες μεταξύ τους, τή μιαν από 
τήν ’Ανατολική Α φρική καί την άλλη άπό τή Αυιική.

Ή  πρώτη λέγεται από ιούς Σίλλουξ (Shilluks), πού κατοικούν στην



περιοχή του Λευκοί Νείλου. Ot ’Αφρικανοί τούτοι δέ βεβαιώνουν μόνο στις 
παραδόσεις του; δτι οΐ πρώτοι άνθρωποι έχουν πλαστή από πηλό, άλλα καί 
εξηγούν μέ έξυπνο τρόπο γιατί οΐ διάφοροι λαοί έχουν σώματα μέ διαφορε
τικούς χρωματισμούς (λευκή φυλή, κίτρινη, μαύρη κλπ.). Οί διαφορές αυτές 
τών χρωματισμών προέρχονται, λένε, από τούς διαφορετικούς χρωματισμούς 
πού έτυχε να έχή ό πηλός άπο τον όποιο κατασκευάστηκαν. Διηγούνται λοι* 
πόν οί Sillııks, οι ’Αφρικανοί τού Λευκού Νείλου, οτι δ 'Γζούοκ (Jtıok), 
δπως στ ή γλώσσα τους δνομάζουν τό Δημιουργό τοϋ ανθρώπινου γένους, 
έπλασε δλους τούς άνθριόπους τΰΰ κόσμου από χώμα, καί ou  τό έργο του αύτό 
το συμπλήρωσε γυρίζοντας άπό χώρα σέ χώρα σ’ δλο τόν κόσμο. Στη χώρα 
πού τώρα κατοικούν oî λευκοί, δ θεός Ju o k  έτυχε νά βρή δμορφο λευκό 
πηλό κι’ απ’ αυτόν έπλασε τούς λευκούς. Κατόπιν ό θεός αύτό: ήρθε στην 
Αί'γυπτΟ) καί κεΐ παίρνοντας λάσπη από τό Νεΐλο έπλασε άνθρώπους με 
κορμί βαθειά κόκκινο καί καφέ. Τελευταία έφτασε καί στή δική τους χώρα, 
στο Λευκό Νείλο, καί βρίσκοντας εκεί κατά τύχη έτοιμο μαύρο πηλό έφτιαξε 
καί τούς ανθρώπους μαύρους.

Πλάθοντας τόν άνθρωπο έφτιανε κάθε μέλος τού κορμιού του τέτοιο 
πού είναι σήμερα, κι’ αύτό οχι γιά κανένα άλλο λόγο, άλλα επειδή τό προώ- 
ριζε για ωρισμένη, λένε, σκοπιμότητα. ’Έ τσι λοιπόν έφτιαξε πρώτα τά πό 
δια, γιά νά μπορή δ άνθρωπος νά περπατάη, νά τρέχη καί νά πηγαίνη στά 
χωράφια. ’Ύστερα ο θεός Juok  έπλασε τά χέρια, γιά νά μπορή 6 άνθρωπος 
νά καλλιεργή κεχρί, καί τού έδωσε δυο χέρια μέ τό ένα γιά νά πιάνη τήν 
άξίνα καί μέ τό άλλο γιά νά ξεριζώνη τάάγριόχορτα.(Οί Α φρικανοί τής ιδίας 
έκεΐ περιοχής κύρια γεωργική ασχολία τους, σωστότερα κύρια ασχολία τής 
ζωής τους, έχουν τήν καλλιέργεια τού κεχριού.’Έ τσι στους μύθους τους πρόσ- 
θεσαν τήν αιτιολογία τού κεχριού καί γιά τούτο έπλασαν καί τους προ πάτο 
ρές τους καί τό θεό τους κατ’ εικόνα καί ομοίωμά τους, δηλ. νά σκέπτωνται 
κι’ οί πρώτοι εκείνοι καί νά ένεργούν άκριβώς δπως κάνουν καί τούτοι οί ση
μερινοί)."Υστερα ό θεός Juok  έπλασε δυο μάτια, κι’ δ λόγος γιά νά βλέπουν 
οί άνθρωποι τό κεχρί πού θά καλλιεργοΰν."Υστερα έδωσε στον άνθρωπο ένα 
στόμα γιά νά τρώη τούς καρπούς τού κεχριού. "Υστερα έδωσε στον άνθρωπο 
τή γλώσσα, καί γ ι’ αύιό κύριο; λόγος ήταν γιά νά μπορή πρώτα νά τράγου* 
δάη και νά χορεύη, καί κατά δεύτερο λόγο για νά μιλάη καί νά φωνάζη. Στό 
τέλος έπλασε καί κόλλησε δυό αυτιά, γιά νά μπορή δ άνθρωπος ν’ άκούη 
πρώτο καί κύριο τό ρυθμικό θόρυβο πού θά κάνη δ χορός του κι’ ύστερα 
τούς λόγους πού θά βάνουν οί αρχηγοί τής φυλής του. ’Αφού τού κόλλησε 
καί τά δυό αύτιά, δ θεός Ju o k  έστειλε τέλειο τόν άνθρωπο νά πάη πια καί 
νά ζήση, ρυθμίζοντας μονάχος του τόν τρόπο τής ζωής του ’).
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Avuxi) Ά φςμχή. Ά π ό  τήν ’Ανατολική και τό Λευκό Νείλο ερχόμα
στε τώρα στη Δυτική ’Αφρική. Ό λες οι φυλές έκεΐ που κατοικούν τή χώρα 
ίτού λέγεται Τόγκο (Togo land) πιστεύουν δτι δ Θεός οχι μόνον έπλασε αλλά 
και εξακολουθεί άκόμη ώς τα σήμερα νά πλάθη από πηλό τους άνθρώπους. 
Ό τα ν  δ Θεός θέλη να πλάση έναν καλόν άνθρωπο, διαλέγει καί παίρνει 
από τόν καλό πηλό, καί τον πλάθει, Τό παν έξαρτάται άπό τήν ποιότητα 
τοΰ πηλού. “Οταν ο Θεός θέλει νά φτιάξη έναν κακόν άνθρωπο, χρησιμο
ποιεί πηλό δευιέρας ποιότητας. “Οταν τοΰ περισσεύη λίγο μόνον άπό τό νερό 
που εχει και μ’ αυτό μουσκεύει τόν καλό πηλό, τότε δ Θεός τό χύνει χάμω 
στό χώμα οπού τΰχη καί άπό τήν πρόχειρη κείνη λάσπη πλάθει δ Θεός τόν 
κακό καί τόν άπείθαρχο όχλο. Κακή; ποιότητας είναι ή λάσπη, κακής λοι
πόν ποιότητας θά εΐναι καί τά δημτουργήματά της,

Ή  σκηνή όμως τής δημιουργίας τών δυο εντελώς πρώτων ανθρώ
πων συνέβη κατά τους δυτικούς Α φρικανούς ώς έξης : δ Θεός έπλασε μέ 
τόν πηλό πρώτα τόν άντρα καί τόν έστησε όρθιο πάνου στό χώμα. "Υστερα 
έπλασε τή γυναίκα καί τήν τοποθέτησε όρθια κοντά του. Ο ι δύο Ικεΐνοι, 
άγνωστοι ώς τότε αναμεταξύ τους, πρωτόπλαστοι στην αρχή κοίταξαν μέ δ ί
καιη περιέργεια δ ένας τόν άλλον κι’ υστέρα άρχισαν νά γελούν. Αυτό, λένε 
οί κάτοικοι τής Δυτικής ’Αφρικής, σήμαινε δτι επιασαν κιόλας γνωριμία καί 
φιλία. "Υστερα δ Θεός τούς έστειλε νά ζήσουν κι’ οί δυο τους μαζί *)·

Σχετικά μέ τή θεωρία δτι οί πρώτοι δύο άνθρωποι έχουν πλαστή 
άπό πηλό, δοξασίες ανάλογες εχω υπόψη μου καί άπό αρκετά άλλα μέρη. 
Για χάρη συντομίας όμως άρκεΐ ν’ άναφερθοΰν μόνον οί τόποι άπ’ όπου οί 
ύπόλοιπες δοξασίες προέρχονται. "Εχουν λοιπόν καταγραφή ΐδιες δοξασίες 
άπό τούς Έσκιμώους τής Βόρειας ’Αμερικής, άπό τούς Ερυθρόδερμους τής 
Καλιφόρνιας, τής Άριζόνας καί τής Λουϊζιάνας, επίσης άπό τούς ιθαγενείς 
’Ινδούς τοΰ Μεξικού, τοΰ Περού καί τής Παραγουάης. Ό μ οιες δοξασίες 
έχουν ακόμη συγκεντρωθη άπό τό Άσσάμ, τήν περιοχή τής Βεγγάλης, άπό 
Φιννικούς λαούς τής Ρωσσίας, άπό τούς Ταρχάρους τής Σιβηρίας, από τή 
Μπούρμα τής ’Ασίας, άπό τις Φιλιππίνες, τήν Ταΐτη, ιή Βόρνεο, τή Σου- 
μάχρα, καί όλα σχεδόν τά νησιά τού ’Ινδικού ’Αρχιπελάγους καί τής Πολύ* 
νησίας ’).

Δ '.

Ή  ϋεωρία τοΰ πηλόν : "Αν λοιπόν τή δοξασία αυτή τήν εξετάσουμε 
από τήν τοπική της πλευρά, ιή βρίσκουμε νά είναι παγκόσμια, σκορπισμένη 
καί στις πέντε ηπείρους τοΰ κόσμου. "Αν πάλι τήν άντικρύσουμε άπό τή χρο
νολογική της άποψη, διαπιστώνουμε πώς. εΐναι πανάρχαιη, άφοΰ έρχεται 1 2

1) F raze r, F.O.T. 1, 23. Βλ. τοΰ ίδιου, C reation  σ. 13.
2) Βλ. F razer, F .O .T . 1, 3—44 Ιδίως όμως σελ. 9—28.



από τον 'Ησίοδο καί τούς Αιγυπτίους καί τους Βαβυλωνίους καί Εβραίους.
Μπορούμε λοιπόν άφοβα να δεχτούμε πώς ή δοξασία τούτη είναι 

τόσο παλιά δσο σχεδόν καί ό άνθρωπος, η τουλάχιστο πώς είναι -δοξασία 
πρωταρχική, άρχέγονη, μκί άπό τΙς ελάχιστες ιδέες πού Αποτελούσαν τον 
πνευματικό πυρήνα καί την πρωτόγονη φιλοσοφία των προϊστορικών λαών.

Με τ'ις δοξασίες τών διαφόρων λαών γιά την καταγωγή ΐοΰ άνθρω
πον έχει είδικώς «σχολή8 ή καί ο μεγαλύτερος εθνολόγος τών νεωτέρων χρό
νων, 6 Βρεττανός Jam es G. F razer.

Γ ιά  τή «θεωρία τής εξελίξεως* με βάση την τοτεμική λατρεία τά πο 
ρίσματα τοΰ F razer κατά τή γνώμη μου είναι εντελώς ορθά καί τοΰ άνήκει 
ή μεγάλη τιμή δττ πρώτος θεμελίωσε με άκρίβεια τό δύσκολο σύστημα τοΰ 
τοτεμισμού. ("Εχει άλλωστε γράψει πέντε ογκώδεις τόμους είδικώς γιά τό θέμα 
τούτο. Οΐ τέσσεροι έπιγράιρονται Totem ism  and B xogam ism , καί ό πέμ
πτος έχει τό ονομα Totem ica).

Σχετικά δμως μέ τή δεύτερη θεωρία, δηλ. αυτή τής καταγωγής τοΰ 
ανθρώπου από πηλό, ο κορυφαίος καί σεβαστός μου εθνολόγος δεν «σχολεΐ- 
ται Ιδιαίτερα με την αναζήτηση ικανοποιητικού γενικού συμπεράσματος, Ό  
F razer απλώς συγκεντρώνει όλες τις δοξασίες σέ ενοποιημένη συλλογή καί 
μόνο προσθέτει ότι τό χρώμα τού κόκκινου πηλού (κόκκινος όμως σπανιώ- 
τατα άναφέρεται) θά ήταν σχετικό μέ τό αίμα καί φυσικά μέ τό χρώμα τή; 
ανθρώπινης σάρκας. Π ιό κάτω άσχολεΐιαι ιδιαιτέρως μόνο μέ την παράδοση 
τής εβραϊκής δοξασίας, όπως «ΰτή άναφέρεται στην Παλαιέ» Λιαθήκη, Π α 
ρατηρεί τότε ό F razer (F. Ο. T . 1, 29), όπ στην εβραϊκή γλώσσα τό όνομα 
Adam (= Ά δ ά μ ) είναι τής ίδιας οικογένειας μέ τά εβραϊκά ονόματα ada 
m ah πού σημαίνει χώμα και αάΟΜ. πού σημαίνει κόκκινο. Συνδέοντας τ’ις 
τρεις αυτές εβραϊκές λέξεις adam , adam alı καί adorn, δηλ. Ά δάμ , χώμα, 
κόκκινο, συνάγει δ F razer τό συμπέρασμα δα  ή έξωιερική εμφάνιση τοΰ 
κοκκινωπού χώματος τής Παλαιστίνης πιθανώτατα στάθηκεν ή αρχική αίτια 
νά παρομοιασθούν και συσχετισθούν τό χώμα και τό άνθραίπινο κορμί. 
Συνέπεια Ινός τέτοιου εξωτερικού συμπτωματικού συσχετισμού θά υπήρξε ή 
διάπλαση τοΰ μύθου δτΐ δ ό'νθρωπος Ιπλάσθη άπό πηλό, ιδίως άπό κοκκι
νωπό πηλό. Τέτοιος κοκκινωπός πηλός, υποθέτει ό Frazer, θά ήταν και 
στην Ε βραϊκή παράδοση, προκειμένου για τον πηλό τοΰ Ά δάμ. καί άς μην 
άναφέρη τίποτε γιά τό χρώμα τοΰ πηλού εκείνου τό σχετικό κεφάλαιο τής 
Γενέσεως1).

Τό συμπέρασμα δμως τούτο παρουσιάζει άδυναμίες. Πρώτα - πρώτα 
δεν παρέχει ενιαία καθολική λύση, επειδή περιορίζεται μόνο σέ μια μερική 
λύση ενός λαοΰ.Ά ν τό γενικεόσουμε καί στούς άλλους λαούς, τότε παύει νά

1; Tui n't γνώμη τοΰ F razer, |Η. ιδίως F .0  T. 1. 29
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ίσχύη. Γ ια  τούς "Ελληνες π. χ, ό πηλός είχε χρώμα «ψαμμώδες» όπως ρη· 
τως τό μαρτυρούν οί πηγές, ενώ δμως οΐ "Ελληνες έχουμε επίσης λευκά-κοκ- 
κινωπά κορμιά, όπως καί το χώμα τής χώρας μας είναι επίσης κοκκινωπό. 
"Αντίθετα οί μαύροι τής Νέας Ζηλανδίας καί άλλων χωρών αναφέρουν κόκ
κινο πηλό, ενώ δμως τα χορμιά τους είναι γνωστό πώς είναι κατάμαυρα.

Γενικά είναι πολύ δύσκολο μιά περιωρισμένη αιτία νά έχη δημιουρ- 
γηθή ώ; ή κυριώιερη βάση πάνου στην οποία νά στηρίζεται δ γενικός μύ
θος τής δημιουργίας δλόκληρου τού ανθρώπινου γένους

'Από όσα έχω υπόψη μου, υπάρχει καί μιά άλλη λύση, πού έχει προ- 
ταθή για τό πρόβλημα πού μάς απασχολεί. Μάλιστα ή λύση αυτή Ιπιζητεΐ 
νά είναι ενιαία καί γενική γιά  δλες τις περιπτώσεις των προκειμένων δοξα
σιών. Εΐναι ή γνώμη πού υποστηρίζει ou  όλες αυτές οί δοξασίες είναι απο
τέλεσμα τής άγγειοπλαστικής τέχνης καί Ιδιαίτερα τής τέχνης τής κατασκευής 
πήλινων ειδωλίων. ’Επειδή έφτιαχναν οί άνθρωποι τέτοια ανθρωπόμορφα 
ειδώλια, γιά τούτο—λένε οί ίποσιηρικτές αυτής τής θεωρίας—καί επινόη· 
σαν οί ίδιοι οί άνθρωποι τον κοσμογονικό μύθο Οτι καί δ Θεό; δούλεψε 
κατά τόν ΐδιο τρόπο καί συνεπώς έπλασε ζώα καί ανθρώπους κατ’ απομί
μηση τη; εϊδωλοπλαστική; ιώ ν ανθρώπων ’)■ 1

1) Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Η . S chu rtz  στό πολύτιμο βιβλίο του 
U rgeschİchte d er K uîtur, L eipzig  1900, σ. 593 κέξ, Την ίδιαν άποψη άποδέχεται 
καί ό καθηγητή; κ. Γ. Μέγας, γράφονιας τά εξή; (Γ . Μέγας, Ά δάμ καί Χ ρι
στός εις τά; παραδόσεις τού λαού, Ή μερολόγιον Μεγάλης ΈΧλάΰσς 1929 σελ. 385 
—432, Ιδίως βλ. σελ. 386): «Άλλοι χοσμογονι.χοί μύθοι έχουν προφανώς σχέσιν 
μέ τήν δημιουργικήν ενέργειαν αυτού τού άνθρώπου, τήν όποιαν μεταφέρουν καί 
εις τό θειον. Βίία ανάμνησις της άγγειοπλααιιΜής καί κυρίως τής κατασκευής π ή 
λινων ειδωλίων είναι ή πλάσις τσϋ Ά δ ά μ  έν τή Γενέοει καί τής Πανδώρας έν ‘Η 
σιόδου Έ ρ γ ο ι; 60 x i., ξ>εογ. 571 κέ. Ό π ο υ  δμως ώ; βλη είς την πλαστικήν ήτο 
έν χρήσει τό ξύλον ή ιό μάρμαρον, έκεΐ καί οί άνθρωποι θεωρούνται ομοίως έχ 
ξύλου ή έκ λίθου κατασκευασμένοι».

'Α ν όντως ύπάρχη χάποια σχέση μεταξύ τών δυό τούτων ομάδων—της κα
τασκευής πήλινων άνθρωπομορφικών είδωλίων άφ* Ινός καί τής μυθολογούμενης 
κατασκευή; ανθρώπων μέ πηλό άφ’ έτέρου —τότε ή πορεία καί σχέση αίτιου καί 
αίιιατοϋ θά  πρέπη κατά τή γνώμη μου νά νοηθή ότι είναι i κ διαμέτρου αντί&ετη 
άπό έχείνη, πού οί Η. Schurtz, Γ . Μέγας καί άλλοι παραδέχονται.

Έ χω  δηλ. σχηματίσει τήν πεποίθηση: α) Ό τ ι  αρχικό πρώτο στάδιο πρέπει 
νά ήταν ή βαθειά πίστη γιά θαυμάσιε; Ιδιότητες πού είχεν ή ύλη αυτή κα&εαντή, 
π . χ, 1) τό χώμα, τό άπλαστο καί άμορφο ακόμη χώμα, έπίσης 2) δ λ ίθ ο ;, ό ακα
τέργαστος αύτός λίθος, ό φορέας ομω; σημαντικής, Ινυπάρχουσας μέσα του, θεϊκής 
ή μαγικής δύναμης—ό «άργός λίθος* τής άρχαίας έλληνίκης λατρείας—, έπίσης 3) 
τό μέταλλο, τό άκατέργαστο καί άμορφο, σπουδαιότατο ομω; γιά μαγικά επιτεύγματα 
σίδερο κλπ. β) Ό τ ι  ώ ; δεύτερο χρονικό στάδιο θά  πρέπη νά δεχτούμε τήν εξωτερική 
μορφική επεξεργασία τή; ύλης σέ ζωομορφιχές ή άνθρωπομορφιχές παραστάσεις. 
Πρώτη ομω; αφετηρία γιά όλε; τΐς ότοιες Ιπόαενες εξελίξει; πρέπει νά ήταν προ



Κατά τή γνώμη μου ή άποψη αυτή αποστερεί τον προκείμενο παγ
κόσμιο μύθο άπό to βάθος που κάθε γνήσια λατρευτική παράδοση κλείνει 
μέσα της μέ to  άφθονο μυθικό της στοιχείο, ένα στοιχείο πού δεν μπορεϊ 
να είναι ή ξερή απόρροια μιας ανεδαφικής κα'ι περιιορισμένης ΐνέργειας, 
στερημένης από τή γενεσιουργό εσωτερικότητα ενός πρωταρχικού μυστηριακοΰ 
πυρήνα. Νομίζαι συνεπώς ότι ή άποψη τοΰ αγγειοπλαστικού προτύπου 
μπορεί νά χρησιμεύση μόνο για μιά δευτερώτερη, ασήμαντη άρει, λεπτομέ
ρεια : ΓΙ. χ. ότι ή διαμόρφωση των προκειμένων λατρευτικών δοξασιών στη 
σημερινή τους όπως λέγονται μορφή προϋποθέτει βέβαια την εμπειρία των 
λαών για το εΰπλαστο τοΰ βρεγμένου χώμαιος. Ή  εμπειρία δμως αύιή είναι 
απλή και άρχέγονη, χωρίς νά εχη άνάγκη ν’ άποδειχτή από την άγγειοπλα 
σπκή τέχνη και τή δήθεν προΰπαρξή της, ώς τοΰ κατ’ εξοχήν άρχικοΰ γενε
σιουργού προτύπου της.Ή  μεταγενέστερη αγγειοπλαστική Εμπειρία μπορούσε 
το πολύ νά προκαλέση μιά κάποια μόνο διασκευή στόν αρχικό τεχνικό τρόπο 
τοΰ μυθικού πλασίματος, όχι Ομως και νά έπινοήση την άςιχική ΰλη, την τόοο 
άλλωστε ξένη προς την ανθρώπινη σάρκα μέ τήν όποιαν όμοις ή παγκόσμια 
παράδοση δέ διστάζει νά έξισώνη τον πηλό.

Εξόν από τά πιό πάνω εμπόδια για τήν αλήθεια τοΰ «γγειοπλασπ 
κοΰ προτύποτη ύπάρχουν καί άλλες δυσχέρειες, όπως π. χ. ότι : α) Έ νώ  αρ
κετοί πρωτόγονοι λαοί άλλων Η πείρω ν δέν συνηθίζουν ούτε συνήθιζαν νά 
φτιάνουν πήλινα άνθρωπόμορφα ή ζωόμορφα λατρευτικά ειδώλια,—φτιά
νουν συνήθως ξύλινα ή σπανιώτερα πέτρινα— , όμως οί ίδιοι αυτοί οί λαοί 
έχουν παλιές δοξασίες τους, ότι ή ΰλη τοΰ ανθρώπινου κορμιού προέρχεται 
άπό χώμα. Γιατί αυτή ή ανωμαλία ; β) Έ νώ  οι λαοί, που προχώρησαν σέ 
σιάδια πιό εξελιγμένου πολιτισμού, όλοι τους έχουν προτίμηση νά φτιάνουν 
άνθρώπινα ειδώλια μάλλον λίθινα ή έστω ξύλινα ή μετάλλινα—ωστόσο όμως 
πολύ λιγώτερα από πηλό,—όμως ή βασική θεωρία των ΐδιων αυτών λαών ε ί
ναι ότι οί άνθρωποι έγιναν από τήν ΰλη τής γής καί όχι από τήν ΰλη πού 
οί ίδιοι φτιάνουν τά άνθρωπόμορφα ειδώλια τους.

Κάποιος άλλος λοιπόν λόγος, πολύ βαθύτερος καί γιά τούτο πιό δυσ 
διάκριτος—ή φαινομενικά πιό δυσδιάκριτος,— θά πρέπη νά ίιπόκειται στο 
πρόβλημα καί νά συνδεη οχι επιπόλαια καί εξωτερικά αλλά άμεσα καί ορ
γανικά τήν ΰλη τού ανθρώπινου κορμιού καί τήν ΰλη τής γής. *0 καινό; 
θηλ, σόι-θεσμό; θέν πρέπει νά Οφείλεται στο χρώμα η στον τρόπο, αλλά στην 
ΐίλ^, ιό ρόλο της καί τη οημαοία της.

Κίνα t δυνατόν, έχοντας τή βοήθεια τής ελληνικής λαογραφίας —

παντός ή ΰλη καί οί ύ«ι μ^στέ; ιδιότητες πού ή πίστη τοϋ χάθε λαού τής απέ
διδε διι τάχα είχε.



Ιδιαίτερα τής άρχαίας θρησκείας,—νά προχωρήσουμε στην εξασφάλιση συμ
περάσματος πιο Ικανοποιητικού ; Καΐ πώς προήλθε το γενικό τοΰτο άπλωμα 
τής προκειμένης δοξασίας τοΰ πηλοΰ ;

“Οταν έχουμε ν ' αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο σε πολλούς τόπους 
απομακρυσμένους μεταξύ τους, τότε δυο συνήθως λύσεις υπάρχουν : "Η εχει 
γίνει μεταφορά τής Ιδέας αύτής από έναν αρχικά τόπο στους άλλους, και 
τότε πρέπει νά ψάξουμε ποιος ήταν ο τόπος αδτός, ποια ή αρχαιότερη μαρ
τυρία, και μέ βάση ποια ιστορικά δεδομένα έγινε ή μεταφορά τής δοξασίας. 
Αυτή είναι ή Ιστορική μέ&οδος, πολυτιμότατη πάρα πολλές φορές, και μερι
κές άλλες επικίνδυνη, επειδή δχι λίγους τούς παρασύρει σέ ύπερβολές υποθε
τικών μεταναστεύσεων τής προϊστορικής εποχής.

Ή  λοιπόν 8ά δεχτούμε μεταφορά τής Ιδέας από έναν άρχικά -τόπο 
στούς άλλους,—καί δφείλουμε τότε ν’ άποδείξουμε καΐ πώς έγινε ή μετα
φορά πού υποστηρίξουμε, — ή θά πρέπη νά παραδεχτούμε τή γνωστή θεω
ρία τον Ιίολνγενετισμον. Μια θεωρία πού εχει γίνει αρκετά δημοφιλής σέ 
πολλούς έρευνητές, επειδή είναι σέ θέση σχεδόν για κάθε δύσκολη περίπτωση 
νά μάς δώση λύση αληθινά ικανοποιητική ή έστω τήν καλύτερη άπό άλλες 
λύσεις. Σύμφωνα μέ τή θεωρία τοΰ Πολυγενετισμοΰ, σέ δυο η περισσότε 
ρους απομακρυσμένους καί απόλυτα άσχετους μεταξύ τους λαούς μπορεί νά 
συμβή ώστε παρόμοιες άλλ’ ανεξάρτητες μεταξύ τους συνθήκες και παρόμοιες 
αιτίες νά πρακαλέσουν παρόμοια άποτελέσματα καΐ ιδέες, ανεξάρτητα μεταξύ 
τους. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις ή θεωρία τοΰ Πολυγενετισμοΰ 
μπορεί νά μάς δώση τήν ψευδαίσθηση δ τι ένα πρόβλημα έλύθη, ενώ εκείνο 
ουσιαστικά παραμένει άλυτο.

Ή  γνώμη μου είναι δ ιι ή θεωρία τοΰ Πολυγενετισμοΰ είναι ορθή 
ως άρχική άφετηρία, πρέπει όμως νά τροποποιηθή, Δέν πρέπει νά δεχτούμε 
τις παρόμοιες καί ανεξάρτητες συνθήκες καΐ αιτίες ώς γεννήτριες των παρό
μοιων ανεξάρτητων αποτελεσμάτων, άλλα πρέπει πιο πέρα καΐ πιο κάτω 
άπο τις παρόμοιες αΰτέ; αιτίες νά ά>·αζηιήοονμε τή μια γενική nal άγνωστη 
a h in  άπο την οποία δλες οϊ άλλες ίκτιορενονται. ’Έ τσι οί πολλές, παρόμοιες 
καί ανόμοιες, άνεξάρτητες καί γιά τοΰτο ένίοτε άντιφάσκουσες γνώμες καΐ 
συμπεράσματα, δλες θά ύποταχθοΰν σέ μια λύση πού δμως θά είναι μόνιμη, 
σταθερή καί προ παντός μία καΐ ενιαία. ’Ακριβώς επειδή ή άποψη αυτή 
δέχεται μόνο τή μιά αρχική άφετηρία καΐ λύση, θά μπορούσαμε, κατά τον 
δρο Πολυγενετισμός, νά ονομάζουμε τήν άποψη τούτη μέ τόν ορο Μ  ο ν ο- 
γ ε ν ε τ ι α μ ό ς . Παραδέχομαι δηλ. δτι οΐ διάφορες παρόμοιες Ιδέες καΐ 
δοξασίες καΐ έθιμα και άλλες ομαδικές εθνολογικές έκδηλώσεις δέν προέρχον
ται άπό τυχαία σύμπτωση παρόμοιων άνεξάρτητων δρων, άλλα οφείλονται 
στη μιά γενική αιτία, αρχική, παγκόσμια, πρωτόγονη πολιτιστικά, παμπά* 
λαιη χρονικά, πού ύπόκειται καΐ οδηγεί τή σκέψη τοΰ προϊστορικού άνθρώ*



που καί πού εξαναγκάζει τή διάπλαση τών μύθων καί ιών δοξασιών και ιών 
εθίμων νά γίνεται κανά ένα ώρισμένο, προχαϋωρ ι σ μεν ο θάλεγα, βασικό μο- 
τίβο. Λεπτομέρειες πολλές στή μορφή ιών μεταγενέσνερών παραλλαγών ένδέ 
χειαι νά ξεχλίνουν, xl’ οί Επιφανειακές αιτιολογίες Ενδέχεται από τόπο σέ τόπο 
ν’ αλλάζουν και νά συσκοτίζουν λίγο τό θέμα και τόν Ερευνητή, δπως π. χ, 
νά παραλλάζουν οΐ ήρωες μιας δοξασίας καί οι χαραχτήρες τους ή τά ονό
ματα τους καί κάποια μικρά ή μεγάλα χαρακτηριστικά επεισόδια, ‘Η  παρό
μοια όμως πορεία, ή παράΜηλη γραμμή, άά μίνη  πάντα ή ιδία, αμετακίνητη, 
ytaıî αυτή είναι δ άοχιχός πυρήνας, το ύφος καί ή ψυχή της δοξαοίας, ή 
τον μύθου, ή τον ί&ίμον.

Γίνεται βέβαια ευνόητο οτι άκολουθώντας τη μέθοδο τούτη μπο
ρούμε νά άξιοποιήσουμε την προσπάθειά μας σέ πραγματική καί μόνιμη, 
άλλα συγχρόνως καί τή μετατρέπουμε σέ πιο επίπονη καί πιο προβληματική. 
Δηλ. θά βρούμε πολύ λίγα, καί θά δυσκολευτούμε σέ πάρα πολλά πού δμως 
θά τά βρουν ot μεταγενέστεροι, πιθανώς μάλιστα με σχετική γ ι’ αυτούς ευ 
κολία. Τέτοια άλλωστε εΐναι ή μοίρα τής επιστήμης καί τών άφωσιωμένων 
οπαδών της.

Ε '.

"Υστερα άπό τά πιο πάνω, προβάλλει τό δίκαιο ερώτημα: Μπορεί ά 
Μονογενετισμός αδιό; νά μάς βοηθήση άποτελεσματικά στήν προκειμένη 
περίπτωση τού πηλού, έτσι πού νά καθορίση λύση στέρεη, ενιαία, μία ;

Θά προσπαθήσω νά φτάσω σιό άρχικό πρότυπο, έχοντας υπόψη μου 
όχι τό λίγο χώμα πού χρειάζεται γιά νά πλαστή δ άνθρωπος, άλλα τό πολύ 
χώμα πού απαρτίζει όλη τή Γή. Οί ιδιότητες πού χαρακτηρίζουν τό πολύ 
χώμα είναι φυσικό νά είναι καί ιδιότητες τού λίγου χώματος καί τού λίγου 
πηλού. Κάνοντας αδιή τή γενίκευση, δηλ. άποδεσμεόοντας τόν εαυτό μας 
άπό τή μικρή λεπτομέρεια, μπορούμε ν’ άντιτρύσουμε τώρα τό σύνολο, τή 
Γή ολόκληρη, καί τό ρόλο της πάνου στη διαμόρφωση τού πνευματικού κό
σμου τού πρωτόγονου άνθρώπου,

"Ετσι όμως προβάλλει μπροστά μας ο σπουδαίος καί πασίγνωστος 
ρόλος τής Γης ώς μητέρα; κάθε ζωής. Ό  ρόλος αυτός είναι γενικός, παγκό
σμιος, κοινός σ’ δλους τούς λαούς, ιδιαίτερα αγαπητός στους αρχαίους προ
γόνους μας καί τή θρησκεία τους. Δεν εΐναι μόνο τό δέντρα, οί καρποί τους, 
τά σιτηρά, πού ή γή τίκτει καί παράγει. Καί οί άνθρωποι εΐναι δικά της 
παιδιά. Είναι ή Γή ή Κουροτρόφος {επίθετο κατ’ έξοχή τής γής). Καί είναι 
ή %Γή μψ ηρ* ή Ιδια ή Δημήτηρ, ή Θεά τής παραγωγής '). 'Η  εύγονία τής 
Γής έγινε πρότυπο γιά την εύγονία τών άνθρώπων. Γιά τό λόγο τούτο γί- 1

1) Καθιερωμένη έκφραση ήιιχν Γή μήτ-ηρ σιυής "Ελληνες, καί 7 e Ihı i  i )  ille Ι
Ο τούς Λμ ti νους.



νοντηι σέ πολλούς λαούς έθιμα καί δρώμενα παρόμοια, «ιόν αϋιόν λόγον 
εχοντα περί τής ιών καρπών γενέαεως καί τής των άνϋ-ρώπων σποράς^, 
όπως μάς βεβαιώνει ενα άρχαΐο χωρίο ').

Για ιόν ΐδιο λόγο και ό αρχαίος ελληνικός γάμος γινόταν κέπΐ άρόιφ 
παίδων γνησίων», φράση τυπική στα αττικά γαμήλια συμβόλαια ^.'Υ πενθυ
μίζω καί τό στίχο του Σοφοκλή, δταν στήν «’Αντιγόνη» ρωτούν τον Κρέοντα 
αν θ ’ άποστερήση τό γιό του τον Αΐμονα άπό την αρραβωνιαστικιά του : 
«’Αρώαιμοι χατέρων εΐοίν γναι» άπαντάει ό τύραννος (βλ. Σοφοκλ. Ά ντιγ . 
569). Δεν είναι μόνον οί μεταφορικές αυτές «γαΐες» πού γεννούν τούς αν
θρώπους, οί νεοελληνικές «χωραφίτσες» °), ΚΓ ή ’ίδια ή Γή γεννάει: «Λ ; δε 
φααίν οι “Ελληνες, άνθρωπον ίίνέδωκε πρώτη, καλόν εν εγκαμένη γέρας, ήμέ· 
ρον ζώον καί θεοφιλούς ί&έλονσα μήτηρ γενέο&αι». ’Έτσι γράφει ένας άλλος 
μεταγενέστερος συγγραφέας, ό Ιππόλυτος *). Δέν είναι μόνον οί Φρύγιοι 
Κορυβαντες, εού; πρώτονς ή'λιος έπεΐδε δενδροφνεϊς άναβλαατάνόντας s)», 
ούτε τό μυθικό τοϋ 'Ησιόδου «τρίτον γένος μερόπων ανθρώπων», πού τον 
καιρό τής κοσμογονίας λέγεται πώς γεννήθηκαν από τίς μελίες, τά τόσο γνω
στά δέντρα ατούς άνθρώπους τής ομηρικής καί παλαιότερα εποχής 6).

Οί γεννημένοι από την ίδια εή γή άνθρωποι, οί αυιοχθονες—τοΰλά 
χιστο στήν άρχαϊκή Θήβα τής συντηρητικής σέ παμπάλαια λαογραφικά στοι* 1 2 3 4 5 6

1) Βλ. Σχολ. Λουκιανόν D ial. M eretr. 2, 1. (Τό αρχαίο κείμενο έξεδόθη καί 
έσχολιάσθη γιά πρώτη φορά άπό τόν Ε. R ohde, R hein . Mus. τόμ, 15, σ. 549. 
Βλ. γ ι’ αύιά J .  Ε . H arrison , P ro legom ena to  th e  S tudy  οί G reek Religion σελ. 
121—123. Τό ίδιο χωρίο βλ. επίσης καί στοΰ A, D ieterich , M utter E rde  σελ 46).

2) Γιά τή σχέση γής καί γυναίκας καί τήν αντιστοιχία τους στήν άρχαία 
λατρεία καί τή νεοελληνική λαογραφία ό αναγνώστης παραπέμπεται σέ δυό λαμ
πρές μελέτες : α) Alb. D ieterich, M utter E rde, B erlin  1905, καί β) τον 1 Ακαδη
μαϊκού Κ, Ά .  Ρωμαίου, Τό ΰνί κατά τόν γάμον, Λαογραφία  7 (1923) 316—368.

3) Ό  ίδιος έχω ακούσει νά λένε στή Μάνη τήν ανύπαντρη κοπέλλα * χωρά · 
φίτοα». «"Εχω καί μιά χωραφίτσα* λέει ό πατέρας καί εννοεί τήν ανύπαντρη 
κόρη του. Αίτια στό όνομα ή ίδια, αρχαία καί σημερινή, λαϊκή αντίληψη τής αντί
στοιχα παρόμοιας καλλιέργειας, σποράς καί παραγωγής.

4) Βλ. Πινδάρου, Eragm . 265 (έκθ. C. Μ. Bowra, Oxford).* Η ϊδ ια ίδέα  τονί
ζεται καί άπό τόν Πλάτωνα στό διάλογο »Μενεξενος» 237 d : *έν έκείνιρ τφ χρόνω 
έν <ρ ή πάσα γή άνεδίδου χαί έφυε ξψα. παντοίαπά , θη ρ ία  τε καί βατά, εν τούτιρ 
ή  ή με τέρα θηρίων μέν αγρίων άγονος καί καθαρά έφάνη, έξελέξατο δέ των ζώων 
xai εγόννηοτν άνθρωπον, δς συ νέσει τε υπερέχει ιών άλλων καί δίκην καί θεούς 
μόνον νομίζει».

5) Ιπ π ό λ υ το ς  στό İrağın, 265 τού Πινδάρου (P in d ari C arm ina, έκδ. C. Μ. 
B ow ra, O xford).

6 ) ‘Ησιόδου, Έ ργα στίχ. 145. Προφανώς υπήρχε δοζασία των όμηρικών επ ί
σης χρόνων ö n  άνθρωποι προήλθαν κοί άπό βελανιδιά, όπως τοΰιο γίνεται πολύ 
π ιθανό άπό τόν έζής υπαινιγμό στήν ‘OSvooeta (19, 163) : *ονχ οπό δρυός iooi 
παΧαιφάτου ουδ’ «πό πίιρης*.



χεΐα Βοιωτίας —είχαν έχεΐ Ιδιαίτερο ονομα καί αποτελούσαν κάποτε ιδια ί
τερη κοινωνική μερίδα. Λεγόντουσαν με το εϊδικό όνομα Σπαρτοί το γένος 
«Σπαρτών ΐερον γένος άνδρώε» λέγει ρητώς δ Θηβαίος Πίνδαρος. (Βλ. Pİn- 
dari Carııı ina;. έχδ. C. Μ. Bowra, O xford 1935, άπόσπαομα άρ. 9 στίχ. 
2). Κ ι’ είχαν πάρει τό όνομα τοϋτο Σπαρτοί, γιατί ή γή σπάρθηκε και φ ύ
τρωσαν αυτοί, δπως φύτρωσαν από τή γή κι’ οΐ άλλοι εκείνοι μυθικοί στην 
Κολχίδα, δταν δ Ίάσονας επιασε τό αλέτρι γιά νά σπείρη τα δόντια από τό 
δράκο τοΰ Επίσης Θηβαίου Κάδμου ').

Στο σημείο τοϋτο »θυμούμαι ένα πολύ χαρακτηριστικά έθιμο, αρχαίο 
καί νεώτερο. Είχανε καί έχουνε σε διαφόρους σήμερα λαούς τή συνήθεια τό 
νεογέννητο, άμέσως μόλις γεννηθή καί πριν τοΰ παράσχουν άποιαδήποτε 
άλλη φροντίδα, πρώτα - πρώτα νά τό βάνουν κατάχαμα στή γη, "Υστερα τό 
παίρνουν καί τό φροντίζουν όπως θέλουν.

Γιατί όμως βάνουν τό νεογέννητο χάμω ; ’Αρχικό τους μέλημα, 
πρώτο καί κύριο,· πρέπει νά ήταν ή επιθυμία τους νά ερθη τό βρέφος σ’ 
επαφή μέ τή μητέρα του, τή μητέρα όλων τών παιδιών, νά γινη ή πρώτη 
γνωριμία κι’ ό σύνδεσμός τους, νά τό καλοδεχτή εκείνη καί νά τοΰ μεταδώοη 
δύναμη άπό τή δύναμή της *). Βάνοντας λοιπόν τό νεογέννητο κάτω στο 
χώμα, ουσιαστικά καί συμβολικά είναι σά ν’ άποθέτουμε τοϋτο πρώτα - πρώτα 
στην άγκαλιά τής άληθινής του μητέρας, τής μητέρας όλων τών παιδιών 
όλων τών καρπών κι’ όλων τών άνθρώπων !

Τό έθιμο τοϋτο ήταν γνωστό τόσο σιήν αρχαία Ρώμη 1 2 3) δσο καί στην 
αρχαία Ελλάδα. Στην άρχαία Ρώμη τό παρατημένο χάμω στή γή νεογέννητο 
βρέφος τό σήκωνε δ πατέρας του καί έτσι μέ τήν πράξη του αυτή, τό άνα- 
γνώριζε ώς δικό του παιδί καί τό παραλάβαινε γιά νά τό «ναθρέψη. Τό ίδιο 
αρχαίο ρωμαϊκό έθιμο διατηρείται οιήν ’Ιταλία ώς τά σήμερα, δπως σωστά 
δ D ieterich (M utter E rd e  σ. 7) παρατηρεί. Στην άρχαία Ελλάδα, κατά 
τήν τελετή τών Άμφτδοομίω ν, τήν ήμερα τής ονοματοθεσίας τοΰ νεονεννή- 
του, έβαζαν τδ παιδί κάτω στό δάπεδο, πλάι στην εστία τοΰ σπιτιού, καί άπό 
έκεΐ τό σήκωνε δ πατέρας του καί γινόταν ή περιφορά τοΰ μικροί γύρω στήν

1) Βλ.Η J·. R ose, A H andbook of G reek M ythology (εκδ. 3η, 1945) a. 202.
2) ’Ανάπτυξη της ερμηνείας αΰτή; βλ. ϊδίως ατό έργο D ieterich , M ut

te r E rde σελ. 6 κέξ. καί επίσης στοΰ E . S au ıte r, G eburt, Hochzeit ııtıd Tod σ· 
1 κέξ.

3) *0 D ieterich (M utter Erde a. 6 ) παραπέμπει στόν Αυγουστίνο (De cİvi- 
ta te  Dei IV. 11, οπού μιλάει γιά τή θεά L ev an a , ή όποια levat de te rra  τά νεο
γέννητα). Δ υό νέες παραπομπές προσθέτει ό Sauıter (G eburt, a. 2), τή μιά άπό τό 
Σουετώνιο (Nero 6} καί τήν άλλη άπό τόν ’Οβίδιο (T ris tia  IV. 3, 46). Σέ άλλο 
μέρος τοϋ λαμπρού βιβλίου του παραθέτει δ D ieterich (M utter E rde σ. 35) τήν 
εξής επίσης χρήσιμη παραπομπή άπό τό Περί Μηνών (132, 11 W) τοΰ Ίωάννου 
Αυδοΰ : *ovSe yctff, φ η ο ί, ττρότερον β ρέφ ος φ ΰ έγξ α τ ίο, rtg'tv âv της γης έφάψ αιτο»,



Ιστία καί ή ονοματοθεσία του ') 8πως καί ση(iKyot γίνεται η περιφορά τοΰ 
μικροί γΰρω άπό την κολυμπήθρα του (τά νεοελληνικά και χριστιανικά αυτά 
Ά μφιδρόμια, συνέχεια καί κληρονομιά τών αρχαίων—τουλάχιστο δσο αφορά 
την ονοματοθεσία και την περιφορά άναδεκτοΰ καΐ άναδόχου—),

’Ανάλογα έθιμα κατά τον τοκετό μαρτυροϋνται και σήμερα άπό δια
φόρου; λαούς, δπως π. χ, άπό τά έθιμα των Γερμανών, των Έσθονών, τών 
Ρώσσων, τών Φιυλανδών, τών ’Αρμενίων *) κλπ.. Σέολε; σχεδόν τις περι
πτώσεις συνηθίζουν τό νεογέννητο νά τό τοποθετούν άμέσως πάνω στη γυ- 
μνή γη, ή, αν το δάπεδο είναι ξύλινο, πάνου σέ στρώμα χώματος που επί
τηδες γ ι’ αυτό ιό σκοπό τό άνασκάβουν και νωπό τό μεταφέρουν στό δωμά
τιο οπού πρόκειται νά γίνη 6 τοκετός.

Σ Τ '.

“Εχοντας τώρα υπόψη μας όλα αδτά, ας ξαναγυρίσουμε στην παγκό
σμια προϊστορική δοξασία, που υποστηρίζει on  τό κορμί τοΰ πρώτου αν
θρώπου είναι πλασμένο από πηλό. Τό πράγμα τώρα θά μάς φανή πολύ 
απλό : Τό συμπέρασμά μου είναι otı ή παγκόσμια ιδέα πώς ή Γή είναι ή 
κοινή μητέρα όλων τών δέντρων, δλων τών κάθε είδους καρπών, όλων τών 
ζώων, προπαντός όλων τών ανθρώπων, ή ιδέα αΰιή επιβάλλει στήν πρωτό
γονη λαϊκή φιλοσοφία, δταν εκείνη ιιναζητή τήν άρχή τής ΰλης τοΰ ανθρώ
πινου κορμιού, νά καταφεόγη στό βρεγμένο χώμα, τό ίδιο νωπό χώμα που 1 2

1) Σήμερα ΰπάρχει to νεοελληνικό έθιμο, όταν σέ μιά οικογένεια δέν ζοΰν 
τά παιδιά τη;, νά παίρνουν τό νεογέννητο, νά τό πηγαίνουν σέ μέρος μέ σταυρο
δρόμι καί εκεί νά τό βάνουν κατάχαμα σιή γή. "Οποιος θά περάση καί θά τό ση- 
κώση, αυτός θά είναι δ νέος συμβολικός πατέρας του καί θά τό βάφτιση- Ό  μι
κρός σέ τέτοιες περιστάσεις παίρνει συνήθως ένα άπο τά επόμενα ευχετικά όνόματα 
Ζ ή σ η ς , γιά νά ζήση, Π ο λνχρ ό νη ς , γιά νά ζήση πολλά χρόνια, Σ ιδ έ ρ η ς , γιά νά ε ί
ναι σιδερένιος άπό υγεία, Σ τέ ρ γ ιο ς , γιά νά στερεώση καί νά μη πάθη τίποτε άπό 
5,11 έπαθαν πριν ι ’ άλλα τ ’ αδέρφια του.

Μέσα σιό νεοελληνικό τούτο έθιμο κύρια χαρακτηριστικά είναι ή τοποθέ
τηση τοΰ παιδιού κάτω στό χώμα—καί μάλιστα στό χώμα τοΰ σιαυροδρομιοΰ, εναν 
τόπο άμεσα δεμένον μέ τήν: Εκάτη καί τούς υποχθονίους —, έπίσης ή άνάληψή του 
άπό τό διαβάτη, καί τρίτο τό χαρακτηρισιικό γνώρισμα δτι άκριβώς ή ανάληψη 
αθτή άναδειχνύει τό διαβάτη σέ δικαιοΰχο νά κάμη τή συμβολική υίο&εσία καί νά 
ενεργήση αυτός τήν ονοματοθεσία τοϋ παιδιού. Οί χαρακτηριστικές αίαες λεπτο
μέρειες μέ κάνουν νά πιστεύω ότι σιό νεοελληνικό τοϋτο μαγικό (άρα παλαιό! 
έθιμο έχομε πιθανώτατα μερική επιβίωση άπό τό τελετουργικό τών άρχαίων *άμ- 
φιδρομίων» καί τών Ρωμαϊκών εθίμων τοκετού, ‘Επειδή οι τελετές αυτές ήταν 
πολΰ παλιές καί έπί αιώνες δόκιμες, άκριβώς γιά τούτο θεωρήθηκαν άπαραίτητες 
νά διατηρηθούν κα'ι νά επαναλαμβάνουνται κάθε φορά πού θά γινόταν ό μαγικός 
τρόπος τής θεραπείας τού κάθε άσθενικοΰ άβάφτιστου παιδιού.

2) Γιά τά έθιμα όλων αότών τών λαών βλ. δσα γράφει ό Dİetericb (Mut 
ter Erde, 1905 οελ. 8 κέξ.) καί έπειτα ό Sam ter (Geburt, 1911,· σ· 2—3).



S im  όλους τούς κσρπούς, Ά φ οΰ  λοιπόν η Γη tlvaı ή Γή μήτηρ τοΰ αν
θρώπου, κι’ άφοΰ 6 άνθρωπος είναι παιδί της, τί φνσιχώτερο και άπλον- 
σιέρα τό παιδί τοντο της γης rd  εϊια ι οάρχα άπδ τη σάρπα της, και χώμα άπδ 
τδ χώμα της;

Παραστατιχά έκφράζει την ιδέα τούτη μια ελληνική επιτύμβια Επι
γραφή μέ τον εξής Επιγραμματικό της στίχο :

,Ε π γαίης βλαστών γαΐα πάλιν γέγονα ι).
Έπιστρέφοντσς τώρα στην Ε βραϊκή παράδοση θυμούμαστε τά ονό 

ματα Adam  και adam ah , που to πρώτο σημαίνει άνθρωπος καί τό δεύτερο 
σημαίνει Γή. Ά δ α μ  συνεπώς σημαίνει ό χωματένιο:, ό γιος τής Γής *), ό 
άνθρωπος από πηλό Με τη σαφή όμως προσθήκη οτι τό κορμί του δεν 
είχε την ασήμαντη εξωτερική ιδιότητα να μοιάζη μέ τό νεοσκαμμένο.χώμα 
τής Παλαιστίνης, άλλ5 δτι 0 πηλός τοϋ κορμιού τον Ά δαμ  δεν ήταν παρά ή 
σάρκα του, κληρονομημένη από την ίδια την ύλη από την οποία ήταν κι’ ή 
σάρκα τής μητέρας του,

'Γην ανάμνηση τής 'Εβραϊκής παράδοσης διατηρεί σήμερα ή 'Εκκλη
σία μας στην ακολουθία τοΰ ενταφιασμού. Τότε δ παπάς πολΰ σωστά υπεν
θυμίζει στό νεκρό τό επιγραμματικό εκείνο : * Γ ή  εϊ καί είς Γήν  άπελεύσει *)*. 
Σέ πολλές μάλιστα Ελληνικές επαρχίες διατηρείται καί γίνεται την ίδια  στιγμή 
το εξής λαογραφικό έθιμο : Ό  παπάς ρίχνοντας νερό φτιάχνει λίγο πηλό 
καί μ= ένα φτυάρι τόνε ρίχνει σταυρωτά πάνου στό νεκρό, Επαναλαμβάνοντας 
Ετσι σέ συμβολικό δρώμενο την αρχική εκείνη σκηνή τής δημιουργίας τοΰ 
πρωτοπλάστου.

Τελειώνοντας τη σχετική έρευνα τοΰ θέματος, θα ήθελα να δοθή ικα
νοποιητική ερμηνεία και σέ μιάν άλλη ιδιορρυθμία, που είδαμε1) δτι έχουν 
οί σχετικές παραδόσεις τής Αυστραλίας καί τής Μελανησίας. Είναι 0 χορός, 
που δυο και τρεΐ; φορές χορεύουν δ Παύντ Ζέλ καί δ ήρωας Κάτ γύρω άπό τά 1 2 3 4

1) Γιά τήν Επιτύμβια Επιγραφή βλ. Dieterich, M utter Erde a . 69.
2) Τέτοια αρχική σχέση Άδάμ καί Γής μπορούσε νά γίνη πιο ευκολονόητη 

άπό τό γεγονός οτι adam ah (=Γή) εβραϊκά είναι γένους θηλυκοί, Ενώ Adam (ό 
Άδάμ, 6 άνθρωπος) είναι γένους αρσενικοί. *0 Dieterich (M utter Erde σ. 14), 
καταγράφει τήν έ|ής δοξασία : "Οτι *στοΰς Αρμενίους ή Γή θεωρείται ώς ή μ η 
τρική ν λ η , ά π ο  τήν ό π ο ια  γεννήθηκε* ό αν&ροοπος*, καί ότι επίσης σέ παραμύ
θια καί θρύλους ένα συχνό Επίθετο γιά τόν άνθρωπο είναι τό Επίθετο »Holatsin* 
(=E rdgeborener, δηλ. Χωματογε-ννημένος). Νομίζω ότι ot πληροφορίες αυτές εί
ναι πολύ χαρακτηριοτικές καί δτι τά δυό δνόματα Holatsin καί Adam είναι τρό
πον τινά συνώνυμα, έχοντας κοινή τή σημασιολογική τους άφετηρία,

3) Βλ. καί τόν εξής όμοιο οτίχο τοίΐ φιλοσόφου Ξενοφάνη : *1» γ α ίη ς  γ ά ρ  
π ά ν τ α  καί εΐ; γ ή ν  π ά ν τ α  τελευτά», Βλ. Diels, Fragm etıte der Vorsokratiker, άρ. 
27, σελ. 65. Βλ. Επίσης Dieterich, M utter Erde σ. 66.

4) Βλ. πιό πάνω στις σελίδες 282 καί 284.
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άψυχη πήλινα κ«ί Ιδίως τά ξύλινα δμοιώματά τους. Βέβαια ιό άρχικό νόημα 
έχει χαθη, κι’ έτσι σήμερα οί ίδιοι Ιθαγενείς λένε πώς ό Πούντ Ζέλ 6 Δη
μιουργός έχόρενεν ενα γύρω άπό τή χαρά του (βλ. ιδίως σελ. 282). Ή  άλή- 
θεία βμοις είναι διαφορετική, Ό  F razer (βλ, C reation a. 7 καί F. Ο. Τ . 
1 , 8 καί 12) αναφέρει άπλώς τις δυο παραδόσεις, χωρίς νά συζητή ειδικά 
την περίπτωση. ‘Η ίδική μου γνώμη έχει ώς έξης : Ό  αρχαϊκός χορός, 
πράγμα άλλωστε πασίγνωστο, δεν γινόταν για διασκέδαση, αλλά είχε νόημα 
τελεστικό. Παρόμοιο λοιπόν θά πρέπη νά συμβαίνη καί στην προκειμένη 
περίπτωση. Πράγματι, αν παρατηρήσουμε προσεκτικώτερα, θά μάς κινήση 
ιδιαίτερα τήν προσοχή δτι δ χορός γίνεται κυρίως στην περίπτωση που 
υπάρχουν ξόληα  ομοιώματα καί γενικά ou τόιε δέν ϋ.τάρχει τό φύσημα ιής 
ά’-απνοής, τό ζωοποιό εκείνο φύσημα.

Ά φ οΰ  δμω; στα ξύλινα ομοιώματα δεν υπάρχει τό φύσημα τής ανα
πνοής, ούτε μεσολαβούν οί άνεμοι που στην ελληνική παράδοση δ Δίας τους 
διατάζει (βλ- τήν πιό πάνω—στη σ. 279—μαρτυρία που δίνει τό Μέγα *Ετν· 
μολογκκόν, λ.’/κόνιον ; «'Ο Ζευς... καί τους άνεμους έμφυσήσαι Ικέλευσε, και 
ζώντα άποτελέσαι»), γιά ολα αυτά ή μετάδοση τής ζωής θά πρέπη νά έπι- 
διωχθή μέ άλλο μέσο, επίσης όμως αποτελεσματικό. Καί τό μέσο τοΰτο αυτή 
τή φορά είναι ή μαγεία. Στην περίπτωση ιδίως τοΰ Q at δέχομαι δτι ό χορός 
τον άλόγνρα Από *α ςύλινα ομοιώματα είχε τή σκοπιμότητα νά είναι πρόκληση 
καί νά επίδραση προκλητικά σύμφωνα μέ τούς βασικούς κανονισμούς τής 
παγκοσμίως γνωστής καί ευρύτατα σέ ανάλογα λαϊκά έθιμα έφαρμοζόμενης 
όμοιοπα&ητικης μαγείας ■). Χορεύοντας δηλ. είναι σά νά τοΰ λες επίμονα μέ 1

1) Τέτοια σημασία ομοιοπαθητικής μαγείας πιστεύω δ ιι ασφαλώς θά ειχτν 
άρχιχά κι’ 6  χορός  τού Πούντ ■ Ζέλ γύρω από τά άψυχα πήλινα όμοιώματά του. 
Μέ τον καιρό όμως ή διασκευή τής προκειμένη; Αυστραλιανής δοξασίας (βλ, σελ. 
282) έξελίχθη καί άπομακρύνθη άπό τήν αρχική μορφή της πολύ περισσότερο παρά 
ή άντίοτοιχή της Μελανησκτκή δοξασία (βλ. σελ. 284). Έξελίχθη τόσο, ώστε νά 
παραμένη βέβαια άκόμη τό στοιχείο τού χορού, να δικαιολογήται όμως μέ τήν πά
ροδο των χρόνων καί τή μεταβολή τής αρχικής λαϊκής ψυχολογίας δτι τάχα τοΰτο 
γινόταν άπό τή χαρά τού δημιουργού, κάθε φορά πού εκείνος διαπίστωνε πώς ή 
εργασία του προχωρεί θαυμάσια (βλ. τή σχετική δοξασία καί τις σημερινέ; της 
δικαιολογίες πιό πάνω, στή σελ. 282). Ούσιαστικά όμως καί στην Αυστραλιανή 
τούτη παράδοση ό χορός τοΰ Πούντ ■ Ζέλ ασφαλώς θά ήταν όχι διασκέδαση αλλά 
σεμνή ίεροτελεστική προσπάθεια νά μεταδώση στά άψυχα ζωή καί κίνηση. Επειδή 
όμως αύτό ξεχάστηκε αργότερα, γιά τοϋιο στήν ίδια τοίηη παράδοση προεκλήθη 
σόμφυρση μέ τό -μοτίβο τού φυσήματος», σέ βαθμό μάλιστα ώστε τελικά ή μετά
δοση τής ζωής καί των κινήσεων στους πήλινους ανθρώπους τού Πούντ ■ Ζέλ νά 
γίνεται όχι πιά μέ τό χορό άλλά μόνο μέ τό φύσημα τής άναπνοής τοΰ δημιουργού 
μέσα οτό στόμα καί τίς μύτες των πήλινων δημιουργημάτων του (λεπτομέρειες γιά 
τή σόμφυρση, τήν πορεία της καί γιά τή σημερινή μορφή της μπορεί νά συναγάγη



τις δικές σου ρυθμικές αινήσεις : «Καθώς έγώ χορεύω ολόγυρά σου, έτσι καί 
συ, άψυχο ξύλινο ομοίωμα, πάρε παράδειγμα και άρχισε να κάνη; τό ϊδιο; 
Πάρε κίνηση άπό τις κινήσεις μου κα'ι ζωή από τή ζωή μου».

Πόσο ή νέα αύτή ερμηνεία είναι σύμφωνη μέ την ολη ατμόσφαιρα 
τής εκεΐ ζωής-—δπου «ναφέρεται ή σχετική Μελανησιακή παράδοση—, άπό- 
δειξη για τούτο μάς δίνει ή ίδια ή παράδοση που την είδαμε πιο πάνω νά 
τελειώνη μέ τό έξης σημαντικό καί χαρακτηριστικό τέλος (βλ. πιο πάνω οελ. 
284) ■’ «’Έ τσι χορεύοντας — 1 1 λένε ol Ϊθαγενεΐς — καί χτυπώντας ρυθμικά τό 
τύμπανό του, δ ήρωας Q at κατόρθωσε τό σκοπό του.Οι ξύλινοι άνθρωποι άρ
χισαν σιγά σιγά να σαλεύουν, ύστερα νά άνασηκώνουνται, ώσπου τέλος μπο 
ροΰσαν νά στέκουνται κα'ι νά περπατάν εντελώς μονάχοι τους ’)».

κανείς άπό τή σημερινή μορφή τής Αυστραλιανής δοξασίας, όπως αήτή περί γράφε
ται πιό πάνω στή σελ. 282).

1) "Εναν διαφορετικά τρόπο ίδιας ζωοποιού μαγείας μπορούμε νά διαπιστώ
σουμε σε μιαν ελληνική παραλλαγή τού ΐδιου κύκλου δοξασιών γιά τήν καταγωγή 
τού άνθρωπον. Ένώ δηλ. άλλου είναι οί άνεμοι πού φυσούν και δίνουν τή ζωή, 
σ’έ £να χωρίο τού Ίωάννου Στοβαίου (Lib. I. Cap. 41, 940—942) τό ζωοποιό ρόλο 
γιά τούς πήλινους ανθρώπους τόν έχει ή μυστική δύναμη των λόγων μιας έπφδής : 
«Τοσαύια f ίπών ο θεός, ό κάμού κύριος, tâ  λοιπά των στοιχείων συγγενή μίξας, 
ΰόωρ καί γην, κ α ί τινας ομοίω ς x ffv jico iit ε π ε ιπ ώ ν  λόχον;, δυνατούς μεν, ου τοϊς 
πρώτοις δ’ όμοιους... έκ τούιου τα ανθρωποειδή τών ζώων διΐπλασε».



Ο Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Β ΙΖ Υ Η Ν Ο Σ  ΚΑ Ι ΤΟ  Χ Ε ΙΡ Ο Γ Ρ Α Φ Ο  ΤΟ Υ  "Λ ΥΡ ΙΚ Α ,;

Περί ήλθε στά χέρια μου εν« από τά χειρόγραφα τοΰ Γ. Βιζυηνοΰ μέ 
ιόν τίτλο «Λυρικά», πού είναι γνωστό τώρα πλέον άπό τά δημοσιεύματα τοΰ 
κ. Ξηρέα «Κατάλοιπα Γ. Βιζυηνοΰ»') πού κυκλοφόρησε προ μηνών—μια εργα
σία κριτική έπι τοΰ χειρογράφου αξιόλογη. Τό χειρόγραφο εχει φόλλα 263 
και είναι σχεδόν πλήρες. Φέρει την Ιπιγραφή «Λυρικά». "Εχει χαμένα τά 
φόλλα από 2 —5 καί 9 —22. Τό περιεχόμενό του είναι ιδιόγραφο μέ ιό χέρι 
τοΰ Βιζυηνοΰ από τά 1877— 1884. Τό κάδε τραγούδι του φέρνει ήμερομηνία 
κα'ι χρονολογία. Ελπίζουμε πώς κάποτε προσεχώς θά δημοσιευθή αυτούσιο, 
υπομνηματισμένο καί προλογισμένο από ιόν Σικελκτινό ’Άγγελο, ώς δημο
σίευμα τοΰ «Αρχείου Θράκης», τοΰ οποίου εΐναι τώρα κτήμα αγορασμένο 
κι’ άσφαλισμένο για να μή βγή οξω άπό τά δρια τής πατρίδος μας.

Ό  κ. Θρασύβουλος Σταύρου τ^ως γυμνασιάρχης τοΰ Β' Γυμνασίου άρ 
ρένων μάς έδωκε. τό παρακάτω σημείωμα, πού προέρχεται άπό τά άρχείο 
τοΰ Γυμνασίου δπου ό Γ. Βιζυηνός πήρε τό απολυτήριό του.

λΠΟ TO RPXEIO ΤΟΥ Β' ΓΥΜΠΗΣΙΟΥ ftPPENON ΛΘΗΝύΝ

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Π  P A K T I  Κ  Q  Μ

«Σήμερον τή 18 ’Ιουνίου τοΰ 1874 έτους μετά τό πέρας τών ένιαυσίων 
εξετάσεων συνελθόντες οι καθηγηταί κατά πρόσκλησιν τοΰ Γυμνασιαρχοΰν- 
τος Κ, Πορφυροπούλου ΐνα συσκεφθώσι περί τοΰ άποτελέσματος παμψηφι 
άπεφάσισαν καί προήγαγον ..................................................................................

Έ κ  δε τών προσελθόντων εις απολυτήριον έξέτασιν απέλυσαν μέ τον 
βαθμόν κάλλιστα τούς Χ.Άγγελίδην, Γ . Βιζυηνόν

Οί Καθηγηταί * Ό  Γυμνασιαρχών
’Αθανάσιος Α. Σακελλάριος Κων. Πορφυρόπουλος
Α. Κωνσταντινίδης 
Χρηστός Βάφας 
Κ. Βαρβάτης

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι κ τ ί Ν

111. Γεώργιος Βιζυηνός, Βι,ζόη, ήλικία 24, επάγγελμα πατρός (κενόν), 
άπολυτήριον, τάξις Δ’, χρονολογία 1 8 ’Ιουνίου 1874, πρόοδος καλλίστη, δια
γωγή κοσμιωτάτη. 1

1) Μαρ. 2ρρέα.'Άγνωατα βιογραφικό στοιχεία και κατάλοιπα τοΰ Βιζυηνοΰ 
Λευκοαία—Κάπρος 1819,
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Τά περιεχόμενα τού χειρογράφου τού Γ. Βιζυηνοΰ μέ ιόν τίτλο τά »Λυ
ρικά» κατά φύλλα άριθμημένα καί μέ ιόν τίτλο καί τήν χρονολογία νους.

Λ Υ Ρ Ι Κ Α

Φύλλο r Τίτλος Η μερομηνία
5 Βάσα να Αΰγ, 6 1887
ftp Σοννέτον Η. T. II » 7
6 Ά σμα ύφάινούσης » 8
6β—7 Ήλίφ Τανεαλίδγι » 9
7α—8 Συμπάθεια * 10
8β Σύστασις —
9 -2 2 Χάσμα από τοΰ 9 φύλλου μέχρι 22<ι

23 α—25 β Τ6 πλανώμενον φως Αύγ. 27—30
26-29β Ή  εύτυχία Αύγ. 8—4 Σεπ.
30 Σοννέτον III 5 Σεπτ,
30β-31β Τό έρημο πουλί 

λείπει φύλλον 32
δέν έχει ήμερ.

33—34α Τά συμπέρασμα 12 Σεπτεμβρ.
34β Φθινόπωρο 20 Σεπτεμβρ.
30—36α Τί διψάς λοιπόν καρδιά 21 Σεπτεμβρ.
36β—37α Ζήτημα 21 Σεπτεμβρ.
37β-39α Τά περασμένα 22 Σεπτεμβρ.
38 β—40α Παρά χόν ποταμόν 28 Σεπτεμβρ.
40β—4Ιβ Ή  παρακίνησις 1 Όκτωβρ.
42-42β Ή  άποποίησις 5 Όκτωβρ.
43-43β Τό δάκρυ 6 Όκτωβρ.
44α-47β Ό  τελευταίος φίλος 7 Όκτωβρ.
48α—50β Ή  Κρίσις 8—9 Ό * τ
51 Ή  απειλή 10 Όκτωβρ.
51β—52α Τά γνωρίσματα 13 Όκτωβρ. 1877
52β Επίγραμμα εις τήν βίβλον γερμάνιο t ί 13 Όκτωβρ.
53α Σοννέτον III 15 Όκτωβρ.
53β—54α Ή  λησμονημένη 16 Όκτωβρ.
54 β—55« Παραδείγματα 22 Όκτωβρ.
55 β Σοννέτον V 25 Όκτωβρ.
56—57β *0 προορισμός μου 37 Όκτωβρ.
58—58β Τό πέρασμα toC Χάρου 29 Όκτωβρ.
58 β Ό  Γερμανός σπυδαστής γερμανιστί 2 Νοεμβρ.
59—60α Ή  μάνα τον ξένου, Τό ονειρον 2 Νοεμβρ.
60β—61α Νεκρολούλουδα. Η. Τανταλίδη τω αεί

μνηστη διδασκάλφ 3 Νοεμβρ.
62—63β Λακρύγελως 3 Νοεμβρ.
6 4 -6 5 Τό πίπτον αστρον 7 Νοεμβρ,
65—66β Ή  φλογέρα μου 8 Νοεμβρ.
67 Τό μελίσι

φύλλον 68 δέν υπάρχει



ΦνΧΙον Τίτλος ‘Ημερομηνία
69—70α Ό  άρρωστος ξένος 12 Νοεμβρ.
708—71α Τό τσιροπούλι Ϊ3 Νοεμβρ.
710 -7 2 0 Παραίνεσις 15 Νοεμβρ-
73—74« 'Επιγράμματα γέρμα νιστί 18 Νοεμβρ.
740 Παρομοίωσις 30 Νοεμβρ.
75«—760 *Η πείρα «’ ή ’Ελπίς 6 Νοεμβρ — 2 Δεκεμβρ.
77 Τά δένδρα καί ό ποιητής 3 Δεκεμβρ.
770 Ή  πεταλούδα 7 Δεκεμβρ.
7 8 -7 9 Τοϋ Κριτικίσκου τά 0άσανα 22 Δεκεμβρ.
790 Σοννέτον VI 23 Δεκεμβρ.
80α Τό τραγούδι τού Γέρου δ Φεβρ.
800-8 1 α *0 πενθών "Ερως 6 Φεβρ.
810 "Αχαρη καρδιά 20 Φεβρ,
8 2 -8 3 Ύ ποδήκαι 1—4 9 Μαρτ.
83«—830 Οΐ γάμοι 17 Ίουν .
84α Τό μαραμένο 18 Ίουν.
840 Κ ρυφή λύπη 30 Ίουλ.
85α ΆντίΟεσις —
850 Σχέδιο άρχαίας λυκήΟου πάνω οέ 

στήλη κυκλοτερή
86 Δυό φτερά—βέλη—χιαοτΐ 1879
8 6 -8 7 Τφ κ. Π, Ναούμ τήν Ιην 1879 1 Ία ν .
87—88α Δέν θέλω αύτάρχεια 31 Ία ν .
880 Ά μ ’ ‘γώ ιό  είπα μετάγνωσις 1 Φεβρ.
89 Μ' αρέσει ιό  γλυκό «ρασΐ 2 Φεβρ.
890 "ίϊ τί καμάρι 3 Φεβρ.
890—90 Ή  ψευτιά 7 Φεβρ,
9 0 0 -9  Ια Τό γραφτό 9 Φεβρ.
91α—910 Σοννέιον V II 28 Φεβρ.
710 -9 2 Μέ λέ; νά πάγιο ξενητειά 28 Φεβρ.
92u—920 Τά χορατά τού ποιητή 1 Μαρτ.
93 Τό δόλωμα 1 Μαρτ-
93α—930 Χαρά στην ! 1 Μαρτ.
9 3 0 -9 1 ΈνΟάρρυνσις 3 Μαρτ.
940 Παρεξήγησις 5 Μαρτ.
95α-9 5 0 Μένα μοϋ τωπεν ή γιαγιά 6 Μαρτ.
950 "Αγρυπνος πόνος 6 Μαρτ.
9 6 -9 6 0 Τό γράμμα 15 Μαρτ.
960 Σοννέτον V III 16 Μαρτ.
97α Παρομοίωσις 16 Μαρτ.
970 'Απορία 20 Φεβρ.
98α Σοννέτον IX 34 Μαρτ.
980 -9 9 Ά ατασία 28 Μαρτ.
99 -9 9 0 Τά χιόνια 28 Μαρτ,
990-100 Ό  άρχοντας 30 Μαρτ,

1000 Τό αυτό γερμανιστΐ 30 Μαρτ,
101-1010 Μετάφρ. τοΰ έν σελ. 89 τή$ δε τής βίβλου 2 Ά πριλ-

1877

1877

1S79



Φνλλον K ilo s 3 μ (ρ ο μ η t ία
1 0 2 - 1 0 2 0 Τάςέσχοντα 16
1 0 3 - Ι05α Ό  Ξένος 9 Μάρτ.—23 Ά πριλ
1050 Είς την Ά νο ιξ ιν 20 Μαΐου
106 Διχαιολόγησις 30
1060-107 "Η διαθήκη μου 3 Ιουνίου
107—1070 Ή  μεταμέλεια 28 ’Ιουλίου
1070-108 D ie . . . . 4 Αύγ.
108<ι—108β Ή  άποτροπή 19 Αύγ.
1030-109 An F rau
109 An Frl. H etm e 24 »
1090-110 Γερμανικά Λειψία 15
1 1 0 - 1 1 1 Ό  τάφος τοϋ ναύτου 20 Όκτωβρ.
1110 Α γάπης κύματα 23 >
112α Αποχαιρετισμός 19 Νοεμβρ.
1120-113 Ή  θλιβερή Ιστορία 21 .
113-1130 Έ ν  τω Ξενοδοχεία; 5 Δεκεμβρ.
1130 — 114 Ναύτου σύζυγος 12
115 Σοννέτον X μια άγκυρα ζωγραφιστή 1880 17 Φεβρ.
1150-116 ΕΪς άοιδόν 19
1160 Μετάφρ, γερμανιοτί μετάγνωση φύλλ. 86 1 Μαρτ.
117 Γερμ. μετάφρ. τής παρεξηγήσεως φύλλ, 94 I Μαρτ.
1170-1190 Συμβουλή εις σπουδαστήν 27 Φεβρ.
1190-122.:* "Ο φιλομαθής πτωχός μετάφρασις εκ τών

πρωτολείων γερμανιστί 2 Μαρτ.
1220—123™ Ό  διδάσκαλός μου 19 *
1 2 3 0 -125α ΠεποίΟησις 2 »
1250 Σοννΐτον XI 22 »
226 » X II διόράωσις εκ τοΰ μικρού

βιβλίου
2360 Σοννέτον XIII ομοίως
227-130 Ποιητικόν συμβούλιον 23 Μαρτ.
1300-132α Ή  έιταϊτις 24--25 ·
133 Γερμανικό 26
1330 Τδνομά της γερμανιστί 27
1340 Σοννέτο XIV
135α » XV διορθώσεις έκ τού μικρού

βιβλίου
1350 Σοννέτο XVI
136 Έ ν  Γοτίγγη 15 Ά πριλ .
1360-137 Ό  Μάρτης 30
1370-133 Γεωργ. Ζαρίφη διά τήν 23 Ά πριλ, 1 Μαΐου
1380-148 “Ασματα 13 17
118-1490 Τά προικιά 22 Σεπιεμβρ.
150 Τά σύννεφα κι ό ποιητής 31 Δεκεμβρ,
1500- Ι δ ί α Παλιμβουλία 17 Σεπιεμβρ.
152-170 Καλαμάρι μέ γραφίδα από φτερό 1881

Γεωργίφ Ζαρίφη τήν νύκτα τη; 23



ΦνλΧον Τίτλος Ή μ ΐ^ ο μ η ν ία
πρός 29 ’Ιουνίου δλα μέ μορικο
μελάνι.

170β Διά ιόν υπέρ των πτωχών 8 Ιουλίου
171» Έξομολόγησις 30 Αόγ.
171β—172» ’Αντιφάρμακου 3 Σεπτεμβρ.
172β—172β Ή  καταμήνυσις 4
113 Άοτααία (ένας στίχος) 4
1ί4— ]74β Ψυχολογία 29 η
175α Προσοχή
175?— 177 β Τσαγανός καί ’Αλεπού 23
178α Τό Γατά νι 29
1 7 8 ? - 179α 'Υπέρ των πτηνών 29
179β—180 Εσπερινή προσευχή 29
180? Ελεημοσύνη 29
181—18)? Πτηνόν «ρός παΐδα 30
182—182? » » » 30 *
183 Ή  είλάβεια 30 » ,
181—184(1 Δικαιοσύνη 30
185—185(1 Υ π έρ  τών Ζωιφίων 30
186—187 ? "Οπου γυρεύει κέρατα χάνει και τ’ a tfu »
188—189» *0 ΜοΟρτος 1 Ό κτωβρ.
18!) 'Ομολογία 31 Σεπτεμβρ.
190—190? Πρός την Σελήνην 31 ».
191-191? Μή μέ λησμονής 31
1 9 2 -1 9ία Τή εύγενεστάτη κ. Έρυφίλη Βερνουδακη

επί μ<ρ ιώ ν πολλών ανθοδεσμών της 1 Όκτωβρ.
194β — 196β *0 χάρος
197—198» Άΐέήναι μεταιορολογία 9 Νοεμβρ,
198?-2 0 0 α Μεταμορφώσεις , 10

2 0 0 ? - 2 0 1 *0 ανεμόμυλος 10

201 β -  202 *0 Κοΰκκος 10

202 β—'201α Τά μέλη τού σώματος 10

201β—205 Τό ψαράκι 12 Νοεμ.
205α—205β Ή  σμαρίδα 12 »
206-2 0 7 α Κ οσμογο νι κόν 12 *
207α—208α Χελώνη καί ίππος 12 ·
208-1-210? 0 1  καιροί τού έτους 12 *
2 10β—2 11α 'Ο νερόμυλος 13 »
2 1 1β —212α Ά ο  Γοργία 13 Σεπτεμ.
212.1—213 Ό  σιδηρουργός 13 Νοεμ.
213—214» *0 ξυλουργός 13 »
214 α - 215 Ό  γεωργός 13 »
215«-215β Τό πλύσιμον 13 *
210—216β Ή  βροχή 19 *
217—217? Τό δάσος 14 >
218-218? Ή  πατρΐς Π  »
218?-219β *0 ψωμάς 16 >

1831

1SS1

1881

1831



Φύλλο» Τίτλος 'Ημερομηνία.
2 2 0 - 220β Τα ψ ίρ ια  τής Ζωοδόχου 16 >
221 Σοννέτον 24 » 1881
2 2 Ιβ Ά μ ο ιρο  η ή 13 ·
222 “Ασμα Η  »
222 β - 223 Εΰχαΐ (1882). Ή  Αικατερίνη I 16 Δεκ.
223β—224 *0 Γεώργιος 11 16 »
224 *0 ’Ιωάννης III 17 »
224β—229 Ή  βαρκούλα {πρωιοχρονιά μου) 24 >
229β—230 Ή  παραίνεσις 29 »
230-23  Ια ’Απορία 29 *
2 3 1 -  231 β 'Ομολογία 30 »
232 —232β Νουθεσία 30 »
233-233β Άνδρέςι Άναγνωστάκη. Τά κατόπιν Ιορτής 1882
234-234 β Εΐς τήν Νόρμαν 27 Φεβρ. 1882
234β—235 Είς λεύκωμα
235—235β Διά τήν ανοιξιν 27 Ά πριλ ,
235β—236 β Γεωρ. Ζαρίφη. Τφ τρισεβάστψ μοι κηδεμόνι 12 Μαΐου 1882
236—240β *Η Κριτική (Μασσαλία) 14 » 1882
240β—241 “Ασματα. 1 16 »
241α II 16 »
241 β III 16 »
241 β—243 Τοΐς Ά βδηρίταις 17 ·
243α—243β IV 17 -
243β—244 V 17 >
24 4β VI 17 »
244β VII 17 Muıou 1882
244β—245α Τδ περιστέρι μΐ>υ 17 »
245-246 V III 17 .
246—247 β Ή  Συμφορά 17 »
247 β—248 IX 18 *
248—248β X 18 *
248-249 XI 19 »
249—249β ΧΠ 19 »
249β—250 X III 19 »
250β—251α Ελένη Ζαρίφη διά τήν εορτήν της 20 »
251α—252u XIV 21 »
252—252β XV 21 »
253 Τφ βαθ-υπλούτω κ. θ· Ρ. 22 »
253β—254 Υ πέρ  των δένδρων 23 *
255-255 β Ό  Κριτής 22 >
255-256 “Ασμα Επικούρειοι· Παρίσι 13 'Ιουλίου
256β—257β Πρός τήν Σελήνην 17 *
257-2 5 9 α Ό  Μάρτης 24 ’Ιουνίου 1882
259-260 Τό μερμύγκι 21 Αΰγ.
260-201 Το οφαλάγκι 21 Αύγ.
261-262 Ή  Ανεμώνη 27 Λύγ.
262 Τό τρυγόνι 27 Αύγ.
263 Ή  θλίψη μου Λονδίνον Νοέμβρ,



NiKor a . b e h  ( b e e s İ
(’Ακαδημαϊκόν)

Ε Μ Μ Ε Τ Ρ Α  Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α  ΣΤ, Α. Κ Ο Υ Μ Α Ν Ο Υ Λ Η

A '

“ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΛΕΙΓΜΑ,,

1. [Παράφρασε; εις την καθ’ ήμδ; στίχων τοΰ Μητροπολίτου ’Αθηνών 
Μιχαήλ (Ά κομινάτου) ’) τοΰ Χωνιάτου εις ιόν αΰτοχράτορα ’Ανδρόνικον Α' 
Κομνηνόν, τον τύραννον 1183— 1185 s1).Ot στίχοι ουτοι έχουσιν έκδοθή κατά 
το πρωτότυπον τελευταίως ΐπ ό  τοΰ μακαρίτου καθηγητοΰ μου Σπ. Π. Λάμ
πρου: «Αί ’Αθήναt περί τα τέλη τοΰ δωδεκάτου αιώνος κατά πήγα; ανεκ
δότους» (έν Ά θήνα ις 1878) σελ, 43. Ή  παράφρασις υπό Σ. Α, Κουμα- 
νούδη, γενομένη τή 1 Μαρτίου 1878, «Ιν ώρφ μεσονύκτιον» μετά την «άνά- 
γνωσιν τοΰ βιβλίου τοϋ Σ. Π . Λάμπρου3)» θέλει δημοσιευθή άλλαχοΰ. Ε π ι 
συνάπτει εις τήν παράφρασή’ του ό Σ , A, Κ- και σκωπτιχόν επίγραμμα εις 
τον Μιχαήλ τον Χωνιάτην και σημείωσιν περί τοΰ αΰτοχρ. ’Ανδρονίκου 
Κομνηνοϋ, τοΰ τυράννου, έν ή γίνεται μνεία καί τής ιστορίας «τοΰ [Κων
σταντίνου] Παπαρρηγοποόλου τοΰ θαυμαστού των Βυζαντινών χρόνων»].

Β '
Ε Π ΙΓ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

(ποιηθέντα τφ 1866)
Είς Δημήτριον Μ ανροφρύάνν

2. Ε νθά δε  Καππαδόκων έρνος Δημήτριον αία 
χεύθει Μαυροφρυδην οΰ πολιόν φθίμενον,
άλλα μάλ’ άνδρο; έν άχμή έοΐς τε ποθεινόν εταίροι:, 
οίσι διδασκαλίης προΰχεε νάμα καλόν.

5 Φεΰ μοίρης τής Έλλαδιχής, δτι τοίου έν έργοις
έν τε λόγοις φωτός ήμπλακεν άμμι πάτρη.

3. * *Ινιν Καππαδόκων Δημήτριον, δ ; λάχε κλήσιν 
Μαυροφρυδου, κρύπτει τΰμβος δδ’ έν γυάλοις

1} | Έ θεσ α  εντός οξυγωνίων αγκυλών τό έπώνυμον ' Α χομ ινά τος, καθ’ δσον 
τοΰτο δέν θεωρείται ίδιον τοΰ Μιχαήλ Χωνιά του. Βλ. G. Siadtmühler. M ichel 
C honiates M etropolit von A t ben (ca. ı i 3 $ca.—1222). («O rientalia C hristiana», τόμ, 
X X X III—2 , άριθ. 91, Φεβρ.—Μαρτ. 1934, âv Ρώμη) σελ, 274—278[=152—156) :
*Excurs 4 · D er P seudo-F am iliennae Akom inatos».

21 Βλ. G. Siadlmûfıier, ενθ* Ανωτέρω, σελ. 316,
3) Πρόκειται περί τοΰ αμέσως ανωτέρω μνημονευθεντος έργου τοΰ Σ π . Π. 

Λάμπρον]



'Ηρώου Μεσολογγίου, ενθ5 άπάνευθεν ’Αθηνών,
5 χι δίδασκε λόγους, λοίσθιον ήμαρ ΐδεν,

4. Τήδ’ Ελληνομαθής Δημήτριος δπνον ϊάνει 
Μαυροφρυδης γενεάν, ος πριν άφίκόμενος 
ιός δε γυας άβληχρός νοόσφ έπήλπισε κάρτα 
(μδ'εξειν ράον, πνεύσε δέ γ ' ΰστάτιον,

5 μητρός κάδελφών εκάς, οις καί νΰν ετ’ έν ΰστει
Καππαδοκών πατρίφ προσδόκιμος πέλεται.

5. Ε νθά δε Μαυροφρυδης κεΐται, πένθησεν δν Ελλάς 
άργαλέη νοΰσιρ ου πολιόν φθίμενον 
γραμματικών γάρ άριστος έην εν Παλλάδας άστει

. και γ ’ αρετή χρηστός γίγνετο πάσιν αεί,

6 . ’Ακτή μέν κλεινή Μεσολογγιάς δστέα τήδε 
θάλπει Μαυροφρΰδου, πνεΰμα δ’ ες άθανάτους
βή πτάμενον, χ ’ ούτως οί πάντα καλώς αν έχοι δή' 
μή μιν θρηνώμεν λή£ιν δς ευρ’ αγαθήν.

Ί. Μαυροφρυδης Μούσης 'Ελληνίδος έξοχα λάτρις 
ένταΰθ’ ήρωσιν μίσγεται άθανάτοι; 
ουδας υπό κλεινόν Μεσολογγίου, εν θ ’ δ γε τοΐσιν 
αγγελίαν φαιδρήν Έλλάδοθεν κομιεΐ,

5 τής προγόνων αρετής ώς μήστορες ου μ άλα παΰροι
εν φάιπ στρωφώσ’, ών γ" επλετ’ αυτόν εεις.

8 . Μαυροφρύδην Λημήτριον ερνος Καππαδοκίης 
γραμματικών οχ άριστον «πολλΰμενον τάφος οήτος 
αστει εν ήρφφ Μεσολογγιτεων κατακεΰθει, 
δν γε καθηγητήρα δόμου σοφίης υπάτοιο 

5 * εν Κέκροπος πτολιεθρφ εόντα ποθοϋσιν εταίροι
οΐσι διδασκαλίης πρόφρων επε’ άμβροτ’ εχενεν,

* "Η έν Θησηΐω άστει ομιληται πένθησαν άολλεΐς.
Τούΐων των εις Μαυροφράδην επιγραμμάτων προσήρτηται κρίσις τοϋ Φιλ· 

λίππου ‘Ιωάννου ζητηθεΐσα παρά τοΰ ποιητοΰ [βλ κατώι, σελ. 308 Π, Σ, Κ[ουμα· 
νούδι}ς]

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
9. [Ε ίς Γεώργιον Α ' τής Ε λλάδος],

Ζήθι μακράν, αυξητά τής Ελλάδος Γεώργι’, εκ πρώιης 
τούτο στιγμής αληθές κ’ ένδοξον άμα λαβών 

■ όνομα, κ’ είθε την νέαν πατρίδα σου οΰτως αυξάνων 
τέλος τής πάσης φυλής ν’ άναδειχθής 6 ποιμήν.



10. Ζήθι μαχρόν αόξητά της Ελλάδος Γεώργιε άναξ'
Ζήθι καί σΰ μετ’ αυτού ’Άνασσα Ό λ γα  μαχρόν' 
χ* sift’ εΰμενώς ό θεός είσακοΰων εΰχάς των ‘Ελλήνων 
πάντας αΐπούς υφ’ υμάς να. συνένωση ευτυχείς.

11. Έ π ιτνμ β ιό ν  μου
[Ποιηθέν τή 12 Όχτωβρίου 1868}

Τύμβος λιτός δδε Στέφανον κρύπτει Κομανούδην, 
κοσμοπολιτών ος δόγματ’ ανωσάμενος 
άστνβλαβή, χρηστοΐς, τήν ήν επεσίν τε και εργοις 
πάτρην ηυξε φιλών' τόν δε γάρ Ιφράσατο 

;.5.... λαοΐς χεΐσθαι άπασι Θεοΰ τεθμόν, σφίσιν
συν δίκη εδρίσκειν, κοινή επ’ ευπραξίη όίλκαρ ').

12. [ΕΙζ Κω νσταντίνον Κόντον]

Είς τής νΰν όμιλουμένης γλώσσης μας τόν πλουτισμόν 
δλ’ ot λόγιοι 'Ελλήνων συνετέλεσαν δεόντως, 
πλήν ενός καί φιλολόγου, δ κινεί τόν θαυμασμόν !
Τις δ αυτός ; αν έρωτάτε : Κωνσταντίνος ειν ο Κόντος.

1879, κατά μήνα Νοέμβρ.

13. ["Αλλο είς Κωνσταντίνον Κόντον)
Νοεμβρ. 1882. 5 Αφού άνέγνωσε τάς Γλωσσικός Παρατηρήσεις [τοΰ Κ. Κοντού]

Βρυσις καθαρεύουσα σοφίας 
άβυσσος τής Έλληνομαθείας 
Ιχνευτή; τής ’Αττικογραφίας 
έπιτιμητής τής «μαθείας. 
ιατρός τής σολοικοφανείας

κανών άκρος τής ορθογραφίας 
ταΰτα πάντα εΐν’ έπ’ αλήθειας 
ετι δέ και πέλαγος και πόντος 
των παραπομπών 6 Κάπα Κόντος ’).

14. ["Αλλο  είς Κω νσταντίνον Κόντον]
Τή 3 Δεκεμβρίου 1882 έστιχουργησα τό εξής επίγραμμα, εν φ> συνεφώνησα

τά μακρά μέ τους τόνους.

'Ο  Κόντος εΐμ° εκείνος, ον γνωρίζετε 
ο λεξιθήρας1 τοΰτο δ’ εύκολώτατα 
ασκών τό Ιργον °ς τάς Α θήνας πάνσοφος 
άκοΰομαι, φημίζομαι, δοξάζομαι. 1 2

1) [Τό νέον διά μολυβδίδος άντίγραφον είνα ι λίαν δνσανάγνωστον εν πολ- 
λοϊς' έ ν ’σ ι .  2 : ά ν ω α ά μ τν ο ς  και βτ. 6 : Ά λκ α ρ  έγραψα κατ' ε1κασ£αν|.

2) I’Αλλαχού εσημείωσεν ό Στ. Α, Κουμ. : «Κόντος ξΰλον πανάχαρπον  άμε* 
λ»)βε ιήν ουσίαν τής γλώσσης*).



Ί 5 .  [ΕΙς Ζ ήα ην  Ε ω τηρΙον]
’Αν δλοι εμιμουμείϊα τον Ζήσην Σωτηρίου 
δεν Οάχε χρείαν ή ‘Ελλάς Ευρώπης συνεδρίας ’)*

10 Ιουλίου 1880 Κοζανίτης

16. [Ε ΐς  K a v m a v ttv o v  Π απαρρηψ όπονλον  άδικον επίγραμμα]
Τή 23 ’Ιανουάριου 1888

Είσαι Παπαρρηγόποΰλε, οχ’ ιστορίας συγγραφεΰς, 
άλλα ιής νεολαίας μας κολακικος διαφθορευς’ 
διότ’ εΐς τά βιβλία σου συγκρόπτων την αλήθειαν 
αυξάνεις την τοΰ "Ελληνος μετρίαν κακοήΟειαν.

17. [Εΐς Ε ύ γέη ο ν  Βούλγαρον, Φ ίλιππον Ίω άννον  καί Κωνατ. Κόντον]

Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως πολύ φέοτεοος εσκε 
Ρωμαΐδος Μοΰσης ερμηνεύς Θετταλθμάγνης 
δξος Ίωάννοιο Φίλιππος, ον ηνεσεν Ελλάς 
πάσα, πλήν Κοντού τοΰ ’ξ s) Ά μφίσσης λαιίοθΰρα.

Tfj 20 ’Ιουλίου 1889

18. [Ε Ις Θεόδωρον Ό ρφ α ν ίδην]
Έ πιτΰμβιον sui generis 1891.

Ό ρφανίδης μέν εγώ Θεόδωρος, δς ένΰάδε κείμαι.
■ ’Έ ργα δέ μου φήμη τετταρα πάντα Οροεΐ 

υβριστής γενόμην, άδικος τε, φυτών τ’ επιίστωρ 
καί ποιητής δή τετρατον ούκ αφανής,

1 άλλα με πεντ’ άνδρες λόγφ ήνεσαν εν τί φοροΰμην 
εις Τάφον, ώς πόσης κτήτορα τής αρετής 
ψευδόμενοι λαμπρώς, ώς εϊδιστ’ £ν Δαναοΐσιν 
εξότε καί αρετής ούκ άλίγουσι ποσώς ’)-

19. [ ’Ε π ιτύμ β ιο ?  Κ ω ναταντΙνον Κ αραπάνου]
' Ιή  16 και 17 και 18 Μαρτίου 1895 «τελώς καί παραξένως οπωσοΰν

εστιχουργησα τά Ιξής :

Μνήμα τόδ’ οίξ “Αρτης Κωνσταντίνος Καραπάνος 1

1) [Τό νέον διά μολιιβδίδος άντίγραψον είναι επί μέρους δυσανάγνωστον. 
Έ ν  τέλει τοΰ ατ, 2 ίσως : ουνιδρίον. Τό Κοζανίτης άναφέρεται άσφαλώς εΐς τόν 
Ζήσην Σωτηρίου, περί οΰ βλ· τόν εν τέλει τής πραγματείας ναύτης πίνακα ονομά
των καί πραγμάτων],
■ '\:y ' 2) [Τό νέον διά μολυβδίδος άντίγραφον δέν φαίνεται κατά' πάνέαι" πιστόν·
Έ ν  σ ι. i  έγραψα : % τ’ιν tr toîi έν ıi[> νέφ χειρογράφφ κειμένιν : ΐξ ] . -τ,
-·Ί ’ 3) [Τό νέον διά μολνβδίδος ανάγραφαν είναι λίαν δ νσιινά γνωστόν, προφα
νώς οΐιχί κατά πάντα πιστόν]. ι .



δείμαθ’ έαυτφ χ’ ο’ικηΐοις τυμβήϊον έμμεν :
/_ομηγΐΗθν μινημεΐον εκ μι μου μένος 
to  πασιν ήμΐν γνωστόν to Λυσικράτους, 
κάλλισχον έργον εν χώρφ νεκρών τεθείς,

20. [ Ε π ιτύμ β ιο *  Φ βαγχίσχον Μ οσχάτου]

Φραγκίσκου τάδε σήμα’ ος Μοσχάτου έσχ’ έπίκλησιν 
ο> παροδίθ’ οράας, άνδρός άμεμπλοτάτου, 
ήσκει γάρ χδ δίκαιον εν εμπορία πολυχρήστφ 
τοΰνεκα καί κλαΰσαν πάντες επί φθιμένφ.

21, [Ε Ις είπόνα Ό μ ή ρ ο ν]
Τήν 3 προ; τήν 4 Αΰγ. 1880 έν xfj κλίνη έστιχοόργησα. 

Είναι βέβαια άπλοϋν γύμνασμα και οΰδέν τι πρός.

Εΐκόν’ ‘Ομήρου όρρίς τού ποιητών κορυφαίου 
Ίλ ιά δ ’ ο: ποίησεν Όδυσειάν ιε καί ύμνους 
πάντα δ’ όμως Ελλάς καί βάρβαρος ήνεσε γαία.

22. Ο ύ κ  ϊ ό τ ι  π ο λ λ ά  Χέγοντα μ η  έξ α μ α ρ τε ΐν .
Τή 8 Αΰγ. 1880

23. Πάντων προτιμά χρημάτων χριστού; φίλους' 
άφιλο; γάρ ούτ’ έν δυστυχεί πότμφ βίου 
χαίρειν δυνήσει ούτ1 εν ευτυχεί ποτέ.

24, Τη 8 προς την 9 Αΰγ, 1880 την νύκτα :

Στιχουργίας μου δεΐγμ’ ιαμβικής τόδε, 
δσον σθενω γε* τό γάρ αδυνάτου πόρος 
οΰδέν πέφην’ έν άνδράσιν έκ τών θεών.

Τή 8 ’Ιουνίου 1880

25. [Ε Ις Ζ ά κ υ νθ ο ν ]
Tfj 2 Αύγουστου 1887

"Ενα καλό Υ  ή Ζάκυθο, π ’ αξίζει μια ντουζίνα* 
τής λείπ’ ή σκόν’ ή περισσή οποΰναι στην 'Αθήνα, 
"Αν πής καί τ ' άλλο της καλό, τήν άκατουρησιά, 
στις ρούγες της άπόσωσες δλη τήν παινεσιά.

20. Ο ύκ Sazı χα ίρει*  ού&' έν  σύρανφ  μόνον

Φεύγεις αν άνδρα τον σεσημειωμένον 
κοινός*κελευεί τούτο κάληθής λόγος—ή 
παλαιός ώς κέλευσε κάληθής λόγος.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΑΠΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΤΫΠΑ ΤΟΠ ETON 1850-1896 
Tfj 21 ’Ιανουάριον 1S50

27. Θεέ μου σφοδρά ήμαρτον ’ς τό μέγα ονομά σου 
μέχρι τής ώρας απειθών εΐς τα προστάγματα σου.
Ά λλ ' ήδη τή σή χάριτι, ιδού μεταμελούμαι, 
και τών παπών μου έξεων την λήθην έξαιτοΰμαι.

5 Ε ΐς νέαν αρετής οδόν, Θεέ, σύ εμβαλόν με,
και εις αυτήν άχλόνητον συ πάλιν τήρησόν με, 
ώστε διάγων άμεμπτα τάς ώρας τής ήμέρας, 
πανήσυχος και τής νυκτός νά βλέπω τους αστέρας 
και έχων άντιλήπτορα σέ κράτιστον, Θεέ μου,

10 νά μή φοβώμαι τών παθών τάς προσβολάς ποτέ μου.

28. Υίέ μου πρωτογέννητε, άχ’ που είσαι 
μέ τό μικρό σου τάχ’ αδέλφι παίζεις 
ή τής μητρός σου παραμύθι ακούεις,
«χ σέ ποθώ και την μητέρ" «ντάμα 

5 και τό μικρό μαζή. Κα'ι σάν δέν σ’ εχω
για χάρι σου τά ξένα κανακεύω.
’Εγώ πού πρώτα πώποτε to μάτι 
εΐς τά παιδιά δέ σήκωνα, έγιν’ άλλος 
κα'ι λαχταρίζω σάν εδώ τά ξένα,

10 τά ξένα πού σοϋ μοιάζουν εΐς τη χάρη
’ς τό βλέμμα ’ς τό μικρό ανάστημά σου 
η’ εις όλα τά μικρά τραυλά λογάκια.
Παιδί μου, πάρε την μητέρα κ’ έλα 
κα'ι φέρε μου μαζή και τό μικράκι.

15 Παιδάκια και μητέρα ελάτε δλοι.
Έ δώ  σάς περιμένω λυπημένος 
τά μάτια μου σιγά σιγά δακρύζουν 
πού’δέν σας εχω μεσ’ τά φυλλοκάρδια.
Γυναίκα καί παιδιά πώς ιόν πατέρα 

20 εΐς ερημιά άφίνεχε μονάχον
καί σεις καρδιάν δέν έχετε κα'ι πόνον ;

Τά ανωτέρω έγράφησαν παρ’ έμοΰ εν μηνί Ίανουαρίφ τοΰ 1855 έν 
Ά θήναις, περί τάς 15 τοΰ μηνός/Αν δέν έχουν τεχνικόν κάλλος, έχουν spon- 
tane îta tem  quandatn .

(Σημ. Π. Σ. Κ.  Ή  γυναίκα καί τά παιδιά εύρίακοντο έν Ζιιχύνθψ, οπού 
ένεκα τής έν ‘Αθήναις επιδημίας τής χολέρας είχον μεταβή, σ «νοθευόμενα υπό 
τοΰ πατρός, <5πό τοδ φθινοπώρου τοΰ 1851).



5

10

1δ

20

25

29. Ε ικέρω ν  κατά Ε ύβ ιη Ιδ η ν  ,

Nam si vîolaııdum est jus, regnandi gratia 
violandum est : aliis rebus pietatem colas.
!'Av πρέπει ν’ άδική τις, μόν’ γιά βασίλειά 
ας άδική' μά ’ς ταλλα νάναι δίκαιος.
"Αν είναι ν’ άδικήσης, μόνον για βασιλιάς 
νά γίνης, κάμε ι δδικ’ όχι γιά άλλο τι- 
*0 Ευριπίδης to εϊπε, κι’ δ ’Ιούλιος 
έχειός δ Καίσαρ πάντα εις to  στόμα too 
αυτό είχε τό ρητό, γιατί τοΰ ’σύμφερε.
Εις χρόνους πλειδ παλμούς πολύ παλαιότερους.
Σαν κάτι δμοιο είπε και των ’Αθηνών 
δ νομοθέτης Σόλων, που ήτον άνθρωπος 
με βαθειά γνώσι καί με καλή θέλησι.
Είπε: των ’Αθηναίων μωρ’ ας γινόμουν 
για τρεις ήμέραις τύραννος, κι’ άπαΐ άσκι 
ας μ’ εγδαρναν, κ ι’ δς μ’ έκρεμοΰσαν έδώ πά.
Καλά τά λόγια ταΰτα, φέρνουν καί καλό, 
δν Σάλωνες τά λέγουν' είναι (πώς νά πώ ;) 
καλά ακόμα δταν καί ’Ιούλιοι 
τά λέγουν, πούναι κάτι, είναι Καίσαρες.
Ά μ ’ δταν μοχθηρότατ’ ανθρωπάρια 
π’ ούτε σοφίαν έχουν ούτε θέλησι, 
παπαγαλίζουν τέτοια σοφά λόγια 
καί μοϋ εκφράζουν τυραννίας ορεξι 
μέ χαύνη γλώσσα, χαύνα πόδια, χαΰνον νοϋν.
Αΐ τότε, νά σάς πώ, αδέλφια, μ’ έρχεται, 
μ’ έρχεται σκάση, μ’ έρχεται νά σκοτωθώ 
πού ζώ σέ τέτοιους άσχημους κακούς καιρούς.

Τή 23 Μαΐου 1864.

30. Στίχοι τή 24 Αύγούστου 1870 εν Ά θή να ις γραφέντες μετά 
άκουσμα τής αιχμαλωσίας τού Ναπολέοντος ύπό τίνος, δχι ποιητοϋ, 
άπλώς ανθρώπου καί "Ελληνος,

’Ασυνειδήτου καί απίστου γενεάς 
τών Βοναπαρτιδών βλαστός γενόμενος 
ύπό τής τύχης άνυψώθης τής τυφλής, 
ήν μόνην ώς θεότητα έπρέσβευες,

5 'λ έπιορκήσας, Ναπολέων, τούς θεσμούς
τούς έλευθέρους έν Γαλλίςι αυθαδώς



κατέλυσας «’ έδεα πόζες ενιαυτούς 
εΐκοσιν άμερίμνως, μέ βοήθειαν 
Ανθρωπάριων δουλών, οια πάντοτε 

10 οι τύραννοι ευρίσκουσιν, έκαμνες δέ
κ’ έξέκαμνες μέ την μεγάλην δΰναμιν 
τοΰ τής Γαλλίας έθνους έργ’ ανόσια,
•ά έκεΐνο, ως μή ώφελεν, εκ των ατμών 
τής δόξης τής μαιαίας μεθυσκόμενον 

15 ήνείχειό σε, δπως και ιόν θεΐόν σου
ποτέήνέχθη' νωθρενόμενοι δ’ οϊκτρώς 
οΐ τών εθνών Ευρώπης κοΰφ’ ήγήτορες 
νπέπτησσον εμπρός σου, κιδιαν άνοιγες 
τό στόμα σου, Π υθίας έξεδέχοντο 

20 χρησμούς ν’ άκοόουν. Ταϋτα πρώην, νΰν δ’ «ϊσχρως
τοΰ άλαζόνος ήθους σου, δλοθρευτά 
τοσουτων υπηκόων σου έν Μεξικφ 
καί θάπτα τής δυστήνου νήσου Κρήτης μας, 
ποινήν εκτίνεις' τσιοΰτος Ανέλπιστα 

25 φανείς δ Πρώσσος άναξ μέ τόν ευανδρον
στρατόν τής Γερμανίας, εξεδίκησε 
τόν υβρισμένον υπό σοΰ πολιτισμόν 
τής όλης Ευρωπαίας ανθρωπότητας, 
κ’ εις την δικαίαν έρριψεν άφάνειαν 

30 ιό  τής άπιστον γενεάς σου ονομα,
αιχμάλωτον λαβών σε τον φιλόζωον.
Ώ  είθε καί οί δμοιοί σου, άν τινες 
εόρίσκωνταί που, όλεθρόν παρόμοιον 

35 τφ σφ νά πάθουν* οί λαοί δ ’ ελεύθεροι
λαβόντες θάρρος πλεΐον εις τά στήθη των 
πρός ένθερμον λατρείαν αρετής Αγνής 
σιερρώς !ν τή Ευρώπη να ΐδρόσωσι 
τό τής δικαιοσύνης κράτος. Γένοιτο.

31. ['ΈπΧ νβ ά η ελευθερώ σει “^Ιρτης τής  Η π ε ίρ ο υ ]

Tfj 31 Δεκεμβρίου 1881 έστιχοόργησα

Αμυγδαλή μέν άνθος ήρινόν φέρειν 
χειμώνας άκμάζοντος ή φύσι; πόρεν 
δένδρων προ πάντων τούτο δώρρν έκπρεπές, 
έμοί δε Μονσαι, καίπερ άσθενεστέρορ 
τα νΰν γέροντι, καλλίφων’ ςίδειν μέλη,



ωστ’ έκπρίεσθαι τούς νεωτέρους εμού.
Τό ί όμως είναι κατά τά λεξικά μακρόν.

[ Σημείωμα. Σ τ . A. K .J

32. Τή 3 ’Ιανουάριου 1882 έστιχουργησα και τφ 1887 συνεπλήρωσα 
δπως δπως τό έξης :

’Ηπείρου βαιή μερίς. ήν Ά ρταν καλέουσιν 
άμφιπερικτίονες τη; πάλαι ’Αμβρακίης 
δουλοσυνης ήμαρ στυγερόν μετάμειψεν ές αίσαν 
κρείττον’ ελευθερίης. Στέργομεν -η γέγονεν 

5 καί συγγνωμονιχώς διακείμεθα και χάριν ΐσμεν
τφ την συνθήκην ρρστ’ άποδεξαμένφ' 
οΰ γάρ κΐκυς ένήν τφ νϋν γένει, ωστ’ έποροΰσαι 
κάπολαβεΐν κλήρον πάντα τον Έλλαδικόν.

33. Τή 26 'Οκτωβρίου 1882

Τον θέκατον καί όγδοον αιώνα 
από Χριστού τον τάφον τής Χριοτοΰ 
θρησκείας ότι έχουν άνασκάψει 
πολλοί βέβαιον είναι' ό δέ τούτφ 
επόμενος αϊών καί θά την θάψη 
καθ’ όλα τά φαινόμενα, χ* ήμεΐς

θά παραστώμεν ίσως τη ταφή.
Τί δ’ έσται μετά ταΰτα, αγνοώ. 
"Ας εΰχηθώμεν μόνον την ορθήν 
προς άληθή ευσέβειαν οδόν 
καί όχι έπανάληψιν των πρώην 
τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος πλανών

34. Τή 30 ’Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 1882 νΰκτωρ εν τή κλίνη.

Οίίπω μεν, αλλά θάττον, ή τις οιεται 
Χριστός Θεός καλούμενος πεπαύσεται.
Τοΐτ* έγκυρόν μοι παντί τ ’ εύ φρονοΰντι νΰν 
κίνησις ή σΰμπασα κόσμου δείκνυσιν.

5 Οΰκ οΐδα 5’ εΐπερ τοϋτρ^τφ βροτών γένει
όνησιν οΐσει, πιθανόν δέ πως δοκεΐ.

35. S  ο n e 11 ο [1883j

ΕΙς τήν ζωήν τήν τόσων κακών πλήρη 
οπού σταγμοί ήδέων αισθημάτων 
πνίγοντ’ Ιντός πολλών πικρών κυμάτων 
ή μουσική άβυθιστον σ’ ετήρει 
Φ Θεονόη' αν δ’ έμεμψιμοίρει 
ενίοτ’ ή ψυχή σου, δ ι’ ασμάτων 
διέσπας τήν άχλύν τών παθημάτων 
παρηγοριάν έλκουσα θυμήρη.
Σύ ήτις χιλιάδας τετρωμένων



στηθών εκ των γλυκέων 0θυ χΕ(λέων 
ίάτρευσας μέ φθέγματ’ άηδόνος.
Σύ καί τοΰ "Αδου τον άπεσταλμένον 
έμάλιτξες μέ φσμα ήρεμαΐον 
κ’ έξέπτης εκ τη; γης ήμών δπόνως.

[Σημ. Π. Σ, Κ. Υπάρχει καί παραλλαγή αντί Θεανόο— ΚαταΙάνη χλπ,).

36. Τη 20 Μαρτίου 1883

Θεό; καί φυσις καί ελευθερία 
ιών ανθρωπίνων νόμων τά στοιχεία 
να είναι πρέπει. 'Έ ν  αϊτών άν λείψρ, 
τό πάν ή αναρχία θά κάλυψη 
και χάος χείρον τών προτού αΐωνων 

. άναφανέν θά βασιλευη μόνον'
Θεό; πρός τί ; άνίσως ερωτάτε, 
πρός τοίς δυσΐ στοιχείοις προσαρτάται.
Σας λέγω' είναι άφευκτος, διότι 
τής φυσεω; αιτία είναι πρωτΐ]' 
τήν φόσιν δέ καί τήν ελευθερίαν, 
ώ ; ζεΰγος ίππων εις όδόν εδθεΐαν 
ηνίοχος Θεός αν διευθόνη, 
θά ζήο’ η άνθρωπότη; έν είρηνη,

37. Ε ϊ ιών έφ ήμίν ήν τό προ; τών φιλουμένων 
ϊσως φιλεΐσθαι, χρήμα τοΰδ’ υπέρτερον 
οΰκ ήν άν άλλο παντί τφ βροτών γένει' 
άλλ’ οΰ γάο οϋτω; ευτυχεί τάνθρώπινα' 
τέκν’ έμοί παμφίλτατα κείνον προ πάντων 
πεφάσθ’ υμείς γε τον νόμον σώζειν άεΐ 
Ö; τον π έλα; χωρίς διαστολή; τίνος 
εΐτ’ αίνετός τις έστιν εΐτ’ άνάρσιος 
φιλεΐν κελεύει, μή μόνον τον Συγγενή 
χ’ ούτως αν ευ φέροισθε τήδ’ έν κοιλάδι 
τοΰ ψευδοκόσμου' τούτο μοι λόγου τέλος.

38. Τή 24 Μαρτίου 1884
*Έτη δλα τριάκοντα κι’ οκτώ τέτοια ήθη καί άμποτε δά
οπού ζώ σ’ τάς ’Αθήνας καί τά ταίρια τους δλα νά λείψουν.
εϊ; τεσσάρων άνθρώπων θανάτους Τίνε; ήσαν οι τέσσαρες τώρα 
κατεχάρην καί είπα' καλά ας σάς εΐπω, κ’ εΐπέιε με τότε
δπου έλειψαν τέτοια μυαλά σείς, άν δίκαιον είχα ή δχι.



Περικλή; Σοφιανόπουλος πρώτος 
βουλευτή; Κλεομένης Αίγιου 
ήτο δεύτερο;, τρίτος δ* άρρύθμως 
θά γραφή εΪ; τού; στίχου; εδώ 
Χαράλαμπο; Σακελλαριάδης 
καθώς άρρυθμος ήτο καί ζών 
τετάριθμος έρχετ’ έδώ. 
καί Δημήτριος ό Πανταζής

’Αθηνών ό γνωστό; κουφαρίδας, 
'Εάν βάλης εϊς τούτους ακόμη 
’Αναστάσιον Γούδαν ώ; πέμπτον 
καί τον Τάσον Γεννάδιον έκτον 
ένα ζώντα καί ένα θανόντα 
εΐπες δλαις ταΐς λέραις ορθώς, 
δπου έθρεψεν ό τόπος αυτός.

16 ’Απριλίου 188439. Τή
Δευτέρα φύσις, είπα, ειν’ ή έξις 
καί αν πολύ, ώ νέε, δεν προ σεξ η ς 
ε ι; ο,τι συχνά κάμνει; ή λαλεΐς 
νά είναι προϊόν καλής βουλής, 
ενδέχεται εϊ; κακά νά συνήθισα; 
εξ ών διά παντό; νά μή ισχύσης

ν’ απαλλαγής, νά κλαίης δέ πικρώς 
νοών, δτι παρήλθεν 6 καιρός 
τής διορθώσεώς σου τής ευκταία; 
διά στροφής πρός κλίσεις άλλα; νέας 
τής έξεως τελείως κρατησάσης 
καί φυσικής δυνάμεώς σου πάσης.

40. Τή 27 Νοεμβρίου 1885

Ούδεις ποΓ ήσθεθ’ φ  τρόπφ μετάστασις 
εΐς ύπνον ήμιν γίγνετ’ έκ τοϋ γρηγορεϊν, 
πάντως 6’ άναιαθητοϋσι την ΰπνωδίαν 
ημάς ύφέρπειν είκός έστιν' άλλα πώς...

41. Ά γ τ ίγ ρ α φ ο ν  : Έ η ζών τον Σ τε φ . Κονμανον&τι
Τω 1887 έστιχούργησα τά έξης περί γλώσσης.

Τό νέον νεκρανάστατον των πάλαι Ελλήνων γένος 
φιλόιιμον εν πάσιν ον ήθέλησε και γλώσσαν 
τοΰ ελευθέρου βίου του νά εχη άνταξίαν, 
καί δή εΐς τό τής παλαιάς άναδραμόν ταμεΐον 

5 νά τήν πλουτίση πρώτιστα, είτα νά την καλλύνη
μεγάλως προσεπάθησεν από ένό; αΐώνος.
Τό έργον τοΰχ’ ισάξιον τοΰ κατά των τυράννων 
πολυαλγοϋς πολέμου μα; εάν τ ι; θεώρηση 
ορθώς, κατά τήν κρίσιν μου, αυτό θά εκτίμηση.

10 Ναί, εΰεργέται αληθώς τοϋ γένους των μεγάλοι
δνομαστέοι εσαεΐ πάντε; οι συμβαλόντε; 
εϊς τούτο κατά δύναμιν τοΰ πνεύματος ο ε’ιχον* 
μόνοι δ’ α; εξαιρεθούν τοϋ ζηλωτοϋ επαίνου 
οί άγονοι έπικριταί τοΰ έργου τού μεγάλου,

15 οί λεξιδήραι, μάλλον δέ οϊ τοποθήρ* εκείνοι,
οί μηδέ τό παραμικρόν προσθέντες εϊς τήν γλώσσαν,



οί άμελοΰντες την αυτής ουσίαν ώς δ Κόντος, 
ξύλον αΐιτός πανάκαρπον πρεπόντως ας καλήται 
και εΐ τις ομοιος αΰτφ σχολαστικός ίπάρχει 

20 ανίκανος δργανισμους νά εκτίμηση ζώντας,
νεκρών σωμάτων 5 ' αγαπών ταριχευτής να μένη 
καί δόξαν Αιγυπτιακήν εκ τούτων νά θηρεύη.
Α ϊτή είναι ή γνώμη μου άπλώς έκπεφρασμένη.

Τη 4 ’Ιανουάριου 1850 έστιχούργησα νύκτωρ και τά έγραψα *).

42. "Ω ξεύρω γώ, το ξεύρω, θάρθη ένας καιρός, 
όπου τό έθνος θ ’ άπορη, πώς ποίημα 
ωσάν τόν 2 τράτιν, εν Ά θήνα ις τυπωθεν 
είς τοΰ «ΐώνος τούτου τά πενήντα εν 
καί πάλιν ’ς τά δγδώντα οκτώ έπαναληφθέν 
οχι δεν έτιμήθη, καθώς τ’ άξιζε 
άλλ’ ουδέ καν εις κρίσιν λόγιόν τινα 
έκίνησεν ή έστω καί κατάκρισιν* 
έντρ τοσαΰτα περιεΐχεν εθνικά 
ζητήματ’ άκρως σοβαρά μ’ άσύνηθες 
εκπεφρασμένα ύφος. Πάντες νοχελώς 
άπεριέργως τό άφήκαν, γέροντες 
δμοΰ καί νέοι νά μουχλιάζη ’ς τά σακκιά 

'»■ιών βιβλιοπωλείων άνανάγνωσιον.
Τ ί δέ σημαίνει, δτι ’ς τά πενήντα έν 
τόν πρώτον έλαβ’ έπαινον ’ς τόν 'Ράλλειον 
ποιητικόν αγώνα ; Τίποτε ιιπλώς" 
διότ’ ή τότε υπό του εΐσηγητοΰ 
εκτεθειμένη κρίσις μας, οΰδέν έλεγε 
εΐσδύον 3ς του ποιήματος τό νόημα, 
επιπόλαια 5’ ήιο κ’ ή έπίκρισις 
ήν έγραψε κατόπιν δ αΐιτός άνήρ 
εν τη Πανδώρφ, δστις ήν δ 'Ραγκαβής.

|*) Γραμμαΐ ΙηΧ τοΰ κειμένου κεχαραγμέναι δηλοΰσιν, Ş u  ot στίχοι oStol 
ήσαν ποτέ απόβλητοι παρ’ αύιοΰ τοΰ ποιητοΰ, — Οί σιίχ, 23—24 εχουσι γραφή 
πλαγίως επί τής Εξω φας τής κυρίας όψεως μονόφυλλου. — Τό ποίημα εν τέλει είναι 
εντελώς διωρθωμένον ύπό τοΰ ποιηιοΰ. — Στίχ. 1S : ύπό  έκ διορθώσεως τοΰ άρχι- 
γράφου : μνεία. —Οί δυο μετά τόν στίχ 18 άρχήθεν κείμενοι οτίχοι έλεγον ; tijî 
πρίοεως τον Αλεξάνδρου Ραγηαβή επιπόλαια  ήταν, ονδέν έλεγε νέον ( ;) , οί δύο 
οδτοι στίχοι βραδύτερου συνεπτύχθησαν υπό τοΰ ποιητοΰ εις ένα στίχον, τόν 19. 
—'Ο τελευταίος στίχος άρχε γράφω; είχε : έν τ§ Πανδώρα, οΰδεν ολοος οοβαςόν, 
μεθ’ δ ώς νέος σ*ίχ· ακολουθεί έν : ε).
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43[**|. Προσθήκη εϊς" το εν σε λ." 314 στιχούργημα

Έ γραψ α μέν δη ταΰτα κονκ άναίνομαι 
α νΰν τε πασι τοΐς σοφοΐς πρεσβεύεται 
και τοΐς πάροιθεν" άλλ’ υμάς γ1 όί> «ρ.ύψομαι 
φίλων άρίστους όντας ώς καί χίλια 

5 βιοΐμ’ 8ν ενθάδ’ εδ τ’ εχων τε καί κακώς"
f) yap φΰσις με κάλόγως βιάζεται 
ζωής γλίχεσθαι καί γε τής άτέρμονος, 
ής δή τδ Θειον μόνον εξ αρχής κρατεί 
κάγώ καθήκον... οίμαι δεΤν αυτής ερωτ* £χειν.

44. Έ ν  μηνί 2επτεβρίφ τοΰ 1889 έστιχουργησα ;

"Ην Τ άκιτος ποθ’ ό Ρωμαίος κατεπηΰςατο λοοΐς 
Τευτονικοΐσιν άρήν πατρίδος εΐνεχ’ έής,
«αΐέν δήριν εχειν μεταδήμιον εν σιρίσιν αυτοΐς* 
και γ’ άλληλοφονεϊν ήματα πάντ’ δκορεΐς, 
ταΰτην νΰν έπαρώμαι εγώ τοΐς Βουλγαροσέρβοις (') 
ου γάρ αν αλλοίως Ελλάς εχοι βιοτήν.

45. Τ φ  1889 έστιχουργησα :

Τέτοιο Πάσχα σαρακωσπανό 
δε θυμούμαι ’σάν τδ φετεινό. 
Κάθε χρόνο σαρακοστι α νοτερή 
γίνεται ή ζωή μας καί πεζότερη.

Κ’ ή κακομοιριά αδτή γιατί ;
Γιατ’ εΐν° οι καιροί μεταβλητοί “). 
Ά λλ’ αυτους ημείς δεν τουςδρίζομεν, 
καί γιά τοΰτο ας μή κακοκαρδίζωμεν.

46. Σ νμ β ο ν λή  εϊς 'Α ρχα ιολόγον

Τή 6 ’Ιουνίου 1890 
Ε ϊς των αμαθών άνθρώπων διηγήσεις 
περί αρχαίων δήθεν υπδ γην, 
καθδ έχοΰσας θολερόν πηγήν, 
αρχαιολόγε, πίστη μή χαρίσης" 
ζητεί δ’ Ικάστοτ’ εναργές τεκμήριον, 
ϊνα μή χάνης μάτην τδ άργΰριον, 
εκσκάπτων γής τά βάθη καί τά πλάτη, 
καί θριαμβευη τέλος ή απάτη-

((**) Τήν εις σελ. παραπομπήν δέν ήδυνήθην νά εξακρι βώσω. Στίχ. 1 : Έ .  
γραψα έκ διορθώσεις. — Στίχ· 2 : fi Ικ διορθώσεως. —Στίχ. 9 : [εχειν] μετά τό : 4etV.

|(1) Στίχ- 2 ·. ‘Ρωμαίος έκ διορθώοΐως του άςχεγράφοιι : ισ τορ ικός—Στίχ* 
6 : φαίνεται Ιν  πολλοί; μεταγενέστερα προσθήκη).

.. [(2) Δυο σταυρωτοί νραμμαί επ ί τοΰ κειμένου κεχαραγμέναι δηλοΰσι, δτι οί 
στίχοι οδτοι ήσάν ποτέ απόβλητοι π α ρ ’ αδτοΰ τοΰ ποιητον).



47. Ε ρ ώ τη μ α  φ ιλο π ερ ίερ γο υ
Tfi 27 Φεβρ. 1892

Ε ΐ χις ποτ’ εΐδ1 ίερηα δόνχα δωτίνην 
πτωχώ «αχ’ οΐιιην, ώσπερ οί κοινοί βροχών 
χούι’ αΰχοχειρί δρώσι, βουλοίμην, φίλε, 
προ σοΰ πυθέσΟαι* ου γάρ εΐδ ον χα ίτ’ εγώ 

5 έμοϊσιν δφθαλμοΐσιν ές χόδε χρόνου
σΰ δ’ είδες ; ου'σε τοΰιο λέξ’ έφέλπομαι.

48. "Ενα &ρ&ρο τής ’Α κρόπολης ξανοτνηω μένο
17 Μπρχίου 1892 *)

Ό  συμπαθέστατος Ά  λ έξης (καί Π άλλη τόνε λένε)' 
έψές *ς την 'Εταιρία μας χών φίλων χοΰ λαοΰ . 
μέρη της Ίλιάδας χου έδιάβασεν ωραία, 
κ εγώ τά σχενογράφησα γιά να τ’ ακούσουν κι* άλλοι 

5 όπου δεν έχυχαν Ικεΐ, νά χά νοσπμευθοϋνε.
«2 χό μάλομα ποΰ γίνηκε για μιά κιχλούλα χσιούπα 
χοΰ Παπα-Χρύση πέρα ’κεΐ κοντά ’ς χά Νχαρνχανέλλια 
βρισιές ειπώθηκαν πολλές απ’ χοΰς καπεχαναίους 
’ç t  άσκέρι χό ’Αχαϊκό, καθώς τώθελε ό Αίας.

10 Μά χέλος πάνχος λούφαξαν οϊ πλεό «γριεμμένοι, 
δ Άχιλλέας ζάρωσε, χαχασε δ Άγαμέμνος,
Λυσσέας σώπασε κιαυχός κιο Δομενιάς νυσχάζει* 
μ* άιχ’ χ* άλλο μέρος άρχισεν άλλος καβγάς καινούριος 
’ς χοΰς Τρώες’ γλωσσοχρώγονχαν περίσσια συναχοί χους 

15 κιάπ’ δλους πλεό περσόχερο 0 γέρο— Οΰκαλέγος
κρένει με σιόμ: άπύλωχο, μέ γλώσσα μιά ’πού δλοι 
έσιάσχισαν άκούωνχας κ’ έχσίχωσαν χ’ αΰχιά χους 
νά ίδοϋν αν θ ’ άπεικάσουνε τι γλώσσα εΐχαν εκείνη,
Ά χαιϊκή για Τρωϊκη, τόσον παράξεν’ εΐχαν 

20  χοΰ ξεδονχιάρη προεσιοΰ, κ’ έσκουζε κείνος έχσι,
«Βρε Πάνχαρε παλλιάνθρωπε, θαρρεί; πώς εΐσαι άσίκης,
’τι ’ς χό κορμί σου φόρεσες χσιαπράζια και χουζλούκια 
και ’ς χά ξεράδια σου βαστά? δοξάρι και σαΐτες ;
Δεν ξέρω ’γώ χό σόι σου, χό χόσα σου χά χάλια,

25 πώς ήσουν πάντα σου κιοιής, γρουσούζης και ρεζίλης ; 
πώς δχαν κδποχ* άκουες νά γίνεται σεφέρι 
άχια γοργά νά χλιμενχροϋν νά ροβολάη ασκέρι

*) Εννοείται όχι ποτέ οΰχ’ έχυπώίη οΰτε έξανατυπώϊη.‘Ίσως είς τό μέλ
λον χυπωθη



κ’ οϊ Αϊΐδε: μπροστά μπροστά μέ το μπαλιά ’ς το χέρι 
ώρμούσαν τ’ ανωφέλεφτο νά σοΰ κοντήνουν ζνίχι,

30 εσύ ’σάν έβλεπε; άφτό το σκιαχτερό γιουρούσι 
καΐ τού; βαρβάτους Αΐϊδε; που ζύγωναν μέ ζόρι 
νά λιγοστεύσουν ιά  πολλά κούφια σου νταηλίκια 
καί νά σέ σφάξουν σάν δρνι χωρίς πολύ χατήρι, 
έχώνουσαν ’ς το σπίτι σου καί γύρευες γιατάκι 

35 σάν τ '  άλλο τ’ άξαδέρφι σου, τον προκομμένο Πάρη, 
γιατ’ εΐσαι φαφλατάς σωστά; κιολο παλάβρες μόνο 
νά ξεστόμιζες έμαθες* μά σάν ΐδής καμτσίκι, 
δειλιάζεις, τρέμεις, κρύβεσαι, νά μη σέ σακατέψη 
οποίο; χουμάει αντίκρυ σου μ’ απολυμένα γκέμια 

40 καί μέ στολίδια φίλντισι τ’ Ανδρειωμένο στήθος» 
"Εως εδώ Αντέγραψα εγώ μέ στεναχώρια, 
τάλλα νά τα διαβάσετε τού Πάλλη το βιβλίο.
’που βγήκε στάμπα έπροχτέ; εδώ μέ; την ’Αθήνα, 
κ’ εμένα νά σχωρέσετε για  τήν άποκοτιά μου 

45 ’πού μέ τά πλούσια Τούρκικα σά; έχωσα" σαράγια,
νά λησμονήστε μιά στιγμή τη φτώχια καί τη γδύμνια, 
τή; παλιοσκουριασμένη; μα; Έλληνορρωμιογλώσσας 
κι’ άθρώποι νά μού γίνετε άξιοι για  τήν Καλκοΰττα, 
έκεΐ ’πού δ Γάγγη; ποταμός μύριου; ποτίζει, θρέφει 

50 άπό καιρού ήσυχώταιους πολίτες Έγγλιτέρας 
καί νά μήν έχετε καπνού; καί θύμησες αχρείε;

‘Ελληνικούρες άκαρπες τού Χιώτη τού ‘Ομήρου* 
Τούρκο; εΐν’ τώρα πλεά κι αυτός καί Τούρκικα μιλάει 
καθώς μετεμψυχώθηκε ’;  τές Ινδ ικές παγόδες,

55 κιό Πάλλη; τον ευρήκ* έκεΐ καί άφουκράσθηκέ τον 
καί τοίίκλεψε τέ; λέξεις του τέ; ο μ μορφές ’πού τώρα 
εγώ εις τό στιχούργημα αύτό μου μέ στοιχεία 
άριά τού τύπου καί χονδρά τές εχω άραδιάση, 
για νά τές έγνωρίσετε και τες νοστιμευθήτε,

60 ’σάν πούσθε φίλοι τού λαού καί λαϊκοί λογιέσθε* 
μέ τήν ’Ακρόπολη μαζί ’ς τή μόδα έρωτευμένοι, 

τή μόδα ’ποΰναι ή λατρευτή θέαινα τής Ελλάδας.

49. Τή 18— 19 Μαρτίου νύκτωρ εοτιχούργησα

Τετρακόμματος τό πάλαι ή Ελλήνων ήν σιολή 
τών έν πόλεσι βιούντων, ώς τό Αποδείχνω εγώ, 

ή δ’ ήμών τών νΰν βιούντων δεκαεξακόμματος.



50. Tfj 2 3 —24 Νοεμβρίου 1892 (ταιριαστό καί * *ç τά 1894)
Δεν κν&υμοΰμαι άλλοτε ποτέ Νοέμβρι μήνα 
ν ά ’πλάκωσ’ έτση πρώιμα τό κρύο ’ς την ’Αθήνα.
Πω, πώ ! τές νύχτες μάλιστα, ’σαν πέσω 'ς τό κρεββάτι, 
ποΰ ύπνος ; ώρες «περνούν όσο νά κλείσω μάτι'

5 τα χέρια ’πό τό πάπλιομα λίγο νά μείνουν όξω 
παγώνουν καί ’ξυπνώ ευθύς, μέσα νά τά μαζόξω.
Ό  νους μου τότε ’ξάγρυπνος ’ς τό σκότος φτερουγιάζει 
καί στίχους ’σαν αύτούς εδώ εις πλήθος άραδιάξει.
Καλοί κακοί θέ νά γράφουν αυριον. Χίονίς τις 

10 εϊπέτε, πώς τους εγραψεν ό Άριστοφανίτης,
KL «πό αύτούς σάς έρχεται ή νόσος ή πλευρΐπς.

51. Τή 14 ’Ιανουάριου 1893, νύκτωρ.’
Χειμώνα τόν δε ζωός ήν πως εκβάλω, (*) 
καί γ ’ εις νέωτ’ άπελπιν είναι μ’ ού πρέπει 
ταύτής τυχήσαι θωτίνηςΘεοΰ πάρα.

(*) ’Επίτηδες έγραψα τό ρήμα τοΰτο ώ; μετάφρασιν τοΰ κοινώς λεγομένου
*άν τόν βγάλω», έτι δέ καί ΐνα πέσιμό τόνος εις τήν παραλήγουσαν συλλαβήν τής 
τελευταία; του στίχου λέξεως.

52, ’Ε π ιγρά μμ α τα
Tfj 30 Νοεμβρίου 1894 νυκτωρ έν τή. κλίνη έστιχουργησα 

Ό νοΰφρις ήρετ’ Άρτεμάν τοιόν δε τι.
« Ό  πλκϊσθ’ άμαρχών έν βίφ χρόνον πολύν 
πώς φεΰξεται τήν τίσιν ής έστ’ άξιος ;»■'
Κ«κείνος σύτώ ταϋτ’ απήντησεν τορώς.
«Ά λλοις ύπείκων' τοΰ δ’ εαυτοΰ δαίμονος 
φευγων έρωτας, τούς βλαβών παραιτίους 
δύνατ’ αν έκτος συμφοράς στήσαι πόδα.

’Αλλά ούτοι ot στίχοι είναι οχι εκείνοι, ους κάπως καλλίονας έν τή 
κλίνη έστιχουργησα καί σήμερον 1 Δεκεμβρίου τούς έλησμόνησα !

53. Τή 14 ’Οκτωβρίου 1896 
Τόν κόσμον εΐ τις αύτογέννητον λέγει . 
ύλην θ ’ ομοίως, ήν όρώμεν πανταχόϋ 
άλλως τε δρώσαν αϊσθανόμεθα πολλαχώς 

■ > ουτος σοφιστής ούκ έμός’ συνρσεται.

54. Π ροφ ητεία  π ο λ ιτ ικ ή  
(Πότε τήν έκαμα;)

Ού φής μετά Χριστόν σύ γίγνεσθαι τινα



έτι προφήτην, «’ ει γένοιτο τίς ποτέ, 
άζηλον αυτόν κλήοιν έξειν πρόσθετον 
προς των φρονούντων* «λλ° Ιδοπ· σοι νυν εγώ 
την κλήσιν ουδαμώς όνου φοβούμενος, 
έτοιμος εΐμ'ι άπισχυρίζεσθαι, 
τόν Δεληγιάννην ούποτ’ εισαΰθις πρόμον 
ή δεύτερον γ’ άνακτόβουλον έσσεσθαι,
Γεωργίου τά σκήπτρο νωμώντος χερί *).

55. Έ ρ ω τ ιπ ά ν

Ντηριοϋμαι, ντρέπομαι πολύ, νά τά ειπώ δεν πρέπει, 
μ« θά τδ ’πώ" α; σ’ έβλεπα *ς τον δρόμο δίχως σκέπη ((')Ι·

58, ' Ά λ λ ο

Τά μάτια σου, όϊμέ, ποΰ τόσο τά σκεπάζεις, 
κατάλαβα, ρίχνουν σπαθιές, και δέ θές νά μέ σφάζης.
*Ας είναι" δυο λογάκια σου είπε με καν, Μανδάνη,
μά νάν’ άπ° τήν Καρδίτσα σου ζεστά κι’ αΰτδ μέ φθάνει [(*)].

Α Ρ Χ Α ΙΩ Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ω Ν  Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ω Ν  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Κ Α Θ ’ Η Μ Α Σ  

57. Έ η τΦ ν  Ό μηρτπώ ν έ m y  ρ α μ μ ά τω ν  τ φ  Ι Α '  μ ε τ ά φ ρ α σ ή ν
Tfj 11 Μαίου 1872

Γλαϋκ’ έπισιάια τώ ζώων, ορμήνεια μια δίδω σου ταΰτην - t
πρώτα ’ς τον σκύλον σου βάζε φαγί ’ς τής αυλής σου τήν Ουράν.
"Εισ* είναι καλά, γιατί κι αυτός μέ τ ’ αυτιά του ακούει 
άνθρωπον πώρχεται ή καί Οηρίον ’ς τήν μάνδρ’ άπ’ τον λόγγον.

58. Μ ετάφ ραα ις  έκ τον θεόγνιά ος 2 1 1  — 1 2
Οίνον νά πίνη πολύν τις, κακόν" άλλ’ άν τις τδν πίνη 
μέτρια, οχι κακός γίνεται, άλλ’ άγαθός.

59. ’Ε η τ ω ν Ά ρ ι σ τ ο φ ά ν ο ν ς  β α τ ρ ά χ ω ν  (στίχ. 1—4) 
Μετάφρασις άπδ έκείνας οποί δεν κατορθώνονται έπιτυχώς εις τήν

*) *Αλλά βγήκα ψευδοπροφήτη;.
[ΙΟ! Μετά τδ τέλος τοΰ β' στίχ. άκολουθοδσι τά εξής 6 ιαγε γραμμένα ; 'ς τάν 

δρόμο που  σ' ακολουθώ άργά άργά Vei  niato ’πίσω, ΐοως xai τνχη  ve οτραφής 
χιά νά οέ άντικρΰαοο, μά ον ., καί πλέον ον).

[(2)] ‘Η  άρχή του τετραστίχου «ρχεγράφως : ϊ'ά (διαγεγραμμένον) τά μάτια  
οοο, Ηοβίτατ μου , (μεθ’ ο μεταγενεστέρα προσθήκη; ό ϊμ έ ) ·— Στίχ 2 :  κατάλαβα  
(έν άρχή κάτωθι τής λέξεως εξ στιγμαί).— Στίχ. 4 ; άρχεγράφως ; ζεοτοντσιχη (;), 
τοΰθ* δπερ ό ποιητής διώρθωσεν είς : ζεστά κι’ αυτό (τά δυο τελευταία έγράφη- 
σαν έν διαστίχιρ)].



γλώσσαν μας χήν σημερινήν, ουδέ την δημώδη μέ δλας ιός ελευθερίας της, 
ώς εγώ πέπεισμαι :

—Νά εΐπώ άψίνης, α χ ’ τά συνειθισμένα κάτι, 
πού οντα άκοΰν ot θεαχαί πάντα γελοΰν ; —
—Να είπής κατά πώς θέλεις' μόν’ πώς «σφίγγομαι» 
μαλάξου μήν είπής, to  βαρεθήκαμε.

60. Ε ύ ρ ιπ ίδ ο ν  İv  Π εΧι& οι:
«Φθείρου* τό γάρ δράν οΰκ έχων λόγους έχεις»' μετάφρασις :
Χάσου' λόγια ’χεις μόνον1 έργα τίποιε. (3 Φεβρουάριου 1890),

61—63. Ι Ια ρ ά φ ρ α ο ίς  έκ  ιώ ν  t f jç ’Α ν θ ο λ ο γ ία ς

1— Κι* αν ως χήν ρίζαν μέ τράγης, εγώ θά καρπίσω χι τράγε, 
δσον νά στάξω για σέ, δίαν σέ θύουν σπονδήν.
2 — Κιάν μέ φάγης ώς χήν ρίζαν θά καρποφορήσω πάλιν 
χόσον καν ακόμη, διά πίκραν σου μεγάλην,
δσον νά χυθούν δυο στάλες κόκκινο καλό κρασί, 
απ’ ανθρώπους εΪς θυσίαν, δχαν σφάζεσαι εσύ.
3— Κι αν μέ φάγης ώ; χήν ρίζαν, πάλιν κάχι θά παρπίσω, 
δσον, τράγε, είς οέ θΰμα στάλαν μιάν κρασιού νά χύσώ.

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ  Ε Κ  Δ Η Μ Ω Δ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ω Ν  Ε ΙΣ  Α Ρ Χ Α ΙΑ

64, Έστιχούργησα τή 28 "Ιουναρίου 1887 τά έξης ώς μεχάφρασιν 
χοΰ δημώδους : «Ξωπίσω βρίζουν και τον βασιλιά».

Ε ΐω θε δήμος εξ όπισθεν κερχομεϊν 
καί τούς άνακιας’ ΐσθι τοΰθ’ ούτως έχον 
πάλαι τε καί νΰν παΐ παρ’ ήμΐν χάλλαχοΰ.

(Άλλ1 έν χέλέι χοΰ γ '. στίχου παρεβάθη, ώ; φαίνεται,, ό λεγόμενος, 
περί ου δμως εγώ απορώ, πώς χάχα οί παλαιοί "Ελληνες μετρικοί τον πα- 
ρεΐδον 0 )®)·

66 . Τή 9 Φεβρουάριου 1887

Αώδεκ’ έχη δούλευσα, παπαί ! τριχάχω 5° επί δέκα 
δεσποίνη τή ’μή> μισθόν, έφην. άποδος 
δν μοι οφείλεις εργασίας τοσαύτης απέναντι.

Αιά χών άνω στίχων έδυκίμασα ν’ αποδώσω τους εξής δημοτικούς, 
έν Άδριανουπόλει όντας κοινοτάτους.

Δώδεκα χρόνους δούλεψα,
(μάναμ δούλεψα)
’ς τοΐις δεκατρείς χή λέγω"
— δός με κερά μ ’ τή ρόγα μου,

(χή ρογίχσα μου γυρεύω ) 
(χή ρογίχσα μου) 
δός μου χή δούλεψή μου' 
(σέ βαρέθηκε ψυχή μου).

"Επονται και άλλοι δημοτικοί στίχοι οί εξής :



Νά χουβ.ανώ κρύο νερό 
’ς τον κακόν καιρό, 
άπ’ τον πασιά τή βρύση 
ποιος τήν κάν’ αυτή τήν κρίση. 
Not πλένω τα ποδάρια της

(τά ξεράδια της).

Σέ μια χρυσή λεκάνη 
(μαύρη γης νά τά ξηράνη). 
Νά στρώνω δυο στρώματα 
δύο παπλώματα' 
και άσπρα σινδονάκια, 
νά κοιμούνται δυο κορμάκια.

66 . Τή 5 Μαρτίου 1890 μετέφρασα Ιχ τοΰ λακϊκοΰ τό :
«ΛεΙψε τώρρ νά ζήσης χρόνια»
Άλύξας ώραν, πολλ’ έτη ζωής αν ευ.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α
67. Ά ντ Εστρεψε τδ όνομα μεγάλης χώρας βορεινή;
κιάέρ’ αμέσως κ° Ιν πτηνόν Αίγυπτου μέλλεις νά ϊδής
πλήν μόνον 5ν κανονικήν ορθογραφίαν δεν τηρής
λέγε με τώρα, τί νοώ' καθόλου μήν άργοπορής. Σ ιβηρ ία  [(‘)j

68 . [(’)] "Αλλο
Προς πάσαν εστι χρήσιν ήμισυ σκέλος 
υιός προσαρκοΰν, προς δέ βρώσιν οΰδαμώς.
Ά ρνή  σύ τούτο, πιστόν οΰχ ήγούμενος ; 
άλλ’ ού σ’ έχειν δει Θωμικήν απιστίαν' 
ξύνες δέ την α’ινικτικήν Ιμού φράσιν, 
ΐν’ ευγ’ άκούσης ώς γρίφων λύτης σοφός.
(Οΰδ’ εγώ ό ίδιος τώρα τούτο τά βον αΐν[νιγμα| λύω).

Μέ έχουν οσοι τον ζυγόν ποτέ δεν υποφέρουν, 
αν λείψουν.τά·' μεσαία μου, εκ τής χειρος μέ φέρουν.
"Αν μόνον έν αποκοπή, υιός μονάρχου είμαι,
κάν μέ διχοτομήσετε, προ οφθαλμών σας κείμαι. Ϊ Ια (τ ) —ρις

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ  Ε Κ  Τ Η Σ  Λ Α Τ ΙΝ ΙΚ Η Σ

70. Τούρνε, κείνο πού μέ την καρδιά σου 
εύχουσουν κι’ ουδέ Θεός κανένας 
νά στο ύποσχεθή θ ’ άποτολμούσε, 
νά, 0ές τώρα μέ καιρού τή διάβα 
μιά μέρα τόφερε μονάχη.

Βιργ. Αινειάδος—T u rn e , quod o p tan t

[(1)1 Ή  λέξις ; Σ ιβ η ρ ία  έχει διά μολυβΒίδος μεταγενεστέριος γραφή].
((2)) Στ ίχ . 4 : Οκομιχήν αμφίβολον.— Σ ιίχ .  5 άρχεγράφω; : t<Jv (έγραψα : 

τήν) alytHztfto* Ιμοϋ λόγον (άνθ1 ον έπειτα 6 ποιητής έγραψε: tpgiatv].

69. ίΓατρϊς ώς α ίν ιγ μ α



'Ο ρα τίο ν— N a tu ra m  ex p e lle s  f urca , ta m en  usque recur ret

Μέ δικράνι νά δίωξης τι] φάση, 
πάλι πίσω αυτή θά γυρίση.
Το πήρ’ επάνω τ’ δ καλός Βικέλας
καί γράφει τώρα π λεία καί}’ εΐδος τρέλλας.

"Υστερ άπο διάβασμα τοΰ δχτΐγΐ^|ΐι«τος τοϋ[...] Μάρθα 2 6 ’Οκτωβρίου 
1886 >).

72. Έ λευιλ^ρα μεχάφρασις έκ τώ ν ‘Ο ρα ιίον  φδ& ν

Τή 15 ’Απριλίου 1879
(τής δης χο ί 2ον βιβλίου. Ad. Barm en).

"Αν έβλεπα νά σ’ έβλαπτε ποχέ επιορκία, 
αν οί θεοί ελάττωναν τα κάλλη σου, Μαρία, 

s καί κατ’ έλάχισχον ποχέ μετά την απιστία σου, 
έν ’θόνχι σου νά ματίριζε,

5 εν 'νΰχι σου νά ’στράβωνε,
μιά τρίχα σου νά έπεφτε,

ναί, τότε θά σ’ έπίστευα' πλην αχ 1 πώς νά χΐ» εΐπιο ;
"Αμα συ μ* ένοχον σκοπόν κιάπόφασιν απάτης 
την άπιστόν σου κεφαλήν προσδέσης εΐς κατάρας,

10 έξω έβγαίνης πλιό ’μορφή άπ’ δ,τι ήσουν πρώτα.
κι δλοι χά ’μάτια τους προς σέ μέ θαυμασμόν στη λ ιόν ου ν.
Σέ ώφελεΐ νά ψεύδορκης μ* έπίκλησιν τοΰ θείου 
είς τοΰ πατρός σου καί μηχρός τά κόκκαλα τά κρύα,
Σέ βλέπουν άνωθεν θεοί καί άστρα και σελήνη 

15 καί εις τές ιρέλλες σου γελούν, ώς καί ή ’Αφροδίτη 
γελφ κιαΰτή κι δ "Ερωτας δ άσπλαχνος της υίώκας,
'που πάντα θέλει ν’ ακονόί χά καυστικά ίου βέλη. .
Γιά σένα σκύλλα, ναί, γιά σέ ή νεολαία όλη 
αυξάνει εδώ ’ς χήν πόλιν μας, γιά νά σοΰ γίνη λάχρις 

20 καί ουδέ παόουν παντελώς οί πρώτοι έρασιαί σου, 
αν καί συχνά τους απειλείς, σέ νά κλωθογυρίζουν. .
Είσαι φοβέρα όλωνών, οέ τρέμουν οί μητέρες 
καί οΐ πατέρες οί σφιχτοί, μήπως καί ξελαγιάσης 
χ’ άκακα παλληκάρια τους κ’ εις έξοδα τους βάλης,

25 σέ τρέμουν καί οί νεόνυφες, μήπως καί ξεπλανέσης 
χά στέφανά τους κ’ έρημες μείνουν καί πικραμένες. 1

1) Τό πρωιον έδημοσιευθη χό διήγημα τοΰ t ο εν ιφ  περιοδικφ «Έσχίςι».



73. Ό ρ α τ /ο ν  ίπ ια ιο ΐώ ν  A ' Hal Ζ '

{Μετεφράσθη κατά ’Οκτώβριον τού 1886 καί έπεθεωρήθη 
τέλη Λεκεμβρίου 1889)

ΙΙέντε ημέρας μω-αχά ύποσχεθείς σοι, φίλε,
’ς την εξοχήν orι σκοπώ νά διατριψω, τώρα 
έβγαίνω ψεύστης, άφθΰ νά, δλον τον έκτον μήνα 
λείπω καί σύ μέ καρτερεί;. Καί όμως εάν θέλης,

5 Μαικήνα, υγιής νά ζώ κ’ εύρωστος νά διάγω, 
όσην μοί δίδεις άδειαν άρρωστος δταν είμαι, 
δα μοί τήν δώσης βέβαια καί τώρα όπου φοβούμαι 
μήν άρρωστήσω, ζέστη ένφ ως καί τα πρώτα σύκα, 
στολίζουν τούς μελάγχροας νεκροθαπτών ραβδούχους,

10 καί ώχριά κάθε πατήρ καί κάθε μητερούλλα
για τά μικρά τεκνία της, ’ς την αγοράν δέ πάλιν 
τά έργα τά κοπιαστικά κ’ οι δρόμ’ οΐ άνω κάτω 
φέρουν τά π,Χη&οί πυρετών κιάνοίγουν διαθήκας.
Χιών δε δταν τ’ Άλβανά χωράφια μας άσπρίση,

15 ό ψάλτης σου θά καταβή ’ς την παραθαλασσίαν 
καί θά διαβάζη εδεκεΐ περισυμμαζωμένος'
Ισε δέ φίλε μον  γλυκέ, Ιάν τό συγχώρησης, 
μέλλει νά σέ ξαναιδή. Ζέφυρος δταν πνευση 
κιδταν φανούν ’ς τά μέρη μ'χς τά πρώτα χελιδόνια.

20 Ά μ ’ δεν μ ’ έπλούτισες έσύ, καθώς ’ς την Καλαβρίαν 
μέ απίδια χωρικός απλούς τον ξένον του φιλεύει 
λέγων αύΐφ ' φίλε, δέν τρώς ;—’Χόρτασα' ως εδώ ’μαι.
— Βάλε καν ’ς το μαντήλι σου, έπαρε δσα θέλεις.
— Εύχαριστώ.—Θέ νά χαροΰν, σε λέγω, τά μικρά σου,

25 ’ς τό σπίτι όταν σέ ιδοΰν νά φέοης τέτοιο δώρο.
- Π έ ς  πώς έπήρα' μένω σοι καθυποχρεωμένος.
—"Οπως σ’ άρέσεΓ ττλην αυτά, ή$ενρε, πώς τ’ άφίνεις 
σήμερα ££ω ’ς την ανλην οΐ χοίροι νά τά φάγουν.
Γ0  άσωτος καί ό μωρός χαρίζ’ εΐς άλλους δ,τι 

30 μισεί ή δέν τό εκτιμά. Κ«ρπον δ’ ό σπόρος ούτος 
τούς άχαρίστους έφερε πάντοτε καί θά ψέρη, 
ό αγαθός δέ καί σοφός προς τούς άΕίους δείχνων 
τήν ευεργετικήν αυτού διάθεσιν προθύμως, 
όμως ποσώς δέν αγνοεί, 0πόσον διαφέρουν 

35 τά λούπιν’ άπό τά μαδιά- "Οθεν κ’ εγώ προς δόξαν



τοΰ Ευεργέτου άίίιον εμέ αυτόν παρέχω *).
Ά λλ’ άν μέ θέλης πάντοτε πλησίον σου νά είμαι, 
άποδος μοι τά δυνατά πλευρά, την μέλαινάν μου 
κόμην τήν περιστέφουσαν μετώπιον βραχόλλον,

40 άποδος και τό γλυκερώς λαλείν καί γελοιάζειν 
καί τά διά την σερπετήν Κινάραν δάκρυα μου, 
ά έχυνα οτ’ έφευγεν έχ μέσης της θαλίας.
Μίαν φοράν λεπτή άλω που διά στενής σχισμάδας 
είχεν εισδυοη τεχνικά εις σίτου αποθήκην'

45 άφοΰ ιδ’ έκεΐ έχόρτασε, πάλιν νά εβγη έξω
μέ γεμισμένην την κοιλιάν ’ζητούσε' πλήν τοΰ «άκου.
Τότε μακρόθεν λέγει της μία μικρή νυφίτσα :
’Ά κο ν  κνρά, αν άπ1 αυτοΰ Ιπιθυμής νά φυγής, 
λιγνή ’ς τό κοΐλον τό στενόν κυχταξε νά ζυγώσης,

50 καθώς λιγνή έχώθηκες. Μέ ταυτην την εικόνα 
άνίσως μ’ όμιλήση τις, όλα τά δίδω ’πίσω.
Δέν μακαρίζω τοΰ κοινοΰ εγώ λαοϋ τόν ύπνον 
άφοϋ χορτάσω σιτευτά πουλιά, ούτε άλλάσσω 
τήν ελευθέραν σχόλην μου μέ πλουτη των ’Αράβων.

55 Τήν ευδιακρισίαν μου συχνάκις οΰ, Μαικήνα, 
έπηνεσας, δνομα δε πατρός καί βασιλέως 
παρόντος σοΰ ή γλωσσά μου, θαρρώ, νά σ’ έχη δώση. 
δχι δέ,όλιγώτερον ουδέ καθ’ Ιν ίώτα 
καί πίσω σου. Λοιπόν ίδές, άν μετά εδθυμίας 

60 νά άποδώσω δύναμαι χά δσα εχω λάβη.
"Οχι κακώς έλάλησε Τηλέμαχος, ή γέννα 
τοΰ Όδυσσέως εκείνου τοΰ πολυβασανίστου:
Τόπος δ ι’ άλογα καλός δέν είναι ή ’Ιθάκη, 
ώς πεδιάδων άμοιρος καί δίχως πολύ χόρτον.

65 "Οθεν τά προς με δώρά σου, Ά τρείδη, θά τ’ άφήσω 
εις σέ ώς πλέον ’ταιριαστά' ΐγώ  τί νά τά κάμω ; 
ε’ις τόν μικρόν πρέπουν μικρά. ’ 21 εμένα πλέον τώρα 
ή 'Ρώ μ’ ή βασιλεύουσα, ώ ;  πρώην, δέν άρέσκει, 
άλλ’ ή τά ολιγάνθρωπα Τίβουρα ή ό Τάρας,

70 ή πόλις ή ειρηνική. *Axove âk κat τονιο.
Ά νήρ δραστήριος, δεινό; δ Φίλιππος ίκεΐνος

*) Τ6 5λον τοΰ το χωρίον άκό tov  P ro d ig u s  μέχρι τοΰ tn e re n tis  εξηγείται 
«ατα τρεις διαφόρους τρόπου; ύπό των τοΰ Ό ρατίου ερμηνευτών, ών οδδείς te - 
λείω; μέ ευχαριστεί. Διό και οί άναχνωσται τής έμής μεταφράσει»; άς μή είναι 
πολύ άπαιτητικοΐ.



ώς διεξαγωγεύς δικών ένδοξο; ην ίν  'Ρώμη.
Οδτος μ ιρ  των ήμερ&ν περί δγδόην ώραν 
ενφ από της άγοράς οϊχαάε επιστρέφουν 

75 ήδη πρεσβύτης, 5ι’ αύιο καί έπαραπονεΐτο, 
ή συνοικία Καρινών ότι πολύ απέχει 
τής των ‘Ρωμαίων .αγοράς, είς ήν αυτός ίφοίτα , 
λέγουν, έπαρατήρησε ενα τινά ’ς τον ίσκιον 
κουρείου καθεζόμενον, καλώς εξορισμένον,

80 οσιι; καθ’ ησυχίαν του μ’ εν ατίλβον μαχαίράκι 
τά ’νύχια του ’καθάριζεν έχεΐ άγάλι ’γάλι.
— «Δημήτρη ! (τό παιδί αυτό άδέξιον δεν ήιο, 
πδν τοϋ Φιλίππου πρόσταγμα καλώς τό έξετέλει).
Σύρε κ’ έρωτα, νά μέ εΐπής τό τις καί πόθεν εΐναι 

85 καί ποίας τάξεως' «γονείς η πάτρωνα ποιόν έχει ;»
'Υπάγει, επανέρχεται καί άφηγεΐιαι ταΰια:
—Τό όνομα αυιοΰ Μηνάς, Βολτήϊος τούπίκλην, 
μικρός μέν καταστάσεως, διαγωγής δ’ άρίστης, 
και κήρυκος ίηάγγεΧμα εις την άγοράν μας έχει*

90 καλώς έρχάζετ’ έν καιρώ προς πορισμόν τοΰ βίου
καί παύει πάλιν εν καιριρ* χρήσιν τοΰ κέρδους κάμνει, 
εστίαν οίκου μόνιμον έχει, καί μετά φίλων 
της ταπεινής του τάξεως ζών ευθυμος διάγει, 
υπάγει καί ’ς το θέατρον, τά έργα ’σάν σχολάση.

95 — Νά μάθω θέλω άπ’ αυτόν όσα μοί λέγεις» πες του,
’ς τό δεϊπνον νάλθη τον καλώ.—Πλήν ο Μηνάς πιστεύει ; 
Π ανιάπασ ι! θαυμάζεται κιάφοϋ έσυλλογίσθη, 
τί τά πολλά ; Ευχαριστώ, λέγει κιάποποιεϊται.
— ’Αλήθεια ’ποποιεΐται, λές, αυτός τό κάλεσμά μου ;

100 — Ναι 5 αχρείος, καί θαρρώ, ή σέ φοβείται κάπως,
η δεν σε καταδέχεται,—Την αΰριον ήμέραν 
εύρίσκει τον Βολχήϊον δ Φίλιππος πωλοΰντα 
κάτι παλιόρρουχα φθηνά εις τους πτωχούς τον φάρου, 
καί πρώτος σοϋ τον χαιρετά· Εκείνος δέ συγγνώμην 

105 ζητεί άπό τον Φίλιππον, τά έργα τά πολλά του 
λέγων πώς τον έδέσμευσαν, κιαύτά εΐναι αιτία 
δποΰ δεν ήλθε το ταχύ είς τό άρχοντικόν του 
νά κάμη ώς ήιο χρέος του, έπίσκεψιν, καί τέλος 
πώς δέν τόν είδε πρότερος yıâ νά ιόν προοχυνήοη.

110 — "Αχόν Μηνά' σε συγχωρώ μόνον υπό τόν όρον
νά έλθης σήμερον ’ς εμέ νή φάγωμεν αντάμα,



—"Οπως ορίζεις άρχον μ ο υ !—Λοιπόν ε’ις ιός εννέα 
θα ελθης. Τώρα πήγαινε, κύιταζε την δουλειάν σου, 
παΐ χαλά κέρδη,—Τό βραδύ ’σάν ήλθε ’ς ιό  τραπέζι,

115 έχάθησαν συνέφαγαν, είπαν χαΐ τοΰχα χεΐνα, 
καί τέλος ιόν άπέλυσεν 6 αρχών νά ύπάγη 
νά χοιμηθή. ’Έκτοτε δέ, άφοΰ συχνά έφάνη, 
οχι ’σαν ψάρι ό Μηνάς εΐς χό κρυφόν αγκίστρι 
προστρέχει όχι άθελα τό δόλωμα νά φάγη,

120 χα'ι ώς πελάτης ταχτικά χάθε πουρνό δεν παύει
νά ερχετ’ εΐς χαιρετισμόν, χό βράδυ δέ ’ς τό δειπνον 
συντράπεζός του μόνιμος χατήντησε νά είναι.
Λοιπόν χαί εΐς πανήγυριν τής έξοχης μιά ’μέρα 
τοΰ παραγγέλει ό Φίλιππος νά τον άκολουθήση.

125 Καβαλλιχεΰσας ό Μηνάς εύθυμος τό μουλάρι,
χούς λόγους δεν έχει αρκετούς, νά έπαινή χά κάλλη 
τής χώρας τής Σαβινικής και τ’ ούρανοΰ την λάμψιν. 
Βλέπει γελών τά τοΰ Μήνα καμώματα  ό άρχων, 
κ’ ενώ από τάς τόσης χου φροντίδας δπως όπως 

130 νά έξαχλυάση επιθυμεί μέ μέτωρα τής ώρας, 
χιλιάδες δυο ίδεκεΐ δηνάρια τοΰ χαρίζει 
και άλλες τόσες δανεικές τοΰ τάζει χωρίς τόκον, 
η’ εύκολα καταπείθει τον, χωράφι ν’ άγοράση.
Τ ’ αγόρασε. Μέ τάς μαχράς περιστροφάς τοΰ λόγου 

135 υπέρ τό δέον τώρα έόώ νά μή απασχολώ σε, 
από χομψοΰ έγένεχο αγρότης, άνά στόμα 
έχων αμπελοχώραφα και θερισμούς και τρύγους, 
φτελιές φυτεύει, κλήματα κλαδεύει ολημέρα, 
έπεσε κατακέφαλα εις την δουλειάν ό δόλιος,

140 κ’ έκ τής φιλοκέρδειας του δεν βλέπει, πώς γηράσκει. 
Πλήν ήλθε χρόνος δίσεκτος, τοΰ έκλεψαν τ’ αρνιά του, 
έψόφησαν χά γίδια χου, καί ’ς τ’ όργωμα επάνω 
τά βφδια του ’σκοτώθηκαν, τ’ άστάχυα χου δέ πάλιν 
γέννημα διά θερισμόν δεν έδωκαν καθόλου.

145 Άγανακτήσας δι’ αυτός χάς φοβερός ζημίας, 
αρπάζει έν παλιάλογο ώραν μεσονυκτίου 
καί θυμωμένος ροβολφ ίσια εις τοΰ Φιλίππου.
*Ως είδε αύτόν δ Φίλιππος ’μπροστά χου άχαμνισμένον, 
άνιπχον καί άξύριστόν.— Είοε καλόν σου, λέγει,

150 Βολτήϊε' πώς έρχεσαι έχση συννεφιασμένος ;
■—"Αχ, πάτρων μου’ παντάθλιον θά μ’ έλεγες, άνίσως



ήθελες το αληθινόν όνομα νά μοί δώσης.
ΔΤ ο σε προς τοϋ σοΰ καλοΰ δαίμονας φύλακάς σου, 
πρός των έρκείων σου θεών καί δεξιά; σου ταύτης 

155 παρακαλώ, άποδος με ’ς τόν βίον μου τον πρώτον.
"Οποιος έκατάλαβε, πόσον καλλίτερα ’ναι
εκείνα ’ποΰ ’παράτησε απ’ δ,τ’ είχε ζητήση,
κάμνει καλά, όσο ’ν’ καιρός, νά επισιρέψη ’πίσω
!ς τά πρώτα τ’ άφειμένα του' γιατ’ εϊν’ σωστό καί δίκαιο,

160 ’ς τά πράγματά του 6 καθείς μέτρο; ’δικό του νάχη.
01 λατινικοί στίχοι τοϋ Όρατίου, (δντες σπανίως 17 συλλαβών, συ

νήθως δέ 16 καί 15, δσων δηλ. σχεδόν καί ot ήμέτεροι πολιτικοί στίχοι)' 
είναι 98, ή δέ έμή μετάφρασις έξετάθη υπέρ τό εν καί ημισυ τοΰ ποσοϋ τού
τον. Συντομωιέραν ν« την κάμω δεν ήδυνήθην, δσον και άν προσεπάθησα. 
"Αλλος ίσως επιτυχή πλειότερον' αλλά δεν ελπίζω ποτέ, δτι εις δλιγωτέρους 
των 140 πολιτικών στίχων θά δυνηθή νά περιλάβη παν δ,τι έχει τό Λατινι
κόν κείμενον, χωρίς νά καταστή τό ελληνικόν μετάφρασμα άκαταλήπτως σκο
τεινόν. Ά ν  όμως ήθελε μεταφρασθή εϊς στίχους ήρωϊκούς κατά τήν παλαιάν 
γλώσσαν, ϊσως θά ήτο δυνατόν νά άποδοθή εις 110 περίπου στίχους.

‘Ο W ieland  μετέφρασε την επιστολήν ταυτην εις 186 γερμανικούς 
μικρότερους στίχους (συλλαβών 10 καί 11. εναλλάξ). Ένέβαλε δέ καί αυτός 
λέξεις καί μόρια ά δεν έχει δ Όράτιος, όπως έκαμα καί εγώ, διά την σαφή
νειαν ή τό έναργέστερον τής ηθοποιίας, ήτις ενυπάρχει είς τό Λατινικόν. 
"Οσα δ ’ εγώ τοιαΰτα εμβλήματα έβαλα, τά ΐπεγράμμισα. Καί βλέπει τις. αν 
αρίθμηση τάς σύλλαβός των, δτι δεν είναι παραπολλά *). Τό εκτενές λοιπόν 
τής μεταφράσεώς μου άναγκαίως προήλθε, νομίζω, ώς έκ τοϋ δτι τής Λατι
νικής γλώσσης αί λέξεις είναι όλιγοσυλλαβώτεραι των τής Ελληνικής καί μά
λιστα τής νέας 'Ελληνικής,

Περί δέ τοϋ ανωμάλου ύφους τής μεταφράσεώς μου δπερ καί άκρά· 
τως ενίοτε Ελληνίζει καί άλλοτε χυδαΐζει, δέν λέγω τίποτε. ’Αναγνωρίζω 
μόνον δτι τοιοΰτο είναι, καί εύχομαι άλλος νά κατορθώση τοιοΰτων ποιημά
των μεταφράσεις είς ΰφος όμαλώιερον καί προσηνέσιερον εϊς τάς άκοάς τών 
ήμΐν συγρόνων.

Τεσσαράκοντα καί εν έτη διδάξας τά Λατινικά, δέν έτΰπωσα μετα
φράσεις μου έκ Λατινικών κειμένων άρχαίων ή μεσαιωνικών παρά τά; έξης 
μόνον : Περικοπά; τινας έκ τών Ό ρατίου ’Επιστολών έν έφημερίδι πολι
τική.Τρεις στίχους τοϋ Όρατίου M ulta ren ascen tu r ' (εϊς στίχους 15συλ- 
λάβους) έν τφ Ά θη να ίφ . Τέσσαρας ημισυ στίχους τοΰ Ίουβενάλι (τής 6ης 
Sat,) άνωνΰμως εϊς στίχους ήρφους νεωτερικούς. "Εν μεσαιωνικόν ποίημα



τελετής γαϊδουρινής O rien tİs partibus, άνωνύμως εις σιίχους μικρούς 
ομοιοκατάληκτους, έν ιιν ι φυλλαδίιρ τοΰ Π . Καλεβρά, παρακλήσεις πολύ.

73. ’Εν έτει 1884 κατά παράκλησιν τοΰ Ειρηναίου Κ. Ά σωπίου μετέ
φρασα και Τφ έστειλα τούς εξής στίχους εκ τού Ίουβεναλίου (Satir. V I, 462) 
οΰς εχρειάσθη καί τούς κατεχώρισεν έν τφ Ά ττικφ  του Ή μερολογίφ τοΰ 
έτους 1885, σελ. 114 (εννοείται χωρίς τό δνομά μου, διότι δεν το άπητησα).

Φαίνετ5 αισχρά καί πολύ καταγέλαστος δίαν μέ &ρτου 
ψΐχα οίδαίνη το πρόσωπον η τα Ποππαίας παχέα 
μύρ’ άποπνέη, εξ ου ίξωμένα κολλωσι τα χείλη 
τοΰ δυστυχούς της άνδρός* λελουμένη δε ομωζ τό δέρμα 
έρχεται προς τον μοιχόν* έν τφ  οΐκφ δέ εύμορφος πότε 
θέλει; νά φαίνηιαι ;

Τό λατινικόν τοΰ Ίουβενάλη κείμενον έχει ώς έξης :

In te rea  foeda aspectu  ridenda que  n iulto  
pan e  tu m et facies a u t p in g u ta  P oppaeana 
sp ira t e t h in c  m iseri v iscan tu r lab ra inariti ; 
ad m oeechum  Iota ven iun t cute* quando videri 
v u lt form osa dotni ?

Έμβαλών εγώ την ψίχα και τό μύρ’, νομίζω οτι έκαμα σαφέστερον 
τον λίαν ύπαινικτικόν κα'ι στρυφνόν λόγον τοΰ πρωτοτύπου. Και τό Si όμως 
της μεταφρασεώς μου παρεμβεβλημένον όν έχει τον λόγον του, ώς δύναταί τις 
νά πεισθη έκ της συνεχείας των στίχων καί έξ ά ν  σημειοΰνται οΐ έκδόται.

74. Τη 20 Τουν. 1887 ηρχισα την έξης μετάφρασιν της 6ης Σ ά τι
ράς τοΰ ΊονβΐΎαλίον, κοπιώδη έμοΐ γενομένην καί δυσκατάληπτον εσομένην 
τφ άναγινώσκοντι βεβαίως, άλλ’ δν «λλοίαν την έγραφα, δεν θά απέδιδε τό 
ϊδιότροπον ύφος τοΰ 'Ρωμαίου ποιητοΰ.

Τά στέμματα τί ώφελοΰν, τί, Ποντικέ, νά έχης 
τοΰ «ϊματός σου την αρχήν μακράν καί νά δεικνύης 
γραπτά προγόνων πρόσωπα κ’ έστώτας έφ’ άρμα «ον 
Κουρίους κι’ Α’ιμιλιανοΰς ηδη ήμισευμένους, 

δ Κορβϊνον κολοβόρρινον, ώς Γάλβαν άνευ ώτων ;
Τί κέρδος φέρ’ ή καύχησις επιδεικνυόμενου 
πίνακος μέ δικτάτορας καί ιππάρχους φημισμένους,
Λεπίδων δν ενώπιον κακώς τις ζή ; προς τί δέ 
εικόνες πολεμάρχων, δν όλόνυκτος κυβεία 

10 ενώπιον Νουμαντινών γίνεται, δν μέ τ’ αστρον
τ’ αυγερινού νά κοιμηίίης πίπτης έν ώρρ, οτε 
οϊ στρατηγοί τά σημαία των στρατιών έκίνουν ;



'Ως Άλλοβρόγων νικητής νά χαίρη έχει λόγον 
επί μεγάλψ τις βωμφ καί Φάβιος ώς εν οικω 

15 του ‘Ηρακλέους γεννηθείς, «νίσιος άκρατώς ζή
μάταιος, μαλθακώτερος άρνίου Εύγανείου ; 
αν μέ Κατάνης κίσσηριν τριμμένος το ισχίον, 
κιαγοραστής γινόμενος κακών δηλητηρίων, 
παππούς έκθετη αιχμηρούς καί ούτω θανατόνη 

20 την δυστυχή του γενεάν θραυσθησομένη είκόνι;
Καί αν κοσμώσιν αίθουσαν κηρόχυτα αρχαία, 
ευγένεια μοναδική καί μόν’ ή αρετή ’ναι.
Παύλος έσο τοΐ; ήθεσι ή Κόσσος ή καί Δροϋσος,
Θίς προ αυτών συ τούς τών σών προγόνων ανδριάντας,

25 καί προηγήσονται αυτοί ύπατικών σου ράβδων.
Πρώτα δφείλεις μοι αγαθά ψυχής. “Αξιος είσαι 
αγνός δικαίου τηρητής νά θεωρήσ’ έν βίφ 
έργοις καί λόγοις ; πρόκρ ιτον θά σέ γνωρίσω τότε.

Μεταφράσεις πρόχειροι έκ νών Μ αρτιαλίου έπιγραμμάτω ν

75. 8 , 34. Σάν είστε τέτοιοι πούειστε καί ol δυο
τύφλα ο άνδρας, μούντζα ή γυνή, 
θαυμάζω, πώς δεν είστε ταιριαστοί.

76. "Εν μέρος τών σιαγόνων σου το έχεις ξυρισμένον 
τδ άλλο εσοφίσθηκες να ν’ κοντοκουρεμένο
τό τρίτο τό καλλίτερο τό έχει; μαδημένο.
Νά πούμε τώρα κεφαλή πώς έχεις, φίλε, μία ;

77. 5. 26. ’Αλφα σέ είπα κατ’ αΰτάς τών σιγουνιοφόρων,
Κόδρε, ενώ μέ χωραιάν έγραφα ’ς τά χαρτιά μου. 
Μή διά τούτο θύμωσες ; “Εχεις τήν άδειά μου 
βήτα καί συ νά μέ εΐπής τών μακροτζιουμπεφόρων

78. 5. 35. Μεταξωτά ’ντυμένος δ Εύχλείδης μας
καυχάται δτι τώρχεται εισόδημα 
από τά Πατρινά του πέρα κτήματα 
το χρόνο χιλιάδες διακόσιαις 
καί άλλαις τόσαις από έν του μέγαρον 
δπώχει εΐ; τήν Κόρινθο, καί πάντοτε 
τά έχει μέ τήν Λήδαν του τήν άπιστη 
πού δέν τού δίδει πίσω ’να πολύτιμο 
βραχιόλι χαρισμένο για ιά κάλλη της- 
Για τούτο καί μ ’ εκείνον δά τον πλονοιον



μαλλών' ιππότην τον κομψόν Έκλέκτιον.
' Μά χθες ενω αυτά καί άλλα έλεγε 
μ’ οργή, τοΰ πέφτει ’έξαφν’ απ’ τόν κόρφο τον 
έ'να κλειδί μεγάλο, νυκτοφύλακος.

15 “Αχ Φάβονλλέ μου ! πώποτε άχοειέστερο
κλειδί ωσάν αυτό *ς τόν κόσμο ’φάνηκε ;

79. 6 . 47. 'Όρκον ό. Φίλων κάμνει δτι πώποτε
ώς τώρα δεν Ιδείπνησε ’ς το σπίτι του' 
και τό πιστεύω* γιατ’ ό δόλιος δεν δείπνα 
αν δεν ιόν καλέση κάνας φίλος του.

80. 8 .. 27. Ό ;  σοι δώρα διδοΐ πλουτοΰντι γέρονιί τε, Γαύρε,
οΰτός σοι φράζει κάτθανε, δηλον δτι.

8 1 . Αόσονίου επίγραμμα περΐ Λαΐδος κα'ι Μύρωνος, δπερ μετέ
φρασα δσον ήν δυνατόν, (παραλείψεις τό όνομα Μόρων, οπερ δεν Ιχώρει) 
τφ 1856.

Λευκόθριξ ήδη ών πλήν κ’ ερωτόληπτος 
ό Μύρων έπλησίασε 

Ικείνην την Λαΐδα καΐ τής ζήτησε 
μιαν νύκτα, πλήν άπέτυχε.

Νοήσας δέ τό αίτιον, τα άσπρα του 
μαλλία έμελάνωσε,

και πάλιν δ αυτός και οΰκ «υιός φανείς 
ταότό έζήτει δεύτερον.

Εκείνη μέ ιάς τρίχας την μορφήν αΰτοΰ 
συγκρίνασα, καί όμοιον 

και ίσως τόν αυτόν εΰροϋσα, έπαιξε 
τόν δόλιον, είποΰσ’ αΐαμ.

— ’Ανάλατε, τί πάλιν μέ ζητείς ταυτό ;
Τ’ άρνήθην 'ς  τόν πατέρα σου.

82. Έ κ  της Λατιν, Άνθολ. άριθ. 1312, μετάφρ. ελεύθερα.

’Ανθρώπου εδώ κόκκαλα θαμμένα, διαβάτη, 
παρακαλοΰν, τό μνήμ’ αυτό νά μη τό κατουρήσης.
Μόνε άν είσαι τζιουμπουσλής, φάγε πιε δύς κ’ έμενα.

83. 835 A nto log iae  Λ, M eyer ;

De Iibris Virgîlİİ comestis :
Carminis Iliad  libros coıısumsıt asellous 
Hoc pattım Trojae ç s t : aut equus aut asiuus.



Γαϊδούρι στίχους εφαγε ποτέ τοΰ Β\ργιλιου 
δ ι’ ών έπεριγράψοντο τά πάθη τοΰ “Ιλίου.
Ά ρ α  υπήρξε πάντοτε ή τοΰ ’Ιλίου μοίρα 
ίππου, ναί, νά γίνεται, η γαϊδουριού θήρα.

84. “4<ϊματος Ίλιακοΰ βίβλους κατεδήδοκ’ ονίσκος 
”ί ϊ  μοίρης Τ ρο ίης! “Ίππος άρ’ ήν ή δνος.

85. H 74 S it tibi te rra  levİs S ocra tes Astomachi

86 . ’E m  γράμμα  τα

H ospes d isce novum  m o r t is : ınproba felis 
dum  tra h itu r  d ig itum  m ordet, e t in tereo .
Εεΐνε, μόρου νέον είδος ακούσε : γαλή γάρ αχρεία 
δάκτυλον έλκομένη δάκνει' εγώ δ’ έθανον.
87. M agnus A lexander corpors parvus era t 
Τοτθός ’Αλέξανδρος δέμας ήν, μέγας δ ; έπεκλήθη.

88 . P ius IV  İn bası s ta tu ae  A rİstidis ab  ipso 
collocatae İn B ibliotheca V a tican a  scripsİt 
ep igram ıııa sequens :
Roma, tuum  nom en to tum  licet im p lea t orbem  
nıajus Aristidİs fit tam en eloquio.
Μετάφρασις :
Eî και γαΐαν πληροί άπασαν τούνομα 'Ρώμης,
Μεΐζον Άριστείδου γίγνεται εύφραδίη.

ή : 89. ‘Ρώμης τούνομ’ εόν καί πρΐν κλεινόν, διά τόν δε
ρήτορ’ Άριστείδην κλεινότερον γένετο.

90. Αίκινος μνήμα λίθινον έχει, ουδέν δ’ ό Κάτων 
δ δέ Πομπήϊος μικρόν. Ά ρ α  θεοί υπάρχουν ;
Λίθοι πιέζουν Λίκινον, Κάτω να αΐρει φήμη 
έπιγραφαϊ Πομπήϊον. “Αρα θεοΐ υπάρχουν.

Tfj 10 Φεβρ. 1880. “Εκ τοΰ Λατινικού ταϋτα όπως όπως μετέφρασα,

91. Τό παρά Μ. M uller ευρεθέν :
Si non  vİs in tellİg i, debes neg lig î 

Μετέφρασα εΐς την στιγμήν τη 11 Μαρτίου 1876 :
Σαν δεν θέλης νά νοήσαι, 
πρέπει νά καχαφρονήσαι.

Γά τρία εξής έπιγράμμαια παρεδόθησαν ήμίν ώς παρ’ αυτών των 
ποιητών ποιηθέντα :



92. ’Αθάνατον θνητούς 3ν η το θεμιτόν ' 
νά κλαίωσι, θά Ικλαιον τον Ναίβιον 
τον ποιητήν «ί Μούσα ι. Μετά θάνατον 
αυτού οι εν τη 'Ρώμη έλησμόνησαν 
νά δμιλούν τήν γλώσσαν ιήν Λατινικήν !

rMtoç Ν. AH  1, 24.

93. Μετά τον Πλαύτου θάνατον πενθεί ή κωμωδία, 
καΐ έρημώθη ή σκηνή, τα παίγνια 6 γέλως
κα’ι οϊ άνάριθμοι ρυθμοί έδάχρυσαν συνάμα.

94, Νέε και άν σπεύδης ετι σέ χαλεΐ δ λίθος ούτος 
ΐνα τον προίδης. ειτα ν ’ ανάγνωσης δ,τι λέγει.
Τά τού Μάρκου Πσχουβίου οστά χεϊντ’ εδώ θαμμένα.
Τούτο ήθελα και μόνον νά ήξευρης. “Εχε υγείαν.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Ο Υ Μ Α Ν Ο Υ Δ Η  Λ Α ΤΙΝ ΙΚ Ο Ν  Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α

95. (Διατί δεν κατώρθωσε νά ΐδη τήν ’Ρώμην' 8 Ιπόθει)

Q uid m e a visendis m agnis Rom ae m onum entis 
longe detinea t, saepe ro g a re  soles.
Audi : m axim um , am ice, m alorum  p au p eries  est 
in  causa ; Causa num quid eges alia ?

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Ε Κ  TO Y  ΓΑΛΛΙΚΟΥ

96. Fem m e r i t  quand elle p eu t et p leure quand  elle v e u t=
Γυνή γελάει όταν μπορή και κλαίει δταν Οέλη,

Τούτο τή 19 Μαΐου 1895 μετέφρασα, όταν άνέγνων άρθρον τον Γ* 
Μπουκουβάλα, περί των δακρύων παρ’ "Ελλησι, έν τφ  [περιοδική)] «Παρ. 
νασσφ», τόμ. 1Ζ \ φυλλαδίφ τής 8 Ά π ρ . 1895.— [Άνευρέθη έν τοΐς κατα- 
λοίποις τού Σ. Α. Κουμανούδη και άλλο σημείωμα σχετικόν προς το μετά
φρασμα τούτο],

96. Τη 26 Αύγουστου 1898 έν τή κλίνη έστιχουργησα μεταφράζων το : 
I’ap p e tit v îen t en  m a n g e a n t :

Ή  τής βοράς δρεξις ήμίν έρχεται 
έσθουσιν, ώς ή ρήσις τ') Γάλλων λέγει.

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Ε Κ  ΤΟΥ Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Ο Υ  

98. Πρός τούς ήγεμόνας τοϋ P la te n

Μην άπατάσθε «α'ι κέρδος ζητείτε ποτέ παρά φαύλων.
Μόν’ ή αγάπη λαού σύμμαχος είναι πιστός.



99. Τοϋ K a estn er

Τόσον tîg ύψος ώς τώρα κανείς ιώ ν θνητών δεν ΰψώθη, 
δσον ό Κέπλερ' εν τοότοις της πείνας άπέθανε.
Βέβαι’ αφού να εΰφραίνη λέγουν τά πνεύματα ήξευρε μόνον, 
δίκαιον ήτο ν’ άφήσουν τα σώματ’ αϊτόν χωρίς άρτον,

100. ΕΙς τά άστρονομιχά β ιβ λ ία  S ch iller

ΤΩ οόρανέ, πόσον άμετρος, άπειρος κ’ υψιστος είσαι !
Πλήν μικρολόγων ο νους έσυρε κάτω καί σέ !

101 . Ό  Ιπ ικό ς  έξάμετβος

Φέρει1 έν μέσφ κυμάτων ως θόελλ’ άπαυστως ό στίχος, 
θάλασσαν δέ κι’ ουρανόν βλέπεις δπίσω κ’ εμπρός.

102. Π αβηγορία B urger

Βλάσφημος γλώσσα εάν σέ κεντήση ποτέ, ένθυμήσου, 
δτ’ εϊς οπώρας καλάς μόνον καθίζει ό σφήξ.

103. Έ π ιζ υ μ β ίο ν  H a n g

'Οδοιπόρε, στηθι άνάγνος πένθος μέγ’ άνδρός συμβίου.
Νέαν έθαψα γυναίκα καλλονής έπουρανίου.
Έ ν  τοσουτοις έπ1 αυτής μέν βαρύς κεΐτ’ Ιδώ ό λίθος, 
επ’ έμοΰ δέ θχι πλέον’ ηλευθέρωσα το στήθος !

104. Ή  φ ιλ ία  τοϋ H erder

Τών κακών άνθρώπων ή φιλία 
ώς ή σκιά είναι τής πρωίας’ 
ώραν ώραν πάντα έλαττοΰιαι 
τών καλών 5’ άνθρώπων ή φιλία 
ώς ή τής εσπέρας πάντ’ αυξάνει, 
εως οΰ ζωής ό ήλιος δόση.

'Η  μειάφρασις τών γερμανικών έπιγραμμάτων έγινε διά νά φιλιώση 
ήμάς μέ εν είδος ποιήσεως αμελημένου προ πολλοΰ παρ’ ήμΐν αδίκως.



Περ'ι τοΰ Στέφανον Κουμανοόδη ') όρθώς έλέχδη, δτι ^οΰδεΐς ίσως 
μετά τον άθάνατον ’Αδαμάντιον Κοραήν εκοσμήθη υπό τής φόσεως καί 
έκαλλόνθη ίπ ό  της αρχαίας παιδείας τοσοίτον γενναίως κα'ι εΰμοόσως οσον 
6 Έλληνικώτατος ουτος βλαστός της Άδριανουπόλεως» 3).

Ό  καί)’ δλον ιόν βίον εΰγενής, φιλάνθρωπος, ήρεμος, καλοκάγαθος 
Στέφανος Κουμανούδης εγεννήθη έν Άδριανουπόλει τφ 1818, άπέθανε δε 
πλήρης ήμερων έν Ά θή να ι; τφ 1899- Ό  πατήρ του, δνόματι’Αθανάσιος, 
ως καί ή μητηρ του Φιλιώ, ιό γένος Καραμουζη, άνήκον εΐς ενπόρους τής 
Άδριανουπόλεως εμπορικός οικογένειας, αϊ δποΐαι ήδη πρό τοΰ ΙΘ 'αϊώ νος 
ήσαν επί μέρους σχεδόν διεσπαρμένοι καθ’ δλην την Χερσόνησον τοΰ Αίμον.

Έκραγείσης τής Μεγάλης Έπανασιάσεως των προγόνων ήμών έπη- 
κολουθησαν εν Άδριανουπόλει σφαγαι και βιοπραγίαι Ελλήνων χριστιανών 
κατά διαταγήν τής Υψηλής Πόλης ό Άδριανουπολίτης πρώην οικουμενικός 
Πατριάρχης Κύριλλος ‘Τ’, δ ά πό ’Ικονίου και Άδριανουπόλεως (1813—Ίαν. 
19 1819), έφησυχάζων έν τή πατρίδι αυτοί άπηγχονίσθη μηνΐ ’Ιούνιοί 1 2

1) Έ κ  τής σχετική; διεξοδικωτάΐης βιβλιογραφίας αναφέρω καί έντα ίθα  
τά εξής: Σ η , Βάαη, «Στέφανος Κουμανούδης*, έν τή «Άθηνά» (τή ς ’Επιστημονι
κής 'Εταιρείας ’Αθηνών), τόμ, ΙΑ ’ (1899) σ. 409—424. (καί εΐς ίδιον απόσπασμα). 
Ν ίτρου If. Παπαγεωργίον, «Λεξικόγραφικός "Έρανος'. ’Εκ λίθων και βιβλίων. Τή 
ίερφ μνήμη Στεφάνου Κουμανούδη χαριστήριον. 'Ε ν  τή έφημερίδι Τεργέστης «Νέφ 
Ήμέρφ», 1899, cigtD· 1986—1288 (καί εΐς ίδιον τεύχος), Ραδάμαν&νς [ —M iνιας 
Αάπας], «Ό  άριστός των λογιών», αυτόθι, άριθ. 1312 (2330), 19 Αΰγ.—1 Σεπτ. 
1910. η . [Κτοσζή ΠαΧαμά, «‘Η Βενετία είς σονέιτα», έφημ, ‘Αθηνών «Ε μπρός', 
14 Φεβρ. 1917 (πρβλ, V. Κ. ΚατοίμπαΧη, βιβλιογραφία Κ. Παλσμα, Ά θ .  1943 σ. 6). 
Κ. Ν . Ρόδον, «’Εκλογή εγγράφων έκ τού Γραμματοφυλακίου τού Στ. Κουμανούδη», 
έν τφ «Δελτίφ τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογική; 'Εταιρείας τή ; Ελλάδος», Νέα 
σειρά, τόμ. Α', τείχος Β' (1928) σελ. 131—137 (καΐ προσηρτημένος έν τέλει τοΰ 
αΰιοΰ τεύχους πίναξ, ένθα γενεολογική τοΰ Βασιλέα»; Γεωργίου Α’ τής 'Ελλάδος)’ 
Τού αυτόν, «Στέφανος Κουμανούδης», αυτόθι, τόμ. Α', τείχος Δ' (1929) σελ, 78—85, 
(καί είς ίδιον τεύχος). Δημ, Γρ. Κάμπο ύρ ογΧονς, άρθρον έν «Έγκυχλοπαιδικφ Λε· 
ξικφ Έλευθερουδάκη», τόμ. Η ', (1930) σελ. 103. Θ. Βελλτανίχης, έν «Μεγάλη Ε λ 
ληνική Έγκυκλοπαιδείρ», τόμ. ΙΕ ', (1931) σελ. 48 — 49, Ν ίκο ν  A. Bit}, (Bees), «Ό  
Στέφανος Κουμανούδης ώς κριτής ποιητικών πρωτολείων τοΰ Σπυρ. Π. Λάμπρου», 
έν τή «Νέφ Έστίφ», τόμ. ΚΓ', άριθ. 28S, σελ. 77—81). Φάνη ΜιχαλοπούΧον, 
«Στέφανος Κουμανούδης», έν τή «Γενική 'Ελληνική Βιβλιογραφία», (τού Ευτυχίου  
Βαγιονάχη), τόμ. Δ' (1937) οελ. 17—24, (ένθα καί άρχαιοτέρα βιβλιογραφία). Ά 
λικου Γ. Ναπαγεωργΐου, «Στέφανος Κουμανούδης (1868—1899). *Η ζωή καί το έρ· 
γον του» ( = ’Αφιέρωμα είς Κ. I . Ά μαχτον, Έ ξεδόθη άπό τούς μαθητάς του. ’Α
θήνα ι... 1940, σελ. 331—350, δθεν καί είς ίδιον τείχος), Ν ΐχου  Ά . Bit] (Bees), 
« Ό  Ρήγας Φεραϊος καί δ Στέφανος Κουμανούδης», έν τή ’Αθηναϊκή έφημερίδι «*Ε- 
λευθερίφ», περίοδος Β ' άριθ, φύλ. 1302 (24 Ίουλ. 1949).

2) Ραδάμανθυς (=Μ ίνω ; Λάπας), εν θ ’ ανωτέρω.



τοΰ 1821' κατά δέ την 3 προ; την 4, ήμερον Παρασκευήν, τοΰ «υτοΰ μηνός 
και τοΰ αυτόν έτους ύπέστη έν Κωνσταντινουπόλει δι’ άγχόνης μαρτυρικόν 
θάνατον δ σοφός Χίος μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Δωρόθεος, (τδ γένος 
ΙΊρώιος). Οΰχ’ ήιτον περί την αυτήν άνήσυχον περίοδον εστράφη έν Ά δρια- 
νουπόλει ή λύσσα τών γιανητζάρων καί κατά λαϊκών προκρίτων και κατωτέ
ρων κληρικών τής αΐιτης πόλεως *0 δε ’Αθανάσιος Κουμανουδης φευ- 
γων τάς αιματηρός ουνθήκας, αττινες έπεκράτουν τότε καθ’ ολην την βορειο- 
τέραν Θράκην, ΐδίφ δέ περί τά πατρογονικά αθτοΰ εδάφη, κατέφυγε μετά 
τοΰ τριετοΰς υΐοϋ Στεφάνου και τών λοιπών οικείων είς Βελιγράδιον.

Έ κεΐθεν ή οικογένεια το ΰ ’Αθανασίου Κουμανοΰδη βραδυτερον δια- 
σχίζεται εις δύο κλάδους' εκ τούτων δ υπό τον Στέφανον Κουμανοΰδην κλά
δος Εγκαθίσταται εις τήν Έλευθέραν Ελλάδα1 δ δέ υπό τον Ίωάννην Κου
μανοΰδην, έτερον υιόν του προμνημονευθέντος’Αθανασίου, εγκαθίσταται μό- 
νίμως έν Βελιγραδίφ, ένθα μέχρι σήμερον διατηρείται και δρδ έν Γιουγκοσ- 
λαβική, άλλ’ επίσης καί έν Φιλελληνική έννοια8).

Καθ’ α αυτός ουτος δ Στέφανος Κουμανουδης έλεγε, πρώτη διδα· 
σκάλισσά του ΰπήρζεν ή πατρόθεν εγγράμματος νύμφη του' ή γ ηραία Ά δοια- 
νουπολίτισσα ήγάπα νά διδάσκη τους έγγόνους καϊ τοΰ; μικροανεψιοΰς της

(1) Βλ. A. Papadopoulos — Kerameus, Documente pivitoare ia Istoria 
Romani lor. Teste Grecesti privitoare la Istoria Ronıâneascâ ( = Do en men te 
privitoare la Istoria Romanilor culese de E u J o x iu  H u r m u ia k i .  Volumul XIII)· 
Έ ν  Βουκουρεσιίφ 1909, σελ. 138—139, Ζ ιχαρίον Ν , MotûS, Κατάλογος των πρώ
των επισκόπων καί εφεξής Πατριάρχων τής έν Κωνσιαντινουπόλει 'Αγίας και Με
γάλης τοθ Χριστοϋ 'Εκκλησίας. Έ κ δ . Β '. Έ ν  Ά θήναις 1881, σελ. 161, *374Γ. 
Γ. Παπεταδοπούλον.— Γ, Π. ' AyycXonovlov, Τά κατά τόν Αοίδιμον. Πατριάρχην 
Κωνσταντινουπόλεως' Γρηγόριον τόν Ε'. Έ ν  Ά θ ί | ναις 1863—1866. Τόμ. Α', σελ. 
51, 257. 328, τόμ. Β ' σελ. 28, 43, 51, 53, 56, 61, 65, 80, 96, 118-122, 129, 132 
134, 220, 223, 454. Μ. Ρεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Έ ν  Κωνσταντινουπόλει 
(1885—1890], επίσης Παντελή Κοντογιάννη, »Διονύσιος Καλλιάρχης*, έν τή *Ά- 
θηνρ», τφ  περιοδικφ της Επιστημονικής »Ε τα ιρεία ; ήμών, τόμ. ΙΗ ' (1906) σελ. 
146—19. Κ. Ί .  ’Αμάντον, Τά γράμματα εις τήν Χίον επί Τουρκοκρατίας 1566— 
1822. Έ ν  Ά θήναις 1946, σελ. 206-216 .

2) "Ο 'Ιωάννης, ό αδελφός τοΰ Στεφάνου Κουμανοΰδη, άπέθανε τη *21 Ό κτ . 
1866. Περί αΰιοΰ εν σχέσει πρός τόν πρωθυπουργόν τής 'Ελλάδος Έ π α μ . Δελη- 
γα&ρνην. βλ. Κ . Ράδον, Συλλογή εγγράφων έκ τοΰ γραμμαποφυλακίου τού Στεφά
νου Κουμανοΰδη, ίίνθ’ άνω16ρω (βλ. ανωτέρω, σελ.. 336), ΰποσημ. 1) σελ. 131, βλ', 
καί »Θρακικά* Παράρτημα Γ' τόμου (1931) σελ. 227 —228.—“Εγγονος Ίωάννου Ά . 
Κουμανοΰδη ΰπήρξεν 6 Κωνσταντίνος Κουμανοΰδη;, (Κομανοϋδι), σύγχρονος γώυγ- 
χοσλάβος νομικός γεννηθείς τφ 1874 (τφ 1920 τακτικός Καθηγητής τής Νομικής 
Σχολής τού Πανεπιστημίου τοΰ Βελιγραδιού, καί βουλευτής τής συνταγματικής 
συνελεΰσεως, τφ 1921 —1922 υπουργός των Οικονομικών, τφ 1923 καί 1925 βου
λευτής δημοκρατικός, τφ 1929 υπουργός τών Ταχυδρομείων και προσωρινά»; τ ά ν  
Εξω τερικώ ν, κατ’ έπανάληψιν δήμαρχος Βελιγραδιού).



προσευχάς και τάς Ελληνικός αλφαβήτου;. "Οιε δέ κατά τα προειρημένα ο 
’Αθανάσιος Κουμανούδης οίκογενειακώς διά τήν κακίαν τών καιρών έφυγεν 
έκ τής ειεγχαμέτης καί εγκατεστάθη ει; τό Βελιγράδιον, ο μικρός Στέφανος 
δ ι’ ελλειψιν 'Ελλήνων διδασκάλων έφοίτησεν εις Σερβικον αστικόν σχολεΐον. 
’Αλλά το 1826 ή Έλί,ηνική παροικία τοΰ Βελιγραδιού άπεφάσισε ν’ άνασυ- 
σΐήσϊ) την κοινοτικήν αυτής σχολήν και έκάλεσε νέον διδάσκαλον ταυτης τον 
Πανταζήν Μίσιον. καταγόμενου έκ τών Ζαγοροχωρίων τής Η π είρ ο υ , επειτα 
δέ τον Άμπελακιώιην Γεώργιον Ζαχαριάδην κ’ έπειτα τον Κοζανίτην Γεώρ
γιον Κλήδην. Είς τοΰς τρεΐ; τούτους διδασκάλους καί καλούς πατριώτας 
ώφειλεν δ Στέφανος Κουμανούδης τά πρώτα 'Ελληνικά γράμματα ‘).

Βρπδύτερον οπωσδήποτε ώριμος πλέον, δ Στέφανος ηΰτύχησε νά τα- 
χθή είς τοΰς άκροατάς μεγάλου διδασκάλου τοϋ Γένους '■ τοϋ Νεοφύτου 
Δούκα’). Άλλα παρά τά άλλως λεγάμενα, τοϋ λογιώτατον καί φιλοσοφικού 
Βενιαμίν, τοϋ πολλοϋ Λεσβίου 8), δεν ΰπήρξεν άμεσος μαθητής δ Στέφανος 
Κουμανούδης *).

Τφ 1832 κατ’ άπαΐτησιν τοϋ παιρός του μετέβη είς την παρίστριον 
πόλιν Σιλίστριαν (τής Δοβρουτσάς) καχεχομένην τότε ΰπο τών Ρ(άσσοιν' έκεΐ 
παρέμεινε τρία σχεδόν έτη δ Στέφανος, έξέμαθε τήν ρωσσικήν και διετέλεσε 
γραφεΰς και διερμηνεύς τοϋ έκ μητρός θείου του Καραμοάζη, τον όποιον οι 
κατέχοντες τήν πόλιν Ρώσσοι εΐχον άναδείξει δήμαρχον αυτής.

Κατ’ άρχάς δ πατήρ και οί λοιποί οικείοι τοϋ Στεφάνου Κουμανουδη 
προώριζον αΐσόν διά έμποοικόν στάδιον, αλλά βραδάτερον μεχέγνισσαν άπο 
βλέποντες εις τήν παιδιόθεν προς ιά  γράμματα κλίσιν τοϋ νέου’ δθεν ουτος 
τφ 1835 μειεχλήθη ΰπσ τοϋ πατρός του έκ Σιλιστρίας εις Βελιγραδιού καί 
άπεστάλη εκεΐθεν χάριν άνωτέρων σπουδών εις Μονάχον, όπου πολλοί "Ελ
ληνες ήδη έσπουδαζον προστατευάμενοι μάλιστα υπό τοΰ φιλέλληνας Αουδο 
βίκου Α \ βασιλέως τής Βαυαρίας.

Έ ν  Μονιίχω δ Στέφανος Κουμανούδης κατ’ άρχάς επεδόθη είς τήν 
έκμάδησιν τής Γερμανικής καί Λατινικής, έπειτα δέ άνευ εισιτηρίων εξετά
σεων ενεγράφη είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Λουδοβίκειου Πανεπιστη 
μίου καί παρηκολούδησεν έκεΐ τά μαδήματα καί άλλων καθηγητών, ΐδίςι δέ 1 2 3 4

1) Πρβλ. ΆΧέχον Τ. Π απ ay stogy i ον, Ιν θ ’ ανωτέρω σελ. 331.
2) «Αί έπιστολαί πρός τινας έν διάφοροι; περισιάσεσι ΰτί> Ν εόφυτόν Δον- 

«α> (έν Αίγίνη 1835) συμπεριλαμβάνουσι καί 8ύο (ιόμ. A ', ο. 176, άριθ. 143, τόμ, 
Β’, σελ. 322, άριΟ, 513) απευθυνόμενα; *Τφ Στεφάνη»», Πιστεύω, οτι & αποδέκτης 
τών δύο τούτων επιστολών δέν είναι ό Στέφανος Κουμανούδης.

3) Περί τού άνδρός νεωτάτην βιβλιογραφίαν βλέπετε παρά 71. Ί .  Σαμαρά, 
*Η έχπαίδευσις σιή.Λέσβο (άπό τά χρόνια τής Σκλαβιά;) Μυτιλήνη 1948 σ. 17-18.

4) *0 Βενιαμίν, ό Λέσβου, Ιγεννήθη τφ 1762 καί άπέθανεν έν Ναυπλιφ, 
τή 26 Α ί  γούστου 1824, τότε ό Στέφανος Κουμανούδης ή το μόλις έ ; περίπου ετών 
καί τό πολύ νά ίφοίτα είς τό Σερβικόν σχολείου τοΰ Βελιγραδιού 1



At . , . 
N, A. Βέη

τού επιφανούς γραμματικού καί παιδαγωγού θεοδώρου Γουλιέλμου T h ie rsch  
(1784— 1860)1), τού περί την ' Ελληνικήν ρητορικήν δεινού Λεονάρδου Spetı· 
gel (1803— 1886), καί τού φιλοσόφου, μάλλον δέ πολυφαντάστου ποιητοΰ 
Φρειδερίκου Γουλιέλμου Schell tag  (1775— 1804).

Συνεχίζων τάς έν Γερμανίά σπουδά; του ο Στέφανος Κουμανούδης 
μετέβη εκ Μονάχου εις Βερολίνου οπού έμεσουράνει δ Φίλιππος Αύγουστος 
Böeclih (1785 —1867), ό οποίος είς τάς κλασσικά; φιλολογικός σπουδάς εδω* 
κεν ευρύτατα δρια καί καθιέρωσε στερεωιέρας βάσει; εΐ; αυτά;. Ό  πολύ; 
Böeckh, τόν όποιον οΐ ήμέτεροι επί τό έλληνικώτερον μετεβάπτισαν εις Βοίχ- 
χιον, είχεν ήδη έκδώσει τό θεμελιώδες έργον του «Περί της δημοσίας οίκο- 
νομίας τών ’Αθηναίων» Ε) καί βραδύ ιερόν επέτυχε τήν κατ’ ίδιον σύστημα 
εκδοσιν τού «Σώματος τών αρχαίων Ελληνικών επιγραφών» Β). Τά αμέσως 
ανωτέρω μνημονευθέντα έργα καί τα Πανεπιστημιακά μαδήματα τού αυτού 
καδηγητοΰ ήσκησαν μεγάλην ροπήν επί την περαιτέρω έξέλιζιν τού Στεφάνου 

Κουμανούδη *)■ Κατά τήν διετή διαμονήν του έν Βερολίνιρ ούτο; παρηκολού* 
δησε τά μαθήματα καί άλλων καθηγητών καί τού Καρόλου R itte r  (1779— 
1859), τού συνιδρυτοΰ τής λεγομένης συγκριτικής γεωγραφίας 1 2 3 4 5 6) και θαυμα
στού τού Ρήγα Βελεστινλή—Φεραίου β).

Μετά τό πέρας τών έν Γερμανία σπουδών ίου ό Στέφανος Κουμα* 
νούδη; παρέμεινεν έν Παρισίοις τρία Ιςάμηνα, καθ’ ά έφοίτησεν είς τά άνώ

1) *0 Θεόδ. Γουλ. Tier seli ύπήρξε ούχί μόνον καθηγητής, άλλα καί προ
στάτης τοΰ Στεφάνου Κουμανούδη κατά τάς σπουδάς αΰτοΰ έν Γερμανίρ.

2) «Die S taa tsh au sh a lt u n g  der Athener» 1817.
3) To «Corpus inserip tionum  G raecarum » ΐγ έ χ ε ro υπό τής Πρωσσικής ’Α

καδημία; των Ε πιστημώ ν (1823—1877).
4) Έ κδίδων 5 Στέφ. Κουμανούδης διορθωτικά είς άρχαίους συγγραφείς 

(άλλά καί μεταγενεστέρους, Ά φ θόνιον , Νικόλαον, Νικηφόρου Βασιλάκην,... Σεβή* 
ρον, Γ, Παχυμέρην) άφιερωσεν αύτά : V IR IS  I L L C S T R lS S IM iS  I F R İD E R l- 
CO TH ÎERSCH LO  | E T  [ A üG U S T O  BO ECH IO , | G RA ECIA E ANTIQUAE 
IN T E R P E T IB U S  IN G E N IO S lS S lM İS  t H E C E A D IS  R E C E N T IO R IS  AMI· 
C rS  C E R T IS S IM IS  I P R A E C E PT O R IB U S S Ü IS  [ P IE  V E N ER A N D IS  [ DE- 
DICAVIT I AUCTOR·· βλ· «Specim en em end at ionum in Lotiginum  Apsinetn 
M enandrum , A ristiden alliosqtie artium  scrip tores. Scripsİt Stephanas A. Cuma- 
nudes H adrianopo litanus. A tlıenis, typ is Johan ııis  Angelopoulİ M DCCCLI·, 
σελ. 5. Περί τών διορθωτικών τοΰ Στεφ. Κουμανούδη είς άρχαίους συγγραφείς, μά
λιστα δέ τούς ανωτέρω μνημονευθέντας, εκφράζεται λίαν εύμενώς ο Σπ. Βάσης, 
ενθ’ άνωτέριο,

5) Συνιδρυιαί τής συγκριτικής γεωγραφίας είναι ό Κάρολος R itte r  μετά 
τοΰ ’Αλεξάνδρου H um bûîaat (1769—1859).

6) Περί τών σχέσεων τοΰ Πρωτομάρτυρος μετά τοΰ Καρόλου R itte r  άνα- 
φέρεται άνακοίνωσις μου ενώπιον τών μελών τής 'Ακαδημίας Α θηνώ ν, γενομένη 
τφ 1918.



τέρα έπιστημονιχά ιδρύματα ') και έμελέτησε τάς αρχαιολογικά; σύλλογός 
τής Γαλλικής κοσμοπόλεως.

Καθιερωθέντος ιο ί  συντάγματος εν Έλλάδι, οπότε πολλοί καθηγη 
ταΐ Γερμανοί άπεμακρύνθησαν εκ τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ό Στέφα
νος Κουμανοΰδης άπεφάσισε νά κατέλθη εΐ; την ΈλευΑέραν ‘Ελλάδα και 
υποστή εξετάσεις ενώπιον τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ νεοσύστατου ‘Ελλη
νικού Πανεπιστημίου, νά λάβη το τυπικόν δίπλωμα παρ’ αυτού καί ν’ άκο- 
λουθήση ενταύθα πανεπιστημιακήν σταδιοδρομίαν. ’Αλλά κατά την έκτέλε- 
λεσιν ιώ ν προειρημένων σχεδίων του προσέκρουσεν εις εμπόδια : Κατά πρώ
τον επί τή βάσει τον νόμου περί αυτοχθόνων καί ετεροχθόνων μόνον οί αΰ- 
τόχθονες, οϊ καταγόμενοι δηλονότι εκ τών στενών δρίων τής τότε ’Ελεύθε
ρα; 'Ελλάδος, ειχον τα προσόντα νά χαταλάβιοσι ή νά διατηρήσωσι κρατι- 
κάς θέσεις' άλλ’ δ Στέφανος Κουμανούδης ήτο Άδριανουπολίτης, ανήκε 
λοιπόν επί ιή βάσει σαθρού νόμου είς την τάξιν τών αδιόριστων. “Επειτα 
οι καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ήονήθηοαν νά έξετάσωσι τόν 
Στέφανον Κουμανοΰδην άνευ μαθητικών αποδείξεων, τάς όποιας δ υποψή
φιος, φαίνεται, δεν είχε προχείρους' οΰτω δ σοφός Ά δριανουπολίτης— ώς 
βεβαιοΰσιν οί μακαρΐται Κωνσταντίνος Ράδος καί Δημήτριος Γρ. Καμπού- 
ρογλους—παρέμεινεν «άνεξέταστος καί άπτυχίωτο; καθ’ άπαντα αυτού τον 
βίον» *).

Έ ν 'τούτο ι; ό νόμος περί αυτοχθόνων καί έτεροχθόνων ήτόνησε, ο 
δέ συνταγματικός έιερόχθων Ιω άννης Κωλέττης, εΐχε γίνει πρωθυπουργός 
τής Ελλάδος. Ώ ς πρέσβυς τής Ελλάδος εν Γαλλία ειχεν δ ευφυέστατο; Κω
λέττης παρακολουθήσει έκ ιού σύνεγγυς τόν Στέφανον Κουμανούδην κατά 
τάς έν Παρισίοις σπουδάς ίου καί δίέγνωσε τήν αξίαν τοΰ βορείου Έλλη- 
νος καί ως έπισιήμονος καί ώς ανθρώπου. Ό θ εν  έπέιρεψεν δ ’Ιωάννης 
Κωλέττης κατ’ Οκτώβριον τοΰ 1845 νά ταχθή δ Στέφανος Κουμανοΰδης 
άνευ διατυπώσεων εις τους ΰφηγητάς τού Οθωνείου Πανεπιστημίου, όπως 
διδάσκη κυρίως Λατινικά γράμματα *).

Έ ν  τφ μεταξύ δ Στέφανος Κουμανοΰδης είχε γράψει στίχους καί με
ταφράσει ποιήματα καί πεζογραφήματα έκ τής Γερμανικής καί τής Γαλλι
κής. Τ φ  δέ 1845 έδημοσίευσε περισποΰδασιον μελέτην, ένθα πραγματεύεται 
το ζήτημα: «Ποΰ σπεύδει ή τέχνη τών Ελλήνων τής σήμερον* *) Ή  περι- 1 * 3 4

1) Sorbonne, College cle F rance «λπ.
- 2) Βλ. ανωτέρω, ΰποσημ.

3) Προηγουμένως δ Στέφ, Κουμανοΰδης δεν είχε δεχθη νά διορισθή Κα
θηγητής τοΰ Γυμνασίου Πατρών.

4) Πλήρης τίτλος τής μελέτης έχει ώς έξης : *Ποΰ σπεΰδετ ή τέχνη τών 
Ελλήνων τής σήμερον*. Προσειέθησαν καί δύο πραγματεϊαι Ίω άν. Βιγκελμάνον 
περί τέχνης έκ τοΰ γερμανικοί» Βελιβράδιον, 1845, σελ. G7, σχ. 8ον.



σποάδαστός αΰτη μελέτη πρέπει ν’ άναχνπωθή καί νά διαδοθή μεταξύ ιών 
συγχρόνων 'Ελλήνων, οί οποίοι πολλά εχουσι-νά διδαχθώσιν εξ αυτής.

Τφ 1854 διωρίσθη ο Στέφανος Κουμανοόδης ταχτικός καθηγητής 
τοϋ Ό θω νείου Πανεπιστημίου' τό δέ πρώτον δημόσιον μάθημα τοΰ φιλευ- 
θέρου προοδευτικού άνδρός είχε θέμα «Περί ελευθερίας Ιν τη διδασκαλίφ 
τών επιστημών» ! ΤΗτθ τό θέμα τοΰτο αληθώς πολύ τολμηρόν και διά την 
άνήσυχον τότε Ευρώπην, πολύ δέ περισσότερον διό τον στενόν ορίζοντα τής 
μικρά; «ναγεννηθείσης Ελλάδος. "Ηδη πρόιερόν ώς έκτακτος Πανεπιστη
μιακός καθηγητής τή 20 Μαρτίου 1853, εντολή τής Συγκλήτου έξεφώνησε 
βαρυσήμαντου λόγον '), καθ’ ον εξέθεσε τήν γνώμην δτι «Πόσης ορθής παι
δείας σκοπός τις πρέπει νά πρόκηται βκοφελής, κα'ι κατά τήν πλατυτάτην ση
μασίαν τής λέξεως πρακτικός, δ έστι πολιτικός». Προορισμόν δε γενικώτα- 
τον τοϋ νεοπαγούς τότε Ελληνικού Πανεπιστημίου έθετε «τό νά κραταιώνη 
τήν εθνικότητα ημών τήν Ελληνικήν καί νά οτερεοποιή έπ'ι μάλλον καί μάλ
λον τά θεμέλια, τής πολιτικής ημών ύπάρξεως». Έπίστευε δέ παρά πάντα 
άλλον εις τήν πολιτικήν ενότητα τών Ελλήνων, καί εις αΐιτήν άνεφέρετο τό 
πλειον μέρος τοϋ λόγου. Έξέφρασε δέ διά τοϋ αδτοϋ λόγου αντιπάθειαν κατά 
Βυζαντινών, άλλά καί κατ’ ερευνητών, οί όποιοι εΐχον εμφανισθή ΰπερασπι- 
σταί τών βυζαντινών ήμών προγόνων. Καί πολύ βραδύτερου έγραψεν δ ,τι εκ 
νεότητος έπίστευε : «Καμμίαν κλίσιν δεν ήσθάνθην προς τά ; άρετάς τοϋ Μέ
σα ίωνος καί τής Τουρκοκρατίας τής μέχρι τοϋ Ρήγα καί τής Φιλικής Ε τ α ι
ρείας», (έφημ. ’Αθηνών «"Ωρα» 9 Ία ν . 1879. Καί κατωτέρω. ’).

Έ π ί  40 έτη καί τι πλέον έδίδαξεν ό Στέφανος Κουμανουδης από 
Πανεπιστημιακή; καθέδρας τά Λατινικά γράμματαs), άναδείξας πολλούς 
μαθητάς καί φίλους ιών γραμμάτων τοτίτων1). Καθ’ δλον δέ τον βίον του 
ό πολυσχιδής φιλόλογος έκαλλιέργησε παρά τά Λατινικά καί άλλους κλάδους 
τής Φιλολογίας: τήν Ελληνικήν καί Λατινικήν λεξικογραφίαν '), τήν νεο· 1 2 3 4 5

1) «Λόγος ΙκφωνηΟεΐς τή 20 Μαρτίου 1853, κατά τήν επέτειον εορτήν τής 
ίδρύσεως τοϋ Πανεπιστημίου ΌΟωνος. *Εν Α θήνα ις 1853», σελ. 34, σχ. 8ον, (άν· 
τίτυπον έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής ’Ελλάδος.* 6*21 ν).

2) Πρβλ. Α . Π απαγείοργίον, ενΟ’ ανωτέρω, σελ. 350, Ν ΐχ ο ν  Α.  Β έην  
Bees, «Ό  Ρήγας Φεραϊος καί ό Στέφανος Κουμανουδης» (βλ. ανωτέρω, σελ. 336),

3) Παρητήθη εθελουσίως τφ 1887.
4) Βλ. καί δσα σχετικά έγραψεν δ Σπ. Βάσης έν τή ν ’Α θηνίρ , τόμ. ΙΑ, 

11908) σελ, 409-424 .
5) ‘ΕξεδόΟησαν χιπ’ «ϋιοΰ : «Συναγωγή λέξεων αθησαύριστων έν τοΐς Έ λ 

κη νικοΐς Λεξικοϊς... Έ ν  Ά θήνα ις 3883», (περιλαμβάνει 7506 λέξεις). »Συναγωγή 
νέων λέξεων υπό λογιών πλασθεισών από τής Άλώσεως ιιέχρι τών καθ’ ήμσς χρό 
νων. Τόμ. α’ 1899! Τόμ. β ' 1900 (πρβλ. τήν κρίσιν Κ. K rum bacher, «Β. Ζ.», 
τόμ. Α', 1900, σελ. 327—328). «Λεξικόν Λατινοελληνικόν τδ μεν πρώτον συνταχθέν 
καί έχδοθέν υπό τοϋ .. Ερρίκου Οΰλερίχου, εΐτα τό δεύτερον έπεξεργασθέν καί 
πλουασθέν ΰπό Σιεφάνου Κονμανούδη Άδριανουπολίτου.., 1854». Μέρος A '—Β ',



ελληνικήν βιβλιογραφίαν ι), την παλαιογραφίαν s), την ιστορίαν 3), μάλι
στα δέ τήν άρχιι ιολογίαν καί Ιδιαιτέρως την επιγραφικήν. «'Ο  έρως αϊτού 
[τοΰ Στεφ. Κουμαν.], προς τα αρχαία μνημεία—γράφει <5 Ραδάμανθυς—') 
συνείχε δλην τήν ψυχήν αυτού καί τήν διάνοιαν ώ; έκτασις πολλάκις μανική 
καί ώς οίστρος καταφρονούν και τής δυσκρασίας τοΰ άέρος και παντός προσ
κόμματος καί πάσης κακοπαθείας». Λιενήργησεν τάς πρωίας συστηματικά; 
άνασκαφάς τον Κεραμεικοΰ, τοΰ Διονυσιακοί Θεάτρου, τής Στοάς των Γ ι 
γάντων, τοΰ Διαύλου, τής Στοάς τοΰ Εϊμένους, τοΰ ’Ασκληπιείου, τής Ρ ω 
μαϊκής Α γοράς, τής Άδριανείου Βιβλιοθήκης, τοΰ Όλυμπείου, τοΰ περί το 
Ζάππειον χώρου καί αλλαχού. Πολλάκις αυτόστολος έπεχειρεΐ μακράς Ικδρο- 
μάς, όπως άνευρη αρχαιότητας, τών όποιων ή δήδεν έξαφάνισις προσε 
γραφείο υπό τών Έσπερίων εις βεβήλους πράξεις Ελλήνων χωρικών τών 
μετά τήν άπελευδέρωσιν χρόνιαν. Τούτο επραξε καί περί άλλων μνημείων 
καί περί δυο επιγραφών, ο5ν ή μία Ικειτο παρά τό χωρίον Χρυσό (τήν αρ
χαία ν Κρίσσαν), ή δέ άλλη παρά τό στόμιον τοΰ λεγομένου Κωρικίου άντρου- 
Ά μφότεραι αί έπιγραφαί υπό τινων ερευνητών έθεωρήθησαν έξαφανισθεΐ- 
σαι, έν τούτοι; ό Στέφανος Κουμανούδης περιοδεύσας τά κατά τον Π αρ
νασσόν, άνεΰρεν αΰτάς περί τά μέσα τοΰ ’Ιουλίου 1857 καί εσπευσεν έντύ 
πως νά διασκέδαση τάς ανυπόστατους φήμας περί τής δήθεν καταστροφής 
τών δύο επιγραφικών τούτων μνημείων, φήμας θιγούσας τους Νεοέλληνας 1 2 3 4

(’Α νατυπώσεις; 1864, 1901). Πρβλ. Φάνη Μιχαλύπουλου, ε ν θ ’ ανωτέρω,... Ά λ ίχ ο ν  
Γ. Παπαγεωργίον, ένθ ’ Ανωτέρω, σελ. 334—340.

1) Βλ. Δ. Σ . Γ χίνη ν, Β. Γ . Μέξαν, 'Ελληνικήν βιβλιογραφίαν 1800—1863. 
Τόμ. Α' (=Π ραγμ . τής Ά καθημ. Α θηνώ ν, τόμ. ΙΑ '). Έ ν  Ά θ ή να ις  1930, σελ. 
V —VI πρβλ. Ν ΐκον Δ . Βεην (Bees), έν τη *Νέφ Έστίφ», τύμ. ΚΓ' (1938) άριθ· 
266, σελ. 77—81.—Έ ν  σχέσει «ρός τό βιβλιογραφικόν έργον τοΰ Γ. Ζαβίρα τά υπό 
Γ. Π . Κρέμαν έν σελ, μδ'—μέ, μ θ '—ν '—τοΰ βιβλίου αΰτοΰ 'Γεω ργίου 1 Ιωάνναν 
Ζαβίρ  α», ανέκδοτα συγγράμματα.'Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρο ν (Ά θήνησι 1872)», 
κείμενα δέν είναι έπί μέρους έξηκριβωμένα.

2) «'Ανέκδοτα αποσπάσματα Εύριπίδου καί άλλων ποιητών εκ Παπύρου 
Αΐγυπτιακοΰ* «Άθήναιον», τύμ. Η ' (1879) σελ. 343 — 351, (πρβλ. καί τύμ θ '  (1880) 
σελ. 179—201). ‘Υπενθυμίζω, δ τι ό Στέφ. Κουμανούδης υπήρξε ν έξ έ κείνων, οΐτι- 
νες άπεκάλυψαν τάς άπατας τοΰ περίφημου πλαστογράφου Κωνσταντίνου Σιμωνί- 
δου, τοΰ Συμαίου, βλ. «Διονυσίου τοΰ έκ Φουρνδ, Ερμηνείαν τής ζωγραφικής τέ
χνης..,. 'Υπό Α. ΙΙαπαδοπούλου — Κεραμέως... Έ ν  Πετρουπόλει.·. 1909, σελ, ε’ 
κ, έ.—Όρθιος δ Στέφανος Κουμανούδης διεκήρυξε τό υπό τοΰ Κ. Ν. Σάθα  άνευ- 
ρεθέν καί δημοσιευθέν Χρονικόν τοΰ Γαλαξειδίου' βλ. έπ' έσχατων Ν ΐκον Α . Β ίην  
(B ees) έν ιοΐς *Πρακτικοΐς τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών», τόμ. ΙΘ ' (1944) σ. 347—356,

3) Άντέκρουσεν έπιτυχώς ό Στέφ. Κουμανούδης, ώς άλλωστε καί άλλοι 
τών ήμετέρων, Γερμανούς έρευνητάς τής ’Ολυμπίας διΐσχυριζομένους, δτι έκεΐ δή
θεν άνευρέθησαν κτίσματα σλαβικά. Πρβλ. ΆΧέκον Γ. Π απαγεωργίον, ενθ’ ανω
τέρω, σελ. 336-

4) =Μ ίνως Λάππας, πρβλ. ανωτέρω, σελ. 33Ç.



χωριχοΰς. "Υβρεις καί διασυρμοΰς ιών δμοεθνών δ σοφδς "Ελλην δεν ήνεί- 
χετο. ΓΙροκειμενού δέ περί αρχαιοτήτων ώμολόγει δτι έν Έλλάδι περί τα 
μέσα τοΰ ΙΘ ' «Ιώνος έγίνοντο ενίοτε βλάβαι, άλλ’ οχι ίσως τόσαι οσαι κοι
νώς διαθρυλούνται, άν δέ έγίνοντο πολλοί, δίκαιον είναι «ί πολλαί νά έλεγ
χα» ντοα, ουχι δέ πλείονες τών πολλών παρά τδ αληθές. Έλυπεΐτυ δέ. διότι 
«5 τοσαΰτα εν τη Φιλολογίφ κατόρθωσα; Βοίκχιο; ήναγκάζετο πολλάκις να 
κατατριβή την αγχίνοιαν καί πολυμάθειάν του είς όνάγνωσιν καί ερμηνείαν 
επιγραφών άμελώς η άπείρως άντιγεγραμμένων. ’Αλλά καί τοΰτου καί τών 
δμοίων κακών τήν διόρθωσιν περιμένομεν—έγραφε—εΰλόγως από τής κατά 
την ’Ανατολήν πλείονος δίαδόσεως τών φώτων καί της ελευθερίας, είς ο πρέ
πει καί οΐ Ετιρωπαΐοι να συντελέσωσιν, ώς ένδιαφερόμενοι καί αυτοί*)».

Τά επιγραφικά καί λοιπά αρχαιολογικά ευρήματα του ήγάπα εΰσυνει 
δήτως ό Στέφανος Κουμανοόδης «οσον τάχος» καί μετά βραχύτατων υπο
μνημάτων να δημοσιεΰη, δπως καταστώσιν αμέσως κοινά κτήματα τής Ε π ι 
στήμης' ούτως έπραττεν δλως άντιθέτως προ; άλλους έρευνητάς, παλαιούς 
καί νέους, "Ελληνας τούς άλλοδαποός. οί οποίοι ζηλοτυπως έκράτησαν αδη
μοσίευτα τά ευρήματα των επί δεκαετηρίδας δλας. « Ό  Φιλίστωρ» το «Ά* 
θήναιον», ή «’Αρχαιολογική Έ φημερίς», ή «Χρυσαλλίς», περιοδικά τών 
οποίων συνεκδότης διετέλεσεν δ Στέφανος Κουμανουδης, κατ’ εξοχήν περιέ- 
λαβον είς τάς σελίδας των τά επιγραφικά μελετήματα αυτοϋ. ’Αλλά καί είς 
εφημερίδας μάλιστα δέ εις τήν ’Αθηναϊκήν «Παλιγγενεσίαν» ’) απαντάς εκ
δόσεις επιγραφών καί άλλα «ρχαιολογήματα, άτι να έγραψε ν 6 Σ ιγμ α λ φ α -  
κ ά π η α ς = ό  Σ [τέφ α νος] Α . Κ[ουμανον& ης] s) δ έπικληθείς και «Κέρβε
ρος» τής Ε πιγραφ ικής καί τής λοιπής ’Αρχαιολογίας. ’Επιβλητικόν επ ί
τευγμα του «Κερβέρον» είναι αϊ «Αττικής έπιγραφαι επιτύμβιοι» (Άθή- 
νησι 1871) *). 1 * 3 4

1) ΦυλλάΒιον έξ 8 +  π ίν. εν τέλα ' μετά τό πέρας τον κειμένου, εν σελ. 7 
άναγινώσκομεν : «"Εν Ά θήνα ις, τή 9 Σεπτεμβρίου 1858. [ΣΤΕΦΑΝΟΣ A. ΚΟΥ- 
ΜΑΝΟΥΔΗΣ) καθηγητής εν τφ ΌΟωνείιρ Πανεπιστηιιίιρ [ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑ
ΦΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΙΙΟΥΛΟΥ)». Τ ’ ανωτέρω βλέπεις έν θποσημειώσει 
ιώ ν σελ. 4 -  5,

9) Τή 14 Φεβρ. 1867 (άριθ. 1108) έξέΒωκε ; «Τό δεύτερον τών παρά τό 
Λυαικράτειον μνημεΐον άριίως είρεθέντων ψηφισμάτων», Τή 10 Ίονλ ' 1871 (άρνθ. 
2218): [κείμενον τού »Μακροπολείου Λ ίθου·.— Έ κ  τών επιγραφικών μελετημάτων, 
τά όποια έΒημοοιεύθησαν τό πρώτον δ ι’ εφημερίδων τών ’Αθηνών, άς μνημονευ- 
θώσι καί ένταΟ&α τά έξης: Σ. Α Κ ,  »’Επιγραφή έκ Φιγαλίας», «Φιλόπατρις», 
έτος Ε', άριθ. 231. (1 Ίουλ. 1859). «Δύο ανέκδοτοι έπιγραφαι», αύτόθι, 12 Νοεμβρ. 
1859. «’Επιγραφή ανέκδοτος», «Ά θηνά» 1 Ό κ τ . 1860.

3) Βλ. Σ .  Δ. ΚονμανονΒη,  Στράτης Καλοπίχειρος Έ κδ . Βιβλιοθήκης Μα- 
ραολή. ’Εν ’Λθήναις 1901, σελ, 138.

4) Συμπεριελήφθησαν είς τήν συλλογήν καί Χριστιανικά! έπιγραφαι πα
λαιό τεραι και μεταγενέστεροι, τρανά τεκμήρια τής κατά τής θεωρίας τού Fal ine ray ef



Σημαντικωτάτη υπήρξεν ή συμβολή τοΰ Στεφάνου Κουμανοΰδη καί 
εϊς το Ιργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών, ή οποία ίδρΰθη τφ 
1837, άποβλέπουσα εΐς τήν σωτηρίαν καί μελέτην των μνημειακών καταλοίπων 
τής Άρχαιότητος. ‘Ως προϊστείμενος των άρχαιολογικών συλλογών τής γε- 
ραράς ταΰτης εταιρείας συνέστησεν ό Άδριονουπολίιης έν τφ  Μετσοβείερ 
Πολυτεχνείφ ιό πρώτον παρ5 ήμΐν έπισιημονικόν Μουσεΐον. Έκθετων τά 
κατά τδ έτος 1899 πεπραγμένα τής γεραράς ταυτης έταιρείας δ γριιμματεύ; 
αυτής Παναγιώτης Καββαδίας παρέστησε τον Στέφανον Κουμανοΰδην ώς 
τον επιφανέστατο» εργάτην τής έζοχωτάτη; των Ελληνικών εταιρειών, « Έ π ι 
36 δλα έτη—ειόνισεν δ Π . Καββαδίας— δ Κουμανοΰδης διετέλεσε γραμμα- 
τεύς τής [’Αρχαιολογικής] Εταιρείας κα'ι αΐιτο τοΰτο ή ψυχή και τό κέντρον 
τής δλης περί τήν Εταιρείαν δράσεως. Τό έργον του Κουμανοΰδη έν τή 
Έταιρείςτ είναι μέγα, ώς μεγάλη ήτο ή καθ’ δλου δρασις αΰτοΰ έν τή έν Έλ- 
λάδι φιλολογική έπιστήμη καί ιδίως έν τή άρχαιολογίφ. Σοφό; ών δ άνήρ 
και εις τήν λατρείαν τής άρχαιότητος καί κατ’ ακολουθίαν εϊς τά τής Ε τ α ι
ρείας έργα δλοψΰχως αφωσιωμένος, έδυνήθη να έπιβληθή είς τους περί αδ 
τόν, τούς αληθώς Ινδιαφερομένους υπέρ τών αρχαιολογικών πραγμάτων και 
ΰπό τοΰ συμφέροντος τής Εταιρείας κατώρθωσεν δ Κουμανοΰδη; να άναβι- 
βάση αυτήν εϊς ακμήν συνεπικοΰρους έχων έν τούτφ ιδίως τους παλαιούς 
αΰτοΰ συναδέλφους, πανδήμου δε τυγχάνουν εν Έλλάδι τιμής έπί τοΐς έργοις 
του τοΰτοις, φήμην δέ καί άναγνώρισιν τήν προσήκουσαν κεκτημένος έν τφ 
έξω πεφωτισμένες κόσμφ» ’).

'Ο Στέφανος Κουμανοΰδης έπίστευεν, δτι ή Ε πιστήμη είναι καθολι
κόν σύνολον. Διά τοΰτο παρηκολοΰθει τά εντός καί έκτος τής Ελλάδος καί 
πορίσματα επιστημονικών κλάδων, ήκιστα συγγενικών προς τήν Φιλολογίαν. 
Καί τά κοινωνικά ζητήματα τής πατρίδος του καί τής άλλοδαπής δεν ήσαν 
ξένα πρός αυτόν. Γνήσιος φλογερός πατριώτης ο περί οΰ ό λόγος Βόρειος 
αλύτρωτος Έλλην έλάτρευσε συνεχώς τήν Μεγάλην 'Ιδέαν τήν οποίαν ουδέ- 
δέποτε έξελάμβανε ηθοποιίαν. Κατά δέ τήν Μεταπολιτευσιν τοΰ 1851s), έξω- * 1 2

περί τής δήθεν έπί τετρακόσια περίπου ετη παντελούς έρημώσειος τών ’Αθηνών.
1) ΒΛ. Πρακτικά τής έν Α θή να ις  Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ 1903, σελ. 

9—10, πρβλ. καί Π . Καββιώίαν Ιστορίαν τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1833—1900 
σελ. 53—57. Τάς υπηρεσίας τοΰ Στεφ, Κουμανοόδη έν σχέσει πρδς τάς ’Αρχαιότη
τας τής Ελλάδος καί τήν ’Αρχαιολογικήν 'Εταιρείαν 'Αθηνών έξήραν καί οί έν 
σελ... ΰποσ... άναφερόμενοι καί άλλοι καί ό Σ. J7, Λάμπρος, έν τφ «Atene e 
Rom a», τεύχος Μαρτίου—’Απριλίου 1913, άριθ. 171 —172, (πρβλ. καί «Νέον 'Ελ- 
ληνομνήμονα», τόμ. Θ', 1932/13, σελ. 420—422, ίδέ καί τόμ. Γ ', 1906, σελ, 59). 
Βλ. καί »'Αρχαιολογικήν 'Εφημερίδα», 1900, έν άναριθμήττρ φύλλφ μετά π ένθ ι
μης φας.

2) Τφ 1851 έζήχηοε καί ένεγράτρη εις τόν δήμον  τών περί τό Υπουργείον 
τών στρατιωτικών ■ συνοικίζομε νων Θρακοβουλγαςιοσίρβινν' βλ. Η", Ν. Ράδον, έν



πλίσθη καταλλήλως, Έ ν  τούτοις είχε πάντοτε πρόχειρα ευθύβολα όπλα κατά 
των εχθρών τής Έλλάδο; καί ούχ’ ήττον κατά Τουρκοψίλων Ελλήνων, κατά 
λαϊκών προλήψεων καί τής σχολαστικότητας, Ό  Στέφανος Κουμανόύδης, 
ψυχή ποιητική, ήγάπησε θερμώς τάς Μούσας καί άντηγαπήθη υπό των κο
ρών τής 'Αρμονίας, Έγνώριζε καλώς ζένας λογοτεχνίας ') καί πολλά χωρία 
εξ αύτών άπό μνήμης συνεκράτει μέχρι των τελευταίων ήμερων του, Ε μ 
παθή μάλιστα έρωτα είχε πρός τήν δημοτικήν ήμών ποίησιν, ή οποία εϊλ- 
κυσεν αύτόν βαθμηδόν καί εϊς την συμπάθειαν τής δημοτικής τοΰ Γένους 
γλώσσης, εις την οποίαν δ ίδιος έχει γράψει στίχους “) εΰχερώς, °Αλλά καί 
άλλου; προέτρεπε νά γράφωσι ποιήματα εις την δημοτικήν, την τελευταίαν 
ζωντανήν περίοδον τής αιώνιας Ελληνική; γλώσσης. Ε χθρός τοΰ Φανα- 
ριωτισμοΰ, τής νοσηρά; άρχαιομανίας καί των δλοφυρωμένων επί τής γής 
ήγάπησε την ποίησιν τοΰ Σολωμοϋ, έταξε τόν Ρήγαν—Φεραιον Βελενστιν- 
λήν είς τούς πρώτους εθνικούς ποιητάς κ' έτίμα τήν τέχνην τοΰ Γεωργίου 
ΐερτσέτη 3).

‘Η καλλιέργεια τοΰ έμμετρου λόγου άπετέλεσε μέγα μέρος τής πνευ
ματικής έργασίας τοΰ Στεφάνου Κουμανούδη. Ή  στιχοτεχνία ύπήρξεν άδια- 
σπάστω; συνημμένη μεθ' δλης σχεδόν τής ζωής τοΰ μεγάλου άνδρός. "Ηδη 
έφηβος έγραψε πατριωτικούς στίχους, Τφ δέ 1845 καί 1848 έγραψε σειράν 
σονέτων είς Βενετίαν, τά οποία εδημοσιεόθησαν τό πρώτον τφ 1862 J). 
Π ερί των σονέττων τουτων« 'Η  σεπτή των—γράφει ό Κωστής Παλαμάς s)— 
ή ήλικία καθιστφ ταΰτα οίξια πολλής προσοχής, έξαίρεται δέ οίίτω ή ιστό* 1 2 3 4 5

τφ «Δελτίη» τής "Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας?, νέα σειρά, τεΰχ, 192, 
«Θρακικά», τόμ. Γ' Παράρτημα, σελ. 227—228.

1) Βλ. Βιβλιογραφίαν περί τής Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Σκαρλάτου Βυ
ζαντίου. γραφεϊσαν υπό τοΰ Στεφάνου Κονμανονδν} εν τφ περιοδικφ «Μνημοσύνη», 
τόμ. Α', (1852), σελ. 37—38, αότό&ι, σελ, 82—83, άπάντησις Σκαρλ, Βυζαντίου, 
Άνταπάντησις τφ κ. Σκαρλάτη» Δ. Βυζαντίου, Έ ν  Ά θή να ις  1852, (σελ. 23).

2) Βλ. άνωτέρω, σελ. 315, 41 Περί τινων μεταφράσεων τοΰ Στεφάνου Κον- 
μανούδη εκ τής Σέρβική; δημοτικής ποιήσεως είς τήν καθ’ ημάς, βλ. «Χρυσαλίδα», 
τόμ. Γ ' (1865) σελ. 109 —11İ. Πρβλ. Ά λ , Γ. Παπαγεωργίου. ε ν θ ’ ανωτέρω, σελ. 
348—349.

3) Βλ. Ή ΙΙα  Σια& οπονΙον, Τοΰ ποιητικοΰ διαγωνισμού τοΰ 1857 τά επει
σόδια. Έ ν  Ά θή να ις  1857, σ. Π  —21. Γ .  Βαλέ ταυ, έν τή «Νέρ Έ σ ιίρ» , τόμ. ΚΒ' 
(1937) σ. 1828-1829, 1832, τόμ. ΚΓ' (1938) σελ. 4S6-487. Πρβλ. Ά Ι .  Γ. Παπα- 
γεωργίον, ένθ ’ άνωτέρω, σ. 345—347.

4) Βλ, Μαρίνου Β ρετοϋ , Έθ-νικάν "Ημερολόγιον 5tâ τό έτος 1362- Έ ν  Πα- 
ρισίοις. 1861, σ. 26—29. Ά νετυπώθησαν τά οονέττα ταΰτα εις τό περιοδικόν τοΰ 
ί 1. Δροσίντ), «Μελέτη».

5) tV [ Κωοτή Παλαμα] «Ή  Βενετία εις σονέττα», ένθ’ άνωτέρω, τοΰ αυ
τοί, Τά δεκατετράστιχα, β" έκδοσις 1931, σελ. 12 — 13. 'Αθήνα Πρβλ. Ά λ .  Γ . ΖΓα· 
παγεεοργίον, ένθ·' άνωτέρω, σ. 347.



ρική των σπουδαιόιης. "Αν καί ωχρά κάπως καί εξίτηλα εκ τοΰ χρόνου π α 
ρουσιάζονται σήμερον είς ή μάς καί οί στίχοι των δεν είναι πρότυπα μετρι
κή; τέχνης, τά διακρίνει κλασικίζουσα κάποια ευγένεια καί ή λογκίτης τοΰ 
ποιητοΰ εΰμορφαίνει οπωσδήποτε. Πολύ δε περισσότερον ή έκτακτος προ- 
σωπικόιης τοΰ ποιητοΰ των... καταφαίνεται δε προσπάθεια τις πρός άνα- 
χαίτησιν τοΰ άπό των ήμερων τοΰ Σουτσου δγκουμένου παρ’ ήμΐν ζωηροϋ, 
άλλα θολού κάπως ρεύματος τοΰ Ρομαντισμού».

Τής πρώτης περιόδου τής εν Ά θήναις ζωής τοΰ Στεφάνου Κουμα
νούδη ποιήματα είναι εκείνα, ιϊτινα περιελήφθησαν είς τό ήμερολόγιον Γϊα* 
ρασυράκη διά τό έτος 1880 ‘). Έ κ  τής αύτής περιόδου προέρχεται καί τό 
μακρόσυρτον έπος «Στράτας 6 Κάλοπίχειρος», ποιηθέν μεταξύ των Ιτών 
1845—1851 καί έκτοτε διασκευασθέν καί συμπληρωθέν ’). «Στράτης ό Κα- 
λοπίχειρος» ώνομάσθη «τό νέον Ελληνικόν "Επος» ’) καί εχαρακτηρίσθη 
ως «ό καρπός τής βιωτικής φιλοσοφίας τοΰ Κουμανούδη, ό καθρέπτης τής 
ψυχής του καί ά καθρέφτης μιας εποχής» *). Κατά τήν ταπεινότητα μου ιό 
έπος τούτο ίπερτιμήθη κατά πολύ υπό παλαιοτέρων λογίων s).

"Ησκησε δέ ο Στέφανος Κουμανούδης ονομαστί καί άνωνυμως καί 
λογοτεχνικήν κριτικήν περί στίχων τοΰ Σουτσου, τοΰ Ρήγα Βελεατινλή—Φε- 
ραίου 6) Σοφοκλέους Καρυδη, Ά ρ . Βαλαωρίτη κλ.. ’Αλλά καί ώς εισηγη
τής ποιητικών διαγωνισμών μάλιστα δέ τοΰ Ραλλείου τοΰ 1857 καί τοΰ Βου- 
τσιναίου τφ 1369, αλλά καί ώς κριτής τριών παρομοίων διαγωνισμών διε· 
τύπωσε καλολογικάς γνώμας ρεξικελευθους καί διεξήγαγε άγώνας υπέρ τής 
δημοτικής, βροντοφωνήσας, ο cl «ή καταλληλότερα γλώσσα εί; ί)ν έπρεπε να 
μεταφρασθή ό Δάντης ήθελεν είσθαι ή δημώδης ’)».

Τά παρατεθέντα έμμετρα τοΰ πολυσχιδούς Στεφάνου Κουμανούδη έκ· 1 2 3 4 5 6 7

1) Αυτόθι.
2) Αυτόθι. Γνωρίζω τρεις έκδόσεις τοΰ ποιήματος : α ' τοΰ 1851, β' τοΰ

1888, γ) τοΰ 1901 κατά τό καλειφθέν χειρόγραφον τοΰ ποιητοΰ καί είς την Βιβλίο· 
θήκην Μαρασλή σομπεριληφθέν. Ό  ήρως τοΰ έπους, ό Σεράτης άπεκλήθη φ&εερο· 
φ&όρος ίπ ό  τοΰ Θ, ‘Ορφανίδον, Τΰρl—Αίρι, Έ ν  Ά θή να ι 18 , ο. , πρβλ,
καί κατωτέρω, σ.

3) Ραδάμαν&νς ( =STtVcos Λ  ύπτια ς)  εφημ. «Τό Άστυ», 13 /  14 ’ Απρ. 1901.
4) ΆΧ. Γ. Παπαγεωργίνν, ένθ ’ ανωτέρω, σελ. 349.
5) Βλ. «’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα» 1900. ...Πρβλ. ανωτέρω...
6) Έ φημ, «Νέα Ελλάς» "Ετος Α' (1848) άριθ. 2 καί 3.
7) Βλ. ανωτέρω, σ ... [Ν, Βεργωιή]. Δύο λόγια περί τής μεταφράσεως

toö ποιητοΰ τής ’Ιταλίας. Κεφαλληνία, 1873, σ. 1, 5, 11. Πρβλ. Φ. ΛΓιχαλόπουλοκ, 
ένθ ’ ανωτέρω, σ, 20. Ά Ι. Γ. Ιΐίίτιαγεωργίον, ένθ ’ ανωτέρω, ο. 344 κ. έ. Στράτης 
Καλοπίχειρος, έκδοσις Βιβλιοθήκης Μαρασλή, σ· 107, 152 κ. έ.

Σημ. Διενά. Ε ΐς τόν προσεχή τόμον θέλει δημοσιευθή έκ τοΰ ημερολογίου 
«Νέα Ελλάς» Δροσίνη Γ, καί Γ. Κασδόνη έτος Α' 1894 : Ν. Σπανθωνή, «ό Στ. Κου* 
μανοΰδης περί τοΰ γλωσσικού ζητήματος».



δίδονται επί τη βάσει παλαιών Αντιγράφων, ta  οποία είχε παρασκευάσει ό 
μακαρίτη; Πέτρο; Στεφ. Κουμανουδη; Ικ τετραδίων τοΰ Αοιδίμου πατρός 
του, "Αλλα 5έ πάλιν έκδίδονται Ιπ ί τή βάσει αντιγράφων παρασκευασμένων 
όπό τοΰ εκλεκτού μαδητοΰ μου κ. Άλέκου Γ, Παπαγεοοργίου, γυμνασιακού 
καβηγητοΰ. Ε ϊμενώς παρεχώρησε ό κ, Άλέκος Γ. Παπαγεωργίου εις τήν 
ταπεινότητα μου τ’ αντίγραφά του έξηγμένα πάλιν εκ τετραδίων τοΰ Αοιδί
μου εκείνου. Πολλοί έκ των δηκτικών στίχων, οΐ όποιοι Απαντώσι Ανω
τέρω, ασφαλώς Αρχηθεν δεν ίισαν προωρισμένοι διά το φως τοΰ τύπου. "Ισως 
αϊτός οΰιος ό σοφός Στέφανο; Κουμανουδη; τήν Αξίαν πολλών έκ τών Ανω
τέρω δημοσιευόμενων έμμετρων νά ΰπετίμα δπερμέτρως.

Ν. Α. θ.

Σημ. Διεν&, — Ό  σύλλαβο; τών όνομάτων και επί μέρους πραγμάτων, θέ
λει δημοσιευ&ή είς ιόν προσεχή ΙΕ' τόμον.



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

1 .—Τ ’ ά να α τενά ρ ια  οτί> π α ν η γ ύ ρ ι  τής 'Α γ ία ς  ‘Ε λένη ς , Σ ερρ& ν

« Ή  ‘Αγία Ελένη είναι ενα χωριουδάκι κτισμένο στη δεξιά όχθη τής 
Μπέλιτσας άνάμεσα σέ καταπράσινα πανύψηλα δένδρα. Έ ηεΤ τελούνται τ’ 
αναστενάρια- ’Από μακρυά φτάνοντας ακόυσα τις φωνές των πανηγυριστών. 
Είχα μεγάλη επιθυμία νά δώ, «το χορό τής φωτιάς», που τώρα και λίγα 
χρόνια προκαλεΐ τόν θαυμασμό των περίοικων πού είναι γνωστός από την 
αρχαιότητα ως «πυροβάδισμα». Στην εορτή δηλ. τών ‘Αγίων Κων)τίνου και 
‘Ελένης μερικοί από τού; κατοίκους τοΰ χωριοϋ επηρεαζόμενοι από καιρού 
από άγνωστον δύναμιν, όπως λέγουν, καί χωρίς νά τό θέλουν, αποκτούν την 
άκράτητον έπιθυμίαν νά χορεύουν μέσα στη φωτιά. Είναι οί «’Αναστενάρη
δες», ή «τ’ άναστενάρια» [).

“Οταν έφθασα στην πλατεία τού χωριού, άπειρος κόσμος την είχε γε 
μίσει καί ή αστυνομία τόν τακτοποιούσε γύρω από ενα μέρος περιφραγμένο 
μέ σύρματα, οπού ένας μεγάλος σωρός από ξηρά ξύλα, περίμενε ιό &ναμ· 
μένο δαδί, πού την κατάλληλη στιγμή θά έδινε την φωτιά, μέσα στην οποίαν 
θά χόρευαν σέ λίγο οί αναστενάρηδες καί θά τήν έσβυναν μέ τά ξυπόλυτα 
πόδια τους χωρίς νά καίωνται καί χωρίς νά νοιώθουν πόνους.

’Επειδή ήμουν σέ απορία πώς συμβαίνει τό ασυνήθιστο αυτό φαινό
μενο, θέλησα νά ιό παρακολουθήσω από τήν αρχή καί γ ι’ αυτό άφήκα τό 
πλήθος στην πλατεία καί έτρεξα κατ’ ευθείαν στο σπίτι, οπού, όπως έμαθα 
γίνεται ή «μύησις», ας τό πούμε τών Άναστενάριδων, καί δπου προσκυνούν 
τις ειδικές είκόνες, τις όποιες περιφέρουν αύτοί σέ δλην τήν διαδρομήν προς 
τήν φωτιά καί κατά τόν χορόν των επάνω στ’ άναμμένα κάρβουνα. Σέ λίγο 
ήμουν εκεί. Στην αυλή ενα καζάνι γεμάτο κομμάτια βοδινού κρέατος, βράζει 
υπό τήν έπίβλεψιν δλίγων γυναικών, Είναι ή θυσία — τό κουρμπάνι όπως 
τό λεν — τό όποιον μετά τό χορό, θά μοιρασθή σέ όλες ανεξαιρέτως τις ο ι
κογένειες τοΰ χωριού μαζί μέ ώμο κρέας. ’Αναβαίνω επάνω στο σπίτΓ μέσα 
σέένα μικρό δωμάτιο, γεμάτο από προσκυνητάς, κάθονταν επάνω στό πά
τωμα μερικές γυναίκες, σαν υπνωτισμένε;, είναι οί άναστενάρισσες. Μαζί 
τους κάθεται και ο νοικοκύρης, δίπλα τους όρθιος ένας άνδρας υψηλός, βα- 
θειά συλλογισμένος, καί αυτός κρατεί μιά μεγάλη λαμπάδα στό άριστερό του 
χέρι, ένφ μέ τό δεξιό του θυμιάζει σέ σχήμα σταυρού μέ ένα πήλινο θυ· 1

1) ‘Αρχιαναστενάρης τώρα είναι ο Γερο-Δραγούλη; ετών 83, ’Αναστενάρηδες 
είναι ό Αισανής 45, ό Γιαβάσης Γεώργ. 55, ά Λάντζος 55, ή Βλάσκου Κιοναταντι- 
νιά, ή Δ ραγό ύλη Δέσποινα άρχιανασιενάρισσα, κόρη τού Αραγούλη, ή Τσιπλάκη 
Ματενκό, πού προφητεύει, ή Χαρατζή Κυριακουλα. ("Ετο; 1919).



μιαιό, ς μού πληροφόρησαν ήταν ό Ά ρχι αναστενάρης. Στην ανατολική
πλευρά τού δωματίου είναι τοποθετημένες μέσα σέ πλούσια δώρα, εικόνες 
των 'Α γίω ν Κων)τίνου καί Ελένης, παλαιέ; άπό τους «Βυζαντινού; άκόμη 
χρόνους» xui μέ χερούλια' γύρω, γύρω Εχουν κουδουνάκια.

Εκείνη τή στιγμή σηκώθηκε μια «ναστενάρισσα και τραγούδησε μέ 
τή συνοδεία τής λύρας, πού έπαιζε ενα παιδί ’).

Ά π ό  το τραγούδι της κατώρθωσα να ξεχωρίσω τον στίχο: «Νά άρη 
τον σταυρόν του». Ξεκουράσθηκε ώς ενα τέταρτο της ώρα; και ξανασηκώ 
θηκε' αυτή τή φορά,— ενώ οί άλλες καταϊδρωμένες αερίζονταν μέ τά χέρια 
τους καί χτυπούσαν τό σώμα τους συγχρόνως ξεφωνίζοντας «άχ, άχ, ίχ, ϊχ·,» 
— πλησίασε εκείνον πού κρατούσε την λαμπάδα καί τόν είπε σαν υπνωτι
σμένη.—"Ετοιμοι. Σηκώθηκαν τότε καί οϊ «λλ<η μέ τή σειρά, πήραν τις εί 
κόνε; καί μέ τή συνοδεία τής λύρας, βγήκαν όλοι από τό σπίτι-

Στό δρόμο ή λύρα σκορπούσε τή μελφδία της, καί τά Αναστενάρια 
έχοντας μπροστά τόν Άρχιαναστενάρη καί ξεφωνίζοντας «ίχ, ΐχ, άχ, άχ» χό ’ 
ρευαν τό χορό τής «ύπερδιεγέρσεως», εκείνοι δέ πού κρατούσαν τις εΐκόνες 
εκαμναν σχήματα σταυρού, ενιρ τά άλλα χτυπούσαν με τα χέρια τους τό σώ
μα τους. Σέ λίγο ή πομπή έφτασε στην πλατεία τού χωριού, οπού είχε 
προετοιμασθεϊ ή πυρά αφού έπάησαν άφθονα ξύλα. Πρώτος ό Ά ρχιανα- 
στενάρης τήν διέσχισε σέ σχήμα σταυρού καί κατόπιν τά άλλα ξεφωνίζοντας

1) Δύο αυτοσχέδια τέτοια τραγούδια μας έστειλε άλλοτε δ Β. ΔεληΥίάννης δι
δάσκαλος Λυγαριάς Νιγρΐτης. Τήν ώρα πού εϊναι πιασμένες οί γυναίκες και χορεύουν 
μέ τις εΙκόνες σαν μαινάδες οί άναστενάρισσες κιάλλες καθιστές τραγουδούν :

Ή  Μ ατι* *7) Τσιπλάκη  άπό τήν 'Αγία Ελένη.
‘Ο .Κωνσταντίνος δ μικρός είναι χαριτωμένος 
ό Κωνσταντίνος αρχηγός με τό σπαθί στό χέρι 
τού λίωνσταντίνου τά παιδιά,
ίΐάρτε παιδιά μ’ ιό ΧΙβανο καί τό σταυρό στό χέρι 
δειπνήσετε τήν Παναγιά.
"Ελα Χριστέ «α* Παναγιά τη λευτεριά ζητάμε 
τη αίμα να τό Άγαλμα πάντα δικό μας tfııraı'

Ή  ΈΧένη ΓκεΧεβτ άπό τό ”Ορλι«κο.
*ΚΧάψετε κόσμε κλάφετε, κλάφετε τά παιδιά μας, 
κλαψετε τόν πόλεμο πού ναι βαράς κλάφετε τά παιδια μας 
πού δέν τά ξαίρειε ποϋ βρίσκονται,
’Εμείς σήμερα χαρήκαμε, γλεντησα,ιιε 
άμε τά παιδιά μας ποΰ βρίσκονται ;
Πέσετε, κόσμε, στη μετάνοια καί προσεύχεστε, 
ά/ετανοιώσετε, μετανοιώσετε,w. ν y ν  sV ■a ,  a, g , a i αχ  /
πιστέψετε στόν Ίηαον Χριστό
καί κήρυξη αντή εΓναι στούς Χριστιανούς
έϊ, ά, ά, ά, α, άχ fμ-όςύτατη φωνή).



«άχ, αχ, ΐχ, ΐχ.» «φωτιά φω τιά». Την διέσχισαν πολλές φορές μέ το «ύτό 
όχημα ξυπόλητα, σόν yâ βάδιζαν πάνω σέ άμμο καί σάν σέ όνειρο. 'Γην ώρα 
που γ*νόταν αυτά δ ουρανό; συννέφιασε καί άρχισε νά ψιχαλίζη.

Τό χώμα άρχισε νά μυριζη και η εορτή σχεδόν διελύθη μέ φόβο 
μπάρας. Φεύγοντας γιά τό χωριό, κάποια από τήν 'Α γία Ελένη, μοϋ πληρο
φόρησε δτι μετά τον «χορό της φωτιάς», πηγαίνουν σ’ έ'να δποιουδήποτε 
σπίτι, πέφτουν λιπόθυμα καί συνέρχονται πάλι μόνα των τά ’Αναστενάρια 
καί συνεχώς χορεύουν τρεις, βραδυές επάνω σέ φωτιά.

Γύρισα στάΝ. Σκοπό στο χωριό μου γεμάτο; θαυμασμό για όσα είδα, 
άλλα καί τώρα πού γράφω την έκθεση μου δεν μπορώ νά Εξηγήσω τό μυ 
στήριο πού είδα και. περί έγραφα. *0 Γέρο Δρακούλης είπε σέ πρόσκληση 
μου νά μοΰ πή τραγούδια νά τά καταγράψω, πώς δεν κάνει, γιατί δεν τούς 
επιτρέπει δ άγιο; παρά νά τά λένε μόνο την ώρα τής «μυήσεως» στη γιορτή. 
Οΐ εικόνες στεγάζονται καί φυλάσσονται στο σπίτι τού Γιαβάση στην 'Αγία 
Ελένη Σερρών. Εΐναι και αύιός άναστενάρης.Ή γυναίχα του μέ πληροφό
ρησε πώς κι’ αύιός σηκώνεται τά μεσάνυχτα καί διαβάζει θρησκευτικά β ι
βλία καί φωνάζει αχ, αχ πολλές φορές».

«Σωτήριος I .  Ko.nl σ ι οας
Μαθητής ΣΤ'. Γυμνασίου Άρρένων. Νέος Σκοπός, Σερρών

2 . — ’Αναστεναριών Παραηοίησις

«Σκαλίζοντας τά κιτρινιασμένα άπ’ την πολυκαιρία διάφορα σημειώ- 
ματά μου, πού κρατούσα άπ’ την πατρίδα ακόμη, τό μάτι μου έπεσε στην 
παρακάτω Επικεφαλίδα καί μοϋ θύμησε κάτι πρωτοφανή γεγονότα, πού κα
ταθορύβησαν τήν περιφέρεια μας, γιά ?να σχεδόν χρόνο καί τά δποΐα φέρνω 
στην δημοσιότητα, γιά νά τά προσέξουν οί καταγινόμενοι μέ τάς ψυχικά: 
έρευνας. ’Αντιγράφω λοιπόν :

Τά μετά τόν διωγμόν συμβάντα έν τοΖς χωρίοις Τξαμπάξι,
Κ-ηόείφ, *Αγίφ Kvgıattfj καλ Ά γινά το ις . ’Ιούλιος 1 9 1 4 ,

«Μόλις κατέπαυσεν ό άνθελληνικός διωγμός έν τή περιφερείςτ Πρού- 
σης, έτοιχοκολλήθησαν, μερίμνη τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου «'Ένωσις καί 
Πρόοδος» κατά μήνα ’Ιούλιον, προκηρύξεις γενικής έπιστρατεύσεως (σεφέρ 
μπερλήκ) τής Τουρκίας, καθότι προεμηνύετο ό Πανευρωπαϊκός πόλεμος.

Τόν μήνα αυτόν έν τφ χωρίφ Τζαμπάζι τής ύποδιοικήσεως Μιχαλι- 
τσίου μια κόρη ήλικίας 15 — 16 ετών Κατερίνη Ζαφείρογλου ονομαζόμενη, 
ήρχισε να διακηρύττη οτι οί Χριστιανοί δέν πρέπει νά φοβώνται έκ τοΰ πο
λέμου, δτι ή Παναγία καί πάντες οί “Αγιοι θά εΐναι βοηθοί των.

"Οτι οί στρατευθέντες θά επιστρέψωσι γρήγορα (καθώς καί έπέστρε 
ψαν μετά ένα μήνα αρκετοί).Ό στρατός μου θά έλθχμ £λεγε, μή φοβάσθε, καί



πλείστας αλλας όμοιας φύσεως ένθαρρύνσεις έδιδε '), τό δέ περιεργότατον, 
οπερ διεδόθη ταχέως, είναι, και το ακόλουθον : Διέταξε καί τής έφεραν εν 
βώδι, τοΰ άθώου μεν, κατά τα άλλα, άλλά μή έκκλησιαζομένου συγχωρίταυ 
της Δημητρίου Καμπουρογλου, τδ όποιον και εσφαξεν εντός τή ς’Εκκλησίας, 
προ τοΰ άγιου βήματος, κατ’ άρχάς μεν με ένα σουγιά—κολοκοτρώνη—και 
κατόπιν μέ εν ξύλινον έξαπτέρυγον. Το βώδι δέν εκινήί)η διόλου, με τό αϊμα 
του δέ έχρισε άπαντα; τούς παρευρεθέντας Χριστιανούς καί τους ήνάγκασε 
να εϊσέλθουν δια τής ωραίας πύλης εις τδ “Αγιον Βήμα καί να έξέλθουν έκ 
τής βόρειας, εισι για τό καλό. Κατόπιν τό βώδι χό έθαψαν ε’ις την πλατείαν 
τοΰ χωρίου, τό περιέφραξαν διά σανίδων, δ δέ κύριός του πρωΐ και εσπέ
ρας, ήναπτε κανδήλαν επί τοΰ τάφου τοΰ ζώου καί εγινεν ευλαβέστατος. 
Βλέποντας αυτά οι αγαθοί χωρικοί έμειναν έκπληκτοι, οί πλέον δέ εύσεβεΐς 
άνδρες ή γυναίκες συνεμορφοΰντο προς τά λεγόμενό της, μερικοί δέ πατελή- 
φθησαν νπό χοιαότης, μέχρι φανατισμού, εΐιλαβείας, ώστε κατά την θείαν 
λειτουργίαν νά χορεύωσιν έν τή Έκκλησίμ ένα άλλόκοτον χορόν, ώς θά ’ίδω 
μεν παρακατιόντες. Έκτος τοότων ήνάγκαζε τόν ίερέα του χωρίου καί τους 
λοιπούς Χριστιανούς, νά τελώσι νυχθημέρους τελετάς, λέγουσα δτι θά πά- 
θωσι μεγάλα κακά, εάν δέν έπ ιό ίδιον τα ι εις νηστείας, προσευχάς, αγιασμούς 
κ.τ.τ. Καί οϊ «γάδοι χωρικοί συνεμορφοΰντο προς τάς συστάσεις της αύιάς.

Ταΰτα ταχέως έγένοντο γναιστά άνά τα πέριξ χωρία καί έβλεπε τις, 
καθημερινώς συνοδείας ολοκλήρους έκ διαφόρων χωρίων λαμβανούσας, τήν 
πρός τό Τζαμπάζι άγουσαν, ΐνα άξιωθώσι καί ΐδωσι τήν προφήχιδα ταύτην 
κόρην καί ενώτιο θώσι των θείων ρημάτων αυτής ! Οϊ έπισκέπται επίατρέ 
φοντες κΐς τά χωρία των, έπλειοδότουν εΐς τάς άφηγήσεις καί εξεθείαζον τά 
έργα και τούς λόγους χης, ή δε μεγάλη των πρός αυτήν πίστις τούς κατέ
στησε τοιούχους, ώστε διά συστάσεων πρώτον καί είχα δι* άπειλών νά έξα· 
ναγκάζωσι τόν ιερέα τοΰ χωρίου των νά τελή δσα ίί κόρη διεκήρυττε, αυτοί 
δέ κατά τήν διάρκειαν των ακολουθιών νά χορεόωσιν ο καθείς χωριστά εντός 
τής Εκκλησίας. Οίίτω τό κακόν έκ τοΰ χωρίου Τζαμπάζι μετεδόθη είς τά πα
ρακείμενα χωρία Άπελλαδάτοι, Κηδεία, 'Α γίαν Κυριακήν καί Άγινάτους.

Έγενόμεθα αύτόπται μάρτυρες τοΰ Ιερού (σίκ) αύτοΰ χοροΰ έν τή 
Έκκλησίφ τού χωρίου Ά γινάτοι κατά τήν 6 Μαρτίου τοΰ 1915 ημέραν Π α 
ρασκευήν (επομένην τοΰ μεγάλου βομβαρδισμού των Δαρδανελλίων ΰπό τοΰ 
συμμαχικού στόλου) και παραδέτομεν αυτόν ώς τόν ήκούσαμεν καί τόν 
εΐδομεν.

Έπιστρέφοντες έκ Μιχαλιτσίου, δ'που μετέβημεν διά στρατιωτικός μας 
υποθέσεις μετά τοΰ προέδρου τοΰ χωρίου μας, έφιλοξενήθημεν έν Άγινάτοις 1

1 ) Προεΐδε τόν θάνατόν της καί έλεγε : ■> μειά τρία χρόνια θά  πεθάνω», 
καί ακριβώς μετά τριετίαν τόν ίδιον μήνα άπεβίωσεν.



υπό τοΰ ίερέως τον χωρίου κυρ Π απά Δημητρίου. Έ κ εΐ έπληροφορήθημεν 
λεπτομερώς τά τών χορευόντων έν τή Έκκλησίφ θρησκόληπτων Χριστιανών. 
Ό  καλοκάγαθος πατήρ Δημήτριος μετά μεγάλου πόνου έξεφράζετο περί τών 
έν τφ χωρίφ  του γενομένων, άλλα καΐ τι ήμποροΰσε να κάμη προ τοΰ πρω- 
τοφα νους του του γεγονόνος, διά νά παυσουν οί Χριστιανοί πράττοντες ούτω; 
«Τούς παρεχάλεσα, ελεγε, τούς συνεβούλευσα νά παυσουν χορεύοντες καθό αν- 
τιχριστιανιχόν, άλλ’ έστάθη αδύνατον. Το κακόν ολο και περισσεύει, άφοΰ 
καί ή κόρη μου Περιστέρα προσεβλήθη». 'Γην στιγμήν δέ «ύτήν (καί ήτο νυ 
κτα) εΰρίσκετο εις άλλην οικίαν μεταξύ τώνθρησχολήπτων γυναικών νηστεύ- 
ουσα καί προσευχόμενη άδιαλείπτως. Ή  κόρη του δέ ηλικίας 11 — 12 ετών.

Την έπομένην ημέραν Παρασκευήν μετέβημεν εις την Εκκλησίαν, 
δπου έιελεΐτο Προηγιασμένη λειτουργία, λόγφ τής Μ. Τεσσαρακοστής. Ή  
’Εκκλησία πλήρης άνδρών καί γυναικών. Έλάβομεν θέσιν παρα ιόν αριστε
ρόν χορόν καί έβλέπομεν τά τελ.ούμενα την στιγμήν εκείνην. “Οσοι ήσαν κα
τειλημμένοι από την πάθησιν αυτήν (πιασμένοι από τούς άγιους), ΐσταντο 
κατά πρώτον σεμνώς προ του εικονοστασίου. Μετά 3 - 4  λεπτά τής ώρας, 
έννοοϋντες ότι θά τούς έπιανε ο άγιος, όπως έλεγαν, διότι τοΐς ήρχετο έν 
αρχή ρίγος, έσταυροκοποΰντο έπανειλημμένως καί ήσπάζοντο την πριί του 
εικονοστασίου εικόνα του άγιου. ΙΤρό; στιγμήν έπαυσε τό ρίγος διά νά έπα- 
νέλθη μετά 1—2 λεπτά ολίγον σφοδρότερον. Πάλιν τα ίδια. Στανροκοπή 
ματα καί ασπασμός τής εϊκόνος. Τήν τρίτην φοράν σφοδρότατον ρίγος τούς 
ήνάγκαζε πλέον ν’ αρχίσουν τον χορόν a). Έγένετο δέ ούτως". Συμπτηξις πο 
?ών, πήδημα ελαφρόν έκ δεξιών προς τά αριστερά καί κίνησις χειρών ρυθ 
μική,κατά κανόνα απαράβατου ή δεξιά φέρεται επί τής αριστερής. Διεύθυν- 
σις δέ έκ τής ώραίας πύλη; προς τήν βορείαν, προς τά όπίσω, επάνοδος έκ 
τής νοτίας πύλης έν Τφ σωλέρ καί απότομος πτώσις ύπτια. ’Αναισθησία έπΐ 
5 —10 λεπτά. Ταυτοχρόνους έν τφ γυναικονήτη έγένοντο τά αυτά υπό τών 
κατειλημένων γυναικών καί κορασίων, μέγας δέ θόρυβος εντός τής Έκκλη 
σίας, ένφ ή λειτουργία έξακολουθοΰσε.

Έλυπήθημεν τούς δυστυχείς αυτού; ανθρώπους καί έμνήσθημεν τά 
έν τή ’Ανατολική Θράκη καί έν τοΐς χωρίοις Κωστή, Μπροδίβο, Γραμματί- 
κοβο τής περιφέρειας’Αγαθουπόλεως τελούμενα’Αναστενάρια κατά τήν εορ
τήν τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου.

Μετά τήν άπόλυσιν τής θείας λειτουργίας μετέβημεν πάλιν εις τήν 
οικίαν τοΰ πατρός Δημητρίου καί εκεί τφ εΐπομεν ότι παρόμοια σχεδόν συ 
νέβαινον έν τι σι χωρίοις τής ’Ανατολικής Θράκης καί δτι ταΰτα εΐναι έπή- 
ρειαι δαιμονικοί, τφ ύπεσχέ&ημεν 0έ δτι θά τοΰ έσιέλλομεν έκ Κουβουκλίων

2) Τά αύτά παρετηρήσαμεν Ιφέτος είς τό χωρίον 'Αγία 'Ελένη Σερρών κατά 
τήν τελετήν τών ’Αναστεναριών ύπό τών Κωστιανών τήν εορτήν τών άγιων Κων
σταντίνου καί "Ελένης.



έν βιβλίον διαλαμβάνον ιάς τοιουτου είδους θρησκοληψίας, καλόν δέ θά ή το  
νά τοΐς το άνεγίνωσκεν, ίνα μάθωσι, ποϋ θά κατέληγον οί τοιοϋτοι χοροί 
καί to  πιάσιμο των 'Αγίων. Keti τωόντι όταν μετέβημεν εις Κουβούκλια τοϋ 
τό άπεστείλαμεν καί μόλις τοΐς άνεγνώσθη καί τοΐς έξηγήθη, οτι τό πιάσιμο 
αυτά καί οί χοροί έν τη εκκλησία δέν θά είχον καλά αποτελέσματα, συνήλ
θαν οί δυστυχείς χωρικοί καί τοιουτοτρόπως διωρθώθησαν τά πράγματα .Το 
βιβλίον εκείνο είχε την καλήν τύχην νά άναγνωθή καί εΐς οσα χωρία συνέ- 
βαινον τά ανωτέρω, διά νά έξαλειφθή το κακόν, μαζύ δε καί το βιβλίον.

Τό θαυματουργόν αυτό βιβλίον άποτελοόμενον εκ 15 — 20 σελίδων 
ήτο μίιτ έκθεσις τής Πατριαρχικής Μεγάλης ταΰ Γένους Σχολής, σχολαρχοΰν 
της τοΰ σοφοϋ ’Αρχιμανδρίτου καί ειτα Μητροπολίτου Νικομήδειας, άειμνή- 
στου Φιλοδέου Βρύων ίου 1867— 1875. Έ ν  ιή εκθέσει εκείνη περιείχετο είς 
λόγος επί τή ένάοξει των μαθημάτων τής είρημένη; Σχολής κατά τό έτος 
νομίζω 1873 τοΰ καδηγητοΰ Αναστασίου Χουρμουσιάδου, είς δν ό εΐρημέ* 
νος καθηγητής ώς θέμα τής όμιλίας του είχε λάβει εν άρχαΐον εθιμον των ως 
άνω μνημονευΟέντων χωρίων τής Ά νατ. Θράκης και οπερ ’Αναστενάρια ') 
έλέγετο, άπεδείκνυε 6έ, ότι τό εθιμον αυτό είχε τήν αρχήν του εκ των αρ
χαίων Ελλήνων των πρό Χρίστου καί δτι οί τελοΰντες αδτό νϋν “Ελληνες 
είναι γνήσιοι απόγονοι εκείνων. Έ ν  τοΐς Άναστεναρίοις έχόρευον κρατούν
τες αγίας εικόνας γυμνόποδες κατά τήν ήμέραν τής εορτής τοΰ 'Αγίου Κων
σταντίνου επί άνημμένης μεγάλης πυράς άνθρακοποιηδείσης μέχρις άποσβέ- 
σεως αυτής. Κατά τήν παραμονήν μας ε ίς’Αγινάτους διεπιστώσαμεν τοΰτο τό 
παράδοξον. 'Ο  Νικόλαος Ή λιάδης μέ τό ψευδώνυμον Τσακητζής έκ Κου
βουκλίων, άγροφυλαξ δέ έν Ά γινάτο ις μοΐ διηγήθη τά έξης : «Έφοβοόμην 
λέγει, μ ή τυχόν καί εγώ πάθω έκ τής παδήσεως αυτής, καί έταξα είς ιόν 
Ταξιάρχην Μιχαήλ μίαν λαμπάδα, χωρίς νά αναφέρω ά πολύ τοις τίποτε εΐς 
κανένα περί τοϋ ταξίματός μου. Μετά δυο ημέρας μέ συναντά ή άρχηγό; 
τών θρησκόληπτων γυναικών Ευγενία (καί «ΰτη έκ Κουβουκλίων νυμφευ
μένη δέ έν Ά γινάτοις) καί μέ λέγει. «Τσακητζή, Τσακητζή, τό τάξιμο που 
έταξες στον Ταξιάρχη νά τοΰ τό πας, γιατί δεν πρέπει μονάχα νά τάζης». 
Ά π ό  ποϋ τό έπληροφορήθη ; *)».

Λυγαριά-Ν ιγρίτης 1948 ΒΑΣΙΛ. ΔΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
διδάσκαλος

3 . —Σουλτανιπά Βεβάτια  πρός τό Γένος τφν Ρωμαίων

Τό κατόπιν επιμόνου εικοσαετούς έρευνης άναζητουμενον Αΰτοκρα* 
τορικόν Βεράτιον τοΰ Ήρακλείας άνασυρδέν άπό βαραθρώδη ερμάρια, έπα- 1 2

1) «Περί ’Αναστεναριών χαΐ άλλων παραδόξων Ιθίμω ν καί προλήψεων* 1873.

2) Πρέπει νά σημείωσή ενταύθα, δτι t â  ώς άνω εκτεθέντα «αρουσιάσθη- 
σαν άνά τά μέρη έκεΐνα διά πρώτην καί τελευταίαν φοράν μεταξύ, ώς άντελήφθη- 
ouv oi άναγνώσται, γνησίων Ελλήνω ν.



νήλθεν είς χεΐράς μου, κάί εις την χαράν τήν οποίαν αισθάνομαι διά χήν 
εΰρεσιν χοιούτου ιστορικού κειμηλίου τοΰ Γένους, θά προσε τίθετο έτι μεγα
λύτερα χαρά, έάν Ιζη δ Μανουήλ Ίω άν, Γεδεών, ώστε ν’ άναγγείλω προς 
αυτόν τήν εΰρεσιν ταύτην. Ή  ώθησι; χήν οποίαν έδιδεν ή αΰθεντία αΰτή 
προς τούς περί αΰτόν ή τούς άλληλογραφοΰντας μετ’ αΰτοΰ, ώς προς τήν 
έρευναν καί αναζήτησιν ιστορικών στοιχείων, παραμένει αμείωτος καί μετά 
τον θάνατόν του, ώστε ή συνεχιστ; τοΰ έργου του νά θεωρήται το ιερώτερον 
6Γ αυτόν μνημόσυνον.

Βεράτιον Σουλτάν Μαχμούτ τοΰ Β ' (βασιλεύσαντο; από τοΰ 1808 — 
1839), δοθέν εν έτει Έ γειρα ; 1255, ήτοι 1839 μ.Χ., προς τον Μητροπολί· 
την Ήρακλείας Διονύσιον (άρχιερατεύσαντα από τοΰ 1830 έως τοΰ 1848), 
αιτήσει τοΰ Οικουμενικού Ώατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Σ Τ  (πατριαρχεΰσαν· 
τος από τοΰ 1834 μέχρι τοΰ 1867), άνανεώνων καί έπικυρώνων δλα χά κε- 
«τημένα προνόμια τοΰ Γένους. Τό έγγραφον, έξαίσιον δείγμα τουρκικής 
καλλιγραφίας, έχει διαστάσεις 10 8 x 5 3 , κάτωθι δέ τοΰ ΑύτοκρατορικοΰΤου
γρά κεχαραγμένον δΓ ερυθρός μελάνης, φέρει παρατεθειμένοι1 τό κείμενον 
είς 51 γραμμάς με έναλάσσοντα χρώματα ερυθρός καί μαύρης μελάνης, με 
μηΗος έκάστης γραμμής 43 εκατοστά, έν κατακλεΐδι δέ φέρει τήν φράσιν. 
«Ταμγά φί Κωσταντίνιε μαχρουσέ», ή τ ο ι: Έ σφραγίσθη έν τή Θεοφρουρήτφ 
Κωνσταντίνου πόλε ι.

Είς τούς Θράκας έναπέκειτο βεβαίως νά άποκρυπτογραφήσουν τό κεί
μενον έκ τής παλαιός τουρκικής γραφής είς τήν νέαν καί εξ αυτής μετάφρα- 
Οιν είς τήν ελληνικήν, αλλά τούς Θράκας προέλαβαν οί Δωδεκανήσιοι. Ιδ ο ύ  
δέ πώς : Άνιχνεΰων τήν ιστορίαν τής έλευθερωθείσης πατρίδος του Τήλου 
δτε κατόπιν πολυετούς αποδημίας έπάτει τό έδαφος καί άνέπνεε τον αέρα 
αυτής, εκλεκτός Τήλιος διανοούμενος ό κ. Ά ντ. Άναγνωστίδης, άνεκάλυψε 
Σουλτανικόν Βεράτιον προς Τήλιον Μητροπολίτην, τόν "Αγαθούπόλεως Ή -  
σαΐαν (άρχιερατεΰσαντα αυτόθι από 1821— 1828). Ό  επαινετός ζήλος τοΰ 
κ. Άναγνωστίδου συνετέλεσεν ώστε νά ελθη είς δημοσιότητα άπό των στη
λών τής «Αωδεκανησιακής Έπιθεωρήσεοις» (Μάιος— ’Ιούνιος 1948), άκρι- 
βής μετάφρασις τοΰ προς τόν Άγα&ουπόλεως βερατίου, τό όποιον κατά π ι
στήν άντιπαραβολήν, γενομένην παρ’ εμού, εδρέθη ϊσον καί άπαράλλακτον 
τό τοΰ Ή ρακλείας, παρ’ έκτος βεβαίως τοΰ ονόματος των ’Αρχιερέων. Κα- 
τετάσσοντο δέ άμφότεραι οί Μητροπόλεις εις τήν αυτήν μοίραν ως προς τήν 
καταβολήν τοΰ πεσκεσιού, ύποχρεουμένη έκαστη όπως καταβάλη έτηοίως πο- 
σόν τριών χιλιάδων άσπρων, ήτοι χιλίων παρόδων. Καί τό μέν έγγραφον τοΰ 
Ήρακλείας, κατατιθέμενον είς τό Πατριαρχικόν Άρχειοφυλάκιον, ώς εύλα 
βες αφιέρωμα τοΰ εύρόντος. περιέρχεται ΰπό τήν κατοχήν τοΰ δικαιούχου 
του, τοΰ πνευματικόν μας κέντρου, εί δέ τις των φιλιστόρων ήθελεν Ιγκΰψει 
βαθύτερον επ’ αυτού καί έδιδε πιστοτέραν τούτου μετάφραοιν, μετά σχόλιών
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μάλιστα, θά ήθελεν άποσπάσει τήν ευγνωμοσύνην πάντων ιών περί την 
ιστορίαν τοΰ Γένους ασχολούμενων»,

Σ. θ .  Θ Ε Ο Φ λ Ν Ε ΙΔ Κ Ζ

4 , — ΒραβεΖον είς zb Ά ρ χ ε ι  ον Θ ράκης

Μετάφρασις περικοπής εκ τής Έκθέσεως πεπραγμένων τής κΈ ται- 
ρείας πρδς ένισχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών» ΰπδ τοΰ Γενικού Γραμμα- 
τέως της κ. Μ. A. D A IN  ’).

«...Σπανίως παρεσχέθησαν νφ° ημών Βραβεία είς Περιοδικά. Έ ν 
τούτοις, ήδη τδ 1932, άπενείμαμεν το Βραβειον ΖΑΠΠ Α εις μίαν Ε λληνι
κήν Έπιθεώρησιν, τά «’Ηπειρωτικά Χρονικά».

«Το ν’ άνανεώσωμεν εφέτος την χειρονομίαν τούτην χάριν τοΰ Θρα- 
κικοϋ ’Αρχείου» καταδεικνύει μέ ποΐα αισθήματα αδελφικού ενδιαφέροντος, 
έχομεν πάνιοτε τδ βλέμμα κστραμμένον προς την τόσον δοκιμασθεΐσαν γην 
τής Ελλάδος. Τδ περιοδικήν «Ά ρχεΐον τού ΘρακικοΟ Ααογραφικοϋ «α'ι Γλωσ
σικοί Θησαυροί» ίδρύ&η έν Ά θή να ις κατά τδ έτος 1934.Έκδίδεται έκτοτε 
σχεδόν άνευ διακοπής,"Ηδη κυκλοφορεί δ δωδέκατος τόμος του. Τούτο προτί- 
θεται ν’ άσχοληθή μέ τήν μελέτην όλων τών σχετιζομένων μέ την Θράκην 
ζητημάτων, μέ την ιδιαιτέραν προτίμησιν πάντοτε τδ γλωσσικόν καί λαογρα- 
φικδν αύτών μέρος.

«Οί συνεργάται τής έπιθεαιρήσεως ταυτης εΐναι κατά τδ πλεΐστον γνω
στοί άπδ τά έργα τοιν, τόν πλούτον, τήν ποικιλίαν κα'ι τήν ! πίστημονίκην 
αξίαν τών άρθρων των, τά όποια καθιστούν τό δημοσίευμα τοΰτο έξαιρετι- 
κώς πολύτιμον διά ιούς Έλληνιστάς, οί οποίοι είναι άφωσιωμένοι εις τήν 
'Ελλάδα τοΰ Μεσαίωνος καί ιήν Νεωτέραν Ελλάδα.

«Εΰχόμεθα τον βίον μακρδν εις τδ «Άρχεΐον Θράκης», τοΰ οποίου 
ή ορμή δεν άνεκόπη άπδ τάς δυσχερείας τάς όποιας Αντιμετωπίζει τώρα ή 
'Ελλάς. Ζητοΰμεν άπδ τους 'Έλληνας φίλους μας να μάς άποστείλουν τους 
δέκα πρώτους τόμους τής συλλογής ταύτης καί θά τοΐς προτείνωμεν, διά τδ 
μέλλον, τήν τακτικήν ανταλλαγήν μέ τήν Ιδικήν μας Έ πιθεώρησιν».

5 .—O l όιακοπές στή Θ ρ ά κ η , 2 9  * l o w  Ιο υ — 1 5  Α ύ γο υ σ το υ

*0 ’Ιούνιος μήνας γιά τά παιδιά τής Θράκη; εΐταν δ μήνας ό κρί
σιμος τής ύπάρξεώς των. ’Έπρεπε τδ παιδί, πού φοιτούσε στο σχολείο να 
«τελέση θρίαμβον» γιά τούς γονείς.

Οί εξετάσεις, υστερ’ άπδ τις γραπτές, γίνονταν δημοσίρ προφορικές. 1

1) Έδημοσιεά&η τις τό ΰπ ’ άριθ· 286)288 φΰλλον ‘Ιουλίου-Δεκεμβρίου 1848 
τοΰ τριμηνιαίου περιοδικού R E V U E  D E S  E T U D E S  C H E Q U E S * . έκδιδομένου 
εν Πορισίοις.



Οί μαθητές έπρεπε μπροστά στον κόσμο, που παρακολουθούσε και λάβαινε 
μέρος στήν Ιξέταση, προβάλλοντας ερωτήματα λογής λογής, έπρεπε να δώση 
αποκρίσεις εύστοχες, ευφυείς, σωστές. Έ ν α  ερώτημα ιστορικό, ένα ερώτημα 
μαθηματικό, ένα Ιρώτημα κάθε λογής, προ πάντων γραμματικό, έπρεπε νά 
μή μείνη αναπάντητο. Έ κ εΐ στις Ιξετάσεις αυτές, φαινότανε ή ετοιμότητα, 
ή μάθηση, ή δυνατή μνήμη, ή εξυπνάδα τοϋ παιδιού και ή δημιουργικό
τητα τοιι. Μέ τις εύστοχες απαντήσεις τα παιδιά κέρδιζαν επαίνους και χει
ροκροτήματα. Αληθινά οί έξετάσεις ανιές εΐταν σά μια μυσταγωγία, μια 
βάσανος άληθινή. 'Ο  δεσπότης, ό γιατρός τής ένορίας, ό παπάς, οί πρού
χοντες «λοι είχαν τό δικαίωμα νά προβάλλουν ερωτήματα, Έκρίνετο άπ3 
αυτά ό δάσκαλος πρώτα, αν δούλεψε ή οχι, κιό μαθητής αν είχε μυαλό για 
γράμματα, ή εϊτανε ένα ντουβάρι, ένας τεμπέλης καί φυγόπονος. ’Ακόμα 
καί στην καλλιγραφία και ιχνογραφία καί τό άσμα, πού εΐταν τότε κύρια 
μαθήματα, έξετάζονταν στον πίνακα τά παιδιά κεκρίνονταν μέ την ’ίδια αυ
στηρότητα, δπως καί στήν αριθμητική ή τή γραμματική. Οί γονείς πού εί
χαν παιδιά μελετηρά κεξυπνα, παρόντες κιαύτοί, κέρδιζαν τον έπαινο κιδλων 
τά μάτια σαΰτούς στρέφονταν. Οι έπαινοι εΐταν δικοί τους κή μητέρα κόρ
δωνε υπερήφανη, γιατί τρυγούσε τούς καρπούς των κόπων της. “Οσοι πάλι 
είχαν παιδιά τεμπέλικα ή φυγόπονα κιάμελέτητα κιάνηπρόκοπα, μέ κατεβα 
σμένα μάτια έφευγαν άπό τις εξετάσεις ήττημένοι καί απαρηγόρητοι. Κιαΰ- 
τοί μέ τή σειρά τους πληρώνονταν η για τήν άμέλειά τους ή γιά των παι
διών τους την άμυαλιά καί βλακεία καί τεμπελιά.

Έ τσι τά παιδιά έπαιρναν τό ενδεικτικό τους— τόν έλεγχο — καί ένα 
σακκουλάκι δώρο για νά γλυκαθούν—μιά ιουλπανένια μπομπονιέρα—κιέπέ- 
στρεφαν στο σπίτι τους έχτιμημένα καί βαθμολογημένα τό καΟέ.να άπό τούς 
δασκάλους, τούς σοφούς εφόρους καί τήν κοινωνία. Τώρα εΐιαν ένα τρίμηνο 
ελεύθερα, νά παίξουν, νά τρέξουν, νά χαροϋν, μακρυά άπο τά θρανία καί 
το μάτι τοΰ διδασκάλου καί ιοΰ ευταξία, Τά χωριατόπουλά επιδίδονταν στις 
δουλειές τοΰ χωριού, Στό θερισμό, στάλώνισμα, στό λίχνισμα καί γενικά 
γίνονταν τό δεξι χέρι τών γονέων τους. Στις πολιτείες πολλά παιδιά πήγαι
ναν νά γίνουν «τσιράκια», δηλ. έμπαιναν σε καταστήματα μικροϋπάλληλοι 
για θελήματα. Άλλοι σέ τέχνες, άλλοι σεμπόριο, κατά τήν κλίση τους. Έ τσ ι 
πήγαιναν νά μάθουν ραφτική ή τσαγγάρικη τέχνη, άλλα πήγαιναν πραγμα- 
τευτάδες, αλλα σέ γραφεία βοηθοί. “Εμεναν τάδέσποτα παιδιά, πού δεν ε ί
χαν πατέρα ή μητέρα καί απροστάτευτα γύριζαν στάμπέλια η στά χωράφια 
φέρνοντας βλάβες καί ζημιές, πικραίνοντας τή γιαγιά τους. Οί μέρες περ
νούσαν σιγά σιγά καί κυλούσαν οί εβδομάδες κουραστικές γιά τις μητέρες, 
πού εΐχαν στό σπίτι τά παιδιά τους. Τά παιδιά έχουν πολλές σκοτούρες καί 
πίκρες κοΐ μητέρες τά βαρυουνταν καί εύχονταν πότε πάλι γρήγορα θάρθουν 
οί μέρες νάνοίξουν τά σχολειά, οπότε έμεναν ήσυχες, νά δουν τήν ήσυχία



τους πάλι και τη δουλειά του;, Τά απογεύματα οί πλατείες, οι δρόμοι, οι 
γωνίες, εΐταν πλημμυρισμένες από παιδιά πού Ιπαιζαν τα παιγνίδια, πού 
ήζαιραν, χωρισμένα οέ όμάδες. Παιγνίδια ωραία κελκυστικά, πού άνάδει- 
χναν πάλι τάξια παιδιά και τά έξυπνα. ’Έ τσ ι 6 κόσμος άνα γνώριζε από παι
διά τά έξυπνα καί ικανά γιά ιό  μέλλον τής ενορίας καί τής πολιτείας. Ή  
αναγνώριση άρχονταν σαν επιβράβευση ιών κόπων τους καί σιό σχολειό καί 
στά παιγνίδια καί τις άλλες Ιξυπνάδες τής δουλειάς. "Ετσι γίνονταν από 
παιδιά ηγήτορες λαών.

Αυτή ή ζωή περνούσε εύχάριστη κιώραία ώς τόν τρύγο. 'Ο τρύγος 
στη Θράκη εΐταν γενικός, γιατί γενικά υπήρχαν πολλά αμπέλια. Αυτή ή ώρα

Ληνό; γεμάτος επιστρέφει στην πολιτεία.

τοΰ τρύγου έρχονταν ωραιότατη καί θριαμβευτική. Μετείχαν στόν τρυγητό 
μετά τό Αέρισμα κιάλώνισμα — πού τό εποικιλαν κοί γιορτές τοΰ καλοκαι
ριού, σάν τόν Κλήδωνα τάγιγιάννη 24 Ιουνίου, σαν τής Παναγίας 15 Α ύ
γουστου, μέ τά πανηγύρια— καί άλλες πολλές, Ό  τρυγητός εΐταν τό επιστέ
γασμα τής εσοδείας, πού τά σπίτια γέμιζαν από καρπούς, από άγροτιχά 
προϊόντα, από σταφύλια καί μούστους καί πετμέζια. Τά κελάρια γέμιζαν γιά 
νά ύπάρχη το χειμώνα ο ζαχερές τοΰ σπιτιού : οί τραχανάδες, οί γιοφκάδες, 
οί μουστολαμπάδες, τά λουκάνικα, τά σταφύλια τά κρεμαστά καί τά πετμέ
ζια, Μαΰτά τόν χειμώνα άκοπα ή δουλεύτρα μητέρα, από τή νύχτα ώς τή 
νύχτα, είχε τό βάρος τής διατροφής των παιδιών της, πού πήγαιναν στό 
σχολειό καί στη δουλειά. Τή μητέρα στη Θράκη δλοι τήν λάτρευαν καί την 
σέβονταν καί τήν τιμούσαν γτά τά καλοαναθρεμμένα της παιδιά, πού εΐταν



τα στολίδια της, τά διαμάντια της, τά ρουμπίνια της και τά χρυσαφικά της. 
Γ ιαύιά κάποτε σεμνά καυχιόνταν, γιαΰιά αγωνίζονταν, γιαΰτά υπερηφα- 
νεύονταν, καί χιά τίποτε άλλο,

Τοΰ Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, θά ξαναχτυπούσαν οι καμπάνες για 
νά ξαναπάν τά παιδιά στό σχολείο. "Αρχιζαν τά μαθήματα. "Ετσι τελείωνε 
τδνειρο τοΰ τριμήνου, πού εΐταν ή ξεκούραση καί ή δυνάμωση του παιδόχο- 
σμου— τής ελπίδας τοΰ έθνους στη Θράκη, όπως καί πανιού.

6 . —Ή  ντυμααιά  τής γυναίκας στή Θράκη

Ή  γυναικεία περιβολή άλλοτε ώμοίοζε με την σημερινή ενδυμα
σία των Καπουτζιδιανών γυναικών τής Θεσοαλονίκης.Έπάνιο τσιπάκι εφαρ
μοστό, το σώμα ενωμένο με φουστάνι, μέ πυκνές πιυχές, μακρύ ώς τού; 
άστραγάλους. Κάτω από τό μπόγι άσπρη μεσόφουστα μέ κεντητό γύρω ιό 
καλοκαίρι καί μάλιστα χρωματιστή ή βατκοτή ή μπαμπακωιή τον χειμώνα. 
'Υποκάμισά άσπρη, μακρυά ώς τον αστράγαλο μέ φαρδιά μανίκια ως τό 
μισό τής ωλένης τριγύρω στην τραχηλιά, τά μανίκια μέ τήν ποδογυριά μπιμ
πίλα μέ δοντάκια μέρζα καλούμενη. Ε πά νω  στην πουκαμίσα φοριούνταν ό 
στηθόδεσμος μέ δυο τρύπες γιά Υποστήριξη τοΰ στήθους. Βράκα φαρδιά 
άσπρη μέ βρακοθελιά και βρακοζώνα. Σιήν κεφαλή κοντό φεσάκι μέ γαλά
ζια φούντα σκορπισμένη σ’ ολη τήν κορυφή του καί τυλιγμένο μέ μαΰρο 
τουλπάνι, τό κρεπανΰ ή ρεπαντί, ώστε τό φεσάκι νά μή φαίνεται. Έ ν α  τρα
γούδι παλιάς εποχής άναφέρεται σιό ρεπαντί :

Τό ρεπαντί σου ρεπανιί, Τό ρεπαντί σου χάλασε
καί ή καρδιά μου οέ πονεΐ. κόρη μου ποιος σ’ αγκάλιασε;

Τό χειμώνα φορούσαν κοντογούνι ή πόλκα γουνιομένη μακριά, ώστε 
νά σκεπάζη τό φουστάνι. Τώρα τό ρεπαντί, ιό κοντογούνι κι’ οι βράκες έξέ 
λιπαν μαζί μέ τά σαρίκια καί τις καραβάνες των άνδρών.

"Υστερα έπεχράτησε τό φακιόλι, πού βλέπουμε τώρα ν’ άναζή, από 
άσπρο ή χρωματιστό τουλπάνι, στολισμένο γύρω μέ τρέμουσες ή μεταξωτή 
μπιμπίλα. ’Ακόμα φορούσαν και καλεμκεριά, ήτοι τουλπάνια μέ ζω γραφι
στά χρωματιστά φύλλα καί άνθη. ’Επικρατούσαν καί οί άμαζόνες, είδος 
εφαρμοστής μπλούζας, πού έφθανε εως τέσσαρα δάχτυλα κάτω άπό τη μέση. 
Κάτω από τήν αμαζόνα φοριούνταν άσπρη πλεχτή τσέπη δεμένη μ’ άσπρο 
σειρίτι στή μέση."Ομως άλλες γυναίκες είχαν τήν τσέπη ραμμένη στό μπρο
στινό μέρος τής μεσόφουστας πάνω στό γόνατο. Στα πόδια φορούσαν παν
τούφλες με γαλέτσες ή τακούνια καί κάλτσες ή τσουράπια, άναλόγως τού και
ρού. Οί γαλέτσες ήταν ξύλινες καί τό πρόσωπό τους σκεπασμένο μέ μουσαμά, 
ώστε νά χρύβη 1)3 τού πέλματος τοΰ ποδιού. Οί γαλέτσες ήταν δμοιες μέ τίς



σημερινές, ξύλινε; με δερμάτινο λουρί, τά δέ τακούνια ήταν γαλ^έτσες καφέ 
χρώματα; μέ γλυφές καί στολίδια σιντεφένια, πολύ άψηλότερες όμως. Μ’ 
αυτά πήγαιναν στήν εκκλησία και σ* επισκέψεις, δταν ήταν δ καιρός βροχε
ρός, Σ τί; στεγνές ήμερε; φορούσαν μόνο παντούφλες ή ψελλάρια ή αηβάλια. 
Στους αγρού; δμως και στ° άλώνι εργάζονταν συνήθως γυμνόποδε;. Τά υπο
κάμισα φοριούνταν μέ κοντά μανίκια, κεντημένα πάνω από τόν αγκώνα, κι“ 
άντί βράκας, πανταλόνια μ" άσπρο ή κόκκινο κέντημα στο βρακοπόδι. Τό 
χειμώνα φορούσαν καιωμάνιχα, ήτοι πλεχτά μάλλινα μανικέτια γύρω στούς 
καρπούς των χεριών καί χειρόφζια μ3 ένα δάχτυλο, ήτοι μέ μόνο τόν άντί- 
χειρα χωριστά πλεγμένον, τά δ’ άλλα τέσσερα δάχτυλα μαζί. Ή  καλή νοικο
κυρά τόσο λίγο μεταχειρίζονταν τά γιορτερά παπούτσια της, ώστε έω; νά 
γεράση εΐχε τά νυφιχά τη; στιβάλια, θυμούμαι τή μητέρα μου, πού είχε 45 
χρόνια τά νυφικά τη; μποτίνια μέ λάστιχο δεξιά κι° άρίστερά στον αστράγαλο. 
Ί'ά φορούσε μονάχα στις έπίσημες εορτές και στη μετάβασή της στήν εκκλη
σία καί σέ καμιά επίσκεψη. Στό χωριά βάδιζαν ξυπόλυτες, κρατώντας στό 
χέρι τά παπούτσια. Τά φορούσαν μπαίνοντας στό χωριό. Ά π ό  τούτο έμεινε 
ή παροιμία: «Τού εδιοχε τά παπούτσια στό χέρι», πού θά πή τόν άπέπεμψε. 
Γιατί συνήθιζαν νά ταξιδεύουν μέ τά παπούτσια στο χέρι.

Τά κορίτσια δουλεύοντας σκέπαζαν τό κεφάλι μέ tfaxto, ήτοι μεγάλο 
άσπρο φακιόλι, πού προφυλαττε άπό τό καύμα τού ήλιου, καί τόν χειμώνα 
μέ τό μαμοΰκι. “Οταν έπαψαν οί αργαλειοί καί μπήκαν τά ευρωπαϊκά Υφά
σματα, 6 κόσμος άρχισε αυτά νά προτιμά γιά φθηνότερα. Τότε άλλαξε ή 
άμφίεση των γυναικών, ώστε σήμερα οι απόγονοι τών Θρακών ντύνονται 
ό'πως δλοι οι "Ελληνες καί οί καθυστερημένοι θεωρούνται ώς αρχαιολογικά 
μουσεία.

7 .—Τά χ ε μ η ά π ια

Στη Θράκη την άνοιξη μέ τό άνοιγμα τής μυγδαλιάς ώς τόν 
τρύγο, δ λαός—κυρίως ή μεσαία τάξη τών επαγγελματιών— σε κάθε ευκαι
ρία, γιορτή— Κυριακή, ζητούσε διέξοδο νά διασκέδαση τής Ιβθομάδος τούς 
κόπους. Καί δημιουργούσε μια έξοδο στήν έξοχή, είτε οικογενειακή είτε μόνο 
άντρες. Πήγαιναν σιό κεμττάπ’, δηλαδή πήγαιναν νά ψήσουν κεμπάπζ νά 
ξαπλώσουν στον τάπητα τό φυσικό—στό χορτάρι—νά πιουν, νά τραγουδή
σουν, νά φάν°, νά χορέψουν, καί στό πέσιμο τοϋ ήλιου— τό ήλιοβασίλεμα— 
τραγουδώντας ευχαριστημένοι νά γυρίσουν, σκορπώντας την ευθυμία δπου 
περνούσαν. Είναι αλησμόνητα αυτά τά γλέντια. Ανύψωναν το κέφι προς τή 
δουλειά καί τή ζωή, άδέλφωναν τούς πάντα; καί σκορπούσαν τήν άγάπη κι5 
εκτίμηση πού Ιγκαρδίωναν την ψυχή στούς αγώνες.

Ξεκινούσαν πολύ πρωί, ώρα εκδρομή; μέ τό έβγα τοΰ ήλιου, καί πή
γαιναν σέ μιά άπό τις ξακουστές τοποθεσίες τού τόπου. Έ κ εΐ §πον έκτεί*



νονιαν ένας αμυγδαλεώνας η ένας καρυδεώνας. Τραβούσαν στο ποτάμι σέ 
θεσπέσιες τοποθεσίες, κάτω από ιτιές και καρυδιές καί κυπαρίσσια, πλάγι 
ο’ αγιάσματα δασήσκια, άπ’ δπου χαρχαλιστό πηδούσε νερό καθάριο.Ε κεί— 
σέ τέτοια μέρη ευχάριστα—έμεναν δλη την ήμέρα. "Επιναν τό ούζο τους καί 
έτρωγαν τον πρώτο μεζέ τους. "Υστερα έψηναν τΰ κεμπάπια. “Εκοβαν τά 
κρέατα— μόνο ψαχνά— σέ κομματάκια, τ’ αλάτιζαν καί τά πιπέρωναν πικάν. 
τικα, τό περνούσαν σέ μακριάς — ώς ένα μέτρο—σούβλες κι’ άνάβοντας τε
χνικά την κατάλληλη φωτιά, τις σούβλιζαν πάνω στη χόβολη. Ε κ ε ί τις γύρι
ζαν βάζοντάς τες πάνω σέ παλούκια δίχαλα, καί σιγά σιγά τις έψηναν, Ή

Κεμπάπι σιήν εξοχή καί γλέντι.

ατμόσφαιρα γέμιζε κνίσα. Μοσχομύριζε δ τόπος. Τό κεμπάπι τούτο τό τρα
βούσαν από τη σούβλα πάνω σέ φύλλα καρυδιάς πού τ’ άπλωναν γιά πιάτο. 
Ti μυρωδιά, τί ήδονή ! Τότε άνοιγαν τά λαμπρά κρασιά. Τά λογής λογιώ 
κρασιά. Οϊ νταμιτζδνες, χιλιάρικες, πεντακοσιάρικες αδέιαζαν, “Επιναν καί 
κατέβαζαν τά περίφημα κρασιά τής Θράκης. Κι’ δ πάτος έφερνε τό κέφι καί 
τό τραγούδι, καί τέλος τό χορό. Τά λαγούτα, τά κλαρίνα, τά βιολιά ήδονικά 
έδιναν τό ρυθμό. Καί ρυθμικά χόρευαν τό συρτό η τό χασάπικου. Αυτό γ ι
νότανε δλη τήν ήμέρα Οί οικογένειες αδελφωμένες διασκέδαζαν, φιλιώνονταν 
καί κέρδιζαν διάθεση γιά τή ζωή, γιά δουλειά. Τό Μπαντεμλίκι η τό Μπα- 
λαμπάν-μπαμπά στις Σαράντα ’Εκκλησίες, ήταν δυο εξαιρετικές τοποθεσίες, 
δπου σύχναζε δ κόσμος νά ψηση τό κεμπάπι του, νά φάγη τούς ντολμάδες



ιον, νά χαρή τήν πήττα too η τά μπουρέκια του, να εύψρανθή ra γιαούρτι 
του, νά γευθή το φρούτο του. 'Η μέρα φαγητού, πότου, χορού καί γέλοιου. 
Αύιά είναι μέ δυο λόγια τά κεμπάπια τής Θράκης, πού τάψηνε ο κόσμος 
αιώνες κα'ι τώρα τά στερήθηκε παντοτεινά—πού οι νέοι δεν τά ξαίρουν, άλλα 
τά νοσταλγούν οΐ παλαιοί.

8 .—"Γόρυστς Δ ιε& νοϋς π ερ ιο δ ικ ο ύ  φ ιλ ο σ ο φ ία ς  
κ α ί άν& ρω πίνω ν έ π ια τη μ ώ ν

Το Διεθνές Συμβούλιον τής Φιλοσοφίας καΐ τών ανθρωπίνων επι
στημών (C IPSH ) δι’ εγγράφου του προς τόν διεθνώς γνωστόν ως μέλος τής 
Com m ission Intertıacİonale des A rts populaires et T rad itions κ. Πολοδ, 
Ωαπαχρισϊοδούλον, διευθ. τού ’Αρχαίου Θράκης, ζητεί την γνώμην καί τήν 
συνεργασίαν του διά τήν ϊδρυσιν μιας διεθνούς έπιθεωρήσεως εθνολογίας 
καί φιλοσοφίας μέ τις επινεύσεις καί τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τής U tıeseo, 
Ό  κ. Πολΰδ. Παπαχριστοδούλου διά μακροΰ εγγράφου άπήντησε πρός τήν 
διεθνή όργάνωσιν καταλλήλως.

Θ .— Ή  τή ρ η σ ις  της  γιορτής τοδ άγιον Συμεών

Φίλε μον κ. Παπσχριστοίοόλον,
Μόλις και* αύτά; βρήκα λιγάκι τόν εαυτό μου καί σάς οτέλλω τήν ύπο- 

σχεθεΐααν μελέτην μου περί τών εορτών τοΰ 'Αγίου Συμεών. Ε ίπα βρήκα, διότι 
άπό τά τέλη τού περασμένου Νοέμβρη καί τάς άρχάς του Δεκέμβρη, ή περιφέρεια 
μας καί ίδίως ή Λυγαριά καί τό Δημητρίτσι, δπου κατοικώ, ύπέστησσν τήν επ ι
δρομή τών Αναρχικών. Δύο φοράς ή Λυγαριά (25—26 Νοεμβρίου καί 13—14 Δεκεμ
βρίου) καί μιά φορά τό Δημητρίτσι (3—1 του Δεκέμβρη), Πήραν «φθ-ονα τρόφιμα 
καί πρόβατα. Ευτυχώς δεν εχομεν θύματα. Τήν νύχτα τής απαίσιας βραδείας 3—4 
τού Δεκέμβρη τήν πέρασα μέσα σε καταφύγιο, Ό  Θεά; έδωσε καί δεν πάτησαν στό 
σπίτι μας, ένώ τά γύρω δένδρα μας κατακομματιάστηκαν άπό τά πυρά τους. Οΐ 
κάτοικοι τής Λυγαριάς έφυγα στά πέραν τοΰ Στρυμώνος χωριά καί Σέρρας. Έ γώ  
άπό τούς S8 μα&ητάς πού είχα, μόλις μοΰ έμειναν 35 καί μ’ αυτούς περνώ τις μέ
ρες μου. Μή χειρότερα- Ευτυχώς τώρα μέ τάς επιχειρήσεις πρός τόν Στρυμονικόν 
κόλπο άναθαρρήσαμε λιγάκι καί ελπίζουμε στον άγιον Θεόν νά μάς φυλάξη μέχρι 
τέλους αβλαβείς.

Μέ φιλικού; χαιρετισμού;
Λνναοιά -  Ν ιγοΙτης Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Δ Ε Λ Η Π Α Ν Ν Η Σ

Είναι αδύνατον νά προσδιοριστή άπό πότε οί προπάτορες μας απέ
δωσαν τά σημαδέματα, πού παρουσιάζονται στά γεννώμενα παιδιά, είς τόν 
δλως άθώον άγιον Συμεών. Χωρίς άλλο ή σχέση του, πού αξιώθηκε λίγον 
πριν άποθάνη νά δεχτή ως βρέφος στις αγκάλες του τον Σωτήρα τοΰ κό
σμου, φαίνεται ou  Ιπέσυρε τήν προσοχήν τών προγόνων μας κατά κωμική 
παρετυμολογία τοΰ δνόματος ΣυμΕων=σημεΐον, άπέδωσαν σ’ αυτόν τά διά
φορα σημειώματα τών παιδιών. Γ ι’ αυτό οί Ιγκυες γυναίκες καί οί άνδρες



ίων ακόμη, πού έχουν κάποια ιδέα γιο τά σημειώματα αήτά, άποφεύγονν 
τήν 3 Φεβρουάριου, τού αγίου Συμεών τοΰ Θεοδόχου, νά έργασθούν η να 
κάμουν άλλο u  παραπλήσιου, διότι έχουν πικρόν πείραν των έργασθέντων 
κατά τάς ήμέρας αύιάς Και έχουμε παραδείγματα πάμιτολα, άπό τά όποια 
θά άναφέρουμε τρία μονάχα, άλλα πριν άπ’ αυτά ας μου επιτραπή νά βγώ 
λίγο Ιξω άπ’ το θέμα μου, γιά νά καταδειχθή μέχρι ποιου σημείου έφθανε ή 
παραιηρητικότης των προγόνων μας.

Στήν περιφέρεια Προόσης καί άλλου, καθώς μαθαίνω, ποιος ξέρει 
άπό πότε, ή άσθένεια πυοφυιης, πού παρουσιάζεται σχά κεφαλάκια των βρε
φών, σαν πληγές πυορροούσες, λέγεται άμτιέΐι. Ή  σημερινή μικροβιολογική 
έξέτασις τών στρεπτόκοκκων αΰιών τούς παρουσιάζει να έχουν σχήμα τσαμ
πιού σταφυλιού. Πού το έγνώριζον αυιό οί αμαθείς χωρικοί και το ώνόμα- 
σαν αμπέλι, αφού καθώς ξέρουμε μόλις στό 1872 δ Παστέρ άνεκάλυψε τά 
μικρόβια : Καί αυτή ή σωτήριος Πενικιλλίνη ήιο γνωστή εις την δημώδη 
ιατρική υπό τήν αρχική της μορφή. Δυσίαιες πληγές έθεραπευοντο, εάν έβα
ζαν επάνω της ολίγη ποσότητα γλίιζας (στή Θράκη βαθρακόσκατα) τών στά
σιμων καί ακαθάρτων νερών. Και δ Φλέμιγκ την άνεκάλυψε μέσα σχά ακά
θαρτα νερά τών πλυσταριών καί ιώ ν πινακοπλυτών τών μαγειρείων!!!

"Υστερα άπ’ τήν παρέκβαση αυτή ας έλθουμε στο θέμα μας. Α '. Στο 
χωριό μου κάποια γυναίκα έγκυο; τήν ήμερα τού αγίου Συμεών άνοιξε τήν 
κλειδωμένη κασέλα της καί κατόπιν μέ τό χλειδάκι της έκανε νά φαγουριστή 
ανάμεσα στό έπάνω χείλος. Τήν στιγμή άκριβώς έκείνη τήν άντελήφθη ή πε
θερά της καί τής έκανε τήν παρατήρηση, πώς δεν έκανε καλά τέτοια μέρα νά 
κάνη τέτοια δουλειά. Αποτέλεσμα. Τό κορίτσι πού γεννήθηκε αργότερα, είχε 
σχισμένο τό άπάνω χείλος. Β'."Αλλος γεωργός τήν ημέρα τού άγιου Συμεών, 
δέν πήγε στό χωράφι νά έργαστή, παρά πήρε νά πελεκά κάποιο στραβόξυλο, 
γιά νά τό κάνη «ποδάρι» τοΰ ξύλινου αλετριού του .'Η  γυναίκα του, έγκυος, 
καθισμένη λίγο πιο πέρα, σάν ήμερα αργίας, τον σιργίανοΰσε γιά νά περάση 
τήν ώρα της, ’Ακούοντας δ γείτονας του τόν κρότο τής σκεπαρνιάς πήγε 
κοντά καί μόλις τόν είδε τού είπε : «Ντε Γιάννη, ντε έ έ έ, σήμερα βρήκες 
νά κάνης τό άλέτρι σου ; » ’Αποτέλεσμα : Σέ λίγον καιρό, πού γέννησε ή 
γυναίκα του, τό κοριτσάκι γεννήθηκε μέ στραβά πόδια άπό τόν άστράγαλο 
καί κάτω. Γ '. Μια άλλη γυναίκα ανήμερα τού αγίου Συμεών έκοψε έναν πε
τεινό καί εκεΐ πού τόν καθάριζε, ήρθε δ άντρας της καί τής έκανε παρατή
ρηση γιά το σφάξιμο τού πετεινού τέτοια μέρα. Τήν στιγμή εκείνη ή γ υ 
ναίκα έτσι τής ήλθε νά φέρη τήν ματωμένη παλάμη τη; 'στό δεξί μέρος τοΰ 
λαιμού της γιά νά ξυστή καί τό μάτωσε. Τό κοριτσάκι, πού γεννήθηκε άρ- 1

1) Στή Θράκη (περιφέρεια Μαλγάρων) τίς τρεις πρώτες μέρες τοί3 Φεβρουά
ριου τίς λέγουν «Συμόγιορια» και δέν εργάζονται οί ενδιαφερόμενες.



γότερα, έφερε στό μέρος εκείνα τού λαιμοί ολόκληρο έρυθρομέλανο σημάδι 
πλάτους 0 ,04—0,05 καί μήκους 0 ,07—0,08 τοΰ μέτρου.

Τα τρία αυτά σημαδεμένα κοριτσάκια (τώρα σωστές γυναίκες 50—60 
ετών) ζούν ακόμη.

Καί ένα άκόμη παρμένο απ’ το περιοδικό «Θησαυρός», Αύγουστος 
1947, σελ, 49. « Ή  νέα μέ τό φιδίσιο δέρμα. Μία καταπληκτική περίπτωση».

Σ ’ ένα περίφημο ιπποδρόμιο κοντά στη Ν. Ύόρκη κατά τό 1926 
έπιασε ξαφνικό φωτιά καί μεταδόθηκε γρήγορα παντού. Τά θηρία κατατρο
μαγμένα προσπαθούσαν νά ξεφύγουν, Ιτσι που κάποιος βόας πιάστηκε μ° ένα 
Ιλέφανια σ’ ενα άπεγνωσμένο αγώνα κινούμενα από τό έμφυτο αίσθημα 
τής αΐτοσυντηρήπεως. Την εποχή εκείνη βρισκόταν στο ιπποδρόμιο μιά 
νεαρά άκροβάτις, πού ήταν έγκυος καί παρακολουθούσε μέ αγωνία την πάλη 
των δύο θηρίων. Τελευταία ό βόας έπνιξε τον Ιλέφαντα. Ή  νεαρά άκροβά- 
τις Ιλιποθύμησε βλέποντας αυτή τή σκηνή. Κάποιος την σήκωσε τότε στά 
χέρια του κ π 'ι κατώρθωπε μέ μεγάλο κόπο νά την μεταφέρη έξω. Είχε σωθή. 
Τό κοριτσάκι πού γεννήθηκε ύστερα από τρεις μήνες, έκτος από τό πρό
σωπό του, πού ήταν κανονικό, τό άλλο σώμα του ήταν σκεπασμένο μέ δέρμα 
φιδιοΰ. Σε τρία δέ σημεία, ατούς αγκώνες, ατούς αστραγάλους καί τά γό
νατα, τό δέρμα τού φιδιού παραχωρούσε τή θέση του σ’ ένα δέρμα δμοιο 
μέ τού Ιλέφαντος.

Οί περιπτώσεις αυτές εΐναι γνωστές στην επιστήμη. Λέγονται ιδεο- 
πληχίαι. “Οταν δηλαδή κάποιο περιστατικό κάνει βαθειά εντύπωση σέ μιαν 
έγκυο γυναίκα, τό νεογνό πού θά φέρη στόν κόσμο, γεννάται σημειωμένο, 
άνάλογα μέ τήν περίσταση πού έγινε ή ταραχή της. Είς τά τρία παραδεί
γματα πού άναφέραμε, τό πρώτον «ναφέρεται είς τό κνίσιμο τού άνω χεί
λους, τό δεύτερο στο πόδι τού αλετριού καί τό τρίτο στό αιμάτωμα τού λαι
μού τής εγκύου, ’Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν καί τά τρία σημάδια. Καί 
επειδή τό σημείωμά μας φέρει τόν τίτλο « 'Η  τήρηση τής γιορτής τού ‘Αγίου 
Συμεών», παραθετομεν καί τά παρακάτω σχετικά.

Σέ ένα σοβαρό θρησκευτικό περιοδικό τών ’Αθηνών ‘) με τόν τίτλο 
«Ψυχική δουλεία—Ή  αρχή της ζωής καί αί προλήψεις», διάβασα αυτά : 
«...Τήν ήμέρα τής έορτής τού Α γίου Συμεώνος, πού ύπεδέχθη τόν Σωτήρα, 
δταν ή Παναγία πήγε στο ναό τού Σόλομώντος, ή επίτοκος πρέπει νά άπο- 
φύγη νά πιάση ή νά φάη σπλήνα, γιατί τότε τό παιδί θά γεννηθή «σημα
δεμένο». ’Επίσης δέν πρέπει νά κάνη καμμιά δουλειά, ούτε νά σηκώση τί
ποτε, άλλα νά μείνη αργή, γιατί αν δέν τό τηρήση, 6 άγιο; θά τήν I k 8 l- 

κηθή καί τό παιδί πάλι «σημαδεμένο». Ωσάν α άγιος Συμεών καί γενικώς 
οί άγιοι νά ήταν οπαδοί καί υποστηρικταί τής αργίας “Αν θέληση ακόμη 1

1) *Ζωή», έτος 1947, αριδ1. 1535, σελ. 239.



κανείς να εύρη και ποια σχέσις μπορεί νά ύπάρχη άνάμεσα στόν σπλήνα, 
«ιό σημάδεμα» και τον άγιον αυτόν άνδρα, τον Συμεώνα, που αξιώθηκε, 
λίγο πριν κλείση τό μάτια του, να κράτηση στην αγκαλιά του το άγιώταχο 
βρέφος των αιώνων, τον Κύριο, είναι αδύνατον νά το έπιτύχη. Μονάχα τό 
σκοτισμένο μυαλό τοΰ ανθρώπου συμβιβάζει και εδρίσκει σχέσεις ανάμεσα 
σέ πράγματα ασυμβίβαστα καί παράλογα».

Δεν γνωρίζω αν ή διατύπωσις αυτή άπηχεί την δλην γνώμην τής 
Εκκλησίας, ή είναι ατομική γνώμη τοΰ γράψαντος. Τοΰτο μόνον γνωρίζω, 
δτι παρ’ δλην την άνηλεή αυτή διατύπωσιν, κατά τήν άπόλυσιν τής τελετή; 
τοΰ στεφανώματος, ο παπάς τελειώνει εισι : «'Ο διά τής İv Kava επιδημίας 
τίμιον άναδείξας τον γάμον, Χριστός δ αληθινός Θεός ημών, χαΐς πρεσβείαις 
τής Παναχράντου αυτού Μητρός... τοΰ 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου 
καί πάντων τών 'Αγίων έλεήσαι καί σώσαι ήμας, α>ς αγαθός καί φιλάνθρω
πος». ΓΙοίαν σχέσιν έχει, παρακαλώ, δ "Αγιος Προκόπιος μέ τον τελεσθέντα 
ήδη γάμον ; 'Η  Εκκλησία εμιμήθη τον λαόν, ή δ λαός την ’Εκκλησίαν ; 
Φαίνεται on δ λαός τήν Εκκλησίαν. Διότι, όταν ή Εκκλησία παίζει μέ τάς 
λέξεις, δ άπλοΰς λαός δεν δυσκολεύεται νά βγάλη από τον Συμεών σημεΐον. 
Ά ρκεΐ, πού άκοιίει σημεΐον και δλα εύοδοΰνιαι. β. ^

1 0 .—ΙΓροα&ήκτ) στις «Δοξασίες γιά τήν καταγωγή τοΰ άν& ρώ πον*

Γιά τις δοξασίες τών διαφόρων λαών σχετικά μέ τήν καταγωγή τοΰ 
ανθρώπου (βλ. σελίδες 273—298 τοΰ παρόντος τόμου), έκτος άπό τη βιβλίο 
γραφία πού άναφέρεται σχίς σελίδες 274 σημ. 1 και 289 σημ, 1 θέλω νά 
προσθέσω καί τις εξής τρεις νέες παραπομπές : 1) Η  Vollmer, Die E rde 
als ju n g irâu lich e  M utter Adams, Zeitschrİft für Neıdestament Wisscn 
sckaft, vol. ıo , 19 11 , p. 324 sq. 2) W. Starch, E v a  - Maria, Zeitschrİft 
für Neutest Wissenschaft, vol. 3 3 , 19 34 , pp. 9 7 — 109. 3) if. B riffault, 
T h e  M others (London, 1927), vol III , p . 5 7 .

Τις παραπομπές παραλαμβάνω άπό τή σελ. 230 τοΰ έξης θρησκειο- 
λόγίκοΰ γαλλικού βιβλίου, πού μόλις τώρα κυκλοφόρησε : Mİrcea Eliade, 
T raİte  d’H İstoire des R elig ions, P ayo t, Paris 1949 . Τις ανωτέρω τρεις 
μελέτες δέν τις έχω υπόψη μου καί είναι πρόβλημα αν θά ύπάρχουν σέ αθη
ναϊκή βιβλιοθήκη, "Οπως δμως φαίνεται άπό τον τίτλο τους καί άπό δσα 
λίγα δ Μ. Eliade (ενθ. άν. σ. 230) προσθέτει, γίνεται πιθανό δτι τό θέμα 
τους είναι γιά τήν πρώτη γυναίκα, απ’ δπου τό άνθρώπινο γένος γεννήθηκε, 
δηλ. γιά τήν Εΰα, καί γιά τήν ένδεχομένη συσχέιισή της μέ τήν Παρθένο 
Μαρία καί τήν Παρθένο Γη (la T e rre  V ierge). Ανάλυση τοΰ περιεχομένου 
τών τριών τούτων άρθρων καί σχετική κρίση τους ελπίζω νά έχω τήν εΰκαι- 
ρία νά εκθέσω, δίαν θά συνεχίσω τό δεύτερο μέρος τής δλης Ιργασίας μου, 
δηλ, τό μέρος εκείνο γιά τό όποιο γίνεται λόγος στη σελ. 273 σημ. 1.

Κ· Ρ Ω Μ Α ΙΟ Σ



1 1 * — "Ενας έχ&ρ6ς τον Α ρχε ΐο ν  Θράκης

Τό ” Αρχ. Θραχ. Λαογρ. καί Γίω σ. θησαυρόν, τώρα πού ώρθώθηχε 
μέ ιού: 15 τόμοι1; του καί μέ τΐιν αληθινή Ουσία ενός άνθρωπον πύργος 
ακατάλυτος και θαυμαστό:, άρχιζε* ν« προκαλή καί τον φθόνον χαι ta  βέλη 
καί τό μίσος ενός αποτυχημένου πολιτικάντη καί συνταξιούχου βουλευτοϋ 
θαρρώ. Είναι δ κ. Α. Ραλλίδης, πρόεδρο; άνυπάρκτου συλλόγου Βόρειό* 
θρακών, μεγαλέμπορος και δψίπλουτος καί αριστοκράτης τοΰ δυσφημισμέ
νου Κολωνακίου, κάποτε μέ λιμουζινες καί δεξιώσεις. Ό  κ. Ραλλίδης χρεω- 
στεΐ τήν συνδρομήν τοΰ 1Β' τόμου τοΰ ’Αρχείου, επειδή τήν βρίσκει άκριβήν 
(25 χιλ. δρχ.) καί δεν επιστρέφει τον τόμον άφοϋ δυσκολεύεται να τον άγο- 
ράση.Άλλ’ ά; κράτηση καί τόν τόμον καί τά πλούτη του καί τήν.... άρισιοκρα- 
τικόιητά του κι’ α; μή φωνασκή, γιατί πάντα θα τοΰ κλείουμε τό τηλέφωνο 
καί τό στόμα, Επειδή τό Ά ρχεΐο δεν είναι υλική υπόθεση, ούτε Επιχείρηση. 
Είναι εθνική υπόθεση, Ιδέα, πού ώς τά τώρα κι’ δ ίδιος—καί ποιος τόνε ρώ
τησε — τήν αναγνώριζε Ενθερμότατα. Τό Άρχεΐον Θράκης δεν θίγεται άπό 
εναν Κλαζομένιο, που ασχημονεί, γιατί τόνε πλάκωσε δ φθόνος. Τοΰ ευχό
μαστε νά γίνη δ Ρότσιλδ τής Ελλάδος καί βουλευτής, άλλα τό Άρχεΐον δεν 
τόν εχει ανάγκην, διότι είπαμε είναι ιδέα. Καί ταΰτα, διότι «αισχρόν σιω
πάν, Θερσίτην δ’ εάν λέγει*».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ε Υ Θ Υ Μ ,  Γ· Β Α Φ Ε Ω Σ

'ίσ τ ο ρ ία  τ ή ς  Ά γ α & ο ν π ό λ ε ω ς ,  Ν ,  Ύ ό ρ κ η  1 9 4 8

Ό  Εύθ, Βαφεύς φιλοδόξησε νά μάς 5ώση τήν ιστορία τής πατρίδσς 
του. Στην Αμερική έργάσθηκε να μαζέψη τό υλικό του, Τήν σχεδίασε καί 
τήν πραγματοποίησε χρησιμοποιώντας τό υλικό αΰιό για νά ικανοποίηση τήν 
επιθυμία του. “Ετσι Εχουμε στα χέρια μας τήν ιστορία τής Άγαθουπόλεως, 
ενα νοσταλγικό δοκίμιο, πού προκαλεΐ συγκίνηση μέ τό μετροφύλλημα, ενα 
ρίγος γιά μιά χαμένη πολιτεία, πού, τώρα Βουργάρα, κλαίει καί μοίρεται 
για τα περασμένα. Τό Εργο καθαυτό είναι ενα δημιούργημα συναισθηματι
κής ψυχής, πού νοσταλγεί καί πα'σχει γιά ιό χαμό τής αγαπημένης πατρίδος. 
Δεν εχει αξιώσεις ιστορίας. Εΐναι Ενα ξεχείλισμα πατριωτικό, πού στολίζεται 
μέ χάρτες καί εικόνες πολύτιμες τής χαλασμένης Άγαθουπόλεως. Τά συγκαι
ρινά ντοκουμέντα εΐναι πλούσια καί χρησιμώτατα. Ή  περιγραφή τής ψάρι·· 
κής ιδίως πολύ αναγκαία '). Γενικά ιό βιβλίο αυτό τιμά τόν συγγραφέα καί 
προσφέρει σύγκαιρα ένα λιθάρι στο ιστορικό οικοδόμημα τής Θράκης. 
_______________  Π. ττ.

1) Βλέπε Ψαρική σι ή Σωζοΰπολη,Άναγν. Παρασκευοπούλου,’Λρχ. Θρ. θησ. 
τόμ. II 1930-30.



Ε Υ Σ Τ Ρ .  8 Α Λ Σ Α Μ Η  ΚΑ Ι N IK · Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ ΙΔ Η  

Τά TIqoxoννηαιακά 'Ιστορικά, Ά $ ή ν α ι 1 9 4 0

« Ή  Προιχόννησος, ή όποια καί Προχόννησος καί Νευρις χα) Έλα- 
φόνησο; καί Πρωιόννησος καλείται καί κοινώς Μαρμαρά, Ευρισκόμενη με
ταξύ Κυζίκου προς άνατολάς καί τού Ελλησπόντου προς δυσμάς είναι τετι- 
μημένη εις {Ιρόνον ’Αρχιεπισκόπου, Εΰγάζει μάρμαρα λευκά καλά, γυρίζει 
μίλια 30, ΙΙερι αύτήν είναι καί άλλα νησιά, οΐον τό Φανάρι, ή Κουτάλη κ«· 
τοικουμένη, Άλώνη, ήτις χαΐ Νευρΐς καί Προχώνη εκαλείτο. Τανΰν 6έ Αλών- 
νήσος, καί ύπό των 'Γοόρκων Πασά Λιμάνι, χαιοικουμένη ύπ’ άνθρώπων καί 
τά Ιξής l)a. Αυτά γράφει 6 γεωγράφος Μελέτιος μιλώντας για τή Θράκη, της 
όποιας θεωρεί τά νησιά αυτά μέρος άναπόσπαστο,

Σ ιά  1940 δυό άπό Μ αρμαρά λαμπροί κύριοι, φιλόμουσοι καί ίστο
ριογράφοι, πού αγαπούν την πατρίδα τους — τό νησί τους — Ιξέδωκαν ένα 
ίστοριογράφημα μέ ιόν τίτλο «Προκοννησιακά ιστορικά» μετά προλόγου τοϋ 
ακαδημαϊκού καί μεγάλου χαρτοφόλακος καί χρονογράφου τής Μ. ’Εκκλη
σίας Μανουήλ I. Γεδεών. Είναι ό Εύστρ. Βαλσάμη; καί Νικ, Λαμπαδαρί 
δης. Στο έργο προτάσσουν μια βιβλιογραφία, που αποτελεί τίς πηγές άπ’ 
δπου άρύσθηκαν τίς πληροφορίες τους. Ό  πρόλογος τού Μ. Γεδεών είναι 
θαυμαστός καί διαφωτιστικός, καθόσον δ Γεδεών έγραψε τήν Προκόννησόν 
του (1892) καί υπήρξε ερευνητής, «Τά δλίγα ταϋτα ήδυνήθην νά γράψω 
μετά πολλής δυσκολίας’ άλλ’ υποθέτω δτι προσθέτουσι εις τήν Ιστορίαν τής 
άγαπητής μου εν τη ΓΙροποντίδι τετρανήσου έν χιλιοστόν».

Τό εργον διαιρείται εις κεφάλαια : Γενική ιστορική άνασχόπησις, άρ 
χαΐοι ελληνικοί χρόνοι, ρωμαϊκοί χρόνοι, βυζαντινοί χρόνοι, νεώτεροι χρόνοι. 
Τά Επί τής Προκοννήσου χωρία, Τά μεγάλα βουνά τού Μαρμαρά κλπ. Ή  
μέθοδος τής εργασίας, πού χρησιμοποίησαν οί συγγραφείς εΐναι ή ορθή. Τό 
πλούσιο υλικό τους τό χρησιμοποίησαν καταλληλότατα καί τό κατέταξαν με- 

.θοδικά, ώστε νά Εμφανίσουν ενα αρχιτεκτονικό σύνολο, πού στέκεται και συν
τρέχει στην ερευνά τής ιστορικής επιστήμης σ’ δλες τις εποχές καί περιόδους. 
Οι συγγραφείς εΐναι άξιοι επαίνων καί δεν πρέπει ν’ άμελήσουν νά μάς συλ- 
λέξουν τό λαογραφικο υλικό τής πατρίδος των, πού μάς είναι τόσο πολύτιμο. 
Αυτό τό έργο επιβάλλεται καί αυτό πρέπει νά εΐναι ή σκέψη τους. Τό περι
μένουμε. Π. Π.

I) Μελειίου Γεωγραφία τόμ. Γ ’ σ. 10ί>.



t  Α Ν Ν Α  Π Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ή  Ά ννα  Γιαννοπουλου έκλεισε τα μάτια σι'ις 3 Μαρτίου 1949. ’Α 
κόμη άκμαία και σφριγηλή. ’Απέθανε από καρκίνον άποστερήσασα μέ ιόν 
θάνατόν της ιών υπηρεσιών της τήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία Θηλέων τής 
Φιλεκπαιδευτικής Ε τα ιρείας, που τό Συμβούλιό της μέ απροσπέλαστη σκλη
ρότητα, παρά τον νόμον δπως άπεφάνθη τό 'Υπουργ. Παιδείας, τής έστέ- 
ρήσε και μισθόν και τα νοσηλεία και τήν έπότισε πριν πεθάνη τό ποτήρι 
τής αχαριστίας και τήν έπίκρανε, ένα συμβούλιο, που πρόεδρός του έτυχε νά 
είναι ό κ. Πουλίτσας, πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας.

Ή  Ά ν ν α  Γιαννοπουλου από τό Διδυμότειχο τής Θράκης, κόρη άξιο - 
λογωτάτης οικογένειας έσπούδασε στην Πόλη και στην Ευρώπη παιδαγω
γικά καί κατέληξε ενωρίς στάς Α θήνας, οπού μελετηρά κ’ εργατική ήμπό- 
ρεσε νά επίπλευση καί νά γίνη μόνο μέ τήν άξια της, διευθύντρια τοΰ Α ρ 
σάκειου δακτυλοδεικτουμενη.

Διηυθυνε μακρά έτη τήν Παιδαγωγική Α καδημία Θηλέων καί άπέ- 
θανε στις επάλξεις. Ή  Γιαννοποΰλου κατ’ ευθείαν απεσταλμένη άπό τόν 
Θράκα Ά ριστ. Κουρτίδην συναγωνίσθηκε μαζί του καί έφάνη εφάμιλλη τοΰ 
μεγάλου παιδαγωγοΰ, διηγηματογράφου καί λογοτέχνη, Δέν έγραψε συγγράμ
ματα δοκησισοφικά—δπως οί παιδαγωγοί των ’Αθηνών κομίζοντας γλαύ
κας εις Α θήνας μέ τ’ άναμασήματά τους. Κ ατ’ ευθείαν ποτίσθηκε άπό τά 
νάματα τής αρχαίας παιδαγωγικής καί τά σοφά διδάγματα των Ευρω
παίων, χωρίς νά νομίση καί νά πιστεΰση δτι στις κοΰτρες των παιδιών ήμ· 
μποροΰσε νά πειραματίζεται άνωφέλευια. Αυτή σμήλευε καρδιές καί ψυχές 
καί δημιουργούσε χαρακτήρες ελληνικούς ατσαλένιους, εθνοπρεπείς, ειλικρι
νείς καί τίμιους. Καί πρώτα μέ τό παράδειγμά της. Ή  ζωή της ή απλή 
καί άσκητική, ή εργατικότητά της, ή πειθαρχία της στους νόμους καί τα κε- 
λευσματα των άρχών που δίδασκε, τήν έκαμαν παιδαγωγό μεγάλη, ώστε νά 
χυθοΰν πολλά δάκρυα για τον πρόωρο χαμό της. Ή  Θράκη σεμνύνεται γιά 
τό έργο της καί τήν προσωπικότητά της. Καί ή Α ττική γή ΰπερήφανη έσκέ- 
πασε τό σκήνος της ελαφρά, έτοιμη όποτεδήποτε ν’ αποδώση στη Θράκη τά 
κόκκαλα τής εξαιρετικής Έλληνίδας, δταν θά εΐναι έτοιμη νά τιμήση τό εξαί
ρετο τέκνο της, στα Θρακικά εδάφη.

Τό «’Αρχείο Θράκης» εύχεται στην Ά ννα  Γιαννοπουλου μνήμην αίω- 
νίαν. Τό έργο της είναι γραμμένο πλέον δχι μόνο στην ‘Ιστορία τής Φ ι
λεκπαιδευτικής 'Εταιρείας, άλλά στις ψυχές των απείρων μαθητριών της, 
που σήμερα σκορπισμένες στα πέρατα τής 'Ελλάδος μεταδίδουν" τά σοφά της 
διδάγματα καί μνημονεύουν τονομά της μέ σεβασμό καί εΰλάβεια στο κάθε 
τους βήμα. Ή  Ά ννα  Γιαννοπούλου άσφαλώς καί άπεριφράστως δΰναται νά 
δνομασθή «δίάηοκάλισσα τοΰ Γένονς*. ΠΟΛΥΔ. ΠΑΤΤΑΧΡ,



Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ  Μ Ε Λ Α Ν Δ ΙΝ Ο Σ  (1857— 1903)

Ό  Δημοσθένης Μελανδινός υπήρξε μιά μοναδική διδασκαλική φυσιο 
γνωμία στη Θράκη. Γεννημένο; στα 1857 εζησε ως τά 1903 καί άπέθανε 
άκμαΐος ακόμη στη Λέσβο.Ή εξαιρετική του διδασκαλική ΐδιοφυΐα τον έπέ- 
βάλε ευθύς έξ αρχής, άλλά και οί ειδικές του σπουδές στο Διδασκαλείο των 
Α θηνώ ν τον άνέδειξαν κορυφαίο ν. Δεν εΐχε μάθει τά παιδαγωγικά για νά 
έφαρμόζη τις παιδαγωγικές ρετσέτες τής εποχής. Φύση γεννημένη για τήν 
υπηρεσία τής διαπαιδαγωγήσεως τής κοινωνίας, όπως ό ποιητής καΐ ό καλ
λιτέχνης πάσης φύσεως, άνεδείχθη άμίμητος. Και αν θά ήτο δυνατόν, νά 
μπορούσαμε ν’ άποτυπώσουμετδ έργοντου σέ παιδαγωγικούς άφορισμούς και 
σύστημα, όπως τδ εργον τδ καλλιτεχνικόν, θά ε’ίχαμε ασφαλώς νά εμφανί
σουμε ένα δημιουργό. Έπιφυλασσόμεθα ελλείψει χώρου νά δημοσιεύσουμε

δό «ύτό του τδ έργο μια μελέτη εις άλλην ευ
καιρίαν, Σήμερα στρεφόμενοι νοερά στο παρελ 
θδν εξαιρούμε τήν προσωπικότητά του καΐ τόν 
κηρύχνουμε μεγάλον παιδαγωγόν κι5 άναπλα
στήν ψυχών καΐ επαναστάτην στις παλαιομένες 
μεθόδους τοΰ άλληλοδιδ«χτικοϋ συστήματος. Ε ι 
ναι ό καταλυτής τοΰ άναχρονίσμοΰ καΐ δ δη 
μιουργδς τής λαμπράς παραδόσεως τών Θρα 
κών διδασκάλων, πού σπουδάζοντες εΐς τά Ζα- 
ρίφεία Διδασκαλεία έξαπελύοντο ως φορείς τής 
καθαυτή έλληνικής παιδείας. Ό  Μελανδινδς Δ. 
είναι ό άπλοποιήσας καΐ απελευθέρωσα; τδ δ ι
δασκαλικόν έργον άπό τά μεγάλα εμπόδιά του: 
άπό τούς ξηρούς τύπου; τής διδασκαλίας καΐ 
από τήν καθαρεύουσαν μέ τά ΐα καΐ τά ρόδα 
καΐ τά ώά. Εις τήν παιδείαν τοΰ ελληνισμού τής 

Τουρκίας άνεδείχθη ιεραπόστολος, μεταρρυθμιστής καΐ δημιουργός.
Με τδ σημερινόν μνημόσυνον τού μεγάλου αυτού διδασκάλου, είναι 

πρέπον νά μνημονεύσουμε καΐ τδ έργο τής δλης οΪκογενείας Μελανδινοΰ, πού 
έχάρισε στο γένος διδασκαλίσσας, δ π ως ή Ζωή, ή Μάρθα, ή Πολυξένη, ή 
Χαρίκλεια, πού έδωσαν και τήν ψυχή τους γιά τήν άνάπλαση τοΰ δούλου 
έθνους, καΐ τδ φωτεινό τους μυαλό, καΐ τήν έμφυτη καλλιτεχΛική διάθεση καΐ 
εύφυία τους. Έργάσθηκαν δλοι τόσο, ώστε μία μακρά μελέτη μόνο θά ήμ· 
ποροΰσε νά περιλάβη τδ εξαίσιο διδασκαλικό έργο τους, πού θυμίζει οϊκογέ 
νειαν Ιεροφάντων. Ή  Θράκη χρεωστεΐ σ’ αΐιτή τήν οικογένεια πολλά, πού 
εμείς δυστυχώς μέ τόσα ολίγα λόγια έξαίρουμε. Σ ’ ολη αυτή τή σταδιοδρομία 
τής διδασκαλιχής οικογένειας τοΰ Πανταλέοντος Μελανδινοΰ από τδ Πλω 
μάρι τής Λέσβου, ή Θράκη άποτίει φόρον τιμής- Κάποτε στην ιστορία τών



γραμμάτων τής Θράκης θά καταλάβη εξαίρετες σελίδες. Τό όνομα δέ τοΰ 
Δημοσθ. Μελανδινοΰ θά προεξάρχη στο κατεβατό τοΰ μαρμάρου των μνη
μοσυνών τοΰ 3Αρχ. Θρακ, Λαογρ. και Γλωσσ, Θησαυροί. π,

Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Λ Η Σ  Σ Α Ρ Α Ν Τ ΙΔ Η Σ

Συμπληρώθηκε χρόνος που δπέθανε 10—3 —48 στο Παρίσι από μό
λυνση δονιιοΰ, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, που τίμησε τό Ελληνικό δνομα και 
στο εξωτερικό, ό Γιαννούλης Σαραντίδης. Γεννήθηκε στην Τυρολόη (Τσορ- 
λοΰ) τής ’Ανατολικής Θράκης τό 1900 καί 0 πατέρας του ’Επαμεινώνδας 
Σαραντίδης, από τους λίγους διανοουμένους τής Τυρολόης μέ μεγάλη εθνική 
δράση στα χρόνια τής σκλαβιάς, τον έστειλε δέκα τριών χρόνων στή φημι
σμένη Σχολή Ξένων Γλωσσών και ’Εμπορίου, στήν Κωνσταντινούπολη, οπού 
διαχρίθηκε. ’Από μικρό παιδί ενα μόνο πόθο είχε : τό θέατρο. Νεαρός ξε
κινά στα 1923 για τό Βερολίνο, γιά  νά μυηθή στήν Τέχνη. Τις σοβαρές του 
σπουδές κάνει στο Παρίσι, στή Θεατρική καί Σχηνοθετιχή Σχολή τοΰ 
διάσημου Λαντισλάς Μεντζυες {1925—1926), δπου είχε συμμαθητή καί τον 
Βακαλό, κι’ έπειτα στή Σχολή Ντυλέν. Στα 1928 ό Ντυλέν τον προσλαμβά
νει ώς ιδιαίτερο σκηνοθέτη στο Θέατρο «’Ατελιέ», οπού ο Σαραντίδης κινεί 
ολόκληρη φάλαγγα ηθοποιών καί ξεχωρίζει ώς κάτοχος των μυστικών τής 
σκηνής. Αυό χρόνια άργότερα τον βλέπουμε πρώτο σκηνοθέτη τής περίφημης 
«Συντροφιάς τών δέκα πέντε», ήτοι των 15 συνεργατών καί μαθητών τοΰ 
μεγάλου σκηνοθέτου Ζάν Κοπώ, τής δόξας τής Γαλλίας. Ό  Γιαννούλης γί
νεται δ δημιουργός, δ ποιητής της σκηνής. Μετά τό Παρίσι ανεβάζει άρμο- 
νικά καί άκούραστα έργα στο Λονδίνο, καί στις Σχανδιναυιχές χώρες. Τό 
δνομά του γίνεται γνωστό Τό 1933 έρχεται γιά λίγους μήνες στήν Ελλάδα, 
καί μειαχαλείται από τον Ζάν Κοπώ γιά ν’ άναλάβή τή γενική σκηνοθεσία 
μέ τό ψευδώνυμο Ζάν Σαράν. Ό  Σαραντίδης είναι πια δ πεπειραμένος καί 
Ενθουσιώδης σκηνοθέτης, και σιά έργα πού ανεβάζει ξεχωρίζει ή σφραγίδα 
του, ή σφραγίδα τοΰ καλλιτέχνου, πού είναι υποταγμένος στό νόμο τής μεγά
λης Τέχνης καί τής πειθαρχημένης συνείδήσεως.

Λαμπρός εργάτης τής σκηνής είναι δ Θράξ καλλιτέχνης καί στό «Θέα
τρο Μαντελέν». Πολύτιμη βρίσκει τή συνεργασία του αργότερα καί δ II ι- 
τοέφφ. Τον ’Οκτώβριο τοΰ 1936 ή Μαρίκα Κοτοπούλη τον καλεί οτό νέο 
θέατρό της, στό «Ρέξ», πού ανοίγει το Φεβρουάριο τοΰ 1937 μέ τό έργο 
«Έλισσάβετ» τοΰ Άντρέ Σωσσέ. ΚΓ Εδώ δ Σαραντίδης έδειξε τα καλλίτερα 
στοιχεία τής καλλιτεχνικής του εργασίας. Σ ’ δλα τά έργα κυριαρχοΰσεν ή 
δημιουργική του πνοή, ή ποιητική του φαντασία. Τά φώτα του υστέρα 
άπλώνονται στό θέατρο τής Κατερίνας Άνδρεάδου εδώ καί στή Θεσσαλο
νίκη στους «'Ενωμένους Καλλιτέχνες». Τό όνειρο κάθε καλού σκηνοθέ
του είναι ν’ απόκτηση δική του δραματική Σχολή. Καί 6 Γιαννούλης έκαμε



oto θέατρο Κυβέλη; τή Σχολή του. ’Ήθελε νά κείνη καί δικό του θέατρο. 
Ή  προσπάθεια του ματαιώθηκε μέ το Δεκεμβριανό κίνημα. Ί ο  1946 ξανα- 
πήγε oto Παρίσι. ’Έκανε συμβόλαιο μ’ ενα θέατρο και λογάριαζε μόλις τε* 
λεκόση να γυρίση στην “Ελλάδα. Τό έργο τοΰ Σαραντίδη είναι μεγάλο. Δεν 
ήταν μόνο μεθοδικό; καί εμπνευσμένο; σκηνοθέτης. Ή τα ν  δημιουργός. Γό 
'Ελληνικό Θέατρο τοΰ οφείλει ευγνωμοσύνη, διότι τό υπηρέτησε μέ πίστη 
κ α ί α γάπη1). τ ρ ια ν τ . δ . θ ε ο δ ω ρ ιδ η ς

Α Δ Α Μ . Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ά πέθανεν ό καλός Θράξ, ό καθηγητή;, ό συγγραφέας, ό ερευνητή; 
τής Θρακικής 'Ιστορία;. Γεννημένο; στην Άγχίαλο στά 1869 σπουδασμένος 
στη Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή καί στή Σμύρνη καί στο Κίεβο Θεολογία, 
προσέφερε πολλά καί ώ; καθηγ. καί ώ; συγγραφέας. Δίδαξε στην Εΰαγγελ. 
Σχολή Σμύρνης, στή Σεβαστούπολη, στην'Οδησσό. Στά 1919 κατέφυγε σιή 
Σμύρνη καί πάλι ώ; καθηγ, τής Εΰαγγελ. Σχολής καί συντάκτης τοΰ ιεροί 
Πολυκάρπου έως την Μικρασιατικήν καταστροφήν. Στά 1922 διωρίσθη σιό 
’Αρσάκειο οπού δίδαξε καρποφορώ;. 'Έγραψε πολλά ’). Ή  μνήμη του άς 
είναι αιώνια.

Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η Σ  ΛΟΥΛΟΥΔΟΤΤΟΥΛΟΣ

Μάς έγκατέλιπε καί δ έξ Άγχιάλου διδάσκαλος Μιλτιάδη; Λουλου 
δόπουλος. Μορφή αξιόλογη γιά τό έργο του τό δασκαλικό καί τό λαογρα 
φικό, πού από τό 1903, όταν εΐταν διδάσκαλο; τής κοινότητος Βάρνας Ιξέ· 
δωκε τά λαογραφικά των Καρύων τής επαρχίας Καβακλή. 'Ο  Μ. Αου· 
λουδόπουλος εΐταν μια μορφή εξαιρετική, κοσμησμένη μέ πολλά προσόντα 
και φυσικά καί επίκτητα. Διδάσκαλος έξαίρειος, δπου καί αν ειργάσθη 
υπήρξε δημιουργικός καί άφήκε λαμπρά; εντυπώσεις καί αποτελέσματα. Ώ ς 
λαογράφος υπήρξε δεινός. Δυστυχώς 8μο)ς βιοπαλαιστής άπό τό 1906 έως σή
μερα εδώ στάς ’Αθήνας, δεν ήμποροϋσε τίποτε να μας ξαναδώση λαογρα- 
φικό, άπό τό υλικό που είχε μαζέψει. Διδάσκοντας στά Λύκεια καί δίδοντας 
μαθήματα ιδιωτικά εζησε έπί 43 χρόνια εδώ στην’Αθήνα άφίνοντας μνήμη 
άγαθή.‘Υπήρξε από τους παλαιοτέρους λαογράφου; τής Θράκης καί τό μόνο 
έργον του τά «Λαογραφικά των Καρύων Βορείου Θράκης», οπού υπήρξε 
διδάσκαλος, τον καθιστά αθάνατο εις την ιστορίαν τής Θρακικής λαογρα
φίας. Ή  ’Αττική γή ας τοΰ είναι ελαφρά. π.

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ

*0 Δημήτριος Παντελής, γεννηθείς στά Μαρμαρά καί εγκατασταθείς 
στην Κωνστανιινουλη άπό νεαράς του ήλικίας, έξελίχθη ολίγον κατ’ ολίγον 1 2

1) Ή  έψημερίς *Φ<δς» Θεσ) νίκης τής 25)3)49 έχει πολλές λεπτομέρειες γιά 
κείνον πού θέλει νά μάθη περισσότερα.

2) Βλέπε Θρακικά Παράρτημα Γ' τ. σ. 166.



είς επιχειρηματίαν έφοπλιστήν διαχεκριμένον. Π ώ ; δέ; 'Ο  τότε εν Κων)πόλει 
Καπετάν Πασά; δηλ. ό τ'πουρνό; των Ναυτικών τοΰ Σουλτάνου Χαμίτ, 
έχων Ιδιόκτητα Ιστιοφόρα καί Ατμοκίνητα πλοία τον προσέλαβεν ώ ; πλοίαρ
χον εξ ου καί ό Δημ. Παντελή; ήτο γνωστός έν Τουρκία ω; Καπετάν Δημή- 
τριο;. Ά φ οΰ ΐπηρέτησεν επί τινα ετη ώ ; τοιοΰτος, ήρχισε ν ' Αποκτά και δ 
ίδιος ιδιόκτητα ιστιοφόρα και κατόπιν και Ατμόπλοιον, είς τρόπον, ώστε 
κατά τό; παραμονάς τοΰ παγκοσμίου πολέμου, δ Δημήτριος Παντελής έν 
σύνεργασίςι μέ τοΰ; δύο νεωτέρους του Αδελφούς μακαρίτας Βασίλειον και 
Ζανήν, νά παρατάξη υπό Ελληνικήν σημαίαν 15 φορτηγά ατμόπλοια χα>: 
ρητικότητος 60.000 τόννων. Εύιύχησε δέ να συνδε&ή μέ τήν θυγατέρα 
μιας τών Αρχοντικωτέρων οίχογενειών στό Μαρ
μαρά, τοΰ ίίω . Εύσταθιάδου, γυναικαδέλφου ί  ■
του,νεαροΰ ακόμη τότε Αλλ’ έξαιρετικώς μορ 
φωμένου. Μέ την εκρηξιν όμως τοΰ πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου τοΰ 1914δ Δημήτρ, Π αν
τελής καταφυγών οίκογενειακώς μετά τών Αδελ
φών του και τοΰ γυναικαδέλφου του εις ’Α θή
νας, μετέφερε κα,ι την έδραν ιώ ν ναυτικών του 
επιχειρήσεων εις Πει ραία. 'Ιδρυσε και εις τό 
Λονδΐνον γραφεΐον κατάλληλον δ ι’ αύιάς. Είς 
την βιογραφίαν τοΰ Νικ, Κυριακίδου,τήν δη- 
μοσιευΟείσαν εις τον προηγοΰμενον τόμον, ανα
φέρω πώς κατέφυγε καί ό Δημ. Παντελής οϊ- 
κογενειαχώς εις την Σύρον τό 1916, καί πώς 
έτυχε νά τούς γνωρίσω καί να έκτιμήσω και 
τον πατριωτισμόν των και τήν έν γένει ύπόστα- 
σίν των υπό τήν τότε ιδιότητά μου, ως αντί- 
προσώπου’εν Συρφ τής έν Θεσσαλονίκη Τριαν
δρίας Βενιζέλου, Κουντουριώτη, Δαγκλή. Καί έν Σύρφ» έγνώσδησαν αι προ
σωπικότητες αμφοτέρων τώ ν’μεγάλων πατριωτών τοΰ Ν, Κυριακίδου κιτΐ 
τοΰ Αημ. Παντελή καί μεταξύ άλλων δτι καί ό δεύτερος ώ; καί δ πρώτος 
άνήγειραν περικαλλή μέγαρα διά τήν σιέγασιν τών εκπαιδευτηρίων τοΰ 
Μαρμαρά τών Κυριαχιδείων καί τοΰ Παντεληδείου Παρθεναγωγείου. Τοι- 
οΰιος ήχο δ Δημ. Παντελής. Δραστήριος, δημιουργικός, πρότυπον οικογε
νειάρχου. Δυστυχώς όμως απέθανεν εϊς ηλικίαν μόνον 62 ετών, iv Ά θ ή . 
ναις τό 1921. ’Αλλά καί Αποθνήσκων άφησε σύζυγον, πού τον ανχιχαίΚ- 
στα εις τήν ευεργετικήν του δράσιν, τήν Άφέντούλαν (Αποθανοΰσαν εν ’Α* 
θήναις, μέσα εις τύ ύπό τοΰ συζύγου τη; Ανεγερθέν εΰγενές μέγαρον τής γω 
νίας τών οδών ’Ακαδημία; — Φραγκλ. Ροΰοβελτ καί Σίνα ιόν Φεβρ. 1948) 
Καί τα 7 τέκνα του. Τέσσαρα άρρενα,; τόν Παντελήν,’Ιωάννην, ’Αλέξανδρον

Δημήτριος Παντελή;



καί Ό μηρον, ποί) διακρίνονται η δη και ot τέσσαρες εις τήν Ευρώπην καί 
τήν ’Αμερικήν ώς έφοπλισταί, και τρεις θυγατέρα; την Αικατερίνην Μαρά- 
του, πολιτ. μηχανικού, την Εΰστραιίαν Μπάρδη, βιομηχάνου και την Α γ
γελικήν Τζανετάτου, έπιχειρη ματιού. Άλλα καί ό αδελφός τής μακαρίτισοας 
Άφεντούλας Δ. Παντελή, ο Νικόλαο; Εύσταθιάδης (περί τής έξελίξεως τού 
οποίου, ώς έφοπλ ιστού καί δημοσίου ανΒρός θα δμιλήσωμεν άλλαχοΰ) έξα- 
κολουθεΐ να έξυπηρετή καί τους ανεψιούς του, ώς Γεν, Διευθυντής ιών έν 
Έλλάδι έδρευουσών δύο ανωνύμων εταιρειών των, υπό τάς επωνυμία; «Πει- 
ρα’ίκή Έμποροναυτική» Α, Ε· καί «Κτηματική—Ε μπορική Παντελή* A Ε. 
και τάς οποίας ϊδρυσαν προ ετών οι αντάξιοι υιοί τοΰ αειμνήστου Δημητρ. 
Παντελή, ϊοιοΰχος ΰπήρξεν ό Δημ. Παντελής καί τοιαϋτα τέκνα συνεχίζουν 
έπιτυχώς το έργον του εις το επιχειρηματικόν καί τό κοινωνικό - εθνικόν 
πεδίον. Μέ τά Ατμόπλοιά των περιφέρουν ιτνά τους Ωκεανούς ΰπερήφα 
νον την 'Ελληνικήν σημαίαν, υπέρ τής οποίας τόσα έπραξαν οί δύσμοιροι 
Μαρμάρινοι.

ΧΡ. Β Α Σ ΙΛ Α Κ Α Κ Η Σ

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Α Γ Α Θ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Σ  Κ Α Ι Β Ο Ρ Ε ΙΟ Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ

ΥΠΟ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ· ΒθΦΕΟΣ 
(Νέα Ύόρκη 1948)

‘Ο Εΰθ. Γ. Βαφεύς στή Νέα Ύόρκη τής ’Αμερικής έπεδόθηχε καί 
μαζεύοντας ίστορικό υλικό έγραψε καί τύπωσε τήν 'Ιστορίαν τής Α γαθού 
πόλεως. Μια εργασία επίπονη και πολλής έρευνας. Ό  άνθρωπος έπετέλεσε 
τον πόθο του : νά δή την Πατρίδα του Ιστορημένη. Εύγε του.Έβαλε κ ι’ αυ
τός τό θεμέλιο λίθο μιας εργασίας, πού χρειάζεται συνέχεια, χωρίς ν’ άπο- 
τελή ευκαταφρόνητη δουλειά ή συλλογή καί δημοσίευση τόσου υλικού χρήσι
μου καί άξιόλογου καί μέ τόσον πλούτον καί λαμπρότητα.

Ό  Εύθ. Βαφεύς χωρίς νάχη αξιώσεις ιστοριογράφου έκοπιασε πολύ, 
συνέλεξε υλικό, δεν άφήκε πτυχή τής ιστορίας τής πατρίδος του νά μή τήν ξε· 
διπλώση καί τέλος έκφραστικώτατα έχυσε τό πάθος του στόν τρόπο τής συγ
γραφής καί τής έκτυπώσεως. Ά γωνίοθηκε άγώνα μεγάλον καί έκέρδισε ιόν 
στέφανον τοΰ άγωνιστή.

Συγχαίρω ιόν καλόν πατριώτην, τον αϊσθηματίαν Θράκα καί τον έκ- 
ιελεστήν τοΰ έργου. Ή  Άγαθούπολις βουργαρική τώρα έχει τήν πνευματικήν 
φωνήν της, πού πάντοτε θά φωνάζη τήν ελληνικότητά της καί θά διακη- 
ρύσση δτι τά παράλια τοΰ Εύξείνου ήοαν πάντοτε άμειγώς ελληνικά δπως 
ομολογούν καί οί ίδιοι οί Βούργαροι, άν καί διαστροφείς τής ιστορίας ’). 
______________  π, π.

1) Ischirkow , χαύηγ. Πανεπιστημίου Σόφιας, B ulgaria  1910 Σόφια σ· 142.



ΠΟΛΫΔ. ΓίθΠθίίΡΙΣΓΟΔΟΥΛΟΥ
— Το Πρόγραμμα τής Ετα ιρείας Θρακικών Μελετών,
—Ή  'Ελληνικότης τής Θράκης.
—Θράκη, σέ κράζουμε σήκω επάνω.
—Ή  καταστροφή τοΰ Βορειοθρακικοϋ 'Ελληνισμού.
—'0  Ελληνισμό; τής Θράκης από χΐς περιγραφές χών περιηγητών.
—'Ο  Πανσλαβισμός μάς άπειλεΐ καί μας ξεθεμελιώνει.
— Οϊ Πομάκοι (δυο εκδόσεις).
—Ό  Γ. Βιζυηνός.
—Τέσσαρες σύγχρονοι ιστοριογράφοι τής Θράκης.

Π Α  Τ Υ Π Ω Μ Α

— Ή  ποοσφυρά τοΰ Θρακικοΰ 'Ελληνισμού εις τον απελευθερωτικόν 
αγώνα,

—Ό  Έλλ,ηνισμός χής ’Ανατολικής Θράκης.
—Τα εσνάφια στα χρόνια τής δουλείας καί ή οικονομική καί πνευμα- 

ματική άνθηση χοΰ Ελληνισμού σχή Θράκη.
—Στροφή στά περασμένα, δημοσιεύματα Θρακικά στό «Βήμα».
—Οϊ Θράκες πρόδρομοι λαογράφοι στον ΙΗ ' καί ΙΘ ' αιώνα.
— Γ. Βιζυηνοΰ τ’ άνέκδοτα ποιήματα καί τό χειρόγραφό του «Λυρικά».



Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η  Ε ΙΣ  Τ Α  "Α Χ Ν Α Ρ ΙΑ  Ε Π Α Ν Ω  Σ Ε  Β Ρ Α Χ Ο Υ Σ ,,

Στον προηγούμενο τόμο (Άρχεΐον Θραχ. Θησαυροί 13, 1943 —1947, 
209— 227) εχει δημοσιευθή ή λασγραφική διατριβή μου «’Αχνάρια επάνω σε 
βράχους». Μερικές νέες παραδόσεις ποϊι μετά τή δημοσίευση της μελέτης 
εκείνης τις ακόυσα άπό γνωστούς καί φίλους, εντοπίους των επί μέρους πε
ριοχών, τΐς προσθέτω σήμερα περιληπτικά, μέ τήν έπκρύλαξη άλλοτε να ξα· 
ναδημοσιευθοΰν άναλυτικώτερα καί μέ τά ονόματα των πληροφοριοδοτών. 
Οί σημερινές νέες παραδόσεις ενισχύουν άχόμ’η περισσότερο to πόσο είναι 
συχνό καί Ιδιαίτερα αγαπητά oto λαό μας ιό θέμα τοΰ πηδήματος ιώ ν ήρώων 
καί ιοΰ βα&ιον αχναριού ιονς πον για σημάδι άπο μένει πάνω οτή σκληρή 
πέτρα.

Α) Παραδόσεις χιά πήδημα : 1) Κοντά σιήν Άσέα Τριπόλεως είναι 
βαθύ ρέμα, οπού άναφέρεται μυθικό πήδημα από τήν μιαν άκρη τοΰ ρέμα
τος ως τήν απέναντι. 'Η  τοποθεσία έχει τό 3νομα στον ά'ιγενη. Γίνεται φα
νερό οτι πρόκειται για τό .Διγενή, πού ή παρουσία του καί σέ τοπωνύμια 
τής ΓΙελοποννήσου προσλαμβάνει ϊδιάζουσα σημασία. Ή  Πελοποννησιακή 
παράδοση για πήδημα τοΰ Διγενή αντιστοιχεί μέ τΐς ομοιες Κυπριακές, 
Κρητικές καί γενικά νησιωτικές παραδόσεις τοΰ ίδιου θαυμαστού ήρωα. 
2) Στον "Αγιο Βασίλειο Ρεθόμνης (νότια άχτή Κρήτης), στό ποτάμι Κοτου- 
φός, είναι τοπωνυμία στον Λιγενή to Πήδημα. Τό ονομα λένε οτι έμεινε άπό 
τό πήδημα πού εκαμεν δ Διγενής άπό τή μιαν όχθη τοΰ ποτάμιου έκείνου 
ώς τήν άντικρυνή του. 3) Παρόμοια είναι καί τό ποικίλα τοπωνύμια καί οί 
σχετικές παραδόσεις τους γιά τής Γριάς to Πήδημα (Μότικας “Ακαρνανίας 
καί άλλοι), τον Μακρνγιάννη τό Πήδημα (στο Μύτικα, μέρος με βράχους 
ΧΓ ανάμεσα τους ποτάμι), τοΰ Καισαντώνη to Πήδημα  (στά “Άγραφα). Τό 
ίδιο καί γιά τις άντίστοιχες παραδόσεις γιά άλλα παρόμοια πηδήματα ί) δαι
μονικών οντων ή ιστορικών προσώπων μεσαιωνικών καί νεοελληνικών.

Στά δυο τελευταία τοπωνύμια βλέπομε οτι τον άκριτικό Διγενή στο 
ρόλο τοΰ πηδήματος τον αντικαθιστούν ήρωες τής Έπαναστάσεως. Συμβαί
νει δηλ. καί στά τοπωνύμια μας ο,τι συμβαίνει μέ τά δημοτικά μας τράγου 
5ta, όπου, σέ ρόλους καί μοτίβα άκριτικών τραγουδιών, οί «κριτικοί ήρωες 
ύποχαθιστανται από τούς ήρωες τής Έπαναστάσεως κι“ έτσι τό παλιό άχρι- 
τιχό τραγούδι φαίνεται σά νά είναι νεώτερο καί κλέφτικο. “Ας έχομε όμως 
ΰπόψη μας 3ıt τό Κλέφτικο τραγούδι τοΰ είδους αύτοΰ—μύθος, περιεχόμενο, 
έπεισόδια—είναι ουσιαστικά πολύ πιό παλαιότερο άπό ιά Ϊστορικά γεγονότα 
πού τό ίδιο τά περιγράφει μέσα στούς στίχους του.

Β) Παραδόσεις για  αχνάρι; 1) Στδ Πέταλο, βουνό τής “Άνδρου, στην 
κορφή του πάνω στο βράχο σώζονται τ’ άχνάρια άπό τό πέταλο τοΰ άλογου



του Χρίστου, δίαν κάποτε πέρασε δ Χριστός άπό Ικεΐ. 2) Πηγαίνοντας προς 
την κορφή στον "Ανω Λιά το ΰ ’Αναπλιοΰ, σώζονται έκεΐ στο δρόμο πατή
ματα από τό άλογο τοΰ “Αγιου Λιά. 3) Στήν Τροιζήνα, απέναντι στον Πόροι 
είναι τό Γεφνρι τον Jıa^oAoo. E tvaı ένας περίεργος κοίλος φυσικός βράχος 
πού Ινώνει τις δυο άπέναντι όχθες τοΰ ξεροπόταμου. Πάνω στο βράχο έχει 
άπομείνει ιό άχνάρι από τό πόδι τοΰ Διαβόλου, δταν άπό αυτό τό μέρος πέ
ρασε κείνος αντίκρυ.

Γ) Παραδόσεις χιά πήδημα και χιά αχνάρι μαζί : 1) Στο Κάστρο 
τής Ώ ριάς τής Μέσα Μάνης είναι ένας ψηλός βράχος, άπ’ δπου ή βασιλο
πούλα πήδησε κάτω στο γκρεμό, καβάλλα στ’ άλογό της. Στήν άκρη τοΰ 
βράχου σώζεται τό σημάδι άπό τό πάτημα τοΰ αλόγου της. Τό μέρος έκεΐνο 
ως ιά σήμερα ιό λένε «τό Χαλί τοΰ ’Αλόγου», {δηλ. τό πέλμα, τό άχνάρι 
τοΰ αλόγου). 2) Στο χωριό Ε π ά νω  Αούμα επαρχίας Μεραμβέλλου νομοΰ 
Λασηθίου, ακριβώς στή θέση Κάστελλος, εκεί είναι «το Πάτημα τον Ά γ ιο ν  
.Γεωργίου». Τό σημάδι έγινε άπό μεγάλο πήδημα τοΰ ‘Αγίου καί τοΰ αλό
γου του ώ; τό άντικρυνό «Ξερονήσι», ένα νησάκι κοντά στή. Σπιναλόγγα. 
3) Στην Παρνασσίδα, άνάμεσα στο δρόμο άπό Καλοσκοπή στό Κ«στέλλι, 
είναι ή τοποθεσία στήν Άλογοπατηοιά. Έ κ εΐ κάποτε δ “Αι-Γιώργης, κα
βάλλα στ3 άλογό του, πήδησε ώ : τό άντιχρυνό βουνό, τον "Α ϊ—Βασίλη, 
όπως τό λένε.

Στις πιό πάνω παραδόσεις προσθέτω και τις εξής τέσσερες πληροφο
ρίες, πού τις βρίσκω δημοσιευμένες σκόρπια : 1) Τοπωνύμιο τής ’Ηλείας 
στο Ά λογοπάτημα. Είναι άχνάρι πάνω σέ βράχο, πού έμεινε άπό τό πέταλο 
τοΰ άλογου ενός Τούρκου πασά (βλ.’Αθηνα 42, 1948, 213). 2) Τοπωνύμιο τό 
Φοαγκαπήδημα στην Η λεία  και παράδοση έκεΐ ο τι ένας Φράγκος, πού κυ
κλωμένος κινδύνευε άπό τούς Τούρκους, προσευχήθη στον "Αγιο Νικόλα και 
πήδησε άπό ιήν κορυφή τοΰ ψηλοΰ βράχου δίχως νά πάθη τίποτα. Στή ρίζα 
τοΰ βράχου κάτω, έμεινε πάνω σέ πέτρα τό σημάδι άπό ιό πέταλο τοΰ αλό
γου του (Άθηνά 52, 1948, 214). "Ιδιο ονομα τοποθεσίας βρίσκεται και στην 
"Ηπειρο, τό Φραγκοπήδημα (’Ηπειρωτικά Χρονικά 1, Î926, 100). 3) Το
πωνύμιο ή Άλογοπατηοιά  υπάρχει καί στή Βοιωτία, όπως βεβαιώνεται στο 
άρθρο άλογοπατηοιά τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού ’Ακαδημίας ’Αθηνών (τόμ. Α ', 
σελ, 476). 4) Τοπωνύμιο Δράκου Πηδήματα  υπάρχει στην Παρνασσίδα. Τό 
δνομα προέρχεται άπό επιχώρια παράδοση οτι τά έκεΐ βαθουλώματα πάνω σέ 
βράχους προήλθαν άπό τίς δρασκελιές πού έκανε κάποιος δράκος (’Α θηνά44, 
1933, 122).

Γίά δλα τά παρόμοια τοπωνύμια, δηλωτικά πηδήματος, καί άν σήμερα 
δέν έχομε καμιά σχετική γι’ αυτά παράδοση, όμως αυτή ασφαλώς θά ύπάρχη 
ή θά υπήρχε. Ή  τέτοια παράδοση ή δέν 9ά εχη καταγραφή για την έρευνα, 
θ ά  λέγεται δμως σήμερα άνάμεσα στους έντοπίους τής περιοχής, ή θά εχη



λησμονηθή καί «Ünü τούς ίδιους τούς εντοπίους σήμερα, ασφαλώς δμως θά 
υπήρξε παλαιότερα, καί απόδειξη της είναι ή σημασία τού σημερινού τοπω
νυμίου. Στην τελευταία περίπτωση, το τοπωνύμιο μπορούμε νά δεχτούμε ou 
δέν είναι παρά ή περιληπτική ίπιτνμβτα. επιγραφή τον νεαρόν επιχώριον 
μύΰ·ον. Άλλα καί μόνο από τή σύντομη τούτη επιγραφή άρκετά μαθαίνομε 
γιά τον άγνωστό μας νεκρό πού εκείνη σκεπάζει.

Μέτήν εύκαιρία των πιδ πάνω, θά ήθελα νά κάμω την έξης διόρ
θωση : Σ ιό  άρχαΐο χωρίο τού Αιλιανοΰ πού τό παραθέτω στή σελ. 210 σημ. 
1 (τού Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τόμ, 18) ή ακριβής σημασία του έχει ώς έξης : 
Πώς υπήρχεν ή αρχαία δοξασία οτι, αν ένα άλογο τύχαινε νά πατήση πάνω 
σέ άχνάρι λύκου, αμέσως τότε τό άλογο έκεϊνο μούδιαζε. wE toi δμως ή πλη
ροφορία αυτή τοΰ Αίλιανοΰ παίρνει ίδιάζουσα σημασία και ενισχύει την §κ- 
δοχή δτι στό αχνάρι τού κάθε ανθρώπου ή ζώου άπομένει κα'ι ενεργεί ενα 
σημαντικό μέρος από τις ψυχικές διαθέσεις εκείνου, πού πάτησε, πέρασε καί 
άφησε πίσω του μονάχα τό άχνάρι του. ’Ακριβώς γιά τό λόγο τούτο ή άρ 
χαία αυτή πληροφορία τού Αϊλιανοϋ θά πρέπη τού λοιπού : α) νά συνδεθή 
με τις άλλες όμοιες νεοελληνικές καί μεσαιωνικές δοξασίες πού διεξοδικά 
άναφέρονται στις σελίδες 213—215 τού περυσινοΰ τόμου (Ά ρχ. Θρακ, Θησ. 
τόμ. 13)’ β) καί συνεπώς νά ενισχύη ακόμη πιό πολύ τή νέα ερμηνεία πού 
στις ίδιες εκεί σελίδες 213—215 αναπτύσσεται γιά τά ίδια αυτά θέματα.

Παρόμοιες μέ τό «χνάρι τοΰ λύκου ιδιότητες λεγόιαν δτι εχει καί 6 
αστράγαλος τοΰ λύκου, όπως ο ίδιος ό Αΐλιανός (Περί Ζώων 1, 36) μάς ανα
φέρει : «Ει δέ ύπορρίψτας αστράγαλον λύκου τετρώρφ θέοντι, ιό δέ ώς πε- 
πηγός Ιστήξεται, τών ίππων τον αστράγαλον πατησάντων».
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

α) Κ ατά  α ν γγ  βαφείς

Ά η σ σ το ίίδη  iff., Συνοπτικόν σημείωμα σ. 9—13. *Η ορθόδοξος ελληνική μητρό- 
«ολις Φιλ)λεως σ. 32—63. Βιβλιογραφίαι διακριθέντων Φιλί π πουιτολιτών 
σ. 64—91. Λεξιλόγιον τής έν Φιλ)πόλει 'Ελλην. διιιλέκτου σ. 179 — 192. Σο· 
νέττα σ. 334—415,

B iff Ν, (Bees), "Εμμετρα κείμενα Στεφ. Κουμανοΰδη ο. 305—347.
BoyaÇlij 4 ., * Ελλην. Μοναστήρια Ροδόπης σ. 99 — 156.
Πίτορμακα Δ., Περί τής καταγωγής των Σαρακατσαναίων καί τοΰ ονόματος αυτών 

σ. 193-270.
Χωνόταν τι κι 3 η ΛΓ., Ό  Πατριάρχης Ιερεμίας Β' ό Τρανός σ. 157 —160.
Οίκον ο μ  ϋ ο ν  Δ,, Περί Γ. Σταυράκογλου σ. 95—98.
Παπαχριοτοδούλον H ol., Τεσσαρες σύγχρονοι Ιστοριογράφοι Θράκης β, 161 — 118. 

Ή  θρακική αρχιτεκτονική ΙΘ ' αίώνα σ. 271—272. Ό  I*. Βιξυηνός καί τό 
χειρόγραφό του Λυρικά σ. 279—304, Σημειώματα, μνημόσυνα, βιβλιοκρισία 
σ. 348-373 .

Ρωμαίου Κ  , Δοξασίες τών διαφόρων λαών γιά τήν καταγωγή τοΰ άνθρώπου 
σ. 273—293- Προσθήκη σ. 374 -3 7 6 ,

β )  Κα&’ ϋλιιν

Γλωσσικά : (Άΐίοστολίδου Μ.). Λεξιλόγιον τής έν Φιλ)πόλει Έλλ. διαλέκτου (σ. 
179-192).

'Ιστορικά: {’Αποσιολίδου Μ.). Ή Ορθόδοξος Ιλληνική μητρόιτολις Φιλ)λεως (σ· 
33—63), Βιογραφίαι διακριθέντων Φιλιππουπολιτών (σ 64—94), (Ν. Βέη), 
"Εμμετρα κείμενα Στεφ. Κουμανούδη (σ. 305—347). (Δ. Βογαζλή). ‘Ελληνικά 
Μοναστήρια Ροδόπης (σ. 99— 156). (Δ. Γεωργακά). Περί Σαρακατσαναίων 
και τοΰ ονόματος αΰτών (σ. 193—270). (Κωνσταντινίδη Μ). Ό  Πατριάρχης 
Ιερεμίας Β' ό Τρανός (σ. 157— 160). (Οίκονομίδη Δ.). Περί Γ. Σταυράκο- 
γλου (σ. 95—98). (Παπαχρι στο δούλου Πολ.). Τέσσαρες σύγχρονοι ιστοριογρά
φοι Θράκης (σ. 161—178). ‘Η θρακική άρχιτεκτονική (σ. 271—272). Ση
μειώματα, μνημόσυνα, βιβλιοκρισία (σ. 348—373), Γνώμες καί σκέψεις (14 — 
31). ’Επιτύμβιο Άποστολίδου (σ. 9— 13).Ό  Γ. Βιξυηνός (σ, 279—301).

Aaoyguqptxa t (Κ. Ρωμαίου). Δοξασίες των διαφόρων λαών γιά τήν καταγωγή τοΰ 
άνθρώπου (σ. 273—29S), Προσθήκη (σ. 361— 364). Σημειώματα αναστενα
ριών (σ. 348—353). Ευρετήριο σ. 377—382,



ΠΟΛΥΔ. Π Α Π Α ΧΡ ΙΣΤΟ Δ Ο ΥΛ Ο Υ  

ΑΡΧΕ ΙΟ Ν  ΤΟ Υ  Θ ΡΑΚ ΙΚΟ Υ  ΛΑΟ ΓΡΑΦ ΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΓΛΩ ΣΣ ΙΚΟ Υ  Θ Η ΣΑΥΡΟ Υ

Τόμοι δεκατέσσαρες (άτό 1934— 1948) Δρχ. 50 000 έκαστος

ΕΠ ΙΤ Υ Μ Β ΙΟ Ν  ΧΡΗ ΣΤ Ο Υ  ΤΣΟ ΥΝΤΑ
Έ πίμετρον ΣΤ ' τόμου

Τ Ι Μ Η  Ε Κ Α Σ Τ Ο Υ  Τ Ο Μ Ο Υ  Δ Ρ Χ .  - 1 0 0 . 0 0 0

t ] Ρ Ο Σ ε χ ω τ :  ε κ α ι α ε Τ α ι  κ α ι  τ ο

ΕΠ ΙΤ ΥΜ Β ΙΟ Ν  Γ. Β ΙΖΥΗ Ν Ο Υ
του θ ρ α κ ό ς τιοιητοΰ καί διηγηματογράφου

ΠΟΛΥΔ. Π Α Π Α ΧΡ ΙΣΤΟ Δ Ο ΥΛ Ο Υ

Δ ΙΗ ΓΗ Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Θ ΡΑΚΗ Σ

1) θρακ ικές ’Ηθογραφίες, τόμοι 5-
2) Ή  Τουρκεμένη.
3) Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρονιάτικα διηγήματα.
4) Χριστούγεννα στή Θράκη.
5) Π ασχαλιά στή Θράκη.
6) Τά περασμένα στή Θράκη.
7) Χαμένοι κόσμοι-
8) Σ ά ν  Ιστορίες, σάν Παραμύθια (φυσισγνωστικά).



Ε Κ Λ Ο Γ Η
ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΝΕΤΤΑ ΤΟΥ

ΕΚΔ1ΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Φ ΡΟ Ν Τ ΙΔΑ  

Π Ο Λ .  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ  και  Δ. Κ. Β Ο Γ Α Ζ Λ Η

*  *  *

ΑΟΗΝΑΙ 1949



Κ . Μ . Α Π Ο ΙΤ Ο Λ ΙΔ Η Ι  
'ΐΊλ ι'Γ .ιουπολί; 1889

* ΙΙαραοτραίήματα, ετρΟΟΛάϋειες, ποιονς, 

»(” σ,τι ίζησα τ ’ άοάδιασα ίδώ σ' ανιη 

την άνδοδίαμη μον ώοάι· io»'2ot’<îıö, 

l\ai τά γεράματα, χα&ώ; τα ıttEra, 

nol τ’ αμαρτήματα, staOtbi ή αρετή, 

ηαίρνανν χα/.ή μορφή μία' τά τραγούδια,
GOETHE

(M trdqQ . Μ. ‘ Α π ο σ τ ο λ ή )



*0 Κ. Μ. Άπσστολίδης ΰιτήρξεν ένας λαμπρός φιλόλογος, £ν«ς σεβα
στός κι άζιος καθηγητής και ένας ευσυνείδητος ιστορικός, ό μεγαλύτερος της 
Βορείου Θράκης. Στη ζωή του είχε γίνει και δημοσιογράφος καί διηγηματο- 
γράφος καί ποιητής, χωρίς να μπόρεση νά ίπιβληθή στον κύκλο των λογο
τεχνών, Παρεμεη’Κ μάλιστα άγνωστος, Ειχεν εκτυπώσει και άλλα ποιήματα 
τά «Μοιραία» του, λυρικά έπυλλια, πού χά έπήνεσε δ Μυστριώτειος ποιητι
κός διαγωνισμός (1922).Έδημοσίεψε—όχι βέβαια σέ βιβλίο—καί διηγήματα, 
όπως δ ϊάιος γράφει σε σημειώματα του ')■ * I, II.

Σ3ΙΆ, (διάγραφο^/Έργα λογοτεχνικά εκτυπωμένα Κ. ΜνριίΧου Ά ποοτοΧ ϋου,
I , Π ο ι ή μ α τ α

Τά Μοιραία, έπύλλια έπαινεδεντα εν τ<ρ Μιστριωτείφ ποιητικω διαγωνισμφ το Ο 
1922: (ό Πολυκράτης, δ "Ιβυκος, δ Κυπάρισσος, ό Νάρκισσος, ό Φαί- 
9ων, 6 Πΰραμος καί ή Θέσβη). Παράρτημα : ή Σεμίραμις, δ Σέσοο- 
στρις, ή Σύριγξ, τό Κολοσοαΐον, ό Άλάριχος, (δεκατετράστιχα), εις 
16ον, σελ, 155, έτος 1928, Ά θηναι, τιι,τ. ΆΟανασούλα,

I I .  Δ τ η γ ή μ α τ α
Η  Νεράιδα, έν τη> περιοδικφ Kîjgvm  Κων}πόλεφς του 1891 έν συνεχείς καί έν τφ 

Νεολόγιρ Κων)πόλεως έν συνεχείρ 187i.
Δέν 0-ά έπανέλΰη, έν ύφη μ. Νεολόγος Κων)πόλεως τοΰ 1891.
Ό  Γόης, έν δυσίν έπιφυλλίσι τοΰ ΝεοΧόγον τοΰ 1891.
"Ανθος έαρος μαρανΟέν, έν τφ περιοδικφ Κ ήρνκι τοΰ 1891 εν συνεχείς*.
"Ακανθοι ύιτό ρόδον, έν τφ ΙΐεοΙόγω  τοΰ 1891 έν συνεχείς.
Τις πταίει, αυτόθι, έτος 1891.
Δεκαειτταέτις άπέΐΐανεν, αΰτόδι, έτος 1892 Ιν τέσσαρσιν έπιφιιλ. καί έν ταΐς Είδη- 

οεσι τον Α ίμον  Φιλιππονπόλεως τοΰ 1899 έν συνεχείς:.
Διότι ή το πτωχός, έν τη Σαββαιιαία έιτιϋ'εωρήοει τον ΝεοΧόγον, έτος 1892 καί έν 

ταΐς Είδήσεσι τοΰ ΑΓμου τοΰ 1899 έν σιινεχείφ 
*0 αποχωρισμός, έν τή Σαββατιαία επιθεω ρήσει τον ΝεοΧόγον, έτος 1892 
Μηδένα πρό τοΰ τέλους μακάριζε, α&τόίλι, έτος 1892.
Τοιοΰτος δ ανθρώπινος βίος, Ιν  τφ ΝεοΧόγω, έτος 1893 καί έν τη Θρακιxjj είτε* 

τηρίδι Ά ύηνά ίν , έτος 1897.
’Υπάρχει δικαιοσύνη ; έν χφ ΝεοΧόγφ, έτος 1893 Ιν συνεχείς καί έν ταΐς ElSrjoeoı 

τοΰ Α ϊμον, έτος 1899 εν συνεχείς·
Τό όνομά σου, γίίναι, έν τφ Νεολόγφ, έτος 189i έν συνεχεία καί έν ταΐς Είδήστσι 

τοΰ Αίμου, έτος 1899 έν συνεχείς.
Ή  Χριστουγεννιάτικη φωτιά τής σπηλιάς, έν ταΐς Είδήοεοι τον Α ΐμονάχος  1898. 
Τά στοιχειωμένα Χριστούγεννα, αύτό9ι, έτος 1899.
"Ονειρον χορευτού, αυτόθι, έτος 1900.
Πώς λοιπόν; ('Οδοιπορικοί σημειώσεις), αδτόδι, έτος 1901 έν συνεχείςι.



Ό  Άποστολίδης εΐχε μουσικό άψτϊ καί ρυθμικό. ‘Έ νιω θε άπό μέ
τρα καΐ προσωδία κα'ι δύσκολα θάβρισκε κάνεις ψεγάδια προσφδιακά καί 
χασμωδίες στα ποιήματα του. Τον άκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο τον μετα
χειρίζεται άνετα συναρμόζοντας τον με τον καταληκτικό δεκατετρασόλλαβο 
αντί τοΰ κλασικού ενδεκασόλλαβου, για τήν κανονική τοΰ στίχου τομή, πού 
γίνεται πάντοτε μετά την Ογδοη συλλαβή καί διαιρεί έτσι τό στίχο σέ δυό 
ήμίστιχα, πράγμα που δε μπορεί νά τό επιτυχή κανείς με τούς Ινδεκασόλλα 
βους στίχους. Μεταχειρίζεται τόν ίαμβο. Ή  ορθογραφία του είναι λεπτολό
γος, γιατί ετήρησε πιστά τήν ιστορική ορθογραφία. Εϊτανε ό μακαρίτης άκρος 
οπαδός τής καθαρευοόσης σέ κάθε είδος λόγου πλήν τό λυρικό, οπού δέ 
μπορούσε νά μή υποχώρηση.

Ή  επιθυμία του είχαν νά εκτυπωθούν δλα τα σονέττα του, άλλ’ 
αΰιά είναι περισσότερα από 150. "Ετσι ό κ. Δ. Βογαζλής, που με τή δια
θήκη του τοΰ άνέθεσε νά φροντίση για τήν εκτύπωσή τους, διαλέγοντας τά πιό 
χαρακτηριστικά απ’ αυτά, τά προσφέρει στο κοινό, κι’ αύτό ας κρίνη τήν αξία 
τους. Ό  άνθρωπος ποτέ δέ θορύβησε, ποτέ δεν έτυμπάνησε τήν πνευματική 
του παραγωγή, ούτε στην ποίηση ούτε στα πεζογραφήματα του τόσο, ώστε 
έμεινε άγνωστος.’Από τά λίγα αυτά τραγούδια του 3ς κριθή αν τό έθνος μαζί 
μέτήν άπώλειαένός αληθινού ιστορικού έχασε κενανάπό τούς καλούς ποιητάς.

'Ο ίδιος μεταχειρίζεται τοΰ G o e th e  τό οοφό λόγο :

«Παραστρατήματα, προσπάθειες, πόνους 
m o,τι εζηοα, ταράδιασα ίδώ  σ’ αίτή 
τήν άνύλοδέομη μον ώσάν λουλούδια.
K al τά γηράματα, καθώς τά νιάτα, 
καί τάμαρτήματα, καθώς ή αρετή, 
παίρνουν καλή μορφή μέσ' σιά τραγούδια.

Στα χραγουδια του μέσα ανθοβολεί ό κήπος τής ψυχής του. -

Π Ο Λ Υ Δ . Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ



Ό  Μυρτίλος (Κοσμάς) "Αποστολίδης γεννήθηκε στη Φιλιππούπολι 
τής 'Avar. Ρωμυλίας στα 1888 από γονείς "Ορθοδόξους Έλληνας, Ό  πατέ
ρας του ητανε γούναρης και σκεφτότανε και ιόν γυιό του καί μόνο ίου παιδί 
νά τον κάνη επίσης γοόναρη αφού, εννοείται, τελειώσει τό δημοτικό ρχολεΐρ, 
Τό παιδί έξυπνο και μελετηρό ήτανε πρώτο στή τάξι, τόσο στα γράμματα 
δσο και στη διαγωγή. Ό  γιατρός Μιχαήλ Βλάδος, αυτός ό καλός επιστήμων 
καί μεγάλος φιλάνθρωπος, οίκογενειακός γιατρός τού Πασσδ τής "Ανατολι
κής Ρωμυλίας καί τών καλλίτερων τουρκικών καί χριστιανικών οικογενειών 
τής Φιλιππουπολης καί τών περιχώρων, που χάρη στή μεγάλη του επιρροή 
στους "Οθωμανούς γλύτωσε από τήν κρεμάλα κατά τήν Βουλγαρική Έ πανά- 
στασι του 1876—1877 κόσμο καί κοσμάκη, μακρινός συγγενής τής οικογέ
νειας "Αποστολίδη, συμπάθησε τόν μικρό Κοσμά, τον πήρε υπό τήν προ
στασίαν του, άνέλαβε τήν συντήρησί του στο Γυμνάσιο τής Φιλιππουπολης 
κι" εΐχε σκοπό νά τόν στείλει στή Γερμανία να τελειοποιηθή. Στο μεταξύ 
όμως πέθανε δ ευεργέτης του. ’Ηταν τό πρώτο χτύπημα τής μοίρας, πού 
κατάβαθα τό έννοιωσε δ Μυρτίλος. Έ τσ ι άναγκάσθηκε νά μείνη στη γεννέ- 
τειρά του, άλλ" άμμέσω; ή 'Ελληνική Δημογεροντία ιόν διόρισε Επιμελητή 
τών Ζαριφείων Διδασκαλείων και τού άνέθεσε συγχρόνως τή διδασκαλία 
τών Ελληνικών στό ΙΙρογυμνάσιο τών άρρένων καί στό Παρθεναγωγείο. 
Ό  Μυρτίλος ώς δάσκαλος κι" ύστερώτερα ως καθηγητής ήταν παρ’ όλην 
τήν αυστηρότητα του, ο πιο αξιαγάπητος άνθρωπος στα δυο Ιδρύματα. 
Τον έθαάμαξαν καί τόν έλάιρευαν ol μαθητές καί οι μαθήτριες του, γιατί 
καί δ ίδιος μέ στοργή, επιμονή καί υπομονή παρακολουθούσε τήν πρόοδο 
κάθε μαθητου του χωριστά, βοηθούσε τούς πιο άδύνατους καί περισσότερο
μις φίλος παρά ώς καθηγητή; προσπαθούσε νά διαπλάση χαρακτήρες ’)·

*■* *
Μέ τές σκληρές οικονομίες πού έκανε εις τό τρίχρονο διάστημα πού 

έμενε στή Φιλιππούπολι κι" ύστερώτερα στά σχολεία τών Σαράντα Έκκλης
■ ’ " ' -tL> -

1) "Ενας άπό τού; μαθητάς του είναι καί ό κ. Πολύδωρος Παπαχρ^ιτρού
λου, ό ιδρυτής καί διευθυντής τοΟ γνωστού περιοδικού «’Αρχείο τού Θρακικού Λιθο
γραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού*. ’Επίσης είναι δ ποιηιής Κ. Βάρναληί*,^#' 
Λημ. Εύαγγελιδη; καθηγητής τού Πολυτεχνείου και πολλοί άλλοι, πού διεκρίθηΑβέ- 
στήν επιστήμη, στό εμπόριο καί στή βιομηχανία,



αιών, καί τη βοήθεια τη; άνεψιάς του Σμαρώς Λάμπρου, πού ΰσιερώτερα 
την παντρεύτηκε καί πού έγινε ή πρώτη μοδίστρα στη Φιλιππουπολι,—κί
νησε γιά την ’Αθήνα νοί έγγραφη για τή Φιλοσοφική Σχολή του εδώ Π ανε
πιστημίου. Άνεχώρησε λοιπόν γιά τον Πύργο κι* απ’ έκεΐ μένα μικρό άτ 
μόπλοιο τράβηξε γιά τήν 'Ελλάδα. Μα μιά φοβερή τρικυμία, πού εκανε τό 
πλοίο νά περιπλανηθή δυο βδομάδες στό Αιγαίο, είχε γιά άποιέλεσμα νά χάση 
τές αποσκευές του. Μέσα στην άνεμοζάλη τοϋκλεψαν καί τά χρήματα χωρίς 
νά τού μένη στη τσέπη ούτε δραχμή. Κ ι’ έτσι σάν έφτασε τέλος στον Π ει
ραιά, μέ μιά βαλίτσα σχό χέρι (τη μόνη πού διέσωσε), πεζός, ανέβηκε στην 
’Αθήνα. ’Άλλη κακοχυχία ! Ευτυχώς εδώ βρήκε έναν παλαιόν μαθητή του, 
πού τον πήρε στο δωμάτιό του καί τον φρόντισε ώσπου νά βρή (δουλειά. 
Χάρί στη φιλοπονία του γρήγορα τήν βρήκε. ’Ενώ σπούδαζε, συγχρόνως 
παρέδιδε 'Ελληνικά σέ ιδιώτες καί σ’ εν ra Ιδιωτικό Γυμνάσιο. “Ετσι τελείωσε 
τό Πανεπιστήμιο καί γύρισε στή Φιλιππουπολι, όπου ευθύ; ή Δημογεροντία 
τον διόρισε καθηγητή τών Ελληνικών στά Ζαρίφεια. ’Αλλά καί πάλιν τόν
έπληξε ή δυστυχία, γιατί έχασε τη μητέρα του, πού τήν έλάτρευε.

** *
Μά τό δνειρο τού Μυρτίλου ήταν νά πήγαινε στή Γερμανία καί νά 

τελειοποιηθή στή Φιλολογία, Φιλοσοφία καί τήν "Ιστορία. Γιά τήν τελευ
ταία εϊχε Ιδιαίτερη αδυναμία. Παραιτήθηκε λοιπόν άπό τη θέσι του καί μέ 
τές οικονομίες του τές ατομικές καί τήν υλική υποστήριξη τής οικογένειας 
Λάμπρου πήγε στή Λειψία, όπου σπούδασε δυο χρόνια. "Όταν επέστρεψε 
κατόρθωσε νά στεφανωθή τήν αγαπημένη του Σμαρώ. Ή ια ν  ευτυχής. Ή  
ευτυχία του κορυφάιθηκε, δίαν πάνω σ’ ένα χρόνο άπόχτησε μιά χαριτωμένη 
κορούλα. Άλλα «ιό Θειον φθονερόν». Δεν πέρασε πολύς καιρός κι’ ενα 
βράδυ τήν έχασε ξαφνικά '). ** *

Μετά τό πλήγμα αυτό τού ήταν αδύνατο νά μείνη στή Φιλιππουπολι. 
Ζήτησε λοιπόν καί διορίσθηκε Διευθυντής τών Ελληνικών Σχολών τού Ζα· 
γατζίκ (στήν Αίγυπτο). Άλλα μετά δύο χρόνια τόν έζήτησε ή Ελληνική Κοι 
νότης τή ς’Αλεξανδρείας. Τόν διόρισε καθηγητή του Άβερωφείου καί συγχρό 
νως διευθυντήν τής μεγάλης κοινοτικής Βιβλιοθήκης, πού μ’ όλο τόν πλούτο 
της, ποιος ξέρει γιατί, χρόνια έμεινε κλειστή Ό  Μυρτίλος, πού δεν ήξερε 
τί θά πή καφενείο καί ταβέρνα, δλο τόν καιρό πού εΐχε διαθέσιμο καί συ 
-χνά τές γιορτές, τές περνούσε στή Βιβλιοθήκη, Κατέγραψε, ταξινόμησε καί 
βελτίωσε όλάκληρο εκείνο τόν όγκο τών βιβλίων καί μέσα σ’ ένα εξάμηνο αί 
αΐθίίνθες τής Βιβλιοθήκης πεντακάθαρες, νοικοκυρωμένες καί μέ τούς σχετι-
i ü î l _ __________ _ _ —

ό 1) Τότε έγραψε |να  άπό τά ωραιότερα ποιήματα του ιό δεκατετράστιχο,
■ΛίΕτό παιδί μου*. ('Αριθμός 24, αυτής τής Συλλογής). Σ ’ αύτό «πει x ο νίβεται ό πό
νος αλλά καί τό βαόύ θρησκευτικό ίου αίσθημα·



χούς καταλόγους άνοιξαν τές πόρτες της στο κοινό. Αϊτόν δμως τον ζήλο καί 
τήν ευσυνειδησία κακότυχος χαβάς ήτανε, την πλήρωσε πολύ ακριβά. 'Η  
σκόνι πού κά&ησε στ’ αυτιά του επέφερε βαρυχοΐα κι’ έπειτα, (επειδή Ιγχαί- 
ρ<ας δεν την περίποιή&ηχε), σωστή χουφασιά. ’Έ τσι τουλάχιστον άποφάν- 
θηκαν οί καίΙηγηται πού ιόν έξήτασαν στο Παρίσι κι' έπειτα στή Βιέννη, 
δπου πήγε μετά ένα χρόνο γιά νά μή διακόψη τά μαδήματα στο μέσον τού 
σχολικού έτους."Αν έρχούσουνα, τού ΐΐπαν, έξη μήνες πρωτήτερα, 9ά δέρα- 
πευόσουνα.

*
* *

Τό δυστύχημα τούτο άνέτρεψε όλα του τά σχέδια, όλες του τις φίλο 
δοξίες. 'Έδωσε τήν παραίτησί too άπό τή θέσι την οποία κατείχε Την 
περιουσία πού είχε σχηματίσει μέ τόν ΐδρωιά του (κάπου χίλιες λίρες) τήν 
έδωσε σ’ έναν γνωστό του βαμβακέμπορο στο Ζαγατζίχ μ’ έναν ικανό 
ποιητικό τόκο κι’ έπέστρεψε στην Ά δήνα . ’Εδώ ο Μυρτίλος Ιρρίχ&ηκε μ’ 
δλη του τήν ψυχή στή συγγραφή τής ιστορίας τής Φιλιππούπολης και τών 
'Επαρχιών της από τούς αρχαίους χρόνους άς τήν εποχή μας. Τήν συγ
γραφή τουιη τήν είχε αρχίσει από τριάντα χρόνια αλλά τώρα, ξημεροβρα- 
διαζόμενος στην Έ& ηκή Βιβλιο&ήκη βρήκε τήν εύκαιρία νά συμπλήρωσή τά 
χενάτης. Έ δώ  στην Ά&ήνα τόνέτυχε ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Σ ιά 1920 
μόλις έγεινε ειρήνη καί τά πράγματα στή Βαλκανική ησύχασαν όπωσδήποτε, 
έπέστρεψε στή Φιλιππούπολι, πού καί αυτός καί ή γυναίκα του τήν ένοστάλ- 
γησαν. Είχε τό σπίτι του, τήν άνεσί ίου, "Ελληνες καί Βούλγαροι συμπολί
τες του ιόν τιμούσαν, άά μπορούσε απερίσπαστα νά επιδο&ή στες μελέτες 
του καί στες συγγραφές του Ή  εθνική Βιβλιοθήκη τής Φιλιππούπολης καί 
τής Σόφιας, οι Κώδικες τής ελληνικής θρησκευτικής Κοινότητος, χάρι σιή 
σύμπραξι τού τότε διευθυντή τής πρώτης Βιβλιοθήκης κ. I. Πέεφ, πού τόν 
αγαπούσε καί τόν εκτιμούσε, ήσαν στή διάάεσί του. Τό ΰπουργεΐον τής Π α ι
δείας σιή Σόφια, μ’ δλο τόν σωβινισμό πού εΐχαν κ ι’ έχουν οΐ Βούλγαροι, 
καί τό μίσος εναντίον μας, όταν έγινε τό πανευρωπαϊκό βυζαντινό Συνέδριο
στή Σόφια, τόν υπέδειξε γιά άντιπρόσωπό του.

** *
Ά λλ’ ή καχοτυχία του δεν ήτανε βολετό νά σταματήση κι’ εδώ, άν 

καί τόσα καί τόσα χτυπήματα είχε καταφέρει στόν καημένο τόν Μυρτΐλο. 
Τόν Σεπτέμβριο τού 1921 έχασε αιφνιδίως τήν γυναίκα του. Τι τού έμενε 
πλέον σ’ αυτόν τόν κόσμο, άφου συγχρόνως έχασε τό μεγαλύτερο μέρος τής 
περιουσίας του στην Αίγυπτο ; Τότε έγραψε τά «Μοιραία» ’). Σκέφθηκε ν’ 1

1) *0 Μυρτίλος μέ τήν Ιδια εύκολία χειριζότανε τήν ΰπερκαδαρεόουσα, τήν 
καθαρεύουσα καί τήν δημοτική. Τά »Μοιραία* είναι γραμμένα στήν ύπερχαθα- 
ρεΰουσα καΐ βραβευΟ-ηχαν στόν Μιστριωτικό Ποιητικό Διαγωνισμό του 1920, (Πρβλ· 
Μοιραία ΆΟ-ήναι 192$. Τυπογραφείο ΆΌανασοΰλα).



«ύιοκτονήση καί θά τοχανε, άν δεν πρόφθανε ή γυναικαδέλφη του νά τοΰ 
πάρη το δπλο από to χέρι του.’Αλλά στα 1938 αί σχέσεις Ελλάδος κα'ι Βουλ 
γαρίας είχαν τενιωθή. Αί βουλγαρικές αρχές, πού ως τότε τουλάχιστον, 
φανερά και συστηματιχά δεν εΐχαν πειράξει τούς "Ελληνας υπηκόους—άρχι 
σαν κατά σειρά νά τούς εκτοπίζουν. "Ετσι χα'ι τον Άποστολίδη μέ τη συνο
δεία δυο χωροφυλάκων τον έστειλαν στα Έλληνοβουλγαρικά σύνορα. Α π ’ 
έκεΐ μέσον Άλεξανδρουπόλεως, χατέβηκε στην ’Αθήνα σαν την πρώτη φορά 
πτωχός άλλα τώρα γέρος καί ανάπηρος. Στο μεταξύ άρχησε Ο Β ' Παγκόσμιος 
πόλεμος μέ τές φοβερέ; συνέπειες για την 'Ελλάδα. Μέ την Αίγυπτο κόπηκε 
κάθε τρόπος συγκοινωνίας κι’ έτσι στον Μυρτίλο στάθηκε αδύνατο νά φέρη 
κάτι άπο τά υπολείμματα των χρημάτων του, πού διέσωσε κι’ είχε καταθέ
σει στην Τράπεζα των ’Αθηνών τής ’Αλεξάνδρειάς. ’Έ τσι στες 2 0 —21 ’Α 
πριλίου τοΰ 1942 πέθανε άπο περιπνευμονία, αλλά σ’ αυτό συνέτειναν κατά 
μεγάλο μέρος αί στερήσεις κα'ι ή πεΐνα πού έμάστιζαν ιήν εποχήν εκείνη 
δλον ιόν 'Ελληνικό λαό. Αύτή υπήρξε ή μαρτυρική ζωή αυτού τοΰ ανθρώ
που. Το σώμα του τάφηκε στο Γ ' Νεκροταφείο των ’Αθηνών σ’ έναν άπέ- 
ριτο τάφο μ’ ενα ξύλινο σταυρό καί λίγα άγριολούλουδα, δπου δμως κάθε 
χρόνο στες 21 ’Απριλίου οι συμπολίτες του, φίλοι και θαυμαστές ευλαβικά 
προσέρχονται νά τοΰ διαβάσουν ένα τρισάγιο. Τό έργο του έν τούτοις θά 
μείνη εις αιώνα τόν άπαντα,’ γιατί είναι τό πιό μνημειώδικο, εμπεριστα
τωμένο καί αντικειμενικό ιστορικό και κριτικό έργο γιά τή Βορειοθράκη 
καί ιδιαιτέρως γιά τή Φιλιππούπόλι καΐ τήν επαρχία της ‘).

Δ. Κ. Β Ο Γ Α Ζ Λ Η Σ

1)^Τό σύγγραμμα τοΰ Άποστολίδη είναι τρίτομο άλλα μόνον ό Β τόμος 
διαπραγματεύεται τήν ιστορίαν τής Φιλιππουπόλεως. Ο ί άλλοι δύο τόμοι άναφέρον- 
ται σέ διάφορα Θρακικά μελετήματα, Πολλά κεφάλαια τοΰ πρώτον μέρους έχουν 
δνιμοσιενθή στα »θρακικά» καί όλο τής Τουρκοκρατίας ατό »'Αρχείο Θράκης». Οί 
εκτελεστά» τής διαθήκη; τοΰ μακαρίτου κ. κ. Β. Παππαθε άφιλου, Κ, Σιταράς καΐ 
Τάκης Γκεμισγκερδάνης φροντίζουν νά βρουν τρόπο νά τό έχδόσουν.Άλλά μέ τήν 
Ακρίβεια τοΰ χάρτου χιά των τυπωτικών είναι δύσκολο νά γίνη κάτι, Ιχτός άν βρεθή 
κάποιος εθνικός ευεργέτης ν ’ άναλάβη τήνέκδοσί του.

Ό  Μ. Άπαατολίδης όσο ζοΐσε στή Φιλιππούπολι, ήταν μεταξύ άλλων τα 
κτικός συνεργάτης τής Έπετηρίδος τοΰ Δήμου Φιλιππουπόλεως. Τό υπουργείο τής 
Παιδείας στή Σόφια, πού έλαβε γνώσι τοΰ έργου του, τοΰ πρότεινε ν* άναλάβη 
αυτό τήν έκδοαί του, μέ αμοιβή τήν όποιαν θά όριζε ό ίδιος, άλλά μέ δυό όρους 
α) νά τό μετάφραση στή βουλγαρική καί β) νά τροποποιήση ή εξάλειψη μερικά 
χωρία τοΰ συγγράμματος, τά όποια έχρίάησαν μειωτικά γιά τό βουλγαρικό έθνος, 
Τόν πρώτον όρον ό Άποστολίδης τόν δέχθηκε, γιατί κατείχε τήν βουλγαρική κα
θώς καί άλλες ξένες γλώσσες, όχι όμως καί τόν δεύτερο, πού ώ ; Ακόλουθο θά 
είχε νά άλλοιώση τήν αλήθεια,



1 . —Σ ο φ ία  Δ η μ ιο υργό ν

Πόσες φορές ολάγρυπνος, δίαν βαθειά κοιμάται 
ή φύσις και στον ουρανό τά άστέρια λαμπυρίζουν, 
ακολουθώ τάν δρόμο τους, πού ταχτικά βαδίζουν, 
κι ο νους μου σε δυσεύρετα νοήματα πλανάται.

Κι ένφ ό χρόνος άσκοπος τή νύχτα σπαταλόίται 
στοΰ κόσμου τά προβλήματα, δπου μέ βασανίζουν 
καί τό μυαλό μου άλυτα χειρότερα σκοτίζουν, 
γλυκό χαράζει στό βουνο κι ή ήμέρ5 αναγεννιέται.

Λαμπρός καί χρυσοπόρφυρος ό ήλιος ανατέλλει, 
ξυπνά ή φύσις κι ή ζωή τό έργο της αρχίζει 
κι ως προσευχή κελπίηδημα τό αηδόνι τερετίζει.

Ό  νους μου τότε κουραστός νά ήσυχάση θέλει.
Μά εμπρός στην ανεξήγητη αύτή δημιουργία 
δοξάζω καί-δμολογω τή θεϊκή σοφία,

2 .—Είναι Θεάς, π ο ύ  κ υ β ερ ν φ

Μιά νύχτα φεγγαρόφωτη στεκόμουν στ’ άκρογιάλι 
κι έβΰθιζα τά μάτια μου στο άπειρο ψηλά.
Ή  θάλασσα άπλωνεν άχνά τά άτίμητά της κάλλη 
καί κάπου έμονρμονριζε τό κΰμά της δειλά.

Ή  φύσις ολη γύρω μου, μιά ζωγραφιά μεγάλη, 
τήν ομορφιά της έδειχνε στο άχνόψως ντροπαλά 
κι ακοίμητη στοΰ θαυμασμοί πεσμένη τήν άγκάλη 
ρωτούσε κάτι τοΰ ουρανού τά αστέρια σιγαλά.

Κι εκείνα, κόσμοι άπειροι στο άπειρο σπαρμένοι, 
φωτόλουστ’ άποκρίθηκαν μέ μαγική φωνή, 
πού στην ψυχή μου. άσβεστη χρόνι’ από τότε μένει

Κα] στο ακρογιάλι έσκασαν τά κυματ’ άφρισμένα, 
κι από παντού αντίλαλοι αντήχησαν τρανοί:

• ̂ —Είναι Θεός, πού κυβερνά τά πάντ’ άρμονισμρνα



3 , -  Κ ε ό χ ή

Τριαντάφυλλο καμαρωτό σέ κλώνο κρεμασμένο 
μια πεταλούδα να περνά επάνω του κυττρί.
— Ποιος θά μοϋ λύση τά δεσμά, μοιρολογώ θλιμμένο, 
για να πετώ ελεύθερο, 8πως αδτή π ετρ ;—

Ή  πεταλούδα, ζωντανό λουλούδι και γραμμένο, 
ζηλεύει τό τριαντάφυλλο, οπού στη γή πατά,
—''Ας είχα, λέγει, θέμελο στή γη στερεωμένο 
σάν τούτο, πού άκίνητο φώς καί τροφή ζητφ,—

Ή  ανοιξις χαμογελά, πού ακούει την ευχή τους:
- Π ο θ  είτε δύστυχ3, άπαντά, οσα σάς απειλούν,
δταν τό χιόνι κι 6 βοριάς σκορπίσουν την πνοή τους.—

"Ηρθε χειμώνας. Λύνονται στο £να τά δεσμά του 
άπ’ τον, βοριά κι ελεύθερα τά φύλλα του κυλούν.
Τό άλλο στή γη άκίνητο νεκρώνει ή παγωνιά τού,

4 .  — Σ τήν  άνοιξι

"Ελα λοιπόν, & άνοιξι, όγρήγορ’ άνθοφόρα!
Μάς πάγωσεν δ Φλέβαρος με τα πολλά του χιόνια 
κι δ Μάρτις μας κατάβρεξε. Λεν ήρθαν χελιδόνια. 
Βαρυθυμιά κι άπελπισιά ολους μάς δέρνει τώρα.

"Ελα, ν’ ανθήσουν οι βραγιές, να πρασινίση ή χώρα, 
να κελαηδήσουν μαγικά στις ρεμματιές τά αηδόνια, 
οι μοσχοβόλοι Ζέφυροι νά σείσουν άνθοκλώνια 
καί ν’ αγαλλίαση δ ουρανός στά ατίμητα σου δώρα.

"Ελα, γλυκά ν’ άχολογοΰν οί διάφανες βρυσούλες, 
νά ζευγαρώνουν τά πουλιά, ν’ ανθήσουν οί δαφνονλες 
καί τά κοράσια τον χορό νά σύρουν στά χορτάρια.

"Ελα, δ ήλιος των φτωχών τή γύμνια νά θερμάνη
κι ή ζωηφόρος σου πνοή τή δυστυχία νά ράνη
και νά χαηδεύση ή χλόη σου γυμνά παιδιών ποδάρια!



Κοιμούμαι καί στόν ύπνο μου βλέπω τήν ομορφιά σου' 
ξυπνώ και το ποράπονο άπό καρδιά μέ παίρνε»' 
αν οε ίδώ σιό δρόμο μου, τρέμω στ’ άπάνιημά σου, 
σέ χάνω απ’ τά μάτια μου κι απελπισία μέ δέρνει,

"Οταν γελά;, ή γή γελά καί τή χαρά μοΰ φέρνει' 
μέ βλέπεις καί μαρμαρυγές μοΰ ρίχνει η ματιά σου1 
δίαν μιλφς, ή μάγος σου φωνή μέ παρασέρνει' 
φεύγεις κι δπίσω σου σκορπάς μΰρα ατό βάδισμά σου.

Παρθένα άγγελοκάμωτη, πώς σ’ αγαπώ δέν νοιώθει 
ή άσπλαγχνη καρδούλα σου ; Στά στήθια μου για σένα 
χιλιάδες άνωφέλητοι έπαναβαίνουν πόθοι :

στα κοραλλένια χείλεια σου τή δίψα μου να σβήσω, 
νά σοΰ φιλώ τά μάτια σου τα «οσμοπαινεμένα 
καί στον άφράτο κόρφο σου γλυκά νά ξεψυχήσω.

Θ. — Ε ίνα ι άργά

Το μαραμμένο λούλουδο στον κάμπο άπ1 το λιοπύρι 
λέγει στό άσπρο σύννεφο, που βιαστικά περνά :
—Ή  χάρις σου, άποΰ δροσιά σδλους στη γή κερνά . 
ολίγες στάλες καί σ’ εμέ τό δόλιο δέν θά σπείρχι ;

νά, καίομαι άλύπητο κι ή δίψα μ’ έχει φθείρει.—
— Κακόμοιρο, δ άνεμος τά νέφη κυβερνά, 
μά θάρθω γρήγορ’, απ’ εδώ ό δρόμος μου γυρνά,— 
ΐφ  εΐπε κι 6 γοργόφτερος βόρειας τό έχει σύρει.

Τό λούλουδο ψυχομαχρ, μαραίνεται καί γέρνει' 
πέφτουν τα φύλλα του άχνά κι αγέρας τά σκορπίζει.
Νά, τότε καί τό σύννεφο βροχή μαζύ του φέρνει

καί βρέχει πάλι τή ζωή στο λούλουδο νά δώση 
’Ανώφελα, είναι άργά, πια δέν ξαναγυρίζει...
Στον κόσμο πόσοι χάνονται σάν τό λουλούδι, πόσοι ;



7 . — ‘Η  άΰχαία  Έ ΙΧ ά ς

Παλάτια, ποΰ τα πόδια τους στη θάλασσα βυθίζουν, 
τές λαξευτές ακρογιαλιές μέ χάρι περιζώνουν, 
τές μαρμαρένιες του; στοές πορτοκαλιές μυρώνουν 
κι άλση τριγύρφ τους ελιών χα'ι πεύκων πρασινίζουν.

Πρωί καί δείλι Ζέφυροι μοσχόβυλοι δροσίζουν, 
στον σαπφειρένιον ουρανό τά μάτια μας θαμβώνουν, 
άσπρόφτερα τα πέλαγα καράβια χαρακώνουν 
κα'ι τών βουνών αί κορυφές στη δύσι πορφυρίζουν.

Αΰτη είναι ή γή, ποΰ ήχησε τοΰ Μαιονίδη ή λύρα, 
πού στον Πηλείδη έδωκε κάλλος καΐ ρώμη ή μοίρα 
κι ο Πίνδαρος χι δ Σοφοκλής κι δ Πλάτων έγεννήθησαν

Αυτή είναι ή γη, πού έδόξασαν ανθρωπισμού άγώνες
σ’ εΙρηνη και σέ πόλεμο κι έθαύμασαν αιώνες,
ποΰ τά παλάτια τών θεών στον Όλυμπον έστήθησαν.

8 .— Ό  Έ Ιλ ή σ π ο ν το ς

Και τοΰ Αιόλου τά παιδιά μέ τά τρανά τους κρίματα, 
πού σ’ άνεμόδαρτα νησιά ολομερής μαλώνουν, 
σαν χτυπηθούν γοργόφτερα στα πέλαγα, υψώνουν 
άπ5 τά βουνά ψηλότερα πελώρια μαύρα κύματα.

'Αναστενάζει ή θάλασσα καί τά άνεμοχτυπήματα, 
τά άστραποβρόντια κι ή βροχή, δπού την χαρακώνουν 
τούς πόνους της και την δργή άκόμα μεγαλώνουν, 
και χάνοντας τά κάλλη της ξεσπφ σ'άφροκοπήματα.

Μονάχα στον Ελλήσποντο απλώνεται γαλήνη.
Γλαυκό; επάνω ουρανός, κάτω γλαυκά νερά 
κι ό Ζέφυρος νανούρισμα μ’ άγάπη περιχύνει.

Είναι παρθένου κι αδερφής εκεί βαθειά τό μνήμα. 
Κοιμάται ή "Ελλη μ’ όνειρα, μ \ελπίδες, μέ χαρά 
και νά ταράξο δέν τολμά τον ύπνο της τό κύμα...



S . —Ό  ’Ε ρμής το ϋ  Π ραξιτέλονς

Την δμμορφιά σου σάν θωρώ στο μάρμαρο, Έρμη-μου,· 
πού έλάςευσεν αμίμητα ό θείος σου τεχνίτης, 
νοιώθω μέ τον χαρδιόχτυπο, πώς λαχταρά ή ψυχή μου 
σιμά σου στο παλάτι σου νά φυγή άπ’ το κελλί της.

Πώς ήθελα στην άγκαλιά νά Ιβάστας το κορμί μου 
σαν τον μικρόν Διόνυσο κι άγνός σου συνοδίτης 
την όμμορφιά σου νά ροφώ σέ κάθε αναπνοή μου, 
πού 'στεφανώνει τής μορφής ή μάγος σου γλυκυτης!

Μακάριος, δποιος γευθηκε μια ράγ’ άπ’ το σταφύλι, 
οπού κρατούσες στο δεξι τώρα κομμένο χέρ ι!
Πόση νά έγνώρισε χαρά στή δάφνη ή στο άγρίλι :

’ Αχ ! πέρασ” 6 καλός καιρός κι ή γελαστή θρησκεία* 
καί τώρα οποίος προσκυνά την ομμορφιά, προσφέρει 
στά μαρμαρένια των θεών ερείπια λατρεία!;

1 0 . — ‘Η  Ν ερ ά ιδ α

Ά π ο  σπηλιά ολόβραχη, πού άνεμοβρόχι δέρνει 
κι έχει τα μαύρα σύννεφα πανιοτεινό στεφάνι, 
κυλά ποτάμι ορμητικό καί τά νερά του σέρνει 
τα διάφανα σέ λαγκαδιά. Σάν μανιασμένη φθάνει

Νεράιδα 'Ηλιογέννητη καί στο ποτάμι γέρνει 
τής πυρωμένης της καρδιάς τή λάβρα νά ψυχράνη* 
κι έκεϊ, πού μέ τές φοΰχτές της νερά μέ βία παίρνει, 
γλιστρά'καί παρασέρνεται καί τές αισθήσεις χάνει.

Ά π ’ τό κορμί της φράζεται τό ρεύμα καί φουσκώνει 
κι άπλώνεται καί γίνεται λίμνη χαριτωμένη, 
πού γελαστός τά κάλλη της ό "Ηλιος καμαρώνει,

γιατί την κόρη του αυτή στά βάθη καθρεφτίζει,
Μα κάποτε ταράζεται ή λίμνη άγριεμμένη'
τότ’ ή Νεράιδα άπ’ τό βυθό λυσσομανά κι αφρίζει.



— Καράβι, πού εχ,εις σύμβολο σταυρό μ’ ελιάς στεφάνι 
καΐ τά κατάρτια σου ψηλά κοΐ Γ<* πανιά βαμμένα, 
πάλι θά πλεύσης στ* Ανοιχτά, θ ’ Αφήσης το λιμάνι 
καί πέλαγα διάπλατα θά σχίσης μανιασμένα ;

Κύιτα, πώς τά ταξείδια σου ρημάδι σ’ έχουν κάνει.
Ποιος άλλοτε τές βάρκες σου, τά ξάρτια, την Αντέννα, 
την κουπασιή σου, τά πανιά δεν ήθελε βασκάνει ;
Και τώρα πώς με κατανιιά τέτοια θά πας στά ξένα !

Νά, πύκνωσαν τά νέφελα, 6 ουρανό; μαυρίζει, 
φυσά νοτιάς κι Αρχίνισε βροχι'ι νά ψιχαλίζη.
Δεν μένεις στής παιρίδος σου τ’ Αγαπημένα μέρη ;

Γιατί σε πέλαγ’ άξενα ζηιρς νά κινδυνευης ;
Μες στά νερά σου δεν μπορείς κι εσύ νά διαφεντευης; — 
Μά το καράβι έφυγε. Τ ί νά έγεινε ; Ποιος ξέρει;

1 2 .  — Ε ύδα ιμονίας δρόμος

“Ενα μονάχα ο θνητός εύδαιμονίας δρόμο 
έχει στην πρόσκαιρη ζωή, πού είναι σπαρμένη αγκάθια, 
σιές σκέψεις κα'ι στες πράξεις του νά θεωρή σάν νόμο 
τό νά περνμ ευφρόσυνα χωρίς καημούς καί πάθεια,

νά την γλυχαίνη με σπονδάς στον Βάκχο καί σιόν Μώμο, 
πού δείχνουν καί σιές συμφορές και στες χαρές απάθεια 
καί ν’ άγαπρ την Κυπριδα χωρίς κανένα τρόμο, 
μά ν’ άπιστή στών δώρων της την εύκολη αστάθεια.

Άλλεώς μέ σχέδια μάταια τον νοΰ του βασανίζει 
καί τό κορμί του εξαντλεί, οποίος ζητά νά λύση 
τοΰ κόσμου τά προβλήματα ή άλλους νά φωτίση.

Κί δποιος νά πνίξη τοΰ λαόν τό φρόνημα πασχίζει 
καί πλούτη, φήμη, δόναμι μέ κάθε τρόπο κάνει,
Αργά ή γρήγορα κι’ αυτός μέ τή ζωή τά χάνει.



Βλέπεις έχει τά δυο βουνά, πού φαίνοντ’ ενωμένα 
χι δ στρατοκόπος, πού περνά μαχρυά τους, τά θαυμάζε 
Ε ΐν ’ απ’ αυτή τή ρίζα τους άλληλοχωρισμένα 
ώς στήν ψηλή τους κορυφή, πού σπάνια συννεφιάζει,

κι έχουν κρημνούς ανάμεσα καί βάραθρ’ ανοιγμένα. 
Τώρφ μ’ αυτά τά δυο βουνά ολ’ ή ζωη μου ομοιάζει.
2  τήν οψι μου την γελαστή βρίσκει αδερφωμένα 
την ευτυχία καί χαρά, οποίος χι αν μέ κυτιάζη.

Ά λλ άν στα σπλάγχνα μου νά Ιδη άπό σιμά θελήση, 
την πλάνη τον όγρήγορα νά νοιώση δεν θ ’ άογήση. 
γιατί καθ’, δπως φαίνεται, δεν είναι κι ή αλήθεια.

Βασάνων βάραθρα βαθεά σ' εμέ την εύθυμία 
απ’ την καρδιά μου έχώρισαν. Χαρά κι’ ή ευτυχία 
από καιρό μοΰ φαίνονται τοΰ κόσμου παραμύθια.

1 4 . — Ν ύ χ τα ς  να νο ύρ ισμ α

Φύλλο στών δένδρων τα κλαδιά κανένα δεν σαλεύει, 
ή νύχτ’ απλώθηκε βαθειά κι ό κότσυφος κουρνιάζει 
κι ένφ στ’ αστέρι ανάμεσα ή πούλλεια ταξειδεύει, 
το φεγγαράκι άπ’ το βουνό τό αχνό του φως μοιράζει.

Μεσάνυχτα' νέκρα παντού στη φύσι βασιλεύει.
Μονάχα στήν άκρογιαλειά τό κΰμ’ αναστενάζει, 
σάν ν’ άγκαλιάζη καί φιλφ τό ταίρι, πού λαιρεύει, 
κι δ Ζέφυρος στον ουρανό ιό στέναγμ’ άνεβάζη.

Νύχτα γλυκεία, πού ανασασμό σέ στήθεια πονεμένα 
χαρίζεις καί τά μάγια σου τά δνειροπλασμένα 
σκορπάς"παντοΰ, στά πελαγα, στα δάση, στά βουνά,

νανούρισε τούς πόνους μου, σάν άλλοτε, καί τώρα, 
καί χύσε στήν καρδούλα μου τάτίμητά σου δώρα, 
γιά ναύρη την άνάπαυσι καί τή χαρά ξανά.



id

l â .—Ή  £τ» ί̂ μου

Ζωή μον δίχως θάνατο πώς τώρφ νά σέ φύγω ;
τρόπο δεν βρίσκω. “Απειρα είναι τα βάσανά σου,
πού ΐποςρέρω, μα άπειρα είναι καί τά καλά σου’
γ ι’ «υιό βαθεά τούς πόνους μου μες στήν καρδιά μου πνίγω,

“Οταν πρω'ι τα μάτια μου στο φως τού ήλιου άνοίγω, 
αισθάνομαι τή χάρι σου κι όλα τά θέλγητρά σου' 
σιδ άηδονοκελάηδημα άκούω τη λαλιά σου 
και μέ τή δρόσο τής αυγής δάκρυ χαράς μου σμείγω. 1

Ά λλ’ δταν πέσω στή δουλειά, στους κόπους, στες φροντίδες 
και μοΰ δειλιάζϊ) ή καρδιά καί χάνωνται μιά— μια 
δσες για έσένα έπλασα μανάκριβες ελπίδες

καί στο κορμί και στήν ψυχήν άπάντεχτ’ άρρωστήσω 
και πουθενά στους πόνους μου δεν βρίσκω απανεμιά, 
νά σ’ υποφέρω δεν βαστώ μήτε καί νά σ’ άφήσω.

1 6 .—Καρδιά μ α ρ μ α ρ ω μ ένη

Τί μέ κυτιάζεις μέ καρδιά κρύα, μαρμσρωμένη, 
σάν τής αυλής σου το άγαλμα ; Καθώς άπ’ το λιθάρι 
τό νεραϊδόμορφο μιλιά, εισι από σέ δεν βγαίνει.
Τ ί ψύχρα καί τί σιωπή έπανω σας έσπάρη.

Δεν είμ’ εχθρός σου ούδ’ εσύ σ’ έμενα είσαι ξένη. 
Πλησίασε με γελαστή μέ λόγια και μέ χάρι.
Μή φεύγης, σάν σέ συναντώ, μή ζής σ’ εμέ κρυμμένη. 
Σχάσου σιμά σιό άγαλμα, νά γείνητε ζευγάρι.

Α ΐ! τώρςι ποιο από τά δυο δ δόλιος νά φιλήσω; 
ποιανού τήν ψύχρα μέ θερμή καρδιά μου ν’ άντικρύσω ; 
αυτό το άψυχο ή σέ, πού είσαι ζωντανή ;

"Αχ ! ας ριφθώ στό άγαλμα κι ας τό σφιχταγκαλιάσω 
καΐ μέ λαχταριστά φιλεια πανιού ας τό σκεπάσω... 
ίσως τό στήθος σου για εμέ θά νοιώσης, αν πονή. .



1 7 . ~ ' Β  μόντ} η α ρ η γ ο ρ ίά

Βογκούν τά πεύκα σχό βουνό, ό ουρανός βουρκώνει, * 
τά χύμαχ’ άφροσκέπάστα σπάνουν στό περιγιάλι,
Σ  χή μπάρα καί νεροποντή-στή θάλασσα σιμώνει 
παρθένα και μοιρολογδ : —κρίμα σιά τόσα κάλλη — .

—Τα μάχια μου i μαύρισαν, δ νους μου πιά δολώνει, ■ 
θεέ μου, πάρε με ψηλά στη θεία σου άγκάλη' 
άπέθαν’ ή αγάπη μου, ή συντροφιά μου μόνη,—
—Τα κλάμμαχά σου σχόν νεχρδ ζωή δεν δίνουν πάλι'

πές μου, από χδν ουρανό τί θέλεις νά σου χύσω 
σχόν πόνο σου σαν βάλσαμο νά σε παρηγορά ; —
—Τόχε νά κλαίω άφσε με κι αν νά χόν άνασχήσω ■

χόν άμοιρο δεν ήμπορώ. Γ ια  μια καρδιά καμμένη 
σχόν ψεόσχη κόσμο, πούχασε ιή μόνη της χαρά,
■ή λύπη και τά δάκρυα παρηγοριά άς μένη...—

1 8 . ^ - Ή  ξ εν ιτε ιά

Ή  άνοιξις ανθόσπαρτη μέ τές μοσκιές προβάλλει, ι 
Σ  χά δένδρα πολυκέλαδα πουλλάκι.ι φτερουγίζουν' 
αί πέρδικες ζευγαρωτές σχές βράσεις τριγυρίζουν 
κι ή θάλασσα γλυκό φιλά τό πράσινο άκρογιάλι.

Ό λ α  σχόν κόσμο χαίρονται στής φύσεως χά κάλλη' 
μονάχα τήν καρδούλα μου πληγές και πίκρες σχίζουν* 
ιης ζενιτειάς χά βάσανα χό νοϋ μου τρικυμίζουν 
καί σ’ έρημόβραχο χχυπώ χό έρημο κεφάλι.

“Αχ ! ζενιτειά καιάρατή καί πλάνα άναθεμά σε, 
που τρώγεις τές ’ελπίδες μου καί φθέρνεις χή ζωή μου' 
κάλλιο νά μή"σ’ έγνώριζεν ή γελαστή ψυχή μου.

Καί σΐι πατρίδα μου γλυκεία εύχυχισμένη νάσαι' 
σχής ξενιχειας χά τρίστρατα καί τήν πυκνήν άνιάρα 
έχω καρδιόχχυπο τρανό για σένα καί λαχτάρα.



İ d . —£Γαρ0τές τρ ικυμ ιομένεξ

Είναι νησιά ατά πέλπγα, τοΰ "ψ^ου άπορριξίμια, 
χωρίς πουλ?αοΰ κελάηδημα, ξηρά, συννεφιασμένα' 
τά τρέφει ή άγρια θάλασσα μέ ιών ψαριών ψοφίμια 
και στά'άκρογιάλια τους βορεάς βογκήί τ’ άφωρισμένα.

2  τήν αμμουδιά ιΟυς κείτονται εδώ κι έκεΐ συντρίμμια 
καράβια πολυτάξειδα, αΙώνας σαπισμένα, 
κι άνάμεσά τους χόκκαλα νεκρών ναυτών άγρίμια 
άνακαιώνουν σαν στοιχειό χές νύχτες φρενιασμένα.

Ε ίναι καρδιές σαν τα νησιά αυτό τρικυμισμένες, 
που άγάπη δεν τέ; μύρωσε, τές έθρεψεν ό πόνος 
καί ζοΰν από τα μάτια μας μακρυά ξεχωρισμένες,

Σάπια συντρίμμια ναυαγίου, σαρακοφαγωμένα, 
έσχόρπισεν αλύπητα σ’ αυτές ό μαύρος χρόνος, 
ελπίδες, πόθους, όνειρα μέ βάσανα πλασμένα.

2 0 . — Παραβολή

Ούτε μ’ ουράνιο Χερουβείμ, των εκκλησιών καμάρι, 
ούτε μέ τό τριαντάφυλλο, πού μυρωδιές ξεχύνει, 
ούτε μέ τό άστρο της αυγής, πού φώς σκορπά καί χάρι, 
ούτε μ’ αρχαίο άγαλμα, πού άνθοϋν άγνείας κρίνοι,

να σέ συγκρίνω δεν τολμώ τής όμμορφιάς βλαστάρι. 
Εΐν’ άψυχο τό άγαλμα, τό φως τοΰ άστρου σβήνει, 
ανθίζει τό τριαντάφυλλο σ’ άγκάθινο κλωνάρι 
κι δπως εσύ τό Χερουβείμ φιλέτα γλυκά δεν δίνει.

Λεν βρίσκω τίποτε ομμορφο στόν κόσμο σαν εσένα 
Γιατί ουράνιο Χερουβείμ μ’ όλόθερμη αγκάλη, 
τριαντάφυλλο άνάγκαθο μέ φύλλα μυρωμένα,

άστρο μέ φώς ερατεινό, πού πάντοτε φωτίζει 
καί άγαλμα μέ ζωντανά τής ’Αφροδίτης κάλλη, 
μέ τί άπ’ δλα γύρω μου νά συγκριθή άξίζει ;



2 1 . — ’Αποχαιρετισμός

Σοΰ άφίναι ύγειά, νησάκι μου, μέ τά πανώραια μέρη 
καΐ φεύγω γιά τήν Εενιτειά. Πώς ή καρδιά μου κλαίει ! 
Τό κϋμα άφρίζει στό γιαλό, ιό «γεράκι πνέει 
κι ή βάρκα μου μέ καρτέρι! Τό’μέλλον μου ποιος ξέρει ;

Μή κλαίης γιά  τον χωρισμό χρυσό μου περιστέρι, 
θά^ξεφυτρώσουν' μέσα σου σ’ ολίγο πόθοι νέοι.
Μήπως τό λούλουδο ό χιονιάς κι ή παγωνιά κι αν καίη 
μπουμπούκια μέ την άνοιξι άλλα δεν ξαναφέρει ;

Νά τής βαρκούλας τό πανί φουσκώνει. “Ά ς κινήσω,
Κι αν πέλαγα διάπλατα καί χώρες διασχίσω, 
γιά σάς πατρίδα, άγάπη μου παντού θά λαχταρώ.

Κι δν μάθετε, πώς πέθανα μακρυά σέ χώρα ξένη, 
γιά  την ψυχή μου χύσετε δάκρυ την πικραμένη 
καί στήσετε γι’ άνάμνησι τον μαΰρό μου σταυρό.

2 2 .  —"EX’ fig ξεχάσωμεν

’Έ λ’ ας ξεχάσωμεν, καλή μου, τώρμ 
δ α  άγαπηθήκαμεν πολύ.
Τοΰ χωρισμού μας πλησιάζει ή ώρα 
κι ας τήν σφραγίσωμεν μ’ ένα φιλεΐ.

Μή μάς πλανήση τής καρδιάς ή μπόρα' 
σάν στα ταξείδια δεν μάς ωφελεί.
"Ελ’ δς καθίσωμεν στα δροσοφόρα 
χορτάρια, που λαλούν κορυδαλοί,

κι ακούοντας τους, πώς χελιδόνια 
ήσυχ’ ας βλέπωμεν γοργοπερνοΰν 
αγύριστα σάν~τά_’παλαιά μας χρόνια*

κι ας ζήσωμεν στιγμές σάν τά παιδάκια, 
ποιΓπαίζουν ξένοιαστα καί τριγυρνούν 
νωρίς χθες κι αύριον μες στα χειλάκια...



2 3 . — Ά γ ν η  άγάητ)

Δέν έπρεπε στο φέρετρο μέ δάκρυ νά σιμώσω 
οΐδέ τον ασπασμό σ’ εσέ τον υστερνό νά δώσω.
Των άλλων ήσαν κίβδηλα τά δάκρυα κι δ πόνος, 
γι* «διό και δεν επέτρεπαν να κλαόσω εγώ μόνος.

Ή  θέλησα την μνήμη σου αγνή νά περισώσω 
χα'ι ιοΰρφανοϋ σου τό όνομα νά μ ή σοΰ κηλιδώσω' 
γ ι’ αυτό σάν ξένος πάσχιζα να φαίνω μ’ έπιμόνως, 
αν κι δ χαμός σου μ’ έπνιγε κι ή αδικία συγχρόνως.

Κι ήταν άγνή ή αγάπη μας, αδερφική, τιμία, 
χωρίς κανένα πειρασμό, χωρΐς την αμαρτία.
Κι αν σάν τρελλός στο μνήμα σου νύχτα μέ τό φεγγάρι

αγρύπνησα και δάκρυα σάν κρήνη έχω χάσει, 
έθρήνησα στον “Αγγελο τήν γη, ποΐι έχει άφήσει, 
την Ό μμορφιά κι 'Αγνότητα, την ’Αρετή καί Χάρι.

Άφιεροΰται εί; τήν μνήμην τής ξανθής καί ωραίας Τευτονίδος ’Αμαλίας 
M ühlberger, άηοθανοΰσης έξ οξείας νόσου έν Μονάχα τής Βαυαρία; τή 1 Νοεμ
βρίου τοΟ 1904.

2 4 , — Σ τό  π α ιδ ί  μ ο υ

Συ μοϋ τον έδωκες καί σύ τον ξαναπήρες πάλι,
Θεέ μου, τον μονάκριβο στον κόσμο θησαυρό μου,
Σάν έγερνε στά στήθια μου τ’ δλόξανθο κεφάλι, 
στο θεΐό του χαμόγελο ξεχνούσα τον καημό μου.

'Ό ταν τήν κοΰνια του αδειανή ιδώ στον σηκωμό μου, 
νοιώθω καρδιόχτυπο σφοδρό καί ατό μυαλό μου ζάλη' 
θαμβώνονται τά μάτια μου, χάνω τον λογισμό μου 
κι δ κόσμος μοΰ είναι σκοτεινός χωρίς χαρές καί κάλλη.

"Αχ! άγγελέ μου, στήριγμα των γηρατειών μου μόνο, 
παρηγοριά στές πίκρες μου καί βάλσαμο στον πόνο, 
επέταξες στους οΰρανους μέ τά λευκά φτερά σου.

"Αν έπρεπε στην γην εδώ λίγο καιρό νά ζήσης, 
γιατί αγάπη γάρο) σου τόσον πολλή νά χόσης ;
Κι δμως, Θεέ μου, ά; γενή τό θειο θέλημά σου...

Δάκρυ είς τήν μικρόν Μιφτούλαν μου, τήν πλήρη κάλλους καί χάριτος, 
ήτις άπεπτη είς του; οΰρανους πριν ή άνθήοη έπί τής γής.



2 5 .  —Ή  μο ΐ$α  χώ ν ν α υ τώ ν

’Ώ  ! πόσοι ναύτες μισέυσαν μ’ ελπίδες σε ταξείδια 
κι ετάφηκαν οι δύστυχοι απ’ τήν ανεμοζάλη 
στής θάλασσας την άσπλαγχνη καί κρυερήν άγκάλη 
καί στα κορμιά τους ρίζωσαν φύκια, λιθάρια, στρείδια!

Καί πόσους πάλι κύματα ωσάν άποτρυγίδια
ξεβράζουν η σέ αμμουδιές η σ’ άγριο περιγιάλι
καί το στερνό νανούρισμα δ Ζέφυρος τούς ψάλλει
κι οί συγγενείς τούς καρτερούν—ά χ !—μ° δνειροπλ,ουμμίδια !

Κι δίαν με χρόνια σωριασθούν κι αυτοί, πού τούς νθυμοΰνται, 
η σχορπισθοΰν εδώ κι Ικεΐ, κι οί ναύτες λησμονοΰνται 
κι οΐίτ’ αγκωνάρι ούτ’ ιτιά δείχνει αΰιών τά μνήμα.

"Αχ! κύματα, τό φόβητρο στον γέρο και στη χήρα, 
δ άγριος βόγκος σας ξυπνφ τή θλιβερή μου λύρα 
νά κλαύση δσους πνίγετε μέ τό φριχτό σας κρίμα,

2 6 . — E lo a t η α ιδ ί

Είσαι παιδί κι είθε παιδί παντοτεινά νά μένης.
Την άθωόχη τό παιδί στον κόσμο συμβολίζει.
Ε ίθε αγνή σαν τού παιδιού ψυχή νά σέ στολιζη 
μ’ δλες τές χάρες τής Ψυχής τής μυθολογημένης'

άπόνηρη στην συντροφιά μ’ δλους νά συντυχαίνης, 
νάχης τιμή καί σεβασμόν, όπως καί σού αξίζει, 
κι ακλόνητη ή μοΐρά σου υγειά νά σού χαρίζη, 
τής πικραμένης μου ζωής τούς πόνους νά γλυκαίνης.

“Ετσι μ’ άγάπη ακοίμητη νά ζώ σιμά σου θέλω, 
χωρίς φορτούνα τής ζωής χαμμιά νά συνταράξη 
τον μόσχο τής ομόνοιας μας σέ λόγια ή σέ πραξι.

Καί σάν πεθάνω μιαν ευχή νά σοϋ άφήσω μέλλω 
μες άπ’ τά φυλλοκάρδια μου μέ χείλεια κουρασμένα :
— μεΐνε παιδί κι ενόσφι ζής, μή λησμονής κι έμενα.,—



2 7 .—Σ υ μ β ο υ λ ή

Ιΐανώραιο παλληκάρι μου, κρίμα στ ή λεβεντιά σου !
Γιατί βαθειά τήν οψι σου ρυτίδα χαρακώνει, 
τά χείλεια σου χαμόγελο κανένα δεν μυρώνει 
κι απελπισία κατάμαυρη φωλεάζει στην καρδιά σου ;

Μήπως για την αγάπη σου, που μ’ άλλον ξεφαντώνει ;
1 Επιθυμείς τά χάδια της πάλι στην αγκαλιά σου. 
το στόμα της τό όλόγλυκο στά άτέλειωτα φιλειά σου, 
τά στήθεια της, πού γέρνοντας σοϋ πράϋναν οΐ πόνοι ;

Ώ  της αγάπης θύμα έσυ. ανήξερο παιδάκι, 
ί,ησμόνα, παυσε ν’ αγαπάς αυτήν, πού σέ μισεί.
Δεν σοΰ άρχει τής απιστίας, πού επιες το φαρμάκι ;

Σαν κύμα ή ζωή περνά, πού σπάνει στο ακρογιάλι' 
στιγμή μή χάνης' κύτταξε άλλη νι'ι βρής κι εσύ' 
μά ν’ άπιστης στών γυναικών τό αδειανό κεφάλι...

2Ö. — Σ ε ιρ ή ν ω ν  τρ α γο ύ δ ι

—’Έλα σιμά μας, στρέψ’ εδώ τού καραβιού τήν πρώρα, 
άφησε τό άγριο πέλαγο, τό. άφροσκεπασμένο' 
πιάσε σιό άραξοβόλι μας, στη Φημισμένη χώρα, 
τραγούδι μέ γλυκά φιλειά ν’ άκουσης μαγευμένο.

Κύττα στο φώς τοΰ φεγγαριού τό όνειροφανταγμένο 
πώς σπαρταρούν τά άφράτα μας στήθη άπό πόθο τώρφ, 
στήν αγκαλιά μας τή θερμή ρίψε τό πονεμένο 
κορμή σου άπ’ τά βάσανα, τής μοίρας σου τά δώρα,

Κι άν 6 βορεάς σ’ Ιπάγωσε κι άν σ’ έβρεξε τό κΰμα 
θά σέ θερμάνωμεν ήμεΐς, γιά πάντα ν’ άπολαυσης 
τήν ευτυχία, πού ζητφς μέ κουρασμένο βήμα

τόσον καιρό. Κακόμοιρε, στές άπολαυσεις μόνο
τοΰ κόσμου νά τήν βρής μπορείς' άλλεώς πικρά θά κλαύσης
σάν άπ’ ιούς κόπους σωριασθής συντρίμμι με τόν χρόνο.



"Ισως περάση πολύς χρόνος 
χι εγώ πιά γέρος ασπρομάλλης 
τά γαλανά σου μάτια μόνος 
θά ενθυμούμαι σάν τής προάλλης.

Κι ίσως στην υστερνή πνοή μου 
μέ τό χαμόγελο στά χείλη 
θά παραστέκη αντίκρυ μου 
ή θεία σου μορφή σαν φίλη.

3 0 .  —‘Ο Γ ρη γό ρ ιο ς  Μ α ρ α σ λή ς

Σ τον κόσμο, πού τής άδικιάς τ’ αγκάθια ριζωμένα 
κάμνουν τον δρόμο τής ζωής ολόρθα μονοπάτια 
κι ό χείμαρρος τού υλισμού στοιβάζει καταπάτια, 
πού πνίγουν μέ την βώχα τους αισθήματα κρυμμένα,

φυτρώνουν άναπάντεχτα λουλούδια μυρωμένα, 
φερμέν5 άπ’ άλλα κλίματα, τού ήλιου τά παλάτια, 

και φώς σκορπούν ανέσπερο στών ασθενών τά μάτια 
κα'ι βάλσαμο παρηγοριάς σέ στήθεια πονεμένα.

Είναι διαμάντι τού ουρανού, ήλιόφεγγη αχτίδα, 
πνοή Ζέφυρου άσβεστη στον κόσο ή καλωσύνη 
κι δν ζή στή γή τή θεία της θάχη άλλου κοιτίδα.

Μέσα σ’ αυτά τά λούλουδα κι ό Μαρασλής προβάλλει.
Τής φτώχειας καί τής δυστυχίας τούς πόνους Ιλαφρύνει.
Πόσον τού πρέπουν τής ψυχής καί τού κορμιού τά κάλλη !

ΦΕΚνοντος τοΰ Αύγουστου τοΰ έτους 1900 ή εν Φιλιππονπόλει έκδιδομένη 
εψημερίς Ειδήσεις τον Α ίμου  έξέδωκε πανηγυρικόν εικονογραφημένου τείχος επί τή 
μελλουαμ κατά Σεπτέμβριον ένάρξει τής λειτουργίας τί>ν σχολείων των άρρένων της 
πολύπαθους εκείνης ’Ελληνικής κοινότητος έν τφ μεγαλόπρεπε! τριωρόφω σχολικφ 
μεγάρφ, οπερ πρόφρων άδρφ δαπάνη άνήγειρε χάριν των εαυτού Ελλήνων συμπο
λιτών δ έν Όδησσφ δμογενής Φιλιππουπολίτης και μυστικοσύμβουλος τής ρωοικής 
αυτοκρατορίας Γρηγόριος Μαρασλής, μύγας Ιωνικός ευεργέτης, *Εν τή πρώτη σελίδι 
τοΰ τεύχους έτεθη ή εΐκών τοΰ ώραίου καί καλοκάγαθου πρεσβύτου, ΰφ’ ήν έδη- 
μοριεύθη τό δεκατετράστιχου τοΰτο.

Σύ γρήγορα θά μέ ζεχάσης 
παιδί στον πρώτον έρωτα σου, 
κι ευτυχισμένου θ ’ άγκαλιάσης 
άλλον στην τόσην όμμορφιά σου

Έ γώ  δμως δέν θά σέ ξεχάσω 
καί μέ ιόν πόνο στήν καρδιά μου 
νά σ’ αγαπώ δέν θ ’ άποστάσω, 
ώ πρώτη τής ζωής χαρά μου,



3 1 . — 01 δ μ μ ο ρ φ ο ι νεκροί

Κυττατε τους λεβέντηδες, που είναι σκοτωμένοι 
γιά της πατρίδας την τιμή άπό πληγές γεμάτοι !
Άφήκαν δαφνοστόλισχοι τη γη τη ματωμένη 
στής Αόξης χό ά'γιο ν’ ανεβούν κι άθάνατο παλάτι.

Των γηρατειών το μαρασμό δεν γνώρισαν θλιμμένοι 
ούτε αρρώστιας πυρετούς πεσμένοι σέ κρεββάτι" 
σιά νεατά τους τα άνθόβολα σάν βράχοι στηλωμένοι 
μ’ ατρόμητο άντίκρυσαν τον θάνατό τους μάτι.

Κι civ συγγενείς »δεν πράϋναν τούς πόνους στες πληγές τους 
ούτ’ ασπασμό τούς εδωχαν για υστερνή φορά, 
καθένας μας τή μοίρα τους πρέπει να λαχταρά.

Μή τούς λυπάσθε, πέταξαν στα άστέρια αί ψυχές τους 
καί την πατρίδα κάθε μια έκεΐθεν ευλογεί.
Γ ι’ αυτό ακόμα καί νεκροί ειν’ δμμορφοι οτή γή.

Ά φιεροδτοι εις ιούς ήρωας ενδόξους νεκρού; κατά τόν Έλλη νοβουλ γαρικόν 
πόλεμον τοΰ 1913.

3 2 .—Τό άγνωστο παίληκάρι

Μακρυά στή μάχη έπεσε χό ανδρείο παλληκάρι 
κι έτάφη, ηρως άγνωστος, σ’ ενα σιμά ρημάδι' 
οι σύντροφοι τοΰ έστησαν έπάνω του άγκωνάρι, 
τάφου νεχροΰ πολεμιστοΰ τό πρόχειρο σημάδι.

Μετά την μάχη μέ σταυρούς κι επιγραφές εσπάρη 
παντού τό νεκρογέμιστο κι άπέραντο λιβάδι' 
στολίζει άνθοσιέφανο η καί δαφνοκλωνάρι 
εκείνους, πού τής λησμονιας «σκέπασε σκοτάδι.

Καί ταξιδεύουν οΐ δικοί κι άσπάζονται τό χώμα, 
πού κρυφτεί μες στα σπλάγχνα του αγαπημένου σώμα 
καί κλαίουν, οπού τό όνομα τό μνήμα του δηλώνει,

Στον τάφο τον άπόκεντρο, πού σκέπασε χορτάρι 
κι άναγκαλιάζει άγνωστο τό άνδρείο παλληκάρι, 
κανένας δεν μοιρολογδ, κανένας δεν σιμώνει ;



3 3 . — T t  ω φ ε λ ε ί κανείς  vd ζ β  ;

Ευτυχισμένος όποιος μας τά μάτια του σφαλίση 
κι δ Χάρος στά παλάτια του νωρίς τον κατεβάζη, 
προτού τον βλάψουν των έχθρών τα πάθη καί τά μίση 
και σέ κρεββάτι αρρώστιας φίλους δεν δοκιμάξη.

Κι αν σαν άστέρ’ ή όμμορφιά κι ή νεότης έχη δύσει 
και τοΰ χειμώνα δ χιονιάς καθ’ ώρα πλησιάζη, 
η άν πνοή της μοίρας μας καθ* δνειρο έχη σβήσει 
κι απελπισία τα σπλάγχνα μας ακοίμητη σπαράζη,

τί ώφελεΐ κανείς.νά ζή ; Κι αν ή ζωή μας χρόνια
με πίκρες και μέ βάσανα μονάχα παρατείνεται,
κι οίν, όπως στες βουνοκορφές στοιβάζονται τα χιόνια -

καί δεν άνθίζει λούλουδο η θάμνος πρασινίζει, 
έτσι ψυχρή και άγονη σαν τους παγώνας γίνεται, 
δέν είναι κάλλιο νά μή ζή ή ζώντας νά γογγύζη ;

3 4 . — Ή  ά η ό λα υ σ ις  τη ς  ζω ής

Πίνε καί σύ πουλλάκι μου. Τό ασημένιο τάσι 
μέ τδ κρασί τη λησμονιά σ° όλους άπλοχερνρ.
Θά πιούμεν δ αύγερινός στον ουρανόν ώς νά σκάση. 
Φιλειά, τραγούδια καί κρασί ή νεότης μάς κερνςί.

Τί τά κλωθογυρίσματα τής μοίρας νά εξετάση 
ό άνθρωπος ; 'Γόν δρόμο του καθένας μας περνρ. 
“Οποιος άνοίξεις πιο πολλές άνθόλουστες πέραση, 
νά μετανοιώση δέν μπορεί. Ό  χρόνος μή γυρνρ ;

Σάν τά λουλούδια τής αυγής κι ή νεότης μας ομοιάζει' 
εκεί, που ανθούν, μαραίνονται, χάνουν τή μυρωδιά' 
μή σε πλανήσουν όνειρα, μόν’ άκου τήν καρδιά.

Λουλούδι, πού μαράθηκε, ποιο; τό γλυκοκυττάζει ; 
Χαίρου γ ι’ αυτό τά νεατά σου. Σάν έρθουν γηρατειά, 
τού κάκου τότε θά ζητρς ερωτική ματιά*



3 5 .—Τί κλαίω

Δεν κλαίω γιά τήν φτώχεια μου. Καρόλου δεν μέ μέλλει 
γι’ αύτή καί για των φίλων μου τα λόγια τα πικρά' 
όπως τδ στόμα τδ πικρό γλυκαίνω μέ τό μέλι, 
πίνω καί βρίσκω κάποτε παρηγοριά μικρά.

Κλαίω για τα γεράματα, ο χρόνος πού μοΰ στέλλει, 
για τές ελπίδες κι όνειρα, ποί) χάνονται νεκρά, 
γιά τές πληγές, πού μ’ άνοιξαν της άρρωστιδς τά βέλη, 
για τ’ ανθισμένα νειάτά μου, πού δεν ήσαν μακρά,

"Οταν στο άνθος ό καιρός τα ΐχνη του άφήση 
η στο ήλιόπυρ’ ομορφιά χάση καί μυρωδιά, 
δέν είναι κάλλιο πάραυτα καί νά φυλλοροήση ;

Κι δταν τό χιόνι στοιβασθή σέ κανενός κεφάλι 
η ψυχρανθή άπ’ αρρώστιες καί πίκρες ή καρδιά, 
έκτος από τόν θάνατο γιατρειά υπάρχει άλλη ;

3 6 .— Ή  δ ίχ ο ρ δ η  κι& άρα

Είν* αϊ καρδιές μας όμοιες μέ δίχορδη κιθάρα, 
όπου στά χέρια της β«στ§ ή τυφλομμάτα Τύχη 
και ίτότε μοιρολόγια ηχούν, στενάγματα, κατάρα 
καί πότε μελιστάλαχτοι χαράς καί γέλιων στίχοι.

Μέσ’ στής ζωής την ξεστεριά, στους πόνους, στην άντάρα 
τά δάχτυλά της τές χορδές χτυπούν, όπως τής τύχη, 
κι έκεΐ, πού γλυκοτραγουδά άκούμεν μέ λαχτάρα, 
σπαραχτικοί απελπισίας μάς συνταράσσουν ήχοι.

Πίσω άπ’ τά κλωνόφυλλα τοΰ φουντωμένου ιίλλιου 
μια μια αί άχτίδε; χάνονται αϊ υστερνές τοΰ ήλιου 
κι αί ώρες μας γοργοπερνούν στής Μοίρας τό ωρολογά

Καί τής ζωής μας τά δνειρα σβήνουν άγάλι5 αγάλια 
καί κλείομεν τά μάτια μας στοΰ Χάρου την άγκάλια 
ή μ’ ένα γλυκοτραγουδά ή μ ’ ένα μοιρολόγι.



3 7 .—Ezbv θάνατά σαν ')

Δώδεκα χρόνια έζησες, χρηστή Σμαρώ, μαζύ μου 
κι ό Χάρος ξάφνιρ ο’ άρπαξεν από την αγκαλιά μου’ 
και τώρφ καχορρίζι,κος περνώ πια τη ζωή μου 
καί τίποτε τον πόνο μου δεν σβήνει στην καρδιά μου.

Είν° απ’ τή φύσι μου βαθύ κάθε συναίσθημά μου, 
γ ι’ αδιό και συγκεντρώνονται σ’ εσένα οΐ λογισμοί μου.
Τί, αν αί μέρες μου περνούν κι ασπρίζουν τά μαλλιά μου, 
αφού γιά πάντα μ’ άφηκες συντρόφισσα Ψυχή μου ;

Σ 5 αδιή τή γη, πού σέρνομαι λείψαν’ ωχρό μέ κλάμμα
κι ολόγυρα μοϋ φαίνονται δλα νεκρά ή μαύρα
κι είναι καθ’ ώρα μου δακρύων καί στεναγμών μου κράμα,

θεέ μου, τήν άνάπαυσι ζητώ σε τήν αιώνια
και μοιρολόγι κάποτε στον τάφο μου απ’ τήν αύρα...
Άγαπηθήκαμεν πολύ στα δώδεκ° αυτά χρόνια...

[’Επί τοΐς τεσσαρακοστούς τού θανάτου τής πολυφίλητου μοι συζύγου 
Σμαροΰς, άποθανούση; μοιραίως έν ακμή καί κάλλει εν τοΐς παρά ιω  Αΐμιρ Λου· 
τροΐς toö Χισάρ τη 21η Σεπτεμβρίου τοΰ 1921],

3 8 . —α ')  *0 π ο ιη ν η ς

— Καί τώρμ, πού ιό βροχερό φθινόπωρο σιμώνει 
καί πέφτουν τά κλαδοφυλλα, ξηρά, κιτρινιασμένα, 
κι είναι θολά τριγόριρ μου 8λα, συννεφιασμένα, 
πού πας σύ ταξειδιάρικο φαιδρό μου χελιδόνι ;

— Μακρυά θά πάγω πέλαγα περνάιντας άφρισμένα 
σε χώρες, πού ό ούρανός γιιλάζιος περιζώνει, 
πού Ζέφυρος μεθυστικά τά δάση τους μυρώνει 
κι ή άνοιξις χαμογελά σε δένδρα φουντωμένα.

— Ευτυχισμένο μου πουλλί, νάχης καλό ταξείδι 
καί νώ γυρίσης μέ καλό στήν πρώτη σου φωλιά, 
του νεκρωμένου μου σπιτιού σύ ζωντανό στολίδι.

Μέ τήν χειμωνοπαγωνιά ή δόλια μου καρδούλα 
στής μοναξιάς τήν χρυερή θά πέση αγκαλιά' 
δέν ζή πια ή μαννούλα μου, δεν εχω άδερφούλα...
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— Κι «ν πέθανεν ή μάννα σου χι ή αδελφή σοΰ λείπει, 
αγάπη δεν ήμπόρησεν άλλη σ’ εσέ ν’ άνθηση ; 
ou  ή γυναίκα τότε ζή δεν έχεις εννοήσει, 
σαν νοιώθη μέσ’ out στήθεια της αγάπης καρδιοχτύπι

— Πουλλάκι, χήν αγάπη μου, ώ συμφορά m λύπη ! 
την άνθοστόλισα νεκρή, γ ι’ αύιό δεν θά ξυπντ’ιση" 
τήν ραίνω μέ χά δάκρυα μου, χήν σκιώνει κυπαρίσσι. 

— Μά έχουν και τριανταφυλλιές οί μυροβόλοι κήποι,

πού δεν αργούν τριαντάφυλλα τήν ανοιξι ν’ ανθήσουν 
έκεΐ, δπου μαράθηκαν τά πρώτα στα κλωνιά" 
αγάπες άλλες δεν μπορούν νά σε παρηγορήσουν ;

— Μά καΐ στα δάση βρίσκονται δενδράκια φουντωμένα, 
πού τρέφονται μέ τη δροσιά* στή βαρυχειμωνιά 
μαραίνονται πκντοτεινά καί μένουν ξηραμένα.

4 0 . —Β ά ο τα , ψ υ χ ή  μ ο υ

Βάστα, ψυχή μου, κι άντεχε στή συμφορά σου τώρφ' 
μή κλονισθής στο βάρος της και σωριασθής δειλά, 
και τά καλά καί τά κακά τής Μοίρας είναι δώρα, 
πού άλλους άνθοστόλιστη χαηδευει καί φιλφ

καί σ’ άλλους πικροβάσανα χαρίζει πενθοφόρα 
καί πότ’ άγριεύει σκυθρωπή, πότε χαμογελά- 
Σ ’ όποια τού κόσμου μακρυνή κι αν ταξειδεύσης χώρα 
ή άνεβής σ’ απάτητα βουνά, πολύ, ψηλά,

ή κατεβή; στής θάλασσας τ’ ανήλια κι ίιγρά βάθη 
ή στοΰ Ταριάρου το βαθύ καί σκοτεινό παλάτι, 
δεν θά ξεφυγης πουθενά τής μοίρας σου τό μάτι.

Π  αΐρνε λοιπόν σύ τού κορμιού και τής ψυχής τά πάθη 
για δώρά της και γλύκαινε μέ τήν όρθοφροσύνη.
Ό  μόνος τρόπος γιά τΰ ζής μ’ υποφερτή γαλήνη.
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Kt άν έχη άξιώματα η άρχοντιά μεγάλη 
η κοσμοξάκουστη γενεά ή γλωσσά σάν τό μέλι, 
κι αν μέ τά νιάτα ή δμμορφιά στο πρόσωπό του θάλλη, 
η σάν σοφού η ποιητού η φήμη του ανατέλλει,

στα στήθεια του παλληκαριάς τρανή καρδιά δεν πάλλει, 
ούτε στολίδι ανθρωπισμού ή φύσις του άγγέλλει, 
δίαν 6 βάρβαρο; εχθρός σέ φονική αγκάλη 
σφίγγη σφιχτά τής μάννας του πατρίδος άγια μέλη,

κι αύτός δεν δράχνη τά άρματα νά πάη νά πολεμήση, 
μέ τους προμάχους νά σταθή, σάν άξιο παλληκάρι 
καί τήν τιμή τής μάννας του σάν γυιός νά έκδικήση.

Τιμή σ’ αύτόν, πού νικητής στον πόλεμο πεθαίνει' 
τη Δόξα για  συντρόφισσα στον τάφο του θά πάρη 
κι 6 χρόνος μέ δαφνόκλαρα τη μνήμη του θά ράνη.

[Ά  να φέρεται εις τούς υπό παν t  οί ας προφάσεις 'Έλληνας φυγόστρατον; τοΰ 
1918, τους έπικληθέντας κουραμπιέδες].

4 2 , — Τά πα λληκά ρι a

Τά παλληκάρια τ’ άξια στες μάχες δεν φοβούνται 
τά βόλια καί τές κανονιές" μά πάντα σάν λεοντάρια 
τραβούν εμπρός κι άκράτητα στην έφοδο πετιοΰνται 
καί σπέρνουν μέ τό διάβα τους ελευθερίάς κί,ωνάρια

στα σκλαβωμέν’ αδέρφια τους, πού χρόνια τυραννιοΰται. 
τιμή καί δόξα στά ομμορφα κι ανδρεία παλληκάρια. 
κι αν σκοτωθούν στον πόλεμο, ποτέ τους δέν ξεχνιούνται. 
Τούς στήνουν όλομάρμαρα λαμπρά προσκυνητάρια,

τούς μνημονευ’ ή εκκλησιά, τούς επαινούν τραγούδια, 
μέ λόγους καί μ’ εγκώμια ατούς τάφους τους γεορτάζουν. 
κι ή Τέχνη τούς άνθοβολφ μ* αμάραντα λουλούδια.

Κι άν τοοπαιούχοι ζωντανοί γυρίσουν στά χωριά τους, 
μές σέ τιμές κα'ι σεβασμό περίβλεφτρι γεράζουν 
κι άφίνουν όνομα λαμπρό, αΙώνιο στά παιδιά τους.
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Μην όρκισθής η μην είπής/πώ ς «τοντο δεν θά γείνη», 
γιατί στον κόσμο τίποτε στήνθέσι του δεν μένει' 
αλλάξου νΤδλα κι άλλοτε οπού άνθοΰσαν κρίνοι, 
τώρρι τσουκνίδα κι άψιστιά η άγκαθιά βλασταίνει.

Ή  τύχη πλούτη στον φτωχό κι απόκληρό της δίνει 
κι άπό τ'ις κάλπες βουλευτής ό πεινασμένος βγαίνει' 
άρρωστους, που άπελπίσθηκαν, ό χρόνο; άναστήνει 
κι ό σάν"τό σίδηρο γιηρό; έξαφνικά πεθαίνει.

Σαν παλληκάρι ό δειλό; σκοτώνεται στη μάχη 
κι ό άμυαλος στόν φρόνιμο χαρίζει συμβουλές, 
σάν χρόνια νά έλογάριαζε κα'ι τά μυαλά του νάχη.

Ή  δόξα σβήνει κι ή τιμή κι οί πλούσιοι φτωχαίνουν 
και βασιλείς, πού έτρόμαζαν τον κόσμο μ ’ απειλές, 
χάνουν τούς θρόνους του; κι αυτοί εξόριστοι πεθαίνουν.

[‘Αναφέςειαι ε!ς τήν γενικήν έν ιφ  κόσμφ τοδ κοινωνικοί) βίου άνασιάτω· 
σιν κατά τήν παγκόσμιον πόλεμον).

4 4 . —Ή  εΙρήνη

Έλπιδοφόρα ελαμψε και πάλιν ή ειρήνη'
τ’ αστροπελέκια κανονιών κι οί βρόντοι πια λουφάζουν’
τό πανηγύρι τής φωτιάς καΐ τής φορτούνας σβήνει
καί τ’ άρματα πια σε σωρούς θ ’ άρχίσουν νά σκουριάζουν.

Τό αίμα τών παλληκαριών τό χώμα πιά δεν πίνει 
και τά γλυκά τους όνειρα οί φόβοι δεν ταράζουν.
Νά ! ξαναρχίζει ή ζωή νά ρέη σάν τήν κρήνη 
μες σέ’λιβάδι χλοερό, πού μπάρες δεν τρομάζουν.

Στόν κάμπο φρίσσουν τά σπαρτά ψηλά και μεστωμένα, 
τά γιδοπρόβατα βοσκοΰν στην χλόη σάν γραμμένα 
κι’ a î βοσχοποΰλλες τον χορό σέρνουν μέ τές φλογέρες.

Καί τη γαλήνια θάλασσα καράβια σχίζουν πάλι
καί ξεφορτώνουν τά καλά, πού φέρνουν, στο ακρογιάλι.
*Α ! ξαναήρθαν αΐ καλές προ τοΰ πολέμου ήμέρες ! !
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