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ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΟΣ

Λεν ήμπορώ νάποκρύψω τον ενθουσιασμό μου γιά το κα- 
τόρθωμα τής έκτυπώσεως και τοϋ ΙΣΤ' τόμου τοϋ ’Αρχείου Θρά
κης, πού μόλις έκυκλοφόρησε λαμπρός καί αξιόλογος. Ευχαριστώ 
όσους αφανείς μέβοήθησαν στο κατόρθωμα τούτο και συνέτρεξαν 
τούς αγώνες μου, πού κράτησαν εννέα μήνες.

Τώρα αρχίζω την εκτύπωση τοϋ ΙΖ' τόμου με υλικό ιστο
ρικό και λαογραφικό πολύτιμο, πού πλημμυρεΐ τά συρτάρια μου, 
καί με συνεργάτες φιλότιμους κέπιστήμονες καταρτισμένους καί 
δοκιμασμένους.

Τό Άρχεΐον Θράκης τώρα πλέον είναι περιζήτητο άπ’ όλες 
τις βιβλιοθήκες καί τά διαπρέποντα ξένα περιοδικά, πού σημαίνει 
ότι είσήλθε στη χορεία τών αξιόλογων περιοδικών τής Εύρώπης 
και τής παγκοσμίου επιστήμης.

’Αρχίζοντας με την ιστορία τής Άγχιάλου τοϋ Μαργ. Κων- 
σταντινίδη, πού έγραψε καί άλλα ιστορήματα, εύχομαι νά μη προσ- 
κόψη ή εκτύπωση σέ τίποτε ανυπέρβλητο καί δυσκαταγώνιστο πού 
ασφαλώς θά μέ βασανίση στην έπιτέλεση τοϋ έργου. Εκφράζω την 
ελπίδα, πώς θά συμπληρωθούν όχι μόνο ό δέκατος έβδομος αλλά 
και ό εικοστός τόμος πού ώρίσαμε και πώς τότε θά συμπληρωθή 
κα'ι τό γενικό ευρετήριο τών είκοσι τόμων γιά νά καταστήση τό 
έργο εύκολομεταχείριστο από τούς ερευνητές τής 'Ιστορίας καί Λαο
γραφίας τής Θράκης καί τούς φιλεπιστήμονές.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
Γβννάρης 1952
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Η Α Γ Χ Ι Α Λ Ο Σ * )

Προς νότον τής Μεσημβρίας, εις τρίωραν περίπου άπ’ αυτής άπό- 
στασιν, παρά τινα άλατούχον λίμνην, Ίεράν καλουμένην κατά τον μεσαίωνα, 
κείται ή ανθηρά καί άκμάζουσα πόλις Άγχίαλος, έξακισχιλίους περίπου 
έχουσα κατοίκους, εξ ών διακόσιοι μόνον Βούλγαροι. Κείται επί επικλινούς 
τίνος προεξοχής, εϊσχωροΰσης εις την θάλασσαν. Άλλ’ ή σημερινή τοποθε
σία της δεν είναι ή τής αρχαίας πόλεως. Αύτη έκειτο προς δυσμάς είς ήμίω- 
ρον άπόστασιν όπου τά σημερινά υπό αμπελώνων κατάφυτα «Παλαιόκαστρα» 
εν οΐς διακρίνονται εΐσέτι τά έρείπεια τών αρχαίων τής πόλεως τειχών καί 
ενιαχού θεμέλια αρχαίων οικοδομών ών τό υλικόν έχρησίμευσε προς ϊδρυσιν 
τής νέας πόλεως καί σήμερον δέ χρησιμεύει προς οίκοδομήν νέων κτιρίων. 
Αί εν αυτή από καιρού είς καιρόν άνακαλυπτόμεναι αρχαιότητες, είς τήν ρω
μαϊκήν άπασαι άνήκουσαι εποχήν, μαρτυροϋσι δτι ή Ιρήμωσις τής άρχαίας 
πόλεως έπήλθεν ούχί προ τής γ ' μ. X. εκατονταετηρίδας, διασώζεται δέ πα· 
ράδοσις παρά τοΐς κατοίκοις δτι ήρειπώθη υπό σεισμού.

’Ακριβώς δεν είναι γνωστόν πότε συνφκίσθη. Ό  κατά τον α' αιώνα 
π. X. άκμάσας Χίος γεωγράφος Σκύμνος ένφ εν τή έμμέτρφ Περιηγήσει 
αυτού μνημονεύει τής ’Απολλωνίας καί Μεσημβρίας, ούδέν λέγει περί τής εν 
τφ μέσφ αυτών κειμένης Άγχιάλου' ουδέ άπαντα τό δνομα αυτής κατά τήν 
κατάληψιν τής Ίστροπόλεως (Καράχαρμαν), Καλλάτιος (Μαγκάλια), Ριζώνης 
(Βαλτσίκ), Οδησσού (Βάρνας), Μεσημβρίας, ’Απολλωνίας (Σωζοπόλεως) καί 
άλλων πόλεων τής παραλίας ταύτης τού Εύξείνου υπό τού κατά τών Βεσσών 
πολεμοΰντος τφ 72 π. X. έτει ρωμαίου στρατηγού Μάρκου Λουκοΰλου, διαρ- 
πάσαντος τότε καί κατασκάψαντος τήν ’Απολλωνίαν. Έκ τών άρχαίων γεω
γράφων πρώτος δ Στράβων αναφέρει αυτήν ως πολίχνην, Άγχιάλην ‘) κα
λουμένην, αποικίαν δέ τής άπέναντι αυτής ’Απολλωνίας. Πιθανόν λοιπόν 
δτι ή πόλις συνφκίσθη υπό διασπαρέντων Άπολλωνιατών μετά τήν κατα
στροφήν τής πατρίδος αυτών, αν δχι δλίγφ πρότερον" άπορον όμως δτι εν φ 
ό τφ 65 π. X. γεννηθείς Στράβων αναφέρει αυτήν ως πολίχνην, εκ προγε- 
νεστέρας πάντως άρυσθείς πηγής, δ σχεδόν σύγχρονος αυτού ρωμαίος ποιη
τής Οβίδιος, άπαγόμενος τφ 9 μ. X. έτει Ιξόριστος είς Τόμιν (Κωνστάν- 
τζαν) καί προσορμισθείς εις αυτήν, σημειοΐ εις τινα τών θρήνων αυτού δτι 
δι’ ισχυρών περιεβάλλετο τειχών καί επάλξεων ’).’ Ητο άρα λίαν σημαίνουσα 
πόλις κατά τούς χρόνους τούτους, ώς πόλιν δέ άναφέρουσιν αυτήν καί δ 
Ιίομπώνιος Μέλας (44 μ. X ), *) καί δ ΓΙλίνιος δ πρεσβύτερος (79 μ. X), ού-

(*) Ή ιστορία έγράφη ίσως πρό πενήντα καί πλέον έτόδν χωρίς νά δήμο· 
σιενθή. Τό πρωτότυπον εύρίσκεται στήν Έθν. Βιβλιοθήκη.
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δετέρφ όμως τφ όνόματι ό δεύτερος έκτισμένων επ'ι τών αρχαίων Μέσων *).
Την Άγχίαλον αναφέρει επίσης και Άρριανδς δ Νικομηδεύς εν τφ 

Περίπλφ αύτού, απέχουσαν σταδίους έβδομήκοντα μέν από τής Μεσημβρίας, 
δγδοήκοντα δε καί εκατόν αχό τής μητροπόλεως αυτής ’Απολλωνίας 6). Καί 
Πτολεμαίος δ Κλαΰδιος μνημονεύων αυτήν, συγκαταβασει μεταξύ τών επι
σημότερων τής Θράκης πόλεων π. χ, τής παρακειμένης Δεβελτοϋ, τής Φιλιπ 
πουπόλεως, τής Τραϊνουπόλεως, τών Ούσκουδάμαιν καί άλλων *). Αυτόνομον 
δ’ εχουσα πολίτευμα από τής αρχής τής ίδρύσεως αυτής ούδεμία αμφιβολία 
δτι διετήρησεν αυτό καί δτε περιήλθεν υπό την Ρωμαϊκήν εξουσίαν, κυβερ- 
νωμένη δΓ Ιδίων νόμων, εχουσα ιδίαν βουλήν καί δήμον, ως έξάγομεν εξ 
επιγραφών, καί τό προνόμιον, παραχωρουμενον μόνον εις αύτονομουμένας 
πόλεις, τοϋ νά κόπτη ίδια νομίσματα. "Απαντα ταΰτα σχεδόν φέρουσι προ- 
τομάς ρωμαίων αύτοκρατόρων, ή τών συζύγων αυτών, τά εμβλήματα δε αυ
τών παριστώσιν εν γένει τήν Άγχίαλον, ως πόλιν οχυρόν καί πλουσίαν εις 
δημητριακούς καρπούς, οπώρας, οίνον καί ιχθύς καί κατά τάς τρεις εκατον
ταετηρίδας μ. X. Έ πί τινων νομισμάτων άποτυποΰται κεφαλή Σεράπιδος 
καί ή "Ισις, τεκμήριον εκ τούτου δτι αί Αιγυπτιακοί θεότητες έλατρεύοντο 
καί εν Άγχιάλφ. Έ πί άλλων προσωνυμεΐται καί Ούλπία προς τιμήν πάν 
τως τού εδεργετήσαντος ίσως αυτήν αύτοκράτορος Τραϊανού, τού έπιλεγομέ- 
νου καί Ούλπίου, προσλαβούσα ούτω μορφήν ρωμαϊκής άποικίας, εκ δέ νο
μισμάτων τού αύτοκράτορος Σεβήρου εξάγομεν δτι «Σεβήρεια* έπεκλήθησαν 
οΐ πρότερον έν αυτή τελούμενοι αγώνες προς τιμήν εγχωρίου τίνος νύμφης, 
τής Άγχιάλης ίσως, Νύμφια καλούμενοι ως καί τα Νέμια προς τιμήν τού αύ
τοκράτορος τούτου ’) Τά πρώτα νομίσματα τής Άγχιάλου εκόπησαν έπί Λομι- 
τιανού (81-96 μ. X ), τά δέ τελευταία επί Γορδιανοΰ καί ΐραγκυλλίνης (238- 
244 μ. Χ.).Ώς ισχυρά καί σημαίνουσα πόλις σημειούται προσέτι ή Άγχίαλος 
δι’ Ιδιαιτέρου διακριτικού σημείου καί εν τφ Πευτιγγερείφ πίνακι, συντα- 
γέντι, ώς εικάζεται, κατά τήν γ' εκατονταετηρίδα μ. X. έπί τή βάσει προγε
νεστέρων γεωγραφικών πινάκων. Έκ τού πίνακος τούτου εξάγεται προσέτι 
οτι πέντε δδοί κατέληγον είς αύτήν. Μία από τών έκβολών τού "Ιστρου διά 
τής ’Οδησσού καί τού Templus Jovis, έτέρα από τής Μαρκιανουπόλεως διά 
τής στενωπού τού Αϊμου Scatrae, ή τρίτη από τής Φιλιππουπόλεως διά τών 
παρακειμένων τή Άγχιάλφ Θερμών, ών πρώτη μνεία έν τφ πίνακι τούτφ, ή 
τετάρτη από τής Άδριανουπόλεως διά τής Δεβελτού καί ή πέμπτη από τού 
Βυζαντίου διά τής Απολλωνίας.

Άλλ’ ού'τε τά ισχυρά αύτής τείχη, ούτε ή ανδρεία τής ρωμαϊκής φρου
ράς καί τών κατοίκων ήδυνήθηοαν νά διασώσωσιν αύτήν από τής λεηλασίας 
καί διαρπαγής τών υπό διάφορα ονόματα έπιδραμόντων τήν Θράκην Γότ
θων, μεσούσης τής γ' εκατονταετηρίδος μ. X. Οί βάρβαροι ούτοι εισβαλόν- 
τες τό πρώτον τφ 251 καί νικήσαντες τον κατ’ αυτών έκστρατεύσαντα αύτο·
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κράτορα Δέκιον παρά την Βερόην (Έσκή - Ζαγορά) κατέσχον μετά την νί
κην την Φιλιππούπολιν, παραδοθεΐσαν διά προδοσίας. Καί τήν μέν ήτταν 
ταύτην άπέπλυνε μετ’ ολίγον λαμπρώς δ αυτοκράτωρ εις τινα παρά τον Αί
μον μάχην, άποκτείνας τρισμυρίους εκ των έχθρών άλλ’ εις άλλην συγκρο- 
τηθεΐσαν παρά την έκείθεν τοϋ Αίμου Άβρυτον ή Σεμπρώνιον Φόρον (Ά- 
βρέτ - Χισσάρ) ήττηθείς κατά κράτος διά προδοσίας έφονεύθη μετά τοΰ συ- 
νεκστρατεΰοντος υίοϋ αυτού. Ουδ' δ προδούς αυτόν καί αυτοκράτωρ ήδη 
αναγορευτείς Γάλλος ήδυνήθη νά κατίσχυση των επιδρομέων, ούτως ώστε 
ήναγκάσθη νά ζητήση την ειρήνην, ήν έξηγόρασε διά πολλών χρημάτων. 
Ένθαρρυνθέντες έπήλθον έκ νέου φοβερώτεροι τφ 257 επί των αΰτοκρατό- 
ρων Ούαλεριανοϋ καί Γαλλικού, παραμείψαντες δέ την Τόμιν καί την Άγ- 
χίαλον προυχιόρησαν μέχρι τής λίμνης Δέρκων, φθείροντες καί λεηλατοϋντες 
την ύπαιθρον χώραν, ως ιστορεί δ Ζώσιμος*). Είσέβαλον δέ προσέτι είς τήν 
Θράκην καί τφ 263 κατά τήν επάνοδον αυτών εκ τής Μ. Ασίας δτε προσ- 
βαλόντες τήν Άγχίαλον έκυρίευσαν, ως ίστοροϋσιν δτε Τρεβίλλιος Πολλίων9) 
καί δ Άμμιανός Μαρκελλΐνος ,0). Τήν έκπόρθησιν ταυτην τής Άγχιάλου υπό 
τών Γότθων, οΐτινες μετά τήν επιτυχίαν ταυτην διέμειναν ήμέρας τινάς 
έστρατοπεδευμένοι είς τάς παρακειμένας Θέρμας, αναφέρει καί δ άπό τοΰ 
Κασσιοδώρου πιθανώς άρυσθείς επίσκοπος Κρεμώνης ’Ιορδάνης, δστις δμως 
συγχέει αυτήν προς τήν εν μιφ ήμέρφ υπό τοϋ Σαρδαναπάλου κτισθεΐσαν 
Άγχιάλην τής Κιλικίας ").

Ταχέως άνέκυψεν εκ τών ερειπίων αυτής ή Άγχίαλος λαμπρά καί 
ακμαία ως πρότερον, εύφήμως μνημονευομένη καί εφεξής εν τή ίστορίφ. 
"Εδρα επισκόπου άναδειχθεΐσα άπό τών πρώτων τοϋ χριστιανισμού χρόνων, 
ώς έξάγομεν έκ τής επιστολής τοϋ επισκόπου ’Αντιόχειας Σεραπίωνος πρός 
Καρικόν καί Ποντικόν, ής επίσκοπος αυτής Σωτάς καλούμενος, συνεκάλεσεν 
έν αυτή κατά τό δεύτερον ήμισυ τής γ' έκστονταετηρίδος τήν κατά τής αΐρέ- 
σεως τών Μοντσνιστών τυπικήν σύνοδον Ικ δεκατριών επισκόπων, μεθ’ ών 
καί δ τής Δελβελτοΰ Αΐλιος. "Ετερος επίσκοπος αυτής, Τιμόθεος όνόματι, 
μνημονεύεται κατά τήν έν Σαρδική τφ 348 γενομένην Σύνοδον, τρίτος δ Σε
βαστιανός υπογεγραμμένος έν τοΐς πρακτικοΐς τής έν Κωνσταντινουπόλει Β' 
Οικουμενικής Συνόδου τφ 381, καί τέταρτος δ Σαββάτιος υπογεγραμμένος 
έν τή κατά σιμωνιακών πράξει τοϋ πατριάρχου Γενναδίου τφ 459 “ ). Βραδύ- 
τερον έπί ’Ιουστινιανού τοϋ Μεγάλου βλέπομεν αυτήν έν τφ Συνεκδήμφ τοϋ 
'Ιεροκλέους καί ώς μίαν τών πέντε μάλλον διακρινομένων πόλεων τής υπό 
ήγεμόνα διατελούσης έπαρχίας Αίμιμόντου, δηλ. τής Άδριανουπόλεως, Δε- 
βελτοϋ, Πλωτινουπόλεως καί Τζοΐδου **).

Παντελή σιγήν τηρεί ή ιστορία περί τής Άγχιάλου κατά τε τήν έγ- 
κατάστασιν τών Βισιγότθων καί τάς λεηλασίας αυτών έν τή Θράκη, ώς καί 
κατά τάς αλληλοδιαδόχους έπιδρομάς τών Οΰνων, Σλάβων καί άλλων βαρβά
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ρων εν xf) περιμαχήτφ ταύτη χώρρ της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθ’ ας 
βεβαίως δεν έμεινεν πάντη αδήωτος και ή περιφέρεια τής Άγχιάλου. Ή  
μόνη εΐδησις, ήν από τής των Γότθων καταστροφής αυτής μέχρι τής εισβο
λής των Άβάρων έν τή Θράκη έχομεν, είναι ή τφ 514 κατάληψις αυτής υπό 
τοΰ έπαναστάντος στρατηγού τού θέματος τών Φοιδεράτων ή υπόσπονδων 
Γότθων Βιταλιανοΰ κατά τού τότε αύτοκράτορος ’Αναστασίου τού Δικόρου u), 
καταλαβόντος ολίγιρ πρότερον και την ’Οδησσόν (Βάρναν) μετά την κατα- 
τρόπωσιν τοΰ αΰτοκρατορικοϋ στρατού. *0 αντάρτης ουτος στρατηγός ένθαρ- 
ρυνθεις εκ τής επιτυχίας έπετέθη τότε μετά πολυαρίθμου στρατού καί κατά 
τής πρωτευούσης' κατατροπωθείς όμως παρά τάς Συκάς, ήναγκάσθη νά έπα- 
νέλθη εις Άγχίαλον, καταλαβών εν τφ μεταξύ καί την Σωζόπολιν 15). Έ ν 
Άγχιάλφ διέμεινεν απρακτών μέχρι τής αναρρήσεως τού ’Ιουστίνου εις τον 
αύτοκρατορικόν θρόνον, παρ’ ού άμνηστευθείς προσεκλήθη εις την πρω
τεύουσαν.

Δίς έμνημονεύσαμεν έμπροσθεν τάς παρά την Άγχίαλον Θέρμας, 
μέχρι σήμερον υφιστάμενος. Αυται εν τή άρχαιότητι άπήλαυον μεγάλης ια
ματικής φήμης, διετέλουν δμως λίαν ήμελημέναι μέχρι τής εποχής τού αύτο- 
κράτ. ’Ιουστινιανού τού Μεγάλου ,β), οί δέ είς αύτάς συρρέοντες άσθενεΐς θε
ραπείας χάριν, πολλάς ύφίσταντο κακώσεις υπό των περίοικων βαρβάρων. 
‘Ο αύτοκράτωρ ουτος δμως περιέβαλε τότε αύτάς δΓ ισχυρών τειχών, κατα- 
στήσας οΰτω άσφαλή καί άνενόχλητον την διαμονήν εν αύταϊς τών ασθενών, 
ώς άναφέρουσιν δτε ιστορικός Προκόπιος καί ό επίσκοπος Κρεμώνης ’Ιορδά
νης ” )· *0 Προκόπιος εν τή περιστάσει ταύτη αναφέρει προσέτι δτι ή Άγ- 
χίαλος κατωκεΐτο ύπό Θρακών 18), τούς "Ελληνας βεβαίως κατοίκους αυτής 
εννοών. Κατά δέ τάς επιδρομάς τών Άβάρων έν τή Θράκη πλέον ή όίπαξ 
μνημονεύεται το δνομα τής Άγχιάλου. Κατά την πρώτην αυτών επιδρομήν 
λαβούσαν χώραν τφ 583 άφικόμενοι προ τής πόλεως καιέλαβον αυτήν, ούχί 
βεβαίως άνευ άντιστάσεως, λεηλατήσανιες δέ καί καταστρέψαντες άπάσας τάς 
πέριξ κώμας καί χωρία έφείστθησαν μόνον τού οικοδομήματος τών Θερμών, 
ταΐς παρακλήσεσι τών γυναίων τού ήγεμόνος αυτών έν αύτφ καταλυσάν- 
των. Μετά τρεις μήνας, τών Άβάρων έξακολουθούντων τάς άρπαγάς καί 
δηώσεις καί εις άλλα σημεία τής Θράκης, άφίκοντο εις Άγχίαλον ,9) προς δια
πραγμάτευσή τής ειρήνης δτε αρχηγός τής σωματοφυλακής Κομεντίολος καί 
πατρίκιος Έλπίδιος, άποσταλέντες ύπό τού αύτοκράτορος Μαυρίκιου ,0).Άλλ’ 
δ σκοπός τής αποστολής αύιών άπέτυχε, τό μέν ένεκα τών υπερφιάλων 
αξιώσεων τού ήγεμόνος τών Άβάρων,· τό δέ ένεκα τής άγερώχου στάσεως 
τού Κομεντιόλου, κινδυνεύσαντος ένεκα τούτου καί τήν ζωήν.

Μόλις μετά τρία έτη ήδυνήθη, ύπό άλλων περισπώμενος φροντίδων 
νάντεπεξέλθη κατά τήν επιδρομήν τούτων, άπασαν ήδη λυμαινομένων τήν 
Θράκην, 6 αύτοκράτωρ Μαυρίκιος. Σχηματίσας στρατόν έπαρκή καί άξιόμφ-
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χον, εθηκεν αυτόν υπό τας διαταγάς τοϋ Κομεντιόλου, δστις κατατρόπωσα; 
παρά την Άδριανούπολιν τούς προστρέχοντας εϊς λεηλασίαν συμμάχους των 
Άβάρων Σκλαβηνούς (586) άφίκετο και εΐς την εύρεΐαν πεδιάδα τής Άγχιά- 
λου, εις ήν Ιστρατοπέδευσε περιχαρακωθείς ,1), κατέλαβε δέ και τήν πόλιν κε- 
νωθεΐσαν υπό των εχθρών. Μετά παρέλευσιν ημερών τινων άφείς προς φυ
λακήν τοΰ χάρακος τούς μάλλον απολέμους εκ τοΰ στρατόν, επεμψε τούς λοι
πούς τετρακισχιλίους περίπου υπό τούς στρατηγούς αυτού Μαρτίνον καί Κά- 
στον προς καταδίωξιν τών Άβάρων as), αυτός δέ μετά τοΰ κυρίου σώματος τοΰ 
στρατού, ύπερβάς τήν επτάωρον τής Άγχιάλου άπέχουσαν δίοδον, ωχυρώθη 
έν αυτή *Β), άφροντιστών εΐς τον κίνδυνον τής αποκοπής τής ύποχωρήσεως δν 
διέτρεχον οί έκείθεν τοΰ Αίμου διώξαντες τούς “Αβαρας, άλλ’ υπέρ τό δέον 
προχωρήσαντες Μαρτίνος καί Κάστος, χωρίς να φροντίσωσι διά τήν έξασφά- 
λισιν τών νώτων των. Τφόντι άμα ούτοι επανερχόμενοι άφίκοντο παρά τον 
ποταμόν τον εις τούς πρόποδας τοΰ ορούς εν τή κάτφ Μοισίφ παραρρέοντα, 
αίφνης περιεκυκλώθησαν υπό τών έπιστραφέντων εχθρών, πολλφ άνωτέρων 
τόν αριθμόν. Καί δ μέν Μαρτίνος διασχίσας τήν κΰκλωσιν ήδυνήθη νά δια- 
σωθή προς τό σώμα τοΰ Κομεντιόλου 2ι)' αλλά δ Κάστος μή προλαβών νά διαβή 
τόν ποταμόν, ήχμαλωτίσθη μετά τοΰ πλείστου μέρους τών στρατιωτών αύ' 
τοΰ, ακράτητοι δέ τότε οί “Αβαρές εισβαλόντες εκ τρίτου εϊς τήν Θράκην διά 
τών δρίων τής Μεσημβρίας, έπανέλαβον τάς προτέρας λεηλασίας καί δρώσεις.

Εϊς άλλην κατά τών ’Αβάρων εκστρατείαν τφ 591, δ αύτοκράτωρ 
Μαυρίκιος έξελθών αυτοπροσώπως, άφίκετο καί εΐς τόν Άγχίαλον, έν ή διέ- 
τριψεν επί δεκαπενθημερίαν. Μαθών δέ αυτόθι τήν εν τή πρωτευουση άφι- 
ξιν Περσών καί Φράγκων πρέσβεων, άπήλθε προς υποδοχήν αυτών. Τόν 
παυθέντα τής αρχηγίας Κομεντίολον διεδέχθη δ πολλφ ίκανώτερος ΓΙρίσκος 
δστι: εκδιώξας τούς “Αβαρας εΐς τήν κάτω Μοισίαν, ένίκησεν αυτούς περί- 
φανώς εΐς διαφόρους μάχας. Μετά τήν ήτταν δμως τοΰ υποστρατήγου Σαλ- 
βενιανοΰ, εισβαλόντες ούτοι πάλιν εϊς τήν Θράκην τφ 592 καί άποπειραθέν- 
τες ίσως, άλλ’ εΐς μάτην κατά τής Άγχιάλου, προσχώρησαν μέχρι τών Δριζι- 
πάρων, διαρπάσαντες δέ τόν αυτόθι κείμενον ναόν τοΰ Μεγαλομάρτυρος Α 
λεξάνδρου, ένέπρησαν αυτόν “). Ταΰτα άφηγεΐται δ έγγυτέρω τών πραγμά
των διατελέσας Θεοφύλακτος Σιμοκάττης. Οί έξ αύτοΰ δμως άρυσθέντες πάν
τως Θεοφάνης “ ), καί Κεδρηνός *7) έσφαλμένως ίστοροΰσιν, δτι οί “Αβαρές 
κατά τε τήν πρώτην καί τρίτην αύτών εΐς τήν Θράκην εισβολήν κατέλαβον 
τήν Άγχίαλον, ένφ δ Σιμοκάττης άτπξ μόνον λέγει αυτήν καταληφθεΐσαν 
υπό τούτων *0 Κεδρηνός μάλιστα συγχέων αυτήν προς τόν πυρποληθέντα 
ναόν τοΰ Αγίου Αλεξάνδρου παρά τήν Δριζίπαρα, λέγει δτι οί Αβαρές 
καταλαβόντες παρέδωσαν αυτήν εΐς τό πυρ. Ώς έκπορθηθείσσν τήν Άγχία- 
λον υπό τών Άβάρων άναφέρει προσέτι καί δ εκ Συρίας Εύάγριος 28) δ 
σχολαστικός. Τούς δέ Βουλγάρους, μετά τήν οριστικήν σύστασιν τοΰ κράτους
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αύτών εν τή κάτφ Μοισίφ, περίτρομος ειδεν ή Άγχίαλος χό πρώτον τφ 708. 
Ό αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός Β ' δ Ρινότμητος, καταλαβών τή βοηθείςτ αύ- 
χών εκ δευτέρου χόν αύτοκρατορικόν θρόνον εξ ου εϊχεν εξωσθή καί άθετή- 
σας χάς προς αυτούς υποσχέσεις του, παρέσχεν αύιοΐς αφορμήν ΐνα κηρύ- 
ξωσι τον πόλεμον κατ’ αύτοϋ. Εϊσβαλόντες πολυπληθείς εις την Θράκην 
υπό τον ήγεμόνα Τέρβελην, προέβησαν λεηλατοϋντες μέχρι των περιχώρων 
τής Άγχιάλου. Προς άπόκρουσιν αυτών δ ’Ιουστινιανός άπέστειλε τό πεζι- 
κόν στράτευμα διά πολυαρίθμου στόλου, ένφ αυτός άφίκετο μετά τοϋ ιππι
κού εις την προ τής πόλεως εκτεινομένην πεδιάδα, δπου και κατεσκήνωσε. 
ΟΙ Βούλγαροι ϊδόντες τόσην κατ’ αύτών παράταξιν, άπεσύρθησαν φοβηθέν- 
τες επί τών παρακειμένων δρέων' ϊδόντες όμως μετ’ ολίγον τούς στρατιώτας 
τοϋ αύτοκράχορος μεταβαίνονχας ανευ χινός συνεχώς εϊς χάς πέριξ κώμας 
προς άναζήτησιν τών επιτηδείων, έπετέθησαν αίφνης κατ’ αύτών και επέ- 
φερον σφαγήν μεγάλην, τοϋ αύτοκράχορος μόλις προλαβόντος μει’ ολίγων 
ΐνα καταφυγή καί περικλεισθή εντός τής Άγχιάλου, ήν οί Βούλγαροι εύθύς 
επολιόρκησαν. Ό ’Ιουστινιανός φοβηθείς τότε, μη έκπορθουμένης τής πό
λεως συλληφθή αιχμάλωτος, άπέπλευσε μετά τρεις ημέρας εις την πρωτεύου
σαν. ’Αλλά καί οί Βούλγαροι άφ’ ετέρου πληροφορηθέντες τον άπόπλουν 
τού αύτοκράχορος καί άδυνατοϋντες νά έκπορθήσωσι την Άγχίαλον διαλύ- 
σαντες την πολιορκίαν άπεχώρησαν S9). ’Επί δέ τής αύιοκρατορίας Κωνσταν
τίνου τοϋ Ε' τοϋ ανταξίου υϊοΰ Λέοντος τοϋ Ίσαύρου, ή Άγχίαλος πολλά- 
κις εχρησίμευσεν ως σταθμός άποβάσεως τοϋ ήρωικοΰ καί ακατάβλητου τού
του αύτοκράχορος.

Τφ 757 δ μεν στόλος αύτοϋ προχωρήσας μέχρι τών εκβολών τοϋ “I 
στρου, ελεηλάτησε δεινώς τά βουλγαρικά παράλια, δ δέ γενναίος αύτοϋ στρα
τός ενίκησε περιφανώς τούς Βουλγάρους παρά χάς Μαρκέλλας, φρούριον, ου 
τά ερείπια καί σήμερον φαίνονται παρά τό Καρναβάτιον. Εις άλλην δμως 
εκστρατείαν σοβαράν ύπέστη ήτταν τφ 759 παρά την στενωπόν τοϋ Βιρέγαβα 
αλλά μετά τέσσαρα έτη λαμπρά νίκη έστεφε τά βυζαντινά δπλα εν τη πεδιάδι 
τής Άγχιάλου. Κατά ’Ιούνιον τοϋ 763 προπέμψας εις την Άγχίαλον στόλον 
έκ δισχιλίων χελανδίων πεπληρωμένων στρατιωτών, κατέφθασε καί δ ίδιος 
διά ξηρός μετά τοϋ ιππικού, τή δέ 17η τοϋ αύτοϋ μηνός έπεφάνησαν πολυ
πληθείς καί οί Βούλγαροι έχοντες επί κεφαλής τον άνδρεΐον ηγεμόνα αύτών 
Τελέσιον, άγοντες δέ ως συμμάχους καί εικοσακισχιλίους Σλάβους. Συμπλα- 
κέντων τών δύο στρατών εν τή πεδιάδι τής Άγχιάλου, επί πολλάς ώρας ή 
μάχη διεξήχητο αμφίρροπος, πολλοί δέ εκατέρωθεν έπιπτον’ επί τέλους δμως 
δ αύτοκρατορικός στρατός ύπερίσχυσε, οί δέ Βούλγαροι πανταχόθεν κατα- 
κοπτώμενοι ήναγκάσθησαν νά τραπώσιν εις φυγήν άτακτον, πολλούς άπωλέ- 
σαντες ε’ις νεκρούς καί τραυματίας, ούκ ολίγοι δέ καί ήχμαλωτίσθησαν, καί 
δή εκ τών έπιφανεστέρων ,ϋ).’ΕμμανεΙς επί τη ήττη οί Βούλγαροι άπέδωκαν
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αυτήν εις τήν ανικανότητα τοϋ ήνεμόνος καί των συμβουλών αυτοϋ, κατα- 
σφάξαντες δε άπαντας άνηγόρευσαν Ηγεμόνα τον Σαβΐνον, γαμβρόν τοΰ 
πρώην ήγεμόνος αυτών Κορμισίου. Οϋτος όμως επειδή έπαπειλήθη διά της 
τύχης τοΰ προκατόχου αΰτοϋ, διότι έζήτησε την ειρήνην παρά τοϋ αϋτοκρά- 
τορος, προλάβουν κατέφυγεν εϊς την Μεσημβρίαν καί έξ αυτής διά τοϋ στό
λου είς την Κωνσταντινούπολή.

Καί είς άλλην δε εκστρατείαν έπιχειρηθεΐσαν τφ 766 δ Κωνσταντί
νος άπέστειλεν είς την Άγχίαλον δισχίλια καί εξακόσια χαλάνδια πλήρη 
στρατιωτών. Ό πολυπληθής όμως στόλος καταληφθείς άμα τφ κατάπλψ υπό 
σφοδρός τρικυμίας, άπώλεσε τά πλεΐστα τών πλοίων, μέγας δε αριθμός 
στρατιωτών οίκτρόν ευρε θάνατον εϊς τά άγρια κύματα 3|). Την καταστροφήν 
ταυτην αφηγούμενος Λέων ό Γραμματικός προσθέτει δτι μαιθόντες τοϋτο οΐ 
Βούλγαροι έπέπεσαν κατά τοΰ Κωνσταντίνου ευρισκομένου μετά τοϋ επίλοι
που στρατοϋ παρά τήν Άγχίαλον καί κάτετρόπωσαν αυτόν sa).Άπορον δμως 
δτι ούτε δ χρονογράφος Θεοφάνης οϋτε δ Πατριάρχης Νικηφόρος άναφέρουσι 
περί τοιαυτης τίνος ήττης τοϋ αύτοκράτορος παρά τήν Άγχίαλον.

Μετά τον θάνατον τοϋ Κωνσταντίνου έπελθόντα τώ775, οϋδεμία επι
δρομή βουλγαρική άναφέρεται γενομένη είς τήν περιφέρειαν τής Άγχιάλου. 
Άκρας δε οϋσης ησυχίας έν τή Θράκη, ή αϋτοκράτειρα Ειρήνη επεχείρησε 
τφ 784 αϋτοπρόσωπον περιοδείαν, καθ’ ήν άφικομένη εις Φιλιππούπολιν 
διέταξε έξ αυτής ίνα κτίσωσι τήν τε Βερόην καί τήν Άγχίαλον ss). Ά γνω 
στον τυγχάνει πότε καί υπό ποιας περιστάσεις είχε καταστροφή ή τελευταία 
αΰτη Πιθανώς πρόκειται μάλλον περί επισκευής τών τειχών αυτής, παθόν- 
των εκ τών προηγουμένων πολέμων' άλλως πρέπει νά παραδεχθώμεν ως θε
τικήν τήν παράδοσιν τών κατοίκων, δτι ή πόλις είχε καταπέσει υπό σεισμοϋ, 
άνεκτίσθη δε υπό τής Ειρήνης, οϋχί επί τής πρώτης αυτής τοποθεσίας, πα· 
ρουσιαζουσης καί ήδη ίχνη συνιζήσεως τοϋ εδάφους, αλλ’ επί τής σημερινής, 
ήμίωρον περίπου άνατολικώτερον κειμένης. Άφηγοϋνται προσέτι έκ παρα- 
δόσεως οί Άγχιαλεΐς δτι ή Ειρήνη έκτισεν έν τή νέςι πόλει καί φερώνυμον 
τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Εκκλησίας τής Θεοτόκου τοϋ Φάρου, δεικνυμενον 
μέχρι τοϋ 1044, δτε κατερειπώθη υπό πυρκα'ίάς, καίτοι τό οικοδόμημα 
έηιάνη ήμΐν εποχής μεταγενεστέρας. ’Ίσως δμως είχε τοϋτο άνεγερθή επί τών 
θεμελίων τής υπό τής Ειρήνη; κτισθείσης, αλλά βραδυτερον καταστραφείσης 
έκκλησίας. Όπως καί αν ή, οί Άγχιαλεΐς προς διαιώνισιν τής ευγνωμοσύ
νης αυτών προς τήν μετά θάνατον καθαγιασθεΐσαν αϋτοκράτειραν, άνήγει- 
ραν καί αυτοί δμώνυμον αυτή έκκλησίαν παρ’ εκείνην, ήν είχε εΰσεβώς ανε
γείρει. Κατά δε τάς παραμονάς τής εισβολής τών Βουλγάρων υπό τον Κροϋ- 
μον τφ 812 καί τήν έπικειμένην έπίθεσιν αυτών κατά τής Μεσημβρίας, ή 
Άγχίαλος είχε κενωθή υπό τών φοβηθέντων κατοίκων 3*), άποφυγοϋσα οϋτω 
τήν οίκτράν τύχην τής παρακειμένης Δεβελτοϋ, ής οΐ κάτοικοι εξηνδραποδί-
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σθησαν άπαντες υπό τοϋ αίμοβόρου τούτου ήγεμόνος ιών Βουλγάρων. ’Αλλά 
μετά την κατατρόπωσιν τούτου παρά τήν Μεσημβρίαν τφ 814 υπό τοϋ αύ- 
τοκράτορος Λέοντος τοϋ ’Αρμενίου, οί Άγχιαλεΐς επανήλθον πάλιν είς τήν 
πόλιν αυτών.

Και άλλη Βουλγαρική επιδρομή έμάστισε τήν περιφέρειαν τής Άγ· 
χιάλου τφ 916. Ό  ήγεμών τών Βουλγάρων Συμεών, μή τυχών τής αίτηθεί- 
σης ϊκανοποιήσεως διά τήν παραβίασιν εμπορικών τινων συνθηκών, έκήρυξε 
τον πόλεμον κατά τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, είσβαλών δέ είς τήν Θρά
κην προυχώρησε μέχρι τών περιχώρων τής Άγχιάλου φθειρών καί λεηλατών. 
Ή  τότε αϋτοκράτειρα Ζωή, ΐνα παρακώλυση τήν κατά τής πρωτευοΰσης έπί- 
θεσιν αϋτοϋ, έξέπεμψε κατ’ αυτοϋ τον αρχιστράτηγον Λέοντα Φωκάν, μετ 
εκλεκτής μέν, άλλ’ άνεπαρκοϋς στρατιωτικής δυνάμεως, ως φαίνεται. Άφικό- 
μενος ό Λέων εις Άγχίαλον και προσβαλών τούς Βουλγάρους τή 20 Αύγου
στου έτρεψεν αυτούς εις φυγήν, καταφυγόντας έπΐ τών παρακειμένιον όρέων. 
Ή  λαμπρά δμως νίκη μετετράπη είς φοβερόν ήτταν, δτε δ Λέων κάθιδρως 
καί κατάκοπος έκ τής διώξεως, άφίππευσε παρά τινα πηγήν ΐνα σβέση τήν 
δίψαν του. Έ νφ  έπινε, δ ίππος αυτοϋ άφηνιάσας καί διαφυγών τών χειρών 
αυτοϋ, ώρμησε τρέχων εις τό μέσον τοϋ στρατοϋ, ίδόντες δέ τότε αυτόν οί 
στρατιώται άνευ τοϋ αναβάτου και έκλαβόντες τον Λέοντα φονευθέντα, τοσοϋ- 
τον έταράχθησαν, ώστε παραιτηθέντες τής διώξεως ήρξαντο νά ύποχωρώσιν 
εν άταξίφ Ό Συμεών έπωφεληθείς τότε τοϋ πανικοϋ τοϋ βυζαντινοϋ στρα- 
τοΰ, επέπεσε ραγδαίος κατ’ αυτοϋ καί έπέφερε σφαγήν μεγάλην. Μάτην οί 
Βυζαντινοί στρατηγοί προσεπάθησαν νά συγκρατήσωσι τούς φεύγοντας. 
Έξ αυτών οί πλεΐστοι, οί καί διαπρεπέστεροι, έπεσαν γενναίως μαχόμενοι, 
μετά πολλοϋ δέ κόπου δ αρχιστράτηγος ήδυνήθη νά διασωθή είς τήν Με
σημβρίαν καί έξ αυτής διά τοϋ στόλου εις τήν Κωνσταντινούπολή <5) Τον 
τόπον τής καταστροφής υπερμεγέθης σωρός δστέων επί πολλά εφεξής έτη 
έδείκνυε ,β).

Ουτω ή Άγχίαλος περιήλθεν ήδη εις τήν εξουσίαν τών Βουλγάρων, 
διατελέσασα ύπ’ αυτούς μέχρι τής κατακτήσεως τοϋ βουλγαρικού κράτους υπό 
τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Τζιμισκή τφ 971. Καθ’ δλον τό μεσολαβή- 
σαν χρονικόν διάστημα ούδεμίσ ονομαστική μνεία τής πόλεως παρά τοΐς βυ- 
ζαντινοΐς χρονογράφοις γίνεται. Μόνον δ Ηρόδοτος τών Ρώσοων Καραμζΐ- 
νος υποθέτει αυτήν ως τήν Άκολιάτραν τοϋ Βοσκρεσένσκη, ήν δ ρώσσος ού- 
τος γεωγράφος τοϋ ιδ' αιώνος απαριθμεί μετ’ άλλων πόλεων, ας ό ήγεμών 
τών ρώσσων Σβιατοσλαϋος, ύποτάξας τφ 964 τήν Βουλγαρίαν έκυρίευσε. 
Άλλ’ είναι γνωστόν δτι δ Σβιατοσλαϋος διά τών μεσογειοτέρων στενωπών 
τοϋ Αίμου εισέβαλε τότε καί είς τήν Θράκην, δεν έξακριβοϋται δέ δν κα
τήλθε καί μέχρι τής παραλίας ταύτης.

Ουτω προσαρτηθείσης τής Βουλγαρίας είς τήν ήμετέραν αύτοκρατο-
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ρίαν ώς απλής Ιπαρχίας, ή Άγχίαλος καί ή περιφέρεια αυτής επί δυο καί 
επέκεινα εφεξής εκατονταετηρίδας έμειναν πλέον ανενόχλητοι από πόσης 
βουλγαρικής επιδρομής. Άλλα μετά εκατόν περίπου έτη επήλθον αί αλλεπάλ
ληλοι είσβολαΐ είς την Θράκην των ΓΙατζινακών καί Κομάνων, οι δέ τελευ
ταίοι ουτοι ττΓ> 1094 παρ’ ολίγον θά έξεπόρθουν την Άγχίαλον, είμή έσπευ- 
δεν εγκαίρως προς σωτηρίαν αυτής δ αυτοκράτωρ Αλέξιος 6 Μέγας. "Αμα 
άφιχθείς παρά την εγγύς τή πόλει κειμένην λίμνην, 'Ιεράν καλουμένην, διά
φορα διέθηκε μέτρα δπως παρακωλυθή ή διάβασις τοϋ Αίμου υπό των βαρ
βάρων τούτων, τούς μεν στρατηγούς Κατακουζηνόν καί Τατίκιον πέμψας 
μετά στρατού εις τάς παρακειμένας Θέρμας προς φυλαξιν, αυτός δέ έγκλει- 
σθείς εντός τής Άγχιάλου. "Απαντα Ομως τά ληφθέντα μέτρα προς ούδέν 
ωφέλησαν, διότι οΐ Κόμανοι διαβάντες τον Αίμον υπό την οδηγίαν Ψευδο
διογένους τίνος, άντιποιουμένου τον αύτοκρατορικόν θρόνον, καί καταλαβόν- 
τες την μεσόγειον Διάμπολιν, εξεκίνησαν ειτα καί κστά τής Άγχιάλου. ΈπΙ 
τρεις ημέρας επετίθεντο άδιακόπως κατά τής πόλεως, αλλ" δ αυτοκράτωρ 
εξορμών εγκαίρως μετά τής φρουράς άπέκρουσεν αυτούς νικηφόρως. Έ πί 
τέλους άπωλέσαντες πάσαν Ιλπίδα τού νά εκπορθήσωσι την καλώς εντειχι- 
σμένην πόλιν, διέλυσαν την πολιορκίαν. Αλλά καί δ αυτοκράτωρ δεν διέμει- 
νεν πολύν χρόνον Ιντός τής Άγχιάλου, διότι πληροφορηθείς δτι οί στρατη
γοί αυτού συνεπλάκησαν ήδη μετά των βαρβάρων τούτων παρά την Άδρια- 
νουπολιν, έσπευσε καί αυτός εκεί προς βοήθειαν. Ή  την έπίθεσιν ταυτην 
των Κουμάνων κατά τής Άγχιάλου άφηγουμένη λογία θυγάτηρ τού αυτό- 
κράτορος "Αννα ή Κομνηνή, περιγράφει την τοποθεσίαν αυτής οϊα είναι καί 
σήμερον. «Δεξιόθεν μέν την ποντηράν είχε, λέγει, θάλασσαν, Ιξ εύωνυμων 
δέ τραχύν τινα τόπον καί δυσβατον καί ύπάμπελον καί τοΐς ίππόταις εύορ- 
μον τον δρόμον μη παρέχοντα *’)».

Τφ 1085 δ Αλέξιος ειχεν άναδείξει δούκα τής Άγχιάλου Σελδεσσού- 
κόν τινα αξιωματικόν, Σιαουζ, δεχθέντα ήδη τό βάπτισμα, εις διαδοχήν πι
θανώς τού Ίωάννου Στραβορωμανού ,8), διότι απεσταλμένος ών τού Σουλτά
νου τών Σελδεσσουκων Μελίκ - Σιάχ παρά τφ αύτοκράτορι, τά μέγιστα συ- 
νετέλεσεν ϊνα άποδοθώσι τουτφ πόλεις τινές τού Πόντου ,9). Βραδυτερον δ 
Αλέξιος έξώρισεν εν Άγχιάλφ τον κατ’ αυτού συνωμόσαντα Θεόδωρον 
Άαρών *°).

Προσέτι ή Άγχίαλος άναφέρεται κατά τον κατάπλουν εν αυτή εκ τής 
πρωτευουσης τού έκπτώτου βασιλέως τής Ουγγαρίας Στεφάνου Τεΐζα (1164) 
έπανακάμπτοντος είς τό κράτος αυτού ϊνα καταρρίψη τού θρόνου τον σφε
τεριστήν Βελάν τον Γ' “ ). Μνημονεύεται δέ καί κατά τήν εν αυτή φυγήν τού 
επιβουλευθέντος τον αύτοκράτορα Μανουήλ τον Κομνηνόν Ανδρονίκου τού 
Κομνηνοΰ, δστις φωραθείς καί κατορθώσας νά δραπέτευση, εσώθη καταφυ
γίων διά τής Άγχιάλου είς τήν Γαλικίαν τή συνδρομή τού διοικητού αυτής

id
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Περσαμενίου Πουπάκη *J).O  ’Ανδρόνικος οΰτος είναι ό από τοΰ 1183 —1185 
αύτοκρατορήσας, άλλ’ οικτρόν ύποστάς θάνατον διαμελισθείς υπό τοΰ λαοΰ 
ένεκα τοΰ τυραννικού καί αίμοβόρου χαρακτήρος αίιτοΰ.

Έ π ί δέ τής αυτοκρατορίας Ίσαακίου Αγγέλου τοΰ Α' αί περί την 
Άγχίαλον πόλεις καί κώμαι, πάντως δέ καί αυτή ή ιδία, εις βαρεΐαν ύπε- 
βλήθησαν φορολογίαν υπό τοΰ αύτοκράτορος τοΰτου, ώς ιστορεί Νικήτας ό 
Χωνιάτης “ ), προς κάλυψιν των μεγάλων δαπανών τοΰ μετά τής Ουγγρίδος 
ήγεμονίδος Μαργαρίτης γάμον αύτοΰ τώ 1186. Τό καταθλιπτικώτατον με- 
τρον επεκταθέν καθ’ άπασαν την Βουλγαρίαν ύπήρξεν ή πρώτιστη αφορμή 
τής υπό τού; αδελφούς Άσάν εκραγείσης κατά τό αυτό έτος επαναστάσεως, 
προς άπελευθέρωσιν τής Βουλγαρίας. Βλέποντες διστάζοντας, κατ’ άρχάς καί 
απρόθυμους τούς ομοφύλους αυτών προς τό άνταρτικόν κίνημα, οί αδελ
φοί Άσάν ϊνα ένθαρρύνωσιν αυτούς ϊδρυσάν που εύκτήριόν τινα οίκον επ’ 
δνόματι τοΰ μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, περί τον όποιον συναθροί- 
σαντες πολλούς δαιμονόληπτους «Άσθενάρια, ή ’Αναστενάρια» καλουμένουςι 
έπεισαν ϊνα ενθουσιώντες καί βρυχοόμενοι λέγωσιν εις τον όχλον ότι ό Θεός 
τών Βουλγάρων άπεφάσισε νά ελευθερώση αυτούς από τοΰ ζυγοΰ τών Ρω
μαίων, καί οτι ό Μεγαλομάρτυς καταλιπών τήν Θεσσαλονίκην καί τούς Ρω
μαίους ήλθεν εις βοήθειαν αυτών “). Έξαπλουμένης τής επαναστάσεως, εξε- 
πέμφθη προς κατάπνιξιν αυτής ό στρατηγός ’Αλέξιος Βρανΰς, όστις απωθή
σεις τούς επαναστάτας, βοηθουμένους καί υπό πολλών Βλάχων, έκ τής Θρά
κης, αντί νά εϊσβάλη εις τήν Βουλγαρίαν καί καθυποτάξη αυτούς εντελώς, 
Ιπανέστη κατά τοΰ Ίσαακίου, άλλ’ ήττηθείς προ τής πρωτευούσης εφονεύθη. 
Κατά τήν μάχην ταύτην άπώλεσε τήν ζωήν καί ό διοικητής τής Άγχιάλου 
Κωνσταντίνος ό Στηθάτος, άνήρ αγαθός καί μειλίχιος, δοκιμώτατος δέ τών 
τότε άστρολόγων, άκουσίως συμμετασχών τοΰ κινήματος τοΰ Βρανά **). Μετ’ 
ολίγον εξεστράτευσεν αυτοπροσώπως κατά τών Βουλγάρων, λεηλατούντων 
ήδη τά παρά τήν Άγαθούπολιν μέρη ό αύτοκράτωρ, αλλά μή δυνηθείς νά 
κατορθώση τι άξιον λόγου, Ιπανήλθεν άπρακτος εις τήν πρωτεύουσαν. Εις άλ
λην κατ’ αυτών εκστρατείαν διελθών μετά τοΰ στρατοΰ διά τής Άγχιάλου ") 
άνέθηκε τήν περιφρούρησιν αυτής καί τών πέριξ χωρών εις τον γαμβρόν αύ
τοΰ Ανδρόνικον Κατακουζηνόν *'). Δεινήν όμως ύπέστη ήτταν παρά τήν Βε· 
ρόην, οί δέ Βούλγαροι μετά τήν νίκην επιπεσόντες αίφνης κατά τής Άγχιά
λου (1191) έκυρίευσαν καί διήρπασαν αυτήν 48).’Αλλά μή δυνηθέντες νά κρα· 
τήσωσιν αυτήν όριστικώς, ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσιν, ό δέ Ίσαάκιος 
καταλαβών αυτήν, Ιπεσκεύασε τά βλαβέντα τείχη καί Ιφοδίασε δι’ ικανής 
φρουράς *9). Δέν ήδυνήθη όμως μέχρι τής έκθρονίσεως αύτοΰ νά κατισχύση 
τελείως τών Βουλγάρων, εϊς τών οποίων τό άνασυσταθέν ήδη τρίτον κράτος 
(1196) συμπεριελήφθη καί ή Άγχίαλος. Τοΰτο εξάγεται έκ τής επιθέσεως, 
ήν τφ 1206 έπεχείρησε κατ’ αύτής ώς βουλγαρικής πόλεως, ό Λατίνος αύ·
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τοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως Ερρίκος ό Φλανδρίας. Λεηλατήσας τά 
παρά την Άγαθόπολιν μέρη καί άπωδήσας τον ήγεμόνα τών Βουλγάρων 
Ίωαννίκιον πρός τό Ρωσσόκαστρον, έστρατοπέδευσε παρά τάς εγγύς τη Άγ- 
χιάλφ Θέρμας. Έρημώσας δέ διά τής λεηλασίας καί διαρπαγής άπαντα τά 
πέριξ χωρία, έπετέδη καί κατά τής Άγχιάλου, ήν κυριεύσας καί διαρπάσας 
κατέσκαψεν. Την αυτήν τύχην ύπέστησαν κστά την άνάζευξίν του καί αί 
Θέρμαι καταστραφεΐσαι διά τοϋ πυρός 8°).

Ύπό τούς Βουλγάρους διετέλεσεν ή Άγχίαλος άνακτισδεΐσαι μέχρι 
τοϋ (1265), δτε, κατά τον Γ. Παχυμέρην, ό αρχιστράτηγος Μιχαήλ ό Γλα- 
βάς άποσταλείς ύπό τού αΰτοκράτορος Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου κατέλαβε 
πρός τή ύπό τοϋ εκπτώτου ήγεμόνος τών Βουλγάρων Μυτζή παραχωρηδείση 
Μεσημβρία καί αυτήν 81). “Οτε δέ δ αύτοκράτωρ ειρηνεύσας μετά τοΰ ήδη 
ήγεμόνος τών Βουλγάρων Κωνσταντίνου Τοίχου ύπεσχέδη αύτφ ως σύζυγον 
τήν ιδίαν ανεψιάν Μαρίαν καί ως προίκα μετά τής Μεσημβρίας καί τήν Άγ- 
χίαλον, τελεσδέντος άπαξ τοϋ γάμου δέν έξεπλήρωσε τήν ύπόσχεσιν, προφα- 
σιζόμενος τήν άρνησιν τών Ελλήνων ΐνα διατελέσωσιν ύπ’ εξουσίαν άλλόφυ- 
λον, ως καί εν τοΐς περί Μεσημβρίας εΐπομεν **).

Έ πί δέ τής αυτοκρατορίας ’Ανδρονίκου τοϋ Πρεσβυτέρου δ ήγεμών 
τών Βουλγάρων Θεόδωρος Σβιατοσλάος εξορμήσας τφ 1308 κατέσχε μετά 
τών άλλων πόλεων τής παραλίας ταύτης καί τήν Άγχίαλον, δι’ δμολογίας 
παραδοδεΐσαν 8*) ’Αλλά τφ (1323) κατά τον έπισυμβάντα δάνατον τοϋ Γεωρ
γίου Τερτερή, διαδόχου τοϋ Σβιατοσλάου ή Άγχίαλος μετά τών γειτόνων 
αυτής πόλεως έπανήλδε πάλιν ύπό τά βυζαντινά σκήπτρα, τοϋτο δμως έτος 
μόνον διήρκεσε, διότι δ διαδεχδείς τον Τερτερήν Μιχαήλ Σίσμαν εκστρατεύ- 
σας κατέλαβε πάλιν άπάσας μετά τής Άγχιάλου.

Κατά τούς χρόνους τούτους ή Άγχίαλος διενήργει εξαγωγικόν εμπό- 
ριον μετά τε τών Ενετών καί τών Γενουατών. Τά κυριώτερα προϊόντα άπερ 
έξήγοντο ήσαν σίτος, δπώραι, κερασφόρα κτήνη, κηρός κ.α. “ ). Ό Pegolotti 
παρομοιάζει τον σίτον αυτής πρός τον τής Άλιφέτης παρά τήν Εύπατορίαν 
Ιν Κριμαίφ, δεωρεΐ δμως αυτόν κατώτερον τοϋ τής Ραιδεστοΰ “ ).Τφ 1317 ή 
Δημοκρατία τής Γενούης ειχεν απαγορεύσει εις τούς εμπόρους ύπηκόους αυ
τής νά προμηδεύωνται οπώρας Ικ τής Άγχιάλου καί μεταφέρωσιν αύτάς εις 
τήν Κων)πολιν, ενόσφ διετέλει άπεσπασμένη τής βυζαντινής αυτοκρατορίας88), 
υποτελής δέ τοΐς Βουλγάροις. Τφ δέ 1320 δ έν Κων)πόλει Βάϋλος τής Βε
νετίας διεμαρτυρήδη κατά τής επιβολής φόρου εις τούς αύτόδι αγοράζοντας 
οπώρας παρά Βενετών πωλητών κατοίκους, μεταφερομένας έκ τής Άγχιά- 
λου87). Τοϋ ήγεμόνος τών Βουλγάρων Μιχαήλ Σίσμαν άποδανόντος τφ 
1330, τά βουλγαρικά πράγματα περιήλδον εις πολλήν ανωμαλίαν καί σύγ- 
χυσιν, ής επωφεληδείς ό αύτοκράτωρ Ανδρόνικος δ Νεώτερος, έπήλδε μετά 
στρατού καί κατέλαβεν αμαχητί τήν Άγχίαλον μετ’ άλλων πόλεων καί φρου
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ρίων 58).Ά μα δμως άνηγορεύθη ήγεμών δ Ιωάννης ’Αλέξανδρος δ Στρασι- 
μήρου, τά πράγματα ευθύς ήλλαξαν δψιν, διότι ούτος εξορμήσας τφ 1-333 
άνεκτήσατο αυτήν, κατατροπώσας και τον κατ’ αύτοΰ έκστρατεύσαντα αύτο- 
κράτορα παρά τδ Ρωσσόκαστρον, ώς αλλαχού εΐπομεν ,9).

Εφεξής μέχρι τού φανάτου αύτοΰ δ αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος δεν 
άπεπειράθη την άνάκτησιν των έλληνίδων πόλεων τής παραλίας ταύτης, άλ
λως τε δέ καί διότι συνεδέθη δι’ επιγαμίας μετά τού ηγεμονικού οίκου των 
Βουλγάρων, τού υιού τού Ίωάννου ’Αλεξάνδρου Μιχαήλ Άσάν νυμφευθέν- 
τος τφ 1338 την θυγατέρα αυτού Μαρίαν. Ούδ’ δ συναυτοκράτωρ Ίωάννου 
Παλαιολόγου τού Α' ’Ιωάννης δ Κατακουζηνδς έπεχείρησέ τι κατ’ αυτών. 
Μετά την παραίτησιν δμως αύιού από τού αύτοκρατορικού θρόνου, δ μόνος 
ήδη κατέχων τά σκήπτρα ’Ιωάννης Παλαιολόγος δ Α', εκστρατεύσας μετά 
στρατού, καί στόλου, τφ 1363 καί επιτεθείς κατά τής Άγχιάλου, εκυρίευσεν 
αυτήν εξ εφόδου β9).Άμα δμως τή έπανόδφ αύτοΰ εις τήν πρωτεύουσαν μετά 
τήν διάλυσιν τής πολιορκίας τής Μεσημβρίας, ή πόλις κατελήφθη πάλιν υπό 
των Βουλγάρων.

Μετά τρία δμως ετη Άμεδαΐος δ VI κόμης τής Σαβοΐας δ επικαλού
μενος Verde—Πράσινος, έκστρατεύσας μετά τινων Ίταλο - γαλλικών πλοίων 
δπως άνακτήσηται τάς πόλεις τής παραλίας ταύτης υπέρ τού αύιοκράτορος 
εξαδέλφου αύτοΰ καί επιτύχη τήν άπελευθέρωσιν αύτοΰ, κατακρατηθέντος 
υπό τού ήγεμόνος τών Βουλγάρων εν Βιδινίφ, μετά τήν πυρπόλησιν τουρ
κικών τινων πλοίων εν τφ λιμένι τού παρά τον Πύργον φρουρίου Σκαφιδά, 
επετέθη εΐτα καί κατά τής Άγχιάλου, ήν εύχερώς εκυρίευσε, τών κατοίκων 
ούδεμίαν άντιταξάντων άντίστασιν 81). Διοικητήν αύτής διώρισε τον Pietro 
Vibodi, ύποβαλών δέ τούς κατοίκους εις βαρεΐαν πολεμικήν άποζημίωσιν, 
μόνον 2724 ύπέρπυρα ήδυνήθη νά είσπράξη “’). "Εκτοτε ή Άγχίαλος άπο- 
δοθεΐσα υπό τού Άμιδαίου εις τήν Βυζαντινήν αύτοκρατορίαν, ούδεμίαν 
ύπέστη έπίθεσιν από μέρους τών Βουλγάρων, τού κράτους αύτών κινδυνεύον- 
τος ήδη υπό τών πανταχόθεν είσβαλλόντων καί λεηλατούντων τάς επαρχίας 
καί πόλεις αύτοΰ Τούρκων. Κληροδοτηθεΐσα δέ υπό τού αύτοκράτορος Μα
νουήλ τού Παλαιολόγου ολίγον προ τού θανάτου αύτοΰ εϊς τον αοίδιμον 
υιόν αύτοΰ Κωνσταντίνον μετά τής Μεσημβρίας "), δέν άπεχωρίσθη πλέον 
τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, μέχρι τών παραμονών τής αλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως, ύποταγεϊσα διά συνθήκης εις τον έμφανισθέντα προ τών 
τειχών αύτής στρατηγόν τού Μωάμεθ Β' Καρατζάβεην περί τά μέσα τού Φε
βρουάριου 1453 β1).'Η παράδοσις τών κατοίκων διασώζει, δτι είς τών δρων 
τής παραδόσεως τής πόλεως, ον πάντοτε έτήρησαν εφεξής οί Τούρκοι, προέ- 
βλεπε τήν μή δήμευσιν τών περί αύτήν άλικων, ών ή εποχή τής συστάσεως 
είναι άγνωσίος καί παρ’ αύτοΐς τοΐς κατοίκοις.

id



Ή  Άγχίαλος 17

Β'.

Έπελθούσης τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, πολλα'ι αύτοκρα- 
τορικαί και άλλαι επιφανείς οίκογένειαι, ως ή των Παλαιολόγων, Κατακου- 
ζηνών, Τρανών, Χωνιατών, Σγουρομαλλών και άλλων μή δυνάμεναι να 
ύποφέρωσι την τυραννίαν των Τούρκων, εξ ής και ή ζωή αυτών από στιγμής 
εις στιγμήν έκινδύνευε, αλλά καί μή θέλουσαι νά άπομακρυνθώσι πολύ τής 
φιλτάτης αυτών, ζηιοϋσαι άσυλον εις τήν Ευρώπην, τις οιδεν οποίας ελπίδας 
διατρέφουσαι, κατέφυγον τών πάντων έστερημέναι καί εις τήν Άγχίαλον “5). 
Πολλά μέλη τών οικογενειών τούτων όπως πορίζωνται τά προς τό ζήν ήναγ- 
κάσθησαν νά μετέλθωσι διαφόρους τέχνας, έτεροι δέ άνέλαβον τήν εΐσπραξιν 
τών ποικίλων φόρων, ή τήν διαχείρησιν τών δημοσίων προσόδων, ως τών 
αυτόθι άλικών, μονοπωλοϋντες τό προϊόν αυτών υπέρ τοϋ δημοσίου τα
μείου ““). Οί δέ δπωσοϋν εύημερήσαντες έξήσκησαν καί πολιτικήν τινα εξου
σίαν, μεσάζοντες, ούτως ειπεΐν, μεταξύ αρχόντων καί άρχομένων. Δύο έκ 
τούτων διεκρίθησαν μεγάλως επί τής πολιτικής σκηνής περί τό δεύτερον 
ήμισυ τής ιστ’ εκατονταετηρίδος, τά δέ ονόματα αυτών σπουδαιοτάτην κατέ- 
χουσι θέσιν εν τή Ίστορίφ.Ό εις είναι δ ένεκα τής πολυτροπίας καί τοϋ πο- 
λυμηχάνου χαρακτήρος περιβόητος καταστάς έν τοϊς τουρκικοί; πράγμασι 
Μιχαήλ δ Κατακουζηνός, δ υπό τών Τούρκων Σεϊτάν - δγλοϋ, ή υιός τοϋ 
Σατανά έπικληθείς, δ δέ έτερος δ κλεινός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
‘Ιερεμίας Β' δ Τρανός, δ εφάμιλλος τοϋ Μ. Φωτίου διά τήν ύπεράσπισιν τής 
’Ορθοδοξίας, αλλά μαρτυρικώτερος εκείνου. Ό  διαπρεπής μεσαιωνοδίφης 
Κ, Ν. Σάθας συγκρίνων άμφοτέρους, περί μέν τοϋ πρώτου λέγει ότι τραχύς 
καί βίαιος άναδειχθείς τοϋ Γένους δυνάστης τή Ιθνική παρεδόθη κατάρςτ 
καί ως τύραννος βιώσας ως αλήτης έκρεμάσθη (;3 Μαρτίου 157S) μή λαβών 
ύπ’ όψιν τάς λίαν αντίξοους περιστάσεις τής όδυνηράς εκείνης εποχής. Περί 
τοϋ δευτέρου ότι γαλήνιος σ>ν καί βαθυγνώμων, θερμότατα προμαχήσας 
υπέρ τής ’Ορθοδοξίας καί τής εμπεπιστευμένης αυτής εθνικής παρακαταθή
κης καί τον βίον εν έξορίαις καί θλίψεσι διανύσας, ΐεράν τοΐς έπιγιγνομένοις 
τήν μνήμην κατέλιπε. Ώς έτος τής άποβιώσεως τοϋ περικλεοϋς τούτου ’Αρ
χηγού τής ’Εκκλησίας άναφέρεται παρά τινων τό 1594, παρ’ άλλων δέ τό 
1596. Κατά τό έτος 1621 μηνί Ίουνίφ οϊ κατ’ Άλλης παραλίους πόλεις τής 
Εύξεινοποντίου παραλίας διαρπάσαντες ληστοπειραταί Κοζάκοι, έπιπεσόντες 
αίφνης καί κατά τής’Αγχιάλου έλεηλάτησαν καί ένέπρησαν προσέτι αυτήν07). 
Κατά δέ τον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1787 έπεφάνη μέν απέναντι αυ
τής δ ρωσσικός στολίσκος, αλλά διακρίνας ότι οί Τοΰρκοι εΐχον ήδη εγκαί
ρως στήσει κανονιοστοιχίας εις τά έπικαιρότερα μέρη, άπεμακρύνθη χωρίς 
ν’ άποπειραθή τι κατ’ αυτής °’). Δέν έπαυον όμως έν τφ μεταξύ αί βιοπρα- 
γίαι τών Τούρκων κστά τών κατοίκων, ας άπαξιοϋμεν ν’ άπαριθμήσωμεν

2
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καί περιγράψωμεν, διότι ειχον άποβή κοινά πλέον, άπέβαινον δμως όξύ- 
τεραι κατά τάς περιόδους τής στρατολογίας, ιδίως εν τοΐς χωρίοις τής περι
φέρειας. Κατά δέ τον ’Ιούλιον τοϋ 1805 έπετέθησαν κατά τής Άγχιάλου οϊ 
αιμοχαρείς λησταντάρται τής Ροδόπης, γνωστοί υπό τό δνομα «Κιρτζαλήδες» 
οϊτινες δμως άπεκρούσθησαν μετά πολλής φθοράς υπό τής Τουρκικής φρου
ράς, συμβοηθούντων και των κατοίκων. Τήν μελετωμένην έπίθεσιν των Κιρ- 
τζαλήδων προανήγγειλε κρυφίως ό ίερεύς τοϋ παρακειμένου Ευσταθοχωρίου 
Άνατόλιος, οϋτω δέ έσχον οί κάτοικοι τον προσήκοντα χρόνον δπως παρα- 
σκευασθώσιν εις άμυναν, μεταχειρισθέντες ώς προμαχώνας καί τάς πολυπλη
θείς περί τήν πόλιν στοιβάδας άλατος <!9). Έ ν παρόδψ σημειοΰμεν ενταύθα 
περί τοϋ Εΰσταθοχωρίου δτι τούτο κατοικεΐται υπό εύσταλών καί αρειμά
νιων κατοίκων, τήν εθνικήν είσέτι φερόντων στολήν, υπάρχει δέ ή παράδο- 
σις δτι κατάγονται εκ Κομνηνών.

Ά π ’ αυτής τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ακόμη, φαίνεται 
δτι τά γράμματα δεν έπαυσαν καλλιεργούμενα εν τή Άγχιάλφ, είτε εν κελ- 
λίφ ίερέως, είτε έν νάρθηκι εκκλησίας, είτε έν δωματίφ τής μητροπόλεως, 
άφ’ ου άλλως δέν ήτο δυνατόν κατά τήν ζοφεράν έκείνην εποχήν, έν τοιαύτη 
δέ σχολή διήκουσαν τά πρώτα αυτών μαθήματα ό φιλόμουσος Μιχαήλ Κα- 
τακουζηνός, ό πλουσίαν συγκροτήσας βιβλιοθήκην εξ έντυπων τε καί χειρο
γράφων, ών πολλά ιατρικής ύλης, τή εϊσηγήσει πάντως τοϋ ιδιαιτέρου αυ
τού ιατρού Λεονάρδου Μινδονίου, ήτις δμως κακήν έλαβε τύχην μετά τον 
οίκτρόν θάνατον αυτού διασκορπισθεΐσα, ό αοίδιμος Πατριάρχης 'Ιερεμίας 
Β' ό Τρανός, ό μέγας οΰτος τής παιδείας ζηλωτής, ό απόφοιτος τής Άθω- 
νιάδος ’Ακαδημίας Χρυσοβέρβης Σταύρου Κουροπαλάτης, δ γνωστός μετα
φραστής τοϋ Νέου Άναχάρσιδος, δ εφάμιλλος τοϋ Δοσιθέου Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων Πολύκαρπος, δ λίαν ελλόγιμος ιδρυτής τής περιπύστου βιβλιο
θήκης τοϋ Παναγίου Τάφου ’Άνθιμος Παγώνης καί άλλοι λίαν μεμορφω- 
μένοι καί ευπαίδευτοι Άγχιαλεΐς, διακριθέντες ου μόνον έν τοΐς γράμμασι, 
αλλά καί έν τοΐς πυλιτικοΐς καί έκκλησιαστικοΐς άξιώμασιν. Καί ή τιμή δέ 
τής ίδρύσεως τής προ'ιτης συστηματικής σχολής έν τή παραλία ταύτη, τή Ά γ
χιάλφ οφείλεται, ής τό φιλογενές καί φιλόμουσον παράδειγμα ταχέως έμι- 
μήθησαν καί αί γείτονες αυτής Μεσημβρία καί Σωζόπολις. Ιδρυτής αυτής 
έγένετο τώ 1790 δ άνω ρηθείς Χρυσοβέργης Κουροπαλάτης, δωδεκαετίαν 
δλην διδάξας ’“), άφείς διάδοχον τον Γεώργιον Σαράφην, ανεψιόν τού δμω- 
νύμου προστάντος τοϋ έν Κυδωνίαις Γυμνασίου ?ι).Έ ν τή σχολή ταύτη έξε- 
παιδεύοντο καί πολλοί Βούλγαροι έκ τοϋ έσωτερικοϋ.

Κατά δέ τά προοίμια τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, οί έγκριτώτε- 
ροι τών Άγχιαλέων έμυήθησαν τά τής Φιλικής Εταιρείας υπό Βενιαμίν τοϋ 
Λεσβίου. Μητροπολίτης Άγχιάλου ών τότε Ευγένιος δ Καραβίας, ’Ιθακή
σιος τήν πατρίδα, λίαν ελλόγιμος κληρικός, δστις ανάρπαστος γενόμενος υπό
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τοΰ έπελθόντος μετά στίφους Γενιτσάρων Μπεκήρ Πασά άμα xfj έκρήξει τοΰ 
ιεροϋ αγώνα;, άπεστάλη σιδεροδέσμιος εις τί|ν Κωνταντινούπολιν, ένθα τον 
μαρτυρικόν ύιέστη θάνατον ύτερθεν τής Κιγκλιδωτής ΙΙΰλης (ΙΤαρμάκ - Κά
που). "Οτε δέ τφ 1829 6 ρωσσικός στρατός ύπερβάς τον Αίμον κατέλαβε τχί 
21 ’ Ιουλίου την παρακειμένην Μεσημβρίαν οί εν τή Άγχιάλφ Τούρκοι προ 
λαβόντες έκένωσαν αυτήν καί κατέφυγον εις την Άδριανούπολιν Την επαύ
ριον έπιφανεΐσα ρωσσική τις ψριγατα έλαβε κατοχήν τής πόλεως, εν ή ευρε 
12 τηλεβόλα, τρεις αποθήκας άλατος, και μίαν πυρίτιδος ”)■ Καί προ πέντε 
μηνών οτε of Ρώσσοι ειχον γίνει κύριοι τής Σωζοπόλεως διά τοΰ στόλου 
αυτών, άπεπειράίίησαν ινα καταλάβωσι καί την Άγχίαλον. άλλ’ άπέτυχον 7ί).

’Εννέα μήνας κατείχαν οί Ρώσσοι την Άγχίαλον μέχρι τής συνομο- 
λογήσεως τής έν Άδριανουπόλει συνθήκης, καθ’ ήν επανήλθε πάλιν υπό την 
Τουρκίαν. Καιά τό διάστημα τούτο 6 Γραμματέας τού Γενικού Διοικητοΰ 
Νέας Ρωσσίας και Βεσσαραβίας Κόμητος Βοροντζώφ Βίκτωρ Τεπλιάκωφ 
άφήρεσε καί έκ τής Άγχιάλου, ώς καί τής Μεσημβρίας, οΰκ όλίγας αρχαιό
τητας ’‘ ).Έπανακάμπτοντα τον ρωσσικόν στρατόν εις τά ίδια ήναγκάσθησαν 
ν’ άκολουθήσωσι καί πολλοί κάτοικοι έγκαταλείψαντες αίτησην την ακίνητον 
περιουσίαν αυτών, ώστε ή πόλις ήρημώθη τελείως, έρημον δ’ ευρε αυτήν 
τιΤ) 1836 ό τότε διοργανωτής τού τουρκικού στρατού, βραδύτερου δέ περιφα
νής γερμανός στρατάρχης οτε τήν έπεσκέφη ,δ), διότι καί άναγκασθέντες νά 
παλινοστήσωσιν άπεδεκατίσθησαν υπό τής ένσκηψάσης πανώλους. ’Εκ τών 
μεταναστευσάντων Άγχιαλέων οί πλεΐστοι εγκατέστησαν έν ταΐς Παριστρίοις 
ήγεμονίαις, έ'τεροι δέ έν Ρωσσία Σπουδαίαν έν βραχεί χρόνφ άποκτήσαντες 
περιουσίαν, μετ’ ένδομίχου πόνου άνεμιμνήσκοντο τής γενετείρας αυτών, διά 
σπουδαίων δέ προικίσαντες κεφαλαίων τήν σχολήν αυτή;, μεγάλως συνετέλε- 
σαν ούιω ει; τήν πνευματικήν μόρφωσιν τών συμπολιτών αυτών.

ΓΙερΐ δέ τά τέλη τού ρωσσοτουρκικού πολέμου ιού 1877 - 78 ήμέρας 
τινας προ τής καθόδου τού ρωσσικοϋ στρατού εις τον παρακείμενον Πύργον 
(Burgas) ληστρικόν στίφος έκ τριακοσίων περίπου Κιρκασιών καί Βασιβου
ζούκων έπειέθη κατά τού έν τή περιφερείς τής Άγχιάλου Εΰσταθοχωρίου 
έπί σκοπφ λεηλασίας καί διαρπαγής. Οί γενναίοι κάτοικοι ωπλισμένοι διά 
κυνηγετικών πυροβόλων, καί έκ τούτων δέ ούχί πάντες, όχυρωθέντες εντός 
τοΰ περιβόλου τής Εκκλησίας, άπέκρουσαν αυτούς νικηφόρως έπί τρεις ήμέ
ρας, πολλούς φονεύσαντες καί πληγώσαντες.“Οτε όμως κατώρθωσαν ούτοι νά 
θέσωσι πύρ εις τήν προσηρτημένην τή έκκλησίς σχολήν, ή θέσις τών αν
δρείων Εύσταθοχωριτών άπέβη τότε κρισιμωτάτη. διότι καί τά ολίγα πόλε* 
μοφόδια αυτών ειχον ήδη έξαντληθή Ύπερπηδήσαντες τότε οί αιμοχαρείς 
κακούργοι τον περίβολον, είσέδυσαν εϊς τήν εκκλησίαν, έν ή ήσαν έγκεκλει- 
σμένα τά γυναικόπαιδα κατέφυγον δέ καί οί άνδρες, τότε, έλαβον χοόραν σκη 
ναι ας αδυνατεί νά περιγράψη κάλαμος. Διακόσιοι περίπου άνδρες γυναίκες
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και παιδιά έφονεύθησαν εξ έκδικήσεως μετά φοβέρας βασάνους, ισάριθμοι 
δέ κατορθώσαντες νά διαφΰγωσιν εις τά ορη άπέθανον υπό τοϋ \|ιύχους κα'ι 
χών πληγών και ίσως ούδείς ιών Εύσταθοχωριτών θά υπήρχε σήμερον, ε’ι μή 
οϊ Άγχιαλεΐς τή παροτρύνσει τοϋ άξιου αύιών ιεράρχου Βενεδίκτου, άπέ- 
σιελλον εκμισθώσαντες έτερον σώμα Κιρκασιών προς άπολΰιρωσιν ιών ευ
ρισκομένων εϊσέτι έν τή ζωή. Τους δυστυχείς άφιχθέντας εν άξιοθρηνήτψ 
κατασιάσει εις την αύιοσχεδίως δχυρωθεΐσαν Άγχίαλον, ύπεδέχθησαν κα'ι 
περιποιήθησαν άδελφικώτατα οί κάτοικοι, πάσαν δέ προστασίαν και περί- 
θαλψιν εΰρον καί οί έκ τοϋ εσωτερικού καταφυγόντες Βούλγαροι, φεΰγοντες 
την εκδικητικήν μάχαιραν τών προ τοΰ προελαΰνοντος ρωσσικοϋ στρατού 
ύποχωρούντων καί τό παν έν τή υποχωρήσει αυτών καταστρεφόντων Βασι- 
βοζοΰκων καί Κιρκασιών. Τίνι τρόπω δμως οί Βούλγαροι μετά την άφιξιν 
τοϋ ρωσσικοϋ στρατού, δτε ουτος κατέλαβε την Άγχίαλον, έξεδήλωσαν την 
ευγνωμοσύνην των προς τους διασώσαντας αυτούς ας όμολογήσωσιν οί ίδιοι.

Καί ή μέν Άγχίαλος χάρις εις τά δραστήρια προφυλακτικά μέτρα 
καί την άποφασιστικώτητα τών ανδρείων αυτής κατοίκων έσώθη τότε ούχΐ 
δμωςκαί ό έκκλησιαστικώς αυτή υπαγόμενος παρακείμενος Πύργος. Κατά τά 
τέλη τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 1877 πολυάριθμοι Τούρκοι φυγάδες έκ τοϋ εσωτε
ρικού, ώς καί στίφη Βασιβοζούκων καί Κιρκασιών, δηώσαντες καί καταστρέ- 
ψαντες πάντα τά μέρη δθεν διήλθον ως καί τά πέριξ, επειδή δ ρωσσικός 
στρατός διέκοψεν αϋτοΐς κατά ξηράν πάσαν προς τήν Κωνσταντινούπολή 
ύποχώρησιν, κατέκλυσαν. Έ ν τώ λιμένι υπήρχε μέν ήγκυροβολημένη μοίρα 
τις τοϋ τουρκικού στόλου, άμα δμως τά πληρώματα έπληροφορήθησαν τήν 
προσέγγισιν τών ριόσων, ήρχισαν νά διαρπάζωσιν τάς οικίας καί τά κατα
στήματα τή επινεύσει μάλιστα τών αρχών τής πόλεως, τό δέ παράδειγμα αυ
τών έμιμήθησαν τότε καί τά κακοποιά στοιχεία. Μάταιαι άπέβησαν αί πα
ραστάσεις τών προξένων, οΐανες βλέποντες ότι καί ή ιδία αυτών ζωή έκιν- 
δύνευε, ήναγκάσθησαν νά καταφύγωσι καί αυτοί εις τά πλοία, άφ’ ού πρό- 
τερον κατώρθωσαν νά έπιβιβάσωσι τούς πλείστους τών κατοίκων. Ή  λεηλα
σία καί διαρπαγή τής πόλεως έλαβε τότε γενικώτερον χαρακτήρα, δτε δέ οί 
Ρώσσοι έλαβον κατοχήν αυτής άφιχθέντες τή 3 Ίαναυαρίου τοϋ 1878, εύρον 
αυτήν έρημον καί τάς οικίας άπάσας διαρπαγείσας. Μετά πέντε ημέρας κα- 
τέλαβον καί τήν Άγχίαλον διά στρατιωτικού τίνος αποσπάσματος.

Συνομολογηθείσης τής Βερολινείου συνθήκης καί δημιουργηθείσης 
διά ταύτης τής εντεύθεν τοϋ Αίμου αυτονόμου επαρχίας τής ’Ανατολικής Ρο)- 
μυλίας, συμπεριελήφθη καί ή Άγχίαλος εντός τών ορίων αυτής, έδρα Έλ· 
ληνος έπάρχου άναδειχθεΐσα καί άπολαύσουσα τών αγαθών αυτονόμου πο
λιτείας, δηλ. Ισοτιμίαν τών Ελλήνων αυτής κατοίκων προς τούς άλλους τήν 
’Ανατολικήν Ρωμυλίαν οϊκοϋντας λαούς διά τής άπολαύσεως τών αυτών αστι
κών καί πολιτικών δικαιωμάτων, τής έλευθέρας εξασκήσεως τής θρησκείας
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καί τής άνακηρύξεως τής ελληνικής γλώσσης ως επισήμου. Χάρις εις τό φ ι
λελεύθερον τούτο πολίτευμα και είς τό προοδευτικώτατον πνεύμα των ύπερε- 
ξακισχιλίων αυτής κατοίκων, ή Άγχίαλος ήκμασεν δσον ουδέποτε επί τουρ
κοκρατίας. Οι έπισκεπτόμενοι αυτήν αλλογενείς έκ τής Ευρώπης εν ταΐς πε- 
ριγραφαΐς αυτών λίαν εύφήμως εκφράζονται περί τής εύγενούς και χαριέσ- 
σης συμπεριφοράς και τής φιλοξενίας των κατοίκων και τής λαμπράς λει
τουργίας των εκπαιδευτικών αυτής καταστημάτων άμφοτέρων τών φύλων. 
Άλλ’ δτε περιήλθεν ή πόλις είς τό βουλγαρικόν κράτος τφ 1886, ή ελληνική 
γλώσσα καιηργήθη μή αναγνωριζόμενη ως επίσημος, τά σχολεία τής Άγ- 
χιάλου άνεκηρύχθησαν ιδιωτικά, στερηθέντα παντός κυβερνητικού χορηγή
ματος, τό δέ επίδομα τού δήμου διετέθη υπέρ τής βουλγαρικής σχολής. 
Άλλα τό προ πολλοϋ ύποβόσκον μίσος τών βουλγάρων κατά τής Έλληνικω- 
τάτης Άγχιάλου έξερράγη πλέον λυσσωδέστατα κατά τό 1906, έτος άπαίσιον 
διά τον έν τή Ανατολική Ρωμυλία καί τή Βουλγαρία πολλούς αιώνας πρύ 
αύτυιν εγκατεστημένου Ελληνισμόν. Μετά τήν αρπαγήν τών εκκλησιών, τών 
σχολών, τών ιερών μονών καί τών κοινοτικών περιουσιών τής Φιλιππουπό- 
λεως, Τατάρ Παζαρτζικίου, Στενιμάχου καί τού Πύργου καί τών περί τάς 
πόλεις ταύτας ελληνικών χωρίων, ήλθεν ήδη καί ή σειρά τής μισητοτάτης 
Άγχιάλου, ής δμως ή ανδρεία τών κατοίκων ενέβαλλεν αυτούς είς σκέψεις. 
"Αμα τή αρπαγή τής ελληνικής εκκλησίας καί τής σχολής τού Πύργου, γενο- 
μένη τή 16η ’Ιουλίου, οί Βούλγαροι κομΐται άπήτησαν παρά τών Άγχια- 
λιτών καί τήν ήμίωρον άπέχουσαν τής πόλεως ένοριακήν μονήν τού Άγιου 
Γεωργίου. Τούτων άρνηθέντων, ή μονή κατελήφθη υπό Βουλγαρικών αρ
χών, μέχρι τής κατευνάσεως δήθεν τών πνευμάτων. Ό δήμαρχος καί ό μη
τροπολίτης τής Άγχιάλου προβλέποντες τήν προπαρασκευαζομένην έπίθεσιν 
κατά τής πόλεως, άπετάθησαν καί προς τον νομάρχην καί προς τον ηγεμόνα 
αυτόν έξαιτούμενοι προστασίαν' αί παρακλήσεις δμως αυτών ούδεμιάς ήξιώ- 
ίίησαν προσοχής. Τήν 30 ’Ιουλίου περί τήν 4 ώραν π. μ. άφίκοντο ένοπλοι 
150 κομΐται βούλγαροι, μειΤ ών καί πολλοί Αρμένιοι είς τήν Άγχίαλον καί 
ώρμησαν ευθύς προς τήν νεόδμητου περικαλλή εκκλησίαν τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου' εΰρον δμως αυτήν περιφρουρουμένην ύφ ’ δλων τών πολιτών, (οπλι
σμένων διά πελέκεων, σιδηρών ράβδων καί ροπάλων, καθ’ ών πυροβολήσαν- 
τες έφόνευσαν δύο και έπλήγωσαν τρεις. Έμμανεΐς τότε οί πολΐται έπιτέθη- 
σαν σύσσωμοι κ «τ’ αυτών καί έφόνευσαν πέντε, τών λοιπών καταφυγόντων 
καί περικλεισθέντων εις τό παρακείμενον τουρκικόν τέμενος, Μετ’ ολίγον έπε 
τέθησαν έκ δευτέρου οί πολΐται, άλλ’ ύπεχώρησαν καί πάλιν αφέντες έν τή 
όδώ ικανούς νεκρούς καί τραυματίας. “Οτε δμως κατώρθωσαν νά θέσωσι 
πύρ εις τήν παρακειμένην συνοικίαν άφίκετο δέ καί ή έκ Πύργου προσκλη- 
θεΐσα επικουρία, έκ 1200 περίπου Βουλγάρων, οϊτινες ε’ισορμήσαντες παν- 
ταχόθεν καί πυροβολούντες κατά παντός εμφανιζομένου, έθετον ταΰτοχρόνως
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και πύρ εις διάφορα σημεία τής πόλεως, ή τύχη τής ήρωϊκής Άγχιάλου είχε 
κριθή. ΓΙάς πολίτης έσπευσε νά διάσωση την οικογένειαν αΰτοΰ έκ τών φλο
γών, μεταφέρων αυτήν εις την παραλίαν. “Ετεροι όχυρωθέντες μέχρι τελευ
ταίας στιγμής εις τάς οικίας αυτών, έφόνευον άμειλίκτως πάντα Βούλγαρον 
είσβάλλοντα προς διαρπαγήν. 'II εκκλησία τής Θεοτόκου άνετινάχθη διά δυ- 
ναμίτιδος, άπετεφρώθησαν δέ ή Μητρόπολι: μετά τών έν αυτή φυλασσόμε
νων 1600 κωδίκων και τής πολυτίμου βιβλιοθήκης τοΰ λίαν λογίου μητρο
πολίτου Βασιλείου έν ή ύπήρχον ουκ ολίγα σπουδαία χειρόγραφα αυτού, τό 
περικαλλές άναγνωστήριον και άπαντα τα αξιοθέατα εκπαιδευτικά καταστή
ματα τής πόλεως. Έ π ι όλικοΰ αριθμού 1200 οικιών μόνον 30 έσώθησαν, 
αί πλεΐσται βουλγαρικοί, άποτελονσαι την έξω λεγομένην συνοικίαν, εις ήν 
δεν επεξετάθη τό πΰρ, ο δέ αριθμός τών θυμάτων έξ άμφοτέρων τών μερών 
άνήλθον εις 150 περίπου. 'Ο μητροπολίτης κατά την πυρπόληοιν τής έδρας 
αυτού διεσώθη εξελθών μετημφιεσμένος δι’ οπίσθιας θύρας εις την παρα
λίαν, συλληφθε'ις όμως υπό τών αρχών έφυλακίσθη και μετά 26 ημέρας με- 
τενεχθεις ασθενών εις Σλίβνον ένεκλείσθη έν τή αυτόθι βουλγαρική μητρο- 
πόλει, πάσαι αί άπόπειραι τών βουλγαρικών αρχών, όπως ή ευθύνη τής πα
νωλεθρίας τής Άγχιάλου έπιρριφθή επ’ αυτού έναυάγησαν, άπεφυλακίσθη 
δέ μετά τινας μήνας ταΐς παραστάσεσι τών προξένων τών Μεγ. Δυνάμεων.

Τοιούτφ τώ τρόπω έπήλθεν ή τραγική καταστροφή τής Άγχιάλου, συγ- 
κινήσασα άπαντα τον ‘Ελληνικόν κόσμον. Διά τού ηρωικού αυτής παραδείγ
ματος ή Άγχίαλος έκλέϊσε τό όνομα αυτής εις αίτονα τον άπαντα. Οί τά 
πάντα άπωλέσαντες, αλλά τιμήν διασώσαντες ΆγχιαλεΤς, ακατάβλητοι τό 
φρόνημα κατέφυγον εις τούς κόλπους τής μητρός Ελλάδος, ήτις παντοιοτοό- 
πως περιθάλψασα αύτούς,συνφκισεν εις τήν Νέαν Άγχίαλον, ου μακράν τού 
Παγασητικού κόλπου, έπι τών ερειπίων τής αρχαίας ΙΙυράσου. Σόμπας ό 
Ελληνισμός βαρέτος έθλίβη κα'ι έπένθησεν επί τή συμφορά τής Έλληνικω- 
τάτης τήν καρδίαν καί τό φρόνηαα Άγχιάλου, άλλ’ έπένθησεν πένθος υπε
ρήφανων, μετατραπέν μετ’ ολίγα έτη εις άφατον χαράν, ότε νικητής καί τρο- 
παιούχος ό Ελληνικός στρατός, τιμωρών τούς Βουλγάρους διά τά κατά τών 
Ελλήνων πολυετή κακουργήματα αυτών, έσάρου αυτούς έκ τής Μακεδονίας 
καί παρ’ ολίγον θά εισήρχετο θριαμβευτικώς εις τήν βουλγαρικήν πρωτεύου
σαν είμή άνεχαιτίζετο άνωτέρφ βουλήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ! ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1) ΕΙτ’ Άγχιάλη πολίχνιον Ά  πυλλωνιιιτών. (Στριίβ. γειιιγρ. Τόμ. Β' βιβλ. 

Ζ. Κεφ. ΣΤ', § 1 σ. 44, έκδ. Κοροή Πυρίσιοι 1817).
2) Thyniacosque sinus et ab liic per Apollinis urbem alta sub Auehiali 

moenia findat iter inde Mesembriacus portus. . (Ovid. Tristia I, II Lib I 19.20).
8) Odessos, Messembria, Anchialos et intimo in sinuatque nbi Pontus... 

(Pomp. Mela Lib. II Cap. II έκδ. Λειψίας).
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4) Nunc in ora Messembria, Anchialum ubi Messa fuerat. (Plin. Hist. 
Nat. I. Lib. IV Cap. XVIII 173 εκδ. Βερολ. 1865).

5) Καί έκ Μεσημβρίας είς Άγχίαλον πόλιν στάδιοι έβδομήκοντα καί έξ Άγ· 
χιάλου είς ’Απολλωνίαν όγδοήκοντα καί εκατόν. (Άρριανοΰ Περίπλους Εϋξείνου 
Πόντου. Συλλογή περί των έν επιτομή γεωγριφ. Τόμ. Α' σ.293 Βιέννη 1807).

6) Κσιά δέ τήν Μεσημβρίαν τής Μυσίας, ώς εϊρηται, ‘Αγχίαλος, 'Απολλω
νία... (Πτολεμ. Κλαυδίου Γεωγρ. Ύφήγ. Θράκης θέσις Τόμ. Α'. Κεφ. II καί κα
νών επισήμων πόλεων Θράκης έν τή Συλλογή των έν έπιτομή γεωγρ. Τόμ. Β. σ. 
281. Βιέννη 1807).

7) (Β. J. Head. Ίστορ. των νομισμάτων μετάφρ. Ί. Σβορώνου, Τόμ. Α", 
σ. 318. "Ορα καί κατάλογον νομισμάτων Άγχιάλου έμοϋ, χειρογρ. Β' ή Άγχίαλος 
σ. 53 καί έξ.).

8) Άναμείναντες δέ τόν χειμώνα τον Εΰξεινον Πόντον επ’ αριστερόν κατα- 
λιπόντες τής πεζής δυνάμεως αύτοϊς διά τών ήϊόνων κατά τό παρείχαν συμπαρα- 
θεούσης "Ιατρόν καί Τομέα καί Άγχίαλον μετά τό δεξιόν παραμείψαντες επί τήν 
Φιλεκτίναν εβησαν λίμνην. (Ζωσίμου Ίστορ. Βιβλ. Λ'. Κεφ. 34, σελ. 46, εκδ. Λει
ψίας 1784).

9) Quos (Claudio) ad deos atque ad sidera demigrante Guintillus fra- 
ter eiusdera suscepit imparium. Sub hoc Barbari qui superfuerant Anchialo 
vastata conati sunt Nicopolin etiam obtinere. (Trebellius in Claudio c. 12).

10) Anchialo capta et tempore eodeni Nicopolis quam indicium victoriae 
contra Dacos Trajanus condidit (Amm. Marcell. Lib. XXXI).

11) Nam ibi ad radices Haemi montis mari vicinam Anchialos civita- 
tem aggressi max adeunt, urbem guamdudum Sardanapalus Rex Parthorum 
inter limbum maris Haemi radices locasset. (Jornandes de Rebus Geticis Cap. 
XX f. 202, παρά κ. Maratori Rebus italicarum scriptores m. tom. Par. I).

12) "Ορα κατάλογον έπισκόπων Άγχιάλου έμοϋ. (χειρόγραφον Β' ή Άγχίαλος 
σ. 64 καί εξ .).

13) (Ίεροκλ. Συνέκδημος Έπαρχ. ΑΙμιμόντου 635 σελ. 3 έκδ. Λειψίας 1893).
14) ...καί παρέλσβε (Βιταλιανός) τήν Θράκην καί Μοισίαν έως ’Οδησσού καί 

Άγχιάλου ίχων μεθ' εαυτού πλήθος Ουνων καί Βουλγάρων, (θεοφ. Χρον. σ. 109, 
εκδ. Βενετίας).

15) Ό  δέ Βιταλιανός άπελθών έν Άγχιάλω έκάθητο έκεϊ ήσυχάζων. (Ίω" 
Μαλάλα. Χρον. Βιβλ. IV σ. 406 εκδ. Βόννης).

16) ’ Ενταύθα ούν πηγαί θερμών φύσει ΰδάτων άναβλυστάνουσι, τής πόλεως 
ού πολλφ άποθεν άπαυτοματίζουσαι βαλανεΐα τοϊς τήδε άνθρώποις. Τούτον δέ τόν 
χώρον άτείχιστον έκ παλαιού όντα ύπερεώρων οΐ προβιβασιλευκότες τά πρότερα, 
καίπερ έκ γειτόνων φκημένων αύτφ βαρβάρων έθνών, τοσούτων τό πλήθος. Έπε· 
χωρίαζόν ιε αύτφ οί νενοσηκότες τά στόματα μετά κινδύνων τήν παραψυχήν κομι- 
ζόμενοι. Τειχήρη τοίνυν αυτόν έν τφ παρόντι πεποιημένος ’Ιουστινιανός βασιλεύς 
άκίνδυνον διεπράξαντο σφίσι τήν άκεσιν είναι (Προκοπίου. Περί κτισμ. ’Ιουστι
νιανού, τόμ. I, βιβλ. Δ' Κεφ. ΓΖ' σ. 307 έκδ. Βιέννης).

17) Ibi enirn inultis ferunter maufisse diebus, Calidarum aquarum delictati 
lavacris, quae a quintodecimo miliario Anchialitanae civitatis sunt sitae, ab imo 
sui fontis igni scaturientes et inter reliqua totius mundi thermarum innume- 
rabilium loca omnino praecipua et ad sanitatem infirmorum officacissimae. 
Exinde ergo ad proprias sedes regressi. (Jornandes de Rebus Geticis Cap. 
XX f. 202. Παρά L· Muratori Rebus italicarum scriptores, tom. I, Paris I).
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18) Πόλιν δε τινα έπιθαλαττίαν οίκούσι Θράκες παρά τήν ή’ίόνα τού Εύξ. 
Πόντου Άγχίαλον όνομα, ής περ έν έπιτηδείψ έπιμνησθείημεν αν περιηγούμενοι 
τά έπί Θράκης χωρία. (Προκοπίου. Περί κτισμ. Ίουστ. Τόμ. Γ' βιβλ. Δ' κεφ. ΙΖ' 
α. 307 έκδ. Βόννης).

19) Άνελών τε Αύγουστον καί τό Βιμινάκιον (Χαγάνος) πόλεις δ' αΰται λαμ
προί ύπό τό ’Ιλλυρικόν φορολογούμενοι, παραυτίκα στρατοπεδεύεται καί τήν Άγ- 
χίαλον περιτέμνεται, τάς τε περιοικίδσς κώμος έδήωσεν, τόν δέ των θερμών ύδά- 
των οίκον οΰκ άναστήσαί φασιν. Λόγος δέ τις ώς ημάς έξεφοίτησεν, ένθάδε τά 
τοΰ Χαγάνου άπορρίψασ&αι γύνσισ καί μισθόν τής άπολαύσεως εκείνον αίτεΐν μή 
καταρριπτεΐν τά τών ύδάτων οικοδομήματα. Λέγεται δέ τά ύδάτια ταϋτα τοις λου- 
σαμένοις αγαθόν είναι καί είς υγείαν τούτοις συμμαχεΐν. (Θεοφ. Σιμοκατ.Ίστορ. Βι- 
βλ. Α' 3, 4. εκδ. Λειψίας 1887). Ό πατριάρχη; Φώτιος έν τή περιλήψει τής Ιστο
ρίας τοΰ Σιμοκάττους κατακεχωρισμένη:, έν τή Μυριοβίβλφ, λέγει τήν Άγχίαλον πο- 
λιορκηθεΐσαν μόνον ύπό τών Άβάρων. (Cod. 65 p 27 ad. Bekker).

20) Ήκον οΰν άμφω επί τόν Χαγάνον έπί τήν Άγχίαλον καί περί σπονδών 
ήξίουν ώ; προσετάχθησαν. (θεοφ. Σιμοκάτ. Ίστορ. βιβλ. Β' 3, 4, εκδ. Λειψίας 1887) ·

21) Τούτφ δήτα τφ ένιαυιφ  Κομεντίολος έπί τήν Άγχίαλον ήκε, συναγείρει 
τε τό στράτευμα... (Αΰτόθι βιβλ. Β' 10, 8, έκδ. Λειψίας 1887).

22) ... τάς δυνάμεις δ αύτοκράτωρ είς τήν Ευρώπην ώ; τάχιστα μετεβίβσζεν 
επί τε τήν Άγχίαλον τήν έκδημίαν παρασκευάζεται’ διεγνώκει γάρ τό Άβπρικόν 
αΰθις έθέλειν φοιτάν (Αΰτόθι Βιβλ. Ε' 16, 1).

23) Τή δέ ύστεραU} πρός τή Άγχιάλψ διαγράφει τόν χάρακα, ημέρας τε πέντε 
πράς ταϊς δέκσ ένθάδε τήν διατριβήν ποιησάμενος είς τό βασίλειον άστυ έπάνεισιν 
ήκειν άκούσας ύπό τών Περσών β ισιλέω; είς Βυζίντιον πρέσβεις. (Αυτόθι Βιβλ. 
ΣΤ' 2 3).

24) Εΐτα τή Άγχιάλφ προσέμιξεν’ άπάρας τε έντεΰθεν καί πρός τφ νεφ ’Α
λεξάνδρου μάρτυρας γεγονώς έδίδου τούτον τφ παμφάγφ πυρί παρανάλωμα... πέμ
πτης δέ παοιρχηκυίας ήμέρας πρός τά Δριζίπερα μετοχετεύει τόν χάρακα τήν τε 
πόλιν ένεχείρει πω; παραστήσασθαι. (Αυτόθι Βιβλ. ΣΤ' 3 ,4 , 5).

25) Παρέλαβε δέ (Χαγάνος) καί τήν Άγχίσλον (Θεοφαν. Χρον. σ. 370, έκδ. 
Βόννης). Γνοΰς δέ ό Χαγάνος τήν τών Ρωμαίων ύποχώρησιν είς Άγχίαλον έξέρ- 
χεται ήτοι (εΐτα ;) είς τόν Ά γιον Αλέξανδρον κσί τούτον τφ παμφάγφ πυρί παρα- 
δίδωσι. (Αΰτόθι σ. 415, έκδ. Βιέννης).

26) Καί έτέρας πόλεις έχειρώσστο παρά τήν Άγχίαλον (Γ. Κεδρ. Χρονογρ. τ. 
Α'. σ. 692, έκδ. Βόννης).

27) Καί είς Άγχίαλον έλθών ταύτην κατέκαυσεν, εΐτα είς τό Δριζίν περρ.
(Αΰτόθι, τόμ. Α', σ. 697 έκδ. Βόννης). .

28) «Οί 'Αβαρές δίς μέχρι τού καλούμενου Μακρού Τείχιυς διελάσαντες Σιγ- 
γιδόνα, Άγχίαλον τε καί τήν 'Ελλάδα πάσαν, έτέρας πόλεις τε καί φρούρια έξε- 
πόρθησαν». (Εύσγρίου Έκκλ. Ίστορ 6 . 10, σ. 452, έκδ. Βιέννης). Kui τό χωρίον 
τούτο τοΰ άγεωγραφήτου σχολαστικού, όστις έξέλαβε τήν Ελλάδα παραδουνάβειόν 
τ ιvu χώραν ή έπαρχίαν της Θράκη;, έλαβεν ώ; άπάδειξιν δ γνωστός Φαλμεράϊερ 
ινα άποφανθή τήν παντελή έξαφάνισιν τοΰ ‘Ελληνικού Έθνους.

29) Κσταλαβών δέ τήν Άγχίαλον τό μέν πλώιμον έμπροσθεν τού κάστρου 
προσώρμησε, τά δέ καβαλλαρικά είς τούς άνωθεν κάμπους άπαραφυλάκτως καί πά- 
σης ύποψίας εκτός άπληκεΰσαι προσέταξε’ τοΰ δέ λσοΰ σκορπισθέντος... Ό  δέ Ι ο υ 
στινιανός έν τφ κάστρψ καταφυγών... διά νυκτός είς τά σκάφη έπιβάς ευθέως άπέ' 
πλευσεν. (Θεοφ. Χρον. σ. 575—576 έκδ. Βόννης. Όρα καί Νικηφ. Πστρ. Ίστορ·
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Σύντμ. σ. 49 Ί . Κεδρην. ιόμ, Α' οελ. 781, έκδ. Βόννης καί Ίωάν. Ζωναρβν, τόμ. 
Β' σ. 76 έκδ. Βενετίας).

30) Ό  δέ βασιλεύς έλθών ήπλήκευσεν είς τόν κάμπον Άγχιάλου καί χή λ' 
χοΰ ‘Ιουνίου μηνός τής α' Ίνδικχιώνος ήμέρφ ε' ύφάνη Τελέτζης μετά πλήθους 
έθνών καί συμβαλόνχες πόλεμον κόπχουσιν άλλήλους έπί πολύ καί τραπείς Τελέ- 
ιζης έφυγεν. (Θεοφ. Χρον. σ. 667—668, εκδ. Βόννης. Καί Νικηφ. Παχρ. Ίσχορ. 
Σύνχ. 77—78 ώς καί Ίωάν. Ζοναρά Χρον. χόμ Β', σ. 86 εκδ. Βενετίας)·

31) Τη δέ χα' χοΰ ‘ Ιανουάριου μηνός if) δ' Ίνδικχιώνος έκίνησε καχά Βουλ
γάρων καί άπέσχειλεν είς Άγχίαλον δισχίλια εξακόσια χελάνδια έξοπλίσας αύτά 
έκ πάντων χών θεμάτων. Τούτων δέ εν χσϊς άκχαΐς προσορμισθένχων καί χοΰ 
βορρά πνεύσανχος συνεχρίβησαν μικρού δεϊν άχανχα καί έπνίγη λαός πολύς. (Θεοφ. 
Χρον. σ. 675, έκδ. Βόννη ). Πλώιμον δ’ έξοπλίσας συνχελοϋν περί χά δισχίλια 
εξακόσια σκάφη, ναυτικόν δέ πλήθος καί στρατιωτικόν είς τε χών πλωίμων σχρα- 
χηγίδων κσί ετέρων χωρών έμβαλών έν αύτοϊς άπέσχειλεν ώστε γενέσθαι περί χε 
χήν Μεσημβρίαν καί Άγχίαλον χά πολίσμιτχα... (Νικηφ. Πατρ. Ίσχορ. Σύνχ. σ. 82 
έκδ. Βόννης).

32) Τοδτο μαθόντες οί Β ιύλγαροι πόλεμον προς αυτόν συνά.χχουσι' δεινώς 
οΰν ήτχηθείς ϋπέστρεψε μετ' αισχύνης' μέχρι γάρ καί σήμερον κατά τόν ’Αχελώον 
κώλα χών άνηρημένων σαφώς ύποδεικνύουσι τήν ήτταν. (Λέονχος Γραμμ. Χρον. σ. 
187—88, εκδ. Βόννης). Άχελώ τό κοινόν όνομα τής Άγχιάλου, ώς καί σήμερον 
καλείται.

33) Κατήλθε δέ έως Φιλιππουπόλεως μεχά πάσης άπαθείας καί ύπέστρεψεν 
έν ειρήνη κτίσασα χήν Ά γχ ίαλον. (Θεοφ Χρον. σ. 707, έκδ. Βόννης. Λέων Γραμμ. 
Χρον. σ. 194, έκδ. Βόννης. Ίωάν. Ζωναρά Χρον. Τομ. Β', σ. 91, έκδ. Βενετίας. 
Γ. Κεδρηνοΰ, Χρον. τόμ. Β σ. 29, έκδ. Βόννης).

34; Τότε καί Άγχίαλον καί Βερόην αφέντες χριστιανοί έφυγον μηδενός διώ- 
κονιος. (Θεοφ. Χρον. σ. 772, έκδ. Βόννης)

35) Μηνί δέ Αύγούστιρ είκάδι, ίνδικχιώνος ε' ό πόλεμος (ΐεχσξύ Ρωμαίων χε 
καί Βουλγάρων πρός χφ Άχελώφ συγκεκρόιηται ποταμφ... (Οί μεχά Θεοφάνη 
Κωνστ. ΓΙορφυρ. σ. 389, Ι’εωργ. Μοναχός σ. 911. Συμ. Μάγιστρος σ. 724. Γ. Κε- 
δρηνός χ. Β' σ. 286—286, έκδ. Βόννης). Ακριβέστερος ό Κεδρηνός ίσχορών ότι ή 
μάχη συνεκροτήθη «πρός τφ Άχελώφ φρουρίφ».

36) Μαθόντα δέ (ΣυμεώΊ άνά κράτος φεύχειν αυτού; έπεσθαί τε καί άπειρα 
πλήθη συγκόψαι ανηλεώς. Καί νϋν έστιν όράν εΐσέχι σωρείας όιτώ ν παρά χήν Ά γ·  
χίσλον, καθ’ ήν άνηλεώς συνεκόπη τόιε φεϋγον χό Ρωμαίων στράτευμα. (Λέονχος 
Διακόνου Χρον. σ. 124, έκδ. Βόννης).

37) Ά π α ν  ο ίν  τό στράτευμα μετακαλεσάμενος, (’Αλέξιος) καί καχαλαβών χήν 
Άγχίαλον... περί χήν Ιεράν Λίμνην ιόν χάρακα έπήξατο, τής Άγχιάλου άγχοΰ που 
διακειμένην... Έπεί δέ είς τήν Άγχίαλον πάντες παραγενέσθαι δεϊν, έλεγον πα- 
ραχρήμα τόν μέν Κατακουζηνόν καί τόν 'Γατίκιον είς τά καλούμενα Θερμά έξαπέ- 
στειλε, αυτός δέ απέρχεται είς Άγχίαλον (Άλεξιάς τόμ, Β', βιβλ. I, σ. 61, 62, 
63. 69, έκδ. Λειψίας 1903).

38) Annuaire de l ’association pour Γencouragement des etudes greques 
17 Annee 1883 p. 53 Paris). Ό  Στραβορρωμανός ουτος ίσως etvui ό έπί Νικηφό
ρου χοΰ Βοτανειάχου Μέγσς 'Κταιρειάρχης, δν αναφέρει έν τ ιν ι ποιήματί του ό 
Πτωχοπρόδρομος.

39) Ταΰια ούν Σιαούξ διαπραξάμενος υποστρέφει πρός αυτόν κάντεΰθεν χοΰ
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θείου βαπχίσματος τετυχηκός Δοϋξ τής Άγχιάλου προχειρίζεται. (’Αλέξιός τ. Β', 
τ. ΣΤ' σ. 208, έκδ. Λειψίας 1903).

40) Αύγσζούσης δέ ήδη τή; ημέρας, Οε ισ ίμενος τά τ ιιαΰτα γράμματα ό β ι-  
σιλεύς, καί διαγνοΰς τόν κατ’ αΰτοϋ μελετώμενον φόνον, τήν μέν μητέρα τοΰ Άα· 
ρών προσέταξε... περιορισΟεΐναι έν Χοιροβ ίκχ >ι:, τόν δέ Άαρών... τόν δέ Θεόδω
ρον τόν αΰτάδελφον αΰτοϋ είς Άγχίαλον. (’Αλέξιός τόμ. Β' Βιβλ. Γ' σ. 178, έκδ. 
Λειψίας 1903).

41) Καί Στέφανος δν ήδη τή; αρχή; άτεώταντο Οΰννοι δέ Άγχιάλου πό- 
λεως είς τήν Ούννικήν πό&εν παρεισδύς άνακσλεΐσθ-αι τήν αρχήν διενοεΐτο. (Ίω. 
Κιννόμου Χρον. βιβλ. Κ' σ. 73, έκδ. Βενετίας).

42) ... καί των έκεΐσε ΐτπω ν έπιβός οΧ πρό; άπόδρασιν αύ ιφ  ήτοιμάσάησαν 
τήν εύάΰ τής Άγχιάλου ϊεται. (Νικήτα Χωνιάτου Μανουήλ Κομνηνός Βιβλ. Α’ σ. 
268 έκ. Βενετίας).

43) Καί άλλας μέν πόλεις καλαμησάμενος αΧ κατ’ Άγχίαλον συνιρκίζοντο. 
(Νικήτα Χωνιάτου Ίσ  "Αγγελο; βιβλ. Λ' σ. 194, έκδ Βενετίας)

44) (Μεσ. Βιβλιοβ·. Κ. Ν. Σάθα τόμ. Ζ' Άνων. Σύνοψη χρονική σ· 372). 
Περί τής τελετή; των ’Αναστεναριών ή Άσάεναρίων τελούμενη; xui σήμερον έν 
τισι περί τήν Σωζόπολιν χωρίοις, πρώτη ήδη μνεία έν τή ίστορίςι, έχει δέ αδιη 
μεγίστην σχέσιν πρός τ’ αρχαία βακχικό όργια. Ιίεριέγραψε τήν τελετήν ταύτην ό 
Ά. Χουρμουζιάδης ύπό τόν τίτλον «Περί τών ’Αναστεναριών καί άλλων τινων πα
ραδόξων έΟ-ίμων καί προλήψεων»· Έ ν Κων)πόλει 1873. Τόποις Άνατολ. Αστέρας. 
Σ. Δ. καί Άρχειον Θράκης, τόμ. Ε', Β. Δεληγιάννη καί Δ. Πετρο.τούλου «Τ’ ανα
στενάρια» κ«ί Κ Ρωμαίου Άρχ. θρ. θησ. τόμ. ΙΑ'καί Άρχ. θρ . θησ. Παπαχρι- 
στοδούλου Π. τομ. ΙΕ' τάναστενάρια.

43) ’Αναιρείται δέ κατά τούτον τόν πόλεμον Κωνσταντίνος ό Στηδάτος περί 
τόν βουβώνα λόγχη τρωΟ-είς, αγαθός καί μειλίχιος, δς διέπων τήν επαρχίαν Ά γ- 
χιάλου οΰχ’ εκόντως παρηκολοόδησε τφ Βρανφ. (Νικήτα Χων. Ίσσάκιος Άγγελος 
βιβλ. Α' σ. 203 έκδ Βενετίας).

46) Έ ξεισιν αΰάις ό Βασιλεύς κατ’ αΰτοϋ καί δή τήν Άγχίαλον παραλλά- 
ξας έκ περιπλεϋσεω; τόν Αίμον εϊσισι. (Νικ. Χων. Ίσ. Άγγελος βιβλ. Γ σ. 225’ 
Τοΰτο καί Έφραϊμιος μοναχός σ. 249, έκδ. Βόννη; 6071 Άγχίαλον οΰν παραμεί- 
ψας τήν πόλιν.

47) Τοίνυν καί μέρος δασαμένη τής στρατιάς καί τφ πανευγενεστάτφ γαμ- 
βρφ τής βασιλείας μου κυρφ Άνδρονίκφ τφ Κατσκουζηνφ παραδοϋσα καί πρός φ υ 
λακήν τών κατ’ Άγχίαλον χωρών τή; βασιλείας μου τοΰτον έκπέμψασα τής εις Βε- 
ρόην άγούσης είχετο εΰ διαθησομένη καί τά έκεϊ. (Μεσ. βιβλιοθ. Κ. Ν. Σάθα, τ- 
Α' σ. 81. Έπαναγνωστικόν είς τόν Πατριάρχην καί τήν Σύνοδον γραφέν ΰπό Νι" 
κήτα Χωνιάτου, βασιλικού γραμματικού).

48) Τήν τε οΰν Άγχίαλον έξεπόράησαν κτ»ί τήν Βάρναν παρεσιήσαντο. (Νικ' 
Χων. Ίσαάκιος Άγγελος Βιβλ. Γ' σ. 118. έκδ. Βενετίας) 6154. Τοίνυν έπήει (Βλά
χων φύλον ρωμαϊκής χωρίοις, 6155 καί Βάρναν είλε σύν Άγχιάλω πόλεις. (Έφρ. 
Μοναχού Χρον. σ. 258, έκδ. Βόννης).

49) Άμέλει καί τήν Βάρναν άνέκτισε καί έπύργωσε τήν Άγχίαλον καί φρου
ράν αΰτοΐς έγκατέστησε. (Νικ. Χαν. Ίσαάκιος Άγγελος Βιβλ. Γ’ σ. 228, έκδ. Βε
νετίας). 6166 καί Βάρναν άνέκτισε σύν Άγχιάλω. 6167 καί ταΐς δε φρουράν Ικα
νήν παρεισάγει. (Έφρ. Μοναχού Χρον. σ. 261. έκδ Βόννης).

50) Έκ δέ τούτων τήν Άγαθ-ούπολιν διελ&ών καί παρεμβιλών είς Άγχία- 
λον καί πολλά μέν δράσας έξ ών καί χρήματα καί σώματα καί ζώων άγέλας έλαβεν.



Ή  Άγχίαλος 27

(Νικ. Χων. Έρμης σ. 341, έ<δ. Βενετίας). Cependant PErupereur ne ce conten- 
tan pas d’avoir donne la chasse au Bulgarie, se mit dereches en champagne 
et fit des courses jusque dans ses terres, prit terme et Aquile qui il ruina. 
(Du Gmge, Hist.de l ’Empir de Con)ple sous les empereurs P'ramjois—Henri 
I, p, 19. Βυζαντ. τόμ XIX έκδ. Βενετίας). ...et ruinerent Une ville appellee 
Aquilo. Au quatrieme ils partirent de la Therme qui estoit une belle place et 
bieti situee... Mais l(Empereur la fit demollir jusque aux fondamens. (Geof- 
froy de Wille Harduin De la conqueste de Conjple Βυζ. τόμ. XIX, σ· 74 έκδ. 
Βενετίας) 'Γάς Θερμυς ταύτας σωζομένας μέχρι σήμερον ανοικοδόμησε κατά ιόν  
’Οθωμανόν Ιστορικόν Χατζή Κάλφαν ό Σουλτάν Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής (1520 
—1560). Είναι υΰταί ul σημειούμεναι έν τφ Πευτιγγερείφ Πίναχι, περιτειχισθεΐ- 
σαι βραδύτερον ΰτό τοϋ αΰτοκράτορος ’Ιουστινιανού τοϋ Α- μή καταστραφεϊσαι δέ 
ΰπό τών Άβάρων, ώς έμπροσθεν εΐδομεν.

51) Ί£άλω δε τού Μυτζή διδόντος, ώ; λεχθήσεται καί Μεσέμβρεια μεγάλη 
πόλις καί Άγχίαλος συνηλίσκετο (Γ. ΙΙαχυμ. Μιχ. Παλ. τόμ. Α' βιβλ. Γ' σ. 211» 
έκδ Βόννης). "Ινα δε καί θάλασσα τάς νικάς μάθη καί μαρτυρεί ρείθρα τήν τού* 
των χύσιν λαβόντα φωνήν ψα’ μικών κελευσμάτων είληφεν Άγχίαλον άπτέρφ τά- 
χει τούς αιμοχαρείς έκτοπίσας βατράχους (Μ. Φιλή. Εις τά τού πρωτοστάτορος 
εκείνου τοϋ θαυμαστού στρατηγήματα. Τόμ. Β' CCXXXVII σ. 247, έκδ. Παρισίων 
1857 ύ.τό Ε. Miller).

52) Καί δή τών όρκων προβίντων ιός συλλαμβάνεσθαι τούτοι; xui Μεσέμ- 
βρίιαν xui Άγχίαλον .. τά δέ περί τάς πόλεις άνεβάλλετο... μή τών έποίκων κα' 
ταδεχομένων τών πόλεων. Ρωμανίας γάρ είναι μέρος εκεΐνυς καί Ρωμαίους αυτούς. 
(Γ. ΙΙαχυμ Μιχ. Παλ. Τόμ. Α' βιβλ. Ε' σ. 313, έκδ. Βόννης).

53) Καί γάρ Άλανοί άταξ βασιλεως άποστατήσαντες πέμποντες πρός Όσφεν- 
δισλάβον ήδη κραταιωθέντα ούδέ γάρ Άγχιάλου αυτής, ήδη δέ καί Μεσέμβρειας, 
άλλ' οϋδ’ αυτής Άγαθοπόλεως καί τών περιξ άπέσχετο αλλά καί τούτων ήν εγκρα
τής έξ όμολογίας. (Γ. Παχυμ. Άνδρ. Πυλ τύμ. Β' Βιβλ. Ζ' σ. 601 έκδ. Βόννης).

54) W. Hegel Geschichte des Levanten handeles, τόμ. Α'. σ. 579.
55) (Αυτόθι, τόμ. Β' σ. 179).
56) (Αυτόθι, τόμ. Α’, σ. 580).
57) (Αυτόθι, τόμ. Α’, σ. 579). Αέν είναι βέβαιον αν εν τη ανανεώσει τών 

προνομίων τών Βενετών εμπόρων τφ 1199 ύπό τοΰ αΰτοκράτορος 'Αλεξίου τού Γ' 
συμπεριελαμβάνετο κατά τήν λεπτομερή άπαρίθμησιν τών λιμένων, οΰς οΰτοι ήδύ- 
ναντο νά επισκεπτωνται εμπορίας χάριν κ ι ί  ή Άγχίαλος. Κατά τήν εποχήν τούτην 
συμπεριελαμβάνετο εντός τών ορίων τοΰ βουλγαρικού κράτους, ώστε πιθανώς πρό
κειται περί τοϋ έν τφ Έλλησπόντφ Βραγχιαλείου.

58) ... καί τά τε άλλα μάλιστα δηώσας καί έκ τών υπηκόων πόλεων Μυσοΐς 
τήν Άγχίαλον καί Μεσημβρίαν καί ’Αετόν, Κτένιά τε καί Ρωσσόκαστρον καί Διάμ- 
πολιν παραστησάμενος όμολογίςι εις Βυζάντιον έπανήκε. (Ίω. Κατακουζηνός Ίστορ. 
βιβλ. Β' κεφ. ΚΑ' σ· 24, έκδ. Βενετίας).

59) Ύπερβάς τε τόν Αίμον τά μέν άλλσ πολίσματα όσα ήν καί πρότερον 
έχων παρεστήσατο όμολογίρ πάλιν. Άγχίιιλος δέ έτι έφροι ρεΐτο πιιρά τών Μυσών. 
(Αυτόθι, βιβλ. Β', κεφ. ΚΣΤ’ σ. 225, έκδ. Βενετίας). Καί εγενοντο αί συνθήκαι 
επί τούτοις Άγχίαλον μέν απόλαβεϊν Ρωμαίους, άποδοΰναι δέ Διάμπολιν. (Αυτόθι 
σ. 226). Ή γάρ πόλις Άγχίαλος πολέμια ήν, ή τε Μεσημβρία καλούμενη τήν ήτ
ταν ευθύς άκηκοιΐα Ρωμαίων μετεθετο .. (Νικηφ. Γ ρηγορά Ίστορ. τόμ. Α’, κεφ. 1' 
σ· 487, έκδ. Βόννης).
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60) Καί ό Βασιλεύς έπιστράτευσε ταΐς κατά τόν Πόντον ΰπηκόοις πόλεσι 
Μυσοΐς. 'Εγένετο γάρ τις αύτφ διαφορά πρός ’Αλέξανδρον των Μυσών βασιλέα. 
Άγχίαλον μέν είλεν έξ εφόδου μάχη κρατήσας. ( Ιω. Κατσκ. Ίστορ. βιβλ. Δ', κεφ. 
Λ', σ. 723, εκδ. Βενετίας).

61) (Histor. Tauzin. Monum. Script, tom. Γ p. 310).
62) (P. Datta. Sped, in Oriende di Amedeo II p 128 Torino 182).
63) Τφ γάρ Βασιλεΐ κύρ Κωνσταντίνφ τά τοΰ Εϋξείνου Πόντου μέρη, λέγω 

Άγχίαλον και Μεσημβρίαν καί τά αυτών. (Γ. Φραντζή Χρον. βιβλ. Α', κεφ. ΚΕ'. 
σ. J22, εκδ. Βόννης).

64) Ή ν γάρ ό Καρατζόβεης πρό καιρού σταλθείς σύν δυνάμει είς τά τοΰ 
Πόντου κάστρα, ήγουν Μεσίμβρειαν, ’Αχελώον, Βυζόν καί τά λοιπά καί πρός εαυ
τόν έποιήσατο. (Ίω. Δούκα Ίστορ. Βυζ. Κεφ ΛΖ', σ 116, εκδ. Βόννης).

65) ... Ώ{ δένδρα 8έ μεράδια διακεχωρισμένοι εϊσίν οΰτοι, τινές μέν καί έν 
Κωνσταντινουπόλει, ετεροι δέ έν ταΐς πόλεσι τού Πόντου, ώ; έν Άγχιάλφ... (Έξ 
έπιστολής Θεοδοσίου ΖυγομαλΟ. πρός Μαρτίνον Κρούσιον. Τουρκογρ. σελ. 177)· 
Βλέπε καί Μεσ. βιβλ. Κ. Ν. Σάθα, τόμ. Α', Χρον. Ίέρσκος σ 268.

66) Δέν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν τήν εποχήν τής συστάσεως τών αλυ
κών τούτων. Πάντως όμως δέν ύπήρχον έπί ’Αλεξίου τοΰ Α', άλλως ή λογία θυγά- 
τηρ αυτού έν τή Άλεξιάδι θά έμνημόνευε ταύτας κατά τήν περιγραφήν τής τοπο
θεσίας τής Άγχιάλου. Έ πί τουρκοκρατίας γίνεται μνεία τούτων έν κυβερνητικφ 
διατάγματι υπό χρον. 1066, καθ’ δ υί κάτοικοι επτά χωρίων τής περιφέρειας άπηλ- 
λάσσοντο φόρου τινός απέναντι τής ύποχρεώσεως νά έργάζωντσι έπί ώρισμέναις 
ήμέραις έν ταΐς άλυκαΐς ταύταις.

71) ’Αβραάμ Βαπορίδου. Βιογρ. 'Ιστορία τών Σουλτάνων, τόμ. Β' σ. 50.
72) Ά θσν. Ύψηλάντου. Τά μετά τήν άλωσιν σ. 611.
73) Κατά τάς διαβεβαιώσεις τών κατοίκων.
74) Περιήγησις Ν. Άναχάρσιδος Τόμ. Α'. Πρόλογος σ. ε'.
75) Ματθαίου Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί τής έν τφ Έλληνικφ Έ θνει 

καταστάσεως τών γραμμάτων. Κεφ. Β’ σ. 45, 46.
72) Moltke Der russisch,—Tiirkischa Seldzug 1828 σ. 316 Βερολΐνον 1877.
78) Αυτόθι σ. 258.
74) Mitth. des durschen arch Iubtit Athen Β. IX Heft III 212. Arch. 

Epigr. Mitth. aus Oster. Ungarn. X Heft. 2 175.
75) Lettere dall’ Orieute del maresciallo conte di Moltke XXXII 141 Mi’ 

lano 1878.
Σημ. Δ, Τό χειρόγραφον περιέχει 1) 'Αρχαίας έπιγραφάς Άγχιάλου σ. 47—48. 

2) Νεωτέρας έπιγραφάς σ. 49—50. 3) ’Επιγραφήν Βπερθεν τής μεγάλης πύλης τής 
έκκληπίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έκ τής έκκλησιαστικώς ΰταγομένης εϊς τήν 
Μητρόπολιν Άγχιάλου Πύργου (Βουργάς) καί έλεγεΐον έγκεχαραγμένον υπέρ τής 
Α γίας Τραπέζης ιής αύιής έκκλησίας. 4) Αρχαία νομίσματα τής Άγχιάλου. 5) Ή 
Άγχίαλος ώς έπισκοπήτ αρχιεπισκοπή καί μητρόπολις. 6) Κατάλογον τών έπισκό- 
πων, αρχιεπισκόπων καί μητροπολιτών. 7) Βιογραφίας έπισήμων Άγχιαλέων, δια- 
κριθέντων έν τή Ιστορία τοΰ Πατριάρχου 'Ιερεμία Β' τοΰ Τρανού, τοΰ ΛΓιχ. Κα· 
τακουζηνοϋ Σεϊτάνογλου (1578), κατάλογον λατινιστί τών διασωθέντων χειρογρά
φων έκ τής Βιβλιοθήκης τοΰ Μιχσήλ Κστακουζηνοΰ, τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων 
Πολυκάρπου (1808 — 1827), τοΰ Χρυοοβέργη Κουροπαλάτη, τοΰ Κωνοτ. Σιαυρίβη 
καί τοΰ Άν&ίμου Παγώνη.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Καθ-ηγητοΰ

ΤΤΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΤΟΥΔΑΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ πΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΩΝ ΚΟΜΑΡΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Το χωρίον Κάμαρη (τουρκιστί Κουμαρλί) ευρίσκεται εις τήν περιο
χήν Τριγώνου Όρεστιάδος, εκεΐθεν τοΰ ποταμού ”Αρδα, παρουσιάζει δέ ύψί- 
στην αρχαιολογικήν σπουδαιότητα. Αυτό τούτο το χωρίον αποτελεί νεώτερον 
κτίσμα, συνοικισθέν προ εκατόν πεντήκοντα περίπου ετών παρά τον ρούν 
τοΰ Άρδα. Προς τής ίδρΰσεώς του άπετέλει τιμάριον τοΰρκου τίνος γαιο- 
κτήμονος. Επειδή το χωρίον πολλάκις ύφίστατο ζημίας εκ των συχνών 
πλημμυρών τοΰ ποταμού, διά τούτο μετεφέρθη εις ύψηλότερον σημεΐον, 
ένθα σήμερον ευρίσκεται. Δύο τοποθεσίαι τού χωρίου, 3 — 4 χιλιόμετρα μα
κράν αυτού ευρισκόμενοι παρουσιάζουν εκδηλον αρχαιολογικόν ενδιαφέρον.

Α\ Τοποθεσία Παληά ‘Αμπέλια. — *Η τοποθεσία αυτή κεϊται επί 
αμμώδους λόφου, είναι δ’ έσπαρμένη δι’ αμπέλων ήδη από τών τουρκικών 
χρόνων. Κατά πληροφορίας τών χωρικών, εις τήν θέσιν ΌλουκλΙ τής το
ποθεσίας ταύτης, άνευρέθησαν κατά καιρούς λίθοι κατειργασμένοι, πλάκες 
μαρμάρινοι, θεμέλια οικίσεων, πιθανώς δέ και τάφοι. ’Από τήν θέσιν τού
την άπεσπάσθη προ πολλών ετών ογκώδης μαρμάρινη πλάξ, τοποθετηθεΐσα 
ως κατώφλιον εις τήν είσοδον τής εκκλησίας τού χωρίου, καί κορμός αγάλ
ματος, εύρεθεις έν έτει 1911 και άπωλεσθείς. Λόγο) τής άφθονου βλαστή- 
σεως καί τής κατά τήν εποχήν ταύτην διενεργουμένης άρόσεως τών αγρών, 
δεν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν επί τού εδάφους απτά σημεία. Χαρακτηριστικόν 
πάντως φαίνεται ήμΐν συν τοίς αλλοις καί τό γεγονός δτι εις ολόκληρον τήν 
τοποθεσίαν ταύτην καλλιεργείται κυρίως ή άμπελος, ως ακριβώς συμβαίνει 
καί εις τήν παρά τό Διδυμότειχον Πλωτινόπολιν, επί τών ερειπίων τής οποίας 
καλλιεργείται τό αυτό φυτόν.

Εις μικράν άπόστασιν από τής θέσεως ταύτης καί κατά τήν κορυφήν 
τού λόφου, ύψούνται εις μικράν απ’ άλλήλων άπόστασιν τέσσαρες τύμβοι 
κατά σειράν, ονομαζόμενοι υπό τών κατοίκων ό πρώτος Σεριφ - Τεπέ, ό δεύ
τερος Μάλ - Τεπέ, ό τρίτος Μάλ - Τεπέ καί ό τέταρτος Άράπ - Τεπέ. Ούτοι 
φαίνεται δτι δέν έχουσιν άνεωχθή, επί τού πρώτου μόνον καί κατά τάς βά
σεις αυτού είχον άνασκαφή κατά τον πόλεμον 1940—41 υπό τμημάτων στρα
τού χαρακώματα.

Κατά τάς παραδόσεις τών κατοίκων εις ολόκληρον τήν περιοχήν τατί- 
Την έκειτο ή αρχαία Θρακική πόλις Δύμη. ’Εν τούτοις ό Κων. Κουρτίδης 
(Θρσκικά Τόμ. Η', 1937), επικαλούμενος τήν μαρτυρίαν τού γεωγράφου 
Κλαυδίου Πτολεμαίου, δστις ορίζει τό γεωγραφικόν πλάτος καί μήκος τής 
Δύμης καί τών παρά τήν Έγνατίαν οδόν μετ’ αυτής κειμένων πόλεων Ικ δε
ξιών προς τά αριστερά, ήτοι α) Κυψέλη 53, 50— 41, 40', β) Δύμη 52, 50
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— 41, 45' και γ) Τρσϊανούπολις 53—42, 16' τοποθετεί την Δύμην παρά to 
χωρίον Κελδερζόκ, τό σημερινόν προσφυγικόν χωρίον Πόρος, κείμενον εις 
την δεξιάν όχθην τοϋ "Εβρον, ούχί μακράν τής πόλεως τών Φερρών. Ε π ι
καλείται δε προς τοϋτο και την μαρτυρίαν τού εκδότου καί σχολιαστοϋ τοϋ 
Κλαυδίου Πτολεμαίου, δστις γράφει : Steterit ig itur Dyme ad hoc Kal- 
derkos jukta Hebrum fl, baud longe a Feredschiks, Feret, quae est 
Βήρα scriptorum Byzantinorum. Τη γνώμη ταύτη συντάσσονται καί ό 
Μυρτίλος Άποστολίδης καί άλλοι πολλοί, οίτινες κατά καιρούς ήσχολήθησαν 
μέ την άνεύρεσιν καί προσδιορισμόν της θέσεως τών άκμασασών ποτέ καί 
καταστραφεισών αρχαίων Θρακικών πόλεων.

Παρά ταΰτα, εχομεν την γνώμην δτι ή μαρτυρία τοϋ Πτολεμαίου η 
δεν είναι αρκετή, η κακώς ερμηνεύεται. Διότι, καθ’ δσον τουλάχιστον γνω- 
ρίζομεν, ούδέν εύρημα επί τής υπό τοϋ Κουρτίδου καί τών άλλων τοποθε
τούμενης Δυμης άνεκαλυφθη, ϊνα πλήρως πεισθώμεν δτι ή αρχαία Δυμη 
εκειτο πράγματι είς τό σημεΐον εκείνο. Καί δύιαταί τις μέν νά παρατηρήση 
εύλόγως δτι, εφ’ δσον δεν έγένοντο άνασκαφαί, δεν είναι δυνατόν νά έχωμεν 
αξιόλογα εύρήματα.Άλλ’ εν τοσούτφ, δπως καί εις άλλας περιοχάς, μη ερευ- 
νηθείσας αρχαιολογικών, ή τύχη παρήγαγε είς φώς ευρήματα αξιόλογα, τοιου
τοτρόπως θά έπρεπε καί εις την περίπτωσιν τής υπό τοϋ Κουρτίδου τοποθε- 
τηθείσης Δυμης νά έπιβεβαιωθώσιν αϊ μαρτυρίαι τοϋ Πτολεμαίου υπό αξιόλο
γων ευρημάτων, άτινα είς τοιαυτας περιστάσεις τυχαίως πολλάκις ανευρίσκον
ται. Παρά ταϋτα, δεν δυνάμεθα άνεξελέγκτως νά παραδεχθώμεν δτι ή αρ
χαία Θρακική πόλις Δυμη εκειτο είς την παρά τά σημερινά Κόμαρα θέσιν, 
δπως επίσης δεν δυνάμεθα καί νά παραδεχθώμεν την άποψιν τοϋ Κουρτίδου 
περί τής οριστικής τοποθετήσεως τής πόλειος ταυτης, εφ’ δσον επί τοϋ πα
ρόντος δεν εχομεν ευρήματα πείθοντα περί τής πλήρους αποδοχής μιας τών 
δύο άπόψεων. Έάν ποτέ διεξαχθώσιν άνασκαφαί είς την ύφ ’ ήμών εξετα- 
σθεΐσαν τοποθεσίαν, πιστεύομεν άκραδάντως δτι θέλει άποδειχθή άναμφι- 
ρήστως, 3ν ενταύθα εκειτο ή Δυμη ή άλλη τις αρχαία Θρακική πόλις, κη- 
ταστραφεΐσα υπό τής ανθελληνικής τών Βουλγάρων μανίας, οίτινες καί πλή
θος άλλων θρακικών πόλεων κατέστρεψαν.

Β'. Τοηοϋ·εσία Μπονναρχζίκ.—Είς την τοποθεσίαν ταύτην και 
προπολεμικώς ειχεν άνευρεθή ένεπίγραφον άνάγλυφον τοϋ Θρακός ήρωος, 
φυλασσόμενον νϋν εις ιό έν Δίδυμοτείχφ Μουσεΐον. Έκ τούτου ώρμήθημεν, 
ΐνα έκεΐσε άναζητήσωμεν καί άλλα ευρήματα. Πράγματι δε, μετά πολύωρον 
άναζήτησιν είς τον αγρόν τού Ίωάννου Τριανταφύλλου, ευρισκόμενον είς 
την θέσιν Σεφέρ - Ταρλά, κατά πληροφορίας τοϋ ίδιου καί τή βοήθεια αυ
τού, ήδυνήθημεν νά άνεύρωμεν, άποσπάσαντες δι’ άξίνης, ένεπίγραφον τε- 
μάχιον στήλης, σωζομένης κατά τό ήμισυ. Παρά τάς προσπάθειας μας, δεν 
ήδυνήθημεν ν’ άνεύρωμεν τό συμπληροΰν ταύτην τεμάχιον.



Περί τής αρχαιολογικής σπουδαίο τη τος των Κομάριον Όρεστιάδος 3 ί

Ή  ουιω σωζομένη στήλη έχει ύψος μέν 0,40, πλάτος δέ 0,15 τοΰ μ. 
Είναι απολεπισμένη άνωθεν, κάτωθεν, δεξιά και ολίγον προς την αριστερόν 
αυτής πλευράν. Ή  ενεπίγραφος επιφάνεια αυτής είναι κυλινδρική, ή δ* οπί
σθια πλευρά της επίπεδος. 'Η στήλη είναι έκ σκληρού μαρμάρου ούχι καλής 
ποιότητος, δεν φέρει δέ γράμματα καθ’ δλον τό ύψος αυτής. Ούτως υπάρ
χει διάστημα 0 28 τοΰ μ. από τής κορυφής άνευ γραμμάτων. Τό ύψος των 
σφζομένον γραμμάτων είναι 0,04, τό δέ βάθος αυτών οΰχί μεΐζον των 0,02 
τοΰ μ. Επειδή από τής ακμής τής αριστερός πλευράς μέχρι τής περιοχής των 
γραμμάτων υπάρχει άπόστασις 0,14 τοΰ μ. άνευ γραμμάτων, διά τοΰτο εΐ- 
κάζομεν δτι ή αυτή άπόστασις πρέπει νά ΰπάρχη και προς τό μέρος τής απο
λεπισμένης δεξιάς πλευράς. 'Η στήλη φέρει δυο σειράς γραμμάτων ών τά 
προς τήν δεξιάν πλευράν είοίν κατεστραμμένα, ή δέ τρίτη σειρά φέρει μόνον 
ίχνη γραμμάτων. Ή  επιγραφή έχει ως κάτωθι :

ΑΓΑΘΗ 
ΚΥΡΙΩ A 
~ Ι Ι <

Τά γράμματα τής τρίτης σειράς Ισιν κατεστραμμένα και δυσδιάκριτα, 
πλήν τής κορυφής τοΰ δευτέρου γράμματος, ό'περ πιθανολογοϋμεν ως Ω, τοΰ 
πέμπτου γράμματος, δπερ πρέπει νά είναι τό I, ή συνδυαζόμενον μέ τό πρώ
τον ίχνος Τ, τό Η. Το έκτον γράμμα δεικνύει αφ’ έαυτοΰ δτι είναι τό άνώ- 
τερον μέρος τοΰ Σ, τό δέ τελευταΐον δτι είναι τό Ε. Ή  επιγραφή συμπλη- 
ροΰται ΰφ ’ ημών φδε :

ΑΓΑΘΗ Τ[ΥΧΗ]
ΚΥΡΙΩ ΑΠ[ΟΛΛΩΝΙ)
[ΣΩΖΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ]
[ΡΙΟΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ]

Πρόκειται, προφανώς, περί αναθηματικής επιγραφής τοΰ 3ου—2ου 
π. X αιώνος, ως άποδεικνυεται από τό σχήμα τών γραμμάτων. Ταΰτην Σώ- 
ζης, ή Σώζις τις άνέθηκεν τώ Άπόλλωνι ένεκα παραχωρηθείσης νίκης τίνος 
ή καί ίάσεως αυτφ υπό τοΰ θεοΰ.

Ό  ’Απόλλων ήτο έκ τών μάλλον λατρευομένων θεοτήτων έν Θράκη. 
’Ήδη προ τοΰ 3ου π. X. αιώνος ύπήρχεν ιερόν τοΰ θεοΰ έν τή χώρφ τών 
Βεσσών, ένθα προς τιμήν αΰτοϋ έτελοΰντο αγώνες άνεγείροντο δέ κατά τήν 
ελληνικήν συνήθειαν καί αναμνηστικοί στήλαι υπέρ τών νικητών. ’Επίσης 
κατά τους χρόνους τής Ρωμαιοκρατίας έν Φιλιππουπόλει ήγοντο προς τιμήν 
τοΰ Θεοΰ τά Κενδρίαεια Πν&ια, υπήρχε δ’ έν τή πόλει ταυτη καί ναός 
τοΰ θεοΰ. Ωσαύτως ναοί τοΰ ’Απόλλωνος ΰπήρχον εις τήν Μαρώνειαν, Αί
μον, Μεσημβρίαν, ΙΙέρινθον καί αλλαχού, εις δέ τά "Αβδηρα καί μαντεΐον 
αΰτοΰ ΰπήρχεν.

Καί είναι μέν αληθές δτι ή λατρεία τοΰ ’Απόλλωνος ως θεοΰ τοΰ
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φωτός η χοΰ ήλιου ήτο αρχαιότατη παρά τοΐς Θραξί, συναποκομισθεΐσα εκ 
τής πρώτης αυτών κοιτίδος μετά τής τοϋ Διός. ΙΊλήν δμως αϋτη δεν ύπέστη 
την έξιδανίκευσιν εκείνην, εξ ή: προήλθεν δ ’Απόλλων τής κυρίως Ελλάδος. 
Ούτως ή λατρεία τοϋ ’Απόλλωνος εν Θράκη μετεϊχεν κα'ι κατά τούς καλούς 
Θρακικούς χρόνους πολύ τοϋ φυαικοϋ, εις δέ την ενδοχώραν αυτής οΐ απλοϊ
κοί γεωργοί ελάτρευον τον θεόν ως προστάτην τοϋ κυνηγίου, ή ως ιατρόν, 
ή ως προστάτην τών αγρών των κλπ. Διά τοϋτο πολλάκις δ ’Απόλλων εν 
Θράκη προσαγορεύεται ώς θεός σφζων ή οωτήρ, πρόγονος, και πατρφος. 
Εις τινας περιπτώσεις εταυτίζετο προς τον "Ηλιον. Φαίνεται, λοιπόν, δτι 
κα'ι δ άναθέσας την ενεπίγραφων ταΰτην στήλην, ήθέλησεν νά ευχαρίστηση 
τον θεόν ή διά γενομένην ευφορίαν τών αγρών τομ, ή Ιαθείς υπό τοϋ θεοϋ, 
ή άλλως πως ευεργετηθείς.

’Επειδή έπληροφορήθημεν δτι πολλάκις τά γεωργικά άροτρα κατά 
την άροτρίωσιν προσκρούουν επ'ι τών υπό την γήν κρυπτόμενων λίθων κα'ι εις 
βάθος 0,15 τοϋ μ. κα'ι άνω, εύλόγως πιστεύομεν δτι καί άλλα ίσως άξιολο- 
γώιερα ευρήματα λανθάνουσιν κρυπτόμενα υπό την γήν. Τούτου δ’ ενεκα 
επιβάλλεται ή ταχύτερα διενέργεια άνασκαφών, ΐνα και άλλα ελθωσιν είς 
φώς, εκ τών δποίων και ή ’Επιστήμη θέλει προαχθή επιλυομένων πλείστων 
δσων δυσεπιλύτων σήμερον διά την σπάνιν προβλημάτων κα'ι ή πάτριος 
ημών 'Ιστορία θέλει έτι ένισχυθή, άξιοποιουμένης δεόντως τής τών Θρακών 
συμβολής’προς διαμόρφωσίν της.
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Ν. Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Αί ιστορικά! σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων, αϊ όποΐαι εΐχον ως 

αποτέλεσμα την άμοιβαίαν γλωσσικήν έπίδρασιν ιών δυο λαών, είναι αρκετά 
γνωσταί, ώστε αρκεί εδώ μία απλή σΰνοψίς των. Ή  ακτινοβολία τοϋ ελλη
νικού πολιτισμού και τής ελληνικής γλώσσης έπι τών βορείων γειτόνων μας 
χρονολογείται πολύ πριν εγκατασταθούν οι Σλάβοι και οί Βουλγσροι εις την 
Βαλκανικήν.Ήδη κατά την αρχαιότητα το Βυζάντιον και αϊ άλλαι ελληνικά! 
άποικίαι τού Εύξείνου’Απολλωνία (Σωζόπολις),"Οδησσός (Βάρνα),Άγχίαλος, 
Μεσημβρία, Ναύλοχος, Κρουνοί,"Ιατρός, Τόμοι, (Costanza), Κάλλατις έγιναν 
αϊ θύραι διά την εισαγωγήν τού ελληνισμού εις τούς αρχαίους Θράκας, τον 
μέγαν εκείνον ινδοευρωπαϊκόν λαόν ό όποιος κατοικούσε ολόκληρον τήν’Ανα
τολικήν Βαλκανικήν. 'Γά παράλια αυτά κέντρα ελληνικού βίου έπεκτείνονται 
έπι τών Μακεδόνων και είς τά ενδότερα τής Θράκης διά τής ίδρυσεως τής Φι- 
λιππουπόλεως υπό τού Φιλίππου Β', τής Βερόης (Stara Zagora), τής Καβυλης 
(Ύαμπόλεως) κ.ά. ’) και γίνονται πυκνότερα κατά τούς αλεξανδρινούς χρόνους, 
οπότε τό έμπόριον, ή επικοινωνία καϊ ή ελληνική διοίκησις κατέστησαν τήν 
Ελληνικήν επίσημον γλώσσαν ολοκλήρου τής ’Ανατολής.

Ή  ρωμαϊκή κατάκτησις δεν μειέβαλε τήν κατάστασιν από γλωσσικής 
άπόψεως εϊμή εις τάς βορείσς περιοχάς τής Βαλκανικής, όπου ή Λατινική 
είθε κάποιαν διάδοσιν ε’ις τούς προγόνους τών σημερινών Βλάχων, όχι μό
νον τής Ρουμανίας, αλλά τών λεγομένων Κουτσοβλάχων !). ’ Επίσημος γλώσσα 
τών Θρακοελλήνων ήτο και τότε όχι ή Λατινική, αλλά ή Ελληνική, όπως 
φαίνεται και από τάς άνευρεθείσας εν Βουλγαρία έλληνικάς έπιγραφάς8). Μέ
χρι τού 7ου μ. X. αιώνος τά σύνορα τής ελληνικής γλώσσης έπι τής Βαλκανι
κή? ήθΧΐζ«ν άπό τάς έκβολάς τού Γενυσού (Skumbi) εις τήν Άδριατικήν, διήρ- 
χοντο νοτίως τών Σκοπιών, άπό τήν Σαρδικήν, κατά μήκος τού Αίμου κα! 
κατέληγον εις τά παράλια τού Εύξείνου. Ή  βορείως τής γραμμής ταύτης εκ
τεινόμενη ζώνη λατινικής έπιδράσεως ύπέκυψεν ένωρις εις τον έκσλαβισμόν, 
ένώ ή ελληνική περιοχή παρέμεινεν ελληνική*).

1) Βλ. Κ. Άμάντου, 01 βόρειοι γείτονες τής Ελλάδος. (Έ νΆ θήνα ις 1923), 
σελ. 1 Λ.

2) Τήν θεωρίαν ότι ot νοτίως τοΰ Δουνάβεως Βλάχοι είναι έκλατινισμένοι 
Ιθαγενείς καί όχι Ρουμάνοι έλθόντες έκ Μολδοβλαχίας κατέστησε πιθανωτέραν 
έσχάτως δ κ. Ά . Κεραμόπουλος είς τό έργον του «Τί είναι οί Κουτσοβλάχοι».

3) Βλ. προχείρως G. Michailof, t,a lanque des inscriptions grecques en 
Bulgarie. (Sofia 1940). Πβ. Q. J. Kazarof, Elinizmdt vuf stara Trakija i Ma- 
kedonija, God S. U. 13— 14 σελ, 1 κ.έξ., Ά . Μπαλαμπάνωφ, Ή Βουλγαρία καί ό 
κλασσικός πολιτισμός, (λίετάφρασις Ν. ΓΙ. Άνδριώτη) Ν. ‘Εστία 22 (1937) 974 κέξ.

4) C. J. Jirecek, Die Romanen in den Stadten Dalmatiens ivalirend des 
Mittelalters 1 , 13.
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Κατά τούς πρωίμους βυζαντινούς χρόνους η χώρα ή οποία βραδύ
τερου ωνομάσθη Βουλγαρία είχε σχεδόν Ιξελληνισθή δταν ήρχισαν αί επι- 
δρομαι των Ι'αλατών, θύννων, “Αβαρών, Άντών, καί ιδίως των Σλάβων, οΐ 
όποιοι εισδύσαντες κατά μεγάλος μάζας εις το βυζαντιακόν κράτος κατώρ- 
θωσαν να εγκατασταθούν τόσον πυκνώς εις τάς βορείους του επαρχίας, ώστε 
ν“ αφομοιώσουν γλωσσικώς τούς προκατόχους των Θρακοέλληνας. 'Η ελ
ληνική γλώσσα ύπεχώρησε προ τού σλαβικού τούτου ρεύματος, περιορισθεΐσα 
προς Βορράν είς την Θράκην, “Αν. Ρουμελίαν και Μακεδονίαν, ή δέ Λατι
νική εις τάς δυτικάς περιοχάς Βαλκανικής. Ή  αρχαία Θρακική εσώθη επί τι 
διάστημα σποραδικώς, ιδίως είς τήν περιοχήν τής Ροδόπης, αλλά βραδύτερου 
έσβησε τελείως.

Τελευταίοι είσέβαλον είς τήν χοόραν οϊ τουρανικής καταγωγής Βούλ
γαροι ή ΙΤρωτοβούλγαροι, μογγολικής φυλής, συγγενείς των θύννων (μέ 
τούς οποίους οί Βυζαντινοί ενίοτε τούς εταύτιζον), των Ούγγρων καί τών 
Τούρκων. Οί Βούλγαροι ούτοι ήσαν ενωρίτερον γνωστοί είς τούς Βυζαντι
νούς, όταν κατοικούσαν βορείους τού δέλτα τού Δουνάβεως, καί έχρησιμοποιή- 
θησαν ύπ“ αυτών υπό τον αρχηγόν των Κούβρατον ως σύμμαχοι προς άπό- 
κρουσιν τών “Αβάρων. Τώ 660 δμως επί αύτοκράτορος τής Κων)πόλεως 
Κωνσταντίνου τού ΓΙωγιυνάτου διέβησαν τον Δούναβιν καί έγκατεστάθησαν 
εις τήν μεταξύ Δουνάβεως καί Αίμου πεδινήν χώραν, δπου από τού 679 υπό 
τύν Άσπαρούχ ίδρυσαν τό πρώτον βουλγαρικόν κράτος ’).

Οί ΙΤρωτοβούλγαροι ούτοι υπολογίζονται σήμερον είς 20.000, δεν 
ήσαν δέ ακόμη χριστιανοί. ’Αντιθέτους ή σλαβόφωνος χώρα εις τήν οποίαν 
εγκατεστάθησαν είχεν ήδη εκχριστιανισθή, καί μάλιστα φαίνεται δτι κατά 
τούς πρώτους μ. X. αιώνας είχεν έν αυτή διάδοσιν ή χριστιανική αϊρεσις 
τού’Αρείου, δπως προκύπτει από τό γεγονός δτι ήδη τώ 344 συνεκροτήθη είς 
τήν Σαρδικήν (τήν βραδύτερου Σόφιαν) σύνοδος κατά τών “Αρειανών’). Διά 
τού χριστιανισμού καί τής επαφής μέ τό Βυζάντιον είχε καί στοιχεία τινά πο
λιτισμού, τού οποίου εστεροϋντο οί ΙΤρωτοβούλγαροι.Έν τούτοις οί Πρωτο- 
βούλγαροι επέδειξαν εξαιρετικός στρατιωτικός ικανότητας, κατορθώσαντες επί 
αλλοθρήσκου καί αλλόγλωσσου λαού νά στηρίξουν βιώσιμον κράτος, τό όποιον 
δεν ήργησε νά γίνη διά τών επιδρομών του επικίνδυνον είς τούς Βυζαντινούς. 
Γλωσσικώς δμως άφωμοιώθησαν ενωρίς προς τούς σλαβοφώνους υπηκόους 
των, καί έτσι δέν έμεινεν είς τήν Βουλγαρίαν παρά τό όνομα, τό όποιον αύτη 
παρ’ αυτών έλαβε, καί όχι περισσότεραι από 12  λέξεις έκ τής γλόσσης των 5). 
Οί πρώτοι Βούλγαροι ηγεμόνες εςηκολούθησαν νά χρησιμοποιούν τήν απλήν 1 2 3

1) Κ. Ά μάντου,Ίοτοΰία  τού Βυζαντινού Κράτους. (Έν Ά θήνα ις 1039), σ·
330 κέξ., 441 χέξ.

2) Κ. Άμάντου, Οί βόρειοι γείτονες τής Ελλάδος, σ. 19.
3) St. Mladenov, Istorija na balgarskijat ezik. (Sofia 1935), σ. 21.
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Ελληνικήν τής εποχής ώς επίσημον γλώσσαν, χαθώ: φαίνεται από τάς έπιγρα- 
φάς '), όχι βεβαίως από φιλίαν, άλλα από ανάγκην, λόγιρ τής σπουδαιότητος 
τής Ελληνικής ώς κοινού μέσου συνεννοήσεως μεταξύ των λαών τής Βαλκα
νικής."Αλλοτε πολεμικώς και άλλοτε εϊρηνικώς έξηκολούθησαν να επεκτείνουν 
τό κράτος των νοτίως τού Αίμου, ιδίως οσάκις τό Βυζάντιον συνεβαινε νά εί
ναι άπησχολημένον με άλλους πολέμους, δπως επί Λέοντος Γ' κατά τών Ά  
ράβων, οπότε έναντι βοήθειας προς τό Βυζάντιον οι Βούλγαροι κατέλαβον ι 
Ζαγοράν. Ύπό τον Κροΰμον (802—814) έξέτειναν τάς επιδρομάς των μέχρι 
τών τειχών τής Βασιλευούσης. Είναι ώστόσον χαρακτηριστικόν δτι πόλεις 
ΐδικάς των οί Σλάβοι δεν ίδρυσαν εις την Βαλκανικήν, καί δτι αί περισσότε- 
ραι σημερινά! πόλεις των κεΐνται επί ερειπίων άρχαιοτέρων ελληνορρωμαϊκών 
πόλεων ή είναι αυτούσιοι ελληνικά! εκσλαβισθεΐσαι διά τής βίας, δπως ή 
Φιλιππούπολις, Βάρνα, Πύργος, Άγχίαλος κ. ά. Την αστικήν ζωήν των έδι- 
δάχθησαν από τούς "Ελληνας ’).

Είς νέαν φάσιν εισέρχεται ή ελληνική έπίδρασις Ιπί τών Βουλγάρων 
δταν δ βασιλεύς των Βόρις έκρινε συμφέρον τού κράτους του νά άσπασθή 
τον χριστιανισμόν τφ 864 s). Ή  μετάφρασις τών ελληνικών εκκλησιαστικών 
κειμένων εις τήν Σλαβικήν *), είς τήν οποίαν μετέσχε και δ ίδιος δ υίός τοΰ 
Βόριδος, δ ελληνομαθής τσάρος Συμεών, καί ή δποία έσυνεχίσθη κατά 
τούς μετέπειτα αιώνας, έδημιούργησε νέον ρεύμα γλωσσικής επιδράσεως, ή 
δποία ηύξήθη έτι περισσότερον μέ τάς μεταφράσεις έργων τής θύραθεν φ ι
λολογίας, καθώς δ Βίος τού Μ. Αλεξάνδρου τού Ψευδό - Καλλισθένους, δ 
Τρωικός Πόλεμος, τό έπος τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, δ θρύλος τοΰ Βαρλαάμ και 
Ίωσαφάτ, πλεΐσται βυζαντινά! χρονογραφίαι 1 2 3 4 5) κα! άλλων. Διά τοΰ πλήθους 
τών μεταφράσεων τούτων ή σλαβική διάλεκτος εις τήν δποίαν αΰται έγράφη- 
σαν έκαλλιεργήθη και έξυψώθη εις φιλολογικήν γλώσσαν, ή δποία άνεγινώ- 
σκετο και εις άλλας σλαβικάς χώρας, καθώς τήν Ρωσίαν κα! τήν Σερβίαν, 
και μέ τό πλήθος τών ελληνικών δρων πού είχε καθιερώσει καθίστατο φο-

1) W. Beschewlievv, Die protobulgarischen Inschriften. (Sofia 1934).
2) C. J. Jirecek, Geschichte der Bulgaren, (Prag. 1876) σ 898.
3) Πρβ. Valiant καί Lascaris, La date de la conversion des Bulgares, 

Revue des etudes slaves, 113 (1933), a. 5—13.
4) Ή μετάφρασις ή γενομένη ύπό τών 'Ελλήνων ^αδελφών Κυρίλλου καί 

Μεθοδίου δέν έγινε, όπτος συνήθως νομίζεται, πρός χρήσιν τών'Βουλγάρων, αλλά 
κατ’ αϊτησιν τοΰ ήγεμόνος τής Παννονίας Rostislav, πρός χρήσιν τών υπηκόων 
του, τούς όποιους ήθελε νά κρατήση μακράν τής φραγκικής επιρροής. Είς τήν 
Βουλγαρίαν είσήχθη ή μετάφρασις βραδύτερον, ύπό Σλάβων αποστόλων, μαθητών 
τοΰ Κυρίλλου καί Μεθοδίου.

5) Βλ. Μ. Αάακαριν έν Έπετηρίδι Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών 2 (1925) 
310-315 ,



ρεύς ελληνικών γλωσσικών στοιχείων εις δλον τον ορθόδοξον σλαβόφωνον 
κόσμον.

Μέγα κέντρον τής μεταφραστικής ταύτης εργασίας τών Σλάβων καί 
τής έξαπλώσεώς της εις άλλας σλαβικός χώρας άνεδείχθη συν τώ χρόνιρ βρα- 
δυτερον τό "Αγιον "Ορος, οπού παρά τάς ελληνικός μονός ίδρΰθη καί ή 
Βουλγαρική τοΰ Ζωγράφου, ή Σέρβική τοϋ Χελανταρίου, καί ή Ρωσική τοϋ 
Παντελεήμονος. Οί μεταφραστα'ι ήσαν τόσον εύλαβώς προσηλωμένοι εις τήν 
φρασιολογίαν τοϋ ελληνικού κειμένου καί έφοβοϋντο τόσον πολύ μήπως απο
μακρυνθούν απ’ αυτό μέ έλευθέραν μετάφρασιν, ώστε μετέφερον εις τήν 
γλώσσαν των εκτός από τούς ελληνικούς θρησκευτικούς καί εκκλησιαστικούς 
όρους, διά τούς οποίους δεν εύρισκον αντιστοίχους εΐς τήν γλώσσαν των, 
γραμματικά καί συντακτικά στοιχεία ξένα ’). «L,eur volonte de suivre mot 
a mot leur modele grec se raanifeste a chaque ligne. L,eur souci d» 
exactitude est tel que les traductions refletent jusqu’ a des fautes d’ 
orthographe que represented les manuscrits grecs d’ apres les quels 
elles ont ete faites», γράφει ένας καλός ερευνητής τής γλώσσης τών μετα
φράσεων τούτων *).

Ό  εκχριστιανισμός τών Βουλγάρων συνέδεσε τούς βασιλείς τής Βουλ
γαρίας και τό κράτος των πολύ στενώτερα παρά πριν μέ τό Βυζάντιον. *0 
αύτοκράτωρ Μιχαήλ Γ' έγινε άνάδοχος τού βαπτισθέντος Βόριδος καί τού έδωσε 
ως χριστιανικόν όνομα τό ίδικόν του. Έπηκολούθησαν έπιγαμίαι και προ
σωπικά! σχέσεις μεταξύ τών δυο αυλών, είναι δε γνωστόν ότι μεταξύ άλλων 
Βουλγάρων βασιλοπαίδων οί όποιοι εξεπαιδευοντο εις τήν Κων)πολιν και 
έγίνοντο οί ίδιοι φορείς ελληνικού πνευματικού βίου είς τήν χώραν των, διε- 
κρίθη ό τσάρος Συμεών.

"Αξιόν μνείας είναι τό γεγονός ότι ή γλώσσα τών υπό τού Κυρίλλου 
γενομένων μεταφράσεων τών Ευαγγελίων δεν θεωρείται σήμερον υπό τών 
ειδικών υποδειγματική. Εις τούς αποστόλους Κύριλλον καί Μεθόδιον, έλλη- 
νας εκ Θεσσαλονίκης, ή σλαβική γλώσσα ήτο επίκτητος 8), όχι μητρική, κα! 
φυσικά δεν ήμποροΰσαν νά έχουν ισχυρόν γλωσσικόν αίσθημα αυτής, ιδίως 
περί τήν ιδιόρρυθμον χρήσιν τών χρονικών εννοιών τού ρήματος είς τήν 
σλαβικήν γλώσσαν. Είς τήν αδυναμίαν των ταύτην άφ’ ενός καί εΐς τήν έπι-
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1) Πβ. V. Jagic, Enstehungsgeschichte der kircbenslavischen Spracbe. 
(Berlin 1913), O. Griinentbal, Die XJbersetzungstechnik der altkirchenslavischen 
Evangelieniibersetzung. Archiv fur si. Phil. 31 (1910), a. 321 —366 xai 32 (1911), 
σελ. 1 -4 8 .

2) G. Quendet, E’ itnperatif dans le texte grec et dans les versions 
gothique, armenienne et vieux slave des evangiles. (Paris 19241,0. 15.

3) A. Briickner, Die Wahrheit iiber die Slavenapostel (Tubingen 1913), 
a. 125. Ιΐβ. N. Trubetzkoy, Altkirchenslavische Spracbe, ο. 1 κέξ.
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θυμίαν τών συνεχιστών τοΰ μεταφραστικοί έργου των νά μεταφράζουν πι
στά τά ιερά κείμενα άφ5 ετέρου, οφείλεται καί ή δημιουργία μεγάλου πλή
θους σλαβικών συνθέτων, προς πίστην άπόδοσιν ελληνικών τοιουτων, μολό- 
νότι ή σλαβική γλώσσα δεν έχει συνθετικήν δΰναμιν ΐσην τής ελληνικής '), 
ιδίως διά σύνθετα κτητικά. Ή  Βουλγαρική λοιπόν οφείλει καί τήν άπόκτησιν 
συνθετικής ίκανότητος, τής οποίας εστερεΐτο, εΐς τήν έπίδρασιν τής Ελληνικής.

«II y a des langues, γράφει o A. Meillet, comme le slave ou tous 
les composes connus traduisent des composes etrangers, soit germa' 
niques, comme vojvoda .. soit le plus souvent grecs» a).

Έ ν τουτοις τά νεόπλαστα μεταφραστικά ταϋτα σύνθετα όχι μόνον 
εΐς τήν Σλαβικήν τής Βουλγαρίας, αλλά καί εις άλλας σλαβικάς χώρας μετεδό- 
θησαν διά τών μεταφράσεων, καθιερώθησαν εΐς τήν γραφομένην γλώσσαν 
καί επηρέασαν σημαντικά τήν έξέλιξιν τών γλωσσών τούτων. Ό V. Jagic 
γράφει σχετικώς : «Was in dieser Beziehung die kirchenslavische Spra- 
clie durcli wortlichen Anschluss an das griecliische Original geleistet 
hat, das verbleibt bis auf den heutigen Tag noch lebend im Munde 
der slavischen orthodoxen Kirche, und bei der grossen Bedeutung der 
letzteren fiir das ganze Culturleben des Wolkes ware es nicht schwer 
den Beweis zu fiihren.dass das moderne russisclie Lexicon einen gros
sen Vorrath solcher Composita herubergekommen und zum allgemei- 
nen Gut der russ. Literatursprache gemaclit hat» 8). Βραδύτερον επί 
τσάρου Συμεών (893—927) παρουσιάζεται κάποια άντίδρασις εΐς τήν εισ
ροήν ελληνικών λέξεων διά τών μεταφράσεων, εκδηλώνεται δηλ. μεγαλυτέρα 
προσπάθεια άποδόσεως τών ελληνικών ορών με σλαβικάς λέξεις (Συμεωνική 
σχολή), π. χ. τό angel (άγγελος) διά τοΰ vestnik ή sil, το demon (δαίμων) 
διά τοΰ koumir, τό ikona (εικόνα) διά τοΰ obraz, τό paraklit (παράκλη
τος) διά τοΰ hodatai ή utesitel, τό ipokrit (υποκριτής) διά τοΰ litsemer 
κ. ο. κ. 4). Άλλα ή προσπάθεια αΰτη δεν έσυνεχίσθη επί μακρόν. Οί μετα
γενέστεροι Σλάβοι μεταφρασταί, καίτοι ήσαν καλύτεροι γνώσται τής συγχρό
νου γλώσσης των παρά οί "Ελληνες απόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, έδειξαν 
επί τοΰ προκειμένου δουλικήν έξάρτησιν άπό τά πρωτότυπα κείμενα, άλλοτε 
από εΰλάβειαν προς αυτά, καί άλλοτε άπό αδυναμίαν προς άνευρεσιν καταλλή
λου αντιστοίχου σλαβικής λέξεως. «F iir jetzt, γράφει ό V. Jagic, kann man 
den im Ganzen richtigen Satz aufstellen, dass die spiiteren Ubersetzer

1) V. Jagic, Die slavischen Composita in ihrem Sprachgeschichtlichen 
Auftreten. Archiv fiir si. Pliil. 2 0  (1918), a. 536.

2) A. Meillet, Apergu 1 2 3, a- 127.
3) V. Jagic, ένθα άνωτ , σ. 517.
1) Vondrak, Altkirchenslavische Grammatik, σ. 42. Πβ. St· Mladenov, 

Istorija na balgarskijat ezik (Sofia 1935), a. 27,
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abhangiger von ihren Vorlagen waren als die fruheren, in dem sie 
gerade darin ihren Beruf erblikteu... die griechischen Composita mog- 
lichst consequent durch Composita wiederzugeben*. ’) Συγκρινόμενοι 
προς τούς διαδόχους των &>ζ μεταφραστα'ι δ Κύριλλος και δ Μεθόδιος ήσαν 
όλιγώτερον μηχανικοί και δουλικοί, διότι ήννόουν καλύτερον τό ελληνικόν 
κείμενον. Ό A. Bruckner γράφει σχετικώς τά εξής : «Wenn das Uber- 
setzungstalent der Briider ausserordentlich, naraeutlich im Vergeiche 
zu den spateren Ubersetzungen geruhmt wird, vergesse man nicht, 
dass bier in erster Linie ihr ausgezeichnetes Verstandnis des gr. Tex- 
tes wirkte, woriiber spatere Ilbersetzer nie mehr in gleicher Weise 
verfugten ; Nur well die Briider den Originaltext trefflich verstanden, 
konnten sie ihn aucli gut iibersetzen». Τοιαϋται περιπτώσεις δουλικής 
μεταφράσεως συνθέτων παρατηρούνται εις τάς μεταφράσεις τής Κ. Διαθή
κης τοΰ Ρώσσου μητροπολίτου ’Αλεξίου, καί των Πανδεκτών τοΰ Άντιόχου, 
δπου ή συνθετική αδυναμία τής Σλαβικής βιάζεται διά τής αποδόσεως των 
ελληνικών συνθέτων με τό στερητ. a- (bez-), εύ- (b/ago-) ϋ·εο- (bogo·), 
μεγάλο- (v e l), πολύ- (mnogo·), «α«ο- ( ζ ί ι ΐο ) ,  νεο- (ηονο ), φίλο- 
(liubo )  κ. όί. 8).

Ή  ελληνική γλωσσική επίδρασις επί τών Βουλγάρων μετά τον εκ- 
χριστιανισμόν αυτών δεν ήσχεΐτο μόνον διά τών μεταφραζομένων κειμένων. 
Ά ν συνέβαινε τοΰτο, ή επίδρασις, δσον ισχυρά καί αν ήτο, θά περιωρίζετο 
εις τούς εκκλησιαστικούς καί πνευματικούς κύκλους. Την έπίδρασιν τής Ε λ
ληνικής ύφίστατο άδιακόπως ή λαϊκή Βουλγαρική γλώσσα από τήν γειτνίασιν 
τοΰ συμπαγούς ελληνικού πληθυσμού τής βορείου Θράκης καί Μακεδονίας καί 
διά τών πυκνών Ελλήνων κατοίκων τής Βουλγαρίας, οί όποιοι καίτοι δσημέραι 
ύπεχώρουν άριθμητικώς διά τών διωγμών καί τοΰ βαθμιαίου έκσλαβισμοΰ, 
δεν έπαυσαν όμως ποτέ νά υπάρχουν καί νά κινούνται μεταξύ τού σλαβοφάινου 
στοιχείου ως φορείς άναηέρου πολιτισμού. Καί κατά τούς χρόνους τής μεγα- 
λυτέρας κρατικής ακμής τών Βουλγάρων ή χώρα των ήτο κατεσπαρμένη από 
νησίδας ελληνικού πληθυσμού εξικνουμένας μέχρι τών νοτίων κλιτύων τοΰ 
Αίμου. «Man darf nicht vergessen, γράφει σύγχρονος Γερμανός ιστορικός, 
dass in den bulgarischen oder serbischen Reichen des Mittelalters, 
die eigentlichen Bulgaren oder Serben oft nur eine Minderheit wa
ren» 1 2 3) ’Επίσης σύγχρονος Δανός γλωσσολόγος γράφει σχετικώς τά εξής: «Ce 
qui est capital, c’ est que P element grec subsiste dans les Balkans de- 
puis de temps immemoriaux et que malgre toutes les decadences, il 
n’ a pas cesse d’ etre porteur d’ une civilisation superieure a celle de

1) V. Jagic ένθα άνωτ,. σ. 543.
2) Αυτόθι, a.  544.
3) W. Braun, Die Slaven auf dem Balkan. (Leipzig 1941), o 188.
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ses voisins. Cette civilisation, qui avait pour centre d’ irradiation By- 
zance, a fortement agi sur les peuples voisins, surtout par Γ organisa
tion de l'eg lise  grecque.qui jusque dans les temps modernes a su faire 
des populations si differentes des Balkans une unite consciente chre- 
tienne par opposition aux Turcs envahisseurs ')».

Kurd τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας αρχίζει ή διαρροή των ελλη
νικών γλωσσικών στοιχείων εκ τής επισήμου στρατιωτικής και πολιτικής 
γλώσσης τών Βουλγάρων καί ή άντικατάστασις αυτών δια τουρκικών’), 
δπως συνέβη εν μέρει και είς την Ελληνικήν."Ολοι οί βυζαντινοί διοικητικοί 
και στρατιωτικοί δροι, οί οποίοι ΐσχυον δχι μόνον κατά τους χρόνους τής 
ύποτελείας είς τό Βυζάντιον, α λ λ ά  κ α ί  ε π ί  τ ώ ν  Β ο υ λ γ ά ρ ω ν  
β α σ ι λ έ ω ν ,  καθώς sevastokrator, alagator, apodohator, despot, duka, 
parik, liora (=περιοχή)s), hrisovul, περιπίπτουν είς λήθην ή παραμένουν 
ώς δροι απηρχαιωμένοι.Άντιθέτως επί τής εκκλησιαστικής καί λοιπής πνευ
ματικής ζωής τών Βουλγάρων ή ελληνική Ιπίδρασις δχι μόνον δεν μειοϋται, 
άλλα φθάνει είς τό κορύφωμά της. Τό άναγνωρισθέν έν Λαμψάκφ τφ 1235 
βουλγαρικόν πατριαρχεΐον Τυρνόβου, μετά τον έκθρονισμόν τού τελευταίου 
πατριάρχου Ευθυμίου καταλύεται και πάλιν, ή δέ βουλγαρική Εκκλησία επα
νέρχεται έκ νέου είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου Κων)- 
πόλεως καί εγκαινιάζεται νέα μακροχρόνιος περίοδος κοινής πνευματικής 
ζωής Ελλήνων καί Βουλγάρων, διαρκέσασα από τού 14ου μέχρι τοΰ 18ου 
αϊώνος, τήν οποίαν δ κατώτερος, αλλά καί απαράδεκτος διά τούς χριστιανούς, 
πνευματικός πολιτισμός τών κυριάρχων Τούρκων δεν ήδυνήθη νά περιορίση. 
Κατά τό διάστημα τούτο τών 5 αιώνων, δπως γράφει 6 Κ. "Αμαντος *), «ή 
παλαιά άντίθεσις Βουλγάρων καί Βυζαντηών δεν υπήρχε πλέον τώρα, είχε λη- 
σμονηθή υπό τήν άνυπόφορον τουρκικήν σκλαβιάν."Ελληνες καί Σέρβοι συν- 
αδελφώθησαν. Ή  νεωτέρα άντίθεσις'Ελλήνων καί Βουλγάρων επανήλθε τον 
ΐ9ον αιώνα μετά τήν δημιουργίαν τού ΓΙανσλαβιστικού κινήματος». Οί ση
μερινοί δμως Βούλγαροι ιστορικοί έχουν επί τού ζητήματος τούτου διάφορον 
γνώμην, ϊσχυριζόμενοι δτι κατά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας οί μέν Γούρ- 1 2 3 4

1) Kr. Sandfeld, Linguistique balkanique, σ. 17. Κατόπιν τούτων εννοεί 
πας τις πόσον μακράν άπό τήν άλήθειαν ευρίσχεται ό A. Krainikowsky, La 
question de la Macedoine et la diplomatic europeetine (Paris 19381, 0. 21, Ισχύ- 
ριζόμενο; ότι, «Ρ influence de Byzance en Macedoine fut insignifiante».

2) F. Miklosicli, Ober die Einwirkung des Tiirkisehen auf die gram- 
matik der siidosteuropaischen Sprachen. (Sitzb. der Wien. Akad. Phil-hist. 
Kl. CXX).

3) Ή λ. liora σώζεται σήμερον είς τήν Βουλγαρικήν μόνον μέ τήν σημασίαν 
«άνθρωποι, κόσμος» : ste kazat horata= θά πή ό κόσμος. Βλ. St Mladenov, 
ένθα άν., σ. 27.

4) Κ . ’ Α μ ιά ν του , ' Ι σ τ ο ρ ικ ο ί  σ χ έ σ ε ις  Ε λ λ ή ν ω ν ,  Σ έ ρ β ω ν  κ σ ϊ Β ο υ λ γ ά ρ ω ν , σ . 3 6 ·
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κοι άφήρεσαν την ζωήν καί τήν περιουσίαν των Βουλγάρων, οι δέ "Ελληνες 
την εθνικήν των συνείδησιν καί τήν βουλγαρικήν ψΐ'χήν των. Καί ως προς 
τούς Τούρκους μεν δεν έχουν ίσως άδικον, αν καί ο! Βούλγαροι όλιγώτερον 
παντός άλλου λαού έπληγησαν έθνικώς από τούς Τούρκους. Άντιθέτως ηυξή- 
θησαν καί εξετάθησαν εις περιοχάς πριν καθάριος ελληνικός, ενώ οί "Ελληνες 
ειδον να εξισλαμίζεται ολόκληρος δ 'Ελληνισμός τής Ανατολής.'Ως προς τούς 
"Ελληνας όμως ακριβέστερα και απροκατάληπτος έξέτασις τοΰ ζητήματος θά 
άπεδείκνυεν οτι οί "Ελληνες διά τής Εκκλησίας προεφύλαξαν τούς Βουλγά
ρους από τον έξισλαμισμόν, εις τον οποίον λόγιρ τοΰ ασθενέστερου τότε εθνι
κού’) καί θρησκευτικού φρονήματος των ερρεπον, χωρίς νά τούς άφαιρέσουν 
τίποτε από τον εθνισμόν των.Ή  ελληνική μόρφωσις ιών ευπορωτέρων βουλ
γαρικών τάξεων παρέμεινε καί επί Τουρκοκρατίας εκούσια καί αυθόρμητος. 
'Ως φορεύς των ελληνοχριστιανικών πνευματικών αξιών, αί όποϊαι ΐσχυον εις 
τήν νοτιοανατολικήν Ευρώπην διά τούς χριστιανικούς λαούς ή ελληνική μόρ- 
φωσιςήτο πραγματική αντικειμενική ανάγκη καί όχι σύμπτωμα τής καλής θε- 
λήσεως τών Βουλγάρων 5) τής κακής προθέσεως τών Ελλήνων. Τό νά δμιλή 
τις ελληνικά, άδιάφορον ποια ήτο ή καταγωγή του, ήτο έφόδιον επιτυχίας 
εις τήν ζωήν, κλειδί εισόδου εις ενα άνώτερον, άνεγνωρισμένον καί άναντι- 
κατάστατον τότε πολιτισμόν.

*ΓΙτο λοιπόν ή ελληνική εκπαίδευσις επιθυμητή καί ανεκτή ενόσφ ήτο 
χρήσιμος, καί εγινεν ανεπιθύμητος, δταν εσχάτως περί τά μέσα τού παρελθόν
τος αιώνος διεμορφώθησαν εις τήν Βουλγαρίαν κοινωνικοί καί πολιτικοί 
συνθήκαι μέ νέαν βάσιν, τόν πολιτισμόν τής Δ. Ευρώπης, διά τών δποίων ή 
ελληνική καί θρησκευτική εκπαίδευσις δχι μόνον επαυσε νά είναι αναντικα
τάστατος, αλλά καί παρημπόδιζε τήν πνευματικήν χειραφέτησιν τού βουλγα
ρικού λαού, ώς καθυστερημένη, δπως παρημπόδιζε υπό τήν καθυστερημένην 
της τότε μορφήν καί τοΰ ΐδίου τού ελληνικού λαού τόν συγχρονισμόν καί τήν 
προκοπήν.

Πριν μεταβληθούν αί αντικειμενικοί συνθήκαι δεν ήτο άρα φυσικόν 
νά φύγη ή ελληνική εκπαίδευσις από τήν Βουλγαρίαν, διότι δεν ήτο δυνατόν 
νά άντικατασταθή διά τού μηδενός ή λ.χ. διά τής τουρκικής.'Όσοι νοτιοσλάβοι 
άπέστησαν προώρως τοΰ ελληνοχριστιανικού πολιτισμού έγιναν μουσουλ
μάνοι, δπως οί τής Βοσνίας κ. ά. έν Γιουγκοσλαβίρ; καί οί εν Βουλγαρία 
μωαμεθανοί, διά τούς δποίους αμφιβάλλω άν οί χριστιανοί δμόγλωσσοί των 
είναι σήμερον υπερήφανοι

Ή  έπίδρασις λοιπόν τών Ελλήνων επί τών Βουλγάρων, δσον ισχυρά 
καί αν ήτο, δεν ήτο βεβιασμένη. Ή  «γραικομανία», δπως ονομάζουν οί 1

1) Οί Βούλγαροι έζησαν ώς πολιτικώς ελεύθερος λαός μόνον 5 καί ήμισυν, 
αιώνας έν συνόλφ, μέ διακοπάς.'Ολόκληρον τό άλλο διάστημα, άφότου διήλθον τόν 
Δούναβιν, τό έπέρασαν ώς υποτελείς τοΰ Βυζαντίου καί κατόπιν τών Τούρκων.
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Βούλγαροι σήμερον την επιθυμίαν πολλών Βουλγάρων επί Τουρκοκρατίας νά 
θεωρώνται "Ελληνες, ή 'Ελλήνων μη προθύμων νά εκβουλγαρισθοΰν, ήτο 
αποτέλεσμα τής έλξεως πού ήσκει ό Ελληνισμός ως ανώτερα μορφή πολιτι
σμοί. Επομένως μάτην οΐ Βούλγαροι την στιγματίζουν. Ά ν  τοιαϋται τάσεις 
ήτο δυνατόν νά προκληθοΰν διά πιέσεων, πώς εξηγείται ότι οΐ "Ελληνες τής 
Βουλγαρίας, προ τών τρομερών βουλγαρικών πιέσεων, είτε ύπέκυψαν εις τον 
εκβουλγαρισμόν είτε όχι, ουδέποτε έπέδειξαν «βουλγαρομανίαν» ;

'Ως προς την πολιτικήν τοΰ Οικουμενικοί Πατριαρχείου διά τον έξελ- 
ληνισμόν τών Βουλγάροιν επί Τουρκοκρατίας, είναι βέβαιον δτι τοισύτη 
προσπάθεια δεν κατεβλήθη, μέχρι τουλάχιστον τοΰ 18ου αίώνος, δπως ανα
γνωρίζει καί 6 Βούλγαρος συγγραφείς St. Tsankof ‘)· Άργότερον αν κατε
βλήθη καμμία, ματαία άλλως τε, τοιαΰτη προσπάθεια, δεν ήτο παρά άντί- 
δρασις εις τον άφηνιάσαντα βουλγαρικόν εθνικισμόν εναντίον τοΰ βορείου 
Ελληνισμού, και έγινε μέ τρόπον καταπληκτικώς άδέξιον, δηλ. μέ σχολεία εΐς 
τά όποια έδιδάσκετο νεκρά καθαρεύουσα, τό δέ αποτέλεσμα ήτο πάλιν νά 
αποφοιτούν οΐ μαθηταΐ δχι ως “Ελληνες, άλλ’ ως μορφωμένοι Βούλγαροι.

*Η γνώμη δτι «οΐ πλέον όλιγόψυχοι Βούλγαροι έξελληνίζοντο, διά νά 
μή τούς καταδιώκουν οΰτε οΐ “Ελληνες οΰτε οΐ Τούρκοι», τήν οποίαν υπο
στηρίζει ό Ts. Mtnkof εΐς τον πρόλογον τής έκδόσεως τής Σλαβοβουλγαρι- 
κής ιστορίας τοΰ Παϊσίου Χιλαντάρσκη “), είναι εντελώς άτοπος, διότι οΐ 
εξίσου μέ τούς Βουλγάρους υπόδουλοι εΐς τούς Τούρκους “Ελληνες δεν είχον 
τήν δύναμιν νά καταδιώκουν Βουλγάρους, ή δέ ελληνική εθνικότης δχι μό
νον δέν προεφύλαττε τότε από τήν τουρκικήν καταδίωξιν, αλλά μάλλον επέ- 
συρεν αυτήν, διότι "Ελληνες αποκλειστικώς ήσαν τότε οΐ φορείς τής άντι- 
τουοκικής επαναστατικής κινήσεως. ’Ακόμη και εΐς τάς άρχάς τοΰ παρελθόν
τος αΐώνος, δταν ό ελληνισμός από τής Μολδοβλαχίας μέχρι τής Κύπρου 
έπαναστατημένος ήγωνίζετο κατά τοΰ κοινοΰ εχθροί τών Βαλκανικών λαών, 
τοΰ Τούρκου, οΐ Βούλγαροι ΰπνωττον. «Τό έθνικόν των αίσθημα» ομολογεί 
ό Βούλγαρος συγγραφείς h. Ognianov1 2 3), έκοιμάτο βαθειά. Τό έθνος δι’ 
αυτούς ήτο τό ιδιαίτερο χωριό, ή ιδιαιτέρα τοΰ καθενός zadruga» 4).’Ά ν οΐ 
Βούλγαροι εμελέτων καλύτερον τά μαρτυρολογία τοΰ ελληνισμού υπό τον ζυ-

1) St. Zankow, Die Verfassung der bulgarisclien orthodoxen Kirche. 
(Zurich 1918), a. 2 i. 11β Κ.’Αμάντου, 01 βόρειοι γείτονες τής Ελλάδος, σ. 102 χέξ·

2) Ρ. Hilandarski, Slavjanobalgarska Istorija. (Sofia 1933), σ. 6 .'
8) L Ognianov, Die Volkslieder der Balkanslaven und ihre IJberset· 

zungeti in deutscher Sprache. (Berlin 1941), a. 24.
4) Καί εις τήν εποχήν μ«ς, δίαν οί "Ελληνες xui 1 ί  άλλοι Σλάβοι τής Βαλ

κανικής ήγ-ονίξοντο κατά τοΰ παγκοσμίου εχθρόν, μόνοι οι Βούλγαροι έτρεχον όπι
σθεν τον, συλοίντες τά πτώματσ τών ήρωϊκώς πιπτόνιων λσών, καί προσήρτιον έλέφ 
τοΰ Χίτλερ τάς χώρας των εΐς τήν Βουλγαρίαν.



42 Ν. Π. Ά νδ ρ ιώ τη

γόν των Τούρκων, δεν θά ωμίλουν περί συνεργασίας'Ελλήνων μέ τους Τούρ
κους εις βάρος των. Γενικώτερον περί τοϋ αστήρικτου των βουλγαρικών αι
τιάσεων κατά τοϋ Ελληνισμού τής Βυζαντινής περιόδου καί τής Τουρκοκρα
τίας βλέπε εις τό βιβλίον τοϋ ακαδημαϊκού Κ. Άμάντου, 'Ιστορικοί σχέσεις 
Ελλήνων, Σέρβων καί Βουλγάρων, σ. 24 κέξ’

Πάντο^ς εν είναι βέβαιον, δτι κατά τοίις 5 αιώνας τής συμβιώσεώς 
των υπό τον τουρκικόν ζυγόν οί "Ελληνες καί οί Βούλγαροι επλησίασαν άλ- 
λήλους πνευματικώς καί πολιτιστικώς δσον ουδέποτε πριν *)· Ή  Εκκλησία 
καί ή παιδεία ήσαν καθαρώς ελληνικά, οι εΰπαίδευτοι Βοίίλγαροι απόφοιτοι 
άνωτέρων ελληνικών σχολών, καθώς τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής έν Κων- 
σταντινουπόλει, τής Ελληνικής ’Ακαδημίας τοϋ Βουκουρεστίου, τής ’Ακαδη
μίας τοϋ Θ. Καΐρη εν ’Άνδριρ, καί αργότερα τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
κ. ά. ’), έφιλοτιμοϋντο συχνά νά θεωρώνται Έλληνες. Μέχρι τών παρα
μονών τής βουλγαρικής πολιτικής έλευθερώσεως ή ελληνική μορφωτική 
άναγέννησις διέδιδε τά φώτα τής κλασσικής παιδείας εις ολην τήν Βαλκανι
κήν. «Φάρος τής ελληνικής μορφώσεως εις τάς άρχάς τοϋ Ι9ου αίώνος Άδ. 
Κοραής (1798 —1833), επιφανής ιστορικός τής φιλολογίας καί συντάκτης τής 
«Ελληνικής Βιβλιοθήκης», ρίπτει επίσης μερικάς ακτίνας εις τό βουλγαρι
κόν σκότος», γράφει 6 Β. Angelof3). ”Αν δέ δεν έξελληνίσθη ή Βουλγαρία, 
τοϋτο οφείλεται δχι εις τά εθνικά ζώπυρα τοϋ λαοΰ της, αλλά εις τήν μέχρις 
απίστευτου βαθμοΰ έλλειψιν αφομοιωτικής τθελήσεως καί προσπάθειας τών 
Ελλήνων. Άντιθέτως ή άνοήτως υπεροπτική στάσις των απέναντι τών Βουλ
γάρων έξώθει συχνά τους δευτέρους εις τήν επίγνωσιν τοϋ εθνισμού των, 
είναι δέ γνωστόν δτι κατά τον τρόπον αυτόν συχνά εδημιουργήθησαν κήρυ- 
κες τής βουλγαρικής άφυπνίσεως, από τοϋ Παϊσίου Χιλαντάρσκη μέχρι τών 
Βουλγάρων σπουδαστών τής άνωτέρας εν Άνδρω σχολής τοϋ Θεοφίλου Καΐρη, 
οί όποιοι έγιναν επί τής εποχής τοϋ εκκλησιαστικού σχίσματος τά στελέχη 
τής ανθελληνικής εκστρατείας.

Παράγων δχι ασήμαντος τής ελληνικής επιδράσεως επί τών Βουλγά" 
ρο)ν κατά τους νεωτέρους χρόνους υπήρξε πλήν τών άλλων καί ή νεοελληνική 
λογοτεχνία.Ή Ελλάς ελευθερωθεΐσα από τον τουρκικόν ζυγόν ήμισυν αιώνα 
ενωρίτερον ή ή Βουλγαρία, προηγήθη αυτής καί εις τήν άνάπτυξιν τής συγ
χρόνου λογοτεχνίας, ήτο δέ φυσικόν ελληνικά πρωτότυπα έργα, καθώς καί 
έλληνικαί μεταφράσεις έξ άλλων ευρωπαϊκών λογοτεχνιών, νά κυκλοφορούν 
εις τάς χεΐρας Βουλγάρων έχόντων ελληνικήν μόρφωσιν, ιδίως μέχρι τών μέ
σων τοϋ παρελθόντος αίώνος, πριν έπικρατήση ή επίδρασις τής ρωσσικής 1 2

1) J. Ivanof, Gritsko balgarski otnosenija predi tserkovna borba (=Έλ- 
ληνοβουλγαρικαί σχέσεις προ τοΰ εκκλησιαστικού αγώνος). Sbornik Miletits (So
fia 1912)·

2) Β. Angelof, Balgarska Ljteratura 2, 20. 3) Αυτόθι 2, 21.



Τά ελληνικά στοιχεία τής βουλγαρικής γλώσσης 43

φιλολογίας, καί νά γίνωνται φορείς γενικώτερον πολιτιστικής καί είδικώτε- 
ρον γλωσσικής ελληνικής επιδράσεως επί τής Βουλγαρικής, ή δποία μόλις 
ήρχιζε τότε νά καλλιεργήται λογοτεχνικές.

Ό Βούλγαρος συγγραφεί'ς Β. Angelof ‘) γράφει σχετικώς τά εξής: 
«Ή  επίδρασις τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, επίδρασις πολύ βαθεΐα, παρά 
τούς κατ’ αυτής πολέμους, υπό ούδενός έκ τών ερευνητών μας έχει ακόμη 
έξετασθή». Καί κατωτέρω: «Αί έλληνοβουλγαρικαΐ λογοτεχνικαί σχέσεις, 
ιδίως κατά την προ τής άπελευθερώσεως εποχήν, τόσον ισχυραί, αν και τάς 
άρνοϋνται παρ’ ήμΐν λόγφ τών αγώνων καί τής εχθρότητος μεταξύ τών δυο 
λαών, είναι πολύ ολίγον γνωσταί» 8).

Δεν πρέπει όμως ή ελληνική πολιτιστική καί γλωσσική επίδρασις νά 
εντοπίζεται εις δ,τι ή Εκκλησία καί ή παιδεία διέδιδον εν Βουλγαρία. ’Ισχυ
ρότεροι καί από τούς δυο τούτους πνευματικούς παράγοντας φορείς τής ελ
ληνικής επιδράσεως ήσαν οί πυκνοί "Ελληνες κάτοικοι τής χώρας ταύτης καί 
οί γείτονες συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί τής Μακεδονίας καί Θράκης. Ή  
ζωή των ήτο πάντοτε υπόδειγμα μιμήσεως διά τούς Βουλγάρους, οί όποιοι 
όπως συμβαίνει πάντοτε δταν ένας λαός απολίτιστος δέχεται τήν έπίδρασιν 
άλλου, περισσότερον προηγμένου εις τον πολιτισμόν, μανθάνοντες από τούς 
"Ελληνας τάς έννοιας τής προηγμένης αστικής ζωής καί τά αντικείμενα πού 
τήν πλαισιώνουν, έμάνθανον συγχρόνους παρ’ αυτών καί τάς ελληνικός λέξεις 
με τάς όποιας ταϋτα έξεφράζοντο. Έκτος δέ τών λέξεων τής οικογενειακής 
ζωής, από τούς "Ελληνας έμάνθανον τά ονόματα ειδών τοΰ εμπορίου, τά 
οποία είσήγοντο από τον έξω κόσμον εις τήν Βουλγαρίαν, καθώς καί τά 
ονόματα τών ιχθύων, τά όποια "Ελληνες άλιείς έφεραν έκ τιον καθαρώς ελ
ληνοφώνου παραλίων πόλεων τού Εύξείνου εις τό εσωτερικόν τής χώρας· 
«Der Kinfluss, γράφει ό Jirecek, des Griechischen auf das mittelalter- 
liche und moderne Bulgarisch war sehr bedeutetid. Kirclie und L,ite- 
ratur, Handelsverbindungen, Vorliebe slawischer Fiirsten ftir byzan- 
tinisches Wesen, die Byzantinerherrschaft in Thrakien und Makedo- 
nien und die fanariotische Kircbenregierung in der Tiirkenzeit—Alles 
dies vermittelte seit einem Jalirtausend die unaufhorliche Beriihrung 
der Bulgaren und Griechen»1 2 3). Επίσης δεν πρέπει μεταξύ τών φορέων 
ελληνικών στοιχείων εις τήν Βουλγαρικήν νά λησμονιόνται οί βαθμιαίως εκ- 
σλαβιζόμενοι "Ελληνες, οί όποιοι εις τάς πρώτης φάσεις τοΰ έκσλαβισμοΰ των 
διετήοουν πλήθος ελληνικών λέξεων, όπως μέχρι σήμερον οί σλαβόφωνοι τής 
περιοχής τής Ροδόπης.

1) "Evihi άνωτ., 1, 11.
2) Αυτόθι, σ. 13.
3) C. J. Jirecek, Geschichte der Bulgaren. (Prag 1876), σ. IIS.
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’Έτσι, επισκοπών κάνεις σήμερον τά ελληνικά στοιχεία τοΰ βουλγαρι
κού λεξιλογίου εκπλήττεται προ ιοΰ πλήθους των ελληνικών λέξεων, αϊ δποΐαι 
ώς δημώδεις και καθαρώς λαϊκαί, ήδύναντο να μεταδοθούν είς τούς Βουλ
γάρους δχι διά τής Εκκλησίας ή τών σχολείων, άλλα διά τοΰ βαθυτέρου 
και μονιμωτέρου τρόπου έπιδράσειος, ό όποιος είναι ή μακραίων συμβίωσις 
τών δΰο εθνικών στοιχείων.

Ή  γλωσσική σχέσις κα'ι τά ελληνικά στοιχεία τής άρχαιοτέρας σλαβι
κής γλώσσης τών μεταφράσεων έχουν ήδη εξετασθή έξονυχιστικώς από πολ
λούς σλαβιστάς ολοκλήρου τής Ευρώπης'). Δεν συμβαίνει Ομως τό ίδιον διά 
τά ελληνικά στοιχεία τών λαλουμένων σήμερον σλαβικών γλωσσών. Έ νφ  διά 
την Ρωσσικήν καί Σερβοκροατικήν έχομεν τάς εργασίας τοΰ Μ. V asm er’), 
διά τήν σύγχρονον Βουλγαρικήν αντιθέτως ολίγα μόνον καί ακροθιγώς απτό 
μένα τοΰ θέματος έχουν γραφή Ούδείς έπεχείρησε νά συγκεντρώση δλα ή 
έστω καί μέγα μέρος τών εις το στόμα τών σημερινών Βουλγάρων έπιζών- 
των ελληνικών συστατικών τοΰ λεξιλογίου καί τής γραμματικής των. Είναι 
δέ περιττόν νά τονίσω δτι τά είς τήν λαλουμένην γλώσσαν έρριζωμένα ελλη
νικά στοιχεία δυνανται υπέρ παν άλλο νά μαρτυρήσουν βαθεΐαν γλωσσικήν 
έπίδρασιν, ενφ τά μεταφραστικά καί φιλολογικά έν γένει δάνεια μόνον τών 
μορφωμένων Βουλγάρων τήν πνευματικήν εξάρτησιν πιστοποιούν καί δχι τήν 
ιστορικήν επαφήν καί άμοιβαίαν διείσδυσιν καί συγχώνευσιν τμημάτων τών 
δυο λαών, ή οποία κυρίως είς τήν λαϊκήν γλώσσαν άποτυπώνεται.

Είς τούς Βουλγάρους λογίους, οί όποιοι είναι κατά τεκμήριον άρμο- 
διώτεροι ημών διά τήν έρευναν ταΰτην, ως κατέχοντες τήν γλώσσαν των καλύ
τερον παντός ξένου, τό θέμα τούτο φαίνεται άκρω; άποκρουστικόν, διότι θά 
συνεπήγετο αναγνωρίσεις ιστορικής φυσεως άνεπιθυμήτους, ένφ αντιθέτως 
διά τά έκ τής Σλαβικής δάνεια τής γλώσσης μας, τήν οποίαν δεν γνωρίζουν 
δσον ημείς οί "Ελληνες, έπροθυμοποιήθησαν νά γράψουν ένωρίτατα καί μέ 
εξονυχιστικόν ζήλον8) Εις τό άρθρίδιον τοΰ καθηγητού St. Romanski μέ 
τον τίτλον «Έλληνικαί τινες λέξεις είς τήν βουλγαρικήν φιλολογικήν γλώσσαν» 
παρατίθενται 10 μόνον τοιαΰται λέξεις καί πλέον ου. Ή  μελέτη τοΰ καθη- 
γητοΰ W. Beschewliew μέ τον τίτλον «Βούλγαροι καί "Ελληνες είς τάς 
αμοιβαίας των επιδράσεις άνά τούς αιώνας» 4), τήν όποιαν κατέστησε γνω- * 3 4

1),Πβ. Μ. Vasmer, Grekoslavjanskie studii. (Sanktpeterburg I. 1906, 
II. 1907). 21 M. Vasmer, Grekoslavjanskie studii. III. Gretskija zaumstvovanija 
vu russkom jaziikie (Sanktpeterburg 1909). Τοΰ Ιδιου, Die griech. Dehnworter 
im Servokroatiscben. Berlin-Akad d. Wiss, 1944, VI.

3) Βλ. D. Matof, Gritskobalgarski studii (Sbornik za narodni umotvo- 
renija, nauka i kniznina, τόμ. 9, σ. 21 κέξ.). (Sofia 1893).

4) W. Beschewliew, Balgari i Gurtsi vuf tehnite vzaimni vlijanija prez 
vekovete. (Sofia 1936).
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στην έν Έλλάδι δια μεταφράσεως δημοσιευθείσης εις την «Ν. Εστίαν» 28 
(1940) σ. 1070—1075, αν καί είναι γραμμένη με μετριοπάθειαν καί κατα- 
νόησιν καί δέχεται δπ η ελληνική έπίδρασις επί τών Βουλγάρων υπήρξεν 
ίσχυροτέρα πάση; άλλης, καί δτι ό αριθμός των εν τη συγχρόνφ Βουλγαρική 
ελληνικών λέξεων είναι μέγας, δεν παραθέτει είμή δλίγας τοιαΰτας λέξεις 
χάριν παραδείγματος. Όλίγας μόνον λέξεις αφιερώνει εις την ελληνικήν επί- 
δρασιν καί δ γλωσσολόγος St. Mladenov, εις τό μέγα καί σημαντικόν βιβλίον 
του «'Ιστορία τής βουλγαρικής γλώσσης» ‘). Τί δέ ελληνικόν περιέχει τό νεω- 
στί εκδοθέν Ετυμολογικόν του λεξικόν τής Βουλγαρικής γλώσσης δεν είναι 
εΰκολον να γνωρίσωμεν οι εντεύθεν τοϋ σιδηρού παραπετάσματος ζώντες.

Την έλληνοφοβίαν αυτήν κολακευων καί ό Γερμανός βαλκανολόγος 
G. Weigand εις τό Βουλγαρογερμανικόν Λεξικόν 1 2) του, ενώ δχι μόνον δια 
τάς έκ τής Τουρκικής ληφθείσας λέξεις τής Βουλγαρικής, άλλα καί διά πολλάς 
ιταλικάς καί γαλλικάς, δήθεν διά τής τουρκικής εισαχθείσας, σημειώνει μεθ3 

εκάστην λέξιν τό διακριτικόν γράμμα Τ, διά τάς έκ τής ελληνικής ληφθείσας 
λέξεις δεν σημειώνει τίποτε. Προτιμά νά αγνοούν οί άναγνώσται την προέ- 
λευσιν αυτών τών λέξεων, παρά νά μάθουν δτι είναι έλληνικαί. Μαζί μέδλην 
την Ελλάδα χαρίζει καί τάς λέξεις της εις τους Βουλγάρους ώς πατρογονικήν 
iojv κληρονομιάν. ”Ω τής γενναιοδωρίας, ώ τής επιστημονικής ευσυνειδησίας!

Οί ξένοι σλαβολόγοι ήσχολήθησαν, δπως εϊπομεν ανωτέρω, κυρίως 
με τά ελληνικά στοιχεία τής λεγομένης «αρχαίας Βουλγαρικής» ®), ως λόγιας

1) St. Mladenov, Gescliichte der bulgarischen Sprache. (Berlin—Leipzig 
1929), σελ. 65 καί 72, § 38.

2) G. Weigand, Bulgarisch-deutsclies Worterbuch, unter Mitwirkung 
von A. Doritsch. (Leipzig 1913).

3) Διά τόν χαρακτηρισμόν τής γλώσσης ταύτης ώς άρχσίας Βουλγαρικής 
(Altbulgarisbli) δέν υπάρχει ομοφωνία. Β ίσις αυτής είναι ή βορείως τής Μακε
δονίας όμιλουμένη κατά τόν 9ον μ. X. αιώνα σλαβική διάλεκτος, (Βλ. A. Leskien, 
Grammatik der altbulgarisclien (altkirifhenslavischen) Spraclie |Heidelberg 
1909), σ. XVIII), κατά δέ τόν St. Mladenov (Gescliichte der bulgarischen Spra
che, σ. 316) διάλεκτος μικτή Ιξ όλων τών σλαβικών Ιδιωμάτων άπό Κων)πόλεως 
μέχρις ’Αλβανίας. Ή διάλεκτος δμως αΰτη δέν είχεν ακόμη τότε δισφοροποιηθή 
σημαντικά άπό τάς άλλας νοτιοσλαβικάς διαλέκτους καί διά τούτο έθεοιρήθ-η υπό 
τών αποστόλων Κυρίλλου καί ΜεΟ-οδίου κατάλληλος διά τήν μετάδοσιν τής χρι
στιανικής διδασκαλίας εις τούς Σλάβους τής Παννονίιχς, καί όχι τής Βουλγαρίας, 
όπου είσήχθη διά τών μεταφράσεων τών ευαγγελίων βραδύτερον, άπό τούς Σλά
βους μαθητάς τών δύο αποστόλων. Διαδοθεϊσα διά τοϋ χριστιανικού κηρύγματος 
καί τών εκκλησιαστικών βιβλίων εις όλας τάς σλαβόφωνους χώρας, προσέλαβε σΰν 
τίρ χρόνψ διάφορον εις έιάστην διαλεκτικόν χρωματισμόν, καί έτσι έδημιουργήθ-ησαν 
πολλαί έκκλησιαστικαί γραπταί γλώσσαι, ή παννονική, ή σέρβική, ή βουλγαρική 
καί ή ρωσσική. Καί είς αυτήν τήν Βουλγαρίαν ή γραπτή αυιη εκκλησιαστική 
γλώσσα έτροποποιήάη καί έδιχάσ&η είς τήν α ν α τ ο λ ι κ ή ν  τής αυλής τού 
τσάρου Συμεών, ή οποία ήτο εθνικιστική καί άντικαθ-ίστα τούς άμεταφράστους έλ-
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φιλολογικής και εκκλησιαστικής γλώσσης δλων των ορθοδόξων Σλάβων, τά 
άποθησαυρισμένα εις τό μέγα Lexicon palaeosloveno - graeco - latinum 
τοϋ F. Miklosich (Vindobonae 1 8 6 2 —6 5 ).

Πενιχρά διά την Βουλγαρικήν είναι ή εΕέιασις τοϋ θέματος υπό τοϋ 
F. Miklosich μέ τον τίτλον «Αί ξέναι λέξεις εις τάς σλαβικάς γλώσσας» '), 
αί δέ ελληνικής καταγωγής βουλγαρικά! λέξεις εις τό «’Ετυμολογικόν Λεξι
κόν» ’) του είναι κατεσπαρμέναι είς βαθμόν ώστε δεν δυναταί τις νά σχημα- 
τίση ενιαίαν εικόνα τοϋ άριθμοϋ αυτών. Τό ίδιον δυναται νά λεχθή κα! διά 
τά βουλγαρικά λεξικά rcovNa’iden, κα! τοϋ Duvernois, ώς και διά τό «Σλα
βικόν Ετυμολογικόν Λεξικόν» τοϋ Ε. Berneker8).

Τό μνημονευθέν έργον τοϋ Δανοϋ γλωσσολόγου Kr. Sandfeld «Βαλ- 
κανική γλωσσολογία» περιέχει ελάχιστα λεξιλογικά στοιχεία τής Βουλγαρικής 
εκ τής Ελληνικής, περιοριζόμενον εις την διαπίστωσιν παραλλήλων γραμμα
τικών νεωτερισμών, συντακτικών χρήσεων κα! εκφράσεων εις τάς διαφόρους 
βαλκανικός γλώσσας, μαρτυρουσών την διά τής αμοιβαίας έπιδράσεως, ιδίως 
ελληνικής, διαμορφωθεΐσαν μεγάλην συγγένειαν τών γλωσσών τούτων, την 
οποίαν συνοψίζει εις την άναγνώρισιν ενός κοινοϋ βαλκανικοΰ πνεύματος 
(esprit balkanique) διέποντος αϋιάς4).

Έλαχίστας ελληνικός λέξεις τής Βουλγαρικής πραγματεύεται κα! ό Γάλ- * 1

ληνικοΰς όρους διά σλαβικών, κα! είς τήν δ υ τ ι κ ή ν ,  ή όποια ^χρησιμοποιείτο 
είς τήν Μακεδονίαν καί ήτο συντηρητικότερα. (Βλ. Ν. Trubetzkoy, Altkirchen- 
slaviscbe Sprache [Wien 1934], σ. 2 κέξ.). Τό ότι διά τή: κατακτήσεως τής Μοι-
σίας υπό τών τουρανικής καταγωγής καί γλώσσης Β ο υ λ γ ά ρ ω ν  ώνομάσθη ή 
χώρα Β ο υ λ γ α ρ ί α ,  ή δέ σλαβική γλώσσα τών κατοίκων της Β ο υ λ γ α 
ρ ι κ ή ,  δέν σημαίνει ότι παν παλαιοσλαβικόν κείμενον εχει τι κοινόν μέ τους 
Βουλγάρους.Ό A. Meillet, Le slave comraun (Paris 1924), σ. 4, γράφει τά Ιξής; 
«Des particularites du vieux bulgare, du vieux serbe, du vieux russe transpa- 
raissent a travers du slavon ecclesiastique de Boulgarie, de Serbie et de Rus- 
sle; mais il n’y a pas proprement, o u  p r e s q u e  p a s ,  de textes vieux 
bulgares, vieux serbe 1 ou vieux russes». Ό όρος λοιπόν ’Α ρ χ α ί α  Β ο υ λ -  
γ α ρ ι κ ή είναι καί δι’ αυτήν τήν έν Βουλγαρίφ χρησιμοποιηΟεϊσαν έκκλησιαστι- 
σλαβικήν γλώσσαν, αλλά πολύ περισσότερον διά τάς είς άλλας σλαβικάς χώρας καλ- 
λιεργηθείσας γραπτάς γλώσσας έντελώς άτοπος. Διά τοδτο πολλοί σλαβιστοί όρθώς 
ονομάζουν τάς διαφόρους παραλλ.αγάς τής γλώσσης τών παλαιοσλαβικών κειμένων 
«Άρχαίαν εκκλησιαστικήν Σλαβικήν» (Altkirckenslavisch).

1) F. Miklosich, Die Frerudworter in den slavischen Spraclien. (Denk- 
schrift der Akad. der Wissensch. Phil-hist. ΚΙ., τόμ. 21) B’ εκδ. Wien und 
Teschen 1884.

2) F. Miklosich, Etymologisches Worterbuch der slavischen Sprachen. 
(Wien 1886).

3) E. Berneker, Slavisclies etymologisches Worterbuch.(Heidelberg 1923).
4) Βλ. zui A. Mazon, D’une formation verbale slave d’origine greco- 

turque. (Melanges linguistiques offerts a M. J . Vendryes. Paris 1925, σ. 272).
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λος R. Bernard έν tfj πραγματεία του «Mots grecs en bulgare», εις to Bul
letin de la Societe de Einguistique de Paris, τόμ. 44 (1948) σ. 90-115.

'Ο Γερμανός σλαβιστής τοΰ Βερολίνου και διδάσκαλός μου, Μ. Vas- 
mer, μοΰ είχεν δηλώσει προ ετών δτι έσκόπευε νά γράψη εϊδικώς περί των 
ελληνικών στοιχείων τής Βουλγαρικής, άλλα δεν γνωρίζω αν έμμένη εις την 
άπόφασίν του.

Διά τους λόγους αυτούς εθεώρησα χρήσιμον νά προβώ εις την σύν
ταξιν τοΰ παρόντος σχεδιάσματος. Επιθυμώ δμως ευθύς εξ αρχής νά τονίσω 
δτι δεν προτίθεμαι δι’ αύτοΰ νά διαφωτίσω τούς Βουλγάρους επιστήμονας 
και τούς ξένους ειδικούς. Θέλω μόνον νά δώσω ενα πρόχειρον βοήθημα εις 
τούς συμπατριώτας μου, δυνάμενον νά κατατόπιση απλώς εις τό θέμα, ώς 
εις κεφάλαιον τής εξωτερικής ιστορίας τής γλώσσης μας. ΓΙαρά την διά τών 
γλωσσολογικών σπουδών άποκτηθεΐσαν οικειότητά μου μέ την βουλγαρικήν 
γλώσσαν, εξακολουθώ νά θεωρώ άλλους πολύ σοφωτέρους καί ειδικωτέρους 
εμού διά την εκτενή και βαθεΐαν μελέτην τοΰ ζητήματος, από τής σκοπιάς 
τής σπουδαιότητός του διά την Βουλγαρικήν καθ’ εαυτήν. καί ιδίως, καθώς 
είπα, τούς Βουλγάρους γλωσσολόγους1 I.)· Είμαι άλλωστε βέβαιος δτι δταν 
κάποτε γίνη πραγματικότης ή άμοιβαίως ανενόχλητος και ειρηνική συμβίω- 
σις τών λαών τής Βαλκανικής, θά αναφανούν εύτυχέστεραι ημών γενεαΐ επι
στημόνων Βουλγάρων και Ελλήνων, οί όποιοι μέ άναιμάκτους δακτύλους, 
χωρίς πικρίαν καί οργήν εις τήν ψυχήν των, θά γράψουν τόσον άρτιωτέρας 
μελέτας επί θεμάτων ως τό παρόν, ώστε νά μή θεωρήται πλέον τό σχεδια- 
γράφημα τούτο ούδέ μνείας άξιον.

1) Όσοι έκ τών ήμετέρων έφιλοτιμήθησαν νά γράψουν εϊδικώς ή παρεμπι
πτόντως διά ελληνικά δάνεια τής Βουλγαρικής, έτυχε νά είναι άμοιροι γλωσσολογικής 
μορφώσεως καϊ ΰπέπεσαν είς σφάλματα βασικά.Ό μένΒλ. Σκορδέλης έγραψεν είς τό 
περιοδικόν «Βύρων» 1 (1874>, σ. 884-887, περί τής σλαβική; διαλέκτου τών Πομά- 
κων τής Ροδόπης (περιοχή τής Τσέπενας), τήν όποιαν, πλανηθείς έκ τοΰ πλήθους 
τών ελληνικών λέξεων πού περιέχει, έξέλαβεν ώς διάλεκτον ελληνικήν, άνάμικτον μέ 
σλαβικά στοιχεΐι», ένψ ή γραμματική τη;, ή όποια διά πάντσ γλωσσολόγον είναι τό 
βασικόν κριτήριον, είναι σλαβική. (Βλ. κρίσιν τού G. Meyer, Neugr. Studien 2, ρ2)· 
Ό δέ Κλεάνθης Νικολαϊδη; είς τό άλλως άξιόλογον ιστορικόν έργον του «Ιστορία 
τοΰ ελληνισμού μέ κέντρον καί βάσιν τήν Μακεδονίαν» (έν Άθήναις 1923), είς τήν 
σ. 581, όπου έν είδικφ κεφαλαίο.) πραγματεύεται τήν γλώσσαν τών σλαβοφώιων 
τής ελληνικής Μακεδονίας, έκλαμβάνει ώς «ελληνικός έκσλαβισθείσας» λέξεις αί 
όποϊαι είναι απλώς συγγενείς, λόγιρ τής κοινής ίνδοευρωπαϊκής καταγωγής Ελλήνων 
καί Σλάβων, καθώς doma—δόμος (σπίτι), zena—γυνή, oram — άρόω, οργώνω κτλ. 
Είς τήν θλιβερόν αυτήν κατηγορίαν ανήκουν καί τό μέγα δυστυχώς βιβλίον τοΰ Κ.
I. Τσιούλκα, «Συμβολαί είς τήν διγλωσσίαν τών Μακεδόνοιν έκ σιιγκρίσεως τής σλα- 
βοφανοΰς μακεδονικής γλώσσης πρός τήν ελληνικήν». (Έν Άθήναις 1907), καί τό 
πρόσφατον φνλλάδιον τοΰ Γεοτργ. Δ. Γεωργιάδου, «Τό μιξόγλωσσον έν Μακεδονίρ 
ιδίωμα καί ή έθνολογική κατάστασις τών όμιλούντων τοΰτο Μακεδόνων». (Έ
δεσσα 1948).
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Ή  σύγχρονος Βουλγαρική διαφέρει τής αρχαίας κατά τό δτι παρου
σιάζει : 1) 'Απλοΰστερον φωνηεντικόν σύστημα, κατόπιν τής απώλειας των 
έρρινων φωνηέντων e καί ο καί των βαθέων φωνηέντων των λεγομένων έρ 
μικρόν, £ρ μέγα, καί τοϋ φθόγγου έ (ε διηλοϋν), τά οποία συνέπεσαν μέ 
άλλα φωνήεντα.“Ετσι, ενφ ή αρχαία Βουλγαρική είχεν 11 φωνήεντα, ή σύγ
χρονος έχει μόνον 6. ’ Επίσης κατήργησε την διάκρισιν μακρών καί βραχέων 
φωνηέντων. 2) 'Απλουστέραν κλίσιν των ονομάτων, διά τής άχρηστεόσεως 
των 7 πτώσεων, ή οποία συνετε?έσθη μεταξύ τοΰ 12ου και 16ου αίώνος. Αί 
σχέσεις αί εκφραζόμεναι παλαιότερον διά τών πτωτικών τόπων εκφράζονται 
μέ ένα πτωτικόν τόπον (casus generalis) καί μέ την συντακτικήν βοήθειαν 
προθέσεων.Έκ τών παλαιών πτώσεων, πλήν τής ονομαστικής, μόνον ή. κλη
τική είναι σήμερον εύχρηστος εις τον ενικόν τών αρσενικών καί θηλυκών ου
σιαστική. Τών άλλων πτώσεων μόνον ίχνη συναντώνται, κυρίως εϊς ιδιώματα 
καί εις στερεότυπους φράσεις, αισθητά ως αρχαϊσμοί. 3) ’Απώλειαν τοΰ 
απαρεμφάτου. 4) Έμφάνισιν τοΰ άρθρου, διαμορφωθέντος έκ προσωπικών 
αντωνυμιών καί έπιτασσομένου εις τά ονόματα, όπως συμβαίνει καί εις τήν 
Ρουμανικήν καί τήν ’Αλβανικήν').

Διαλεκτολογικώς ή σύγχρονος Βουλγαρική διαιρείται ε’ις δόο μεγάλος 
ομάδας ’ιδιωμάτων, τήν ανατολικήν καί τήν δυτικήν, μέ γραμμήν διαχωρι- 
σμοΰ άρχομένην από τήν Νικόπολιν επί τοΰ Δουνάβεως καί διήκουσαν διά 
καμπόλης διερχομένης άπό τό Τατάο Παζαρτζίκ προς τήν κατεόθυνσιν τοΰ 
ΓΙετριτσίου’). Βάσις τής διαιρέσεως ταυτης λαμβάνεται ή διάφορος προ
φορά τοΰ παλαιοσλαβικοΰ φθόγγου e τοΰ λεγομένου ε διπλοΰ (e dvoino), 
δ οποίος εις μέν τά ανατολικά ιδιώματα έτράπη εις ja , εις δέ τά δυτικά εις 
e μέ πολλάς δμως διπλά; προφοράς εις τά βόρεια όσον καί εις τά νότια, περί 
τών οποίων δέν υπάρχει ανάγκη να ένδιαφερθώμεν εδώ. Υπάρχουν άλλωστε 
καί άλλαι διαιρέσεις τών βουλγαρικών ιδιωμάτων επί τή βάσει άλλων ίσοφώ- 
νων"). Άπό λεξιλογικήν άποψιν διακριτικόν γνώρισμα τής βουλγαρικής 
απέναντι άλλων σλαβικών γλωσσών είναι τό πλήθος ξένων λέξεων, ιδίως Ελ
ληνικών καί τουρκικών.

Τό ποσόν τών ελληνικών στοιχείων τής βουλγαρικής είναι εντελώς 
άνισον εις τάς διαφόρους γεωγραφικά; περιοχάς: Πυκνότερα είναι τά έλλη- 1 2 3

1) Βλ. St. Mladenov, ένθα άνωτ. σ. 10, § 7, V. Oblak, Einige Kapitel 
aus der bulg. Sprache. J. A. 17, 129 χεξ., V. Conev, Hiliada godini balgar- 
ski ezik. (Letopis na Balg. Kniz. Druzestvo za 1908, a- 23 κέξ ).

2) Άκριβέατερον οριζόμενη ή διαχωριαιική γραμμή διέρχεται άπό τάς πό
λεις Νικόπολιν, Πλεύναν, Lukovit, Eovets, Teteven, Pirdop, Novoselo, Pana- 
giuriste, Ichtiraan, Pestera, Tsepino, Razlog, Νευροκόπιον, Μελένικον καί 
Πετριτσιον.

3) Βλ. St. Mladenov, ένθα άνωτ , σ. 317, § 177.
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νικά συστατικά τών ανατολικών και τών νοτίων ιδιωμάτων, δπου όχι μόνον 
ή επαφή μέ τον ελληνισμόν ήτο πάντοτε στενωτέρα, αλλά και ο πυκνός πριν 
ελληνόφωνος πληθυσμός έξεβουλγαρίσΟη μέ παν μέσον, άφότου ύπήχθη είς 
την βουλγαρικήν κυριαρχίαν. ’Αραιότερα ελληνικά στοιχεία απαντούν, δπως 
είναι φυσικόν, εις τάς βορείους περιοχάς, ιδίως έκεΐθεν του Αίμου. Έ ν του- 
τοις ως βάσιν διά τήν έξέτασίν μου έλαβον δχι τά γειτονικά προς τήν Ελλάδα 
και το Βυζάντιον ιδιώματα, αλλά τήν κοινήν επίσημον Βουλγαρικήν, τήν 
διαμορφωθεΐσαν εις τήν Σόφιαν μέ εισδοχήν φυσικά καί στοιχείων έξ άλλων 
βουλγαρικών Ιδιωμάτων. Ή  σύγχρονος κοινή επίσημος Βουλγαρική είναι ή 
συνισταμένη τής ζώσης καί λαλουμένης Βουλγαρικής καί επομένως είναι ό 
δείκτης τού ποια γλωσσικά στοιχεία ξένα εΙσέδυσαν καί έρρίζωσαν ε!ς τήν ζωήν 
τού βουλγαρικού έθνους. Άντιθέτως τά μόνον είς έν ή δυο ίδκόματα άπαν- 
τώντα ξένα στοιχεία ουδέποτε μαρτυρούν βαθεΐαν γλωσσικήν έπίδρασιν, δσον 
πολλά καί αν είναι έν τφ συνόλφ τω ν'). Διά τούτο έκ τών διαλεκτικών ελ
ληνικών στοιχείων τής Βουλγαρικής περιέλαβον ολίγα κατ’ εκλογήν.

Τά ελληνικά δάνεια τής Βουλγαρικής, τά όποια έπιζούν μέχρι σήμε
ρον, δόνανται νά διαιρεθούν εις δυο βασικάς κατηγορίας:

Α) Είς ιά ά μ ε σ α  δ ά ν ε ι α ,  εκείνα δηλαδή τά όποια έλήφθη- 
σαν διά τής αμέσου επαφής τών Βουλγάρων προς τούς "Ελληνας καί τον 
ελληνικόν πολιτισμόν.

Β) Είς τά έ μ μ ε σ α  δ ά ν ε ι α, τά όποια έλήφθησαν έκ τής διε
θνούς επιστημονικής ορολογίας άλλων γλωσσών, ιδίως δέ τής γαλλικής καί 
τής γερμανικής.

Ή  πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει: 1) Λέξεις τής καθημερινής ζωής 
δλων τών κοινωνικών στρωμάτων καί επαγγελματικών τάξεων, τάς οποίας οί 
Βούλγαροι παρέλαβον κατά διαφόρους έποχάς διά τής καθημερινής συμβιώ- 
σεώς των μέ “Ελληνας είς τήν ζωήν τών πόλεων καί χωρίων, καθώς καί 
λέξεις δηλωτικός ειδών πολιτισμού, τά όποια έγνώρισαν άπο τούς Βυζαντι
νούς ή βρσδυτερον από τούς "Ελληνας τής Τουρκοκρατίας, καί τέλος λέξεις 
τάς όποιας ό μέγας δγκος τών έκβουλγαρισθέντων Ελλήνων τής Άνατ. Ρου- 1

1) Τοΰτο αληθεύει διά πάσαν γλώσσαν. Είς τήν Ελληνικήν λ. χ. ή σλαβική 
γλωσσική έπίδρασις θεωρείται μηδαμηνή, διότι τά σλαβικά δάνεια, τά όποια κα- 
τώρθωσσν νά είσδύσουν εις τήν κοινήν δημοτικήν, είναι ελάχιστα, έστω καί δν τά 
είς διάφορα βόρεια ίδιιήμστα τής Ελληνικής άπαντώντα είνσι πολυαριθμότερα.Ό F. 
Miklosich, Die slavischen Elemente im Neugriechischen (Sitzb. Wien. Akad. 
68 [1870J είχε πιστοποιήσει 129 σλαβικός λέξεις είς τά νεοελληνικά ιδιώματα. Ό  
G. Meyer, Neugriechisclie Studien 2, 6, περιέλαβεν 273 λέξεις, έξ ών 63 διά τής 
λβανικής καί 36 διά τής Ρουμανικής. Ό D. Matof. Gritskobalgarski Studii (So
fia 1893) 178 λέξεις. Νεωτέρα μελέτη τών νεοελληνικών διαλέκτων πιθανόν νά πρό
σθεση καί άλλας τινάς. Πάντως όμως δέν πρόκειται νά μεταβληθή ό καθαρός 
Ιδιωματικός χαρακτήρ τών λέξεων τούτων.

4



50 Ν. Π. Ά ν δ ρ ιώ τ η

μελιάς και Βορ. Μακεδονίας διετήρησεν είς την νέαν γλώσσαν του. 2) Λέξεις 
δηλωτικάς άνωτέρων πνευματικών εννοιών η αντικειμένων συναφών με τήν 
πνευματικήν και θρησκευτικήν ζωήν, τάς οποίας οΐ Βούλγαροι έλαβον διά 
τής ελληνικής εκκλησίας κα'ι τής ελληνικής έκπαιδεύσεως.Έκ τών λέξεων τού
των, α! δποΤαι είς παλαιοτέρας έποχάς, πριν άρχίση ή εθνικιστική τάσις τής 
άντικαταστάσεώς των, ήσαν άπείρως πολυπληθέστεροι, εξετάζονται Ιδώ μόνον 
αί έπιζώσαι είς τήν σημερινήν χρήσιν.

Αί λέξεις τής κατηγορίας ταύτης δέν ήτο δυνατόν νά έξαιρειθούν εκ 
τών αμέσων δανείων, διότι ή ελληνική εκκλησία καί ή ελληνική έκπαίδευσις 
εν Βουλγαρίφ υπήρξαν πάντοτε ζώντες οργανισμοί, είς διηνεκή επαφήν μέ 
τον βουλγαρικόν λαόν ευρισκόμενοι, επομένως τά ελληνικά στοιχεία τοΰ εκ
παιδευτικοί καί εκκλησιαστικού κύκλου Ιλήφθησαν δχι εκ βιβλίων, αλλά εκ 
τής ζωής.

Παραθέτω κατωτέρω αλφαβητικόν πίνακα τών λέξεων τής πρώτης 
κατηγορίας τών αμέσων δανείων. Χρονολογικώς ή είσοδός των είς τήν βουλ
γαρικήν γλώσσαν συνετελέσθη εις διαφόρους έποχάς. Διά πολλάς εξ αυτών 
θά ήτο δυνατόν, βασιζόμενοι είς παλαιά σλαβικά κείμενα, νά όρίσωμεν τήν 
παλαιοτέραν μνείαν εκάστης. Ούτε δμως δ’ δλας τάς λέξεις θά ήτο τούτο δυ
νατόν, ούτε καί θά ήτο τοιαύτη μνεία τεκμήριον άλάνθαστον τής ζωής τής 
λέξεως είς τήν βουλγαρικήν γλώσσαν, εφόσον τά παλαιά σλαβικά κείμενα 
αντιπροσωπεύουν τήν λογίαν γραπτήν γλώσσαν δλων τών σλαβικών λαών, 
καί δχι μόνον τών Βουλγάρων. Έθεώρησα λοιπόν αρκετόν νά περιορισθώ 
είς τήν παράθεσιν τού υλικού, άποβλέπων είς τήν σημερινήν συγχρονικήν του 
συνάρτησιν, χωρίς νά ασχοληθώ μέ τά προβλήματα τά όποια παρουσιάζει ή 
διαχρονική προοπτική του.

Τήν κατάτμησιν τοΰ υλικού είς τάς συνήθεις κατηγορίας εκκλησιαστι
κού, σχολικού, γεωργικού, βιοτεχνικού κλπ. βίου, τάς οποίας πολλοί ερευνη- 
ταί φιλοτιμούνται νά εκπονούν είς τοιαύτας έρευνας, έθεώρησα ώς δχι απα
ραίτητον διά τήν παρούσαν πραγματείαν. Παρά τά πλεονεκτήματα, τά όποια 
όμολογουμένως παρουσιάζει τοιαύτη κατάτμησις, έμφανίζουσα έποπτικωτέραν 
τήν κατά διαφόρους τομείς τής ζωής άνισον έπίδρασιν μιας γλώσσης έπί τής 
άλλης, έχει καί μειονεκτήματα ή μέθοδος αυτή. Τούτα συνίστανται δχι μό
νον εις τήν υπερβολικήν διάσπασιν τού υλικού, αλλά καί είς ιόν σκόπελον τών 
πολυπληθών έκείνων λέξεων, ως τά ρήματα καί τά έπίθετα, αί όποΐαι είς ού- 
δεμίαν τών γνωστών συμβατικών κατηγοριών προσαρμόζονται, καί διά τούτο 
ή μένουν έξω τού νυμφώνος, ώς γενικού καί απροσδιορίστου έπαγγελματικώς 
περιεχομένου, ή είσβιάζονται εις διαφόρους κατηγορίας αΰθαιρέτως.
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abre δ μπρε ! ε συ ! (επιφών.)
ad ςίδης
adamant άδάμας
ade άιντε, εμπρός (Ιπιφών.)
adie άδεια διαλ.
adiasam αδειάζω διαλ.
(a)dikia αδικία διαλ. 
adikisam άδικώ διαλ. 
afor6svam άφορίζω 
afor0svanie άφορισμός 
aforismo άφορισμός 
aforistitseski αφοριστικός 
aformisam αφορμίζω, ερεθίζω, επί 

νόσου διαλ. 
agale αγάλι, σιγά 
agiasam αγιάζω διαλ. 
agiasan αγιασμένος διαλ. 
agiazma άγιασμα (βλ. καί ajazma) 
agiasmo αγιασμός διαλ. 
agonija αγωνία, ψυχομάχημα 
agorida καί agurida καί iagori- 

da αγουρίδα
agripnia αγρυπνία διαλ. 
agronom αγρονόμος 
agronomija αγρονομία 
agronomitSeski άγρονομικός 
ahtapod άχιαπόδι (βλ. καί litapod 

καί oktopod) 
ajazma άγιασμα 
ai'dima άγιο βήμα διαλ. 
akatist άκάθισιος ύμνος 
akridi (πληθ.) ακρίδες 
akrostih άκρόστιχον 
aksioma αξίωμα 
ala καί ia la αλλά (συνδ.) 
alifia αλοιφή διαλ. 
dlfa άλφα 
alfavit αλφάβητο 
alfaviten αλφαβητικός 
ama άμά, αλλά (βλ. καί ami)

amalgama αμάλγαμα 
amartia άμαρτία διαλ. 
amartisam άμαρτάνω διαλ. 
amazona αμαζόνα 
ambolija εμβόλων 
amboljasvam εμβολιάζω 
ambon άμβων
amfilogija άμφιλογία, διχογνωμία 
ami άμμή, αλλά 
amir άμοιρος διαλ. 
am nistija αμνηστία 
amon άμόνι, ακμών 
anagnost αναγνώστης (τής εκκλη

σίας)
analo(g)i άναλόγι (τής εκκλησίας) 
anatema ανάθεμα (βλ. καί natema) 
anatematisvam αναθεματίζω (βλ.

καί natemisvam) 
anahoret άναχωρητής 
anahtar ανοιχτήρι, κλειδί 
andart αντάρτης 
andisam (άπ)αντώ, συναντώ 
angal αγκάλη διαλ. 
angaliasam  αγκαλιάζω διαλ. 
angarija αγγαρεία 
angel άγγελος
angelosvam άγγελιάζομαι, ψυχο

μαχώ
ang61ski αγγελικός 
anginar αγκινάρα 
angistra άγκιστρον διαλ. 
άηϊθο άνηθον διαλ. 
antifon άντιφώνησις (τοΰ ψάλτου) 
antihrist αντίχριστος 
antimins άντιμήνσιον 
antipapa άντίπαπας 
antipasha άντίπασχα 
antologion ανθολόγων 
antologija ανθολογία 
apokalipsis άποκάλυψις
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apokrif απόκρυφος 
apolog άπόλογος (μΰθος μέ ηθι

κόν συμπέρασμα) 
apologija απολογία 
apologist άπολογιστής 
apostat αποστάτης 
apostazia αποστασία 
apostol απόστολος 
apsida αψίδα 
arangel αρχάγγελος 
areksvam αρέσω διαλ. 
ards(v)am αρέσω (βλ. και hard- 

svam κα'ι rdsam) 
argasvam άργάζω, δουλευω 
argat(in) εργάτης 
argos(au) αργός (ϊερεύς) 
argosvam θέτω εις αργίαν (ιερέα) 
arhangel αρχάγγελος 
arhidiakon αρχιδιάκονος 
arhiepiskop αρχιεπίσκοπος 
arliiepiskopija αρχιεπισκοπή 
arliierdi άρχιερεύς 
arhimandrit αρχιμανδρίτης 
arkipelag αρχιπέλαγος 
arhistratig αρχιστράτηγος 
arhitektor άρχιτέκτων 
arhon αρχών 
arhontsvo οι άρχοντες 
arliontski αρχοντικός 
armasan άρμαστός, μνηστήρ 
armasnitsa άρμαστή, μνηστή 
armasvain άρμάζω, άρραβωνιάζω 

(βλ. και arraosvam) 
armatosam αρματώνω διαλ. 
armdja άρμιά, άρμη 
arm ija άρμιά
armosvam άρμάζω, άρραβωνιάζω 
arn'is(v)am άρνοΰμαι, εγκαταλεί

πω, παύω
arnisvanie διακοπή, παΰσις

aroma(t) άρωμα
artika νάρθηξ (τής εκκλησίας)
arto άρτος, πρόσφορον διαλ.
askam χάσκω (βλ. και haskani)
askit ασκητής
askitia ασκητής διαλ.
aspida άσπις (οφις)
aspra άσπρα, μικρά νομίσματα
astakos αστακός
astma άσθμα
atsal άτσαλος, κακός διαλ.
avgotar αύγοτάραχον
av lija  αυλή
avtokdfali αυτοκέφαλοι
azvest ασβέστης

babakdren βαμβακερός 
balsam βάλσαμος 
balsama » 
balsamin βάλσαμος (φυτόν) 
balsamirosvam βαλσαμώνω 
biblija πληθ. βιβλία εκκλησιαστικά 
boliasvam μπολιάζω 
bosiljak βασιλικός (φυτόν) 
bre(j) ! μπρέ ! επιφών.

dafina δάφνη
damaskinja δαμασκηνό (σπαθί) 
darmon δερμόνι (βλ. καί durmon) 
darmonja δερμονίζω 
daskal δάσκαλος 
daskaletina σχολαστικός 
daskalja δασκαλεύω 
daskaliivam είμαι δάσκαλος 
daskalivanie δασκάλεμα 
deksam δέχομαι 
delta δέλτα 
delfin δελφίνι 
ddmon δαίμων 
demonisam δαιμονίζω διαλ.
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despina σύζυγος τοΰ δεσπότου 
despot δεσπότης, μέγας πολιτ. αρ

χών
despotitsa σύζυγος τοϋ δεσπότου
d6ksam δέχομαι διαλ.
digam δίγαμος
djak(on) διάκονος
d iatla χειροτονώ διάκονον
djavol διάβολος (βλ. καί gjavol)
djavolija διαβολιά
djavolije διαβολάκι
djavolit διαβολικός
djavoliivam διαβολευω
d ik il δικέλλι
dikisvam αδικώ
dimitno δίμιτο διαλ.
dimto δίμιτο διαλ.
djosmo δυόσμος διαλ.
dipla δίπλα, πτυχή
diplenie δίπλωσις
diplja διπλώνω
dipljam διπλώνω διαλ.
dipluz προίκα εις ρουχικά
diploma δίπλωμα, πτυχίον
disagi δισάκκι
disk(os) δίσκος (βλ. καί duska) 
diskopotir δισκοπότηρον διαλ. 
dogma δόγμα 
dokimasvam δοκιμάζω 
dokitnija δοκιμή διαλ. 
do-ftasvam φθάνω, επαρκώ, ωρι

μάζω.
drahma δραχμή 
drakon δράκων 
drum δρόμος 
drumnik οδοιπόρος 
duplo διπλός 
durmon δερμόνι 
duska δίσκος 
dzevgar ζευγάρι

dzevgitin ζευγάς διαλ. 
dzindzifi τζιτζίφι 
dzivgar ζευγάρι 
dzivgarosvam ζευγαρώνω

efimerii εφημέριος 
efkija ευχή διαλ. 
efkisam εύχομαι διαλ. 
efor έφορος
0ftin ευθηνός (βλ. καί evtin(o) καί 

jeftin)
eftino ευθηνός
eftinija εύθηνεία (βλ. καί ftinja, 

ftinota)
eftis ευθύς (έπίρρ.) διαλ. 
egida αιγίδα 
egistra άγκιστρον 
ehidna έχιδνα 
ekiden δόλιος ώς έχιδνα 
ekatomba εκατόμβη (βλ. καί he- 

katomba)
ekzametr εξάμετρος
eksarh έξαρχος
eksarhija εξαρχία
ektenija εκτενής δέησις, λιτανεία
ela, πληθ. elate, έλα, πληθ. ελάτε
Elada Ελλάδα
elebor έλλέβορος
elei έλαιον (έλαιόλαδον)
eleo pomazvam χρίω μέ έλαιον
eleo-sve§tenie χρίσμα μέ έλαιον
έΐΐη  έλλην
ellinizm ελληνισμός (=έλληνες) 
elipsa έλλειψις 
elipso-viden ελλειψοειδής 
6nja έννοια (ne me e enja =δέν 

έχω έννοια, δεν μέ μέλει) 
enorija ενορία
eparhija Ιπαρχία (εκκλησιαστ.) 
episkop επίσκοπος (βλ. καί piskop)
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episkopija επισκοπή 
epitafija επιτάφιος 
epitim ija επιτίμων (εκκλησ.) 
epitrahil Ιπιτραχήλιον (βλ. και pi- 

trahil, patrahil)
epitrop επίτροπος (βλ. και pitrop)
eres αΐρεσις
eretik αιρετικός
erm έρημος διαλ.
erm ija ερημία
esperino εσπερινός διαλ.
6tir αιθήρ 
etnark εθνάρχης 
evangelie εΰαγγέλιον 
evagelist ευαγγελιστής 
evliaristija, ευχαριστία 
evnuh ευνούχος 
evrein έβραϊος 
evtin0ja εΰθηναίνω 
6vtin(o) εύθηνός 
evtin ija εύθηνεία (βλ. και ftinja', 

ftinota) 
exarh έξαρχος 
exarhat έξαρχάτον 
exotitSeski εξωτικός

fakel φάκελλος
falanga καί falaka φάλαγγας (δια 

τού οποίου ετιμωροϋντο οί μα- 
θηται)

fanar φανάρι
fanariotin φαναριώτης, δόλιος 
fanerosam φανερώνω 
fantasia φαντασία διαλ. 
fantasam φαντάζω διαλ. 
far φάρος 
farmak φαρμάκι 
farmakosam φαρμακώνω διαλ. 
fasul φασούλι

fasulko μεταφ. απλοϊκός, ανόητος 
άνθρωπος 

fdla ωφέλεια διαλ. 
f61am ωφελώ διαλ. 
felon φελόνι (βλ. καί filon) 
fetil φιτίλι (βλ. καί fitil) 
fitija φυτεία 
filija φελί (ψωμί) 
filosof φιλόσοφος 
filosofija φιλοσοφία 
filoksera φυλλοξέρα 
filon φελόνι 
firasovam φυραίνω διαλ. 
firida θυρίδα 
fitil φιτύλι 
foka φώκη
fortoma σχοινί μέ τό όποιον δέ

νουν τό φόρτωμα Ιπί τών υποζυ
γ ίω ν (βλ. καί ortoma, vurtoma). 

fortosam φορτώνω διαλ. 
fortotir(a) φορτωτήρα διαλ. 
ftas(v)am φτάνω (βλ. καί vtasvam) 
ft6sen φταίστης 
ftdsvam φταίω 
ftdksam φταίω διαλ. 
ftikjasvam χτικιάζω (βλ. καί ofti- 

kjasvam)
ftikio χτικιό (βλ. καί oftika καί 

ohtika)
ftinja φτήνεια διαλ. 
ftinota φτήνεια διαλ. 
fuska φούσκα 
fuskosam φουσκώνω διαλ.

ganjas(u)vam γανιάζω, πεινώ 
ganosvam γανώνω 
ganosvanie γάνωμα 
gargara γαργάρα 
garisam  γκαρίζω, φωνάζω διαλ. 
geran γερανός (πηγάδι μέ γερανόν)
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geroi ήρως 
geroina ήρωίνα 
gidara κιθάρα 
g igant γίγας 
gim nazija γυμνάσιον 
gjavo l διάβολος 
ginekei γυναικείο (=γυναικών) 
ginekon γυναικών (έκκλησ.) 
ginekokratija γυναικοκρατία 
glikaniso γλυκάνισον διαλ. 
glistxr κλυστήρι διαλ. 
grasla γλάστρα 
gnor γνώρα, γνωριμία διαλ. 
grafja γράφω, σύρω γραμμάς 
gram atik γραμματικός 
gram atika γραμματική 
guraeno ηγούμενος (βλ. κα'ι igii- 

men)
gunja γωνιά 
gurna γοΰρνα

halosvam χαλώ 
handak χανδάκι διαλ. 
hara χαρά 
harak χαράκι
haren ό προξένων χαράν, ωραίος 
har6svam μοϋ αρέσει 
harizvam χαρίζω 
harizma χάρισμα, δώρον 
harizmo » »
harkoma χάρκωμα, χαλκοϋν άγ- 

γεΐον
haro χάρος, επί γέροντος. 2) δυστύ

χημα : (haro da te naide^xaxo 
νά σουρθη) 

haroven εΰχάριστον 
harosvam είμαι καλά, προκόπτω 
harost κακία
harta χάρτα, γεωγρ. χάρτης 
hartija χαρτί

hartien χάρτινος 
haskam χάσκω 
hekatomba εκατόμβη 
heterija εταιρεία 
hil χυλός τοΰ στομάχου 
hiljada χιλιάδα, χίλια 
hiljado-letie χιλιετηρίς 
hiton χιτών 
hnota χνότα διαλ. 
hol0ra χολέρα 
hondpsovam χωνεύω διαλ. 
(h)onija χωνί διαλ. 
hor χορός ψαλτών 
hora χώρα, με την περιληπτική 

σημασία άνθρωποι 
horenin χωριάτης 
horata χωρατάς 2) συνομιλία 
horatatzinka χωρατατζοΰ 
horatja συνομιλώ (πβ. χωρατευω= 

συνομιλώ εν Θράκη) 
horitsa άνθρωπάκος (βλ. hora) 
hori^te πλατεία διά χορόν 
horjat χωριάτης 
horiatski χωριάτικος, άξεστος 
horo χορός συρτός (βλ. καί oro) 
horo-voden ό σΰρων τον χορόν 
horski ό άνήκων εις τήν χώραν, δ 

δημόσιος, ό ξένος 
hortasam χορτάζω διαλ. 
hortuvara χωρατεύω, ομιλώ 
hrisim χρήσιμος έπ'ι ανθρώπου, 

ηθικός, ευφυής (βλ. και risira) 
hrisovul χρυσόβουλλον 
hristijanin χριστιανός 
hristomatija χρηστομάθεια 
Hristos Χριστός 
hristosvam χαρίζω πασχαλινά αυ

γά.
hronika χρονικόν 
hronitSki χρόνιος
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kronograf χρονογράφος 
kronografija χρονογραφία 
hronologija χρονολογία 
kronologitSeski χρονολογικός 
litapod χταπόδι διαλ. 
hiima χώμα άργιλλώδες, σαπουνό

χωμα
kmnnik δοχεΐον δπου αναλύουν 

άργιλλον 
liunija χωνί

ia γιά, η (ia spi ia platSe=fi κοι 
μάται η κλαίει) 

iagorida αγουρίδα 
ia la αλλά
idzevli ζευγλη διαλ. 
idol εΐδωλον
idolo-poklonik ειδωλολάτρης 
ierarli ιεράρχης 
ierarhija ιεραρχία 
ierei ίερεύς
ierodiakon ιεροδιάκονος 
ieromonak ιερομόναχος 
igdmen Ηγούμενος (βλ. καί gu- 

meno)
iho ήχος διαλ. 
ikona εΙκόνα (βλ. καί kuna) 
ikono-borets εικονομάχος 
ikonom οικονόμος (εκκλησ.) 
ikonomija οικονομία 
ikonomist οικονόμος, φειδωλός 
ikonomisvam οικονομώ 
ikono-pisets εικονογράφος 
ikono-prodavets είκονοπώλης 
ikonostas εικονοστάσι 
ipodiakon υποδιάκονος 
lpsom ύψωμα (εκκλησ.) 
irmologija είρμολόγιον 
irmos ειρμός, αρχή στίχου 
iSihisa ησυχάζω διαλ.

iso ίσον (τών ψαλτών) 
istorija ιστορία 
istorik ιστορικός 
istoriika ευθυμος διήγησις 
iz-kuievam κουφαίνομαι 
iz-kart£(v)am χαρίζω, σπαταλώ

jeftin(o) ευθηνός

kafkija καυκί διαλ. 
kajmenjo καημένος διαλ. 
kakavida κακαβίδα 
kalam καλάμι 
kalamisam καλαμίζω διαλ. 
kalamot καλαμωτή 
kalesar καλεσάρης, καλεστής είς 

γάμον
kaleska κάλεσμα, δώρον άποστελ- 

λόμενον ώς πρόσκλησις 
kalesnik καλεστής 
kaldsvam καλώ, προσκαλώ (πβ.

καί skalesvam) 
kalimav καλημαυκι διαλ. 
kalimavka καλημαυκι 
kalim ana καλημάννα, νουνά 
kalistirka σκαλιστήρι 
kali-tata νουνός 
kaliva καλΰβα διαλ. 
kaloger καλόγηρος (βλ. καί mo- 

nak)
kaluger καλόγηρος 
kalugeritsa καλογριά (βλ. καί ηιο- 

nakija)
kalugerka καλογριά 
kalugerja καλογηρευω 
kaluger£ina καλογηρική ζωή 
kalugdrski καλογηρικός 
kalugerstvo καλογηρική ζωή 
kamarosvain καμαρώνω 
kamaten καματερός, ικανός



Τά ελληνικά στοιχεία τής βουλγαρικής γλώσσης 57

kaniato κάματος, χρέος 
kamila καμήλα 
kamilar καμηλάρης 
kamilavka καμηλαυκι (βλ. κα'ι ka- 

limavka και kalimav) 
kanarhisam κανοναρχώ διαλ. 
kanata κανάτα 
kani(n)ska κανίσκι, δώρον 
kanon κανών (Ικκλησ.) 
kanonitSeski κανονικός 
kapar κάππαρις διαλ. 
kapistra καπίστρι 
karav καράβι διαλ. 
kaps κάψη διαλ. 
kapsosam καψώνω διαλ. 
karavida καραβίδα διαλ. 
karfitsa καρφίτσα 
karfosvam καρφώνω, καρφιτσώνω 
kastan κάστανο 
karpaloi καρπολόγι διαλ. 
kata κάθα, κάθε (kata godina 

=  κάθε χρόνο, kata den =  κάθε 
μέρα, kata Nedelja κάθε Κυ
ριακή)

kata-dndvno καιθημερινώς 
kata godii>en καθεχρονήσιος 
kataljasvam  καταλυομαι, καταβάλ

λομαι (εκ πείνης) 
katalan(in) (Καταλανός) άγριος, 

κακός
katalog κατάλογος 2) επιθ. παροι- 

μιώδης, περίφημος 
kataplazma κατάπλασμα 
katara κατάρα διαλ. 
katarak καταρράχτης, καταπακτή 
katavasija καταβασία (εκκλησ.) 
katarosam καταρώμαι διαλ. 
kat6dra καθέδρα 
katizma κάθισμα (εκκλησ·)

katiljasvam  καταλυομαι (βλ. ka
taljasvam) 

katoi κατώγει 
katolikosi καθολικοί 
katsuf κατσουφης, κατηφής διαλ. 
katsufjasam κατσουφιάζω διαλ. 
kavur κάβουρας διαλ. 
kedro κέδρο διαλ. 
kefal κέφαλος (ψάρι) 
kefalija κεφαλή (κεφαλοχώρι) 
keramida κεραμίδα (βλ. καί kere- 

mida)
keramar κεραμάρης διαλ. 
keramidar κεραμιδάρης 
keramia κεραμάς διαλ. 
keramitgia κεραμιτζής διαλ. 
keramosam κεραμώνω διαλ. 
keramidosam κεραμιδώνω διαλ. 
kerasam κερνώ διαλ. 
kerasmo κέρασμα διαλ. 
kerata κερατας 
kerdosvam κερδίζω 
keremida κεραμίδα 
kerosija καίρωσις, συνδεσις κλω

στών
kerosvam καιρώ, συνδέω κλωστας
kilintro κύλινδρος
kimbal κυμβαλον
kinmo κυμινον διαλ.
kinisvam κινώ, ξεκινώ
kinisujam κινώ, ξεκινώ
kinovija κοινόβιον (μοναστήρι)
kiparis κυπαρίσσι
kiparisov κυπαρίσσινος
kira κυρά
kitara κιθάρα
kitra κίτρον
kivor κιβώριον (βλ. καί kiiir) 
kivot κιβώτιον μέ ά'γ. λείψανα 
klidaritsa κλειδαριά διαλ.
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klimat κλίμα
klim istar κρεμαστάρι, σταλακτίτης 

πάγου διαλ. “Οχι εκ τοϋ καλαμο- 
σιτάρι, διτως Ινόμισεν 6 R. Ber
nard B .S .L . 44· 

klirik κληρικός 
klir κλήρος (εκκλησ.) 
klironom κληρονόμος διαλ. 
kliros χορός εκκλησίας 
klisar έκκλησάρης, επίτροπος ναοΰ 
klisarka έκκλησάρισσα 
klon κλώνος 
klont£e κλωνί
klonja 1) βγάζω κλώνους, 2) κλω- 

νίζω, λυγίζω 
klotsa κλοτσιά 
klotsara κλοτσώ 
klovija κλωβΐ διαλ. 
kloviasam κλωβιάζω διαλ. 
kofin κοφίνι 
kokal κόκκαλο
kokalan δ τρώγων κόκκαλα, μεταφ.

δ παράσιτος 
kokalen κοκκαλένιος 
kokalest κοκκαλιάρης 
kokalesvam κοκκαλιάζω 
kokaltSe κοκκαλάκι 
kokar κοκκάρι 
kokos κόκκος, ειδ. καρύου 
kokul 1) κόκκαλο, 2) κουκούτσι 
kolak κολλίκι τοϋ Πάσχα διαλ. 
kolendro κύλινδρος 
kolivo κόλλυβο 
kolasam κολάζω διαλ. 
koliba καλύβα 
kolur κολλοΰρα διαλ. 
komkt κομμάτι 
komatan κομμαιάς, φαγάς 
koniatjasam κομματιάζω, δίδω 

ψωμί διαλ.

kondak κοντάκιον (εκκλησ.) 
kondika κώντικας, κώδιξ 
kondil κοντύλι διαλ. 
konup κουνούπι διαλ. 
kopan κόπανος 
kopanja σκάφη 
kopija κουπί διαλ. 
korab καράβι 
korablenik ναυτικός 
korabtSe καραβάκι 
koriraa κουρούνα, έργαλεΐον διασί- 

ματος
koriip κουρούπι (βλ. καί kutup) 
kosta(n)dinka κωσταντινάτο 

φλουρί
kotsif κοτσύφι διαλ. 
kratiina κρατούνα, νεροκολόκυθο 
kratunko ! κρατουνοκέφαλε, α

νόητε !
kremasam κρεμάζω διαλ. 
krdmnam κρεμάζω διαλ. 
kremnisam κρημνίζω διαλ. 
kriu κρίνος
krism ja αλείφω μέ χρίσμα
kripsana κρυψάνα διαλ.
krokon κρόκος, άνδος
kromid κρομμύδι
kromit κρομμύδι
krondil κροντήρι, δοχειον
krondir κροντήρι, δοχεϊον
krustal κρύσταλλον, διαφανές διαλ.
ktitor κτήτωρ (εκκλησ.)
kuf κούφιος, άδειος
kufalnitsa κούφιο κεφάλι
kufar κουφάρι
kuk κοΰκκος
kuna εικόνα
kurina κουρούνα
kurup κουρούπι
kutija κουτί
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kuts χουτσός 
kutsam κουτσαίνω

lagara λαγάρα διαλ. 
lagarisam  λαγαρίζω διαλ. 
lagina λαγύνα διαλ. 
la(g)en λαγΰνα διαλ. 
lahana λάχανον 
lahtar λαχτάρα διαλ. 
lahtarisam  λαχταρίζω διαλ. 
lahusa λεχούσα (βλ. καί lehusa) 
lambada λαμπάδα 
la00psam λαθεύω διαλ. 
lam ija λάμια
lambam λάμπω, φωτίζω διαλ. 
lambetuda λαμπερούδα, πυγο- 

λαμπΐς
langida λαλαγγίτα, τηγανίτα 
lastagarka βασταγαριά, ξύλο πού 

στηρίζει τό φόρτωμα, φορτω
τήρα

lastar βλαστάρι, απόγονος (βλ. καί 
vlastar)

lastartina περιπλοκάδα 
lastartuna » 
lato λάθος διαλ. 
lavosam λαβώνω διαλ.
16fter λέφτερος, άγαμος (moma 

leftera κόρη αγαμος) διαλ. 
lefterja λεφτεριά διαλ. 
lefterosam λεφτερώνω διαλ. 
lehusa λεχούσα 
16ma λαιμά διαλ.
16mar λαίμαργος διαλ. 
lem arija λαιμαργία διαλ. 
lepida λεπίδα (βλ. καί lipida. καί 

lopida)
16pra λέπρα
lepta λεπτά, μικρά νομίσματα 
10vter λέφτερος, άγαμος

ligda λίγδα διαλ. 
lihnar λυχνάρι διαλ. 
likatka ηλακάτη διαλ. 
lima λίμα, πείνα διαλ. 
limam λιμάζω διαλ. 
limo λοιμός διαλ. 
lin ληνός 
linar λινάρι 
lipida λεπίδα διαλ. 
lipsa έλλειψις 
Hpsana λειψανός, έλλειψις 
lips(uv)am λείπω 
lipsuvanie έλλειψις 
lira λύρα
lisfak ελελίσφακος διαλ. 
lisida άλυσσίδα διαλ. 
litan ija λιτανεία 
litija  λιτή, λιτανεία 
litu rg ija  λειτουργία 
liturgijaS λειτουργός, εφημέριος 
liturgit£eski λειτουργικός 
litu rija  λειτουργία,πρόσφορου διαλ. 
livada λιβάδι 
livadak μέγα λιβάδι 
livadar λιβαδάρης, είδος άνθους 
livadka μικρό λιβάδι 
livadnik είδος φυτού 
livosvam αλείφω (κατά R. Ber

nard λειώνω) διαλ. 
lopida λεπίδα

mag μάγος
magan μαγγάνι μέ τό όποιον εκ- 

κοκίζουν τό μπαμβάκι 
maganija μαγγανίζω τό βαμβάκι 
mag0psam μαγεύω διαλ. 
magernitsa μαγειρείου μοναστη

ριού
magernit£ar μάγειρος μοναστη

ριού
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magernitSarja μαγειρεύω 
magesnik μάγος 
magesnitSeski μαγικός 
m agija μαγεία 
magiosan μαγεμένος 
magiosnik μάγος · 
magiosnitsa μάγισσα 
magiosvam μαγεύω 
magiosvanie μάγεμα 
magitSeski μαγικός 
magitSestvo μαγεία 
makar μακάρι 
makarie μακαρία διαλ. 
makedonets μακεδονήσι 
m alakija μαλακία, αυνανισμός 
malciksovam μαλάσσω διαλ. 
malamen μαλαματένιος 
malamosvam μαλαματώνω 
malata μαλάθα, καλάθι διαλ. 
manastir μοναστήρι (βλ. και πιο- 

nastir, munastir) 
mandalo μάνταλος 
mandalosam μανταλώνω διαλ. 
raandra μάντρα 
mandrosam μαντρώνω διαλ. 
manija μανία 
mandija μαντεία διαλ. 
mandija μανδύας 
manitar μανιτάρι διαλ. 
mare μαρέ, μωρέ ! 
maranja καταθλιπτική ζέστη (μα 

ραίνω)
mdrgar(it) μαργαρίτης 
m argaritar μαργαριτάρι 
mari μαρή, μωρή 
marmar μάρμαρο διαλ. 
marmarosam μαρμαρώνω διαλ. 
martir μάρτυρας 
martirisvam μαρτυρώ 
martorija μαρτυρία

mastar μαστάρια διαλ. 
maskal μασχάλη διαλ. 
mastika μαστίχα 
mastor μάστορας 
mavrada μαυράδα, σκουριά 
mavrud μαυρούδι, είδος μαύρου 

σταφυλιού
m61an μελάνι διαλ. 
merudija μυρωδιά, είδος ευώδους 

φυτού
melanosam μελανώνω διαλ. 
mersin μερσίνι, είδος ψαριού 
mesit μεσίτης (βλ. και misit) 
metanie μετάνοια 
metoh μετόχι 
m6tr μέτρον
miazam μοιάζω (βλ. καί mniazam 

και omjdsvam) 
migar μήγορ, μήπως 
m igdal άμύγδαλον (βλ. καί λέξ.

niindal) 
mida μύδι
m ihanija μηχανή διαλ. 
miaam μηνώ διαλ. 
raindal άμύγδαλον 
mini μήνοι, μερομήνια διαλ. 
mira μύρρα
iniraz μοιράσι, κληρονομίτ 
mirasam μοιράζω διαλ. 
miriSa μυρίζω 
mirisam μυρίζω διαλ. 
miri^anie άρωματισμός 
mirijma μύρισμα, οσμή 
mirizliv μυριστικός, ευώδης 
mirizlivka είδος ευώδους φυτού 
mirizlivo γαρύφαλο 
mirnitsa μυροδοχεΐον 
miro άγιον μύρον 
mirodija μυρωδιά 
mirosvam μυρώνω
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mirosvanie μύρωμα 
mirt μύρτον 
niisal μεοάλι 
misit(in) μεσίτης 
misk μόσχος 
m isterija μυστήριον 
mistirjo μυστήριον διαλ. 
m istrija μυστρί 
mitra μίτρα 
mitropolija μητρόπολις 
mitropolit μητροπολίτης 
mnimosino μνημόσυνο 
mniSzam μοιάζω 
mol6ps(v)am μολεύω, μολύνω μέ 

νόσημα
moliv μολυβί γραφής 
raoloha μολόχα 
moloho »
monah μοναχός, καλόγερος 
monahinja μοναχή, καλόγρια 
monasit μοναχός, καλόγερος 
monaiieski μοναστικός 
monastir μοναστήρι 
monastirski μοναστηριακός 
mtmja ομόνοια διαλ. 
monjasam όμονοιάζω διαλ. 
monogamija μονογαμία 
mor0 μωρέ ! Ιπιφών. 
mori μωρή ! »
mortina μουρούνα (βλ. και inu- 

runa)
moskar μοσκάρι διαλ. 
moskartSe μοσκαράκι διαλ. 
mramor μάρμαρον 
mramoren μαρμάρινος 
mramorosvam μαρμαρώνω 
muhla μούχλα 
muhljasvam μουχλιάζω 
munastlr μοναστήρι 
mura μοΰρο, συκάμινο

murga μούργα, υποστάθμη διαλ. 
musandra μεσάντρα, μεσ-άνδηρον 
mu§kato μοσχάτο, γεράνιον 
mustak μουστάκι 
mustakat μουστακάτος

na νά ! δεικτ.
nafora αναφορά (λειτουργ.) άγιος 

άρτος
nagasam αναγκάζω διαλ. 
nagrafjavam γράφω γραμμάς, χα

ρακώνω
nartako νάρθηξ διαλ. 
natema ανάθεμα 
natemisvam αναθεματίζω 
navasvam ανεβάζω διαλ. 
navlo ναΰλο 
ne ναι διαλ.
ne-gramaten αγράμματος 
nefela ανώφελα (επιρ.) 
ne-felit εκείνος πού δέ φελά, αδύ

νατος, ασθενικός 
ne-prokopsanija άνηπροκοπιά 
nepsio ανεψιός διαλ. 
neskehe ναΐσκε διαλ. 
nikokir νοικοκύρης διαλ. 
nikokira νοικοκυρά διαλ. 
nirohit νεροχύτης διαλ. 
nom νόμος διαλ.

obs'ida αψίδα τροχού 
obsidosvam βάζω αψίδες 
ο-domjavam παρομοιάζω, συγ

κρίνω
oftika χτικιό 
oftikjasvam χτικιάζω 
olitapod δχταπόδι διαλ. 
ohtika χτικιό 
ohtitgav χτικιάρης 
oksija (οξεία) τόνος εν γένει
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oktar δκτάρι, μέτρον βάρους 
oktoih δκτωήχι 
oktopod δκταπόδι
o-niagiosvam μαγεύω (βλ. και u- 

magiosvam) 
omaivam μαγεύω 
omjasvara ομοιάζω, ταιριάζω 
omofor ωμοφόριον (εκκλησ.) 
omjasain ομοιάζω 
omjaz δμοιότης
opistie όπισθία, πιοτιά τοϋ σαμα

ριού
oreks δρεξις διαλ. 
orisanik ώρισμένος, μελλοντικός 
orisia τό ωρισμένον, ή μοίρα 
orisamo » (βλ. καί orisvanie) 
orisvam ορίζω (βλ. καί urisvam) 
orisvanie τό ωρισμένον, ή μοίρα 
oriz δρύζιον, ρύζι 
orizar καλλιεργητής δρύζης 
orizen δρύζινος 
orizmo ορισμός, χρυσόβουλλον 
oro χορός διαλ. (βλ. και horo) 
ortosvam ορθώνω διαλ. 
ortoma φόρτωμα, σχοινί τού σα

μαριού (βλ. και vurtoma) 
oti δτι, διατ'ι

pagur παγούρι (βλ. και panur) 
pahiir παγούρι
palamxd(a) παλαμίδα, είδος ψαριού 
palamisam παλαμίζω διαλ. 
palamud παλαμίδα, ψάρι 
palik^r παλληκάρι, ελλην είρω- 

νικώς
panagija Παναγία, εγκόλπιον των 

επισκόπων
pana(g)ir παναγύρι, έμποροπανή- 

γυρις, εκθεσις

panagom πανωγόμι, παραπανιστό 
φόρτωμα

panahida παννυχίδα, μνημόσυνον 
(βλ. κα'ι panihida) 

panakida πινακίδα, πλάκα είς την 
οποίαν γράφουν οί μικρο'ι μα- 
θητα'ι

panakoda πινακωτή πού θέτουν τα 
ψωμιά (βλ. και pinakod) 

panihida (παννυχίδα) μνημόσυνον 
pantahusa πανταχούσα, εγκύκλιος 

επισκόπου
panukla πανούκλα, πανώλης 
papadija παπαδιά (βλ. και popa-

dija)
papas παπάς 
papsam παύω διαλ. 
paradis παράδεισος διαλ. 
paraklis παράκλησις (λειτουργ.), ε

πιμνημόσυνος δέησις, ακολουθία 
κηδείας

paraklis παρεκκλήσιον, εκκλησία 
νεκροταφείου

paramana παραμάννα, συγγενής 
επισκόπου

paraspor καί paraspur παρασπό
ρι διαλ.

parastas παράστασις, κηδεία 
paratir παράθυρον 
paremija παροιμία, περικοπή ά- 

ναγινωσκομένη είς τον εσπερινόν 
paremiinik βιβλίον περιέχον προ- 

σευχάς
parigorie παρηγοριά διαλ. 
parigorisam παρηγορώ διαλ. 
parjasvam άπαριάζω, αφήνω, εγ

καταλείπω ,
paronom παρανόμι διαλ. 
pasha Πάσχα 
pashalija πασχάλιος κανών
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pashalen πασχαλινός 
paspal πασπάλη, σκόνη αλεύρου 
paspalisam πασπαλίζω διαλ. 
pastra πάστρα διαλ. 
pastrja παστρεύω, τοποθετώ κατά 

μέρος, φυλάγω, οικονομώ 
pater(n)ik (τατερικόν) συναξάριον 
pateritsa πατερίτσα ράβδος επι

σκόπου
patima πάθημα, βάσανο 
pataksvam (υποτάσσω ;) ησυχάζω, 

γίνομαι ευπειθής
patoma πάτωμα σπιτιού μέ στρω

μένη λάσπη
patos(ov)am πατώνω διαλ. 
patrahil πετραχήλι 
patriarh πατριάρχης 
patriarhija πατριαρχία 
patriargija > 
pavur παγούρι
ped6ps(v)am παιδεύω, ανατρέφω 

τιμωρώ
pendar (πεντάρι) άργυροϋν ή χρυ- 

σοΰν νόμισμα χρησιμεΰον ως κό
σμημα

pentarto πέντε άρτοι, εκκλησ. διαλ. 
pendikostar πεντηκοστάριον, εκ

κλησιαστικόν βιβλίον τής Πεντη
κοστής

pendo-10vka νόμισμα τών πέντε 
λέβα

peperuda περπερούδα (ΰπέρπυρον), 
πεταλούδα

perka πέρκη (ψάρι) διαλ. 
ρέτοη περόνι, καρφί διαλ. 
peronjasam περονιάζω, καρφώνω 

διαλ.
peronisam περονίζω διαλ. 
pepon πεπόνι (βλ. καί pipon) 
peridrora περίδρομος διαλ.

perifdrija περιφέρεια 
peripatisam περπατώ, κάνω περί

πατο
p^talo πέταλον υποζυγίου 
petalosovam πεταλώνω διαλ. 
petalosam πεταλώνω διαλ. 
petavra πέταυρον διαλ. 
ρεζύΐ πεζούλι (βλ. καί pizul) 
pihtiika πηχτή, φαγητόν 
pihtija * »
pihtosvam πηχτώνω, πήζω 
pinakod πινακωτή πού θέτουν τά 

ψωμιά
piper πιπέρι
piperka πιπεριά (δ καρπός) 
pipernik » (τό φυτόν) 
pipon πεπόνι (βλ. καί pepon) 
piramida πυραμίδα 
pirat περάτης τής πόρτας, σύρτης 
piron περόνι, πηρούνι 
pitrahil πετραχήλι διαλ. 
pirostija πυροστιά 
pisa πίσσα διαλ. 
piskop επίσκοπος διαλ. 
pitrop επίτροπος 
pitropija επιτροπεία διαλ. 
piznia (πείσμα) έχθρα, φθόνος, εκ- 

δίκησις
pizmja (πεισμώνω) μισώ, φθονώ 
pizul πεζούλι σέ κατηφορικό χωράφι 
plaka πλάκα φωτογραφική 2) πέ

ταλον διαλ.
plak6(n)da (πλακούντα) είδος πίτ

τας
plakioda » » »
plakosam πλακώνω διαλ. 
p lakija πλακι (ψάρια—) 
planom πλανώ διαλ. 
plastir μπλάστρι, εμπλαστρον 
platan πλάτανος
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plemon πλεμόνι διαλ. 
plevrit πλευρίτης διαλ. 
plevritosam πλευριτώνω διαλ. 
pleksuda (πλεξούδα) βλαστός 
p ljaka (πλάκα) διάζωμα λιθώματος 

εις την γην. 
plut πλούτος διαλ. 
plutisam πλουτίζω διαλ. 
pnevmatik πνευματικός 
podagra ποδάγρα 
po-eftinievam φτηνευω κάπως 
po-ela ελα λίγο, για έλα, πληθ. ρο- 

elate
po-kalugerja(va)m καλογερεύω 
poklisar (εκ τοϋ άποκρισιάριος) υ 

πηρέτης ναοΰ (πβ. σερβ. pekli- 
8μΓ=άπεσταλμένος Miklosich) 

polar πουλάρι διαλ. 
ροϋ(β)1έΐ πολυέλαιος 
poligatnija πολυγαμία 
pomirisvam παίρνω μυρωδιά, ά- 

νακαλυπτω 
popadija παπαδιά 
perfira πορφυρά
porija (πορεία ;) αυλάκι ποτίσματος 
potir ποτήρι, κυπελλον 
pramatar(in) πραματάρης, πλανό

διος μικροπωλητής 
pramatarstvo εμπόριον πλανοδίου 
praniatlja πραμάτεια 
pras πράσο 
praz »
-preftasam προφθάνω διαλ. 
prepen εΰρεπής διαλ. 
prepno πρεπόντως 
prepsam πρέπω διαλ. 
prezviter πρεσβυτερος (έκκλησ.) 
pri-disatg(v)am φορτώνομαι δισάκι 
prike προίκα 
prikija »

prikisosam προικίζω διαλ. 
prima πρύμα 
prion πριόνι διάλ. 
prionisain πριονίζω διαλ. 
progima πρόγεμα (Μακεδον.) 
progim-ka προγεματάκι (ranna 

progiraka)
progiranazija προγυμνάσιον (σχο- 

λεΐον)
programa πρόγραμμα (σχολείου) 
proim (πρώιμος) αί πρωϊνα'ι ώραι 
prokops(u)vam προκοφτώ, προ

οδεύω
prokopsanik προκομμένος συνή

θως εΐρων Ιπι άνικάνου 
drokodsija προκοπή, πρόοδος 
proodipsam προοδεύω διαλ. 
prosfora προσφορά, αρτοκλασία 
prosfornik σφραγ'ις αρτοκλασιών 
prosk6fal προσκέφαλο 
proskomidija προκομιδή (λειτουργ) 
prosop(s) προσόψι 
prostagia προσταγή διαλ. 
prostax(uv)am προστάζω διαλ. 
protoger (πρωτόγερος) δημόσιος 

κήρυξ
protoier6i πρωθιερεύς 
protopop πρωτόπαπας 
protosingel πρωτοσυγκελλος 
prozim προζύμι διαλ. 
psalam ψάλλω διαλ. 
psalnuvam ψέλνω 
psalt ψάλτης
psaltika (ψαλτική) Ικκλ. μουσική 
psaltiik ja βιβλίον τοΰ αναλογίου 

των ψαλτών 
psaltir ψαλτήρι 
psojsa ψοφώ 
psovisvara ψοφώ 
psorofit ψωροφύτης διαλ.
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raon τοϋ άρραβώνος : raon pur- 
sten (δαχτυλίδι τοϋ άρραβώ- 
νος) διαλ.

ravona αρραβώνα, καπάρο 
ravonisvam άρραβωνίζω 
ravunisvam » διαλ. 
raz-kalugerjam  ξεκαλογερεύω 
raz-mirisvam μυρίζω, ευωδιάζω 
r6ma (ρεϋμα) συνάχι 
rigan (ρίγανη) ματζουράνα 
rimaksam ερημώνω διαλ. 
ripanja ρεπάνι
risim χρήσιμος, επι ανθρώπου ηθι

κός, ευφυής 
rodan ροδάνι διαλ. 
rodanijam ροδανίζω διαλ. 
rogan ροκάνι, σμιλάρι 
rokan > »
Romanja Ρωμανία,Νότ.Βουλγαρία 
γ ο ζ  ρόζος διαλ. 
rukanisam ροκανίζω διαλ.

sakul σακκουλι 
sal σάλι, σχεδία 
safrlda σαυρίδια, είδος ι^αριών 
samar σαμάρι 
samarosam σαμαρώνω διαλ. 
samaroskut σαμαροσκούτι διαλ. 
sanki(m) σαν καί, σάμπως, δηλαδή 
sandal σάνδαλον διαλ. 
s-apikasvam άπεικάζω, αντιλαμ

βάνομαι, παρατηρώ (βλ. καί su- 
pikasvam) 

sapfir σάπφειρος 
sapun σαπούνι διαλ. 
sapunisvam σαπουνίζω διαλ. 
sarandar (σαραντάρι) τεσσαρακον

θήμερον μνημόσυνου 
sarandosvam σαραντίζω 
sarka σάρκα διαλ.

satana σατανάς
sarkosam σαρκώνω διαλ.
savan σάβανον
s6ndon σεντόνι διαλ.
sgorija σκωρία
sgorafisam ζωγραφίζω διαλ.
sgurija σκωρία
sgurja »
sfangar σφογγάρι διαλ.
sfina σφήνα διαλ.
sfinosam σφηνώνω διαλ.
sfungarisam σφογγαρίζω διαλ.
siderosvam (σιδερώνω) δυναμώνω
sihazovam ησυχάζω διαλ.
simpatija συμπάθεια
simvol σύμβολου
sinam ikija σιναμική
sinap σινάπι
sinapizm σιναπισμός
sinaposam σιναπίζω διαλ.
sinod σύνοδος (εκκλησ.)
sinopsis σύνοψις
sinor σύνορο
sintaxis σύνταξις
s'lto σίτα, κόσκινον
sjunger σφογγάρι
skalisam σκαλίζω διαλ.
skalosam σκαλώνω διαλ.
skandali πληθ. βατόμουρα
skara σκάρα
skarfosam σκαρφίζομαι διαλ. 
skarida σκαρίδα, γαρίδα 
skiasa σκιάζω, φοβίζω 
skival σκύβαλο 
skln ija σκηνή 
skinopigija σκηνοπηγία 
skiptr σκήπτρον 
skistro ξύστρο (ζύμης) διαλ. 
sk it σκήτη (μοναστηριού) 
skitam περιφέρομαι ώς ασκητής

5
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skitalets αλήτης 
skitats ασκητής, χαζός 
skitipsam  άσκητεύω διαλ. 
s-kokaljavam κοκκαλιάζω 
skolasvam σκολάζω, τελειώνω, φέ

ρω εις πέρας τι
s-kitaksuvam κοιτάζω,βλέπω διαλ. 
skolasvam σκολάζω, αδειάζω 
skolje σκολειό διαλ. 
skondapsovam σκοντάφτω διαλ. 
skoposvam σκοπεύω, έχω κατά 

νοΰν
skorpija σκόρπιός 
skorpid (σκορπίδι) σκόρπιός διαλ. 
skuluf σκουλλΐ καί τσουλούφι 

(συμφυρ.)
sku.m(b)rija σκουμπρί 
skuraf ξουράφι
skur6psvam ξυρίζω (συμφυρμός 

τοϋ ξυρίζω καί κουρεύω) διαλ. 
skoirja σκουριά διαλ. 
skurjasam σκουριάζω διαλ. 
smidal σιμιγδάλι 
s-mirisvam αρχίζω νά μυρίζω ά

σχημα
smirna σμύρνα (ψάρι) 
solini πληθ. σωλήνες διαλ. 
sosa σώζω διαλ. 
sos(u)vam σώνω, επαρκώ 
sparangi πληθ. σπαράγγια 
spargan σπάργανο 
spatija σπαθί (χαρτοπαιγνίου) 
spila (σπιλάς) βράχος, σκόπελος 
splina σπλήνα 
s-pihtosvam πηχτώνω, πήζω 
s-pihtosvanie πήχτωμα, πήξις 
spolai(ti) σπολλάτη, ευχαριστώ 
stafida σταφίδα 
stafilak σταφυλάκι, νόσος διαλ. 
stala στάλα διαλ.

stamna στάμνα διαλ. 
stih στίχος
stihar στιχάριον ίερέως 
stihija στοιχειό (παλαιότ. stihio) 
stiho-plet στιχοπλόκος 
stiho-sloz6nie στιχουργική 
stiho-tvorets στιχοπλόκος 
stimon στημόνι διαλ. 
stiptsa στύψη
stiptsosvam αλείφω μέ στύψη 
stiptsav αλειμμένος μέ στύψη 
stiva στοίβα διαλ. 
stivasujam  στοιβάζω διαλ. 
stivosvam στοιβάζω 
stolisam στολίζω διαλ. 
stomah στομάχι
stomna στάμνα (βλ. καί stovna) 
stomne σταμνί 
stomnitSka σταμνάκι 
storija Ιστορία διαλ. 
stovna στάμνα 
stranga στράγγα διαλ. 
strangam στραγγίζω διαλ. 
s-trivam τρίβω, συντρίβω, χαλνώ 
strevla στρέβλα διαλ. 
strevlam στρεβλώ διαλ. 
strxda στρείδι 
stridar στρειδάρης 
strido-eden στρειδοειδής 
strosam στρώνω διαλ. 
sulinar (σωληνάρι) σταλακτίτης έκ 

πάγου
su-pikasvam άπεικάζω, αντιλαμ

βάνομαι, παρατηρώ 
susam σουσάμι 
susamika βάλσαμον 
su-trapeznik ομοτράπεζος 
siivle σουβλί διαλ. 
suvlija σουβλί διαλ.
£6nik χοινίκι διαλ,
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Singal6svTam συγκαλώ 
§irt σύρτης, είδος κλείθρου 
girtar συρτάρι
gkaf (σκάφη) ερμάρων, ντουλάπι
Skolio σκολειό
Siifra σούφρα, πτυχή διαλ.
Sulinar σωληνάρι διαλ.

tagar ταγάρι 
taks τάξις
taksidiot(in) ταξιδιώτης, μοναχός 

περιοδεύων
taks(uv)am τάσσω, υπόσχομαι (βλ.

και v-taksuvam) 
taksujam τάσσομαι σέ άγιον 
talaz (θάλασσα) κΰμα 
tama θαύμα διαλ. 
tamasam θαυμάζω διαλ. 
tamaturgija θαυματουργία διαλ. 
tambosam θαμβώνω διαλ. 
taraSkam ταράσσω, ανακατώνω 
taraSuvam » »
tazovam τάζω διαλ. 
tefe θειάφι 
tenia θέμα 
tem01 θεμέλιον 
tenielos(v)am θεμελιώνω διαλ. 
temjam θυμίαμα (βλ. καί tirnjan) 
tetradi τετράδων 
tetradka μικρόν τετράδων 
tigan τηγάνι 
tiganisara τηγανίζω διαλ. 
tiganitsa τηγανίτα 
tiganitse τηγανάκι 
tigre τίγρης 
timar θυμάρι διαλ. 
tim jan θυμίαμα διαλ. 
timjasam θυμιάζω διαλ. 
tim ija τιμή διαλ. 
timisam τιμώ διαλ.

tip τύπος 
tip ik τυπικόν 
tiposvam τυπώνω 
tiran(in) τύραννος 
tiranisam τυραννώ διαλ. 
tiranstvo τυραννία 
tiranitseski τυραννικός 
tirg ija  τρυγιά, κατακάθισμα τού 

οίνου (βλ. κα'ι trig ija) 
tirgjasvam  αποκτώ τρυγιά,έπ'ι οίνου 
tranna τραχανάς διαλ. 
trandafil τριαντάφυλλο (βλ. καί 

trendafil, triafil, trundafil) 
trapdza τράπεζα 
trapezar τραπεζάρης οίκονόμος 

μονής
trapezarija τραπεζαρία 
trapezen επιτραπέζιος 
trapdznik τραπεζομάνδηλον 
trapezosam τραπεζώνω διαλ. 
travlisam  τραυλίζω διαλ. 
trevl τρευλός διαλ. 
trendafil τριαντάφυλλο 
triafil τριαντάφυλλο 
trifil τριφύλλι
tr ig ija  τρυγιά διαλ. (βλ. καί tirgija) 
trigos τρύγος διαλ. 
trigisam  τρυγώ διαλ. 
triod τρίφδων 
trion πριόνι
triposvam τρυπώνω διαλ. 
tron θρόνος 2) φέρετρον 
tronjasvam θρονιάζω, ενθρονίζω 
tropar τροπάρων 
trufanda τροφαντός, προφαντός, 

επί καρπών
trundafil τριαντάφυλλο 
tsalakdsam τσαλακώνω διαλ. 
tsikna τσίκνα διαλ. 
tsiknosam τσικνώνω διαλ.
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tsir τσίρος διαλ. 
tsipa τσίπα διαλ.

u-magiosvam μαγεύω 
u-magiosvanie μάγεμα 
u-mirisvam μυρίζω (βλ. καί u-mi- 

risvara)
uriganie ρίγανη 
urisvam ορίζω, προφητεύω 
urna γοΰρνα

vangelismo ευαγγελισμός διαλ. 
vangelist ευαγγελιστής διαλ. 
valan βαλάνι διαλ. 
vapsara βάφω 
vapsar βαψάρης, βαφεύς 
vapsija βάψιμο, χρώμα 
vapsilka χρώμα 
vaps(u)vam βάφω 
vapsuvanie βάψιμο 
varvar(in) βάρβαρος 
varvarski βαρβαρικός 
varvarstvo βαρβαρότης 
vasilisk βασιλίσκος (ζωολ.) 
vastagarka βασταγάρι 
vata βάτος διαλ. 
vias βιάση, βία διαλ. 
viasam βιάζω διαλ. 
viasanie βιάση, βία διαλ. 
viSnja βυσσινιά καί βύσσινο 
Vizantija Βυζάντιον 
vlastkr βλαστάρι 
vlastiina σπόρος 
vlogisam ευλογώ διαλ. 
v-mirisvam αρχίζω να μυρίζω ά

σχημα
votan βότανον διαλ. 
vrali61 βραχιόλι 
vroma βρόμα διαλ.

vromisam βρομώ διαλ. 
v-taks(u)vam τάσσω, υπόσχομαι 
vtasvam φθάνω, αρκώ 
vt6svam φταίω, σφάλλω, αδικώ 
viirtoma φόρτωμα, σχοινί τοϋ σα

μαριού διαλ.

za-djat£(v)am χειροτονώ διάκονον 
zahar ζάχαρη 
zaharosvam ζαχαρώνω 
za-horatjasvam (χωρατεύω) ομι

λώ, διηγούμαι
za-kalugerjasvam καλογερεύω 
zalis ζάλιση, φασαρία 
zalisija ζάλη 
zal'isvam ζαλίζω 
zalisvanie ζάλισμα 
za-mirisvam αρχίζω να μυρίζω ά

σχημα
z-apikasuiam άπεικάζω, αντιλαμ

βάνομαι διαλ. 
zegvar βλ. zevgar 
zefir ζέφυρος 
zevgar ζευγάρι γεωργικό 
zgura σκωρία 
zilepsam ζηλεύω διαλ. 
zilja ζήλια, φθόνος 
ziljar ζηλιάρης διαλ. 
ziljatar ζηλιάρης 
ziljav ζηλιάρης διαλ. 
ziliosvam ζηλεύω 
zodija ζφδιον 
zograf ζωγράφος 
zografija ζωγραφιά, ε’ικών, τοιχο

γραφία
zografisvam ζωγραφίζω 
zohadi ζοχάδες διαλ. 
ziina ζώνη 
zunar ζωνάρι διαλ.
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Κυρία ονόματα
Έκ της όμιλουμένης Ελληνικής φαίνεται δτι εγινε ό δανεισμός και πολ

λών κυρίων ονομάτων, καθώς προδίδει δ δημώδης γραμματικός τύπος των.
Τοιαϋτα είναι μεταξύ άλλων τά τοπωνυμικά Elada =  Ελλάδα, Ro- 

manja Ρωμανία, Νότιος Βουλγαρία, Anglija = Ά γγλία , Atina = Ά θήνα , 
Galipoli =  Καλλίπολη, Tripoli =  Τρίπολις (Β. ’Αφρικής), Dimotika =  
Διδυμότειχον, κα'ι τά ονόματα Iliada =  Ίλιάδα, Pallada =  Παλλάδα.

Τά βαπτιστικά Dimitr, Genadi, Georgi, (H)risto, Iorgo, K irjak, 
Klimenta, Mihalaki, Manol, Mitre, MitSo, Mihal, Nikola, Panaiot, 
Paskal, Stavre, Tanas, Taso, Vangel, Kostantin.

Εις τοιαϋτα ονόματα είναι εϋκολον νά άπατηθή τις περί τής προ- 
ελεύσεώς των, αν δεν γνωρίζη καλώς την βουλγαρικήν γραμματικήν, διότι 
είναι λ. χ. γνωστόν δτι πολλά ελληνικά ή χριστιανικά εν γενει ονόματα 
μετεδόθησαν υπό την σλαβικήν υποκοριστικήν μορφήν των και είς ελληνι
κός περιοχάς, καθώς τά Γιάγκος, Άλέκος, ‘Ελέγκο, Κατίγκο, Μάρο κ. ά.

Λέξεις Ιδιωματικήδ ελληνικής προελευσεως
At περισσότεροι από τάς δημώδεις Ιλληνικάς λέξεις τάς οποίας οί 

Βούλγαροι παρέλαβον διά τής προφορικής όδοϋ από τούς "Ελληνας, καί 
δή από τούς πλησιεστέρους προς αυτούς ελληνικούς πληθυσμούς τής Β. 
Μακεδονίας κα'ι Β. Θράκης, διατηρούν τον ακέραιον φωνητικόν τύπον, 
δπως ούτος σώζεται σήμερον είς τήν νότιον Ελλάδα, πράγμα τό όποιον 
μαρτυρεί δτι δταν εγινε ό δανεισμός δεν εΐχεν ακόμη άναφανή δ λεγόμε
νος βόρειος φωνηετισμός τών νεοελληνικών ιδιωμάτων, δηλ. ή τροπή τών 
άτονων e και ο είς /' καί u, καί ή αποβολή τών άτονων γνησίων i καί u.

Ό δανεισμός δμως έξηκολούθησε καί μετά τήν εμφάνισιν τών άνω- 
τέρω φωνητικών νόμων, δπότε οί Βούλγαροι παρέλαβον άπό τό στόμα 
τών βορείων Ελλήνων καί λέξεις γνήσιας ελληνικός ή ξένας, ήλλοιωμένας 
κατά τούς εν λόγφ νόμους. Τοιαΰται λέξεις είς τήν Βουλγαρικήν είναι αί 
εξής:

1) Με τροπήν άτονου e είς i :
Βουλγαρ. dzivgar Βορειοελλ. ζιβγάρ’ Νοτιοελλ. ζευγάρι

> filija φιλί > φελί
» filon » φιλόν’ φελόνι
» kili j  a κιλλί > κελλί

lipida > λιπίδα λεπίδα
lisiva > λισίβα λεσίβα

> misal » μισάλ’ > μεσάλι
» misit > μισίτ’ς μεσίτης
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Βουλγαρ. miskin Βορειοελλ. μισκίν'ς Νοτιοελλ. μεσκίνης
> nirohit » νιρουχυτ’ς » νεροχύτης
» pipon πιπόν’ » πεπόνι
» pirat > πιράτ’ » περάτι
> piziil » πιζουλ’ » πεζούλι
> progima > πρόγιμα > πρόγεμα

ripanja > ριπάν3 » ρεπάνι
2) Μέ τροπήν άτονου ο εις ιι :
Βουλγαρ. gun ija Βορειοελλ . γουνιά Νοτιοελλ. γωνιά

hunija χουνί » χωνί
» kaltiger καλουγέρ(οι) * καλόγεροι
> muuastir » μουναστήρ’ » μοναστήρι
» ravunisvam » (ά)ρραβουνιάζου άρραβωνιάζω
> rukanisam ρουκανίζου » ροκανίζω

skum(b)rija » σκουμπρί * σκομπρί
sulinar σουληνάρ’ » σωληνάρι
urisvam » ουρίζου » δρίζω

3 ) Μέ αποβολήν άτονου i :
Βουλγαρ. dirato Βορειοελλ. δίμ’του Νοτιοελλ. δίμιτο

» kimno » κυμ’νου > κύμινο

Επίσης Ιδιωματικήν προέλευσιν μαρτυρούν καί άλλαι ελληνικά! λέ
ξεις τής Βουλγαρικής παρουσιάζουσαι διαφόρους αλλας φωνητικός αλ
λοιώσεις γνωστός εις Ιλληνικά ιδιώματα :

ahtapod ιδιωμ. άχταπόδι κοινόν (δ)χταπόδι
aidima » άϊδήμα άγιοβήμα
argat(in) » άργάτης > εργάτης
artika » δρτηκας > νάρτηκας
filoks6ra » φυλλοξέρα » φυλλοξήρα
firida > φυρίδα θυρίδα
ftikio φτικιό > χτικιό

ί .  Τό φαινόμενου τής τροπής των άτόνων * εις « καί ·  εις u, χαρακτηριστι
κόν των λεγομένων βορείων ιδιωμάτων τής νέας Ελληνική; καί έξικνούμενον άπό 
τοϋ Κορινθιακού κόλπου καί τής Βοιωτίας μέχρι τών βορειότατων όριων τού 'Ελλη
νισμού, δηλ. τής Α. Ρωμυλίας, παρουσιάζεται καί εις σλαβικά ιδιώματα τής Β. Μα
κεδονίας, λ . χ. godina> gudina, nevesta> nivesta, mesets >  mesits. Έχομεν 
δηλ. ενώπιον μας σλαβικά ιδιώματα μέ νεοελληνικήν άρθρωσιν, τεκμήριου συνηγο
ρούν υπέρ τής άπόψεως δτι ot λαλοΰντες αυτά υπήρξαν Έλληνες έκσλαβισθέντες 
δι* άναμίξεως μέ σλαβοφώνους μετά τήν κατίσχυσιν τού βορείου φωνηεντισμοΰ εις 
τήν γλώσσαν των.
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fasiil ΐδιωμ. φασούλι κοινόν φασόλι
harkoma > χάρκωμα » χάλκωμα
ksuraf ξουράφι » ξυράφι
manastir μοναστήρι » μοναστήρι
panair παναΰρι > πανηγύρι
patrahil πατραχήλι πετραχήλι
ravona » ραβώνα > αρραβώνα
skarida σκαρίδα γαρίδα
zuna > ζούνα > ζώνη

To πλήθος ιών ελληνικών λέξεων είς την Βουλγαρικήν, μολονότι 
είναι ανεκτόν από τον άπλούν λαόν, ό όποιος, δπως συμβαίνει παντού, 
αγνοεί τήν ετυμολογικήν των προέλευσιν καί τάς θεωρεί ϊδικάς του, Ιδίως 
δε έκείνας τάς οποίας διά παρετυμολογίας συνέδεσε ατενώς μέ τό καθαρώς 
σλαβικόν λεξιλόγιον, εν τούτοις είς τούς κύκλους τών λογίων καί φιλολό
γων συναντά ζωηράν άντίδρασιν, καί ως ξένον απλώς, αλλά καί ιδιαιτέρως 
ως ελληνικόν. Μεταξύ πολλών άλλων ό καθηγητής St. Mladenof είς τό βι· 
βλίον του «'Ιστορία τής βουλγαρική; γλώσσης» συνιστά φειδωλήν χρήσιν 
αυτών, ύπενθυμίζων αντιστοίχους σλαβικά; λέξεις καταλλήλους νά άντικα* 
ταστήσουν τάς ελληνικός, όχι μόνον είς τήν Ιπιστημονικήν ορολογίαν, 
περί τής οποίας θά πραγματευθώ κατωτέρω, αλλά καί εις τάς λέξεις τής 
καθημερινής ζωής (‘), π.χ. τό miazam (=όμοιάζω) διά τού prilitlam , τό 
hora (=χώρα, άνθρωποι) διά τού liudi, τό proskefal διά τού vuzglav- 
nitsa, τό peripatisam διά τού razhozdam se, τό harkoma διά τού med- 
nik κ.ά. «Μέ λέξεις, γράφει, τού είδους miazam, proskdfal, harkoma 
κ.τ.ό. δεν γίνεται ή βουλγαρική γλώσσα πλουσιωτέρα» (’).

Ελληνικά» λέξεις διά ξένων γλωσσών
Μέγας αριθμός ελληνικών λέξεων τής Βουλγαρικής, οί όποιοι εκφρά

ζουν επιστημονικούς ορούς ελληνικής μεν μορφής, αλλά διεθνείς, δεν 
προήλθεν έξ αμέσου ελληνικής επιδράσεως (1 2 3 4), άλλ’ εκ δανεισμού από 
τήν επιστημονικήν γλώσσαν τών λαών τής Εσπερίας, ιδίως τήν Γαλ
λικήν ( ‘ ) καί τήν Γερμανικήν. Πολλαί τοιαΰται λέξεις, ώς γνωστόν, δεν

1. St. Mladenof, Geschichte der bulg. Sprache, σ. 72 § 38, καί Istorija 
na balgarskijat ezik, a. 127 κ.έξ.

2. Αυτόθι, σ. 128.
3. St. Mladenof, Istoria na balgarskijat ezik, σ. 128.
4. "On ol ελληνικοί επιστημονικοί όροι παρελήφθησαν ΰπό τών Βουλγάρων 

μάλλον εκ τής Γαλλικής πιστοποιείται (εκτός τοΰ ότι οί επιστημονικοί όροι γενι
κώς είς τήν Βουλγαρικήν είναι γαλλικής μάλλον προελεύσεως, π. χ. relief, text, 
romans), καί έκ τής γαλλικής των μορφής : arhaizm, epizod-ekzametr, lirik, 
poet, ideal, dramatiirg, teatr.
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έπλάσθησαν καν επ'ι ελληνικού εδάφους, άλλ’ είς τά σπουδαστήρια ξέ
νων σοφών, είναι κτήμα διεθνές, παρέλαβε δέ αύτάς ετοίμους εξ Εσπε
ρίας καί ή ελληνική επιστήμη, έστω καί αν τινες τοιαΰται λέξεις εύρί- 
σκοντο άποθησαυρισμέναι εις λεξικά τής αρχαίας Ελληνικής.

Αί λέξεις αΰται, δηλ. αί συνηθέστεραι καί κυριώτεραι έξ αυτών, ( 1) 
δυνανται νά παρατεθούν Ιδώ ως δείγμα τής πνευματικής ακτινοβολίας 
τού ελληνισμού επί τον κόσμον, τής οποίας τό φώς άντανακλαστικώς κα
ταυγάζει καί τούς Βουλγάρους. Ή  διάκρισίς των δμως από τών ελληνι
κών λέξεων α! δποΐαι δι5 αμέσου έπιδράσεως εΐσήλθον είς τήν Βουλγα
ρικήν δεν είναι πάντοτε ασφαλής. Βάσις βεβαίως καί κριτήριον τής άνα- 
γνωρίσεώς των είναι δτι εκφράζουν άντικείμενόν τι ή δρον επιστημονι
κόν νέον, μή εΰχρηστον κατά τήν εποχήν τής πνευματικής έξαριήσεως 
τών Βουλγάρων από τούς Έλληνας, λ.χ. άεροπλάνον, τηλεγράφημα, 
καθώς καί ξένη προφορά ή κατάληξις ή τονισμός τής ελληνικής λέξεως, 
προδίδοντα τήν γαλλικήν ή γερμανικήν προέλευσίν της, π,χ. akaddmija, 
alleg0rija , ambr6zija, aide, arhitekt, demagog, elioskdp, komedija, 
kriza, kubik, mizantrop, orkestr, paralel, problema, tragddija, 
tsdntr. Είναι δμως προφανές δτι είς πολλάς περιπτώσεις δΰναταί τις νά 
σφαλή, ιδίως δταν τά διακριτικά ταύτα γνωρίσματα δεν είναι σαφή, ή δταν 
πρόκειται περί αρχαίας λέξεως, με νέαν σημασίαν, λ.χ. amiant.

Εις τήν Βουλγαρίαν υπάρχει σήμερον ισχυρόν ρεύμα άντικαταστά- 
σεως τοιούτων ελληνικών λέξεων δι’ αντιστοίχων μεταφράσεων με Βουλ
γαρικός λέξεις, π.χ. τό filosofia διά τού liubo-mudrie, τό filologija διά 
τού liubo-slovie, τό zoologija διά τού zivotno-slovie, geometrija διά 
τού zemle-merie. Αλλά ή προσπάθεια είναι δύσκολος καί δεν επιτυγχά
νει παρά μόνον διά τός κοινοτέρας λέξεις.

adenologija άδενολογία 
adenotbmija άδενοτομία 
aerografija άερογραφία 
aero lit αερόλιθος 
aerologija αερολογία 
aeromdtrija άερομετρία 
aeronavtika αεροναυτική 
aerostatika αεροστατική 
aeroplan άεροπλάνον

afereza άφαίρεσις 
aliromatizm άχρωματισμός 
akaddmija ακαδημία 
akrobat ακροβάτης 
akroldgija άκρολογία 
allopatija άλλοπαθία 
alu rg ija  άλουργίς 
ambrozija αμβροσία 
ametist αμέθυστος

1. Α ί  βασικοί, διότι έκαστη έ χ ε ι π ο λλά ς  π α ρα γω γ ού ς , π. χ. analiz - anaiizi- 
ram - analist - analitika - analititseski, anatomija - anatomiziram - anatom - 
anatomik, kritika - kritikiivam - kritik - krititseski, litograf - litografija - 
litografiram - litografiranie - litograf itseski.
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amiant αμίαντος 
am igdalit άμυγδαλίτις 
amfibija αμφίβιον 
amfibiologija άμφιβιολογία 
amfibrah άμφίβραχυς 
amfiteatr άμφιθέατρον 
amfor άμφορεύς 
ampelografija άμπελογραφία 
anagramma άνάγραμμα 
anahronizm αναχρονισμός 
analemma ανάλημμα ( άστρον.) 
analititSen αναλυτικός 
analiza άνάλυσις 
analogija αναλογία 
analogizm αναλογισμός 
anaptiktitSen δ εξ άναπτυξεως 

( φθόγγος) 
anapest ανάπαιστος 
anarhija αναρχία 
anastomoza άναστόμωσις ( ίατρ.) 
anatomija ανατομία 
angiologija αγγειολογία 
anegdot ανέκδοτον 
anemija αναιμία 
anemomdtr άνεμό μετρον 
anemoskop άνεμοσκόπιον 
anestezija αναισθησία 
anomalija ανωμαλία 
anomtn(en) ανώνυμος 
anorganitSen ανόργανος 
antagonizm ανταγωνισμός 
antidizenteriti-ien άντιδυσεντερικός 
antidot άντίδοτον 
antifraza άντίφασις 
antipatija αντιπάθεια 
antipodi αντίποδες 
antistrofa αντιστροφή 
antitdza άντίθεσις 
antonomaza αντονομασία 
antrakit ανθρακίτης

antraktitSeski άνταρκτικός 
antraks άνθραξ 
antropologija ανθρωπολογία 
apatija άπάθεια 
apoftegma απόφθεγμα 
apogeja άπόγειον (άστρον.) 
apopleksija αποπληξία 
apostema απόστημα 
apostrof άπόστροφος 
apotema απόθεμα (γεωμετρ.) 
apsidi αψίδες (άστρον.) 
areometr άραιόμετρον 
argonavt άργοναυτης (ζωολ.) 
arhatzm άρχαϊσμός 
arlieografija άρχαιογραφία 
arheologija άρχαιολογία 
arhitdkt άρχιτέκτων 
aristokratija άριστοκρατία 
aritmdtika άριθμητική 
arktitgeski άρκτικός (βόρειος) 
artdrija άρτηρία 
asfalt άσφαλτος 
asimptota άσυμπτωτα 
astereometr άστεραιόμετρον 
asteroid άστεροειδής 
astragal άστράγαλος 
astrolabija άστρολάβος 
astrologija άστρολογία 
astronomija άστρονομία 
ateizm άθεϊσμός 
atlet άθλητής 
atmosf0ra άτμόσφαιρα 
atmosferologija άτμοσφαιρολογία 
atom άτομον 
atomizm άτομισμός 
atonija άτονία 
avtentitSen αυθεντικός 
avtobiografija αυτοβιογραφία 
avtografija αυτογραφία 
avtokratija αυτοκρατία
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avtonomija αυτονομία 
avtomat αυτόματος 
azil άσυλον 
azot άζωτον

barii βάριον (χημ.) 
bariton βαρύτονος (μουσ.) 
barit βαρυτης (χημ.) 
barometr βαρόμετρον 
biblden βιβλικός 
bibliografija βιβλιογραφία 
bibliomanija βιβλιομανία 
biblioteka βιβλιοθήκη 
bigam ija διγαμία 
biografija βιογραφία 
biologija βιολογία 
botanika βοτανική 
brahigrafija βραχυγραφία 
brom βρώμιον
bromatologia βροματολογία (χημ.)

daktil δάκτυλος (μετρ.) 
dazim£tr δασυμετρον 
dekagram δεκάγραμμον 
dekalitr δεκάλιτρον 
dekamdtr δεκάμετρον 
demagog δημαγωγός 
demokrat δημοκράτης 
demokratsija δημοκρατία 
dendrologija δενδρολογία 
despotizm δεσποτισμός 
diadema διάδημα 
diafrigm a διάφραγμα (άνατομ.) 
diagonalen διαγώνιος 
diahronistitSen διαχρονικός 
dialekt διάλεκτος 
diametr διάμετρος 
diapazon διαπασών 
didaktika διδακτική 
dieta δίαιτα

η

diftong δίφθογγος 
digama δίγαμμα 
dildtnma δίλημμα (λογικ.) 
dinamika δυναμική 
dimamom0tr δυναμόμετρον 
dinastija δυναστεία 
diorama διόραμα 
diplomatsija διπλωματία 
drama δράμα 
dramaturg δραματουργός 
dromader δρομάς (κάμηλος)

ehinokok εχινόκοκκος 
eho ηχώ
eklektik εκλεκτικός (φιλοσ.) 
ekliptika εκλειπτική 
ekloga εκλογή 
ekonom οικονόμος 
ekonomija οικονομία 
ekatogram εκατόγραμμον 
ekatolitr εκατόλιτρον 
ekatomdtr εκατόμετρον 
elastitSeski Ιλαστικός 
elegija ελεγεία 
elektritSeski ηλεκτρικός 
elektrofor ήλεκτροφόριον 
elektromdtr ήλεκτρόμετρον 
elektroskop ήλεκτροσκόπιον 
elektrotdhnka ήλεκτροτεχνική 
elioskop ήλιοσκόπιον 
eliotrop ήλιοτρόπιον 
eliotsentritSeski ήλιοκεντρικός 
eliptitSeski ελλειπτικός 
elipsa Ιλλειψις (γεωμετρ.) 
elipsograf ελλειψογράφος 
elipsoid ελλειψοειδής 
elmintologija έλμινθολογία 
ematit αίματίτης (δρυκτ.) 
ematol0gija αιματολογία 
embldma έμβλημα
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emoroidi αιμορροΐδες 
endemit^eski ενδημικός 
energija ενέργεια 
energit£en ενεργητικός, δραστήριος 
englitit£en εγκλιτικός 
enharmonitSeski εναρμονικός 
empirxk Ιμπειρικός 
empirism εμπειρισμός 
entimema ενθύμημα 
entomol6gija εντομολογία 
entsiklop6dija Ιγκυκλοπαίδεια 
epatit ήπατίτης 
epiddmija επιδημία 
epid6rraa επιδερμΐς 
epigraf επιγραφή 
epigrafika επιγραφική 
epigrama επίγραμμα 
epilepsija επιληψία 
epitalama επιθαλάμιον 
ep itit έπίθετον 
epitSeski επικός 
epitsikl επίκυκλος (άστρον.) 
epiz6d επεισόδιον 
epizodtija επιζωοτία 
ep6da επωδή 
epoha Ιποχή 
epop6ja Ιποποιία 
erminevtika ερμηνευτική 
erpetoldgija Ιρπετολογία 
er6'i ήρως 
erotitSeki ερωτικός 
estdtika αισθητική 
eter0skii ετερόσκιος (αστρον.) 
dtika ηθική 
etitnoldgija ετυμολογία 
etiol6gija αιτιολογία 
etnografija εθνογραφία 
etol6gija ηθολογία 
evdiomdtrija εύδιομετρία 
faiton (φάεθων) αμαζα

fantazija φαντασία 
fantazmagorija φαντασμαγορία 
farmakol0gija φαρμακολογία 
farmatsija φαρμακεΐον 
faza φάσις 
fenom6n φαινόμενον 
filantrop φιλάνθρωπος 
filarmonija φιλαρμονική 
filo l6gija φιλολογία 
fizika φυσική 
fizioldgija φυσιολογία 
fizionomija φυσιογνωμία 
fldgma φλέγμα, ψυχραιμία 
fonetika φωνητική 
fonograf φωνόγραφος 
fonometr φωνόμετρον 
fdsfor φώσφορον 
fotograf φωτογράφος 
fotografija φωτογραφία 
fotografiram φωτογραφίζω 
fotometr φωτόμετρον 
fototsingografija φωτοτσιγκο

γραφία 
fraza φράσις 
frazeol6gija φρασεολογία 
frenoldgija φρενολογία

galvanoplastika γαλβανοπλαστική 
gastrol6gija γαστρολογία 
gastrondmija γαστρονομία 
geneoldgija γενεαλογία 
genetika γενετική 
geoddzija γεωδαισία 
geogenija γεωγενία 
geogn6sija γεωγνωσία 
geogdnija γεωγονία 
geografija γεωγραφία 
geometrija γεωμετρία 
geologija γεωλογία 
geomantija γεωμαντεία
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geop6nika γεωπονική 
gimnazija γυμνάσιον 
gimnastika γυμναστική 
gimnosofist γυμνοσοφιστής 
ginekol6gija γυναικολογία 
glitserin γλυκερίνη 
g lip tika γλυπτική 
gliptografija γλυπτογραφία 
gnom Υνώμων

halkografija χαλκογραφία 
hameleon χαμαιλέων 
haos χάος
haplol6gija απλολογία 
harakter χαρακτήρ 
harmonija αρμονία 
heksametr έξάμετρον 
hekto -litr έκτόλιτρον 
lieliometr ήλιομέτριον 
helioskop ήλιοσκόπιον 
(h)erniafrodit ερμαφρόδιτος 
(h)ermetitSeski ερμητικώς 
lndra ΰδρα 
hidravlika υδραυλική 
hidrom6tr ύδρόμετρον 
hldrostatika υδροστατική 
hiena ύαινα 
liifereza ΰφαίρεσις 
higi£na υγιής 
himera χίμαιρα 
bim ija χημεία 
hiraik χημικός 
himn ΰμνος 
hiperb6la υπερβολή 
hipnotizm υπνωτισμός 
hipodroin ιπποδρόμων 
hipohondrik υποχονδριακός 
hipotenuza υποτείνουσα 
hiragra χειράγρα 
hirurg χειρουργός

16

hirurgija χειρουργία 
hlor χλώριον 
horei χοριαΐος, τροχαίος 
horizont όρίζων 
horografia χωρογραφία 
lirononietr χρονόμετρον

iaspis Ιασπις 
ibis ΐβις (ζωολ.) 
ideal ιδεώδες 
idealizm ιδεαλισμός 
ideja ιδέα 
ideol6g ιδεολόγος 
ideoldgija Ιδεολογία 
id ilija εϊδυλλιον 
idiopatija Ιδιοπάθεια 
idi6t Ιδιώτης 
idiotizm ιδιωτισμός 
ieroglif ίερόγλυφον 
ihnebtnon ίχνευμων (ζωολ.) 
ilinografija ιχνογραφία 
ilitio ldgija ιχθυολογία 
ikosaddr εΐκοσάεδρον 
ikterit£eski ικτερικός 
ipokrit υποκριτής 
ipob0ndrija υποχόνδρια 
ipoteka υποθήκη 
irdnija ειρωνεία 
isterika υστερία 
izohronen ισόχρονος

kaktus κάκτος 
kalam it καλαμίτης (γεωλ.) 
kamelopard καμηλοπάρδαλις 
kastor κάστωρ
katalepsija καταλήψια, τέτανος 
katar κατάρρους 
katarakt καταρράκτης 
katastrdfa καταστροφή 
kategoritSeski κατηγορηματικός
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katet κάθετος 
kateter καθετήρ 
kat6ptrika κατοπτρική 
kinovar κιννάβαρι 
klinika κλινική 
klistir κλυσιήρ (ίατρ.) 
klitor κλειτορ'ις 
kom£dija κωμιρδία 
komitSeski κωμικός 
kom6ta κομήτης 
konotd κωνοειδής 
k6nus κώνος
konhilioldgija κογχυλιολογία 
konhoida κογχοειδής (γεωμ.) 
korifei κορυφαίος 
kosmogdnija κοσμογονία 
krasis κρασις 
kristal κρύσταλλον 
kritika κριτική 
kriza κρίσις 
krotal κροταλίας 
ksilograf ξυλογράφος 
ksilografija ξυλογραφία 
kubik κυβικός

labirint λαβύρινθος 
lakonizm λακωνισμός 
lakonitgeski λακωνικός 
leksikografija λεξικογραφία 
leksikoldgija λεξικολογία 
leksik6n λεξικόν 
letargija λήθαργος 
limfa λύμφη 
limfatitSeski λυμφατικός 
lin k  λυρικός 
lit ii λίθιον
litografija λιθογραφία 
logaritm λογάριθμος 
logika λογική 
logogrif λογογρίφος

magnit μαγνήτης 
magnitizm μαγνητισμός 
niastoddnt μαστόδους 
matematika μαθηματικά 
mavzolei μαυσωλεΐον 
mehanika μηχανική 
melanholija μελαγχολία 
melanholik μελαγχολικός 
melodija μελφδία 
menigit μηνιγγίτης 
metal μέταλλον 
m etalurgija μεταλλουργία 
metafizika μεταφυσική 
metafora μεταφορά 
metateza μετάθεσις 
metedr μετέωρον 
meteorolit μετεωρόλιθος 
meteoroldgija μετεωρολογία 
metoda μέθοδος 
metonimija μετωνυμία 
metrol6gija μετρολογία 
metrondm μετρονόμος (μουσ.) 
miazm μίασμα 
m ikrobiol6gija μικροβιολογία 
mikrometr μικρόμετρον 
mikroorganizm μικροοργανισμός 
mikrosk6p μικροσκόπιον 
mimika μιμική 
m itol6gija μυθολογία 
mizantrop μισάνθρωπος 
monarh μονάρχης 
monarhija μοναρχία 
monoftongizilvam γίνομαι μονό

φθογγος
monogram μονόγραμμα 
monografija μονογραφία 
monotdnija μονοτονία 
monoldg μονόλογος 
ιηοηορόΐ μονοπώλιον 
morfin μορφίνη
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morfoldgija μορφολογία 
muza μοΰσα 
muz6i μουσεΐον 
muzika μουσική

nard νάρδος 
narkotin ναρκωτίνη 
narkotitSeski ναρκωτικός 
nefrit νεφρΐτις 
nekroldgija νεκρολογία 
nekropatija νεκροπάθεια 
nek tar νέκταρ 
nefelit νεφελίτης 
nimfa νύμφη

dazis δασις 
odomitr όδόμετρον 
odontologija δδοντολογία 
okean ωκεανός 
oktaedr οκτάεδρον 
oligarhija ολιγαρχία 
omonira ομώνυμος 
onagr όναγρός 
oniks δνυξ 
oolit ώόλιθος 
optika οπτική 
organ δργανον 
organ ises ki οργανικός 
organizm οργανισμός 
orgija δργιον 
orkestr ορχήστρα 
ornitoldgija δρνιθολογία 
orosk6p δροσκόπιον 
ortografija δρθογραφία 
ortopidija όρθοπεδία 
osmii δσμιον 
osteol6gija οστεολογία

paleohrafija παλαιογραφία 
paleontologija παλαιοντολογία

paleot6rii παλαιοθήριον 
Pallada Παλλάς (άστερ.) 
palladia παλλάδιον (χημ.) 
panats6ja πανάκεια 
pandemdnium πανδαιμόνιον 
panegirxk πανηγυρικός 
panika πανικός 
panorama πανόραμα 
panteon πάνθεον 
panter πάνθηρ 
pantograf παντογράφος 
pantomima παντομίμα 
papxrus πάπυρος 
parabola παραβολή 
paradox παράδοξος 
para!61 παράλληλος 
paralelogram παραλληλόγραμμον 
peralelopiped παραλληλεπίπεδον 
paraliziram παραλύω 
paralitik παραλυτικός 
paralogizm παραλογισμός 
parazit παράσιτος 
parodija παρφδία 
paroxxzm παροξυσμός 
patetit£eski παθητικός 
patogenen παθογενής 
patoldgija παθολογία 
patologxtSen παθολογικός 
patridt πατριώτης 
patriotlzm πατριωτισμός 
pedagdgika και ■ ija  παιδαγωγική 
pedagogitSeski παιδαγωγικός 
pergament περγαμηνή 
perif6rija περιφέρεια 
perifraza περίφρασις 
perigei και - e ja περίγειος 
perimetr περίμετρος 
peridd περίοδος 
petrografija πετρογραφία 
pigmeus καί - έχ πυγμαίος
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pirat πειρατής 
pirometr πυρόμετρον 
planeta πλανήτης 
plastika πλαστική 
pleonazm πλεονασμός 
poema ποίημα ήρωϊκόν 
poet ποιητής 
po6zija ποίησις 
poligon πολύγωνον 
poligono^dr πολυγωνόεδρον 
polip πολόπους 
politehnik πολυτεχνικός 
politika πολιτική 
pragmatizm πραγματισμός 
praktika πρακτική, πράξις 
prizma πρίσμα 
probldma πρόβλημα 
prosodija προσφδία 
protokol πρωτόκολλου 
protokoh'ram πρωτοκολλώ 
prototip πρωτότυπον 
psevdonim ψευδώνυμον 
psihitSeski ψυχικός 
psiholdgija ψυχολογία 
psihopatologija ψυχοπαθολογία

rahitism ραχιτισμός 
revmatizm ρευματισμός 
ritma ρυθμός 
ritmuvam ρυθμίζω 
romb ρόμβος 
romboid(en) ρομβοειδής

sarkazm σαρκασμός 
sarkofag σαρκοφάγος 
sarkol6gija σαρκολογία 
satrap σατράπης 
sholcistika σχολαστική 
sh6ma σχήμα 
sifon σίφων

simetrija συμμετρία 
simfdnija συμφωνία 
simpatija συμπάθεια 
siraptbm σύμπτωμα 
simptomatoldgija συμπτωματο· 

λόγια
sinagoga συναγωγή 
sinhronizra συγχρονισμός 
sinonim συνώνυμος 
sinonimija συνωνυμία 
sistdma σύστημα 
skandal σκάνδαλον 
skelet σκελετός 
sk6ptik σκεπτικός (φιλοσοφ.) 
sofist σοφιστής 
sofizm σόφισμα 
soletsizm σολοικισμός 
spazma σπασμός 
spiralka σπείρα 
sporadit£eski σποραδικός 
stalagm it σταλαγμίτης 
stalaktit σταλακτίτης 
stearin στεαρίνη 
stenograf στενογράφος 
stenografija στενογραφία 
stereografija στερεογραφία 
stereomdtrija στερεομετρία 
stereoskdp στερεοσκοπίου 
stereotipija στερεοτυπία 
stereot<5mija στερεοτομία 
stetoskdp στηθοσκόπιον 
stihologija στιχολογία 
stihom6trija στιχομετρία 
stoik στωικός 
strategema στρατήγημα 
stratdgik στρατηγικός 
stratdgija στρατηγία

taktika τακτική 
talant τάλαντου



80 Ν. Π . Ά νδ ρ ιώ τη

tantal ταντάλιον (όρυκτ.) tragedija τραγφδία
teatr θέατρον tragikomedija τραγφδοκωμφδία
t0hnika τεχνική tragik  τραγικός
telinologija τεχνολογία trigonora6trija τριγωνομετρία
telef6n τηλέφωνον trit6n τρίτων
telegrama τηλεγράφημα trof6i τρόπαιον
telegraf τηλέγραφος trohei τροχαίος
teleskbp τηλεσκόπιον tropik τροπικός
teogdnija θεογονία 
teokrat θεοκράτης

tsentr κέντρον

teorema θεώρημα Uran Ουρανός (άστρ.)
teordtik θεωρητικός uranii ουράνιον (χημ.)
teorija θεωρία uranografija ουρανογραφία
terap6vtika θεραπευτική 
termoru6tr θερμόμετρον

utopija ουτοπία

teza θέσις zoografija ζωογραφία
tifon τύφων zoolit ζωόλιθος
tif(us) τύφος zoolog ζωολόγος
titan τιτάνιον (όρυκτ.) zooldgija ζωολογία
ton τόνος zootihnija ζωοτεχνία
tonitgeski τονικός 
topografija τοπογραφία

zootdmija ζωοτομία

Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τάς οποίας λέξις ελληνική, δπως τό 
lirisoviil (χρυσόβουλλον), άπαρχαιωθεΐσα υπό τον βυζαντινόν της τύπον, 
είσήχθη πάλιν εκ τής διεθνούς επιστημονικής ορολογίας μέ την γαλλικήν 
προφοράν της: hrizobul.

Λέξεις τινές, καίτοι είναι πιθανώτερον δτι έλήφθησαν δι* έμμεσου 
δανεισμού, παρουσιάζουν ελληνικήν προφοράν, π. χ. him'ija, καί δχι τήν 
γαλλικήν (ch6mie).

’Επειδή εις τήν Βουλγαρικήν ΰπήρχον από τής βυζαντινής εποχής 
ελληνικά! λέξεις σύνθετοι μέ τήν άντων. αυτός, προφερομένην avto-, π. χ. 
avtok6fal, διατοΰτο δλαι αί νέαι εξ ευρωπαϊκών γλωσσών είσαχθεΐσαι 
λέξεις άρχόμεναι από auto - μετεγράφησαν καί προφέρονται κατά τον 
ελληνικόν τρόπον avto-, π.χ. avtomat, avton6mija, avtografija, καί 
δχι κατά τον γερμανικόν auto - ή κατά τον γαλλικόν oto-.

Ή  προφορά αυτή ισχύει γενικώς διά τάς διφθόγγους au, eu είτε 
ελληνικής προλεύσεως: avtentitgen, pnevmatik, evharistija, evnuh 
Evropa, evfemizm, είτε λατινικής: avrora, avgment, avgur, Avgust, 
Avstria.
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Όλίγαι διατηρούν τάς ελληνικάς καταλήξεις των, δχι δμως εκ τής ελ
ληνικής άλλ’ εξ άλλων γλωσσών δπου επίσης διετηρήθησαν αί λέξεις με την 
ελληνικήν των κατάληξιν, π. χ. iacpis, ibis, krasis, leksikon, panteon, 
onix.

Τάς εϊς -us λήγουσας, καθώς .\rkturus, Arkus, kaktus, papirus, 
tifus, είναι φανερόν δτι τάς ελαβον μέ την λατινικήν των κατάληξιν δχι 
κατ’ ευθείαν εκ τής Λατινικής, αλλά εξ άλλων γλωσσών, λ. χ. τής Γερμα
νικής, δπου χρησιμοποιούνται ούτω.

Διά ξένων γλωσσών φαίνεται δτι εγινε κα'ι <5 δανεισμός ελληνικών 
λέξεων, καθώς botanika, fizika, epoha, ideja, alopatija, filologija, 
tragedija, fraza, afereza, antiteza δπου ε’ις την γαλλικήν μορφήν τής 
λέξεως προσεκολλήθη Ιν τή Βουλγαρική γλώσση ή κατάληξις -a ή -ja.

Μορφολογικώς Ικβουλγαρισμέναι είναι καί αί εις -/'λήγουσαι: kori- 
ίέ ΐ, muzei, troh6i, και εις -en : anonimen, anorganitSen κ.ά.

Έ λληνικαί λέξεις εΐαελθοΰσαι είς την Βουλγαρικήν 
διά τής Τουρκική?

Ή  Τουρκική παρέλαβεν, ώς γνωστόν, από τής βυζαντινής εποχής καί 
μετέπειτα πολλάς ελληνικάς λέξεις ('), μερικαι από τάς οποίας υπό τον 
τουρκικόν πλέον τύπον των μετεδόθησαν είς βαλκανικός γλώσσας, και εις 
αυτήν τήν νέαν Ελληνικήν (’).

Τοιαϋται λέξεις είς τήν Βουλγαρικήν είναι μεταξύ άλλων αί εξής:
Έλλην. ό'ηιον Τουρκ. afyon Βουλγ. afion

ϋ ν ια ο ν anason anason
» ά νο ιχ τά ρ ι anahtar anahtar
» φ α ν ά ρ ιο ν > fener » fener
> γερ ά ν ιο ν geren • » geren

κ ά α τα νο ν > kestane > kdsten
> δ εμ άτι demet * dem6t

κ ύ μ ιν ο ν » kimyon » kimion
"» π υ ρ ΐτ ις » barut barut

1. Βλ. G. Meyer, Die griechischen und romanischen Bestandteile im 
Wortschatze des Osmanisch - Tiirkischen. Wien 1893, K. Krumbacher, Zu 
den griechischen Elementen im Arabischen und Tiirkischen. Byz. Zeitschr. 
2(1893) 299—308, A. A. Παπαδοπούλον, Τά εκ τής ’Ελληνικής δάνεια τής Τουρ
κικής. Άθηνά 44 (1933) 3—27.

2. Λ. Maidhof, Riickwanderer aus den islamitischen Sprachen in Neu- 
griechischen (Smyrna und Umgebung). Glotta 10 (1919) 1—22. Πβ. F. Miklo- 
eich, Die tiirkischen Elemente in den siidost-und osteurop. Sprachen. Abh. 
der Wiener Akad. 1884—1890. ΙΙβ. A>. Sandfeld, ένθ' άν., σ. 23.

6
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Έλλην. λιμήν Τουρκ. liman Βουλγ. liman
» μάρμαρο » mermer mermer

βοριάς > poryaz » poriaz
» πατριάρχης patrik » patrik
» τελεοίμι > talasim talasiim

διφ&έρα » tefter tefter καί defter
θεμέλιο temel temel

* κελλάρι » kiler > kildr
» κρεβάτι > krevet krevdt

μακεδονήαι mai’danosϊ > mai’danos
Οί λεξικογράφοι Ισφαλμένως θεωρούν καί πολλάς άλλας έλληνικάς 

λέξεις, καθώς ohtapod όχταπόδι, kefal κέφαλος (ιχθύς), dikel δικέλλι, 
Ιβ η ιέ ΐ θεμέλιο, δάνεια εκ τής Τουρκικής, δια τον λόγον δτι είναι γνωστοί 
καί εις την Τουρκικήν, ενώ κάλλιστα δύνανται νά θεωρηθούν δάνεια κατ’ 
ευθείαν εκ τής Ελληνικής.

Ή  τουρκική μεσολάβησις πρέπει τότε μόνον νά θεωρήται αναγκαία, 
όταν ή λέξις δεν δύναται φωνητικώς νά άναχθή εις τον ελληνικόν τύπον, 
πρέπει δε νά λαμβάνωνται ύπ’ δψιν καί λόγοι ιστορικοί καί πολιτικοί. 
Όνόματα ιχθύων λ. χ. δεν ήτο δυνατόν νά παραλάβουν οί Βούλγαροι άπό 
τούς Τούρκους, αλλά άπό τούς Έλληνας οί οποίοι κατείχον τά παράλια 
τοΰ Εύξείνου καί ήσκουν την αλιείαν. Πβ. τά συχνά ελληνικά ονόματα 
ιχθύων εις την Βουλγαρικήν.

Εέναι λέξεις είσελθοΰσαι διά τπς Ε λληνικής
Εις τό κεφάλαιον τής ελληνικής έπιδράσεως επί τής Βουλγαρικής 

γλώσσης ανήκουν καί πλεϊσται λέξεις εκ διαφόρων γλωσσών είσελθοϋσαι 
εις την Βουλγαρικήν διά τής Ελληνικής, εκ τών οποίων θά εξετάσωμεν 
εδώ μόνον τάς εκ τής Λατινικής καί ’Ιταλικής (').

Τεκμήρια τής μεσολαβήσεως ταύτης ε ίνα ι: 1) Τό γεγονός δτι ή ’Ιτα
λία δεν γειτονεύει μέ τήν Βουλγαρίαν, καί δτι οί Βούλγαροι εγνώρισαν 
τον ρωμαϊκόν καί ιταλικόν πολιτισμόν διά τών Ελλήνων. 2) Ή  ελληνική 
ενίοτε γραμματική μορφή τών λέξεων. 3) Ή  υπό πάντων τών γλωσσο
λόγων άναγνωριζομένη κυρίαρχος θέσις τής Ελληνικής εν τή Βαλκανική 
επί δύο ήδη χιλιετηρίδας (*), 1κ τής οποίας καθίσταται a priori πιθανή 1

1. Τήν μεσολάβησιν τής Ελληνικής διά τά τής Λατινικής καί ’Ιταλικής δάνεια 
δέχονται μεταξύ άλλων καί οί Βούλγαροι St. Mladenof, Istorija na balg, ezik> 
o. 134, V. Beschewliew ενθ. άν., ο. 188 κτλ. καί ό Ρ. Skok, Byzance comme 
centre d’ irradiation pour les mots latins des langues balkaniques. By- 
zantion 6(1931), o. 371—378.

2. Πβ. A, Thumb έν Festschrift fur H. Paul, a. 225,
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ή μεσολάβησις αυτής εις ξένας μεσογειακά? επιδράσεις επι βαλκανικών 
γλωσσών.

Λατινικής προελεύσεως είναι πλήν άλλων τά ονόματα τών μηνών, 
είσελθόντα υπό τον Βυζαντινόν τόπον των εις την Βουλγαρικήν, δπως 
δεικνύουν τά Fevruari, Avgust, Septemvri, Oktomvri, Dekembri, κτλ. 
και προσηγορικά, καθώς dekanik (δεκανίκιον decanus), orar (δράριον, 
orarium), palat (παλάτιον, palatium), lukanka, aspra, maistor, kan- 
dilo, kapistra, kapula, kondika, kukul, titla, mesal, raso, pangar, 
varka, viila, vuldsvam, pungija, furnar, fola, fturi, spanak, mu- 
lar, kolastra (*).

Έκ τών ιταλικών, αί δποΐαι είναι πολυάριθμοι, περιορίζομαι νά πα
ραθέσω δείγματος χάριν δλίγας μόνον, ιδίως Ικείνας πού είναι κοινά! και 
εις την νέαν Ελληνικήν : alafranca, barbtmja, berber(in), bravo, du- 
zina, bastun, fanela, fusta, kanata, kalamar, kaltsa, kamara, kam- 
bana, kandla, kasa, k6fa, k6la, korda, korniza, krina, kupa, lam- 
ba, levanta, lamarina, lira , lisiva, lustro, mandil, m agazija, menta, 
molos, miitra, palanza, mutsiina, paito, pana, pandispan, pangar, 
paner, partida, piatsa, pita, platina, pomada, portokal, prefa, pu- 
dra, salata, saltsa, sardela, supa, tabakdra, tantela, tdmplo, tiimba, 
varel, vaja, v ig la , vizita, vitsa, vurtsa κ.ά.

Μεταβολαι εις τον τονιαμον
Μεταξύ τών αλλοιώσεων τάς οποίας ύπέστησαν αί ελληνικά! λέξεις 

εις την Βουλγαρικήν άξιαι προσοχής είναι αί συχνά! μετακινήσεις τοϋ τό
νου. Τινές εξ αυτών είναι ίσως φαινομενικοί, διότι δυνατόν νά πρόκειται 
περ! διατηρήσεως τοϋ παλαιοτέρου μεσαιωνικού ελληνικού τονισμού, π.χ. 
papadija παπαδία—παπαδιά, pirostija πυρεστία—πυροστιά. Αί περισσό
τεροι δμως είναι πραγματικό! και οφείλονται εϊς την τάσιν εξομοιώσεως 
τών ελληνικών λέξεων ως προς τον τονισμόν μέ λέξεις βουλγαρικά?. Τοιαΰ- 
ται είναι μεταξύ άλλων αί κατωτέρω :

agonija αγωνία 
aksioma αξίωμα 
ambon άμβων 
ami άμμή, αλλά 
eftin εύθηνός 
ehidna έχιδνα 
eparhia επαρχία 
hronika χρονικόν

irmos ειρμός 
orizmo ορισμός 
parastas παράστασις 
proskomidija προσκομιδή 
rigan ρίγανη 
sinod σύνοδος 
trapeza τράπεζα 1

1. Πβ. R. Bernard εις τό Bull. Soc. Bing. 44 (19 8̂), a. 99 κέξ.
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Μεταβολαί τοΰ ysveus
’Επειδή εις χήν Βουλγαρικήν χδ γένος χών ούσιασχικών προσδιορί- 

ζεχαι ϊσχυρώς από χήν καχάληξιν, ή δέ γραμμαχική αύχής παρουσιάζει 
μεγάλην άφομοιωμαχικήν δυναμιν, χαρακχηρισχικόν χών ξένων λέξεων αί 
δποΐαι είσέδυσαν είς αυχήν είναι χό δχι δεν ήδυνήθησαν να διαχηρήσουν 
χό γένος εις χό όποιον άνήκον, οσάκις ή αρχική χων καχάληξις ήχο άσυμ- 
βίβασχος μέ χήν βουλγαρικήν γραμμαχικήν, άλλα μεχέσχησαν εις άλλα γένη.

Έχσι, επειδή εις χήν Βουλγαρικήν χά οΰδέχερα ουσιασχικά λήγουν 
μόνον είς -ο και -e (l) παρέμειναν οΰδέχερα χά εις -ο λήγονχα ελληνικά 
ουσιασχικά, καθώς mnimdsino, καί εχράπησαν εϊς οΰδέχερα χά είς χήν 
Βουλγαρικήν λαβόνχα χήν καχάλ. -ο καί -e π.χ. aforismo, kolendro, 
metanie, ενώ χά είς -α λήγονχα άρσενικά εϊς οΰδέχερα ελληνικά ουσια- 
σχικά εχράπησαν είς Φηλυκά. Ιδού μερικά παραδείγμαχα :

1) Ούδέτερα εις θηλυκά :
agiazma, aksioma, alfa, amfibia, anatema, antipasha, aposte- 

ma, apoftegma, aroma, dialema, diafragma, diploma, dogma, dra- 
mia, gimnazija, emblema, entimema, epigrama, epitafija, epitimija 
fortoma, hartija, huma, hunija, kalim avka, kambamarija, kata- 
plazma, katizma, kinonija, lah(a)na, livada, panorama, pasha, pro- 
blema, programa, sistema, strida, tema.

2) Άρσενικά εις θηλυκά : artika , planeta, falanga.
Ά φ ' εχέρου, επειδή χά εϊς σύμφωνον λήγονχα ουσιασχικά είναι είς 

χήν Βουλγαρικήν ως επί χό πλεΐσχον άρσενικά (a) (χά χελικά ήμίφωνα χών 
εις σύμφωνον ληγόνχων δεν προφέρονχαι πλέον), δλα χά ελληνικά ούσια- 
σχικά διαφόρων γενών, χά όποια είς χήν Βουλγαρικήν λήγουν εις σύμφω
νον, μεχέσχησαν εϊς χό άρσενικόν γένος.

Παραθέχω χινά εξ αύχών :
1) Θηλυκά είς άρσενικά :
analiz, anemon, anginar, apokalipsis, apostrof, elipsis, epigraf, 

epitazis, katiliizis, narkotin, orkestr, paspal, perimetr, period, pi- 
nakot, sinod, sinopsis, sintaksis, sintezis skaf, stearin.

2) Ούδέτερα είς άρσενικά :
avgotar, arhipelag, atom, ahtopod, aerometr, amfiteatr, ana- 

htar, anekdot, antidot. antimius, antologion, diametr (καί δλα χά 
εϊς metr), epitrahil, fasul, felon, fenomen, fitil, fosfor, Laos, hriso- 
vul, idol, ieroglif, ikosaedr, kalam, kastan, kefal, kiparis, kivot, 1 2

1. L. Beaulieux, Gratnmaire de la langue bulgare, a. 38-
2. L. Beaulitux, ενθ·. άν., σ. 38.
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klim at, kokal, komat, kromid, krondir, moliv, mular, nektar, 
oktoih, omofor, orar, oriz, oroskop, paner, panteon, paraklis, pe- 
zul, piper, piron, poligon, potir, prion, prosop, psaltir, psevdonim, 
samar, savan, simbol, simptom, sinap, sinor, Sirtar, skandal, skiptr, 
smidal, sofizm, spanak, stereoskop, stihar, talant, tetrad, tigan, 
trifil, triod, varel, vlastar, vrahel.

3) Παρέμειναν dg a ενικά :
ad, akatist, amvon, anagnost, andart, angel, antihrist, apos- 

tol, arliangel, arhiepiskop, argat, arliont, azvest, daskal, delfin, 
demon, drakon, evnuh, efor, hiton, klon, krin, mag, kopan, pla
tan, protoger κ. a.

Φωνητικοί αρχαϊσμοί
Ή  Βουλγαρική διατηρεί μερικάς ελληνικός λέξεις υπό φωνητικόν 

τύπον άκεραιότερον Ικείνου υπό τον οποίον διασώζονται εις την κοινήν 
δημώδη Νεοελληνικήν, π. χ. epitrahil πετραχήλι, eftino φτηνό, oktapod 
χταπόδι, omjasam μοιάζω, opisti0 πιοτιά, oriz ρύζι, orizen ρυζένιος, 
papadija παπαδιά, pirostija πυροστιά, tirg ija  τρυγιά, peripatisam 
περπατώ.

Φωνητικά! μεταβολαί
Εις τήν Βουλγαρικήν σπανιώταται είναι αϊ σλαβικαί λέξεις αί άρχό- 

μεναι από α. Διατοϋτο πολλαι εκ των ελληνικών λέξεων τών άρχομένων 
από τοϋ φωνήεντος τουτου άπέβαλον αυτό εις τήν Βουλγαρικήν, π. χ. 
dikisvam, nepsio, nafora, nagasam, navasam, nefela, natema, ra- 
vona, ravonisam.

Ενίοτε παρουσιάζεται προληπτική ή προχωρητική άφομοίωσις φω 
νηέντων από επόμενον α, π. χ. manastir, panakida, masandra, patra- 
hil, panahida.

Επειδή ή Βουλγαρική δεν έχει σύμφωνα γ, δ καί δσαι ελληνικά! 
λέξεις είσήλθον εις αυτήν έτρεψαν τό μέν γ εις g, π. χ. agale , argos, 
geran, gigant, gnor, gurna, m igar, τό δε δ εις d, π. χ. ad, adie, 
akridi, apsida, darmon, ddmon, despot, digam, dikel, keramida, 
lepida, καί τό & είς t, π. χ. paratir, patima, temel, t6ma, tama, 
timar, tim jasam (‘).

’Αποβολήν τοΰ χ προ συμφώνου παρατηροΰμεν είς τά risim χρήσι
μος, Risto Χρίστος, αποβολήν β προ συμφώνου είς τό lastdr βλαστάρι, 
καί τοΰ α ομοίως είς τό kalistirka σκαλιστήρι. 1

1. Είς Ιδιώματα διετηρήθη τό # τών ελληνικών λέξεων. Βλ. D. Matof, 
Ινθ' dv., σ. 32.
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Τ ροπήν τοΰ χ εις φ προ τοΰ τ π αρουσ ιάζουν τά  o ftik a  όχτικας, 
f t ik io  χτικ ιό, ενώ  το f ir id a  θ υρ ίδ α  δυνατόν νά  Ιλ ή φ θ η  εξ ελληνικώ ν  
ιδ ιω μ ά τω ν .

Μ ερικα ι μεταβολαί ο φ ε ίλο ντα ι εις π αρετυμολογ ίαν τώ ν  ελληνικώ ν λέ
ξεω ν υπό  τοΰ βουλγαρ ικού λαοΰ (Ο

Ι . Ρήματα:
άμπ ολ ιάζω  —  b o lia sv a m  —  b e lezv a m  ως εκ τοΰ b e len  
κατο ικ ιάζω  —  k u tik is v a m  ώ ς εκ τοΰ k u t  
καλλώ —  o k o lisv a m  ώς έκ τοΰ o k o lo  
μαλακώ νω  —  o m a le k su ja m  ώς εκ τοΰ m a l 
σ ιδερ ώ νω  —  s u d ro sv a ra  ώς εκ τοΰ su  - d ro sa m  
άπεικάζω  —  su p ik a sv a m  ώς εκ α'. σ υ νθ . su

2 .  ’Ονόματα :

αρχ ιμανδρ ίτης —  a rh im u d r it  ώς αν το β 'σ υ ν θ ε τ ικ ό ν  ήτο m u d r —  σοφός  
πολυέλαιος — p o liu le i  ώς εκ τοΰ ρ. p o liu lia v a m  
κύριε Ιλέησον —  k ir le  —  re s le
εΐς πολλά έτη —  sp o la it i  — sp o la i, τοΰ - t i  θ εω ρ η θέντο ς  ώς προσ. ά ντω ν .
πρεσβυτερος —  p ro s v is e r  ώς εκ τοΰ ρ. p ro s v a t i  =  καλώ
σεϋκλο —  ts v e k lo  ώς έκ τοΰ ts v e t  =  ά νθο ς
προξενητής —  p ro s a n it  ώ ς έκ τοΰ p ro sio ti
τρ ια ντά φ υλλο  — tru n ta f i l  ώς έκ τοΰ t ru ii  —  α γ κ ά θ ι
π ραματάρης —  p re m eta rtg e  ώς έκ τοΰ ρ. p re m e ta m
σκω ρία  —  z g o r ija  ώ ς έκ τοΰ g o rio n
μεσάλι —  m e sa l ώς έκ τοΰ m ec io n
βορ ιάς —  p o ria z  ώ ς έκ τοΰ ρ. p o re z v a m
σέλινο —  tse lin a  ώς έκ τοΰ tse l.

Ε π ίσ η ς  ελληνικά  το π ω νυ μ ία  ή λ λ ο ιώ θ η σ α ν  έκ παρετυμολογίας : 
Ν ικόπολις —  N iko -p o lie , Χ ρυσόπολις —  K ris to -p o le , Μ οσχόπολις —  
B o isk o -p o le , Σ ταυρόπολις —  S ta ro -p o lie , Μ εγάροβο —  M a g a ro v o  κλπ.

Μεταβολαί gig την μορφολογίαν
”Α ν  κα ί μετέβαλον συχνά γένος, π α ρ έμ ειναν αμετάβλητο ι πολλαί ελ

λη ν ικ ο ί λέξεις ώ ς προς την κατάλη ξιν , κα ί δη α ί εξής :
Θ ηλυκά εις - σ ι ς : a n tite z is , a n tifra z is , a p o k a lip s is , e p ita z is , ka- 

tiliiz is , o azis, s in o p sis , s in ta k s is , s in te z is .
Θ ηλυκά εις - a :  a tm o s fe ra , d ip la , d o m ata , 6 n ja , f i is k a , g iirn a ,  

l ia ra , i ro u ija , k a lim a n a , k a m ila , k a n a ta , k a r f i ts a , k lis u ra , k ira ,  la -  1

1. Πβ. Iv, O. Shmanof, Prinos kam balgarskata narodna etimologija. 
Sbornik za narodna umotvorenija, nauka i kniznina 9 (1893), σ. 413—G46.
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m ija, lehiisa, lepra, mandra, moloha, panukla, paramana, pita, pla- 
ka, podagra, porfira, skara, zilja.

Θηλυκά εις -Ιδα: agorida, akrida, apsida, aspida, egida, firida, 
keramida, lisida, lipida, palamida, panihida, panakida, piramida, 
skarida, stafida.

Θηλυκά εις -άδα·. dekada, Elada, h iljada, lampada, mavrada, 
pulada.

Θηλυκά ε’ις -ούδα : pleksiida.
Άρσενικά είς -ος : artos, argds, astakos, disk(os) Hristds, irmos, 

kliros, majdanos, kokos.
Άρσενικά εις -ώ ν : ambdn, hinekdn, kanon, demon, dijakon.
Άρσενικά είς -ας : papas.
Άρσενικά είς -ωρ : ktitor.
Άρσενικά εις ·ην : ellin .
Ουδέτερα είς -a : agiazma, alfa, anatema, antipaslia, fortoma, 

patirna, patoma, pizma, rema.
Ουδέτερα είς -ον: antoldgion.
Ουδέτερα εις -ο: ftikio, iso, kolivo, miro, navlo, pdtalo, raso, 

skistro, templo.
Ουδέτερα είς - t : katcu,
Τά θηλυκά είς ·η μετεπλασθησαν εις -ija : av lija , dafina, efkija, 

litija , mitropolija, pihtija, proskomidija, sinam ikija, skinija.
Πολλά ουδέτερα είς -t μετεπλασθησαν εις -ija : ambolija, harfija, 

liunija, k ilija , kopija, kutija, p lakija, skum(v)rija, suvlija lodija.
Τά ουδέτερα είς -ειον, ιον μετεπλασθησαν είς -ija : farm akija, 

mistdrija, stih ija , zodija, καί εις - i : analdgii, elei.
Μερικά άρσενικά εις -εύς, καί -ιος μετεπλασθησαν είς -ei καί -ii : 

a rh ie re i, ie rd i, p ro to ie re i, e fim d rii, P e rse ii, p o lie le i .
Άλλα άρσενικά εις -ος εκ τής αιτιατικής μετεπλασθησαν είς -ο : 

aforizmo, arto, gunieno, haro, horo, kamato, kilindro.
Τά ουδέτερα ουσιαστικά είς -ι άπέβαλον είς την Βουλγαρικήν την 

κατάληξιν ταυτην, ως άρκοϋν νά δείξουν τά κατωτέρω παραδείγματτα : 
antimins, dikdl, dis% , fanar, farmak, fasul, fel0n, ikonostas, fi- 
til, liarak, kalam, kiparis, konxat, kontak, koriip, krevat, kromid, 
metoh, moskar, oktar, omofor, oriz, palamar, palikar, pendar, pen- 
dikostar, pepon, pezul, piper, piron, potir, psaltir, samar, sinap, 
sarandar, skuraf, smidal, stimon, stomah, tridd, tropar, vlastar, 
zevgar,

'Ομοίως τά θηλυκά ουσιαστικά είς άτονον -i : eres, m askal, paspal, 
paraklis, rigan, £kaf, skit, taks, zaliar, zalis.
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“Εχων τις ύπ’ όψιν δτι τά εις ατονον -ί λήγοντα ουσιαστικά άπέβα- 
λον τό -* τοΰτο κανονικώς κα'ι εις τά βόρεια ιδιώματα της νέας Ελληνι
κής, θά ήδύνατο νά εΐκάση δτι οι Βούλγαροι παρέλαβον τάς λέξεις ταύ- 
τας παρά τών βορείων Ελλήνων μετά την αποβολήν τοϋ -ί, δεν πρόκειται 
περί φαινομένου λαβόντος χώραν εις την Βουλγαρικήν μετά τον δανεισμόν. 
Προσεκτικωτέρα όμως Ιξέτασις τοϋ ζητήματος πείθει δτι τοιαύτη εικασία 
θά ήτο εσφαλμένη, άφ’ ενός μεν διότι πιθανόν αΐ λέξεις αύται νά είσήλ- 
θον εις τήν Βουλγαρικήν ήδη πριν Ιπικρατήση δ βόρειος φωνηεντισμός 
τής νέας Ελληνικής, άφ’ ετέρου δε διότι εις τήν Βουλγαρικήν άπεβλήθη- 
σαν και άλλαι καταλήξεις ελληνικών λέξεων, τάς οποίας τά βόρεια ϊδιώ- 
ματο τής νέας Ελληνικής διατηρούν άλωβήτους. Τοιαϋται καταλήξεις είναι:

’Αρσενικών ουσιαστικών και επιθέτων εις άτονον -ος: agronom, 
angel, antikrist, apokrif, apostol, atsal, daskal, digam, dijavol, 
6for, 0ftin, eldbor, episkop, (e)pitrop, 6rm, fakel, far, ikonom, ka- 
loger, klir, klon, mag, lefter, paradis, stih, tip, tron κ. ά.

’Αρσενικών ουσιαστικών είς -ης : ad, antart, apostat, argat(in), 
azvdst, despot, dragat, lev6nt, plevrit, poklisar.

’Αρσενικών εις -ας : kavur, martir, ra0n.
Θηλυκών είς -a : anginar.
Ουδετέρων είς -ον : akrostih, idol, kimbal, kokal, kriistal, mitr, 

pras, proskdfal, raso, simvol, sandal, savan, sinor, spargan, trandafil.
Ουδετέρων εις -α : ipsom.
Πρόκειται επομένως χωρίς άμφισβήτησιν περί αποβολής, ή οποία 

έγινε κατά τον δανεισμόν τών ελληνικών λέξεων είς τήν Βουλγαρικήν, 
λόγφ τοϋ δτι εις τήν γλώσσαν ταύτην αί λέξεις λήγουν συχνότερον είς 
σύμφωνα.

Μερικά! λέξεις εύχρηστοϋν καί με τήν ελληνικήν των κατάληξιν, 
αλλά καί με βουλγαρικήν, ή δι* αποβολής τής ελληνικής καταλήξεως, π. χ. 
eftin(o), dijak(on), disk(os), ή διά προσθήκης εις αυτήν νέας καταλή
ξεως, π. χ. argos(an), ή δι’ αποβολής τής ελληνικής καί άντικαταστάσεως 
αυτής μέ βουλγαρικήν, π. χ. tiran(in), taksidi6t(in), varvar(in).

Διπλοτυπίαι παρατηρούνται καί μεταξύ λογίων τύπων λέξεων, καθώς 
antitezis καί antiteza, antifrazis καί antifraza, sintaksis καί sintaksa.

Διαφοραΐ είς τήν οημαοιολογί«ν
“Οπως συμβαίνει πάντοτε εις τάς περιπτώσεις δανεισμού λέξεων από 

μιας γλώσσης εις άλλην, αί ελληνικοί λέξεις είς τήν Βουλγαρικήν δεν 
εΐσήλθον μέ δλας των τάς σημασίας, άλλ’ άλλοτε μέν μέ δλίγας μόνον Ιξ 
εκείνων τών σημασιών τάς οποίας Ικάστη έχει είς τήν Ελληνικήν, άλλοτε 
δέ μέ μίαν μόνον. “Ετσι λέξεις πολυσήμαντοι είς τήν γλώσσαν μας άπαν-
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τοϋν εις την Βουλγαρικήν ώς ειδικοί τεχνικοί δροι σχολικοί, εκκλησιαστι
κοί, μοναστηριακοί κ. ά.

Ή  λ. moliv σημαίνει μόνον τό μολυβδοκόνδυλον, δχι κάθε μολυβί, 
anagndst μόνον τον αναγνώστην τής εκκλησίας, argos είναι μόνον ό αρ
γός ίερεύς, pnevmatik ό θρησκευτικός πνευματικός, prezviter ό πρεσβύτε- 
ρος ίερευς, ik6na μόνον ιερά εϊκών, katizma κάθισμα τό ψαλλόμενον είς 
την εκκλησίαν, monah μόνον ό καλόγηρος, nafora αναφορά, άγιος άρτος, 
lpsom μόνον τό ύψωμα τής θείας λειτουργίας, prosfora ή προσφορά τής 
εκκλησίας, ή αρτοκλασία, plaka μόνον ή φωτογραφική πλάξ, taxidi6tin 
δ ταξιδεύων (περιοδεύων) μοναχός προς συλλογήν εράνων, paraklis ή επι
μνημόσυνος παράκλησις (δέησις), lastar μόνον μεταφορικούς: βλαστάρι, 
απόγονος, biblija μόνον ιερά βιβλία, (e)pitrop επίτροπος εκκλησίας, 
h.oro μόνον ό συρτός χορός, lefter μόνον δ άγαμος.

Είς άλλας περιπτώσεις ή ελληνική λέξις άπαντά εϊς τήν Βουλγαρικήν 
μέ σημασίαν παλαιοτεραν, μή διατηρουμένην πλέον είς τήν κοινήν δημώδη 
Νεοελληνικήν, καθώς panahida (παννυχίδα) μνημόσυνον, tron (θρόνος) 
φέρετρον, trapezar (τραπεζάρης) οικονόμος μονής, parem'ija (παροιμία) 
περικοπή άναγινωσκομένη εις τον εσπερινόν, (h)nsim (χήσιμος) ηθικός, 
ευφυής,’rema (ρεΰμα) συνάχι, paterik (πατερικόν) συναξάριον, pedeps- 
vam (παιδεύω) ανατρέφω, potir (ποτήρι) κύπελλον, Romonja Ρωμανία, 
ή Άνατ. Ρουμελία.

Πολλαι είναι επίσης αί περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή ελληνική λέ
ξις προσέλαβεν εϊς τήν Βουλγαρικήν νέαν σημασίαν, καθώς risim (χρή
σιμος), ηθικός, ευφυής, talaz (θάλασσα) κΰμα, vapsija (βάψιμο) χρώμα, 
haro (χάρος) εσχατόγηρος, £kaf (σκάφη) ντουλάπι, pleksuda (πλεξούδα) 
εαρινός βλαστός, pizma (πείσμα) έχθρα, φθόνος, εκδίκησις, panagija 
(Παναγία) έγκόλπιον Ιπισκόπου, ron (θρόνος) φέρετρον, orfana (δρφά- 
νεια) φτώχεια, mavrada (μαυράδα) σκωρία, kalimana (καλημάννα) νου- 
νά, paramana (παραμάννα) συγγενής επισκόπου, proim (πρώιμος) πρωι
νά! ώραι, pendar (πεντάρι) φλωρί, protoger (πρωτόγερος) δημόσιος κή- 
ρυξ, susamika (σουσάμι) βάλσαμον, sulinikr (σωληνάρι) σταλακτίτης πά
γου, palikitr (παλληκάρι) έλλην, εϊρωνικώς, skitats (ασκητής) ανόητος, 
χαζός, siderdsvam (σιδερώνω) δυναμώνω, skolasvam σκολνώ, φέρω εις 
πέρας, urisvara (ορίζω) προφητεύω, omjasvam (ομοιάζω) ταιριάζω, ar- 
nisvam (άρνοΰμαι) εγκαταλείπω, παύω, katal6g (κατάλογος) περίφημος, 
oti (δτι) διατί.

Έπίδρασιξ tns Έ λληνικήζ εΐξ την Βουλγαρικήν γραμματικήν
Έκτος τών λεξιλογικών δανείων ή Βουλγαρική παρέλαβεν εκ τής 

Ελληνικής και γραμματικά τινα στοιχεία, τά εξής: 1) Ρηματικήν κατά-
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ληξιν, τής οποίας ή χρήσις έγενικευθη εις ολόκληρον την γλώσσαν και 
κατέστη σημαντικόν μορφολογικόν στοιχεΐον αυτής (*). ’Ήδη εις την αρ- 
χαίαν Σλαβικήν τών μεταφράσεων των ευαγγελίων συναντώνται τα πρώτα 
ίχνη τοϋ δανείου τοΰτου γραμματικού στοιχείου εις τα απαρέμφατα skan- 
dalisati, liturgisati, proskomisati, vlasfim isati κ. u. εκ τών θεμάτων 
τού αορίστου τών αντιστοίχων τών έλλην. ρημάτων σκανδαλίσαι, λειτονρ- 
γησαι, προακομίααι, βλααφημήααι

Βραδΰτερον, δταν τό άπαρέμφατον αχρηστεύεται είς την Βουλγαρι- 
κήν, παραμένει ή ελληνική αΰτη κατάληξις μέ τον τύπον -sa δι’ άποσιω- 
πήσεως τής συλλαβής - ti  είς υπολείμματα απαρεμφάτων, π. χ. aforesa, 
martirisa, psofisa, vapsa.

’Ιδιαιτέρως συχνή είναι ή κατάληξις αύιη εις τούς σλαβόφωνους τής 
ΒΔ. Μακεδονίας ήδη από τού 18ου αίώνος, όπως φαίνεται είς τού Δανιήλ 
Μοσχοπολίτου τήν «Εισαγωγικήν διδασκαλίαν», έκδοθεΐσαν τό πρώτον 
είς τήν Μοσχόπολιν τφ 1764, δπου, λόγιο τοϋ μεγάλου αριθμού τών εκ- 
σλαβισθέντων Ελλήνων, αί ελληνικά! λέξεις εν γένει ήσαν και είναι μέχρι 
σήμερον πολύ συχνόιεραι, ιδιαιτέρως δέ πολυπληθή τά ρήματα. «Le nom- 
bre de ces emprunts, γράφει δ A. Mazon (2), est virtuellement pres- 
que illimitd, car, ainsi qu’ il arrive toujours en matiere d’ emprunts, 
une f ois le procede d’ adaptation acquis et mis en train il n’ est guere 
de verbe qrec qui ne puisse etre ainsi travesti en verbe slave» (a). 
Δεν περιωρίσθη δμως ή κατάληξις αΰτη είς ρήματα ελληνικής καταγωγής, 
άλλ’ επεξετάθη κα! είς καθαρώς βουλγαρικά κα! εις τουρκικά. Ό D. Ma- 1

1. Βλ. Λ. M c ille t, Etude sur l ’etymologie et le vocabulaire du vieux 
slave I, a. 0, A . M azon , D’une formation verbale slave d’origine greco · turque. 
(Melanges linguistigues offerts a M. J. Vendryes (Paris 1925), a. 265—213. 
Πβ. F . M ik lo sich , Albanische Studien III, 4. V . M a to f , Gritskobalgarski stu 
dii, a. 6 κ. έξ.

2. A . M azon , ενθ' άν.
3. ’Από τό ενσιγμον θέμα τοΰ αορίστου τής οριστικής, κατ' άλλους δέ τής 

υποτακτικής, μετεδόθη δι’ ελληνικών λέξεων ρηματική κατάληξις καί είς αλλας 
βαλκανικός γλώσσας, ώς ε’ις τήν Ρουμανικήν -si (Βλ L. G a ld i, les mots d’ ori- 
gine neogrecgue en roumain, σ. 116 κ. εξ.) εις τήν Κουτσοβλαχικήν (arnisescu) 
και είς τήν "Αλβανικήν arnis, molojls, vlasfimis, agapis, tiganfs, halas, kata- 
dhikas, anangas, apikas, lavos, karfos, elefteros, kenos, diplos, profiteps, 
planeps, skondaps, prokops, dhidhaks, fandaks, tromaks, taks κτλ. (Βλ. L. 
H a rd y , Gli dementi neoellenici nella lingua albanese, Budapest 1936). Πβ. 
F . M ik lo sich , Albanesisclie Studien 3, 4. ΤΙιτε δύναται κατά τόν A. Mazon νά 
γίνη λόγος περί βαλκανικής καταλήξεως, όπως συνέβη καί μέ τήν έκ τής Τουρκι
κής καταλήξεως τοϋ αορίστου -n d im  (kazandim) προελθοΰσαν έλλην. κατάληξιν 
-ντίζω, εΰχρηστον κα! είς άλλας βαλκανικός γλώσσας.
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tov(') υπολογίζει δλα τά έχοντα την κατάληξιν ταυτην βουλγαρικά ρή
ματα εις 400, §ξ ών τό εν τέταρτον ελληνικής προελεΰσεως, τό ήμισυ τουρ
κικής καί τά υπόλοιπα βουλγαρικής, παραθέτει δέ εκ μεν τής πρώτης κα
τηγορίας 78, έκ δε τής τρίτης 120 ρήματα.

Τής καταλήξεως ταυτης ή οποία άπαντα μέ άνισον κατά τόπους συχ
νότητα εις ολόκληρον την Βουλγαρίαν υπό τους τύπους α' ένικ. προσ. τοΰ 
ενεστ. -sovam, (εις την περιοχήν τής Ροδόπης), -suvam καί κοινότερον 
-svam, παραθέτω εδώ μερικά παραδείγματα :

Έκ ρημάτων εις -άζω, άόρ. -ασα καί ιάζω, άόρ. -ια σα : argasvam 
(άργάζω), armasvam (άρμάζω), niubljasvam  (μουχλιάζω), (o)mjasvam 
(ομοιάζω), rimaksam καί εις ρήματα βουλγαρικής ρίζης : zelenjasvam 
(πρασινίζω), trevjasvam (χορταριάζω).

Έκ ρημάτων εις ίζω, άόρ. - ισ α : orisvam (ορίζω), ravoaisvam 
(άρραβωνίζω), aforesvam (άφορίζω) καί εις ρήματα βουλγαρικής ρίζης : 
belisvam (ασπρίζω), zdravisvam (χαιρετώ).

Έκ ρημάτων εις -ω, άόρ. ησα : dikisvam (άδικώ), kinisvam (κινώ), 
psofisvam (ψοφώ).

Έκ ρημάτων εις -άνω, άόρ. ασα : ftasvam (φτάνω) preftaksam.
Έκ ρημάτων εις -ώνω, άόρ. -ωαα : vrakosvam (βρακώνω), vulo- 

svam (βουλώνω), ganosvam (γανώνω), kamarosvam (καμαρώνω), ka- 
psosvam (καψώνω), karfosvam (καρφώνω), kolosvam (κωλώνω), man- 
drosvam (μαντρώνω), malamosvam (μαλαμώνω), petalosam (πεταλώ
νω), pilitosvam (πηχτώνω), siderosam (σιδερώνω), trapezosvam (τρα
πεζώνω) καί εις ρήματα βουλγαρικής ρίζης : varosvam (άσβεστώνω), sva- 
tosvam (παντρεύω), jadosvam (εξορίζω). Ρήματα είς -6svam, σχηματίζε
ται καί άπ= ευθείας εξ οΰσιαστ. εις ος, π.χ. argos (άργός) — argosvam.

Έκ ρημάτων εις -εύω: zilepsam.
Έξ ρημάτων είς -αύω : papsvam.
Έκτος τής άνωτέρω καταλήξεως, ή οποία επεκράτησεν είς ολόκληρον 

την δημώδη Βουλγαρικήν γλώσσαν, υπάρχουν καί αλλαι λέξεις, αί όποϊαι 
είναι τόσον συχναί ως β'. συνθετικά συνθέτων λογίων λέξεων (5), ώστε 
επέχουν θέσιν παραγωγής καταλήξεως. Αί λέξεις αυται είναι αί έξης:
- f i l  (-φίλος), π. χ. anglofil, turkofil κτδ.
-man (-μανής), π. χ. angloman, grekoraan κτδ.
-I6gija ( λογία), π. χ. antropologija, dendrologija, odontologija, orni- 

tologija 1 2

1. D. Matof, ενβ' άν., σ. 23 κΐξ.
2. Διά λεπτομέρειας, βλ. L. BeaulUux, Grammaire de la langue bulgare 

(Paris 1933), a. 239 κεξ.
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metrtja (-μέτρια), π. χ. geomdatija, stereometrija, stihometrija 
-grdfija ( γραφία), π. χ. arheografija, bibliografija, etnografija

2) Ή  νέα Βουλγαρική εκφράζει τήν έννοιαν τοϋ απαρεμφάτου, τό 
όποιον σχεδόν ήχρηστευθη ('), μέ περάρρασιν, τή βοηθείφ τοϋ συνδέσμου 
ί/α, όπως ή νέα Ελληνική μέ τό vd -f- υποτακτική. Επειδή ή περιφρα
στική έκφρασις αΰιη παρατηρεΐται και είς άλλας βαλκανικά; γλώσσας, εις 
τήν Ρουμανικήν με τό sa, και τήν ’Αλβανικήν μέ τό te, ό G. Weigand 
αναζητεί τήν προέλευσίν της είς επίδρασιν βαρβάρων γλωσσών στερουμέ- 
νων απαρεμφάτου, καί όχι είς επίδρασιν τής Ελληνικής (’) : «Der Anstoss, 
γράφει, kam von aussen, von Barbaren, die nicht gewohnt waren 
einen besonderen Infinitiv zu gebrauchen, die beira Sprechen des 
Grieeliischen ihre Sparachgewohnheit beibehielten, die dann von 
Einheiinischen nachgeahmt wurde, bis der neue Braucli sich wei- 
ter verbreitete» (5).

Ό  γνωρίζων τήν συστηματικήν άρνησιν καί διαγραφήν παντός ελλη
νικού είς τήν Βαλκανικήν εκ μέρους τοϋ G. W eigand (4) δέν Οά άπορήση 
ότι ουτος προτιμά να άναζητή επίδρασιν αγνώστων βαρβάρων γλωσσών, 
ώς ή αρχαία Θρφκική καί ’Ιλλυρική, παρά νά δεχθή ότι ή περιφραστική 
έκφρασις τοϋ απαρεμφάτου μέ τον σϋνδ. Ι'να καί υποτακτικήν, ή οποία 
ήρχισε νά επικρατή είς τήν γλώσσαν μας ήδη είς τήν ελληνιστικήν επο
χήν, π. χ. οΰκ είμϊ έγώ Αξιος ϊνα λύσω αύιοΰ τόν Ιμάντα Ίω . 1, 27, 
ήβώτα αυτόν ϊνα τό δαιμόνιον έκβάλη, ήτο φυσικόν νά τύχη μιμήσεως 
καί από τους γειτονικούς μας λαούς. Ό Sandfeld (5) ό όποιος έξήτασε συ
στηματικά καί χωρίς προκατάληψιν τά κοινά στοιχεία τών βαλκανικών 
γλωσσών, εχων ύπ’ όψιν τήν παλαιότητα τοϋ έν λόγψ φαινομένου είς τήν 
Ελληνικήν καί γενικώς τόν πρωτεύοντα ρόλον τής Ελληνικής είς τήν 
Βαλκανικήν καθ’ όλον τόν μεσαίωνα άποφαίνεται άδιστάκτως υπέρ τής 
ελληνικής προελευσεως αΰτοΰ καί είς τάς άλλας βαλκανικά; γλώσσας καί 
είς τήν Βουλγαρικήν : «Ainsi, γράφει, Ρ hypothese que le point du 
d6part est a cbercher dans le grec cadre on ne peut mieux avec la 1

1. Δέν έξηφανίσθη έντελώς, διότι σώζεται είς στερεότυπους φράσεις, άφοΰ 
άπώλεσε τήν κατάλ -ti, π. χ. vide (-ti*, pisa (-ti), ne moga pisa. Βλ. £. Beaulieux 
ενθ* άν., σ. 203, 329.

2. G. Weigand, Ethnograpbie von Makedonien, σ. 61 κέξ.
3. Τοϋ αΰτοΰ έν Balkan Archiv 1. XI.
4. Καί τήν σύνταξιν δ όίν&ρα»τος δ καλός επιμένει νά τήν θεωρή αποτέλε

σμα αλβανικής έπιδράσειος είς τήν Ελληνικήν, ένώ πρόκειται περί φαινομένου εχον- 
τος τήν αρχήν του ήδη εις τήν άρχσίαν καί ιδίως τήν μεταγενεστέραν Ελληνικήν, 
όπως παρατηρεί καί ό Sandfeld ένθ’ άν., σ. 178, σημ. 1 .

5. Kr. Sandfeld, Linguistigue balcanique. Problemes et resultats. (Pa
ris 1930), σ. 178,
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position dominante de cette langue dans les Balkans et nous ne 
pouvons pas nous empecher de persister a soutenir qu’ il ne peut 
pas etre question de la chercher ailleurs».

3) El; επίδρασιν της Ελληνικής ανάγεται Ιπίσης ή έκφρασις τής έν
νοιας τοΰ μέλλοντος χρόνου μέ τό ρ. ϋ'έλω -j- άπαρεμφάτιρ, ε’ις την Βουλ
γαρικήν, π. χ. sta da pisa — θέλω νά γράφω, θά γράφω, ste otida 
=  θά πάω ( ‘).

"Επειδή ό τρόπος αυτός άπαντά και είς τάς σκανδιναυικάς γλώσσας, 
και εις γαλλικάς διαλέκτους, ό Philippide φρονεί δτι πρόκειται μάλλον 
περί σχηαατισμών όμοιων, άλλ’ ανεξαρτήτων : «Plutot qu’ a une affini- 
t6, balcanique dans la formation du futur nous avons affaire a une 
affinitd hum aine»(’).

*0 G. Weigand, δπως άλλωστε θά επερίμενε ό καθείς, άρνειται και 
εδώ την ελληνικήν επίδρασιν ΰπενθυμίζων δτι ή Βουλγαρική, ή "Αλβανική 
κσΐ ή Ρουμανική έχουν καί άλλον ιδιαίτερον τρόπον σχηματισμού τοΰ μέλ
λοντος μέ τό ρ. %χω, π. χ. βουλγ. imam da pisa =  έχω νά γράψω, θά 
γράψω, τον όποιον τάχα δεν έχει ή Ελληνική, ένφ, δπως παρατηρεί πά
λιν ό Sandfeld(3) καί αυτός ό τρόπος τής έκφράσεως τοΰ μέλλοντος είναι 
πολύ γνωστός καί παλαιός εις τήν Ελληνικήν, π. χ. έν Βαβυλώνι έ'χεις 
άπολέσΦαι =  θά άπολεσθής, καθώς καί είς τεοελληνικά ιδιώματα, π.χ. τί 
&χω ν ’ άκούσω, τί Κχεις νά πάϋ'ϊις.

Έπίδρασις τής Έ λληνικϊίξ εί$ τήν Βουλγαρικήν 
σημασιολογίαν

"Η επίδρασις τής Ελληνικής επί τής Βουλγαρικής έξεδηλώθη καί είς 
τήν σημασιολογίαν καθαρώς βουλγαρικών λέξεων, αί όποΐαι προσέλαβον 
ώρισμένας σημασίας δχι δι’ αυτοτελούς έξελίξεως, αλλά κατά μετάφρασιν 
αντιστοίχων ελληνικών λέξεων.

Τό κεφάλαιον τοϋτο είναι σπουδαιότατον από ιστορικής άπόψεως, 
διότι τοιαΰται μεταφράσεις, δπου είναι πολύ συχναί, μαρτυρούν εκσλαβι- 
σθέντας πρώην ελληνικούς πληθυσμούς, οϊ όποιοι όμιλοΰντες τήν νέαν 
δι’ αυτούς σλαβικήν γλώσσαν μετέφραζον επί λέξει τήν ελληνικήν γλώσ
σαν των, μέ τούς ιδιωτισμούς της.

"Από τοιούτους ελληνικούς "ιδιωτισμούς είναι γεμάτα τά κείμενα τών 
παλαιών σλαβικών μεταφράσεων εκ τής ελληνικής, οφείλονται δέ ούτοι, 1

1. L. Beaulieux, Gramniaire de la langue bulgare, a. 339 κέξ.
2. Philippide, Originea Romanilor 2, 606.
3. Sandfeld ένθ’ άν., σ. 184. Πβ. Ν. Banescu, Die Fntwicklung des grie- 

chjschen Futuruus. (Miinchen 1915), a. 86.
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καθώς εΐπομεν ανωτέρω εις τον ζήλον τών μεταφραστών να μείνουν πι
στοί εις τό ιερόν κείμενον. Μετάφρασις ελληνικών λέξεων ιδίως συνθέτων 
γίνονται καί σήμερον από λογίους, προς άντικατάστασιν ξένων λέξεων, 
π.χ. αναισθησία —anestezija — bez —t§uvstvie, δξυγόνον — kislo-rod, 
άντίδορον — protivo-otrova, προσφορά — po-iznoSenie. Έδώ θά παρα
θέσω μόνον ελληνικούς Ιδιωτισμούς εξ εκείνων οί οποίοι έπεκράτησαν εις 
την σημερινήν δημώδη βουλγαρικήν γλώσσαν, μερικούς εκ τών οποίων 
παραθέτει καί δ Βούλγαρος D. Matof (') εις τό μνημονευθέν έργον του. 
bel drob πνεύμων κατά τό έλλ. άσπρο συκώτι
biva είναι δυνατόν, κατά τό έλλ. γίνεται, π. χ. γίνεται να μήν ελθ η ; 
bratoftied εξάδελφος, κατά τό έλλ. άδερφοπαΐδι
donesam παρουσιάζω, οδηγώ, κατά τό έλλ. φέρνω, π. χ νά φέρετε τό 

μεγάλο μου άδελφό
-  gledam φροντίζω, περιποιούμαι, κατά τό έλλ. κοιτάζω, π. χ. νά πά- 

ρης γυναίκα νά οοϋ κοιτάζη τό οηίτι 
hitur δυστυχής, κατά τό έλλ. δόλιος, π. χ. θυμήθηκα τή μάννα μου, 

τή δόλια μου γυναίκα
se iadete μαλώνετε, κατά τό έλλ. τρώγεστε
ide mi 1) αισθάνομαι οτι, 2) μοϋ ταιριάζει, κατά τό έλλ. μοϋρχεται νά 

σκάσω, αύτό τό ροϋχο μοϋρχεται 
izkarvain κερδίζω, κατά τό έλλ. βγάζω, π. χ. βγάζω τό ψω μί μου 
izleze 1) άνεδείχθη, άπέβη (hitro momtSe izleze =  έξυπνο παιδί 

βγήκε), κατά τό έλλ. βγήκε, π. χ. βγήκε δεσπότης, βγήκε 
ληστής, βγήκε άληθινό

kokoSka πλειάς (ό αστερισμός), κατά τό έλλ. πούλια 
kristoput διασταύρωσις οδών, κατά τό έλλ. σταυροδρόμι 
ludo μικρό παιδί, κατά τό έλλ. μωρό
magareSka kaSlenitsa δυνατός βήχας, κατά τό έλλ. γαϊδουρόβηχας 
magareski dobil είδος μεγάλης άκάνθης, κατά τό έλλ. γαϊδουράγκαθο 
napraviam κατασκευάζω, κατά τό έλλ. φτειάνω (<^εύθειάζω) 
nikakvik ανίκανος, ανάξιος, κατά τό έλλ. τιποτένιος 
obraz άνθρωπος, κατά τό έλλ. πρόσωπο 
otbivam απογαλακτίζω νήπιον, κατά τό έλλ. άποκόβω 
otbor καλής ποιότητος, κατά τό έλλ. διαλεχτός 
otnasiam κόπτω, άφαιρώ, κλέπτω, κατά τό έλλ. παίρνω, π. χ. τοΰ πήραν 

τό κεφάλι, τοϋ πήρε τή ψυχή, τοϋ πήραν τό πορτοφόλι 
pada αναλογεί εις τό μερίδιον, κατά τό έλλ. πέφτει, π. χ. τόσο μοϋ 

πέφτει 1

1, D. Matof, Gritsko - balgarski studii. Sbornik 9 (1893), a. 33 κέξ.



Τά ελληνικά  στο ιχε ία  τής βουλγαρ ικής γλώ σσης 95

pisa ζωγραφίζω, κατά τό έλλ. γράφω, και pisan ζωγραφιστός, κατά 
τό ελλ. γραμμένος

polovina όσφυς, κατά τό έλλ. μέση, π, χ. μοϋ πονεϊ ή μέση μου 
pominuvam ζώ, κατά τό έλλ. περνώ
prazdan ελεύθερος, χωρίς άπασχόλησιν, κατά τό έλλ. Άδειος 
prestorjam προσποιούμαι, κατά τό έλλ. κάνω, π. χ. έκανε τόν κοιμι

σμένο
priliaga ταιριάζει, κατά τό έλλ. πάει, π. χ. δέ αοϋ πάει αύτό 
promena και premena φορεσιά, κατά τό έλλ. άλλαξιά, π. χ. μιά Αλ

λαξιά ροϋχα
protSut περίφημος, κατά τό έλλ. ξακουστός
pukna ανατέλλει, κατά τό έλλ. σκάζει, π. χ. σκάζει ό αύγερινός 
pust κατηραμένος, κατά τό έλλ. έ'ρ(η)μος, π. χ. Κίτσο μου, ποϋ 

είναι τ’ Άρματα, τά έ'ρημα τσαπράζια;
slabini βουβών, κατά τό έλλ. άχαμνά 
smeja εμπαίζω, κατά τό έλλ. γελώ
stava έγινε, υπήρξε, κατά τό έλλ. ατάβηκε, π. χ. ατάϋ'ηκε πρόε

δρος, — άρχηγός
tSildia se δεν ξέρω (τι νά κάμω), κατά τό έλλ. άπορώ
tuku αλλά, παρά, κατά τό έλλ. μόνο
vetSe ήδη, deja, κατά τό έλλ. πλιά, π. χ. φτάνει πλιά
vidja άκουω, κατά τό έλλ. βλέπω, π.χ. έ'λα δώ νά δής τί {έά αοϋ πώ
visok μεγαλόσωμος, κατά τό έλλ. ψηλός
zapovedai(te) πάρετε, κατά τό έλλ. όρίατε (ένα ποτήρι κρασί)
vse edno πάντοτε, διαρκώς, κατά τό έλλ. όλοένα
zdivuiam καί se zdivnuiam εκφοβίζω, κατά τό έλλ. άγριεύω
zemam αρχίζω, κατά τό έλλ. πιάνω, π. χ. έ'πιασε νά μοϋ λέη
ziv κατοικώ, κατά τό έλλ. ζώ στό δείνα μέρος

Έπίδρασις τής Ε λληνικής  
εις την Βουλγαρικήν φρασεολογίαν

Έκτος από τά λεξιλογικά δάνεια, τά γραμματικά στοιχεία τής Βουλ
γαρικής τά όποια οφείλονται εις έλληνικήν έπίδρασιν καί τάς ανωτέρω 
σημασιολογικάς επιδράσεις πολλά έλληνικά στοιχεία κρύπτονται καί εις 
πλήθος στερεοτυπών καί παροιμιωδών εκφράσεων ή συντακτικών εκφο
ρών κοινών μεταξύ τής Ελληνικής καί τής βουλγαρικής ή καί άλλων 
βαλκανικών γλωσσών. "Οσα εκ τούτων δεν είναι παλαιά εις την Έλληνι
κήν δεν δυνανται νά θεωρηθούν με βεβαιότητα έλληνικά, διότι δεν απο
κλείεται νά προέρχονται από έπίδρασιν άλλης Βαλκανικής γλώσσης. Δια-
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ιοϋτο οί άσχοληθένχες μέ αυτά περιορίζονται συνήθως εις απλήν παρά- 
θεσιν αυτών, μή δυνάμενοι νά άνεΰρουν μετ’ ασφαλείας την αφετηρίαν 
των (*). Πάντως τά κοινά ταϋτα στοιχεία είναι πάμπολλα. Ό Papahagi 
απαριθμεί 451 τοιαυτας φρασεολογικάς αντιστοιχίας, δ δε Sandfeld γρά
φει δτι «les concordances phraseologiques sont si nombreuses qu’ on 
n’ exag6rera guere en disant que c’ est plutot 1’ exception quand ces 
langues different com p lem en t au point de vue phras0ologique* (a).

Καί διά μέν τάς παροιμίας αί δποΐαι είναι κοιναί είς την Ελληνικήν 
καί Βουλγαρικήν δεν πρόκειται νά γίνει εδώ λόγος, διότι είναι ζήτημα 
μάλλον τής συγκριτικής λαογραφίας, εχει δέ γίνει μνεία αυτών εν μέρει 
είς τούς 4 τόμους τών Παροιμιών τοΰ Ν. Πολίτου. Περιορίζομαι νά μνη
μονεύσω τήν γνώμην τοΰ R. Altenkirch, δ δποΐος εν τή ειδική περί αυ
τών πραγματείφ (1 2 3), δπου παραβάλλει τάς σλαβικός παροιμίας προς τάς 
ελληνικός, γράφει σχετικώς τά εξής: «Man kann mit Bestimmtheit 
annehmen, dass bei der grossen Aehnlichkeit griechischer und sla- 
visclier Sprichwzrter eine Anzahl direkt entlehwt wurden. Byzanz 
stand ja  als die Metropole des Ostens in engem Verkehr mit den 
Siidslaven und den Russen . . .  Auch. musste dem Umstande Rech- 
nung getragen vverden, dass nicht nur ein schriftlicher, sondern 
auch ein miindlicher Verkehr zwischen Griechen und Siidslaven 
das ganze Mittelalter hiudurch bis in die Neuzeit bestanen hatte» (4). 
Διά τάς φρασεολογικάς δμως αντιστοιχίας, αί δποΐαι αρχίζουν ενωρίς (5 6) 
διά τών συστηματικών μεταφράσεων ελληνικών κειμένων είς τήν Βουλγα
ρικήν καί τήν εξοικείωσιν τών Βουλγάρων εις τήν ελληνικήν σκέψιν καί 
Ικφρασιν ("), επειδή είναι βέβαιον δτι πολλαί εξ αυτών έχουν αφετηρίαν 
Ελληνικήν(7), θεωρώ χρήσιμον νά παραθέσω εδώ μερικός.

1 . Papahagi, Parallele Austdriicke und Redensarten im Rumanischen, 
Albanesischen, Neugriechischen und Bulgarischen. (Jahresbericht des Inst, 
f. rurnan. Sprache zu Leipzig 14 (1908), a. 113—178. V. Beschevlief, Baigari i gir- 
tsi κτλ., σ. 189.

2. Kr. Sandfeld, ένθ' άν., σ. 205.
3. R. Altenkirch, Die Beziehungen zwischen Slaven und Griechen in 

ihren Sprichwortern. Ein Beitrag zur vergleichenden Paromiographie. 
Arch. f. Slav. Phil. 30 (1909), σ. 1—47, 321—358.

4. Αυτόθι, σ. 9.
5. St. Slonski, Die Obertragung der griechischen Nebensatzkonstrukti* 

onen in den altbulgarisehen Sprachdenkmalern. Kirchhain N-L 1908.
6. Πβ. O. Griinenthal, ενθ’ άν. 32, σ. 48.
7. Πβ. Ο. Matof, ενθ’ άν., σ. 33 κέξ. Πβ. λ>. Sandfeld, ενθ' άν., σ. 39,
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Παράλληλοι συντάξεις και στερεότυποι φράσεις
'Ε λ λ η ν ι κ ο ί

"Ο δεοπότης πού είναι δεσπότης, 
καί πάλι . . .

Πρώτα πρώτα, ποιά Φά με πάρη ; 
Πόσοι καί πόσοι σάν έαένα

(=πολλοι)
Σιγά σιγά
Τόσα καί τόσα (=τόσο πολλά) 
"Ετσι κ’ έ'τσι δέν Εχει προκοπή 
Αύτό δά ήταν δ,τι ήταν !
Νά έχη νά έχη, δέκα δραχμές 
Θέλει δέ Φέλει
Ντρεπόταν δέν ντρεπόταν, (τί νά 

κάνη)
’Εδώ νά δή, έκεϊ νά δή, (πέρασε 

ή ώρα)
Φύγετε νά φύγουμε (=άς φεύγου

με γρήγορα)
Πώς πίνουν, πίνουν (=ειναι αλή

θεια δτι πίνουν)
Τής κόττας τής έπεσαν τά φτερά 
Δέν ήταν σπίτι (=στό σπίτι) 
ΆνάΦεμά τον I 
‘Ο άνθρωπος πού (τόν) είδα 
Τδν άκούει νά τραγουδή 
Δέν έχει νά πας πουΦενά 
Μήνα είδες (=μή νά)
Νά ξέρη πώς πάμε... (=εάν ξέριι) 
Πάνω σ’ αύτό (δέν έλεγε ψεμ- 

ματα)
Τράβηξε κατά κάτω 
Τοΰ Πέτρου τοϋ πήραν τό τουφέκι 
"Ενα ποτήρι κρασί (αίτιατ.)Ο) 
’Εμένα μοϋ φαίνεται πώς . . . 
"Οποιο καί νά ήταν . . .
Χώρισε μέ τή γυναίκα του 1

Β ο υ λ γ α ρ ι κ α ί
Vladika tie e vladika . . .

Parvo i parvo,koia ite  me vzeme? 
Kolko kolko kato tebe

Tilio tilio 
Tolko i tolko
Taka i taka niama prokopsija 
To beie kakvoto beie !
Da itna da ima, deset leva
Ste ne ite
Sram ne sram . . .

Ha tui da pogledne, lia onui da 
bogledne . . .

Begaite da begaime

T ie pijansvuvat, pijansvuvat

Na ptitsata i padnaha perata 
Ne beie doma 
Natenia go !
Tiovekut deto go videh 
T in go da pee 
Niama da vurvii 
Da ne vide ?
Da znae t ie  idem . . .
Za tova otgore , . .

T egli se nazad
Na Petra nu otneha oruzieta
Edna t ia ia  vino
Mene mi se struva tie  . . .
Kakvdto i da bilo
Razvezdal sas zena si

1. "Η σύνταξις μέ αιτιατικήν είναι παλαιά είς την δημώδη Ελληνικήν, πβ. τό 
μεσν. lixgav μίαν ελαίαν.

6



Τράβηξε ό’που έβλεπαν τά μά
τια του (εις το άγνωστον)

Νά ήταν δυνατό, σέ μιά στάλα 
τήν έπνιγε

Μιά βραδειά τής ήρβε ατό νοϋ 
νά τή ατείλη γιά νερό 

Νά ζή καί νά βασιλεύ η (=νά ευ
τυχή)

Πάνω κάτω έτσι (=περίπου) 
Πάρε - δώθε (συναλλαγή) (*) 
"Εφτασε τύ μαχαίρι ατό κόκκαλο 

(=δέν υποφέρεται πια)
Φύγετε άπό τό κεφάλι μου (=ξε- 

φορτωθήτε με)
Αύτή τή δουλειά ϋ·ά κάνω τώρα ; 
Κοίταζε τή δουλειά σου (=μήν 

ανακατεύεσαι, έσο ήσυχος)
Αύτό είναι δική της δουλειά 
Τί δουλειά εϊν’ αύτή ; (= ι’ είναι 

αυτα ;)
Μεγάλη δουλειά / (=δυσκολο! 

είρων.)
Δέν έχει έννοια (—δεν προσέχει) 
Πέταξε τά ράσα (έγινε πάλι κο

σμικός)
Ά πό ποϋ ώς ποϋ σέ μ ισώ ; (=

για ποιο λόγο;)
Θά τού δώσω νά καταλάβη (=

θά τον τιμωρήσω)
ΤΗρϋ·ε ό λόγος ατό δείνα ζήτημα 
Θά φάς ξύλο (= θά δαρής)
Μοΰ έφαγε τ’ άφτιά (=μοϋ τό λέει 

διαρκώς)
Δέν έχω καιρό ν’ άρπάξω κρύω

μα (=δέν επιθυμώ καθόλου) 
Στάσου νά σέ μάϋ·ω έγώ (απειλή) 
Θεός φυλάξοι νά σέ πάρουν μυ

ρωδιά 1
1. Ή  εκφρασις είναι είς την Έλλ 

μ ε τ ά  γ ν ν α ι χ ό ί.

sa

Pobegflal deto mu vidiat otSite

Da bi moglo, vaf kapka voda bi 
ia udavila

Edna vetSer i doSlo na am da 
ia prati za voda 

Da zivee i da zaruva

Gore - dolu taka 
Zemane - davene 
Doide nozut do kokala

Mahkaite se ot g lavata mi

Tova mi e rabotata sega ? 
Gledaisi rabotata

Tam negova si rabota 
Kakva e taia rabota ?

Goliama rabota !

Ne go e enia 
Hvurlil rasoto

Ot de na kude da te m razi?

Ste mu dam da razbere

DoSla duma a . . .
Boi Ste iadeS 
Izede mi uSite

Niamam vreme da hvaStam na- 
stinka

TSaka'f az teve da te nautSa 
Pazi Boze da te naduSat

νικήν παλαιό. Πβ. μ ή  δώ σ^ ς κ α ι  λ ά β η ς

Ν. Π. Άνδριώτη
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Νά μη σάς ξαναδοϋν τά μάτια
μου (=νά φύγετε)

"Ετσι σέ ϋ·έλω !  (=καλά εκσνες, 
μπράβο !)

Σά Skv άκούς, τί νά αοϋ κάνω; 
Δέν πέφτει παρακάτω (=δέν υ

στερεί)
Λίγο οοϋβ&ε I (=είρων. εφαγες 

πολύ)
Αυτός είναι έ’να γαϊδούρι καί μισό 
Μας έγραψαν στοϋ διαύλου τό 

τεφτέρι
Πίνε, άπου βέλει άς τά βγάλη ή 

άκρη
Καβαλλοϋαε τό άλογο καί άιντε 

γιά τά χωριά
Θά γυρίαη αυτός τ ' Άγιου Κού

κου (=ποτέ)
Τόν άτρωγε μέ τά μάτια 
"Εχε το ατό νοϋ σου (=νά τό θυ

μάσαι)
"Εχω, πώς νά μήν ϊχω  
’Εσύ ξέρεις (=κάνε δπως νομίζεις) 
Πάει κ’ έ'ρχεται (=εΐναι υποφερτό) 
Νάχης πλατειά καρδιά (=νά υ

πό μένΐΐς)
Δε μοϋπιασε τό μάτι (=δέ μοΰ 

άρεσε)
"Ανοιξε τά μάτια σου (=πρόσεξε) 
Δέν έ'χει τσακιστή δεκάρα 
Νά ζής αάν άνθρωπος (=άξιο- 

πρεπώς)
Ψοφά γιά κάτι(=τό επιθυμεί πολύ) 
"Εχει γούστο (νά αυμβή τέτοιο 

πράγμα I)
"Εχεις λάβος (=πλανάσαι, σφάλ

λεις)
Γιά άνομα τού Θεού I 
Φωτιά νά τά κάψη / (κατάρα)
Είς πολλά άτη !

Da ne vi gledat otiite mi 

Taka te iskam

Kato ne s lu ia i, kakvo da ti pravia 
Ne padat po dolu

Malko mu ide!

Toi e magare i polovina 
Ni su napisali u diavolskija tef- 

ter
Pii, na deto ite  da mu izleze 

kraia
Iahae konia i liaide po selata

Ste vurne toi na kukov den

Jade go sas pogleda 
Imai go na ume

Imam, kak da niamam 
T i znaei 
Idi dodi
Da im ai iiroko sirtse

Ne me livana okoto

Si otvariai otiite 
Niama stiupena para 
Da ziveei kato tiovek

Toi za . . . umira 
Ima haz !

Im ai greika

Za ime Bozie 
Ogun da gi izgori 
Za mnogo godini 1
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"Ωρα σας πάλή !
"Αρχισε νά μέ ρωτά γιά τοΰτο για 

κείνο (=γιά διάφορα πράγματα) 
'Αμάξια, δαα &έλεις (=πολλά) 
‘Εγώ, νά σοϋ ηώ τήν άλήΟ'εια, ε ί

μαι κουρασμένος(—εχώ, ξέρεις..) 
Κ ’ έγώ, νά σοϋ ηώ, δτσι 

σκέπτομαι
Χωρίς άλλο (=άνυπερθέτως)
Ή Αφεντιά σας (=§σεΐς)
"Ανοιξε ή ό'ρεξή μον 
Δέν ξέρεις, ήρ&ε ό δείνα 
Νά ζϋς, β,φηαέ με I

Dobar vi tSas
Toi potSna da me razpitva za 

tova za onova 
Faitoni, kolkoto iskaS 
Az, pravo da ti kaza, sam mo- 

ren
Da ti kaza li, i az taka m islia

Bez drugo 
Gospodsvo vi 
Otvori mi se igtali 
Ne znae& . . .
Ziv da si, pusna m e !

Γενική σημείωσή Διά τήν έκτύπωσιν των έκ τής 'Ελληνικής Βουλγαρι
κών λέξεων δέν ήτο δυστυχώς δυνατόν νά γίνη χρήσις τών κυριλλικών γραμμάτων, 
ανυπάρκτων εις τά ελληνικά τυπογραφεία. Διά τοΰτο παρέστη άνάγκη νά μεταγρά
φουν αΐ λέξεις αΰται μέ λατινικά γράμματα, καίτοι ταΰτα δέν επαρκούν διά τήν 
ακριβή παράστασιν όλων τών Βουλγαρικών φθόγγων. Επίσης, λόγιρ τοΰ ότι ή πα
ρούσα εργασία προορίζεται δι’ έλληνας κυρίως άναγνώστας, ήτο άνάγκη νά σημειωθή 
καί δ τόνος τών έκ τής ελληνικής βουλγαρικών λέξεων. 'Επειδή όμως τά λατινικά 
τυπογραφικά στοιχεία τονουμένων φωνηέντων ήσαν ανεπαρκή, παρέστη άνάγκη νά 
τεθούν ένίοτε καί βαρεΐαι αντί οξειών καί γράμματα διαφόρου τυπογραφικού 
ρυθμού.



Δ. Κ. ΒΟΓΑΖΛΗ Δ. Ν.

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ο Ι  Κ Α Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑφΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τά αίτια τής Εθνικής μας αιμορραγίας ούτε όίγνωατα ούτε ανεξήγητα 
είναι. Οί αιματηροί αγώνες καί δηώσεις τής Θράκης, οΐ μεταναστεύσεις, οί 
σφαγές τών κατακτητών καί απαγωγές, οί άλλαξοπιστίες καί προ παντός στα 
χρόνια τής στυγερός δουλείας υπό τους Τούρκους, ή αφομοίωση πού άρχισε 
από τον 12ο αιώνα στον καιρό τοϋ δευτέρου βασιλείου τών Βουλγάρων καί 
βοηθήθηκε εξαιρετικά από τό ομόθρησκό τους, ως διαπιστώνεται καί από τή 
φυσιογνωμία, τά ήθη κι’ έθιμα καί την πνευματική αγχίνοια τών βουλγαροφώ- 
vcov Θρακών, αλλά κι” από τή συγγένεια, πού πολλές Ελληνικές στις πόλεις 
οικογένειες καί σήμερα έχουν μέ τις επιγαμίες μ’ αυτούς, (ολιγόστεψαν τον 
Ελληνισμό στο 1)10 περίπου τοϋ δλου πληθυσμού τής Βορείου Θράκης. 
’Έτσι, περιωρίσθηκε ό Ελληνισμός στις πόλεις, πού ακόμα φέρουν τά πα- 
λαιά τους ονόματα, Φιλιππούπολις, Στενίμαχος, Άγχίαλος, Μεσημβρία, 
Πύργος, Σωζόπολις καί σέ μερικές περιφέρειες τής υπαίθρου χώρας κοντά 
στήν παραλία, στο λεκανοπέδιο τής Κάτω 'Γούντζας καί στο λεκανοπέδιο τοϋ 
’Άνω "Εβρου.

Δέ μπορούμε βέβαια νά ξαίρουμε ποιά ωφέλεια θά καρπονόμαστε, 
αν εγκαίρως έλαμβάνετο ή σύντονη καί άρμόζουσα φροντίδα, γιά νά εξελλη
νίσουμε -εμείς καί εκχριστιανίσουμε τούς βαρβάρους Βουλγάρους, πού εγκατα
στάθηκαν στή χώρα. Πάντως όμως θά τούς άποσπούσαμε από τό Σλαυϊσμό, 
μέ τή μετάδοση σ’ αυτούς τής Ελληνικής γλώσσας μαζί μέ τή θρησκεία, πού 
τώρα μόνο ή γλώσσα τούς συνδέει. Τή γλώσσα αυτή τήν πήραν από τούς 
Σλαύους, γιατί μ’ αυτούς συγκατοίκησαν στή Μοισία. Οί Βούλγαροι πού 
κατέβηκαν τότε στήν αυτοκρατορία μας, εΐταν Τουρανικής καταγωγής καί 
μιλούσαν ξεχωριστή γλώσσα, ώς επιβεβαιώνεται από λείψανά της σ’ επίση
μες ελληνικές επιγραφές τών πρώτων τους ηγεμόνων. Αυτοί, ώς φαίνεται, 
είχαν αύλική γλώσσα καί τήν Ελληνική, επομένως πολύ πιθανώς ώς μή 
σλαυόγλωσσοι δέν θά εΐταν σήμερα πολέμιοι τοϋ 'Ελληνισμού άμείλιχτοι καί 
δέ θά διεκδικοϋσαν μέ κάθε μέσο καί μέ ισχυρούς προστάτες προσβοηθού- 
μενοι, τήν πατρική μας κληρονομιά, αφυπνισμένοι φυλετικά ώς Σλαϋοι από 
τούς Πανσλαυιστές μπροστά από έναν αιώνα.

Δυστυχώς αυτό δέν έγινε. Ή  μέν ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
πού κατέστησε τό 'Ελληνικό Βυζάντιο πρωτεύουσα καί καθιέρωσε σέ λίγο 
ώς γλώσσα επίσημη τήν ελληνική, μέ τον καιρό,—μάλιστα από τή Μακεδο
νική δυναστεία,—μετεβλήθηκε τέλεια σ’ ελληνικό κράτος, δέ φρόντισε καθό
λου κατά τό διοικητικό της σύστημα νά τούς έξελληνίση, αν καί τούς παρε- 
χώρησε νά κατοικήσουν τή χώρα ανάμεσα ’Ίστρου καί Αίμου. Τό δέ 0ϊ·
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κουμ. Πατριαρχείο, ως 'Ελληνική ’Εκκλησία, ωλιγώρησε τής αποστολής της. 
Διότι τό Πατριαρχείο δεν έκαμνε διάκριση φυλών, επειδή εσέβονταν τον 
εθνικισμό καθενός, που ε’ίταν στην πνευματική του κυριαρχία, άλλα και φ ύ 
λαγε δλα τά στοιχεία, πού μαύτά κάθε εθνότητα συντηριέται.

Γ ι’ αυτό όχι μονάχα σεβάσθηκε τή γλώσσα κάθε εθνότητας, άλλα και 
διεφύλαξε και την περιφρούρησε δίνοντας στους καθυστερημένους στον πο
λιτισμό και στην πνευματική ανάπτυξη τα μέσα τής προόδου καί τή συγκρά
τησή τους στήν εθνική αυθυπαρξία. 'Απ’ αυτό τό κοσμοπολίτικο πνεύμα 
οδηγούμενο τό Πατριαρχείο ουδέποτε σκέφτηκε νά επιβάλη, όπως έγινε μέ 
τήν παπική εκκλησία στή Δύση, μια γλώσσα ίδιάζουσσ στή λατρεία τού 
Θεού, άλλ’ έκρινεν όλες κατάλληλες γ ι’ αυτό καί θεραπεύοντας καί τή φτώ
χεια μερικών απ’ αυτές, τις ανέπτυξε καί τίς διεμόρφωσεν μέ τούς λειτουρ
γούς του, για νά μή υστερούν σέ σαφήνεια νά διερμηνεύουν τις δογματικές 
έννοιες.Άπ’ αυτό τό πνεύμα όρμώμενο τό Πατριαρχείο εξεχριστιάνησε καί 
τούς Βουλγάρους χωρίς καμμιά ενέργεια νά τούς εξελληνίση. Καί δέ θά εΐταν 
δύσκολο νά εξελληνισθούν τότε καί ακόμα αργότερα οί Βούλγαροι, γιατί τότε 
συνέτρεχαν πολές ευνοϊκές περιστάσεις. Μπορούσε τό Πατριαρχείο νά έπι- 
βάλη σ’ αυτούς τήν 'Ελληνική γλώσσα σάν όργανο διερμηνεύσεως τών ικε
σιών προς τον Θεόν κάθε άλλης εκκλησίας, γιατί στή γλώσσα αυτή γράφτη
καν τά βιβλία τής Καινής Διαθήκης, μ’ αυτήν διδάχθηκε ό λόγος τού Ευαγ
γελίου καί σ’ αυτήν οι Οεοφόροι Πατέρες καί αί Σύνοδοι καί τό πνεύμα τού 
χριστιανισμού ανέπτυξαν καί έθεσμοθέτησαν τά μέσα γιά τή σωτηρία τού 
ανθρώπου. ’Αλλά τό Πατριαρχεΐον όχι μόνον δέν επεχείρησε καμμιά τέτοια 
απόφαση, άλλ’ άπεναντίας μάλιστα μέ τούς άποστόλους Κύριλλον καί Με
θόδιον κατεσκεύασε γράμματα γιά όλους τούς Σλαύους καί τούς Βουλγάρους 
κι’ έγινε έτσι δημιουργός τής παναρχαίας Ικκλησιαστικής φιλολογίας, όταν 
Πατριάρχευε ό μεγαλώνυμος Φώτιος κι’ αργότερα βοήθησε μέ τούς λειτουρ
γούς του εγκαθιδρύοντας σχολειά γιά τήν πνευματική τους διαμόρφωση.

"Οχι άδικα λοιπόν ό Διονύσιος ό Θερειανός κρίνοντας αυτά τά ολι
σθήματα τού Πατριαρχείου λέγει: «*Αν άπ ’ άρχής ένέμενε πιστόν εις τήν 
'Ελληνικήν καί διά τοαούτων εύπρεπών παραδόσεων καί Άϋ·λων κα- 
ϋ·ιερωμένην αύτοΰ έντολήν, &ν έφρόντιξε όλιγώτερον περί κοσμοπολι
τισμού πλεΐον δέ καί μεΐζον περί τον 'Ελληνισμού, ·&·ά εϊχεν ίσως νϋν 
εύρυτέραν αυθεντίαν καί εύπαγεατέραν συνοχήν».

Αυτή ή πολιτική έπέφερε τήν εξόντωση τού Βορειοθρακικού Έλλη 
νισμού παρ’ όλη τήν περιφρούρηση τής γλώσσας καί τής θρησκείας τών εκεί 
Ελλήνων μέ άρθρα ιδιαίτερα πού κατωχύρωναν τό καθεστώς τής αυτονομίας 
τών λαών τής Ά ν. Ρουμελίας, καί εχαλάρωσε τήν ενότητα τού Ελληνισμού 
καί νοτιώτερα ώς τό σημείο ν’ απειλείται ό Ελληνισμός παντού.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

(Κατανομή τής ίλ η ς .-  Περιεχόμενο τοΰ Α' Μέρους τής μελέτης «Βούλγαροι 
καί "Ελληνες·. —Κατά τί διακρίνεται τό πρώτο άπό τό δεύτερο Μέρος

Ή συγκριτική μέθοδος πού ακολουθείται καί τά πλεονεκτήματα της.
Σύντομη επισκόπηση τών πέντε κεφαλαίων πού αποτελούν τό Β' Μέρος).
§ —1. Σέ μια προηγούμενη μου ιστορική, πολιτική και λαογραφική 

μελέτη με τόν ί'διο τίτλο: «Βούλγαροι και "Ελληνες», αλλά μέ υποτίτλους: 
«Εκατό χρόνια» (1850—1950)· α) ’Αγώνων τών δύο εθνών για την επι- 
κράτησί τους στη Βαλκανική καί β) ’Αντιλήψεων Βουλγάρων ήγετών καί δια
νοουμένων, εξιστόρηση μέ κάθε αντικειμενικότητα καί άμεροληψία τών 
διαδοχικών αυτών αγώνων, πού άρχισαν γύρω στά 1850 μέ τόν εκκλησία" 
στικό μεταξύ τών Βουλγάρων καί τοΰ Πατριαρχείου τής Πόλεως σάλον κ’ εξα
κολούθησαν ολόκληρη εκατονταετηρίδα.

Είναι ιστορία ; Βεβαίως, άλλα Ιστορία ζωντανεμένη από προσωπι
κές εντυπώσεις κι’ αναμνήσεις ή γνωστών καί φίλων Βουλγάρων καί'Ελλήνων, 
ανθρώπων δμως άδεκάστων κι’ αντικειμενικών, οί όποιες εν τούτοις δέν ανα
γράφονται χωρίς τόν άπαιτούμενον έλεγχο.

Στο πρώτο μέρος τής μελέτης μου στρέφω προπάντων προσοχή στήν 
ιστορία καί τήν πολιτική ιών ηγετικών στελεχών τοΰ Βουλγαρικού λαοϋ, πού 
άνέλαβαν καί διεξήγαγαν αυτούς τούς αγώνες ή τούς άπεκήρυξαν '). Στο δεύ- 1

1) Τά δεκαενέα κεφάλαια τοΰ Α' μέρους φέρουν τούς επόμενους τίτλους : 
Εισαγωγή (κατά τί διαφέρει ή παρούσα μελέτη άπό όλες όσες έγρόφησαν ώς τώρα 
πάνω στό ίδιο θέμα. Ή πρωτοτυπία της. — ΚΕΦ. A'. Ν. Τσαλίκωφ. Καραβελισταί καί 
‘Εθνικόφρονες. (Ή πολιτική των άπένσντι τής 'Ελληνικής μειονότητας). —ΚΕΦ. Β'· 
Ό  όπλαρχηγός Γκερτζίκωφ (οί Γραικομάνοι). —ΚΕΦ. Γ'. Μάρκο Μπαλαμπάνωφ. Ό  
σοφός καθηγητής (Πώς θά ήτανε δυνατή ή συνεννόησι). ΚΕΦ. Δ'. Γρ. Νάτσεβιτς, 
("Ενα; διορατικός Διπλωμάτης). — ΚΕΦ. Ε'. Ό  Νικ. Γεννάδηεφ, (Ό  δολοφόνος τοΰ 
'Ελληνισμού τής Βουλγαρίας. Ή προπαρασκευή τοΰ ανθελληνικού διωγμοΰ τοΰ 1906). 
— ΚΕΦ. ΣΤ'. (Πώς δέν πυρπολήθηκε ή Φιλιππούπολι. Ρημάδια 82 ελληνικές θρη
σκευτικές Κοινότητες).—ΚΕΦ. Ζ'. Δ. Γκρέκωφ καί Ά θ .  Κάμπλεσκωφ, (Ή αντοχή 
τοΰ Β φειοθρακικοΰ Έλληνισμοΰ). — ΚΕΦ. Η'. Τό παμβουλγαρικό μίτιγγ τής 16 
Άπρ. 1906 στή Φιλιππούπολι. — ΚΕΦ. Θ'. Ό  ήγεμών Φερδινάνδος καί ό Σταμπου- 
λώφ. (Ή διαγωγή των απέναντι τοΰ Ελληνισμόν)·—ΚΕΦ. Γ. Ό  Φερδινάνδος καί 
τά όνειρά του. (Ή Βουλγαρία κράτος ανεξάρτητον. Ή Βαλκανική συμμαχία).—ΚΕΦ. 
ΙΑ'. Ό  Δημ. Μίσσεφ, Ό  Γεν. Γραμματεύς τής Εξαρχίας. (Τά όπλα Πατριαρχείου 
καί ’Εξαρχίας κατά τόν Έλληνοβουλγαρικόν ’Εκκλησιαστικόν αγώνα. — ΚΕΦ. ΙΒ'. 
Ίβάν Εύστ Γκέσσωφ, Ό Πρωθυπουργός τής Βουλγαρίας. (Οί Βαλκανικοί πόλεμοι 
καί τ’ άποτελέσματά τους). — ΚΕΦ. 1Γ\ Βασ. Ροντοσλάβωφ καί Δ. Τόντσεφ. (Τό 
γερμανόφιλο κόμμα. Ό Α'. Παγκόσμιος Πόλεμος). — ΚΕΦ. ΙΔ'. Ό  Άλέξ. Σταμπο- 
λίσκι. Ό Πράσινος Δικτάτωρ. Ή συνθήκη τοΰ Νεϊγύ τοΰ 1920. Ή διαγωγή του 
απέναντι τοΰ Έλληνισμοΰ. ’Εσωτερική καί ’Εξωτερική πολιτική τοΰ Βουλγαρικοΰ 
Αγροτικού Κόμμστος. — ΚΕΦ. ΙΕ'. Ιβάν Βάζωφ. Ό 'Εθνικός ποιητής τών Βουλ

γάρω ν—ΚΕΦ. ΙΣΓ. Ρακόβσκι, Κολάρωφ, Ρόζεμπεργ, Όργανωταί τοΰ Κ-Κ.Β. Ή
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τερο μέρος—, τό παρόν—τό κέντρο τής ερευνάς αποτελεί κυρίως τό λαογρα- 
φικό στοιχείο.

§ 2.—Ή  μέθοδος πού ακολουθείται σ’ αυτό μου τό πόνημα είναι 
συγκριτική. ’Εξετάζονται αΐ αντιλήψεις, τά ήθη, έθιμα δ ψυχικός κόσμος 
τοΰ Βουλγαρικού λαού, τού χαρακτήρος του, Ιδίως των αγροτών πού αποτε
λούν τά 80 ο)ο τού πληθυσμού καί άντιπαραβάλλονται με τά ήθη, έθιμα, τον 
χαρακτήρα τού Ελληνικού έθνους. Αυτή ή αντιπαραβολή παρουσιάζει πιο 
παραστατικές τις αντιθέσεις των δυο λαών Διότι πρέπει νά τονισθή δτι δν 
και γείτονες, και μ’ δλο πού έζησαν κάτω από τον τουρκικό οδοστρωτήρα τέσ- 
σαρες ολόκληρους αιώνες, — ωστόσο οί διαφορές τού χαρακτήρος είναι πολύ 
μεγαλύτερες από τις ομοιότητες.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στή Φιλιππουπολι, υπήρξα χρόνια δικαστής 
και δικηγόρος στή Βουλγαρία, ταξίδεψα και γύρισα από κοντά σχεδόν κάθε 
γωνιά της, κάθε κοινωνική της τάξι κΓ επομένως γνώρισα τό λαό της κατά 
βάθος, από τήν δψι κι’ από τήν ανάποδη. Ή  λογία παράδοσι 'Ελλήνων 
καί Βουλγάρων και δ,τι έχει γραφή δχι μονάχα στις δύο γλώσσες, αλλά καί 
στή γαλλική, γερμανική καί ρωσική, γιά τήν ιστορία καί λαογραφία τών 
δύο χωρών δέν μού είναι άγνωστη. ’Αλλά σ’ αυτό θά στρέψω τόσο προσοχή, 
δσο σ’ εκείνα πού εξήντα χρόνια καί πλέον έχουν ύποπέσει στήν άμεσή μου 
άντίληψι κι’ εκτίμησι. Ά ν  καί παθών—γιατί κΓ εγώ μέ χιλιάδες άλλες έλ- 
λήνων τής Βουλγαρίας αναγκάσθηκα μετά τον ανθελληνικό διωγμό τού 1906 
νά έκπατρισθώ, — δέν μνησικακώ εντούτοις εναντίον τοΰ βουλγαρικού λαού. 
"Αλλωστε τό κίνημα εκείνο πού είχε ώς αποτέλεσμα τό ξερίζωμα τού βορειο- 
θρακικού Ελληνισμού από τήν πατρική του γή δέν τό προκάλεσε δ απλός 
λαός αλλά ή σπείρα τών Βουλγάρομακεδόνων κομιτατζήδων μ’ επικεφαλής 
τον σταμπουλοφικόν υπουργό τον Νικόλα Γεννάδηεφ, επίσης Βουλγαρομα- 
κεδόνα. (Πρβ. Μέρος Α', κεφ. Ε' καί Σ'Γ', τής μελέτης μου «Βούλγαροι 
καί "Ελληνες»), ’Άλλο τό ζήτημα αν ή Βουλγαρική Εκκλησία καί μερικά 
άτομα, καθαυτό Βούλγαροι, επωφελήθησαν από τό ανθελληνικό κίνημα. 
«Δρυός πεαούοης πάς άνήρ ξυΐεύεται». ’Αλλά τά «σπασμένα» τά πλή
ρωσε καί πάλι 6 απλός βουλγαρικός λαός ’).

§ 3 .—Γενικώς στήν Ελλάδα γιά τον Βουλγαρικό Λαό επικρατεί μια 
συγκεχυμένη ιδέα. Βάζουν στον ίδιο παρονομαστή, στό ίδιο λεβίτι ήγέτες 1

Α' Κομμουνιστική Έπανάστασι στά 1924. Ανήκουστες αγριότητες Βουλγάρων κατά 
Βουλγάρων. — ΚΕΦ. ΙΖ'. Τά δραμματικά γεγονότα 1924—1950. (Ό  Β'. Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Ή διαβαλκανική διάσκεψι. Ό αντίκτυπος τών γεγονότων τής Βουλγα
ρίας στή Βαλκανική. Τό σημερινό κομμουνιστικό καθεστώς στή Βουλγαρία).—ΚΕΦ. 
ΙΗ . Άνακεφαλαίωσι καί Συμπεράσματα.—ΚΕΦ ΙΘ'. (ΑΙ απαιτήσεις των. ΑΙ αξιώ
σεις μας. Επίλογος).

1) Π ρ β λ .  π α ρ α κ ά τ ω  Κ ε φ . Ε ' ,



Σ υγκρ ιτ ικ ή  λαογρα φ ική  κα ί Ιστορ ική  μελέτη 105

καί απλό Λαό. Τά λάθη των πρώτων καί τις αυθαιρεσίες τους τις φορτώ
νουν ανεξέλεγκτα στη ράχη τοΰ δευτέρου. Αυτό πάει κΓ έρχεται. Βεβαίως 
—πού λέει δ λόγος —«τό ψάρι από τό κεφάλι βρωμά». Τό αξίωμα τούτο, 
άν δεν εφαρμόζει καί τόσο σέ μάς, δμως εφαρμόζει πληρέστατα στον νομο
ταγή καί πειθαρχημένο Βουλγαρικό Λαό ’)· Πάντως ή δικαιοσύνη τ’ απαι
τεί νά γίνεται αυτή ή διάκρισι. Άλλα πολύ μεγαλύτερη θολούρα καί συγχυσι 
επικρατεί στο λαό μας, καί σέ δικούς μας καί ξένους συγγραφείς ακόμα, 
όταν δεν κάνουν καμμίαν απολύτως διάκρισι μεταξύ Βορειοβουλγάρων (κα
τοίκων τής Μυσίας), Νοτιοβουλγάρων (κατοίκων τής Άνατολ. Ρουμελίας) καί 
των Βουλγαρομακεδόνων. Έ ν τούτοις ή ψυχοσύνθεσι καί ιδιαιτέρως ή δια
γωγή καί τά αισθήματα των τριών αυτών ομάδων απέναντι τοΰ Ελληνι
σμού είναι πολύ μεγάλη. Βεβαίως καί οί τρεις αυτές ομάδες έχουν αρκετά 
κοινά χαρακτηριστικά καθώς λ. χ. τή γλώσσα a). Αλλά ή διαφορά τού χα- 
ρακτήρος μεταξύ τών καθαυτό Βουλγάρων καί τών Βουλγαρομακεδόνων εί
ναι πολύ μεγαλύτερη από τά σημεία τής επαφής των. Αυτό είναι τό κύριο 
θέμα πού Ιξετάζεται στο Λ' κεφάλαιο αυτής τής πραγματείας. Στο επόμενο 
τό Β' κεφάλαιο εξετάζονται τά πλεονεκτήματα,—φησικά καί επίκτητα — πδ- 
χουν οί Βούλγαροι απέναντι μας. Στο Γ' κεφάλαιο αναλύονται κάτι χτυπητά 
χαρακτηριστικά τών Βουλγάρων πού μάς χωρίζουν. Έξαρτάται από ποιά 
σκοπιά τά βλέπει ό αναγνώστης για νά τά θεωρήση πλεονεκτήματα ή μειονε
κτήματα. Στο Δ' κεφάλαιο εξετάζονται τά φανερά μειονεκτήματα τών Βουλ
γάρων. Τέλος τό Ε' καί τελευταίο κεφάλαιο μέ τον τίτλο «Άνακεφαλαίωσι 
καί Συμπεράσματα»—είναι αυτούσιο, παρμένο από τό ΙΗ' κεφάλαιο τού 
Πρώτου Μέρους τής μελέτης, πού έχει άναμφισβητήιως τή θέσι του κι’ εδώ. 1

1) Πρβ. παρακάτω Κεφ. Β'. § 3.
2) ’Αλλά καί ή γλώσσα τών Σλαβομακεδόνων δέν είναι εντελώς ίδια μέ τή 

βουλγαρική. Είναι μάλλον ενα ενδιάμεσο Ιδίωμα μεταξύ βουλγαρικής καί Σέρβικης. 
Στή γραφή Βούλγαροι καί Βουλγαρομακεδόνες ακολουθούν τήν *Κύριλιτσα» δηλ. 
τήν παλιά σλαβική εκκλησιαστική γλώσσα μ’ αρκετές εννοείται μεταβολές, ενώ οί 
Γιουγκοσλαβομακεδόνες μεταχειρίζονται τή σλαβική ώς καί τή λατινική γραφή, 
μάλλον όμως τήν πρώτη. Επίσης οι Σλαβομσκεδόνες στήν ορθογραφία καί τό το
πικό μέρος πλησιάζουν περισσότερο τούς Βουλγάρους. Ό  τονισμός δμως τών λέ
ξεων καί γενικά τό φωνητικό μέρος τοΰ ήχου ταυτίζεται σχεδόν μ' αύτό τών Σέρ- 
βων. "Εκτός αΰτοΰ ή μακεδονική εχει στό λεξιλόγιό της πολύ περισσότερες τουρκι
κές καί ελληνικές λέξεις ή λέξεις μέ ρίζες ελληνικές (Ιδίως ρημάτων) καί καταλή
ξεις σλαβικές. 'Εκείνο όμως πού χωρίζει τούς Βουλγαρομακεδόνες καί τούς κα
θαυτό Βουλγάρους δέν είναι τόσο ή γλώσσα καί ή εξωτερική της έμφάνιαι, όσο ό 
χαρακτήρ της καθώς θά δούμε στό ευθύς επόμενο κεφάλαιο,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΒΟΡΕΙΟΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 

Χαρακτηρισμός.—ΑΙσ&ήματά των άηέναντι τοϋ ”Ελληνισμού

('Επιτυχημένος χαρακτηρισμός τών Βουλγαρομακεδόνων άπό τόν Γρ. Νάτσε- 
βιτς καί τόν Βουλγαρικό Λαό.—Γιατί μας μισούν θανάσιμα.—Ή 'Εσωτερική καί 
ή ‘Εξωτερική Βουλγαρομακεδονική Όργάνωσι. Σκοπός, μέσα καί συνθήματά της. 
—Ή έπανάστασι τοϋ «Ήλίν - Ντέν κατά τόν Ίοΰλιο τοΰ 1903».—Τ’ αποτελέσματα 
της.—Παύλος Μελας καί Ί ω ν  Δραγούμης. — Στατιστική. — ’Αγώνες Κομιτατζήδων 
καί "Ελληνικών αντάρτικών σωμάτων στή Μακεδονία.—Ή στάσις τής Τουρκικής 
άρχής.—Τό σάρωμα τών Κομιτατζήδων άπό τής Νέες Χώρες τέλος τοΰ 1903.— Ή  
ψυχοσύνθεσι δύο γειτονικών Λαών. — Τά αισθήματα τών Βορειοβουλγάρων απέ
ναντι τοΰ Έλληνισμοΰ.—Ιστορικά καί ψυχολογικά αίτια τοΰ Φιλελληνισμού των.— 
Τΰρναβο καί Άρμπανήσι.—Τά αισθήματα τών Νοτιοβουλγάρων απέναντι μας).

Έτονίσαμε στην τρίτη παράγραφο τής εισαγωγής, δτι δεν δικαιολο
γείται άπό τά πράγματα, μιλώντας γιά τόν Βουλγαρικό λαό καί τά αϊσθή- 
ματά του απέναντι μας, νά βάλουμε στον ίδιο παρονομαστή Βουλγαρομακε- 
νας, Βορειοβουλγάρους καί Νοτιοβουλγάρους,

”Ας εξετάσουμε λοιπόν κάθε μιά άπό τις τρεις ομάδες χωριστά.
§ 1.—*Η γνώμη μου γιά τούς Βουλγαρομακεδόνες (εννοώ τούς Έ- 

ξαρχικοΰς, διότι γιά τούς Πατριαρχικούς σλαβοφώνους τής Ελληνικής Μα
κεδονίας καί τής Θράκης, τούς «Grecomani»: Γραικομανεΐς—καθώς τούς 
ονομάζουν οί Βούλγαροι—, «Σλαβοφώνους "Ελληνας» καθώς τούς ονομά
ζουμε εμείς, έγινε αρκετός λόγος στο πρώτο μέρος τής μελέτης μου '), ή 
γνώμη μου λοιπόν δεν διαφέρει καί πολύ από τή γνώμη τοϋ Γρηγόρη Νά- 
τσεβιτς. ’Άλλωστε ή δική του, γνώμη ενός ομοφύλου των, καλοΰ Βουλγάρου 
πατριώτου καί διαπρεπούς πολιτικού είναι φυσικό νά βαρόνη πολύ περισσό
τερο άπό τή γνώμη ενός Ρωμηοϋ, δσο καί αν έγνώοισε δ τελευταίος πρό
σωπα καί πράγματα τοϋ Μακεδονικού “Εθνους άπό κοντά καί κατά βάθος.

’Αλλά γιά νά μήν υπάρχουν διάκαινα σ’ αυτό τό Β' μέρος τής ερευ
νάς μου, τθέλω αυτούσια νά μεταφέρω τόν σχετικό παράγραφο άπό τό τέ
ταρτο Κεφάλαιο τοϋ Α' μέρους, δπου άναγράφεται μιά συνέντευξη τοΰ Γρ. 
Νάτσεβιτς, με τόν Ν. Τρανό, πού ήτανε μέλος τής Ελληνικής ’Αντιπροσω
πείας στήν Μικτή Έλληνοβουλγαρική Επιτροπή Μεταναστεύσεως στή Σό
φια. “Οπως άναφέρεται εκεί, δ Ν. Τρανός φίλος καί συνάδελφός μου στήν 
εν λόγφ επιτροπή, υπήρξε εξ άλλου συμφοιτητής στο Παρίσι καί κατόπιν 
στή Σόφια (δπου χρόνια ό Τρανός διετέλεσε πάρεδρος τοϋ εκεί Έφετείου) 
φίλος καί γείτονας τοΰ Νάτσεβιτς.

Οί Βουλγαρομακεδόνες (εννοούσε δ Γ. Ν. τούς ’Εξαρχικούς καί μά- 1

1) Κ ε φ . Β ' ,  Ι Β '  κ α ί  Ι Η ' .  —  ’ Ε π ίσ η ς  π α ρ α κ ά τ ω  Κ ε φ . Ε '.
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λίστα αυτούς πού είχαν όριστικά έγκατασταθή στί) Βουλγαρία) είναι ένα; 
παράξενος λαός. ’Έτσι καθώς γεωγραφικά συνορεύει η χώρα του μέ την Ε λ
λάδα, την Σερβία καί τη Βουλγαρία, αντί να πάρη από κάθε ράτσα κάτι 
καλό, κληρονόμησε μόνον τά έλαττώματά τους. ’Από σάς τούς Ρωμηούς κλη
ρονόμησε την πολιτικολογία, τη λογοδιάρροια ‘).—κ«ί μή προς κακοφονι- 
σμό σας—την υπουλότητα 1 2 3 4 5), ’Από τούς Σέρβους την τσαπατσουλιά και τη 
βρωμιά "), και από εμάς τούς Βουλγάρους τό πείσμα και την τσιγκουνιά. 
Πρόσθεσε σ’ αυτά έναν τυχοδιωκτικό χαρακτήρα κα'ι την ελαστικότητα τής 
εθνικής των συνειδήσεως και θάχης τό πορτραΐτο τοΰ σημερινού Μακεδόνος. 
Γ ι” αυτό ακριβώς δ λαός μας τις πόρτες πού μ’ ενα σκούντηγμα ανοίγουν 
προς τά μέσα ή προς τα έξω, τις ονόμασε «Μακεδονικές Πόρτες». Είχε έξ 
άλλου δίκιο ό γέρο Ντραγκάν Τσανκώφ *), δταν είπε ότι οι Βουλγαρομακε- 
δόνες θά γίνουν «οϊ νεκροθάφτες» τής Βουλγαρίας 6).

§ 2, —Στον χαρακτηρισμόν αυτόν των Βουλγαρομακεδόνων πρέπει 
νά προσθέσω, δτι δσον αφόρα εμάς ή εχθροπάθειά τους έχει κάτι τό παθο
λογικό. Μισούν θάλεγε κανείς, εξ ενστίκτου κάθε τι ελληνικό. Στά κέντρα, 
πού πλεονάζουν, πόλεις και χωριά, καθώς καί στη Σόφια ό διαβάτης μπο
ρεί νά μιλή στό δρόμο όποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα Ευρωπαϊκή ή Βαλ
κανική. Κανένας δεν θά τον ενόχληση ού'τε κάν θά παραξενευτή. ”Αν δμως 
σ’ ακούσουν νά μιλής Ελληνικά, ό πρώτος βουλγαρομακεδών θά σέ σταμα" 
τήση, θά σέ άγριοκυττάξη και επιτακτικά θά σοΰ πή :—Παύσε νά μιλής

1) Τή λέςι τήν μεταχειρίζονται καί οί Βούλγαροι «logodiaria».
2) Έδώ ακριβώς εφαρμόζει ή παροιμία. «Άλλος έχει τ’ δνομα κι’ άλλος τή 

χάρι». Καί δμως αν άναλογισθή κανείς τό φέρσιμο τών Βουλγάρων απέναντι τής 
Ρωσίας πού τούς απελευθέρωσε καί απέναντι μας καθώς καί τών Σέρβων συμμά
χων των κατά τόν πρώτο Βαλκανικό πόλεμο,—δέν elvui δυνατό παρά νά συμπαι- 
ράνη, δτι ή υπουλότητα είναι περισσότερο δικό τους, παρά δικό μας χαρακτηρι
στικό. ’Οπωσδήποτε ή πιό συνηθισμένη ρετσινιά πού μας κολλούν οί Βούλγαροι 
είναι νά μάς ονομάζουν «Λουκάβ» δηλ. πονηρούς ή «πόντλ» (podli) ύπουλους.

8) Τούς Σέρβους οί Βούλγαροι τούς θεωρούν γιά πολύ ακάθαρτο λαό καί 
γι’ αυτό τούς ονομάζουν «Σφινάρι» δηλ. χοιροβοοκούς.

4) Αρχηγός τής άκρας άριστεράς κατά τόν έλληνοβουλγαρικόν εκκλησιαστι
κόν αγώνα, (πρβλ. Κεφ. Ε' ) μετά τήν άπελευθέρωσι τής Βουλγαρίας, διετέλεσε 
πρόεδρος τής πρώτης Συνταγματικής Έθνοσυνελεύσεως τοΰ Τνρνόβου καί αρχηγός 
τοΰ ρωσόφιλου κόμματος κατά τούς χρόνους τής δικτατορίας τοΰ Σταμπουλώφ.

5) Ό βουλγαρικός λαός εκτός άπ’ uvcov τόν χαρακτηρισμό γιά τή συμφε
ροντολογία καί τήν έλειψι εθνικού φρονήματος στούς Βουλγαρομακεδόνας έχει αρ
κετούς άλλους. Έ τσ ι λ. χ. στήν μακεδονική μάλιστα διάλεκτο, άκοΰς νά λέη : «Κέ 
mi dadeche pari ne se kajia Bugaren», ήτοι : « Ά ν  μοΰ δώσης παράδες θά πω 
πώς είμαι Βούλγαρος». Έ.τίσης «Yovde, Yovde go clavatn», ήτοι «τό γυρίζω καί 
πρός τά έδώ καί πρός τά έκεΐ». Δηλ. «όπου έχω συμφέρον πρός εκείνο τό μέρος 
γυρίζω».
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αυτή τή βρωμερή τσιγκάνικη ’) γλώσσα. ’Απαγορεύεται! — Σέ τί χρεώστε!· 
ται αυτό τό μίσος εναντίον μας ;

Α) Τον Νοέμβριο τοϋ 1893 στη Θεσσαλονίκη είχαν τεθή τα θεμέλια 
τοϋ πρώτου Βουλγαρομακεδονικοΰ Επαναστατικού Κομιτάτου μ’ επί κεφα
λής τον Γκότσι Ντέλτσεφ, Ντΐμο Γκροϋεφ, Γκιώργη ΙΙετρώφ Τόσσεφ και 
Ντΐμο Ντίμωφ. Σ’ αυτή την όργάνωσι ύστερώτερα προσχτόρησεν δ πολύς 
Γιάννης Σαντάσκι και άλλοι. Τό σύνθημά της ήταν αρκετά ελκυστικό: «Ή  
Μακεδονία στους Μακεδόνας». Στο καταστατικό τους οί όργανωταί άνέφε- 
ραν, μέ την ύπόσχεσι νά πραγματοποιήσουν : την άπελευθέρωσι τής Μακε
δονίας από τον Τουρκικό ζυγό καί τούς τσιφλικούχους. Ίσοπολιτεία για 
δλους τούς κατοίκους χωρίς διάκρισι θρησκεύματος καί εθνότητας, άμεση 
διανομή των γαιών τής κατηγορίας «μπάστινας» ’) στούς δικαιούχους καλ
λιεργητές χωρίς άποζημίωσι, έπίλυσι τοϋ αγροτικού ζητήματος κτλ.—Μέ τή 
προπαγάνδα κι’ ύστερώτερα μέ βίαια καί τρομακτικά μέσα κατώρθωσαν ιδίοις 
στήν ύπαιθρο χώρα άρχικώς νάχουν αρκετές ευτυχίες, προπάντων στο βελαέτι 
Μοναστηριού.

Στις παχυλές αυτές υποσχέσεις προσχώρησαν σχεδόν ολοι οι Έξαρ- 
χικοί, αρκετοί Τσίντσαροι (Κουτσόβλαχοι) βουλγαρίζοντες καί Τούρκοι ακόμα 
άκτήμονες καλλιεργηταί. ’Όχι δμως οί Έλληνες καί οί Πατριαρχικοί βούλ- 
γαροι. Οί τελευταίοι καθώς τό είπαμε κατ’ επανάληψιν καί τό αποδείξαμε, 
άν καί σλαβόφωνοι είχαν βαθειά ριζωμένη Ελληνική συνείδησι. Καί σαν νά 
μή έφθανε αυτό, δταν οί Κομιτατζήδες άρχισαν τή δίωξί τους, καί χρόνια 
προτού τά ελληνικά αντάρτικά σώματα φτάσουν σέ βοήθειά των, έσχημάτι- 
σαν μόνοι αξιόλογα αντάρτικά σώματα, πού δχι λίγη φθορά έπέφεραν στούς 
Κομιτατζήδες καί στις οργανώσεις τους.

Β) Δέκα χρόνια ύστερώτερα ήτοι τον ’Ιανουάριο τοϋ 1903 οί δύο 
βουλγαρικές οργανώσεις ή ’Εσωτερική καί ή ’Εξωτερική ή των Βαρχοβι- 
στών 1 2 3), (έργο τού Φερδινάνδου μέ πρόγραμμα τήν ένσωμάτωσι τής Μακε-

1) Ώστε κατά τήν νοοτροπία τών Βουλγαρομακεδόνων ή γλώσσα τοΰ θείου 
Πλάτωνος καί τοΰ Ευαγγελίου είναι μιά γλώσσα βρωμερή I

2) Μπήατινα, ήτοι πατρικό γεωργικό κτήμα. Ή Σλαβική αυτή λέξις δ ιατη
ρήθηκε τόσο στή Μακεδονία δσο καί στήν “Ηπειρο μεταξύ τοΰ άγροτικοΰ κόσμου. 
Χαρακτηρίζει τ' αγροκτήματα εκείνα πού ώς τήν αρχή τοΰ 19ου αίώνος ήσαν ελεύ
θερα κτήματα τών καλλιεργητών των. "Επειτα διάφοροι τοπικοί τύραννοι καί πρώ
τος ό Άλή - Πασσάς τών Ίωαννίνων τούς πιθανάγκασαν νά τούς τά εκχωρήσουν 
μέ μόνο δικαίωμα: ή καλλιέργειά των νά δίδεται στόν παλιό τους ιδιοκτήτη καί 
τούς νόμιμους κληρονόμους του. “Ετσι άπ’ αυτά τά κτήματα, όταν μετά τό θερ ι
σμό άφαιρεϊτο τό 10ο)ο τής εσοδείας, φόρος τοΰ κράτους, τά ύπολοιπόμενα 90 ο)ο 
χωρίζονταν σέ δύο μερίδια (σύστημα μισακάρικο) αν ό τσιφλικούχος έδινε τό σπόρο 
ή δύο τρίτα έπαιρνε ό καλλιεργητή; καί ένα τρίτο ό τσιφλικούχος (σύστημα τρι- 
τάρικο) αν ό σπόρς ήτανε τοϋ πρώτου.

3) Ό  έπίσημος τίτλος τής 'Εξωτερικής Μακεδονικής Όργανώσεως ήτανε
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δονίας στην Βουλγαρία) αποφάσισαν από κοινού να ενεργήσουν την έκρηξι 
τής Έπαναστάσεως ιδίως στα δυο βιλαέτια τοϋ Μοναστηριού καί τής Ά - 
δριανουπόλεως. Ώς προθεσμία ένάρξεως ωρισαν την 20 ’Ιουλίου 1903, 
γιορτή τοϋ Προφήτου Ήλία '), Προστάτου τοϋ άγροτικοϋ κόσμου.

Ό  εθελοντικός (;) αυτός στρατός των δυο οργανώσεων εφοδιάσθηκε 
πολύ καλά μέ δπλα καί πυρομαχικά (ιδίως με χειροβομβίδες, πού ήσαν ώς 
τότε άγνωστες) από τη Βουλγαρία. Επίσης τό σχέδιο τής ένεργείας καταρ- 
τίστηκεν μέ επιμέλεια καί μέ τη συμμετοχή άνωτέρων αξιωματικών τοϋ 
Βουλγαρικού ’ Επιτελείου. Παρ’ 8λ’ αυτά πνίγηκε στο αίμα ακόμα τον πρώτο 
μήνα (20 ’Ιουλίου — 20 Αύγουστου) από τά Τουρκικά στρατεύματα και τούς 
μπασιμποζουκους (άτάκτους) *). Σύμφωνα μέ μιά βουλγαρική στατιστική ή 
έπανάστασι τοϋ » ’Ηλιν - Ντέν» αποτέλεσμα είχε νά πυρποληθοΰν 12,440 
σπίτια, νά φονευθοϋν 4,691 κάτοικοι, άσιεγοι νά μείνουν 70.835 άτομα 
και νά φυγουν στη Βουλγαρία κακοί - κακώς 30.000 βουλγαρομακεδόνες *).

Τήν αποτυχία τής έπαναστάσεως οί Βούλγαροι απέδωσαν όχι τόσο 
στούς Τούρκους και τον πρόωρο χειμώνα, δσο στήν άντίδρασι—ή δπως οί 
ίδιοι έγραφαν τότε «στήν προδοσία τών Ελλήνων 4)».

Γ) Τον ίδιο χρόνο ακριβώς ή ’Ελλάς ξύπνησε από τον μακροχρόνιο 
λήθαργο της. Ό  ήρωϊκός θάνατος τοϋ Παύλου Μελά και τό πολύκροτο σύγ
γραμμα τοϋ ’Ίωνος Δραγούμη «Λίμα ήρώων καί μαρτύρων» κίνησαν τέλος 
πάντων τή προσοχή τοϋ ’Ελληνικού Λαού καί τοϋ Στρατού του στά δεινο- 
παθήματα τών πέραν τοϋ Όλύμπου ομοφύλων καί όμοδόξων πληθυσμών. 
'Ελληνικά καί Κρητικά αντάρτικά σώματα καλώς εφοδιασμένα μέ δπλα καί 
χρήμα πλαισιούμενα από εντόπια στελέχη, οδηγούμενα από εμπειροπολέμους 
καί ενθουσιώδεις αξιωματικούς τοϋ ελληνικού στρατού, άρχισαν νά συρρέουν * 1

«Βαρχόβεν Μακεντόνσκι Κομητεία τ. έ. ’Ανώτατο Μακεδονικό Κομητάτο».
1) Ή έπανάστασι αυτή ονομάσθηκε : Έπαναστασι τοϋ «Ήλίν - Ντέν» τ. 8., 

τής ήμέρας τοΰ προφήτου Ήλία. Βλ. Άρχ. Θρ. θησ. τόμ. ΚΓ'.
2) Στό βελαέτι τής Άδριανοΰπολις ή έπανάστασι δέν πρόφτασε καί νά έκ* 

ραγή. Δέν βρήκε κατάλληλο έδαφος, διότι ή απόλυτη χριστιανική πλειονοψηφία τοϋ 
πληθυσμού ήταν ελληνική, καί ελάχιστοι ήσαν οΐ Έξαρχικοί. Στό βελαέτι τοΰ Μο
ναστηριού (Βιτωλΐων) σ’ δλα σχεδόν τά πεδινά μέρη ξεκαθαρίστηκαν ακόμη τήν 
πρώτη έβδομάδα.

3) Τά στατιστικά αυτά δεδομένα τά έρανίζομαι άπό ενα βιβλίο τοΰ Ντϊμο 
Χατζή Ντίμωφ μέ τόν τίτλο : «Ilmdenscoto Vastanie i paoukite ot nego, za 
dnechnite makedonski revolutzioneri, =  «Ή έπανάστασι τοΰ «Ήλίν - Ντέν» καί 
τά  διδάγματα γιά τούς σημερινούς Μακεδόνας έπαναστάτας» Sofia 1924. Είναι τό 
λεπτομερέστερο βουλγαρικό σύγγραμμα πού έχει γραφή γιά τήν έπαναστασι τοΰ 1903.

4) Καί όμως δέν έπρόκειτο γιά κομμιά προδοσία αλλά γιά τήν «παθητική 
άμυνα» πού άντέταξαν οί Έλληνες, οί έλληνίζοντες Κουτσόβλαχοι καί οί Πατριαρ
χικοί, Σλαβόφωνοι Έλληνες (Γραικομάνοι) όταν αί βουλγαρικές οργανώσεις επιχεί
ρησαν νά στρατολογήσουν τή νεολαία τους.



στη Μακεδονία. Οΐ τουρκικές αρχές, αν καί δεν εννοούσαν φανερά τον ελ
ληνικόν άνταρτικόν αγώνα, αναγκάσθηκαν εκ τής φοράς τών πραγμάτων νά 
τον ανεχθούν. ’Άλλωστε τά σώματα τούτα καί οΐ αρχηγοί των δεν επιδίωκαν 
ούτε την ανεξαρτησία τής Μακεδονίας ούτε την ενσωμάτωσί της στην 'Ελ
λάδα, όπως οΐ βουλγαρικές μακεδονικές οργανώσεις. Ό  σκοπός των ήτανε 
ν’ απαλλάξουν την πολύπαθη αυτή χώρα, δλο τον πληθυσμό της συμπεριλαμ
βανομένων καί τών Τούρκων από την Κομιτατζήδικη τρομοκρατία : Καί το 
επέτυχαν. Οΐ Κομιτατζήδες, πού δέκα χρόνια στη σειρά λυμαίνονταν τον 
τόπο, τέλος τού 1903 είχαν σαρωθή, Την επομένη άνοιξι τού 1904, δταν 
μερικά βουλγαρικά αντάρτικά σώματα επιχείρησαν νά ξαναρχίσουν τά ίδια, 
βρήκαν ένα περιβάλλον εντελούς διάφορο. Οΐ κάτοικοι τών πόλεων άναδιορ- 
γανώθησαν καί τά ποικιλώνυμα ελληνικά πατριωτικά σωματεία (αν καί έφε
ραν τό δνομα φιλανθρωπικάίν ή εκπαιδευτικών συλλόγων), εθνικής άμυνα: 
απέκτησαν ιθάρρος καί εμπείρους καθοδηγητάς.

ΟΪ τελευταίοι με τό πρόσχημα γιατρών ή δασκάλων τούς συσπείρω
ναν, τούς ενεθάρρυναν, τούς οργάνωναν τούς προστάτευαν. Οΐ χωρικοί εξ 
άλλου πήραν θάρρος καί αύτοπεποίθησι στις δυνάμεις πού διαθέτουν καί 
μπορούσαν νά διαθέσουν. ”Αν στά μικρότερα καί πιο μακρυσμένα χιοριά 
δέν είχαν ένοπλες πυρήνες, είχαν δμως πιστούς κΓ άφοσιωμένους πληροφο
ριοδότες καί αγγελιοφόρους γιά νά ειδοποιήσουν χωρίς αναβολή τον “Ελληνα 
μητροπολίτη, τον σχολάρχη ή τον σωματοφύλακά τους. Αυτοί ειδοποιούσαν 
τό 'Ελληνικό Προξενείο τής Θεσσαλονίκης,—καί ή βοήθεια ήταν άμεση.

Νά λοιπόν μιά μεγάλη διαφορά στον εθνικό χαρακτήρα τών δύο γε- 
τονικών λαών. Ό βούλγαρος αρχίζει από μακρυά τή δουλειά του, μέ σύστημα, 
μέ πρόγραμμα, μέ μέθοδο γιά νά έπιτύχη τον σκοπό του. Φανερά, συχνότερα 
ύπουλα μέ τή ρεκλάμα, μέ τήν αδιάκοπη προπαγάνδα γιά νά προσεταιρισθή 
τή δική του καί τήν ξένη κοινή γνώμη, μέ τή σύμπραξι διανοουμένων καί 
τού τόπου προπαρασκευάζει τό έδαφος τής μελλοντικής δράσεώς του. ’Αντί
θετα ό Ρωμηός επαναπαύεται στις παλιές του δάφνες, πού ή ιστορική του 
μνήμη τις κρατεί άγρυπνες. Ό απλός φαντάρος, ό αγράμματος χωρικός μας 
μπορεί νά συγχέει χρονικώς τον καιρό καί τά κατορθώματα τού Λεωνίδα μέ 
τον ηρωικό θάνατο τού μαρμαρωμένου βασιληά καί τά μαρτύριο τού Θανάση 
Διάκου. Μπορεί νά ταύτίζη τό Μέγα Κωνσταντίνο μέ τον Κωνστ. ΓΙαλαιο- 
λόγο. Δέν έχει σημασία. «Παππατρέχας θά πής...» έστω. ’Έπειτα τον άκούς 
νά έπαναλαμβάνη τό αιώνιο «Δέν βαρυέσαι!...»  Μά μιά τού κεντρίσης τό 
φιλότιμο, καί τον πατριωτισμόν του αλλάζει, γίνεται άλλος άνθρωπος. ’ Απο
κτά μιά νέα ενθουσιώδη μορφή, μαγική, μιάν ωραιοπαθή ψυχοσύνθεση, θά- 
λεγα ένα μαζικό όλοκληρωμένο σώμα.Όρμά ακάθεκτος, τίποτε δέν λογαριάζει. 
’Εμπόδια, πείνα, δίψα, ταλαιπωρίες, θάνατο... αστεία πράγματα ! Καί φτά
νει στο τέρμα. Άποκαμωμένος, κουρελιασμένος, πληγωμένος ίσως... αλλά

llO  A. K. Β ογαζλή
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φτάνει. "Ετσι μονάχα εξηγείται δ μακεδονικός αγώνας μας, οΐ βαλκανικοί 
πόλεμοι καί μάλιστα δ δεύτερος, κι’ εσχάτως τό ’Αλβανικό έπος και δ άγων 
κατά τοΰ κομμουνισμού μέ τή νίκη και την επιβολή τοΰ Ελληνισμού.

’Έτσι λοιπόν ο,τι οί Βούλγαροι επέτυχαν μέσα σε δέκα χρόνια 1893— 
1903, μέσα σ’ ένα χρόνο κατάρρευσε παταγωδώς. Και κυρία αίτια αυτής τής 
καταστροφής ήταν δ Ελληνισμός. Πώς λοιπόν οί βουλγαρομακεδόνες νά μη 
μας μισούν ; 'Οπωσδήποτε, δταν στα επόμενα κεφάλαια μιλώ για τα ήθη, 
έθιμα, τον χαρακτήρα τού βουλγαρικού λαού τούς βουλγαρομακεδόνες απο
κλείω εντελώς. *« *

§ 3.—Ά ν  καί ή επίδρασι τών βουλγαρομακεδόνων στην πολιτική, 
στο σχολείο καί τούς στρατώνες, μάλιστα κατά τις πρώτες τρεις δεκαετίες τού 
αιώνα μας ήτανε κολοσσιαία, ωστόσο δεν κατόρθωσε νά δηλητηριάση τις με
γάλες μάζες τού αγροτικού πληθυσμού τής βορεινής Βουλγαρίας, εννοώ τις 
χώρες μεταξύ τού Δουνάβεως και τού Αίμου. ’Αλλά καί στις ώριμες ήλικίες 
τής αστικής τάξεως ή ανθελληνική προπαγάνδα τών βουλγαρομακεδόνων 
ήταν μηδαμινή. Σαν εξαιρέσουμε τήν πρωτεύουσα τήν Σόφια, δπου ή έπί- 
δρασι τών έκάστοτε κυβερνήσεων και τού μακεδονικού πολυπληθούς στοιχείου 
στο φρόνημα τών κατοίκων είχαν άμεσην επιρροή, ώς καί στή παραμεθόριο 
Δούπνιτσα, σ’ δλόκληρη τή Μυσία δ λαός της όχι μονάχα καμμιά έχθροπά- 
θεια δεν έτρεφε προς τον Ελληνισμό άλλ’ απεναντίας εκ παραδόσεως είχε 
προς αυτόν μιά αξιοσημείωτη έκτίμησι καί σεβασμό. Τώρα, μέ τήν επιβολή 
τού κομμουνισμού τί γίνεται εκεί πέρα, δεν μπορώ βέβαια νά ξέρω. Μιλώ 
κυρίως γιά τήν περίοδο 1900—1930.

'Η λέξις «Γκρέκ» ώς επίθετο δεν είχε τίποτε τό μειωτικό γιά μάς, 
ώς λ. χ. στή Γαλλική ‘ )ι εσήμαινε άπλούστατα τον έμπορο, κΓ εΐδικώτερα 
τον ύφασματέμπορο. Γι%’ αυτό τό Ιπώνυμο «Γρέκωφ» τό άπαντά κανείς συ
χνότατα στούς βουλγάρους τής Μυσίας. Μερικοί άπ’ αυτούς πιθανόν νά εί
ναι απόγονοι Ελλήνων, άλλά οί περισσότεροι είναι Βούλγαροι τών οποίων 
δ πατέρας ή δ πάπος ήσαν ύφασματέμποροι *).

Πολύ συχνά στή λαϊκή ποίησι άλλά καί στήν καθημερινή δμιλία τών 
βορειοβουλγάρων ακούει κανείς τή φράσι: «Γκρέτσκο Τσβέτε»=Έλληνικό 
λουλούδι. Ρώτησα κάποιο γέρο χωρικό καί μού εξήγησε, δτι σημαίνει «όχι 
δρισμένο λουλούδι, άλλά λουλούδι ώραΐο, άβρό καί μέ λεπτή μυρωδιά, πού 
δέν επιτρέπεται νά τό έγγίσης, άλλά μονάχα νά τό θαυμάζης καί νά μυρίζης 
άπό μακρυά». Δέν είναι χαρακτηριστική τούτη ή μεταφορά. 1

1) Gr0c στήν γαλλική ώς επίθετο σημαίνει κλέφτη κι' απατεώνα ίδίως στό 
χαρτοπαίγνιο.

2) Ή βουλγαρική κατάληξι «ωφ> καθώς καί ή τουρκική «ογλου» : σημαίνει 
γυιός ή άπόγονος.
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Κάποτε στην Πλέβνα οίκουσα έναν λυράρι νά τραγουδή κάποια πα
λιό δημοτικό τραγούδι, που άρχιζε μέ τον στίχο: «Καραμφίλκε, Φίλκε μόμι, 
Μέλνιτσκο Τσβέτε, νάϊ ντράγγο...» που θά πή : «Γαρυφαλιώ μου, Γαρυφα- 
λιώ, λουλούδι τού Μελένοικου *), τό πιο αγαπημένο.

Θά μπορούσα νά παρουσιάσω πολλές ακόμα αποδείξεις δτι 6 βόρειό- 
βουλγαρικός λαός καμμιά Ιχθροπάθεια δεν έτρεφε κι’ ίσως καί σήμερα ακόμα 
νά μην τρέφει προς τον ελληνισμό. ’Αντίθετα τον σέβεται, τον εκτιμά καί 
τον περιβάλλει μέ τό ένδυμα τής ανωτερότητας, τού ιδεώδους. ’Αλλά και αυ
τές που άνέφερα, παρμένες από τη Λαογραφία, την πιο καθάρια πηγή τής 
ψυχής ενός λαού,—είναι νομίζω αρκετές9). 1

1) Τό Μελένοικο, ήτανε μια αρχαία βυζαντινή αποικία τών Φιλιπουπολιτών 
στη βόρεια κεντρική Μακεδονία, πού μετά τό Β' Βαλκανικό πόλεμο επιδικάσθηκε 
στή Βουλγαρία. 01 κάτοικοι του, ανεξαιρέτως όλοι έλληνες μεταναστέυσαν κατόπιν 
τούτου στή Φλώρινα καί στή Θεσσαλονίκη, μερικοί στό Σιδηρόκαστρο. Οί Βούλ
γαροι κομητατζήδες άφοΰ ξερίζωσαν καί μετέφεραν στό «Σβετί - Βράτς : 'Αγίους 
’Αναργύρους» τά πορτοπαράθυρα, κι’ ό,τι μπορούσε νά μετακομιστή στή νεόκτιστη 
κωμόπολί τους ανατίναξαν μέ δυναμίτιδα όλα τά σπίτια κ ι’ αύτές ακόμα τις εκ
κλησίες εκτός από μία τή Μητρόπολι καί αυτό χάρις στήν έπέμβασι τής ’Αρχαιο
λογικής 'Εταιρείας τής Σόφιας. Έπισκέφθηκα τό Μελένοικο στά 1929 ώς Έλλην 
αντιπρόσωπος τής Α' Έλληνοβουλγαρικής ’Επιτροπής εκούσιας μεταναστεύσεως. 
Στήν έκθεσί μου πρός τόν πρόεδρο τής ιδίας ’Επιτροπής έγραψα τότε. «Άγχίαλος 
καί Μελένοικο αποτελούν τά δυό ξύλα τού Σταυρού, πάνω στόν όποιο καρφώθηκε 
ό 'Ελληνισμός τής Βουλγαρίας I»

2) “Οτι οί Έλληνες τής Βουλγαρίας ήσαν κυριολεκτικά «φορείς πολιτισμού· 
θ ’ αναφέρω εκτός άπό τήν αδέκαστη ιστορία πού τό μαρτυρεί, ακόμα δυό χαρακτη
ριστικά γεγονότα, α) Στό άλλο άκρον τής Βουλγαρίας, στό Τρίν, ακόυσα τούς χω
ρικούς νά ονομάζουν τή θερμάστρα «Ιίάφτορ=Κάφτωρ», άπό τό καίω καί τόν μα
σιά «πιράγκρα—πυράγρα». Τί άλλο μπορεί αύτό νά σημαίνη παρά, ότι ό πρώτος 
πού είσήγαγε σ ’ αυτό τό απομακρυσμένο άκρο τής Βουλγαρίας τή θερμάστρα, ότι 
ήταν Ρωμηός; Πρέπει μάλιστα νά προστεθή, ότι ήτανε καθαρευουσιάνος καί έξ εν
στίκτου γλωσσοπλάστης. Γιατί αν άφινε τό οϊκειακό αυτό αντικείμενο μέ τό αρ
χικό του όνομα, δέν θά μπορούσε νά πιάση ρίζα, μιά πού ή Βουλγαρική γλώσσα 
δέν έχει τόν φθόγκο «Θ», ούτε τήν κατάληξι *στρά». — β) Τό δεύτερο γεγονός ε ί
ναι τό επόμενο : Μετά τή Βερολίνειο Συνθήκη πού δημιούργησε τήν Αύτόνομη ’Α
νατολική Ρουμελία, τόν Σεπτέμβριο τού 1878, οί αντιπρόσωποι τών Μ. Δυνάμεων 
είχαν συνέλθει στήν Κωνσταντινούπολι γιά νά διατυπώσουν τόν ’Οργανικό Νόμο 
τής Άνατ. Ρουμελίας. Έπειτα όμως άπό μερικές συνεδριάσεις ή Επιτροπή έθεώ- 
ρησε σκόπιμο νά μεταφέρη τήν έδρα της στή Φιλιππούπολι γιά νά μπορεί έπιτο- 
πίως νά έξετάζη τά ζητήματα πού τήν ένδιέφεραν. "Οταν λοιπόν άρχισαν αί συ
ζητήσεις γιά τήν επίσημη γλώσσα τού νεοσύστατου κράτους, εγινε αμέσως αποδε
κτή ή πρότασι νά καθιερωθούν ίσότιμες ή Τουρκική, (άφοΰ ή Τουρκία είχε τήν 
επικυριαρχία τής χώρας) καί ή Βουλγαρική (ώς γλώσσα τής πλειονοψηφίας). 
Ό  "Αγγλος αντιπρόσωπος πρότεινε επίσης τήν Ελληνική. Μερικές αντιρρήσεις 
εφερε ό Ρώσος αντιπρόσωπος. Τότε ό άντιπρόσωπος τής Αυστροουγγαρίας βαρώ- 
νος Calai, υποστηρίζοντας τόν Άγγλο συνάδελφο είπε έπί λέξει τά εξής άξιοση-
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Σέ τί χρεωστεΐται αυτή ή ιδιαίτερη εκτίμησι των Βουλγάρων προς 
τον ελληνικό λαό καί κάθε τί ελληνικό ;

Σ’ αυτό συνέτειναν ολοι εκείνοι οί λόγοι, πού κατά τον ελληνοβουλγα- 
ρικόν εθνικοεκκλησιαατικόν αγώνα άλλα καί λίγα χρόνια προ καί μετ’ αυτόν 
άπετέλεσαν τό κύριο μας όπλο. Είναι τό άνείποτο εκείνο «γόητρο» επάνω 
στον απλοϊκό Βούλγαρο. Γιά τό γόητρο αυτό τοϋ ελληνισμού εγεινε αρκετός 
λόγος στα προηγούμενα κεφάλαια, (Πρβλ. Μέρος Α' Κεφ. ΙΑ'), επομένως 
θεωρώ περιττό νά έπαναλάβω τά ϊδια, αφού μάλιστα εκεί εκτίθεται ή γνώμη 
τού πιο αρμοδίου προσώπου, τού Δ. Μίσσεφ, γενικού Γραμματέως τής ’Ε
ξαρχίας ‘). ’ Εκτός όμως άπ’ αυτούς τούς λόγους πδχουν γενικό χαρακτήρα, 
υπάρχουν κι’ άλλοι, θάλεγα τοπικού χαρακτήρος για τη Μυσσία, από τούς 
οποίους θά εξάρω δύο τούς κυριωτέρους. ’Ανάγονται καί οί δύο στην ιστο
ρία τής βορεινής Βουλγαρίας, πού ήταν ή κοιτίδα τού βουλγαρισμού, άφ’ 
δτου οί Βούλγαροι συγχωνευθέντες μέ τά εκεί σλαβικά φύλα άποτέλεσαν ένα 
ενιαίο σλαβικό έθνος.

Υπάρχουν όμως καί άλλοι λόγοι τοπικού χαρακτήρος γιά την έξή- 
γησι τών φιλικών αισθημάτων τών Βορειοβουλγάρων προς εμάς.

Α) Ξέρουμε, ότι πολλοί βασιλείς Βούλγαροι άλλά καί βογιάροι (εύγε- 1

μείωνα γιά τή ζωτικότητα τοΰ ελληνισμού στήν Ά νατ. Ρουμελία.—«’Επιμένω νά 
δωθοΰν τά ίδια δικαιώματα στήν έλληνική γλώσσα, όχι μονάχα γιά τούς λόγους, 
τού; όποιους πρό ολίγου τούς έχει αναπτύξει ό συνάδελφός μου, ότι δηλ. ή 'Ελ
ληνική ’Εκκλησία χρόνια τώρα έκυριάρχησε σ’ αυτόν εδώ τόν τόπο, άλλ’ επίσης 
διότι οί εδώ "Ελληνες έχουν πολύ άνώτερον καί μεγαλύτερου πνευματικό πολιτι
σμό από τους Τούρκους καί Βουλγάρους Τά σχολεία τους είναι κατά πολύ πε
ρισσότερα άπό τά σχολεία τών δύο εθνοτήτων μαζή. Πώς συμβαίνει καί ποιά τά 
αίτια δέν τά έξετάζω. ’Αλλά είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι οί “Ελληνες είναι 
φορείς πολιτισμού άλλά καί κατάλληλοι νά μεταδώσουν τόν πολιτισμό τους καί ατά 
αλλα ε&νη. Γ ι’ αυτό δν άποκλείσωμεν τήν Έλληνική γλώσσα, θά διαπράξωμεν 
διπλή αδικία : Πρώτα απέναντι τους καί δεύτερο απέναντι ολόκληρης τής χώρας». 
"Ετσι ή ελληνική όρίσθηκε Ισότιμη μέ τήν Τουρκική καί τή Βουλγαρική γλώσσα 
τοΰ Κράτους. Πρβλ. I v a n  M a t j a r o f f ,  «Istotchna Roumelia=’Aνατολική 
Ρουμελία». Στενογραφημένα πρακτικά τών συνεδριάσεων τής Επιτροπής σ. 90.

1) Κατά τό πρώτο ήμισυ τοΰ 19ου αίώνος ό βουλγαρικός λαός, κάθε πολιτι- 
τισμένο άνθρωπο τόν θεωρούσε Έλληνα καί κάθε Έλληνα ή έλληνίζοντσ γιά έξυ
πνο, πολιτισμένο καί φιλοπρόοδο άνθρωπο.Ό Γιάκιμ Γρονεκ πού ίδρυσε γύρω στά 
1850 τό πρώτο βουλγαρικό σχολείο στή Φιλιππούπολι, διηγείται σ τ ’ 'Απομνημο
νεύματά του : «Monte Sporneni», ότι όταν ήταν μαθητής στό Ελληνικό σχολείο 
τοΰ χωριοΰ του τής Κοπρι βστιτσας (στις νότιες πλαγιές τοΰ Αίμου) τοΰ έπεσε κά
ποτε στά χέρια μιά βουλγιιρική φυλλάδα. Τό βράδυ διάβασε μερικά αποσπάσματα 
στόν πατέρα του. Αυτός, εννοείται, τά κατάλαβε όλα ένώ ελληνικά ούτε «γρύ» ήξερε, 
άλλά παρά τό γεγονός αυτό γύρισε καί είπε αυστηρά τοΰ γυιοΰ του. «Όλ* αυτά 
είναι χασομέρι. "Αν θέλης νά γίνης άνθρωπος καί νά προκόψης, νά μάθης γερά 
ελληνικά».
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νεΐς), Βούλγαροι κατά ιόν μεσαίωνα πήραν ελληνοπονλες πριγκίπισσες, ιδίως 
από την Πάλι. Αυτές δεν πήγαιναν βέβαια μόνες στον Τύρναβο την παλιά 
πρωτεύουσα τής Μυσίας '). Είχαν την ακολουθίαν τους και μερικούς στε
νούς συγγενείς. Άλλ’ όλους αυτούς δεν ήταν δυνατό νά τούς τοποθετήσουν 
στη φυσική στενόχωρη περιοχή τής πρωτεύουσας. Τούς εποίκισαν λοιπόν 
σ’ ενα κοντινό χωριό πού σήμερα ακόμη σώζεται κι’ ονομάζεται «*Αρμηά- 
νάαι» 1 2). Πώς τό λέγανε στα χρόνια των βυζαντινών δεν .κατόρθωσα νά

1) Σέ μιά άπό τις εκδρομές μου κατά τό χρονικό διάστημα 1904—1911 στή 
Β. Βουλγαρία έπισκέφθηκα καί τό Τύρναβο. Καί τώρ’ ακόμα, πού ξαπλώθηκε ατά 
πέριξ, είναι έκ φύσεως μιά στενάχωρη πολιτεία, κτισμε'νη με'σα σέ μιά γούβα περι- 
τριγυρισμένη άπό λόφους καί βουνοκορφές. Σ’ αυτήν μπαίνεις άπό τή βορεινή 
πλευρά άπό μιά στενωπό καί βγαίνεις άπό τήν άπεναντι. "Ενα ορμητικό ποτάμι 
τή διαβρέχει—ή Γιάντρα,—πού περνά άπό τήν ίδια στενωπό απ’ όπου περνά καί 
ή διαβαλκανική σιδηροδρομική γραμμή. Ή κεντρική της πλατεία έχει δέν έχει 400 
τ. μ. Τί θάτανε τό Τύρναβο στά παλιά χρόνια ; Βέβαια πρώτης τάξεως οχυρό 
άλλα μόν’ αυτό. ’Από περιέργεια μέτρησα στήν Άκρόπολί της τά θεμέλια του πα
λατιού τών Βουλγάρων Τσάρων. Είκοσι μέτρα μάκρος πρός δέκα μέτρα πλάτος, 
περίπου, σύνολον 400—450 τ. μ. Πόσος κόσμος θά μπορούσε νά χωρέση σ' ένα 
τόσο στενό οίκημα, άκόμα κι’ αν ήτανε διόροφο ! Τριόροφο δέν μπορούσε νάναι 
γιατί δέν θά βσστοΰσαν τά θεμέλιά του. Γύρω θεμέλια άπό άλλα κτίσματα δέν 
είδα. Κάτω βρίσκεται ό Μητροπολιτικός ναός τού Τύρναβου όπου γινόταν ή στέψι 
τών Τσάρων. Σού κάνει τήν έντύπωσι μάλλον ενός μεγάλου παρεκκλησιού παρά 
ναού καί μάλιστα μητροπολιτικού

2) Στό Άρμπανάαι, πού επίσης έπισκέφθηκα βρήκα γέρους καί γρηές πού 
μιλούσαν αρκετά ελεύθερα τά Ελληνικά. Μπαίνοντας στή κωμόπολι άκουσα δυό 
γρηές νά μιλούν ελληνικά' τις καλησπέρησα ελληνικά καί τϊς ρώτησα κάτι άλλα 
τρομοκρατημένες μου απάντησαν βουλγαρικά. Αυτό μοΰ κίνησε μέν τήν περιέργεια 
αλλά θέλησα νά έξακριβώσω τήν αΐτίιτ. Τούς είπσ λοιπόν ότι επειδή είχε δύσει δ 
ήλιος, θά ήθελα νά διανυκτερέψω στήν πολιτεία τους καί θά έπιθυμονσα νά μοΰ 
έδειχναν κάποιο σπίτι χωρίς παιδιά, πού θά καλοπλήρωνα τή φιλοξενεία, μιά πού 
δέν ύπήρχε ξενοδοχείο. Μοϋ έδειξαν ένα σπίτι, πού έπανέλαβα τά ίδια στούς οίκο- 
κυρέους. Έπρεπε νά μεταχειρισθώ όλη μου τή ρητορική δεινότητά μου καί νά 
κάνω τό σταυρό μου, ότι δέν είμαι ελληνομαθής βουλγαραμακεδιόν σπιούνος, άλλά 
βέρος ρωμηός άπό τή Φιλιππούπολι γιά νά άνοίξω τό στόμα καί μ' αύτό τήν καρ. 
διά τους. Μού είπαν λοιπόν μεταξύ άλλων, ότι ώς τά 1880 (δηλ. τήν άπελευθέρωσι 
τή; Βουλγαρίας) περνούσαν έκτακτα. Είχαν σπθυδυιία βιοτεχνία τήν κατασκευή ιε 
ρών αμφίων, πού ήσανε ξακουσμένα όχι μονάχα στή Βαλκανική άλλά καί στή Ρω
σία. Είχαν κάποιο συνεταιρισμό πού καθώς μοΰ τόν έξήγησαν ήταν παραπλήσιο; 
μέ τόν έργατοβιοτεχνικό συνεταιρισμό τών Άμπελακίων. Μά οί βουλγαρικές κυβερ
νήσεις μέ τή βαρειά φορολογία πού τούς έβαλαν καί προπάντων μέ τό κλείσιμο τού 
σχολείου των όπου κονι« στά βουλγαρικά καί τουρκικά τά παιδιά τους μάθαιναν 
κΓ ελληνικά,—άνάγκαζαν τούς πιό πλουσίους καί μάλιστα αυτούς πού είχαν παιδιά 
νά ξεκάνουν όπως - όπως τήν περιουσία τους καί νά μεταναστεύουν στή Βάρνα.Ώ- 
στόσο δυό - τρεις καλοί τεχνίτες έγκατεστάθησαν στήν 'Οδησσό, όπου έκαναν τή 
τύχη τους γιατί βρήκαν προστασία καί άπό τήν κυβέρνησι καί άπό τούς έκεΐ ομο
γενείς. Μέ νοσταλγία θυμούντσν τά παλιά καλά χρόνια. "Οταν οί γύρω χωρικοί
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το εξακριβώσω. ‘Υ π ’ αυτούς τούς ορούς δμως ή συγκοινωνία, επικοινωνία 
καί άλί,ηλοειτίδρασι τών δυο κέντρων, δεν ήταν δυνατό παρά ναναι πολύ 
στενή. Κι’ επειδή κατά γενικό εθνολογικό νόμο ό ανώτερος πολιτισμός επι
βάλλεται στον κατώτερο, είναι δέ αναμφισβήτητο, δτι δ βυζαντινός πολιτι
σμός υπήρξε πολύ ανώτερος τοΰ Βουλγαρικού,—φυσικώς επόμενο ήτανε 
ν’ άφήση βαθειά τά ίχνη του καί την ελληνοφιλία, αν όχι σ’ ολόκληρη τη 
χώρα, πάντως δμως στον Τυρναβο καί την περιοχή του. Δεν πρέπει λοιπόν νά 
μάς εκπλήττει, δτι μετά αιώνων δουλεία στούς Τούρκους, τό πρώτο ελληνικό 
σχολείο, πού ιδρύθηκε από βούλγαρο, τον Άπρίλωφ, ήταν στην περιοχή τοΰ 
Τύρναβου. Επίσης τό γεγονός, δτι, δταν κηρύχθηκε τό Σχίσμα, οί Τυρνα- 
βΐτες δχι μονάχα κατέκριναν δριμύτάτα τήν αδιαλλαξία τών βουλγάρων Κων- 
σταντινουπολιτών δηλ. τούς οπαδούς τοΰ Ίλαρίωνα Μακαριοπόλεως, δχι μο
νάχα ίκέτευσαν τον ΙΙατριάρχην νά μήν περιλάβη καί τήν επαρχία τους στο 
Σχίσμα, αλλά ζήτησαν έπιμόνως μαζή με τήν ευλογία του νά τούς στείλη καί 
ελληνα Δεσπότη.

Β) Τό δεύτερο ιστορικό γεγονός γιά τήν ελληνοφιλία καί τον θαυμα
σμό πού επικρατεί στή Βορειοβουλγαρία γιά κάθε τι ελληνικό είναι τό επό
μενο. 'Όταν κατά τήν Ελληνική 'Επανάστασι τοΰ 1821 δ Κιουταχής ερη
μώνοντας τήν 'Ελλάδα πήρε "Ελληνας δμήρους, δσους απ’ αυτούς δεν πού
λησε στά παζάρια τής Πόλις καί τής Σμύρνης, τούς έποίκηοε γύρω στην 
ΙΙλέβνα καί τή Σιούιιλα, τό σημερινό Σιοΰμεν. Αυτοί μέ τον καιρό αφομοιώ
θηκαν βέβαια. ’Ολίγοι άπ’ αυτούς θυμοΰνταν στά χρόνια μου, δτι δ πάππος

ήθελαν νά παρσστήσουν μια κόρη ή μιά γυναίκα αάν αληθινή άρχόντισσιι τήν έλε- 
yuv «μοιάζη σάν κοκκόνα από τό Άρμπανάσι». Άπό τούς Τυρναβϊτες δέν είχαν 
παράπονο άλλ’ άπό τούς βουλγαρομακεδόνες αστυνομικούς, οικονομικούς υπαλλή
λους καί δασκάλους τόσον είχαν τρομοκρατηθή, πού δέν τολμούσαν νά μιλήσουν 
ελληνικά. ’ Εννοείται, ότι τά σχολεία των έγιναν βουλγαρικά καί τά παιδιά τους οί 
δάσκαλοι έτσι τά είχαν έκφανατίσει, ώστε δέν τολμούσαν στό σπίτι ούτε οί γέροι 
νά μιλήσουν τήν προγονική τους γλώσσα. ’Αλλά καί όλη ή έμφάνισι τού Ά ρμπα
νάσι ήτανε τέτοια πού μόλις έμπαινες, καταλάβαινες, ότι μπαίνεις σέ βυζαντινό 
κάστρο. Βρίσκεται σέ 15 —20 λεπτό τής ώρας ποδαρόδρομο άπό τό Τύρναβο μ’ Ιναν 
έλικοειδή καί πολύ άνηφορικό δρόμο, άρκετά κουραστικό. Γύρω καί μέσα στή κω· 
μόπολι ένα σωρό, — κάπου είκοσι—εκκλησίες καί παρεκκλήσια, καθώς στήν Ά γ- 
χίαλο, στή Μεσημβρία, στό Στενίμαχο καί άλλοΰ. Μά καί μέσα όχι μόνον αί εξώ
πορτες καί τά πορτοπαράθυρα, άλλά καί τά έπιπλα καί τά κάγκελα τών σοφάδων, 
όλα ατόφια καρυδιά. Ή παληά άρχοντ.ά τών κατοίκων χτυπά αμέσως στό μάτι. 
Τήν άλλη μέρα σάν ήτανε νά φύγω στάθηνε αδύνατο νά δεχθούν νά τούς πλη
ρώσω γιά τή φιλοξενεία τους. Κ ι’ αύτό μιά άπόδειξι τής πατροπαράδοτης ελληνι
κής φιλοξενείας. Καί οί βούλγαροι χωρικοί σέ φιλοξενούν βέβαια, άλλ’ έννοΰν νά 
πληρωθούν καί νά καλοπληρωθούν μάλιστα, έκτος αν έχουν άλλο μεγαλύτερο συμ
φέρον. "Οταν λείπουν καί τά δυό κίνητρα, θ ’ άκούσης τό «νιάμα=δέν έχει», τή 
μόνη βουλγαρική λέξι, πού έμαθαν οί φαντάροι μας γυρίζοντας στά βουλγαρικά 
χωριά τής Μακεδονίας.
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η ό προππάπος τους ήτανε ρωμιός. Άλλα είναι αναμφισβήτητο, ότι κι’ αυ
τοί έπέδρασαν νά διατηρηθή όχι μόνον στους απογόνους τους, αλλά καί στο 
περιβάλλον τους το Ιλληνόφιλο αίσθημα.

§ 4 —Ό τι είπαμε για τη βόρειο Βουλγαρία ισχύει εν μέρει καί για 
τον βουλγαρικό λαό τής νότιας Βουλγαρίας, τής ’Ανατολικής Ρουμελίας. 
’Εδώ όμως επιβάλλεται να κάνουμε μια διαστολή : Ά φ ’ ενός τις δυο γενεές 
που προηγήθησαν τοϋ 1880 κι’ εξ άλλου αυτές μετά τη χρονολογία τούτη 
καί μερικά χρόνια προτήτερα. Οί Βούλγαροι διανοούμενοι οι προ τοϋ 1880 
ήσαν στά παιδικά καί εφηβικά τους χρόνια όλοι σχεδόν τρόφιμοι τών ελλη
νικών σχολείων, Ιδίως τής Φιλιππουπόλεως, Κωνσταντινουπόλεως. Άνδρου 
καί Κυδωνιών κτλ. Ό σύγχρονος βουλγαρος ιστορικός Dr Άρναουντωφ, κα
θηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής Σόφιας, τούς μεγάλους τοϋ γένους μας δι
δασκάλους ΚΑ'ΓΡΗΝ καί ΒΑΜΒΑΝ τούς θαυμάζει καί τούς θεωρεί επί
σης τοϋ Βουλγαρικοϋ "Εθνους μεγάλους διδασκάλους ‘). Έξ άλλου αν όχι 
όλοι, μά τά 80ο)ο τοϋ εμπορικού καί επιστημονικού κόσμου τής Νοτιοβουλ- 
γαρίας στη Φιλιππουπολι, Άδριανούπολι, Κωνσταντινούπολι καί σχεδόν όλες 
τις μεγαλύτερες πόλεις τής ’Ανατολικής Ρουμελίας είχαν ποιος μάμμη ή προ
μάμμη, ποιος μητέρα, γυναίκα, πρωτοξαδέλφια Έλληνίδες. Ή ταν λοιπόν 
φυσικό ναναι στενώτατα συνδεδεμένοι μέ τούς "Ελληνας συγγενείς τους καί 
συμπεθέρους. Αυτό, βέβαια, όταν ή εθνική τους συνείδησι διαμορφώθηκε 
καί χάρι στην ύποστήριξι τής Ρωσίας, (καί στην αρχή κι’ αυτής τής τουρκι
κής κυβερνήσεως) απέκτησαν μαχητικότητα,—δέν τούς εμπόδισε νά λάβουν 
ένεργόν μέρος στον Έθνικοθρησκευτικόν αγώνα κατά τοϋ ΙΤατριαρχείου. Μά 
μια πού δ αγώνας αυτός πήρε κατά την άντίληψί τους τέλος προς όφελος τοϋ 
έθνους των, εθεώρησαν—καί δικαίως,—ότι ή αποστολή των έχει λήξει κι’ 
επομένως θά ήτανε παράλογο νά μισούν τούς έλληνας συγγενείς τους καί φ ί
λους. "Ετσι αυτόματα σχεδόν άποκαταστάθηκαν οί αδελφικές σχέσεις μεταξύ 
τών δυο εθνών καθώς προ τοϋ 1850.

’Αντίθετα οί Βούλγαροι τής ’Ανατολικής Ρουμελίας πού γεννήθηκαν 
μετά το 1880 καί λίγα χρόνια προτήτερα, άνατράφηκαν και μορφώθηκαν σχε
δόν αποκλειστικά στη Ρωσία μέ υποτροφίες διαφόρων πανσλαυιστικών σωμα
τείων ή αυτού τοϋ ρωσικού κράτους. Όταν λοιπόν έπέστρεψαν πίσω μέ πε· 1

1) Ό  Dr Τσομάκωφ, Φιλιππουπολίτης γιατρός, ό όποιος μέ υποτροφία τοΰ 
έλληνος Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως Χρύσανθού σπούδασε στή Μεγάλη τοϋ Γέ
νους Σχολή τής Πόλης κΓ έπειτα στό Παρίσι, υπήρξε ΰστερώτερα κατά τόν έλλη- 
νοβουλγαρικόν εκκλησιαστικόν αγώνα ένας άπό τούς πιό αδιαλλάκτους Βουλγάρους· 
Καί νά τί γράφει στ’ απομνημονεύματά του γιά τήν εποχή εκείνη: «ΟΙ Έλληνες 
μάς δίδαξαν, ότι αγαπητότερο καί τιμιώτερο πράγμα άπό τήν Πατρίδα δέν ΰπάρ 
χει στον κόσμο. Αυτοί μάς εδωκαν τά πνευματικά όπλα, μέ τά όποια πολεμήσαμε 
καί νικήσαμε τούς Φαναριώτες».
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ρισσότερο η λιγότερο σωβινιστικές Ιδέες δεν ήτανε δυνατό παρά νάχουν αν
θελληνικά αισθήματα.

Πάντως,—κι’ αυτό είναι γιά έπαινο τών Βουλγάρων Φιλιπουπολι- 
τών—οΰιε οί μέν ούτε οϊ δε έλαβον μέρος στο άνθελληνικό κίνημα τής 16 
’Ιουλίου 1906. Μάλιστα οί πρώτοι αυστηρότατα τό κατέκριναν ')·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

(Εΰλογες απορίες αναγνώστου.—At δύο πανεπιστημιακές εκθέσεις γιά τά 
κακουργήματα τών Βουλγάρων στις Νέες Χώρες.—Σέ τί δέν έστρεψαν προσοχή ot 
κ. κ. Καθηγηταί.—Τά κτίρια χαρακτηριστικά τής μελέτης μου.—Σέ τί μας ύπερτε- 
ροΰν ot Βούλγαροι. Α') Στήν εξωτερική έμφάνισι τοΰ στρατού των.—Γνώμη ξένου 
πολεμικού άνταποκριτοΰ γιά τήν σύγκρισι τοΰ Βουλγάρου μέ τόν Έλληνα στρα
τιώτη.—Όργάνωσις καί διαπαιδαγώγησις τοΰ Βουλγαρικού στρατού άπό τούς Ρώ
σους.—Β') Οί Βούλγαροι νομοταγής καί πειθαρχημένος λαός.—Γ') Έχουν βαθειά 
ριζωμένη γεωργική συνείδησι πού λείπει σ' εμάς. — Ή μετανάστευαις στους Βουλ
γάρους καί σ' εμάς.— Ή «Ζαντρούγκα» καί ή έπίδραοί της. — Δ') "Ο μηχανικός πο
λιτισμός τών Βουλγάρων.—Μιά αντιπαραβολή τών δύο πρωτευουσών Σόφιας καί 
Αθηνών).

§ 1.—"Ας μη παραξενευτή 6 αναγνώστης μου, δτι εδώ στο Β'. Μέ
ρος αρχίζω από τά προτερήματα τοΰ βουλγαρικού λαού. ’Επίσης στους "Ελ
ληνας δέν πρέπει νά φανή μειωτικό, οτι τιτλοφορώ τό σύγγραμμα «Βούλ
γαροι και "Ελληνες» και προτάσσω τους Βουλγάρους. Ή  διατριβή μου έχει 
ως αφετηρία τής σκέψεώς μου καί κεντρικό σκοπό τη λαογραφία (καί κοντά 
σ" αυτήν τήν Ιστορία καί τήν Πολιτική) τών βουλγάρων κατά τήν εκατον
ταετηρίδα 1850 —1950 καί μόνο γιά νά γίνη ή σύγκρισι παραθέτω κι’ εξε
τάζω τ’ αντίστοιχα ήθη, έθιμα, χαρακτήρα κτλ., τού 'Ελληνικού έθνους. Γ ι’

ψεις τών ηγετών καί διανοουμένων βουλγάρων γιά τό πρόβλημα ποιος από 
τούς δυο λαούς προσπάθησε νά έπικρατήση καί τελικώς έπεκράτησε στή Βαλ
κανική,—από τούς 'Έλληνες ήγέτες αναφέρω τό Χαρίλαο Τρικουπη ’), τόν 
Παπαναστασίου “), τόν Βενιζέλο *) καί τέλος τόν Μεταξα. Διότι μόνον αυτοί 
οί πολιτικοί μας άνδρες ήλθαν σέ άμεση επαφή μέ τούς Βουλγάρους καί τούς 
ήγέτες του.

§ 2. Πολύ πιο δικαιολογημένη θάτανε ή έκπληξι, ίσως καί ή άγανά- 1

1) Πρβλ. Μέρος Α’. Κεφ. Ζ’.
2) Πρβλ. Μέρος Α'. Κεφ Θ', σελ. 1.
3) Πρβλ. Μέρος Α'. Κεφ. 1Ζ', σ. 2.
4) Π ρ β λ .  Μ έρ ο ς  Α'. Κ ε φ . Ι Β '.  σ· 4 κ α ί Ι Δ '.  σ. 4.
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κτησι του αναγνώστη μου αν καταγεται απο τις βορεινές μας επαρχίες και 
γνώρισε από κοντά τούς Βουλγάρους κατά τούς μαύρους χρόνους τής κατο
χής. Ή  αν είχε τό ευτύχημα νά τούς γνωρίση, άλλα τού έπεσαν στο χέρι και 
διάβασε την έκθεσι τών καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου Γ. Σωτηριάδη, Θ. 
Πετμεζά, Κ, Ζέγγελη και Δ. Χόνδρου αναφορικούς προς τις ωμότητες και 
τις καταστροφές τών Βουλγάρων στη Μακεδονία μετά τό τέλος τοϋ Α' Παγ
κοσμίου πολέμου (1914—1918) ’) ή την έκθεσι τής Πανεπιστημιακής Ε π ι
τροπής πού τής είχε άνατεθή από τό Πανεπιστήμιό μας νά έξετάση επιτο- 
πίως τά εγκλήματα τών Βουλγάρων. Την επιτροπή αυτή είχαν άποτελέσει οί 
καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών και Θεσσαλονίκης Δ. Χόνδρος, Ί . 
Θεοδωρακόπουλος, Ν. Βλάχος, Στίλπων Κυριακίδης και X. Φραγκίστας. Πώς 
λοιπόν—ίσως σκεφθή ό αναγνώστης μου—δ βάρβαρος κι’ αιμοσταγής αυτός 
λαός, είναι δυνατό νάχη προτερήματα ; —Ναί, τοϋ απαντώ. Καθώς κάθε 
άνθρωπος έχει τήν οψι του, άλλ’ έχει και τήν σκιά του πού τύν ακολουθεί, 
καθώς έχει καθένας μας τά προτερήματά του και τή σκιά του, έτσι καί κάθε 
λαός έχει κοντά στά προτερήμτχτά του και τή σκιά του, τά έλαττώματά του. 
Καλότυχος δ λαός εκείνος πού στο ζύγισμα τά πρώτα υπερτερούν τά δεύτερα.
Και πρέπει νά παραδεχτούμε δτι δσο ή διαφορά είναι πιο μεγάλη, τόσο και 
δ λαός αυτός είναι πολιτισμένος. "Οσον αφόρα εξ ά'λλου τις δυο εκθέσεις τών 
πανεπιστημιακών καθηγητών, (καθώς και πολλών άλλων συγγραμάτων πού 
άναφέρονται στά ϊδια ή καί ανάλογα θέματα), δσο εμπεριστατωμένες καί αν
τικειμενικές κι’ αν είναι, δεν έρχονται σέ άντίθεσι με τή διατριβή μου.’Απ’ 
εναντίας τις συμπ?,ηρώνει καί προ παντός τις διαφωτίζει. Καί νά γιατί :

Πρώτο. Διότι οί κ. κ. καθηγηταί δεν έστρεψαν τήν προσοχή τους, 
δ'τι δν δχι τά 70 ο)ο πάντως τά 60 ο)ο τών διοικητικών υπαλλήλων καί στρα
τιωτικών δεν ήσαν καθαυτό Βούλγαροι αλλά Βουλγαρομακεδόνες Γ ι’ αυτούς 
μιλήσαμε αρκετά στο προηγούμενο κεφάλαιο, ώστε περιττό είναι νά επανερ
χόμαστε στά ίδια. Θά σημειώσω μόνο, δτι γνωστοί, γνωστότατοι άρχικομι- 
τατζήδες, άλλοι μέ στρατιωτική στολή, άλλοι με πολιτική, είχαν καταλάβει 
ανώτατες θέσεις ως φρούραρχοι, διοικηταί, νομάρχαι, έπαρχοι κλπ. σ’ δλες 
σχεδόν τες πόλεις καί κωμοπόλεις τής Άνατ. Μακεδονίας καί τής Λυτ. Θρά
κης, Ινώ κατώτεροι κομιτατζήδες διωρίστηκαν ώς κοινοτάρχες στά χωριά. 1

1) Ή έκθεσις τούτη μέ τόν τίτλο «Έκθεσις τής Πανεπιστημιακής Έπιτρο 
πής περί τών έν τή Ά νατ. Μακεδονία διαπραχθεισών ΰπό τών Βουλγάρων ωμοτή
των καί καταστροφών. Ά θή να ι 1913», έχει δημοσιευΰή ύπό τοΰ Πανεπιστημίου Α 
θηνών μαζί μέ τήν έκθεσι γιά τά εγκλήματα τών Βουλγάρων κστά τά χρόνια τής 
κατοχής σ’ ένα βιβλίο (έκδ. Πανεπιστημίου ’Αθηνών μέ τόν γενικό τίτλο «Μαύρη 
βίβλος τών βουλγαρικών εγκλημάτων εις τήν Άνατ. Μακεδονίαν καί τήν Δυτικήν 
Θράκην 1941—1944»), Τή δεύτερη έκθεσι θά βρή ό αναγνώστης στό σύγγραμμα τοΰ 
Δ. Γαττοπονλου «Ιστορία τής Κατοχής». Ά θήνα ι. Τόμ. Γ' σελ. 16. Επίσης στή 
γαλλική μέ τόν τίτλο «Citrocites bulgares en Macedoin», Paris 19I8.
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Δεύτερο. “Οτι κανείς καθαυτό Βούλγαρος είτε αστός είτε χωρικός δεν 
άφησε τό σπίτι του και τή δουλειά του για να πάη στες νεοκατωκημένες χώ
ρες. “Οσοι πήγαν ήταν τό κατακάθι τής κοινωνίας, άνεργοι, άστεγοι και τυ
χοδιώκτες. Τέτοια κατακάθια εχει κάθε λαός.

Τρίτο. Στ ΐς εκθέσεις τους οί κ. κ. καθηγηται είχαν ύπόψει τους μιαν 
ανώμαλη κατάστασι. Ανώμαλη και γιά τούς σκλαβομιένους, άλλα κα'ι τούς 
κατακτητάς. ’Ανώμαλη πολιτικώς, οίκονομικώ; και ψυχολογικώς ακόμα.’Αν
τίθετα ή διατριβή μου βασίζεται κι’ εξετάζει τον βουλγαρικό λαό στήν όμαλή 
του διαβίωσι μ ι ’ £χει μάλλον στατικό χαρακτήρα. Άλλωστε με τή σειρά
Ιξετάζονται καί τά ελαττώματα τοΰ Βουλγάρου,

** *
ΓΙοΰ μάς υπερτερούν οί Βούλγαροι ; ’Εννοώ 6 απλός λαός καί μάλι

στα 6 αγροτικός πού καθώς είπαμε αποτελεί τά 80 ο)ο τοΰ δλου πληθυσμού. 
Γιά τή ψυχοσύνθεσι τών δυο γειτονικών λαών κάπως γενικώτερα μίλησα στο 
Α' Μέρος τής Πραγματείας μου, προπάντων στο § 4 τοΰ ΙΣΤ' κεφαλαίου 
καί τις υποσημειώσεις του. ’Αλλά εδώ Εξετάζεται τό ζήτημα πιο λεπτομε
ρειακά καί επιστημονικά.

§ 3.—Α) Στό ηαράοτημα καί στήν έξωιερική έμφάνισι άναμφι- 
σβητήτως μάς υπερτερούν οί γείτονες μας. Σ’ αυτούς τό κανονικό ανδρικό 
ανάστημα είναι 1.75—1.80 μ., ενώ τό δικό μας (εξαιρώ τούς δρεσίβιους, 
από τούς οποίους στρατολογοϋνται οί Εύζωνοι) δεν περνά τό 1 60 —1.65 μ. 
’Αλλά ό βουλγαρο; στρατιώτης επιβάλλεται γενικά έκ πρώτης όψεως, αντίθετα 
μέ τό δικό μας φαντάρο ’). 1

1) Σχετικώς νά τΐ λέγει δ Κλώφορ Πράϊς πολεμικός ανταποκριτής τών 
«Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου κατά τού; βαλκανικούς πολέμους τοΰ 1912—1913. Μιλώντας 
γιά τήν έντύπωσι πού έκανε δ βουλγαρικός στρατός, όταν γιά πρώτη φορά μπήκε 
στή Θεσσαλονίκη καί μετά τήν παρατήρησι, ότι έκτος τοΰ Ελληνικού πληθυσμού, 
όλα τ’ άλλα στοιχεία τής πόλεως υποδέχθηκαν μέ ένθερμότερες διαθέσεις τούς 
Βουλγάρους παρά τούς Έλληνας, εξηγεί δέ τά βαθύτερα α ίτια τής συμπεριφοράς αυ
τής τών 'Εβραίων καί τών Λεβαντίνων, καί προσθέτει έπί λέξει : «Όχι ασήμαντος 
παράγων τοΰ φαινομένου υπήρξε άναμφισβητήτως ή αρρενωπή διάπλασις καί τό 
στρατιωτικόν παράστημα τών βουλγάρων. Ό  Έλλην στρατιώτης έν συγκρίσει πρός 
τόν Βούλγαρον εΐνσι μικροσκοπικός, έχει όλιγωτέραν πειθαρχίαν, μέχρις ότου δέ ή 
στολή τήν όποιαν τοΰ δώσουν άνασχηματισθή καί διδαχθή ό ίδιος πώς νά τήν 
φορή, ό διαβάτης, δ όποιος ρίπτει έπ’ αύτοΰ τό βλέμμα, πρέπει νά τύχη συγγνώ
μης, δν δυστάση νά τοΰ άποδώση αμέσως τήν στρατιωτικήν εκείνην άξίαν, τήν 
όποιαν τά κατορθώματα του κατά τούς δύο βαλκανικούς πολέμους τόν απέδειξαν, 
δτι κατέχει είς τόσο μέγαν βσθμόν». Καί συνεχίζει : «Ό Έλλην έχει εΰστροφον 
πνεύμα' είναι συνηθισμένος νά σκέπτεται καί νά συζητή' ουδέποτε δύναται νά με- 
ταβληθή είς πολεμικήν μηχανήν. Τό προτιμώτερον είναι νά κα,'.λιεργηθή ή ατομική 
του αΰτη νοημοσύνη καί νά διδαχθή νά εκτίμα τήν λογικήν άνάγκην τής ακρίβειας 
εις τάς στρατιωτικός κινήσεις. *0 Έλλην στρατιώτης σήμερον είναι ύπέροχον όρ·
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Και Ιπειδή ό λόγος για τον βουλγαρικό στρατό ας προσθέσω τά επό
μενα. Είναι θρέμμα των Ρώσσων αξιωματικών. Μετά τον ρωσαοτουρκικό 
πόλεμο τοϋ 1877 και τή ρωσσικη κατοχή τής Μυσίας και τής Άν. Ρωμυλίας 
οί αξιωματικοί (οργάνωσαν καί διαπαιδαγώγησαν τον βουλγαρικό στρατό, 
που φυσικά δεν υπήρχε πρωτήτερα. Ή ταν λοιπόν επόμενο νά τοΰ μεταδώ
σουν τήν άκαμπτη καί τυφλή πειθαρχία πού διακρίνει τον Ρώσσο στρατιώτη. 
“Ενα από τά βασικά παραγγέλματα αυτής τής διαπαιδαγωγήσεως είναι καί 
τό περίφημο «moltehat ne passagdat» δηλ. δτι ό στρατιώτης πρέπει νά 
σιωπά, νά μήν κρίνη καί νά έκτελή χωρίς άντίρρησι τις διαταγές των άνω- 
τέρων του. Σ’ αυτό μοιάζει καταπληκτικά ή διαπαιδαγώγησις τοΰ βουλγάρου 
στρατιώτου μ’ ,αυτήν τοϋ γερμανοΰ. “Αλλωστε οϊ δυο λαοί—πού λέει ό λό
γος—«αν δεν έμοιαζαν δεν θά συμπεθέριαζαν»."Οσο γιά τούς Γερμανούς ας 
μοϋ έπιτραπή ν’ αναγράψω τό επόμενο επίγραμμα, πού ταιριάζει έκτακτα 
καί γιά τό Βούλγαρο.

Χώρια, ο κάθε Γερμανός είναι άγαθός καί τίμιος.
Μαζί, μέ κάφκα κΓ οπλισμό,
Ευθύς αλλάζει ψυχισμό,
Γίνεται δ,τι διαταχθή : κτήνος καί δήμιος.

§ 4.—Β'. Οϊ Βούλγαροι είναι νομοταγείς καί πειθαρχικοί μέχρι 
τοιούτου σημείου ώστε καμμιά σύγκρισι ν£ μή μπορεί νά γίνη μεταξύ τών 
δύο Εθνών. Σ’ εμάς δταν δημοσιευθή κάποιος νόμος καί μάλιστα φορολο
γικός, ή πρώτη δουλειά τοΰ Ρωμιού είναι, μόλις τον διαβάση, νά βρή τό 
«κουμπί», δηλ. πώς θά τον καταστρατηγήση, ώστε νά μήν τον θίξη καί νάναι 
μόνον αυτό! Μόλις βρή τό «κουμπί», θ ’ άνακοινώση τήν άνοκάλυψί του 
(υπό εχεμύθειαν πάντα) στον εξάδελφό του, στύν φίλο του, στον γείτονά του 
κι’ δχι σπάνια στον γειτονικό μπακάλη, μανάβη κ. ά. Τό αντίθετο γίνεται 
μέ τον Βούλγαρο. Μπορεί νά γκρινιάση, νά γογγίση, νά χειροδικήση μάλι 
στα δταν ό εϊσπράκτωρ έλθη στο σπίτι του νά εϊσπράξη τον νέο φόρο, αλλά 
στο τέλος θά ύποκύψη καί θά ύποταχθή. Θάλεγα δτι τό ρωμαϊκό νομικό 
άξιωμα: «Lex dura sed Lex» ') γράφηκε γιά τον Βουλγαρικό λαό a).

γανον έπιθέσεως' ό πατριωτισμός είς τήν ύψίστην έντασιν αντικαθιστά τήν πει
θαρχίαν καί οί αξιωματικοί είνιη άναγκαΐον νά τόν ακολουθούν μάλλον παρά νά 
τόν διατάσουν. "Αλλά τά χαρακτηριστικά ταΰτα είναι δυνατόν νά εκτίμηση τις μετά 
στενήν αναστροφήν τοϋ Ελληνικού λαού... 'Εκείνο όμως πού είδον οί Θεσσαλονι- 
κεΐς είναι : Ά φ ’ ενός μέν τούς βουλγάρους σκοπούς ίσταμένους άκαμπτους καί εύ 
θυτενεΐς εις προσοχήν έξωθι τής κατοικίας τοϋ στρατηγού των, καί άφ’ έτέρου τόν 
Έλληνα σκοπόν φρουρούντα έμπροσθεν τοΰ ανακτόρου τοΰ βασιλικού του ’Αρχι
στρατήγου μέ τήν ράχην άκουμπισμένην επί τής σκοπιάς... ΙΙρβλ. Κ. Πράϊς «Οί 
βουλγαρικοί πόλεμοι». Ά θή να ι 1915, σελ. 60.

1) Ό  Νόμος είναι σκληρός αλλά είναι Νόμος.
2) 'Ακόυσα άπό διοικητικού; καί οικονομικούς ϋπσλλήλους στή Βουλγαρία
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’Επίσης είναι τόσο πειθαρχημένος, ώστε οί ηγέτες του νά τον σέρ
νουν κυριολεκτικά από τή «μύτη». Δεν γράφω καμμιά υπερβολή αν πώ, οτι 
δ Βουλγαρικός λαός είναι τόσο πειθαρχικός όσο δ Ελληνικός στρατός, δ δε 
Βούλγαρος στρατιώτης μόνον μέΠριϋσον και τον Ρώσσον στρατιώτη είναι δυ
νατό νά παραβληθή '),

§ δ. — Γ) Ό Βούλγαρος αγρότης έχει βαθειά ριζωμένη γεωργική 
αυνείδησι, πού σ’ εμάς λείπει ή σχεδόν λείπει Αυτό βιβαίως οφείλεται κατά 
πρώτο λόγο, δτι ή Ελλάς προτού απόκτηση τις Νέες Χώρες ήταν κυρίως 
ναυτικό Κράτος. Χρεωστεΐται όμως κα'ι στύν χαρακτήρα τού Ρωμιού. Ρ ι
ψοκίνδυνος, νεωτεριστής και ανυπόμονος νά προχωρήση και γρήγορα νά 
πλουτίση, δεν τού ταιριάζει τό γεωργικό επάγγελμα. Προτιμά τή ναυτιλία, 
το εμπόριο και μάλιστα τού ποδιού, τή βιομηχανία. ’Αντίθετα δ Βούλγαρος 
είναι υπομονητικός, έχει περισσότερη κρίσι παρά φαντασία, βραδυκίνητος 
στις αποφάσεις του, συντηρητικός ό'σο χωρεΐ* 1 2), μ’ άλλα λόγια έχει ολα τά 
προσόντα ενός καλού γεωργού. ’Αγαπά τή γή όχι μόνο με τό στόμα, αλλά 
μ’ δλη του τήν καρδιά Τό Βούλγαρο χωρικό μπορείς νά τον βρίσης και νά 
μή καταδεχθή νά σού άπαντήση ή νά σού άπαντήση μ’ ενα ειρωνικό χαμό

νά παρομοιάζουν τόν φορολογούμενο λαό μέ «σακκί άπό άλεϋρι». Μπορεί να ναι 
εντελώς άδειο μά δίαν τό ραβδίσης κάτι θά βγή. Στά 1929—!50 ό βούλγαρος φο- 
ρολογοτίμενος πλήρωνε τότε ακόμα τό δεκαπλάσιο άπό δ,τι πλήρωνε ένας συνάδελ
φός του στήν ‘Ελλάδα. Κι’ αν ήταν "Ελλην, Τούρκος, ’Αρμένιος ή Εβραίος τό 
πεντηκονταπλάσιο. "Ενας πελάτης μου Χιώτης φορολογήθηκε μέ 100.000 λέβα, πού 
ΰν τά πλήρωνε θά πήγαιναν δ).α του τά κέρδη καί μέρος τών κεφαλαίων του. Ξέ- 
κανε εκεί τήν περιουσία του κ ι’ άρχισε τήν ίδια δουλειά στή Θεσσαλονίκη. Δυό 
χρόνια δυνάμει κάποιας ’Εγκυκλίου τοΰ ‘Υπουργείου Οικονομικών άπηλλάγη άπό 
τήν κατυβολή κάθε φόρου κ ι’ έπειτα τοΰ δρισαν νά πληρώνη έξ επαγγέλματος 
5.000 δραχ. τό χρόνο, άν καί οί δουλιές του πήγαιναν πολύ καλλίτερα παρά στή 
Βουλγαρία.

1) Μερικά χρόνια μετά τήν άπελευθέρωσι επιασε φωτιά τό Δημόσιο Ταμείο 
στή Φιλιππούπολι, πού τό φύλαγαν ώς σκοποί τέσσαρες βούλγαροι στρατιώτες. Ό  
λοχαγός τους, έπειτα ό φρούραρχος, αυτός ό στρατηγός Στρέκωφ τούς διέταζαν 
ν ’ άπομακρυνθοΰν. Τίποτε.Έπρεπε ή σχετική διαταγή νά δοθή άπό τόν λοχία τους. 
Κι* επειδή ό τελευταίος δεν βρέθηκε επί τόπου κάηκαν ζωντανοί μέ τό όπλο στο χέρι.

2) Μ’ αυτό δέν θέλοο νά πώ, δτι ό Βούλγαρος αγρότης δέν είναι φιλοπρόο
δος. Παν άλλο. ’Αλλά γιά νά είσιιγάγη μιά νέα καλλιέργεια, ενα νέο εργαλείο ή 
μηχανή, κάποιο χημικό λίπασμα κλπ., ή προπαγάνδα καί ή ρεκλάμα δέν τοΰ κά
νουν απολύτως καμμιά έντύπωσι. Πρέπει νά δή μέ τά μάτια του τί άζία έχουν 
στήν πραγματικότητα καί μαλιστα αρκετές φορές γιά νά τ ί; έφαρμόση στό χωράφι 
ή στό αμπέλι του. Αύτό τό κατάλαβαν ι ί πρώτες βουλγαρικές κυβερνήσεις καί γι' 
αυτό πλήθαιναν σ ’ δλη τή Βουλγαρία τά πρότυπα αγροκτήματα καί τά κατώτερα 
γεωργικά σχολεία. Στά τελευταία (φοίτησι διετής) τά παιδιά τών αγροτών δχι μό
νον τρέφονται, ντύνονται καί στεγάζονται δωρεάν, άλλά καί απαλλάσσονται τής 
στρατιωτικής ϋ-ητείας, έφ' οοον όμως παραμένουν καί εργάζονται ατό χωριό. Ένα 
πρακτικό μεταξύ τών άλλων μέτρο πρός καταπολέμησι τής άστυφιλία$.
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γελο. Αλλοίμονο όμως αν πας νά τοϋ καταπάτησης μια «μπροσιά: αυλάκι» 
τοϋ χωραφιού του. Εξαγριώνεται αμέσως, τό θεωρεί μεγαλύτερη προσβολή 
πού θά μπορούσε νά τού γίνη, κι’ αν δεν σοΰ καταφέρη μέ τό φτυάρι ή τό 
ρόπαλο, πού δεν τό αποχωρίζεται, μια γερή στο κεφάλι, την άλλη μέρα θά 
σέ πάη στο δικαστήριο. Τόσον εγώ προσωπικώς, καθώς καί άλλοι συνάδελ
φοί μου δικηγόροι, έχομε περιπτώσεις πού γιά ένα αυλάκι ξηρικού χωρα
φιού οι διάδικοι νά μη διστάσουν νά φέρουν την ύπόθεσί τους ως τον Άρειο 
Πάγο, νά ξοδέψουν καί νά χρεωθούν ακόμα γιά να την κερδίσουν, αδιάφορο 
αν αυτό θά τούς κόστιζε τό είκοσαπλάσιο καί πλέον τής αξίας τού'πράγμα
τος. Θάλεγε κανείς, ότι ή τιμή, τό παρόν καί τό μέλλον τής οικογένειας τού 
Βουλγάρου χωρικού, δλη του ή φιλοδοξία έγκειται σέ κείνο τό κομμάτι τής γής.

’Εδώ ακριβώς πρέπει νά εξάρω προς όφελος τού Βουλγάρου αγρότου 
κάτι πολύ τιμητικό γ ι’ αυτόν πού δυστυχώς λείπει σ’ εμάς : τό μεγάλο, ιό 
απέραντο σέβας πού τρέφει προς την Δικαιοσύνη τής πατρίδος του. Θά τον 
άκούσης νά λέγη : «Δάχτυλο πού κόβει τό δικαστήριο, δεν πονεΐ». Χάνει τη 
δίκη του, κατά την αντίληψί του εντελώς άδικα. Μπορεί νά κατη/οοήση τον 
εαυτό του, τούς μάρτυράς του, τον δικηγόρο του, τό δικαστήριο όμως ποτέ !

—αλλοίμονο— ό'χι μονάχα απλούς ανθρώπους, αλλά πολιτευομένους, αρχη
γούς ακόμη κομμάτων, επειδή κάποιο κομματικό στέλεχος των έπεσε στήν 
τσιμπίδα τής Δικαιοσύνης, νά την συκοφαντούν καί μέ τύν τύπο ακόμη."Οσα 
γράφω παραπάνω, εννοείται, ό'τι αναφέρονται στο πρώην αστικό καθεστώς. 
Τό τί γίνεται σήμερον μέ τήν περίφημο «Λαϊκή Δημοκρατία* είναι γνωστό. 
Γεγονός όμως είναι ότι 6 κομμουνισμός ξερίζωσε από τήν συνείδησι τού 
βουλγαρικού λαού μια ηθική άξια αναντικατάστατη.

§ 6.—Ή  μετανάατευσις στή Βουλγαρία—πάντως σέ πολύ περιωρι- 
σμένη κλίμακα—δέν έβλαψε, άλλ’ απεναντίας υπήρξε ωφέλιμη όχι μόνο στον 
μετανάστη καί στήν οικογένειά του, αλλά καί στον τόπο.’Αντίθετα προς εμάς 
πού 90 ο)ο κολλούν στή ξενητειά, οί Βούλγαροι 90 ο)ο επιστρέφουν στή γεν- 
νέτειρά τους. Αυτό χρεωστειται πολύ στήν ευφορία τού εδάφους των. Έ νώ 
στήν Ελλάδα, καί μετά τήν έπέκτασί της στις Νέες Χώρες, τά δύο τρίτα εί
ναι άγονη γή, έκεϊ τά δυο τρίτα είναι γή γόνιμη καί πλούσια σέ άνθησι. 
Χρεωστειται εκ παραλλήλου στο χαρακτήρα τού Βουλγάρου γιά τον όποιο 
μιλήσαμε άναλυτικώτατα στον προηγούμενο παράγραφο. ’Αλλά περισσότερο 
χρεωστεΐτο—τουλάχιστο προ πενήντα ετών—στήν οικονομική διάρδρωσι τών 
μεγάλων αγροτικών οικογενειών. Όχι μονάχα στή Βουλγαρία αλλά καί στές 
περισσότερες σλαβικές χώρες, πού διαφύλαξαν τον φυλετικό τους χαρακτήρα 
υπήρξε πολύ διαδεδομένη ή «Ζάννρουγπα», ένας κλειστός οικογενειακός συ
νεταιρισμός, μέσα σ’ ένα πλαίσιο πατριαρχικό, άλλ’ όχι καί αυταρχικό, στον 
όποιο έμπαιναν 60—70 πρόσωπα, όλο συγγενείς. Μιά κολλεκτιβιστική οίκο-
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νομική ενωσι, δπου γη, προϊόντα γης κα'ι εργασίας, στέγαση είναι κοινά για 
δλα τά μέλη της. Καδιος από κοινού εκτελοϋνται δλες ανεξαιρέτως οί αγρο
τικές δουλειές. "Οσο για τή διανομή των προϊόντων τούτη γίνεται βάσει των 
μελών τής οικογένειας (στή σωστή ένοια τής λέξεως) έκαστου κατόχου, και 
διοικεΐται από ένα οικογενειακό συμβούλιο πού προεδρεύεται από τον γέρον- 
τότερο, 6 δποϊος είναι και τό εκτελεστικόν δργανον τής «Ζάντρουγκας» *), ’), 1

1) Ή Ζάνιρονγχα ώ; τοιαύτη παρουσιάζει, πολλαπλά πλεονεκτήματα υπό 
έποψι αγροτικής κα'ι κοινωνικής πολιτικής, ’Αναφέρω τά κυριώτερα. Μέσα σ ’ αυτή 
δέν υπάρχουν άνεργοι καί φτωχοί. Ά ν  τύχη κάποιο μέλος της είτε για λόγο ασθέ
νειας, ατυχήματος ή γερατιών νά παύση νά δουλεύη κσΐ νά είναι παραγωγικό τόν 
περιθάλπει τό οίκογενειακό ταμείο, χωρίς νά επιβαρύνεται τό Δημοτικό ταμείο ή 
τό ‘Υπουργείο Περιθάλψεως. “Αν παρουσιασθή γενική ή εμπορική κρίσις, τά μέλη 
τής Ζάντρουγκας τήν περνούν σχεδόν ανεπαίσθητα. Επειδή έχουν τήν «κλειστή» 
λεγάμενη οικονομία, τά κύρια, άν όχι δλα τά είδη τού ντυσίματος, ΰποδήσεως, κα
λής στεγάσεως, έπιπλα κα'ι σκεύη οικιακής χρήσεαις κτλ. κατασκευάζονται ή βρί
σκονται έκ τών προτέρων προμηθευμένα στή κοινή αποθήκη. Ή διατροφή α ν
θρώπων καί ζώων εΐνσι επίσης έκ τών προτέρων εξασφαλισμένη. Χρήματα τούς 
χρειάζονται μόνο γιά τήν πληρωμή τών φόρων, γιά τήν αγορά αλατιού, πετρελαίου 
λαδιού, ήιοι προϊόντων πού δέν παράγονται έπί τόπου. ’Αν περισσεύουν—κι’ αυτό 
γίνεται σχεδόν πάντα όταν ΰπάρχη ευφορία—τά χρησιμοποιούν γιά νά επεκτείνουν 
μέ αγορά τήν ακίνητο περιουσία τής Ζάντρουγκας. Έ τσι τά χωράφια της αντί νά 
κατατεμαχίζωνται καί κονιορτοποιούνται καθώς λ. χ. σ’ εμάς, συγκεντρώνονται, 
αποτελούν ένα σύνολο, κ ι’ αυτό έχει ένα ανυπολόγιστο πλεονέκτημα γιά τήν χρη
σιμοποίησε τής μηχανικής καλλιέργειας καί τή μετατροπή ξηρικών αγρών σέ πο
τιστικούς.

2) Δυστυχώς ό Βούλγαρος νομο&έτης σχεδόν μέχρι τέλους τού περασμένου 
αΙώνα όχι μόνον δέν έστρεψε τήν άπαιτουμένη προσοχή γιά τή συντήρησι καί τήν 
προστασία τής «Ζάντρουγκας», τής πατροπαράδοτης αυτής οργάνωσης ποΰχε τόσο 
βαθειά ριζωθή στή συνείδησι τού Βουλγάρου, αλλά καί συστηματικά, θάλεγε κα
νείς, τήν καταπολέμησε. ’Αντιγράφοντας τυφλά τόν γαλλικό κσί Ιταλικό αστικό 
κώδικα, παραδέχθηκε χωρίς βαθύτερη μελέτη τό άνιστορικό καί ασυγχρόνιστο 
αξίωμα τού ρωμαϊκού Δικαίου, ότι «κανείς δέν είναι υποχρεωμένος νά μείνη άδιατ- 
μητος» (Nemo in indiviso esse potest). Αυτό τό αξίωμα στ’ αστικά κτήματα μπο
ρεί δπωσδήποτε νά εφαρμοστή, δχι όμως καί στ’ άγροκτήματα χωρίς θλιβερά απο
τελέσματα. Συνεπώς είχσ συγγραψει καί δημοσιεύσει στό περιοδικό «Γιουριτιτσέ- 
σκο Πρέγλετ», Νομική Επιθεώρησε τής Σόφια, μιάν μονογραφίαν μου μέ τόν τίτλο 
«Ή ακίνητη συνιδιοκτησία καί τό ζήτημα τής ρυθμίσεώς της στή Βουλγαρία»· Σ' 
αυτό μέ αδρά επιχειρήματα καί στηριζόμενος στό εθιμικό βουλγαρικό Δίκαιο, στόν 
τουρκικό νόμο περί «Γαιών», στόν Παγγερμανικό Αστικό Κώδικα τού 1900, άλλα 
προπαντός στά ολέθρια άποτελέσματα πού είχε γιά τήν αγροτική τάξι ή εφαρμογή 
του Ρωμαϊκού Δικαίου στήν συγκεκριμένη περίπτωσι, έπέμεινα ν’ αναθεωρηθούν 
δλες οί σχετικές διατάξεις τής τότε βουλγαρικής νομοθεσίας. Έκτοτε, πράγματι, 
αρκετές μεταρρυθμίσεις έγιναν τόσο στό κληρονομικό Δίκαιο όσο κσί στόν Νόμο 
περί κυριότητος γιά τήν προστασία τή; αγροτικής ακίνητη; περιουσίας. Θ’ αναφέρω 
τις κυριώτερες' είναι σωτήριες κσί γιά μας, όπως ό αγροτικός κλήρος γής 50—60 
στρέμματα κατά οικογένεια, (ανεπαρκής ευθύς έξ αρχής) εξακολουθεί νά τεμάχιζε-
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§ 7. — Ό  μηχανικός αολιτιαμός *<3ν Βουλγάρων. “Αν εμείς υπερ
τερούμε τούς Βουλγάρους στον πνευματικό πολιτισμό, αυτοί μάς υπερβά
λουν ,καί πολύ μάλιστα, στον μηχανικό η τεχνικό καθώς και στην εξωτερική 
εμφάνισι τής χώρας των. Ώς στο πρώιο τέταρτο τοΰ εικοστού αϊώνα εμείς 
είχαμε ελεύθερη ζωή ενός αϊώνος κι* αυτοί μισό. Κι* όμως αυτοί μπορούν νά 
δείξουν διπλάσια και πλέον τεχνικά έργα (σιδηροδρομικές γραμμές, δδοποιΐσ, 
διαρρύθμισι χειμάρων καί ποταμών, ηλεκτρική κίνησι καί φωτισμό πόλεων 
καί χωριών, αρδευτικά καί αποστραγγιστικά έργα κτλ ) από εμάς. Βέβαια δ 
αμερόληπτος παρατηρητής δεν μπορεί νά αγνόηση δτι, δταν άπελευιθερώθηκε 
ή Ελλάς μετά επτάχρονο σκληρόν αγώνα, δ μισός της πληθυσμός είχε εξα- 
φανιστή κι’ δλόκληρη ή Ελλάδα ήταν σκεπασμένη μέ ερείπια. Αυτοί χάρι 
στούς Ρώσους, απελευθερώθηκαν μέ μιά μονάχα πολιτεία Στάρα-Ζαγόρα 
—καμένη, δεκαριά χωριά ερειπωμένα, κι" δλο δλο δέκα χιλιάδες (κατά τή 
δική τους στατιστική) χαμένο πληθυσμό. Παρ’ δλ" αύτά θά μπορούσαμε νά 
κάνουμε άναμφισβητήτως καί νάχουμε στο ενεργητικό μας πολύ περισσότερα 
σέ τεχνικά έργα από δ,τι έχουμε σήμερα '). 1

ται μεταξύ των συγκληρονόμων, ώστε σήμερον νά φιάση σ' ένα ή δυό στρέμματα 
κατά οΙκογένεια, δηλ. νά κονιορτοποιηθή. ΟΙ μεταρρυθμίσεις λοιπόν τής βουλγα
ρικής νομοθεσίας έν προκειμένφ ε ίν α ι: α) Στά χωρία καί στις πόλεις πού έχουν 
μάλλον γεωργικόν χαρακτήρα ή νόμιμος μοίρα (δηλ. τό κληρονομικό μερίδιο) των 
άρρένων είναι διπλάσιο άπ’ αυτό τών κυριτσιών, πού κι” αυτό μπορεί νά έξαγορα 
στή. β) "Οταν ενα αγροτικό κτήμα (άλλά καί αστικό) πωλείται δικαίωμα εξαγοράς 
καί προτιμήσεως έχουν κατά σειράν ό συνιδιοκτήτης, ό γείτονας, ό συγχωριανός 
καί υ ) "Αν ένα αγροτικό κτήμα εΐνσι μέν διανεμητό άλλ’ οίκονομικώς ασύμφορο, 
ή διανομή του μεταξύ συγκληρονομών ή συνιδιοκτήτου, κατόπιν άποφάαεως τοΰ 
ΕΙρηνοδίκου αναστέλλεται γιά κάμποσα χρόνια ή καί απαγορεύεται. Τό μέλος τής 
οικογένειας ή ό συνιδιοκτήτης άποζημειώνεται σέ χρήμσ, άλλά τό άκίνητο δέν κα' 
τατεμαχίζεται.

1) Μιά αντιπαραβολή τής Σόφιας μέ τήν Ά&ήνα θά πείση καί τόν πιό σο
βινιστή Ρωμιό γιά τήν αλήθεια των λεγομένων μου. Τό δύκτιο των υπονόμων της 
είναι τελειότατο. Ή πιό ραγδαία βροχή δέν μπορεί νά πλημμυρίση δρόμους καί 
πεζοδρόμια, σάν καλή ώρα, σ’ εμάς. Ή ρυμοτομία τη; άψογη. Στενούς αρτηρια
κούς δρόμους σάν τήν όδό Θεμιστοκλέους, Μπενάκη, Φιλελλήνων καί άλλας, δέν 
θά βρήτε σ’ ολόκληρη τήν πόλι κσί τά προάστειά της. Δυό μονάχα μικροί δρόμοι 
στό Κέντρο της εΐνσι κάπως στενοί- ή «Οΰλιισσ Λεγγά» καί ή παράλληλή της. Εί
ναι οι εμπορικοί δρόμοι τής Σόφιας πού κτίσθηκαν μετά τήν άπελευθέρωσί της, 
σύμφωνα μέ τις τότε επικρατούσες αντιλήψεις γιά τήν οίκοδόμησι πόλεων. "Ολοι 
οί άλλοι είναι πλατύτατοι. Οί λεωφόροι έχουν πλάτος 21 — 31 μέτρων καί οί δευτε- 
ρεύοντες 16—18. Στό μέσο των, στούς σιδηρένιους ήλεκτρικούς στήλους κάνιστρα 
μέ πάντα φρέσκα λουλούδια καί πρασινάδες. Ή κεντρική της αγορά τροφίμων 
(Χάλε) αντίγραφο τών τελειοτέρων αγορών τοΰ Βερολίνου καί τής Βιέννης. Λαμπο
κοπά από καθαριότητα καί τάξι. Κοντά της ή δική μας τών Αθηνών... ντροπή 
μας !—Παίρνετε έπειτα τήν νοτιοανατολική τροχιοδρομική γραμμή πού καταλήγει 
σέ μιά χαριτωμένη τεχνιτή λίμνη. Σέ κάθε στάσι τής μακριάς διαδρομής, μόλις
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Σέ τί χρεωστεΐται τούτο ; Πολλά είναι τά αίτια άλλα θά έξάρω, 
τρία τά κυριώτερα.

α) *0 βουί,γαρικός λαός δταν ϊδή κάτι καλό στην Ευρώπη, ιδίως 
στην Γερμανία και την Αυστρία, θά τό μιμηθή καί συχνότερα θά τό άντι- 
γράψη καί θά τό εφαρμόση tel-quel. Σέ μας η τό λέμε η δεν τό λέμε, 
οί Ευρωπαίοι κι’ ο ί ’Αμερικανοί εξακολουθούν νά θεωρούνται «Κουτόφραγ- 
κοι». Σ’ αυτούς επικρατεί ή ξενομανία (στή πιό πλατειά έννοια τής λέξεως), 
σ' εμάς άν δχι ή ξενοφοβία πάντως όμως τό « ’Εθνικό φιλότιμο» καί τά 
«Πάτρια», πού δεν μάς επιτρέπουν νά κάνουμε τό ϊδιο.

β) Τό Κράτος στή Βουλγαρία είναι παντοδύναμο. ’Εκεί τό Σύν
ταγμα είναι ούσιαστικώς μιά φενάκη Ό κοινοβουλευτισμός, απλή λέξι ήτοι 
για νά λένε πώς υπάρχει ή «Σοβράνια». Οί περισσότεροι,—δεν λέγω δλοι— 
οί βουλευταί είτε τής συμπολιτεύσεως είτε τής άντιπολιτευσεως : «σηκού— 
σηκόνουμαι, κάτσε—κάθουμαι». Ή  Κυβέρνησις είναι τό παν. Τό βουλγα-

βγήτε έξω άπό τήν πόλι, θά δήτε ένα δλόανθο κηπάριο μέ τή βρυσούλα του στην 
μιαν άκρη, γύρω παγκάκια καί στήν άλλη μιά κοκέττιαα σκιάδα Ελβετικού ρυθμού. 
Αριστερά τήν πλαισιώνει ένα απέραντο δάσος άπό έλατα. —Παίρνετε ιήν άντίθετη 
τροχιοδρομική γραμμή γιά νά πάτε στή λουτρόπολι «Μπάνκι». Λέτε τού είσπρά- 
κτορα τού τράμ ότι θέλετε εισιτήριο μ’ επιστροφή. Μ’ αυτό τό τετράπτυχο εισ ι
τήριο μπαίνετε χωρίς τή παραμικρότερη χρονοτριβή στό πρώτο τραίνο πού φεύγει 
γιά τή λουτρόπολι. Ή «Μπάνκι» χάρι στή προσωπική επέμβασι τού Φερδινάνδου 
μετεβλήθηκε σέ μιά πρότυπη Ευρωπαϊκή λουτρόπολι. Πιστό άντίγραφο τού Κάλ- 
σμπαντ, όπως λένε. Καθαριότης καί τάξις άμεμπτες. Τά λουτρά μέ τό ευρύχωρο 
πάρκο των τά πλαισιώνουν ώμορφες βίλες, ξενοδοχεία, εξοχικά καφενεία, γαλακτο
πωλεία καί κέντρα. Ά λλ ’ άπ’ όλα, τή μεγαλύτερη έντύπωσι προξενούν στόν ξένο οί 
κολεκτιβικές πολυκατοικίες. Αϋιές άνήκουν σέ διάφοριι σωματεία καί οργανώσεις. 
Δικηγόροι μέ δικαστικούς, τροχιοδρομικοί, στρατιωτικοί, ανάπηροι πολέμου, τρα
πεζιτικοί κ. ά. έχουν τή πολυκατοικία τους μέ όλα τά «κομφόρ» καί μέ κουζίνα 
εκλεκτή κιτί πάμφθινη. Άλλα φθινή  είναι επίσης ή ζωή σ' ολόκληρη τή λουτρό- 
πολι. Καμμιά έκμετάλλευσι τού ξένου. Ή άγορανομία άγρυπνεΐ... Λοιπόν μ’ αυτό 
τό τετράπτυχο εισιτήριο πάτε τροχιοδρομικώς, σιδηροδρομικές πάτε στό «Μπάνκι» 
κι’ επιστρέφετε, καί τέλος τροχιοδρομικώς πάτε σπίτι σας.

Ίσως μέ ροιτήαη δ αναγνώστης μοι : Προτιμάτε λοιπόν τή Σόφια άπό τήν 
’Αθήνα ; Γιά προσωρινή θερινή διαμονή, βεβαίως. Έκεΐ ή θερμοκρασία τό καλο
καίρι, όταν εμείς ξηροψηνώμαστε, δέν υπερβαίνει τούς 18—19 βαθμούς, Ύπό έπο- 
ψ ιν καθαριότητος, τάξεω; κτλ. επίσης. Αλλά συνολικώς, όχι. Ή Σόφια eIvui μιά 
άπό τό μισό εκατομμύριο τών πόλεων τής Κεντρικής Ευρώπης, πού ξέφυγε άπ’ 
έκεΐ καί έγκατεστάθηκε στούς πρόποδες τής Βίτοτσας. Καί ή Βίτοτσα ; "Ενα βουνό 
πανύψηλο, έπιβλητικό καί χιονόσκεπο μά πού λείπει ή γραμμή καί ή χάρι τών 
βουνών πού άγκαλιάζουν τήν Α θήνα. "Οποιος είδε μιά άπό τής 555.000 πόλεις 
τής Γερμανίας, Αυστρίας ή Κροατίας μπορεί νά κλείση τά μάτια του καί νά φαν- 
ταστή τή Σόφια. Άλλο πράγμα ή Αθήνα ■ έχει τήν προσωπικότητα της, τό το
πικό της χρώμα. Δέν θά τήν βρής πουθενά σ’ όλον τόν κόσμο. Τήν Α θήνα τήν 
βρίσκεις... μόνον στήν Α θήνα.
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ρικό κράτος ήταν, είναι και θά είναι «ολοκληρωτικό», με όλα τά ελαττώ
ματα άλλα και τά προτερήματα τών ολοκληρωτικών κρατών, υποδείγματος 
τής σημερινής Ρωσίας,

γ) Ό λαός τής Βουλγαρίας, καθώς τό τονίσαμε κατ’ έπανάληψιν, νο
μοταγής και πειθορχημένος. Τοΰ λείπει ή ιστορική μνήμη, τοΰ λείπει ή εθνική 
ή ή κοινωνική παράδοσις, πού τόσο βαρύνουν εμάς τούς “Ελληνας. Κι’ αυτό 
είναι ενα σοβαρό «άτοϋ» στά χέρια τών κυβερνώντων. Μπορεί δν τούς σο- 
φίση νά εισαγάγουν χωρίς προπαρασκευή τήν πιο ριζική μεταρρύθμιση. Δέ 
θά βρουν καμμιά ή σχεδόν καμμιά άντίστασι έκ μέρους τοΰ λαού. ”Λν δεν 
εϊσαχθή διοικητικώς (πράγμα πού συνηθέστατα συμβαίνει) καί εϊσαχδή στή 
Βουλή, οι αρχηγοί τή: άντιπολιτεύσεως κάτι θά πουν, αλλά ή συζήτησι τε
λειώνει προτού καλά καλά νά έχη άρχίση '). 1

1) Παίρνω έ'να πρόχειρο παράδειγμα αυτής τής ροπής τοΰ Βουλγάρου, ακόμα 
καί τοΰ έπιστήμονος ν’ άπομιμήται τό ξένο πρότυπο χωρίς πολλές αμφιταλαντεύ
σεις κι' ενδοιασμούς. ’Εμείς κάναμε έναν ολόκληρον αιώνα καί κάμποσα χρόνια 
ακόμα γιά ν’ αποκτήσουμε τον 'Αστικό μας Κώδικα. Πολλοί αΛ,λοι συναφείς 
νόμοι μας πταίουν καί τώρα. Στή Βουλγαρία έφτασαν μόνον είκοσι χρόνια άπό 
τήν άπελευβέρωσί της γιά νά τό έπιτύχη. Οί β.ιύλγαροι νομομαθείς πήραν άπό 
τούς Ρώσους μυζή μέ τόν οργανισμό τών Δικαστηρίων, τούς νόμους τής πολιτικής 
καί ποινικής Δικονομίας Τούς πήραν «teles · quels». Ά πό τούς Ιταλούς τό ’Ενο
χικό Δίκαιο. Ά πό τούς Γερμανούς τή γενική κατανομή είς τμήματα τοΰ Άστικοΰ  
των Κώδικος κ ι’ Ιδιαίτερα τό Εμπράγματο Δίκαιο. Άπό έμας τό Κανονικό Δίκαιο. 
Άπό τούς Γάλλους, (μέ μικρές παραλλαγές πρβλ, πιό επάνω σημ. 6 καί 7) τό Κλη
ρονομικό Δίκαιο, τούς νόμους περί Κηδεμονιών, άφανείας κτλ. ’Επίσης τόν νόμο 
περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, Άπό τούς Ούγγρους τόν Ποινικό Νόμο κτλ.

Κάποτε ετυχε νά συζητήσω μ’ έναν καθηγητή τής Νομικής Σχολής τοΰ Πα
νεπιστημίου τής Σόφιας, πού ό υπουργός τής Δικαιοσύνη; τοΰ είχε άναθέσει τή 
σύνταξι ενός σοβαροΰ νόμου τοΰ Άστικοΰ Δικαίου. Τοΰ έθεσε δαως δύο ορούς : 
Νά πάρη ως βάσι καί μοναδική πηγή τόν Παγγερμανικό νόμο τοΰ 1900, καί δεύ
τερο νά τοΰ ύποβάλη τό νομοσχέδιο μέσα σ’ ορισμένο, πολύ περιορισμένο, χρο
νικό διάστημα. "Ο καθηγητής έφερε άντιρρήσεις. Χρειαζότανε μελέτη Μά ό υπουρ
γός τόν διέκσψε : — «Πολύ σωστά λένε ot Γάλλοι, τοΰ είπε, ότι «τό ράσο κάνει τόν 
καλόγερο». ‘Εμείς εϊμεθα υποχρεωμένοι νά παρουσιάσουμε τόν Βούλγαρο μέ Ευ
ρωπαϊκή φορεσιά γιά νά φανή Ευρωπαίος. Είναι εθνική άνάγκη. Μά θά τοΰ έρθη 
τό φόρεμα στενό' θά τό φαρδαίνουμε μέ τόν καιρό. Φαρδύ, θά τό στενέψουμε, 
Κοντό θά τό μακρύνουμε I...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ;

("Οίτου ό αναγνώστης καλείται ν’ άποφανθή εις μερικά χαρακτηριστικά 
Ιδιώματα τοΰ Βουλγαρικού λαού ή αντίστοιχα τού "Ελληνικού είναι προτερήματα ή 
ελαττώματα.—Α) Ή έννοια τής Πατρίδος σ’ αυτούς καί σ' έμάς.—ΒΊ θρησκευτι
κόν αίσθημα. — Ριζική διαφορά αντιλήψεων. Ή γνώμη ενός αναπτυγμένου Βουλγά
ρου παππά γιά τή σταδιοδρομία τών δυο λαών.—Γ) "Ερως καί Γυναίκα.—Δ) Προ
ξενιά καί Γάμος.—"Απαγωγές.—Καμουφλαρισμένες άπαγωγές.—Ή πώλησι τής κό
ρη; καί τό «Μπαμπά - Χακά».—Ε) θάνατος, ταφή τοΰ νεκρού καί πένθος.—Μοιρο- 
λόγια.—"Ενα πολύπλοκο πρόβλημα : άντιδικία λογικού καί καρδιάς).

§ 1.—Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε σέ τί καί ποΰ οϊ Βούλγα
ροι μας υπερτερούν. Σ’ αυτά θα εξετάσουμε μερικά φυσικά η επίκτητα ίδιώ- 
ματά τους, πού ανάλογα από τή σκοπιά πού τοποθετείται δ παρατηρητής, 
μπορούν νά χαρακτηρισθούν ως προτερήματα ή ως ελαττώματα. Ά φίνω  την 
κρίσι στον αναγνώστη μου.

§ 2 .—Α") Πατριωτισμός. Είναι οί Βούλγαροι πατριώτες; Άναμφι- 
σβητήτως είναι. Μόνον εμείς αλλέως αντιλαμβανόμαστε την έννοια «Πατρίδα» 
κι’ αλλέως αυτοί. Έμεΐς από τό «όλον» καταλήγουμε στο «μέρος». Σ’ αυ
τούς συμβαίνει τό αντίθετο: *0 Βούλγαρος καί μάλιστα δ χωρικός από τις 
έννοιες" τό σπίτι του με την οικογένειά του, τ’ αμπελοχώραφά του, τον μύλο, 
τό χωριό του, τά γειτονικά χωριά καί πολιτείες φτάνει στην γενικώτερη ιδέα 
τής Πατρίδος. Τί γίνεται μ’ εμάς ; Επειδή ή φυλή μας ανέκαθεν ήταν ίδεό- 
λογη, πρώτα έχουμε μπρος στά μάτια μας τ’ όραμα τής Πατρίδος. Αυτή 
μάς τραβά, αυτή μάς ενθουσιάζει, αυτή μάς ποτίζει πίκρες καί βάσανα. 'Ε 
πειτα έρχεται τό χωριό ή ή πολιτεία πού γεννηθήκαμε. Θαλεγε κανείς, δτι 
τά χρυσά λόγια τού Πλάτωνος, «Πατρός τε καί μητρός καί προγόνων απάν
των, τιμιώτερον εστΐν ή Πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον...», έχουν 
γραφή μέ ανεξίτηλα γράμματα μέσα στά φυλλοκάρδια μας γιά νά μή σβύσουν 
ποτέ —’Έτσι εξηγείται μεταξύ άλλων γιατί έμεΐς έχουμε τόσους καί τόσους 
εθνικούς ευεργέτες, πού τήν περιουσία τους τήν άφησαν γιά ιδρύματα, τά 
όποια βρίσκονται ή θά βρίσκονται στήν καρδιά τού έθνους καί τού κράτους 
των, τήν ’Αθήνα, ενώ μεταξύ τών τόσων πλουσίων βουλγάρων, μέσα σ’ ολό
κληρον αιώνα βρέθηκαν μονάχα τρεις τέσσαρες εθνικοί ευεργέτες κι’ αυτοί 
ευεργέτησαν τό χωριό ή τήν πολιτεία πού είχαν γεννηθή '). ’Επίσης όμως 
έτσι εξηγείται, κατά τή γνώμη μου, πώς καί γιατί δ διεθνικισμός, δ μαρξι
σμός καί δ λενισμός έκαναν θραύσι μεταξύ τών Βουλγάρων ενώ ή έπίδρασί 1

1) Ε ίν α ι  ό Β α σ ιλ ε ιά δ η ς ,  π ο ύ  μέ ω ρ α ία  δ ιδ α κ τ η ρ ια κ ά  κ τ ίρ ια  ( " Ε λ λ η ν ικ ο ύ  
ρ υ θ μ ο ύ )  έ π λ ο ύ τη σ ε  τ ή  γ ε ν έ τ ε ιρ ά  το υ  τό  Σ β ισ τ ώ φ ,  ό  Ε υ τ ύ χ ιο ς  Γ ε ω ρ γ ή ε φ  π ο ύ  μ ίν α  
μ ε γ ά λ ο  έ ρ γ ο σ τ ά σ ιο  ευ ερ γ έτη σ ε  τ ό  Κ ά ρ λ ο β ο .
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τους, μάλιστα προ της οργανωμένης προπαγάνδας τών κομμουνιστών, ήταν 
ανεπαίσθητη.

§ 3.—ΘβησΜευτικό αϊα&ημα. ”ΐίτσι βαθειά ριζωμένο θρησκευτικό 
αίσθημα καθώς έχει ή φυλή μας, δ Βουλγαρικός λαός') ούτε έχει, ούτε,—αν

1) Θά μπορούσα νά φέρω ένα σωρό παραδείγματα γιά ν' αποδείξω τήν έλ- 
λειψι θρησκευτικού αισθήματος στον Βουλγαρικό λαό. Άλλα ή στενότητα τοΰ χώ 
ρου μέ υποχρεώνει νά περιορισθώ σ ’ ένα χαρακτηριστικό γεγονός, πού μοΟ έκανε 
τή μεγαλύτερη έντύπωσι.—Μετά τήν υπογραφή τής Συνθήκης τοΰ Νεϊγύ στά 1920 
καί τήν άποκατάστασι τής ειρήνης έπέστρεψα στή Φιλιππούπολι γιά τις έκεϊ υπο
θέσεις μου. Ή γυναίκα μου είχε τάξιμο στήν Παναγία τών Βουδενών. (Γιά τά 
Βουδενά καί τή Θαυματουργό εΙκόνα τής ’ Εκκλησίας της. Πρβλ. Δ. Κ. Βογαζλη, 
«‘Ελληνικά Μοναστήρια καί Θέρετρα τής Ροδόπης» Άρχείον Θρακικοΰ Λαογραφι- 
κού καί Γλωσσικού θησαυρού, τόμ. ΙΔ’, έτος 1947—48 σελ. 114 — 123). θ ά  ση
μειώσω ότι καθώς ό 'Ελληνικός λαός τιμά τήν Παναγία τής Τήνου, έτσι κι* εμείς 
οι Βορειοθράκες, κοντά σ' αύτήν τιμούσαμε τήν Παναγία τών Βουδενών. Πήγαμε 
λοιπόν ένα απόβραδο στό Στενίμαχο καί τό άλλο πρωΐ,—ήταν Κυριακή,—τραβήξαμε 
μ’ ένα αμάξι γιά τά Βουδενά. Βρήκαμε τόν Βούλγαρο παππά, έναν μεσόκοπο πολύ 
συμπαθητικόν κσί ειλικρινή άντρα, στά μέσον τής λειτουργίας καί μάς έκανεν 
έντύπωσι πού γιορτή μέρα ή εκκλησία ήταν άδεια. Ό  παππάς, ό κανδηλανάφτης 
καί δυό γραιούλες άποτελοΰσαν όλο τό εκκλησίασμα Κάναμε τήν Παράκλησί μυς 
καί ό παππάς σ' ωραία 'Ελληνική είπε τό «ΔΓ ευχών τών Α γ ίω ν ΙΙατέρων» καί 
στό τέλος επίσης ελληνικά μάς ευλόγησε μέ τήν ευχή : «Ή χάρι τής Παναγίας 
έπάνω συς, στά παιδιά σας, καί στά παιδιά τών παιδιών σας».

Σάν τελείωσε ή ’Εκκλησία προσκάλεσα τόν ευγενικό Ιερέα στό γειτονικό 
καφενιδάκι νά τού προσφέρω κάτι. Δέχθηκε ευχαρίστως. Εΐμεθα μόνοι. "Οταν 
έμαθε ότι έρχόμαστε άπό τήν 'Ελλάδα, ή προιτη του έρώτησι ήταν, άν καί εδώ ό 
κόσμος εΐνσι έτσι φιλσκόλουθος κσθώς οί έλληνες Στενιμαχΐτες προτού μετανα
στεύσουν. Ή γυναίκα μου τόν έβεβαίωσε, όιι ό κόσμος στήν ’Ελλάδα τις γιορτές 
καί τις Κυριακές κυριολεκτικώς πλημμυρίζει στις εκκλησίες. Παρατήρησα στό πρό
σωπό του μιά σκιά ψυχικού πόνου.—«Στό χωριό μας, είπε, ό κόσμος έρχεται στήν 
’Εκκλησία μόνο σέ τρεϊς περιστάσεις : γιά βαφτίσια, γάμο καί όταν έχουν λείψανο. 
Έγώ γεννήθηκα, πρόσθεσε, στό Ίζμπελλί (ένα βουλγαρικό χωριό κοντά στό Στε
νίμαχο). 'Επειδή όμως οΐ γονείς μου είχαν πολλά παιδιά μέ υιοθέτησε μιά άιεκνη 
θεία μου, χήρα, πού είχε παντρεφθή έναν Στενιμαχίτη Ρωμιό κσί ζοΰσε κοντά 
στόν «Ά η  - Γιώργη». Άπό μικρός αγαπούσα τά Θεϊσ καί συχνά πήγαινα στή γει
τονική Ελληνική Έκκλησιά, Τί θρήσκοι πού είστε σείς οί Ρωμηοί! Προτού ν’ 
άρχίση νά διαβάζη ό παππάς τήν Κυριακή ή ’ Εκκλησία ήτανε γεμάτη άπό κόσμο. 
Βαθειά έντύπωσι μοΰ έκανε παιδί άκόμα, πού δικοί σας άνθρωποι, φτωχοί, «με
ροδούλι—μεροφάγι» τρεφότανε ολόκληρη βδομάδα μέ κρομμύδι, έληά, καμμιά σαρ
δέλα τοΰ βαρελιού κΓ όχι σπάνια μέ ξερό ψωμί μ’ αλατοπίπερο, μόνον καί μόνον 
γιά νά μπορέσουν ν' αγοράσουν τήν καλλίτερη φαρίνα γιά τό πένταρτο ή τή λει- 
τουργιά τοΰ Ψυχοσάββατού τους. ’ Εδώ πού τά λέμε, άφ’ ότου έφυγαν οί "Ελληνες 
άπό τά Βουδενά, τά σπίτια τους τάδωσε ή Κυβέρνησις σέ πρόσφυγες, κυρίως άπό 
τή Θράκη. Δέν θά τό πιστέψετε ίσως, μά είναι ή πικρή αλήθεια. Τή Μεγάλη Πα
ρασκευή σάν περιφέρουμε τόν 'Επιτάφιο, γέροι καί γρηές, πού τόνα πόδι τους 
έχουν στό μνήμα, όχι μόνο δέν κάνουν τό σταυρό τους άλλ’ ούτε προσηκών,ουνται
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κρίνουμε από την ιστορία του—είχε ποτέ. Οί ύλισταΐ αυτό το θεωρούν με
γάλο πλεονέκτημα. Ή  Θρησκεία, σοϋ λένε, είναι έ'να όπιο, πού ή κρατούσα 
κοινωνική τάξι τό δίνει στο λαό για νά τον αποκοιμίζει, νά τον ναρκώνει 
κι’ έτσι με τό όραμα τής μέλλουσας ζωής νά μή μπορή ν’ αγωνιστή για τή 
καλλιτέρεψη των βιοτικών όρων τής εδώ ζωής τους.

Για μας ένας από τούς ακρογωνιαίους ογκολίθους τής εθνικής μας 
ζωής υπήρξε, είναι και θά είναι ή θρησκεία, και γιά νά κυριολεκτήσω ή ορ
θοδοξία. Έξαλλου ή έννοια τής πατρίδος μέ την έννοια τής ορθοδοξίας εί
ναι συνυφασμένες στη ψυχή μας, πού καλά - καλά είναι αδύνατο νά τις ξε- 
χωρήσουμε. — Είναι γιά καλό μας ; Βαθειά τό πιστεύω. Τόσες φορές κοντέ
ψαμε νά καταποντιστούμε καί χάρι στη ριζωμένη μέσα μας έννοια «Πατρί
δας—’Ορθοδοξίας», χάρι στην ακράδαντη Πίστη μας σ’ αυτές, σωθήκαμε.

§ 4 .—Γ') "Ερως και Γυναίκα.Ό  έρωτας, βέβαια, δεν έχει εξορισθή 
από τή Βουλγαρία. Άλλ’ εκεί,—εννοώ την αγροτιά, παν άλλο είναι παρά 
«άνίκαΐε μάχα». Τον αντιλαμβάνονται υπέρ τό δέον σάν μιά φυσιολογική 
ανάγκη. Στις πόλεις, ό άστυφύλαξ δέν στραβομουτσουνιάζει, καθώς εδώ, δν 
σέ κάποια σκοτινή γωνιά τού δρόμου ένα ζευγαράκι ανταλλάσσει φιλιά. Στήν 
ύπαιθρο χώρα τον «ανέστιο έρωτα» τον συναντάς πολύ πιο συχνά από τον 
«“Εστιο». Γιατί,— σού λένε,—ό καλός Θεός δημιούργησε τούς θάμνους καί 
τά χαντάκια ; Μόνον προσοχή ! Πρέπει νά ύπάρχη αμοιβαία συγκατάθεσι. 
"Οσο γιά τή γυναίκα δ Βούλγαρος χωρικός παραλληλίζει κΓ ισοπεδώνει τήν 
«Τσαρίτσα=Βασίλισσα» μέ τή «Μαγκαρίτσα=Γαϊδάρα». Άλλ’ αυτό τό λό
γιο δέν πάει νά τό μεταφράσω ούτε «κατ’ έννοιαν» ούτε «επί λέξει». Είναι 
πολύ κυνικό. Κυνικό αλλά χαρακτηριστικό, πώς δ εκεί χωρικός αντιλαμβά
νεται τον έρωτα προς τή γυναίκα.

§ δ.—Δ') Προξενειά καί Γάμος. Στις πόλεις τής Βουλγαρίας δέν 
λείπουν οι προξενηταί καί οί προξενήτρες. ’ Αλλά καί σ’ αυτό τό κεφάλαιο

άπό τό κατώφλι πού κάθουνται. Οί νέοι χαμογελούν περιφρονητικά μέ τό τσιγάρο 
στό στόμα. Άλλο πράγμα σείς οί Ρωμιοί !

Καί τότε ρίχνοντας μακρυά στον ορίζοντα τό βλέμμα του, πρόσθεσε σάν νά 
οραματιζότανε. Κ ι’ εμείς καί σείς είμαστε μικρά έθνη. Τό δυστύχημα είναι, ότι 
βρισκόμαστε στό σταυροδρόμι Ευρώπης κυί ‘Ασίας. Σιόν δρόμο άπό τις άγονες 
στέπες καί τις παγωμένες θάλασσες πρός τή ζεστή θάλασσα τή; Μεσογείου καί τις 
εύφορες πεδιάδες τής Μέση; ’Ανατολής. Οί Μεγάλοι δέν θά μάς άφήσουν ήσυχους. 
Ρώσοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, Άγγλοσάξωνες καραδοκούν τήν ώρσ καί τή στιγμή 
γιά νά καταλάβουν τά εδάφη μας. "Αν μπορούσαμε νά μονοιάσουμε δλοι ίσως μά 
δέν πιστεύω νά μονοιάσουμε. Εμείς, χωρίς θρησκεία, μέ σωβινισμό χωρίς πατριω
τισμό, μέ τόν υλισμό πού ολοένα ανεμπόδιστα ξαπλώνεται στή Βουλγαρία θ' άπορ- 
ροφηθοϋμε αδιάφορο αν άπό τή Ρωσία ή τή Γερμανία. Σείς οί Ρωμιοί θά σω- 
θήτε όσαδήποτε δεινά κ ι’ άν περάσετε. Θάλεγε κανείς, δτι τά λόγια τού Χριστού 
μας : «Ή Πίστις σου σέσωκέ σε» (τό είπε στή σλαβική εκκλησιαστική γλώσσα) 
γράφηκαν γιά τό δικό σας έθνος. Καλότυχοι !
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διαφέρουμε από τους Βουλγάρους. Σ’ εμάς ή προξενμτρα πηγαίνει έκ μέρους 
τοϋ γαμπρού, που άτομικώς τό βρίσκω πιο σωστό. "Επειτα στους Βουλγά
ρους τά παιδιά δεν παντρεύονται μέ τη σειρά πού θά γεννηθούν.Δεν περιμένει 
δ αδελφός νά παντρέψη δλες του τις αδελφές κι’ έπειτα να παντρευθή, καθώς 
γίνεται σ’ εμάς, πού συχνά αν ένας καλότυχος αδελφός έχει τρεις τέσσαρες 
φτωχές αδελφές, για νά τις προικίση καί τις παντρέψη, εννενήντα τοΐς εκατό 
θά πεθάνη γεροντοπαλλίκαρο.

Αυτά γιά τούς κατοίκους των πόλεων, Γιά την ύπαιθρο στη Βουλγα
ρία άλλοι νόμοι και άλλοι προφήτες. Ξέρουμε από την ιστορία τής ανθρω
πότητας την ιστορία τοϋ δικαίου καί τής εθνολογίας, δτι δ θεσμός τοϋ 
γάμου πέρασε στην εξέλιξί του κυρίως τέσσαρες φάσεις, α) Την απαγωγή 
τής γυναίκας, (αν θυμηθοϋμε την αρπαγή των Σαβίνων), β) τήν πουλησί 
της, γ) τύν θρησκευτικό γάμο καί δ) τον πολιτικό γάμο. Υπάρχουν όμως καί 
τά παρακλάδια τους : είναι δ γάμος στούς αρχαίους Γερμανούς προτοϋ δε
χτούν τό  ̂ Χριστιανισμό '), έπειτα δ γάμος τών Μουσουλμάνων 1 2), καί τέλος 
δ μπολσεβίκικος γάμος 3).

’Εμάς δμως μάς ενδιαφέρουν αί δυο πρώτες φάσεις, τις όποιες τή 
μιά κοντά στήν άλλη τις συναντούμε στον αγροτικό κόσμο τής Βουλγαρίας, 
α) Ή  απαγωγή κοριτσιών, συχνά ανηλίκων, είναι τό συνηθέστερο πράγμα 
προπάντων στή Μυσσία. Συχνά δμως πρόκειται γιά καμουφλαρισμένη απα
γωγή. Αυτό συμβαίνει κυρίως σέ δυο περιπτώσεις. Στήν πρώτη μέ τήν σιω
πηρή συγκατάθεση τοϋ πατέρα τής κόρης. "Οπως στά δικά μας τά χωριά 
έτσι κι’ έκεΐ δ γάμος διαρκεΐ καμμιά δεκαπενταριά μέρες καί συρτα-φέρτα 
τών συμπεθέρων μέ τά «λαλήματα». Τά τραπεζώματα καί τό γλέντι, τά προι
κιά, τά δώρα, ή ιεροτελεστία κτλ. κοστίζουν δχι λίγο καί στις δυο οικογέ

1) Στούς αρχαίους Γερμανούς επικρατούσε ό λεγόμενος «δοκιμαστικός γά
μος». Ή ελεύθερη (μή σκλάβα) γυναίκα πήγαινε στο σπίτι τοϋ ελευθέρου Γερμα
νού ή τό άντίθετο καί δοκιμαστικώς συζοΰσαν ολόκληρο χρόνο ή γιά τήν άκρίβεια 
ένυ χρόνο καί μιά μέρα (Ein Jalir und einen Tag). "Αν τό αντρόγυνο μέσα σ’ 
αυτό τό χρονικό διάστημα τά ταίριαζε, ό γάμος έθεωρεϊτο τέλειος χωρίς καμμιάν 
άλλη διατύπωσι. "Αν γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο δεν τά ταίριαζαν, μπορούσε ό 
καθένας τους επίσης χωρίς άλλη διατύπωσι νά έπιστρέψη στό σπίτι του. (Πρβλ. 
Brunner : Deutches Reclit).

2) Τό Κοράνι καθώς είναι γνωστό επιτρέπει τήν πολυγαμία. "Ολα τά δ ι
καιώματα τού άνδρός. Ή γυναίκα εΐνσι άναμφισβήτητον «κτήμα» του. Γ ι’ αύτό ό 
άντρας όταν έκστομήση τή λέξι «γκίι=φύγε», ή γυναίκα πρέπει χωρίς άντίρησι νά 
εγκατάλειψη αμέσως τήν συζυγική στέγη,

3) Ό γάμος καθώς τώρα τόν εφαρμόζουν τά Σοβιέτ θεωρείται ώς ένα 
απλό συμβόλαιο μεταξύ τών μελλονύμφων. Καθένας τους μπορεί νά τό διάρρηξη 
κάθε στιγμή χωρίς καί νά έξηγήση τόν λόγο τού διαζυγίου. ’Αρκεί άπλή δήλωσι 
στό Δημαρχείο. Τελευταίως όμως κι’ έκεΐ ό νομοθέτης αναγκάσθηκε νά βάλη αρκε
τούς περιορισμούς γιά τή διάλυσι ενός γάμου.
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νειες. Για ν’ άποφύγουν λοιπόν τά έξοδα καί να περιοριστούν οί ενδιαφερό
μενοι σ’ ένα απλό στεφάνωμα μέ ιόν κουμπάρο καί τον παππά, συμφωνούν 
όλοι στην απαγωγή. “Ετσι δ γαμπρός μέ μερικά παλλικάρια περιμένει τή 
νύφη το βράδυ δταν πηγαίνει στη βρύσι για νερό η κίνηση για τό χωράφι. 
Την αρπάζουν, αυτή φωνάζει, ζητά βοήθεια, μπορεί ακόμα νά τσουγκρα
νίση και νά βγάλη τούφες μαλλιά «πό τό γαμπρό καί τούς συνοδούς του. 
Στο τέλος δμως επιτυγχάνει ή απαγωγή, καί τη νύφη την φέρνουν σπανιώ- 
τερα στο σπίτι τού γαμπρού καί συχνότερα στο σπίτι κάποιου φίλου, πού 
κατοικεί σ’ άλλο χωριό. “Επειτα άφίνουν μόνους τούς μελλονύμφους. Τήν 
άλλη μέρα ή μητέρα τού γαμπρού ή αδελφή του θά δώσουν τής νύφης ένα 
«σουκμάνι» ') ή ένα «Ιιτάκι» *). “Αν τά φορέση θά πή, δτι ευθύς έξ αρχής ή 
κατόπιν τού «τετελεσμένου γεγονότος» δέχεται τον άπαγωγέα της γιά άντρα 
καί προσκαλείται δ παππάς νά τούς στεφάνωση, Ά ν  δχι, τό συμπέρασμα 
είναι δτι πρόκειται γιά πραγματική απαγωγή καί τον λόγο έχει πιά ή δι
καιοσύνη. —Ή  δεύτερη περίπτωσι είναι, δταν οί νέοι αγαπιούνται αλλά δ 
γαμπρός δεν μπορεί ή δεν θέλει νά πλήρωσή τού πεθερού τό <Μπαμηα - 
Χακα», γιά τό όποιον θά μιλήσουμε αμέσως παρακάτω. Πάντως ή συμβο
λική προσφορά τού «σουκμανιού» ή τού «λιτακιοΰ», πρέπει νά γίνη. “Λν ή 
νύφη ντυθή τό φόρεμα τού γαμπρού, τό ζήτημα είναι λυμένο καί τότε: «Σαν 
τό θέλη ή νύφη κι’ δ γαμπρός κτλ». “Αν άρνηθή ί) τό κορίτσι είναι ανήλικο 
ή ύπόθεσι θά πάει στον Εισαγγελέα. ’Αλλά τά δικά, μας: « Βία εναντίον 
βίας» «Βεντέτες» σκοτωμοί γιά τήν «τιμή τού αδελφού» είναι πράγματα άγνω
στα γιά τή Βουλγαρία.

β) ΙΙολύ πιο ενδιαφέρουσα είναι ή δεύτερη περίπτωσι δηλ. ή πώλησι 
τής κόρης στον γαμπρό από τον πατέρα της ή τον μεγαλύτερο της αδελφό. 
Τό τίμημα ονομάζεται «Μπαμπά-Χακα», λέξις τουρκική. Δεν είναι άπίθανον 
λοιπόν οί Βούλγαροι χωρικοί νά τον έχουν πάρει από τούς Τούρκους. Δεν 
πρέπει ωστόσο νά κρίνουμε επιπόλαια τό πράγμα. “Αν δ Τούρκος, δίαν πλη
ρώνει τό τίμημα τής αγοράς τού κοριτσιού τό κάνει γιά έπίδειξι ?ί γιά νά 
πλουτίση τό χαρέμι του μέ μιά γυναίκα, δ Βούλγαρος τό κάνει καί ζητά 
άποζημίωσι από τον μελλοντικό γαμπρό γιά λόγους καθαρώς οικονομικούς. 1 2

1) Τό οουκμάνι είναι ένα από χοντρό εγχώριο μάλλινο ύφασμα γυναικείο 
φόρεμα, συνήθως μαύρου χρώματος αρκετά πλατύ επάνω καί στόν ποδόγυρο. Φέ„ 
ρει μικρόν ντεκολτέ γιά νά φαίνεται τό πουκάμισο. 2τά δυό του άκρα είναι ποι- 
κιλμένο μέ χρυσά κεντήματα.

2) Τό Χιτάκι από τό ίδιο ύφασμα είναι στενό επάνω καί στενώτερο κάτω. 
Είναι δέ τόσο στενό καί μονοκόμματο πού μέ τήν παραμικρότερη κίνησι χεριού ή 
ποδιού είναι αδύνατο νά τό φορέσης σέ ξένο πρόσωπο. Φοριέται συνήθως στή βό
ρειο Βουλγαρία. Ά ς  σημειωθή καί τούτο τό παράδοξο : θεωρείται μεγάλη προσ
βολή μιά κόρη νάχη όχι μεγάλο αλλά ούτε μέτριο στήθος. Γ ι’ αϋιό, ιδίως στά ορεινά 
χωριά, άπό μωρά έτσι σφίγγουν τά στήθια τών κοριτσιών πού τά καταστρέφουν.
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Ό πατέρας, πού δίνει την κόρη του στην οικογένεια τοΰ γαμπρού, χάνει μια 
καλή εργάτρια για την καλλιέργεια τής γης του και τις άλλες αγροτικές καί 
σπιτικές δουλιές, πού χωρίς μισθό τήν κερδίζει ή άλλη οικογένεια. Επομέ
νως είναι δίκαιο καί σωστό,—έτσι σκέπτεται ό πατέρας τής κόρης—ν’ άπο- 
ζημιωθή. Ά ς  σημειώσω καί κάτι άλλο. Συχνά ό γαμπρός είναι ανήλικο 
παιδί, — είδα γαμπρό 12—13 ετών. Εσχάτως όμως ή 'I. Σύνοδος άπηγό- 
ρευσε παρόμοιους γάμους,—ενώ ή κόρη είναι γυναίκα μεστωμένη 18—20 ’). 
Επίσης συμβαίνει ό γυιός, πού μπορεί νάναι καί μοναχογυιός νά πάη για 
δυο - τρία χρόνια στρατιώτης. Ποιος θά τον άντικαταστήση στις αγροτικές 
δουλειές ; Ποιος άλλος εκτός άπό τή νύφη καί μάλιστα άν τά πεθερικά είναι 
γέροι άνθρωποι ; Εννοείται ή νύφη. Είναι λοιπόν ευνόητο γιατί επιβάλλε
ται ή πληρωμή τοΰ «Μπαμπά—Χακά» ®). 1

1) Αυτό τό γεγονός ακόμη, δτι οΐ χωρικές στή Βουλγαρία με τις κοπιαστι
κές σπιτικιές καί αγροτικές δουλειές γηράζουν πολύ πρόωρα καί πολύ νωρίτερα από 
τούς άντρες τους, ή αιμομιξία πεθερού μέ τή νύφη δέν είναι σπάνιο φαινόμενο.

2) Τό «Μπαμπα-Χαηά». Στην ΓΙλέβναν (Πλέβεν) κάθε χρόνο γίνεται τόν 
Αύγουστο μήνα μεγάλη έμποροπανήγυρη κτηνών, ή μεγαλύτερη τής βόρειας Βουλ
γαρίας, γνωστή μέ τό όνομα «Σάρ Παζάρ». Έτυχε λτιπόν κάποτε νά τήν έπισκε- 
φθώ. Σέ μιά γωνιά γινότανε τό παζάρι τών κοριτσιών των Βουλγαροτσιγγάνων. 
Καμμιά δεκαριά τσιγγάνες 15—20 χρόνων, ντυμένες μέ τά καλλίτερά τους, κοκκι- 
νάδι στά χείλη, στά μάγουλα καί μιάν Ιδέα... στην άκρη τής μύτης ! Ακίνητες καί 
αμίλητες, μέ κατεβασμένο βλέμμα πόζαραν ίδια αγάλματα. Στό μέσον τής πλατειού· 
λας ό «Τσέρι Μπασής», σάν νά πούμε ό πνευματικός καί πολιτικός αρχηγός τών 
Άτσιγγάνων ολοκλήρου τοΰ νομού. Στάθηκα τυχηρός μέ τούς συναδέλφους μου, 
διότι φτάσαμε ακριβώς τή στιγμή πού άρχιζε ή πλειοψηφία τής πρώτης νύφης. ΟΙ 
επίδοξοι γαμπροί, ντυμένοι κ ι ’ αυτοί μέ τά γιορτινά τους καί φρεσκοξυρισμένοι, 
έξήταζαν τές υποψήφιες ακριβώς όπως ένμ άλογο ή ένα βώδι. Είχαν δικαίωμα — 
άλλ’ ακριβώς μόνον εκείνοι πού θά έπαιρναν μέρος στή δημοπρασία — νά ψάξουν 
καί νά σφίξουν μάλιστα τά μπράτσα καί τά μηριά τής νύφης γιά νά πεισθοΰν 
«έξ αύτοψίας» πόσο σφιχτά είναι τά κρέατά της.Έπειτα άρχισε ή πλειδοσία.—Πόσο 
ζητάς γιά τό κορίτσι σου, ρώτησε ό Τσέρι Μπασής τόν πατέρα ; —Δέκα νσπολεό- 
νια. Βλέπεις τό πράμα στήν... —Σύ μωρέ τί δίνεις ; —Πέντε. —Πολύ λίγα, άνε- 
φώνησε ό άρχηγός. ’Ανέβαινε ! Δέν ανεβαίνεις ;... τυφλές εύκαιρίες λοιπόν ζητάς ; 
Αμέσως «άμ’ έπος, άμ’ έργον». Τοΰ στριφογύρισε τό μπράτσο κι’ άρχισε τές γρο
θιές στή πλάτη. Γροθιές γερές. Ό γαμπρός ανέβηκε στις 5 1)2. Έ πειτα ό Τσερί- 
Μπασής λέγει στό πεθερό. —Κατέβαινε. —Δέν κατεβαίνω. —Δέν κατεβαίνεις; Γρο
θιές στή πλάτη, ώσπου ό πεθερός κατέβηκε στά 9 1)2 ναπολεόνια. Ή διαδικασία 
εξακολούθησε καί τό παζάρευμα επίσης καί θά κοβότανε στά 7 1 )2— 8 είκοσό· 
φραγκα, οπότε συνέβη κάτι τό απρόοπτο τούλάχιστο γιά μάς τούς θεατάς. Λαχα
νιασμένος έφτασε άλλος αγοραστής. Φαίνεται ότι ήξερε καλά τό έμπόρευμα, γιατί 
δέν έρριξε ούτε μιά ματιά στή νύφη. Ρώτησε τόν Τσερί-Μπασή ποΰ σταμάτησε τό 
τίμημα τής νύφης κι’ αμέσως πρόσφερε δέκα ναπολεόνισ."Αρχισε ό συναγωνισμός. 
Ή τιμή έφτασε στά δεκαπέντε εΐκοσόφρπγκα, οπότε ό ένας άπό τούς πλειοδότες— 
νομίζω ό πρώτος—έδήίωσε ότι παραιτεϊται. Ή συμφωνία έκλεισε. Ό ευτυχής άγο-
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Μ* αυτό δεν θέλω να πώ δτι ό έρως καθώς τον έννοοΰμεν εμείς έχει 
εξοστρακισθή από τή βουλγαρική νεολαία. Είναι δμως έξαίρεσις.

§ 6.—Ε) Θάνατος, Ταφή, Πένϋ·ος. Οί Βούλγαροι το εξωτερικό 
πένθος (δηλ. ίο πένθος στην εξωτερική του εμφάνισι) τό αγνοούν και για τον 
θάνατον και τούς πεθαμένους δεν πολυσκοτίζουνται. Εννοώ τούς αγρότες. 
Γιατί στις πόλεις αλλάζουν τά πράγματα. Λεν ξεχνούν τούς νεκρούς των. Ε 
κεί μάλιστα δπου υπάρχουν οικογένειες των οποίων ή μητέρα, ή μάμμη ή ή 
προμάμμη ήσαν έλληνίδες κρατούν με εύλάβεια τή δική μας τήν παράδοσι. 
Κι’ επειδή άπ ’αυτές ακριβώς τις οικογένειες σχηματίσθηκε στις μεγαλύτερες 
πόλεις ή σύγχρονη βουλγαρική αριστοκρατία, και συνήθως οί ανώτερες συ
νοικιακές τάξεις, προπάντων στήν εξωτερική εμφάνισι, επιβάλλονται στις κα
τώτερες, επόμενον είναι κι’ εδώ να συμβαίνη τό ϊδιο. Άλλ’ αυτό πού συμ
βαίνει σέ μερικά τμήματα τής Ελλάδος και προπάντων στα χωριά τής ’Η
πείρου, πού δταν πεθάνη ό άντρας, ή χήρα χρόνια στή σειρά δέν ξεπορτίζει 
παρά για νά πάη στο κοιμητήριο ή στον εσπερινό, πού δχι μόνον ή χήρα 
καί ή μητέρα μαυροφορούν πέντε χρόνια άλλα καί τά μικρά παιδιά τους 
ακόμα τά ντύνουν στά μαύρα, σέ μερικά χωριά μάλιστα, κι’ αύτό τό σπίτι τό 
βάφουν μαύρο ή γκρίζο—είναι πράγματα εντελώς άγνωστα στή Βουλγαρία.

Στο ζήτημα τού πένθους καί τής τιμής τών νεκρών, εμάς μάς βαρύ
νει καί πολύ μάλιστα δχι τόσο ή θρησκεία,—καί οί Βού?,γάροι είναι ’Ορ
θόδοξοι,— δσο ή παγανίοτικη Ιστορική μας μνήμη, πού λείπει εν προκει
μένη) σ’ αυτούς Καλώ; ή κακώς ; άλλο τό ζήτημα. Οί πρόγονοί μας of αρ
χαίοι "Ελληνες καθώς καί οί ομόθρησκοί τους Ρωμαίοι τούς πεθαμένους τι»ν 
δέν τούς πενθούσαν μονάχα, τούς έλάτρευαν, τούς θεοποιούσαν ! Ήσαν «οί 
χ&όνιοι ·&εοί», οί « P e n a t e s »  τών Ρωμαίων. Στή φλόγα τής «Εστίας» 
τού σπιτιού των έβλεπαν νά ζωντανεύουν οί ψυχές τών γονιών, πάππων, καί 
πάππων προσπάππων. Όταν μιά μέρα πεθάνουν, μέ τά παιδιά των καί 
τά παιδιά τών παιδιών των πάλι Ικεΐ, θά συναντιώνται, ΓΙώς λοιπόν θά 
τούς ξεχάσουν ; ’Έτσι καί σήμερα σ’ εμάς ή γυναίκα πού χάνει τον άντρα 
της, ή μάννα πού χάνει τό παιδί της στή φλόγα τής κίτρινης λαμπάδας μέ

ραστής έβγαλε άπό τό ζουνάρι του μιά σακούλα καί μέτρησε τά δεκαπέντε είκοσό· 
φραγκα. Είχε πιολήσει ένα άλογο κείνη τήν ημέρα. Τά μέτρησε ένα ένα τοΰ Τσέρι· 
Μπασή κι’ αύτό; τοΰ πεθερού."Επειτα ό πνευματικός αρχηγός καί μεσάζων έβγαλε 
άπό τήν επάνω τσέπη τοΰ αντεριού του ένα διπλότυπο. Τό συμπλήρωσε μέ τά ονό
ματα τών νεόνυμφων, τό ποσό, τήν ημερομηνία κλπ., τό σφράγισε μέ τή βούλα 
τον κι’ έδωσε άπό ένα αντίτυπο στόν πεθερό καί στον γαμπρό. Μεταταΰτα πήρε 
τή νύφη άπό τό χέρι καί τήν παράδοσε στόν πλειοδότη. Τί έγινε κατόπι δέν έμαθα. 
’Εξακολούθησε ή ιεροτελεστία στό κρασοπωλεϊο, στή καλύβα τοΰ γαμπρού, στό 
τζαμί ή στήν εκκλησία, άγνωστο. Ή νύφη, πάντα σιωπηλή κσί χαμηλοβλεπούσα, 
ακολούθησε τόν άντρα της, χωρίς νά πή ένα «αντίο» στόν πατέρα της ή τόν Τσέρι- 
Μπασή.
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χό μαύρο της φιογγάχι βλέπει την ψυχή χοΰ άντρός της ή τού παιδιού της, 
ίσως καί ν’άκούη τή φωνή τού γυιοΰ της νά τής ψιθυρίζει καί παραγγέλνει;

Παρακαλώ σε, μάννα μου, μιά χάρι νά μοϋ κάνεις :
Ποτέ ατό γέρμα τον γηΙιοΰ μην πιάοης μοιρολόγι 
γιατί δειπνάει δ Χάροντας μέ ττ) Χαρόντισσά του.

(Πολίτου τραγούδια τού Έλλ. Λαού άρ. 220).

Όλ’ αυτά οί Βούλγαροι δεν τάχουν, ούτε ποτέ τους ώς Μογγόλοι 
Μογγολοσλαύοι τά είχαν. Καί τρανή απόδειξι τών λεγομένου μου είναι δτι 
τά ωραία «Μοιρολόγια», ένα είδος από τα λυοικώτερα δημοτικά μας τρα
γούδια, πού ένας Γκαΐτε θά θαύμασε ‘) ,—λείπουν εντελώς δχι μόνον από τή 
δημοτική αλλά κι3 άπ3 αυτή τή λογία ποίησί τους.— Έχει στά χωριά, μετά 
τήν ταφή τού νεκρού επιστρέφουν δλοι στό σπίτι τού μακαρίτη. Θά στρώ- 
σουν τρεις φορές τραπέζι γιά τό «Θεός οχωρέσ ’τον». Τήν πρώτη φορά ϋά 
παρακαθήση 6 παππας, δ ψάλτης καί οί σπιτικοί. "Αμα τελειώσουν αυτοί 
σηκοόνουνται καί παραχωρούν τή θέση τους στους συγγενείς, γειτόνους καί 
φίλους. Καί τέλος έρχονται οί ζητιάνοι. "Ετσι τελειώνει τό επικήδειο γεύμα. 
Καί φεύγουν δλοι οί άλλοι έκτος από ένα δυο πολύ στενούς οικογενειακούς 
φίλους. To menu είναι φασουλάδα, ρίζι, κρέας καί κρασί a la discretion.

Αυτό είναι δλο. Στά έννεάμερα, σαραντάμερα, έννιάμηνα ένα μι
κρό πιάτο κόλυβα στό μνήμα κΓ ένα διάβασμα «τρισάγιον» από τον παππά. 
Μ3 αυτό τερματίζονται δλες οί υποχρεώσεις πρός τον νεκρό. Εμείς συνηθί
ζουμε νά λέμε- «οί πεθαμένοι μέ τούς πεθαμένους καί οί ζωντανοί μέ τούς 
ζωντανούς»... αλλά δέν το κάνουμε. Οί βούλγαροι τό λένε καί τό κάνουν.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Δ'.

ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ

(Είναι Α) Πεισματάρηδες.—Β) Τσιγγκούνηδες κΓ αφιλόξενοι. —Γ) Αυθαίρε
τοι καί σκληροί, όταν μάλιστα έχουν τήν έξουσίιι στό χέρι τους.—Δ) 'Επιρρεπείς 
στή λεηλασία καί τήν καταστροφή κάθε ξένης καί μάλιστα εχθρική; περιουσίας. 
— Ε) Είναι κατά βάθος μ ι̂σόξενοι. —"Ενα πλεονέκτημα μέσα στά ελαττώματα τους, 
πού λείπει καί σ' εμάς.—"Ενα άμφίρροπο χαρακτηριστικό τοΰ βουλγαρικού ,.αοΰ).

Τά ελαττώματα τών Βουλγάρων δέν ειναιπολλά, αλλά είναι σπουδαία 
έν συγκρίσει, βέβαια, πάντοτε μ’ εμδς,'Αναφέρω τά κυριώτερα πού χαρακτη
ρίζουν ολόκληρο τον Λαό, ιδίως τούς αγρότες. 1

1) Λέγεται μάλιστα ότι ένα άπό τά ωραιότερα xui δι νοτιότερα ποιήματα τοΰ 
Γκαΐτε, τό περίφημο «Erlkonig», τό είχε έμπνευσθή διαβάζοντας τά λαϊκά μας 
τραγούδια τοΰ Χάρου xui τοΰ Κάτω Κόσμου,
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§ 1. — Α) Είναι πεισματάρηδες ό'σο χωρεΐ. "Οταν πάρουν εναν 
δρόμο εννοούν να τον εξακολουθήσουν, όσες δυσκολίες και αν παρουσιάζει, 
δσο και οί προβλέψεις για την τελική επιτυχία μέ τον καιρό μακραίνουν. 
Τό δικό μας : «τό καλό τό παλλικάρι ξέρει κι’ άλλο μονοπάτι» είναι άγνω
στο στον Βούλγαρο. Οί ίδιοι λένε για τον εαυτό τους : «Ό  Τούρκος για 
σαλτανάτι (έπίδειξι) και ό Βούλγαρος για να κάνη τό γινάτι του (τό πείσμα 
του)—πεθαίνει».

’Εάν στη μάχη τού Κιλκίς—μια από τις πιό φονικές μάχες των βαλ
κανικών πολέμων, — δώσαμε τόσα θύματα κι’ εμείς άλλα καί οί Βούλγαροι, 
αυτό χρεωστεϊται, βέβαια, κατά πρώτο λόγο στον ηρωισμό των δύο αντιπά
λων, άλλ’ δχι λιγότερο στο πείσμα τού Βουλγάρου στρατιοότου, ό όποιος ενώ 
έβλεπε ότι ή κατάστασί του ήταν απελπιστική, εξακολουθούσε να πολεμά.

§ 2.—Β) Επίσης είναι τσιγγούνηδες καί φυσικά Αφιλόξενοι. Ή  
τσιγγουνιά αυτή θά δικαιολογούνταν εφόσον ήσαν κάτω από τον Τουρκικό 
ζυγό. Τότε τό αξίωμά τους: «Φύλαγε τ’ άσπρα του γιά τις μαύρες μέρες» 
θά είχε τον τόπο του. Είχαν στήν καθημερινή τους ζωή τόσα δυσάρεστα καί 
μάλιστα απρόοπτα ν’ αντιμετωπίσουν,—καθώς άλλωστε κι’ εμείς—σαν ρα
γιάδες καί σάν αλλόπιστοι ! ’Αλλά κατά τήν εποχή τής σκλαβιάς τό κυριώ- 
τερο μέσο, ίσως τό μόνο σωτήριο γιά ν’ άποτρέψουν τό επικείμενο δεινό, 
ήτανε νάχουν κατά μέρος αρκετά «άσπρα» δηλ. αργυρά νομίσματα.: ’Εν τού- 
τοις μετά τήν απελευθέρωσή τους καί τήν πλουσιοπάροχη γή που κατέχουν 
δεν υπήρχε κανένας λόγος νά εξακολουθούν νάνε τσιγγούνηδες. Κι’ όμως πα
ραμένει ή φυλαργία ένα από τά κύρια χαρακτηριστικά των Βουλγάρων οί 1

1) Θ’ αναφέρω ένα μονάχα παράδειγμα. Στό Παζαρτζίκι (τήν παλαιό Βυσ- 
σαπάρα) τής Ανατολικής Ρωμυλίας, κρατούσα μέ τήν οικογένεια μου μέ νοίκι ένα 
σπίτι πάνω σ' έναν παραπόταμο τού “Εβρου. Τόν χειμώνα πάγοισε κι’ είχα τήν ευ
καιρία κατάβραδα νά γυμνάζουμαι στήν παγοδρομία, πού τότε είχε είσαχθή στή 
Βουλγαρία κι ήτανε τής μόδας. Είχα όμως τήν πρόνοια νά παίρνω άπό τό σπίτι 
μιά καρέκλα καί νά στηρίζουμε σ’ αυτή. “Ετσι άπέφευγα τά πεσίματα, πού βέβαια 
πάνω στον πάγο δέν είναι ακίνδυνα. Στό γειτονικό σπίτι κατοικούσε ένας νεαρός 
Βούλγαρος άνθυπολοχαγός. Μέ μιμήθηκε αλλά... χωρίς καρέκλα. Σκαμπάνεβε, έπε
φτε, σκοτονώτανε, χτυπιούνταν... αλλά εννοούσε νά κάνη τό δικό του. Τό «γουδί 
τό γουδοχέρι». Κάποτε τού έκανα φιλικά τήν παρατήρησι. —Ό χι, είπε υπερο
πτικά, μέ τόν τόνο πού συνηθίζουν οί Βούλγαροι άξιωματοΰχοι. ’Εγώ θά μάθω 
χωρίς καρέκλα. Καί γιά νά δικαιολογηθή πρόσθεσε. «”Αν δέν μπής στό νερό δέν 
θά μάθης νά κολυμβάς». —Νσί, τού είπα, μά άλλο τό νερό καί άλλο ό πάγος. 
Νόμισε δτι μ’ αποστόμωσε καί μοΰ είπε. «Άπό τό νερό γίνεται ό,πάγος». Δέν πέ
ρασε πολύς καιρός, έπεσε κ ι’ έσπασε τό χέρι του. Τόν πήγαν στό νοσοκομείο. Τόν 
είχανε καμμιά εικοσαριά μέρες. ’Επέστρεψε σπίτι καί τήν ίδια βραδυά μέ δεμένο 
τό χέρι βγήκε νά παγοδρομήση περιφρονώντας τήν καρέκλα ! Στό μεταξύ εγώ, χά
ρις στή καρέκλα, έμαθα νά παγοδρόμιό αρκετά καλά.Άλλ' ούτε τό παράδειγμά μου 
τόν σωφρόνισε.
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ϊδιοι λένε για τον εαυτό τους. «Ό  Βούλγαρος αίμα δίνει, παρά δε δ ίνε ι»1).
§ 3.—Γ) Οϊ Βούλγαροι είναι προς τούς άλλους αύ&αίρετοι καί 

οχληροί, μάλιστα δταν έχουν την εξουσία ατά χέρια τους. Κρίνω περιττό νά 
φέρω εδώ παραδείγματα .αρκετά θά βρή ό αναγνώστης στά κεφάλαια τοϋ Α' 
μέρους αυτής μου τής μελέτης. Αλλά δεν είναι μονάχα πρός τούς αλλοεθνείς 
καί αλλοθρήσκους. Οΐ ίδιοι μένουν καί πρός ομοεθνείς, ομόγλωσσους, καί 
«ανθρωπισμός» καί «έλεος» είναι έννοιες χωρίς περιεχόμενο γιά τον μέσο 
Βούλγαρο.

§ 4.—Δ) Οϊ Βούλγαροι παραμένουν έπιρρεπεϊς πρός την λεηλασία 
καί τήν καταστροφή κάϋ·ε ζένης περιουσίας. Έ ν καιρφ πολέμου μάλιστα, 
δτι δεν αρπάξουν, θά τό καταστρέψουν. Το κάνουν χωρίς κανένα λόγο. Θά- 
λεγα δτι αισθάνονται έ'να είδος σαδισμοΰ νά καταστρέψουν, νά εξαφανίσουν 
δ,τι είναι ξένο ’ ). “Ακόυσα άπό στόμα Βουλγάρου κάποιου διανοουμένου ν’ 1 2

1) Γιά τή ταιγγουνιά των Βουλγάρων άπό πολλά περιστατικά θ ’ αναφέρω 
μονάχα τό παρακάτω πού είχε ΰποπέσει στην άμεση μου άντίληψι. Μέ μιά δικά- 
στικοδιοικητική επιτροπή, τής όποιας έτυχε νά προδρεύω, πήγαμε γ’ αυτοψία κι* 
επιτόπιο έξέτασι μαρτύρων σέ κάποια άπό τές ψηλότερες κορυφές τοΰ Αίμου, τό 
«Ρούΐ». Μείναμε κεΐ τή νύχτα καί μ’ όλο ότι ήτανε δεκαπενταύγουστο κι' είχαμε 
μαζί μας χοντρά σκεπάσματα καί βελέντσες θά ξεπαγιάζαμε, αν οί χωρικοί δέν 
άναβαν καί διατηρούσαν όλη τή νύχτα γύρω μας πελώριες φωτιές. Ά ς  είναι. ’£- 
πρόκειτο γιά ένα δάσος πού τό διεκδικοϋσαν δυό γειτονικά χωριά. Μάς φίλεψαν μέ 
ό,τι εκλεκτό μπορούσαν νά μάς φιλοξενήσουν : άφθονη σλιβ.ιβίτσα (ρακί άπό δα - 
μάσκινα\ κρασί, ψητό τής σούβλας, τυρί, γιοϋρτι κλπ. Χάριν ποικιλίας έφεραν 
άπό τήν πόλι καμιά δεκαπενταριά μπουκάλια μπύρας. Μεταξύ τών μελών τής έπι- 
τροπής ήτσνε καί ό πρόεδρος τοΰ Νομαρχιακού Σιμβουλίου, ένας—καθώς έμαθα 
ύστερότερα—άπό τι ύς πιό πλουσίους χωρικούς του νομού καί πού κάμποσες φορές 
είχε έκλεγή βουλευτής. "Οταν λοιπόν έπρόκειτο νά έπιστρέψουμε μάζεψε όλα τά 
άδεια μπουκάλια τής μπύρας καί μέ προσοχή τά τοποθέτησε άνάμεσσ σέ χαρτιά καί 
χόρτα στό δισάκι του. Καί κάτι πιό νόστιμο : γιά νά μήν τά σπάση κατέβηκε — 
τέσσερες ώρες δρόμο — πεζός τό βουνό Καί τό μπουκάλι τής μπύρας τήν εποχή 
εκείνη δέν κόστιζε περισσότερο άπό 15 — 20 λεπτά.

2) Γιά τήν έμφυτη μανία πδχουν οί Βούλγαροι νά καταστρέφουν — συχνά 
χωρίς καμμιά αίτια — κάθε ξένη περιουσία, θά περιορισθώ νά φέρω ένα μονάχα 
παράδειγμα παρμένο άπό τήν σύγχρονη Ιστορία τους. Σ’ ένα μέρος τής Ροδόπης 
κατοικούσαν τήν εποχή τοΰ πρώτου βουλγαρικού πολέμου Πομάκοι τ. έ βουλγα
ρόφωνοι Μουσουλμάνοι."Οταν λοιπόν ένας λόχος Βούλγαροι πέρασε τά σύνορα μπήκε 
σ' ένα πομάκικο χωριό, χωρίς νά βρή ούτε ίχνος άντιστάσεως."Ητανε ξημερώματα 
κι* ό .οι οί κάτοικοί του κοιμοΰνταν. Κατευθύνθηκσν οί στρατιώτες στό σπίτι τοϋ 
χότζα καί κατέσφαξαν στά στρώματα όλα τά μέλη τής οικογένειας, καμμιά δεκα
ριά άτομα, μεταξύ τών οποίων δυό-τρία μωρά. Έ πειτα έτρεξαν νά βροΰν χρήματα. 
Δέν βρήκαν, πήραν μαζί τους παπλώματα καί βελέντζες κι έβαλαν φωτιά στό σπίτι 
xui σέ κάμποσα άλλα. Γιατί ;... "Ολα αύτά έγιναν κάτω άπό τήν μύτη τών άξιω- 
ματικών τους, πού μ' ένα νεϋμσ μποροΰσσν νά εμποδίσουν τήν άχρηστη κατα" 
στροφή ενός χωριού πού θά περνούσε —· καθώς καί πέρασε — στή βουλγαρική έπΓ
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αύτοχαρακτηρίζει to λοιό του επιγραμματικά μέ τά λόγια : «’Από κεΐ που θά 
πέραση βουλγαρικό πόδι χορτάρι δεν φυτρώνει»,

Καί τό παρελθόν τής φυλής των τέτοιο ήτανε. Φαίνεται ότι κάποιος 
αταβισμός τους βαρύνει. Και πράγματι' σαν εξαιρέσουμε δυο μονάχα ηγεμό
νες τους τον Τσάρο Συμεών (πού είχε ελληνική μόρφωσι) καί τον Τσάρο 
Άσέν ή Άσάν τον Β', όλοι οί άλλοι έχοντας βάσι εξορμήσεως καί καταφύ
γιο τή Μυσσία, άνελάμβαναν,—σαν αρχίσουμε από τον Κροΰμο—πολέμους 
καί επιχειρήσεις κατά των γειτονικών λαών καί μάλιστα τών Βυζαντινών, 
οχι για νά επεκτείνουν τό βασίλειό των καί μονιμοποιήσουν τά νέα εδάφη 
στην ένσωμάτωσί του, άλλα μόνον για πλιάτσικο καί για νά καταστρέψουν, 
δ,τι δεν μπορούσαν νά λεηλατήσουν καί μεταφέρουν στο καταφύγιό τους. ’Έ 
παιρναν, βέβαια, καί ομήρους δσο μπορούσαν περισσοτέρους, άλλ’ αυτούς 
ευχαρίστως τούς έπέστρεφαν, ά'μα τούς πλήρωναν τά λύτρα. Οί σημερινοί 
Βούλγαροι μόνον στη λήψι λύτρων διαφέρουν.

§ 4.—Ε) Στην ψυχοσύνθεσι τού βουλγ. λαού παρατηοείται τέλος μια 
περίεργη αυτονομία. ’Ενώ μέ τόση ευκολία δέχονται κάθε ξενική έπίδρασι, 
καί μάλιστα δ,τι αφορά τον μηχανικό πολιτισμό καί τήν εξωτερική εμφά- 
ν ισ ι'),—τούς ξένους, τούς ίδιους ξένους δχι μόνον δεν τούς αγαπούν άλλ’ ούτε * 1

κράτεια. ’Εξακολούθησαν τή πορεία τους, δσο γρήγορα ήτανε δυνατό, κ ι’ επειδή 
τούς βάρυναν βελέντζες καί παπλώματα, τά πέταξαν ατό δρόμο.“Εξω άπό ένα άλλο 
πομάκικο χωριό συνάντησαν ένα βοσκόπουλο 12—13 χρόνων μέ καμμιά πενηντάρια 
πρόβατα. “Αμα τούς είδε τώβαλε στά πόδια. Τό σημάδεψαν καί τό σκότωσαν. Τό 
άμοιρο ! Γιατί Μά υπάρχει συνέχεια. “Εσφαξαν καμμιά δεκαριά πρόβατα, τά- 
ψησαν γιά νά φάνε. Αυτό οπωσδήποτε εξηγείται, αλλά δέν εξηγείται γιατί προτού 
νά πάρουν δρόμο έσφαξαν δλα τάλλα καί τάφισαν επί τόπου. ’Αλλά τι συνέβη ; 
Μετά μιας μέρας πορεία πείνασαν. Στους γυλιούς τους δέν είχαν παρά ξηρές γα· 
λέττες. Θυμήθηκαν τά σφαγμένα πρόβατα κΓ ό επικεφαλής έστειλε πίσω τέσσαρες 
πέντε στρατιώτες νά τού φέρουν μερικά. Ά δικος κόπος ! Καλοκαίρι, ζέστη, εν
νοείται βρώμισαν όλα κΓ οί στραιώτες γύρισαν άπρακτοι. Καί δμως θά ήτανε δυ
νατό καί πολύ λογικό νάφινε ό άξιωματικός δυό τρεις στρατιώτες πίσω νά τά φυ
λάξουν κι’ δταν είχαν ανάγκη νά σφάξουν δσσ τούς χρειαζότανε. "Οταν τήν άπλή 
τούτη παρατήρησι ό φίλος μου Μ. Α. τήν έκανε τού λοχαγού, πήρε τήν άπροσδό- 
κητην αυτήν άπάντησι. — Τό σκέφθηκα. Μά γιατρέ μου, πώς νά εμποδίσω τά παι
διά νά χαροΰν καί νά ευχαριστηθούν ; Πόλεμο έχομε. Τό κοπάδι ήτανε τούρκικο, 
έχθρικό. Δέν παρατήρησες μέ τί εύχαρίστησι τάσφαζαν ; Καί δμως ή εΰχαρίστησι 
φαινότανε στά μάτια τους !

1) Μέ πολλή τέχνη καί χιούμορ περιγράφει ό αθάνατος λογογράφος, λαο- 
γράφος αλλά καί β ιθΰς παρατηρητής Άλέπο Κωνσταντίνωφ στόν «Μπάη - Γκάνιο» 
αυτό τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τού ομοεθνούς του. Σ’ ένα κεφάλαιο τού έργου 
του μέ τόν τίτλο: < Ό Μπάη · Γκάνιος στό σπίτι τού καθηγητοΰ Δρος “Ιριτσεκ», 
γράφει πώς ό τύπος αυτός τού Βουλγάρου χωρικού πήγε στή Βιέννη γιά έμπόριο. 
Σκέφθηκε ό άνθρωπος, δτι αν πήγαινε στό ξενοδοχείο θά έκαμνε, κατά τήν άντί- 
ληψί του, περιττά έξοδα. Μια καί δυό λοιπόν πηγαίνει στό σπίτι τού καθηγητοΰ
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τούς χωνεύουν, εκτός άν έχουν άμεσο, συνήθως υλικό συμφέρον. Ή  πιθα
νολογούμενη αυθόρμητη φιλοξενία, Ιδίως στους χωρικούς μας προς κάθε ξέ
νον, είναι άγνωστη ή σχεδόν άγνωστη στους γειτόνους μας.

§ 5.—Αυτά είναι τά ελαττώματα των γειτόνων μας Βουλγάρων. “Ε
χουν κι’ άλλα ; Πιθανόν, άλλα δεν είναι γενικά. “Επειτα δεν είναι σωστό, 
δεν είναι δίκαιο μονομένα τρωτά ενός λαού νά τά γενικεύουμε. Έ ν τούτοις 
μέσα στά ελαττώματά τους έχουν ένα σπουδαίο προτέρημα πού λείπει σ’ εμάς: 
τά συναισθάνουνται. Κι" δπως λέγει ένας σοφός κοινωνιολόγος ρώσος— 
Ό Νιομπρολιούμπωφ, — «ή συναίσθησι ενός κακοΰ είναι ή μεγαλύτερη έγ- 
γύησι, δτι θά βρεθή ή θεραπεία του». Οί Βούλγαροι συναισθάνουνται τά 
ελαττώματα τής φυλής των. Τρανή άπόδειξις δτι τά φορμάρουν σε ρητά και 
παροιμίες από τές ουσίες κι’ εγώ σταχυολόγησα κάμποσες σ’ αυτή μου τή 
μελέτη. Καί όχι μόνο τά συναισθάνουνται' ή νέα γενεά τους τουλάχιστον 
(μιλή γιά τή γενεά προ τοΰ τελευταίου πολέμου) προσπαθεί νά τά διορθώσει.

’Εμείς,—καθάις άλλωστε δλοι οί μεσογειακοί λαοί,—είμαστε άνθρω
ποι τών άκρων. Τά ελαττώματά μας ή δεν τά παραδεχόμαστε, ή τά δικαιο
λογούμε σοφιστικά ή το λιγότερο τ’ ανεχόμαστε. Συχνά δμως συμβαίνει τό αν
τίθετο. Γρινιάρηδες καί μεμψίμοιροι καθώς είμαστε, τά μεγαλοποιούμε, μιά 
συγκεκριμένη περίπτωσι τήν γενικεύουμε μέ συμπέρασμα δτι είμαστε αδιόρ
θωτα χαμένοι, ανέλπιστα χαμένοι καί ώς έθνος καί ώς άτομα, δτι μόνον 
ελαττώματα έχουμε καί κανένα προτέρημα, δτι τό «Ρωμαίϊκο» ή «Ψωροκό- 
σταινα» έτσι ήρτε έτσι θά πάη κτλ. κτλ.

§ 6.— Ό Βουλγαρικός λαός έχει ακόμα ένα φυσικό, πού δυσκολεύουμαι 
νά τό χαρακτηρίσω ώς προτέρημα ή ώς ελάττωμα. Σϊναι φοβερά καχύηο- 
ήτοι. Δεν εμπιστεύεται ό Βούλγαρος ούτε στον πατέρα του. Παντού νομίζει 
δτι βλέπει παγίδες καί «δουρείους ίππους». Αυτό βέβαια είναι μιά ασπίδα 
τού ψυχικού κόσμου πού τόν προφυλάσσει από πολλά παραπατήματα καί 
στραβοτιμονιές, αλλά ταυτόχρονα τόν στερεί από κάτι ώραΐο κι’ δχι λιγότερο 
ρωμαντικό, πού τδχουν δλοι οι μεσογειακοί λαοί καί φυσικά κι’ εμείς : ιόν 
αυθορμητισμό.

"Ιρετσεκ, πού χρόνια έμενε στή Βουλγαρία. Δέν τόν γνωρίζει ούτε καν έξ όψεως. 
Ά λ λ ’ αυτό δέν είχε σημασία. ΙΙαρουσιάστηκε σάν παλιός γνώριμός του. Ό  καθη
γητής φυσικά τόν δέχτηκε, τόν τραπέζωσε κσί τοΰ παραχιόρησε ένα δωμάτιο νά 
πέραση τήν νύχτα. Έκεϊ άφησε ό Μπάκ Γκάνιος τό δισάκκι μέ τά μουσκάλια (φυα- 
λύδια ροδέλαιου). ’Επέστρεψε κι’ άρχισε μιάν ενδιαφέρουσα συζήτησι γιά τά βουλ
γαρικά πράγματα. Ναι, μά ό νους τοΰ Μπάη · Γκάνιου ήτσνε καρφωμένος στό δη- 
σάκκι. “Αν στό μεταξύ έμπαινε κάποιος, έστω καί σπιτικός στάλλο δωμάτιο;·. ."Αν 
τοΰ σούφρωνε κανένα μπουκαλάκι; Ροδέλαιο τό λένε αυτό: Κάθε δράμι καί φλουρί. 
Εΰρισκε λοιπόν διάφορες προφάσεις νά επισκέπτεται κάθε τόσο τό άλλο δωμάτιο, 
νά έξειάζη ΰν τό δυσάκκι βρισκότανε στόν ίδιο τόπο, νά μετρά καί νά ξαναμετρά 
τά μπουκαλάκια τοΰ ροδέλαιου! Ό λα κ ι’ όλα. Ποιος ξέρει άν κι’ ό ίδιος καθηγητής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(Ή διαγωγή τοϋ 'Ελληνικού λαού απέναντι τών Βουλγάριον κατά τόν τε
λευταίοι' αιώνα (1850 — 1950).—Ή διαγωγή των απέναντι μας. — Ποιός άπ’ τούς 
δυό λαούς βγήκε μειωμένος;—Τρία χαρακτηριστικά στάδια τής συγκροΰσεως συμ
φερόντων τών δύο λαών : α) Τό Σχίσμα, β) Τό ανθελληνικά κίνημα τοϋ 1906. γ) 
Ό  Β' βουλγαρικό; πόλεμος.—Επίλογος).

§ 1.—'Γην στιγμή πού κλείνω αυτή μου τή μελέτη δυό ρητό τδνα πα
λιό, τίτλο σύγχρονο μούρχονται αυτομάτως στο νοΰ. Τό πρώτο είναι: «ΕΣ'ΓΙ 
ΑΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ, ΟΣ ΤΑ ΠΑΝΘ’ ΟΡΑ» πού εφαρμόζει στες σχέ
σεις τών δυο εθνών κατά την χρονική περίοδο τήν οποίαν εξετάζουμε, δηλ. 
1850—1950.— Τό δεύτερο είναι ή παροιμία «ΤΟ ΨΑΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ
ΦΑΛΙ ΒΡΩΜΑ» πού τήν έχουν και οί Βούλγαροι και ταιριάζει στες σχέσεις 
τού βουλγαρικού λαού προς τούς ηγέτες του.

Σύνθημά μας, σύνθημα τού ελληνικού λαού, τής Εκκλησίας του και 
τού Ελληνικού Κράτους ήτανε νά θεωρούμε κατά κανόνα τούς Βουλγάρους 
σάν μικροτέρους ομόδοξους αδελφούς μας' νά τούς φερόμαστε «μέ τό γάντι»' 
νά προσπαθούμε νά τούς έλκύσουμε, νά τούς αφομοιώσουμε, έστω, αλλά μέ 
τήν «πειθώ», μέ τόν πολιτισμό μας, μέ τή λαμπρά μας ιστορία, μέ μιά λέξι 
«μέ τό καλό» ’)· Σύνθημά τους απέναντι μας, (μάλιστα κατά τά πενήντα τε
λευταία χρόνια), ήταν «ή Βία» ή «Ψευδόλογη προπαγάνδα», δ έκβουλγαρι- 
σμός, ή—εκεί πού ή προσπάθειά τους αυτή έμεινε χωρίς αποτέλεσμα—ό 
έκμηδενισμός μας μέ κάθε τρόπο καί μέ κάθε μέσον.

Στον αγώνα τούτον τών δύο εθνών, αγώνα πού καθώς είδαμε στο 
πρώτο Μέρος, Εκκλησιαστικό ως στά 1860, πού μετετράπηκε ύστερώτερα 
σ’ εθνικό, ποιός βγήκε ηθικώς και ύλικώς μειωμένος ; Βεβαίως δχι εμείς. 
Και γιά νά μή φανώ, δτι μεροληπτώ, — θά περιοριστώ σέ μερικά μονάχα 
ιστορικά γεγονότα, πού δεν μπορούν τώρα πιά ούτε οί ίδιοι οί Βούλγαροι 
νά τάμφισβητήσουν. Τά γεγονότα τούτα είναι : 1) Ή  αδιάλλακτη διαγωγή 
τους απέναντι τού Πατριαρχείου πού προκάλεσε τό Σχίσμα. 2) Τό ανθελ
ληνικό Κίνημα τού 1906, καί 3) Ό δεύτερος βαλκανικός πόλεμος τού 1913. 
”Ας τά εξετάσουμε ένα—ένα.

** *
§ 2.—ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ.—Οί αξιώσεις τών Βουλγάρων απέναντι τού Πα- * 1

δέν άλλαξε στήν Βιέννα καί τάχει στενά; Τί νά είπε άραγε γερμανικά τής υπη
ρεσίας; "Υποπτα πράγματα!...

1) Δέν μπορώ νάρνηθώ, δτι καί έκ μέρους τών Ελλήνων έγιναν δχι λίγα 
έκτροπα καί δολοφονίες ακόμα, μάλιστα κατά τόν μακεδονικόν αγώνα καί τόν Β 
βαλκανικό πόλεμο. ’Δλλ’ αύτά έγιναν γιά «άντεκδίκησι», γιά «βεντέτα». Μπορούμε 
νάμαστε υπερήφανοι, δτι δέν αρχίσαμε εμείς «χειρών αδίκων». Ή ταν «αντίποινα».
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τριαρχείου ώς τά 1860, δηλ. ώς την εποχή πού καταρτίσθηκαν οί «’Εθνικοί 
Κανονισμοί» στην Πόλι,— για ναμαστε δίκαιοι—ούτε «βάσιμες ήτανε, ούτε 
υπερβολικές. Οί τέσσαρες αντιπρόσωποί των, δλοι ελληνομαθείς και μετριο
παθείς άνθρωποι ζήτησαν τρία μονάχα πράγματα, α) Στα μέρη (πολιτείες 
καί χωρία) πού ό πληθυσμός ήτανε καθαρά βουλγαρικός νάχουν βουλγάρους 
παπάδες και ή ίεροτελεστεία νά γίνεται στη δική τους, δηλ. τη σλαβική 
γλώσσα, β) Νά καταργηθοΰν τά «Δεσποτικά Δικαιώματα» σύμφωνα άλλω
στε καί μέ τές διατάξεις τοϋ «Χάτι-Χουμαγιούμ» καί νά όρισθή στούς Μη- 
τροπολίτας πάγιος μισθός, καί γ) "Οπου πρόκειται νά διορισθή νέος Μη
τροπολίτης νά ζητείται καί ή γνώμη των κατοίκων τής ’Επαρχίας 6 δε νεο- 
διοριζόμενος ιεράρχης νά Εέρη τή γλώσσα τοΰ τόπου ')

Ή  έθνοσυνέλευσις δμως τών Πατριαρχείων, πού τήν αποτελούσαν 
κατά τό μέγιστο μέρος Φαναριώτες μέ τό ίνδαλμα τής «Μεγάλης Ιδέας», 
αντί νά δεχθή τά ταπεινά καί δίκαια αιτήματα τών Βουλγάρων ασυζητητί, 
ασυζητητί τ’ άπέρριψεν. Ή ταν ενα μεγάλο λάθος έκ μέρους μας μέ απρο
σδόκητα καί λυπηρά αποτελέσματα 1 2). Εύιυχώς ήταν τό πρώτο καί τελευταίο 
λάθος στον Έλληνοβουλγαρικόν ’ Εκκλησιαστικόν αγώνα. Οί σύνεδροι κλη
ρικοί καί λαϊκοί άντελήφθησαν γρήγορα τήν γκάφα πού είχαν κάνει κι’ άρ

1) Τό πρώτο αδίκημα τοΰ Πατριαρχείου πρός τόν βουλγαρικό λαό ήταν,
ότι οί αντιπρόσωποί του ήσαν δυσανάλογα λίγοι tv σχέσει μέ τό βουλγαρικό λαό. 
Εντούτοις οί Βούλγαροι, κατά συμβουλή τής ρωσικής πρεσβείας στήν Πόλι, δέν 
τόκαναν ζήτημα. Επίσης, κατά συμβουλή τής Ρωσίας, τά οκτώ αρχικά αιτήματα 
των, πού ήσαν πάντως συζητήσιμα, τά περιώρισαν σέ τρία. Οί τέσσαρες Βούλγα
ροι αντιπρόσωποι ήσαν : ό Δρ Σ. Τσομακώφ, γιατρός από τήν Φιλιππούπολι, ό
Ήλίας Πετρώφ, άπό τό Βίδεν, ό Π. Σ. Σλαβέϊκωφ, άπό τή Σόφια, καί ό Χατζη- 
ΜιχάΙης, άπό τό Τύρναβο (ΓΙρβ. Γεδεών. Έγγραφα βουλγαρικού ζητήματος. Κων
σταντινούπολή, σελ. 1 —39).

2) Ά πό τά λυπηρά τοΰτα αποτελέσματα γιά τήν ’Ορθοδοξίαν, τά κυριώ- 
τερα είναι τά επόμενα : α) Οί τέσσαρες Βούλγαροι άντιπρόσωποι, άφοΰ διαμαρτυ- 
ρήθηκαν μέ τήν στάσιν αυτή τής ’ Εθνοσυνελεύσεως, τήν έγκατέλειψαν κι* ενώθη
καν μέ τούς αδιαλλάκτου; τοΰ Ίλαρίωνος Μακαριοπόλεωτ. ’Απ' αυτούς ή άκρα 
αριστερά μέ τόν Τοανκώφ όχι μονάχσ έπισκέφθηκε τόν Πάπα γιά νά κηρύξη τούς 
Βουλγάρους Ουνίτες, αλλά καί μέ τήν συγκατάθεσι τής ’Υψηλής Πύλης καί τήν 
ύποστήριξι τής Γαλλικής καί τής Αυστριακής Πρεσβείας στήν Πόλι εξέλεξε καί 
τόν εξαρχόν της, ό όποιος εγκαταστάθηκε στήν Πόλι. Ή ρωσική πρεσβεία μόλις 
κατόρθωσε μέ πολλά νά τόν δελεάση καί τόν άπομακρύνη στέλνοντάς τον σ’ ενα 
μοναστήρι τής Ρωσίας. —β) Έψύχρανε τήν ρωσική κνβέρνησι καί τήν Ιερά Σύ
νοδο τής Μόσχας. —γ) Ένίσχυσε τήν πολιτική τή; ‘Υψηλής Πύλης, ή οποία στη- 
ριζομένη στό άξίωμα «Διαιρεί καί βασίλευε» ευνοούσε αυτή τή διάσπασι τών ’Ορ
θοδόξων στή Βαλκανική.—δ) Δόθηκε ευκαιρία στις Προτεσταντικές 'Εκκλησίες καί 
τόν Καθολικισμό ν' άναμιχθοΰν στόν έλληνοβουλγαρικόν εκκλησιαστικόν αγώνα 
καί ε) Οί Βούλγαροι έπαυσσν πλέον νά είναι τυφλά πειθήνια όργανα τοΰ κόμητος 
Ίγνάτιεφ καί τής ρωσική; πολιτική; κΓ άρχισαν νά καιροσκοπούν,
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χισαν νά υποχωρούν στες αξιώσεις των Βουλγάρων για νά Ιπιτευχθή μια 
συνεννόησι, και νά μή διασπασθή ή ’Ορθοδοξία. Αυτό επεδίωκε την εποχή 
εκείνη καί ή ρωσική πολιτική ’). Τότε ακριβώς εγινε μια μεταστροφή στες 
δυο παρατάξεις.Οί Βούλγαροι κάθε υποχώρησι των Πατριαρχείων τήν θεω
ρούσαν γιά αδυναμία του, περιφρονοϋσαν τές συμβουλές τής ρωσικής Πρε
σβείας, ως στή στιγμή πού από τό πολύ τέντωμα κόπηκε το σκοινί καί κη
ρύχθηκε, τό Σχίσμα “). Ή  πράξι τούτη δεν στηριζόντανε μόνον στήν άπό- 1 2

1) Είναι λανθασμένη ή γνώμη πολλών δικών μας καί ξένων ιστορικών, 
ότι δ κόμης Ίγνάτιεφ, πρεσβευτής τής Ρωσίας στήν Πόλι, τό Ύπουργεΐον τών
Εξωτερικών τής Ρωσίας καί ή 'Ιερά Σύνοδος τής Μόσχας παντού καί πάντοτε 

υποστήριζαν τις αξιώσεις τών Βουλγάρων απέναντι τού Πατριαρχείου. Υποστήρι
ζαν τούς Βουλγάρους νάχουν δικό τους κλήρο, νά γίνωνται οί ίεροτελεστεΐες τους 
στή σλαβική γλώσσα, νάχουν δικά τους σχολεΐσ κτλ. Ά λ λ ’ όχι νάχουν αυτοκέφαλη 
κι' ανεξάρτητη άπό τό Πατριαρχείο Έκκλησίσ.

2) Άπό τά πολλά σκάνδαλα πού οί ηγέτες τών Βουλγάρων στήν Πόλι κατά 
τό χρονικό διάστημα 1860—1870 είχαν προκαλέσει μέ άκαμπτη άδιαλαξία θά ανα
φέρω μερικά μονάχα. Τά ερανίζομαι άπό τούς πιό αντικειμενικούς ιστοριογράφους 
πού κατέγιναν μέ τόν έλληνοβουλγαρικόν αγώνα τής έποχής εκείνης τόν Ρεδεών 
«έγγραφα βουλγαρικού ζητήματος, Κων)πολις», καί Dr Micoff «Vazrajdanena 
Balgarsckia Norod» : ή άναγέννησι τού βουλγαρικού έθνους. Σόφια. Είναι δέ σχε
δόν ταυτόσημα, μέ τήν διαφορά, ότι τό σύγγραμμα τού Νίκωφ στηρίζεται πρός 
τούτοις στά αρχεία τής ρωσική; Συνόδου καί τής νεοσύστατης βουλγαρικής ’Εκ
κλησίας καί γ ι’ αύτό είναι πληρέστερα. ’Ιδού τά γεγονότα αυτά, α) Τό Πάσχα τού 
1860 ό προεστώς τή; βουλγαρικής ’Εκκλησίας στήν Πόλι Ίλαρίων Μιικαριοπόλεως, 
αφού συνεννοήθηκε προηγουμένως μέ τούς σηααίνοντας Βουλγάρους, όχι μονάχα πα· 
ρέλειψε νά μνημονεύση τό δνομα τού Πατριάρχου, αλλά επίτηδες μεταχειρίσθηκε 
τό τυπικό πού χρησιμοποιούν οί αυτοκέφαλες 'Εκκλησίες. "Επειτα δλο τό εκκλη
σίασμα έψαλλε τόν πολυχρονισμόν τού Σουλτάνου. Ό ταν δέ είδε δτι τό πραξικό
πημα τούτο ευχαρίστησε τούς Τούρκους, ζήτησε ιόν αποχωρισμό τής βουλγαρικής 
‘Εκκλησίας άπό τό ΟΙκουμ. Πατριαρχεΐον. β) Ό Πατριάρχης Ιωακείμ ό Ε' πού 
διαδέχθηκε Γρηγόριον τόν Λ' ήταν βουλγαρικής καταγωγής, άλλά πνευματικά καί 
ψυχικά ήταν ένας καλός Έλλην, άιθρωπος εξαιρετικός καί λογικός. Ή ταν λοιπόν 
ένδεδειγμένος νά λύση τή διαφορά μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων μέ πνεύμα δ ι
καιοσύνης. Καί πράγματι τό κατώρθωσε. Μέ τό προσχέδιο συμβάσεως πού τό ένέ- 
κριναν ή έθνοσυνέλευσις τών Πατριαρχείων καί τά Πατριαρχεία Ιεροσολύμων.Αν
τιόχειας καί Αλεξάνδρειάς έδιδε στούς Βουλγάρους δλα τά δικαιώματα πού είχαν 
οί αυτοκέφαλες ’Ορθόδοξες Εκκλησίες καθώς τής Ρωσίας, τής 'Ελλάδος, τής Σερ
βίας καί τής Ρουμανίας, άν καί ή Βουλγαρία τήν εποχήν εκείνην δέν είχε άπελευ- 
θερωθή. Θά είχαν λοιπόν οί Βούλγαροι τόν Έξαρχό τους στήν παλιά τους πρω
τεύουσα, τό Τύρναβο, τήν Ιερά τους Σύνοδο, τή γλώσσα τους στήν Εκκλησία καί 
τά σχολεία τους, δηλ. πλήρη αύτονομΐα. Οί μόνοι περιορισμοί ήτανε, δτι ή δι
καιοδοσία τής Βουλγαρικής Εκκλησίας θά περιοριζότανε στή Μυσία καί δεύτερο 
«ότι θ ’ αναγνώριζαν τό Πατριαρχεΐον τής Πόλης ώς άνωτάτη Πνευματική Αρχή» 
κι’ επομένως τό «Μύρο» θά τό παίρνανε άπό τό Πατριαρχείο καθώς καί οί άλλες αυ
τοκέφαλες 'Ορθόδοξες ’Εκκλησίες. "Οταν δ Πατριάρχης Ιωακείμ εγχείρισε τό προσ-
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φασι ιών κληρικών τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τής Έιθνοσυνε- 
λεύσεως του, τών Πατριαρχείων 'Ιεροσολύμων, ’Αντιόχειας και ’Αλεξάνδρειάς, 
—ήταν ή ομόθυμη γνώμη ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού ’Έθνους, ελεύθερου κι’ 
υποδούλου. Παντού ακουγες. «Οι Βούλγαροι είναι ενα γαγραινιασμένο μέ
λος τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας- μόνον ή αποκοπή του θά γλυτώση την ’Ορ
θοδοξία, από τό μόλυσμα και τον μοιραίο θάνατό της».

Τό Σχίσμα δν ήταν ευεργετικό για την ’Εξαρχία στη Μυσσία και 
στην ’Ανατολική Ρωμυλία ’), άλλα υπήρξε γ ι’ αυτήν ολέθριο στή Μακεδονία 
καί τήν Θράκη. Δίχως τό Σχίσμα οι Βούλγαροι στις δυο τελευταίες αυτές 
χώρες δεν θά χωριζόταν σ’ «Έξαρχιακούς» καί «Πατριαρχικούς» μέ τήν κα
ταπληκτική πλειονοψηφία τών τελευταίων καί ό Ελληνισμός δεν θαύρισκε
εκεί έναν άφοσιωμένο σύμμαχο μέχρι θάνατον ’ ).

. *
§ 3 .—ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ τού 1906, πού είχε ώς απο

τέλεσμα τό ξερίζωμα τού ελληνισμού στή Βουλγαρία, αν έβλαψε εμάς, δυο 
φορές τόσο έβλαψε τούς Βουλγάρους και τή βουλγαρική ύπόθεσι γενικά ’). 'Αν 
διαλύθηκαν 82 ελληνικές θρησκευτικές κοινότητες στή Μυσσία καί τήν Ά - 
νατ. Ρωμυλία, καταργήιθηκαν 299 βουλγαρικές θρησκευτικές κοινότητες στή 
Μακεδονία και τή Θράκη κι’ αυτό οχι αύθαιρέτως αλλά κατόπιν άποφάσεως 
τού Διεθνούς Δικαστηρίου τής Χάγης. Ά ς  τονισθή επίσης, ότι αν δέν προη
γείτο τό ανθελληνικό κίνημα τού 1906, ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος δέν θά έπέ- 
μενε τόσο πολύ μετά τήν Συνθήκη τού Νεϊγύ τού 1920 νά υπογραφή ή σύμ- 
βασις εκούσιας ανταλλαγής έλληνοβουλγαρικών πληθυσμών, μέ τήν εφαρμογή 
τής οποίας ή έλληνοκρατούμενη Μακεδονία και Θράκη απογυμνώθηκαν κυ
ριολεκτικά από τούς Βουλγάρους εξαρχικούς γιά νά έποικισθούν από αγνούς 
κι’ εργατικούς "Ελληνας.

χέδιο αύτό στόν κόμητα Ίγνάτιεφ τοΰ είπε : Είναι ή γέφυρα για τήν πολιτική Ανε
ξαρτησία τών Βουλγάρων. "Οταν δέ ό κόμης Ίγνάτιεφ άπέστειλε τό προσχέδιο στό 
Υπουργείο τών Εξωτερικών τής Ρωσίας καί στην Ιερά Σύνοδο τής Μόσχας στό 
παραπεμπτικό του έγγραφο έλεγε : «Οί Βούλγαροι θά είναι τρελλοί άν και τώρα 
δέν αποδεχθούν τή λύσι, πού προτείνει τό Οικουμενικό Πατριαρχείο». Καί ot μέν 
Ρώσοι τό ένέκριναν αλλά οί Βούλγαροι τό άπέρριψαν.—γ) Ό ταν όμως οί Βούλγα
ροι έξακολούθησαν νά συκοφαντούν τούς "Ελληνας Μητροπολίτας ότι όλοι τους 
είναι διεφθαρμένοι, ότι γιά τίποτε άλλο δέν φροντίζουν παρά πώς νά χρηματίζουν- 
ται γιά νά πλουτίσουν κι’ άποσυρθοΰν έπειτα στό νησί τους «μέ γεμάτες σακούλες 
άπό φλουριά, κλεμένα άπό τόν Βουλγαρικό λαό» —καί σ’ επίμετρο, όταν έστειλαν 
στόν Βουτυρά, άρχισυντάκτη τοΰ «Νεολόγου» τής Πόλης ένα γράμμα επί συστάσει 
καί προσωπικό, πού μόλις τ ’ άνοιξε κάποια έκκρηκτική ύλη παρολίγον νά τόν τύ
φλωση,—τό πράγμα παραέγινε καί τό Σχίσμα έπεβλήθηκε μόνο του.

1) Πρβλ. Πιό επάνω Μέρος Πρώτο Κεφ. ΙΕ" σημ. 6.
2) Πρβλ. ’Επίσης Κεφ. Β' kui Κεφ. ΙΑ.' σημ. άριθ. 3.
3) Πρβλ. Κεφ. Δ' άπό επάνω.
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Ό Ελευθέριος Βενιζέλος και Νικόλαος ΙΙολίτης, όπως βρήκαν τρόπο 
να συνεννοηθούν μέ τούς Ρουμάνους καί νά τούς επιτρέψουν νάχουν δικά 
τους σχολεία κι’ εκκλησίες στις Νέες Χώρες, θάκαναν το ίδιο καί για τούς 
Βουλγάρους, αν δεν γινόταν τό ανθελληνικό κίνημα.

Μετά 24 χρόνια οι ίδιοι οί Βούλγαροι εννόησαν ιό λάθος των καί 
θέλησαν νά τό επανορθώσουν, άλλ’ ήτανε πολύ αργά πλέον. «Τά γενόμενα 
ούκ απογίνονται *)». ** *

§ 4 .—Ο Β' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ήταν ολέθριος γιά τούς 
Βουλγάρους, αλλά—γιά νά μεταχειριστώ τή φρασεολογία τοϋ πρώην πρωθυ
πουργού τής Βουλγαρίας Ίβάν Εύστάτηεφ Γκέσσωφ—υπήρξε τό μεγαλύτερο 
έγκλημα καί ή μεγαλύτερη τρέλλα, πού διέπραξε ή ηγεσία τού Βουλγαρικού 
λαού την εποχήν εκείνη. Ά π ’ αυτόν τον πόλεμο ή γειτονική μας χώρα βγήκε 
όχι απλώς μειωμένη, αλλά κυριολεκτικώς κουρελιασμένη, έφταιγε άραγε γ ι ’ 
αυτό ολόκληρος ό Βουλγαρικός λαός ; Δεν θά μπορούσα μέ καθαρά συνεί- 
δησι νά τό βεβαιώσω. 'Ολόκληρη ή ευθύνη τού πραξικοπήματος τής 29 ’Ιου
νίου τού 1913, όταν χωρίς νά προηγηθή κήρυξις πολέμου ή IV Βουλγαρική 
Στρατιά μέ τον αρχιστράτηγο Σάββωφ άρχισε τήν έπίθεσί της εναντίον τών 
πρώην συμμάχων,—Ελλήνων καί Σέρβων,—ήτον έργο τού Φερδινάνδου, 
τού Βουλγαρομακεδόνος πρωθυπουργού του Ντάνεφ καί τών στρατιωτικών
των συμβούλων !).

. *
*  *

§ 5 . - ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΛΑΟΣ Ά ς μοϋ επιτραπή ν’ 
άναφέρα) (τή φορά τούτη μέ κάθε λεπτομέρεια) γιά τά πραγματικά αισθή
ματα καί τις αντιλήψεις τού Βουλγαρικού λαού σχετικώς μέ τά γεγονότα τού 
Β' Βουλγαρικού πολέμου. Είναι διαφωτιστικές καί ύπέπεσαν στήν άμεσό μου 
γνώσι καί αντίληψη. ν.

Τήν εποχήν εκείνη ό Φρούραρχος τής Φιλιππουπόλεως μ’ είχε εκτο
πίσει στο Κάρλοβο μιά κωμόπολι στούς πρόποδας τού Αίμου. Έκεΐ βρήκα 1

1) “Οταν στά 1929—30 ήμουν "Ελλην αντιπρόσωπος σιήν Α' ‘Υποεπιτροπή 
εκούσιας μεταναστεύσεως στή Σόφια, τής οποίας αποστολή ήτο ή έκκαθάρισι ιώ ν 
περιουσιών των ελληνικών θρησκευτικών κοινοτήτων στή Μυσσία καί τήν Ά νατ. 
Ρωμυλία —ό κ. Ποπωλίεφ, Βούλγαρος αντιπρόσωπος στήν ίδια Υποεπιτροπή μοΰ 
πρότείνε νά μας έπιστρέψη ή Βουλγαρική Κυβέρνησις όσα σχολεία κ ι’ εκκλησίες 
θά ζητούσαμε, όπου καί άν τές θέλαμε καί νά ίσχύση τό εκκλησιαστικό καί σχο
λικό καθεστώς, πού ϊσχυε πρό τού 1906, μέ τόν όρο νά δοθούν στούς Βουλγάρους 
Ισάριθμα σχολεία κι' εκκλησίες οτή Μακεδονία κσί τή Θράκη μέ τά ίδια δικαιώ
ματα. Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις ώς καί ή Βορειοθρακική Συνομοσπονδία άπέρρι- 
ψαν αυτήν τήν πρότασι. Είχαν πολλούς λόγους νά τό κάνουν μά ό κυριώτερος ήτον, 
ότι 6έν είχαν καμμιάν εμπιστοσύνη, ότι οί Βούλγαροι θά τηρούσαν τόν λόγο τους.

2) Πρβλ. Πιό επάνω Κεφ. ΙΒ'.
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και τό γιατρό Γ. Τσιρίδη, τώρα πολιτευόμενο Θεσσαλονίκης. Μας έστειλαν 
εκεί ιός όμηρους ; ως υπόπτους κατασκοπείας ; Δεν κατορθώσαμε νά το κα
ταλάβουμε. Ζητήσαμε από τον φρούραρχο Κάρλοβο Κοκίντωφ '). νά μάς επι- 
τρεψη ν’ ανοίξουμε και τακτοποιήσουμε τό νεόκτιστο νοσοκομείο τής πόλεως, 
πού ως τότε ήιανε κλειστό και γυμνό από κάθε έπιπλο. Ό Κ. μάς παρέδωσε 
ευχαρίστως τά κλειδιά. Μέ τη βοήθεια τοΰ «Συνδέσμου των 'Ιερέων» και τοΰ 
«Συλλόγου των Κυριών» Καρλόβου τό καταφέραμε όπιυσδήποτε και σε μια 
βδομάδα στρώσαμε καμμιά εικοσαριά κρεββάτια. 'Αλλά δεν πέρασαν τρεις - 
τέσσερις μέρες κι' έπέστρεψε σέ κακά χάλια ’) fj Μεραρχία τοΰ Καρλόβου 
πού πολέμησε στύ ελληνικό μέτωπο. Τό νοσοκομείο πλημμύρισε από πληγω
μένους κι’ αρρώστους. Κρατήσαμε τούς πιο βαρεία πληγωμένους καί τούς 
άλλους στείλαμε στά σπίτια τους άφοΰ τούς ντύσαμε ή τούς αλλάξαμε επιδέ
σμους. ’ Εξω από τό κτίριο άπλονώταν μιά μεγάλη αυλή σκεπασμένη από 
γέρικες καστανιές. Κάτω από τη σκιά τους ξαπλώνουνταν οί ελαφρά πληγω
μένοι περιμένοντας τή σειρά τους. Μιά μέρα πήρα τή καρέκλα μου και κά- 
θησα στη σκιά. Λίγο παρέκει δεκαριά στρατιώτες σχημάτισαν έναν όμιλο 
και συζητούσαν. Χωρίς νά θέλω παρακολούθησα την συζήτησί τους' ήταν 
ενδιαφέρουσα. ’Απ' αυτούς πληροφορήθηκα και τό τελευταίο πάθημα τού 
στρατηγού Ίβανώφ 3). "Ολοι είχαν νά κάνουν μέ την «Γκρέτσκα Καβαλέ- 
ρια» τό ελληνικό ιππικό πού δέν τούς άφησε άνάσσα νά πάρουν ως στά 
βουλγαρικά σύνορα. Όλοι επίσης έκάκιζαν τον Φερδινάνδο, τον Ντάνεφ, 1

1 ) Εδώ μού δόθηκε ή ευκαιρία νά πιστοποιήσω πανταχοϋ παρουσία τοΰ 
'Ελληνικού στοιχείου και τη διείαδυσί του σ’ ολα τα κοινωνικά στρώματα σ' ολό
κληρο τη Βαλκανική Χερσόνησο κατά τό πρώτο τέταρτο τοΰ αιώνα μας. ‘Ο φρού
ραρχος Καρλόβου, Βούλγαρος στρατιωτικός Κοκίντωφ (Κοκκίδης) ήτανε ρωμηός. 
Εμείς μέ τόν Τζιρίδη όμηροι, επίσης «ένας μπακάλης κ ι’ ένυς ξενοδόχος, ντόπιοι, 
Ρωμηοί. Μιάν εποχή ήλθαν στό Κάρλοβο μέ τά πρόβατά τους καμμιά δεκαριά 2α · 
ρακατσαναΐοι, (δέν ευρισκαν ποϋ νά τά φυλάξουν) βέροι Ρωμηοί. “Ενα πρωΐ ξη
μερώθηκαν καμμιά διακοσαριά αιχμάλωτοι Τούρκοι μετσξΰ των οποίων καϊ κάμπο
σοι Ρωμηοί. ΟΙ συνοδοί των μέ τόν άνθυπσσπιστή 2. Παγκάλου, Στενιμαχΐτες, Ρω
μηοί. Τέλος έφθασε μιά ϊλη ρωμανικού στρατού μ’ έπί κεφαλής έναν φωνακλά 
'ίλαρχο, πού δέν είπε μέν ότι ήταν "Ελλην αλλά μιλούσε τά ελληνικά καλύτερα άπό 
μένα σέ Κεφαλλωνίτικο ιδίωμα, Κι’ αυτός λοιπόν Ρωμηός. Θάλεγε κανείς, ότι σ ’ 
ολόκληρη τή Βαλκανική τ' αλατοπίπερο είμασταν εμείς. "Ας σημειωθή ακόμα ότι 
τό πρώτο Έλληνοβουλγαρικό καί κατόπι βουλγαρικό σχολείο στόν Αίμο τό άνοιξε 
ό Έλληνομαθέστατος καί υπόδειγμα διδασκάλου Κ. Μπότσεφ, ό πατέρας τού Χρή
στου Μπότσεφ τοΰ Ρήγα Φεραίου τών Βουλγάρων, ίίΐρβλ. "Ενα ποίημά του μετα
φρασμένο στην ελληνική, καί τή βιογραφία του : Δ. Κ. Βογαζλή «ή Μάγισσα τοΰ 
Ψυχοσαββάτου» Θεσσαλονίκη, 1937, σελ. 81.

2) Τοπική συνήθεια στό Κάρλοβο ήταν, όταν έχουν νεκρό άπό τό σπίκι νά 
κρεμούν στην έξώθυρα μιά μαύρη σημαιούλα. Κ ι’ ήτυν σπαρακτικό τό θέαμα νά 
βλέπης κάθε δεύτερρ ή τρίτο σπίτι μέ τήν μικρήν αυτήν σημαιούλα.

3) ΙΙρβλ. πιό επάνω Μέρος Α' Κεφ. ΙΣΤ' ϋποσ 2.
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πρόεδρο τής Κυβερνήσεως κατά τον Β\ Βουλγαρικό πόλεμο, τούς στρατιω
τικούς, αλλά προπάντων τούς πολιτικούς, πού τούς θεωρούσαν αιτίους τής 
συμφοράς των. “Ενας πρόσθεσε «μέ τέτοιους πολιτικάντιδες, πολιτικούς ή 
στρατιωτικούς αδιάφορο, δεν είναι απίθανο μιά μέρα νά χάσουμε καί τή 
Σόφια '). “Αλλος πάλι εξήγησε την περίπτωσί του καί το συμπέρασμα πον- 
βγαζε απ’ αυτήν. 1
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1 ) "Ενα ανάλογο επεισόδιο πολύ χαρακτηριστικό μοΰ διηγήθηκε ό συμμα
θητής μου στά Ζαρίφεια Ναχος Άχλανλής. "Ηταν στρατιωτικός γιατρός στό 'Επι
τελείο Β. (Θρακικής) βουλγαρικής στρατιάς κ ι’ έμεινε στό τμήμα κείνο τοϋ στρα
τού πού είχε πολιορκήσει τήν Άδριανούπολι κατά, τόν Α' Βαλκανικό πόλεμο ένώ ό 
όγκος του κατεύ&υνότανε πρός τήν Τσατάλτζα. ’Επειδή οΐ Βούλγαροι δέν είχαν 
τήν έποχήν εκείνη βαρύ πυροβολικό τό ζήτησαν άπό τούς Σέρβους, οί όποιοι τούς 
έστειλαν δυό · τρεις πυροβολαρχίες μ* έναν γέρο συνταγματάρχη έπΐ κεφαλής. Ό  
Άχλανλής ήταν άνθρωπος εύθυμου χαρακτήρος, δεινός άλλα τίμιος χαριοπαίκτης, 
κοζέρ, πρώτης τάξεως, πότης γερός καί μέ μεγάλη άντοχή. Φυσικά σέ λίγο έγινε πε
ριζήτητος στό στρατηγείο. Μιά βραδυά, καθώς μοΰ τό διηγήθηκε ό ίδιος Βούλγα
ροι xui Σέρβοι αξιωματικοί συζητούσαν πώς θά γίνη ή διανομή τής Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας μεταξύ των Συμμάχων. Είχαν μπροστά των ένα χάρτη καί οί Βούλγαροι 
μέ διάφορες δικαιολογίες άφιναν στους Σέρβους μιά στενή λωρίδσ κοντά στά σύ
νορά τους καί πιό στενή στήν ’Ελλάδα.

Ό  Σέρβος συνταγματάρχης άφοΰ τούς άκουσε μ'υπομονή.—’Εγώ νά σάς πώ, 
είπε, πώ; θά γίνη ή διανομή. Πήρε τό κόκκινο μολύβι καί τράβηξε έναν σταυρό 
πάνω στή Βουλγαρία μέ όριζόντια γραμμή πάνω στον Αίμο καί καθέτως στό μέ
σον, έτσι, πού τήν χώριζε σέ τέσσερα κομμάτια.

—Νά, elite, μέ τό μυαλό πού έχετε δέν είναι δυνατό παρά μιά μέρα αυτό 
νά σνμβή. Καί δείχνονττς τό Β. Δ. κομμάτι πρόσθεσε : «Αυτό θά πάρουμε Ιμεϊς». 
Δείχνοντας τό Β. Α. «Αύτά θά πάρουν ο! Ρουμάνοι». «Τό Ν. Δ. οί "Ελληνες καί 
Ν. Α. οί Τούρκοι».

“Η ατμόσφαιρα έγινε πολύ βαρειά. Καί ό Βούλγαρος στρατηγός πού ώς 
τότε δέν έλαβε μέρος στή συζήτησι, γνωρίζοντας τόν εύθυμο χαρακτήρα καί τό εύ
στροφο πνεύμα τού Άχλανλή.

—"Ελα καί σύ Βενιζέλε, (έτσι τόν ονόμαζε χαριεντιζόμενο;) νά δούμε καί 
τή δική σου τή γνώμη.

Ό  Άχλανλής 6έν τάχασε. Πήρε τό μολύβι, τό γύρισε άπό τό μπλέ, έπειτα 
μέ μιά μολυβιά περιέζωσε ολόκληρη τή Βαλκανική μ* ένα ημικύκλιο καί βάσι ανοι
κτή τόν Δούναβη. "Επειτα εξήγησε σοβαρά :

—Νά ή δική μου ή γνώμη : "Αν δέν συνεννοηθοϋμε αναμεταξύ μας καί δέν 
κλείσουμε μιά δμοσπονδία σάν τήν Έ ίβετία ή τις Ενωμένες Πολιτείες, τότε σ ί
γουρα ή Αύστροουγγαρία βοηθούμενη άπό τή Γερμανία, καθώς έχαψε άπό τούς 
Σέρβους τήν Κροατία, τή Βοσνία κι' 'Ερζεγοβίνη καί τή Δαλματία, θά χάψη όλους 
μας ή συνεννοούμενη μέ τή Ρωσία, θά μισοχωριστούν τά Βαλκάνια.

Οί Βούλγαροι άξιωματικοί κατσούφιασαν. Ινώ ό Σέρβος συνταγματάρχης 
έπεδοκίμασε ζωηρά τή γνώμη τού Άχλανλή. Καί ό Βούλγαρος στρατηγός.

—Καλά μάς τά έξήγησε ό Ρωμηός είπε. Καί κατόπι σοβαρά πρόσθεσε. Τέ. 
τοιες συζητήσεις δέν αρμόζουν σέ στρατιωτικούς. Ή αποστολή μας είναι νά πόλε*

. 10



146 Δ. Κ. Β ογαζλή

—Δεν φταίνε μόνον οί πολιτικολογούντες. Φταίνε ακόμα περισσότερο 
οί αξιωματικοί καί οί δάσκαλοί μας. 'Όταν ήταν νά περάσουμε τα σύνορα 
για την Άδριανούπολι όλοι μας ψεμματούσαν καί μας «πατούσαν. Μάς έβε- 
βαίωναν, ότι πάμε νά Ιλευθερώσουμε τούς σκλάβους Βουλγάρους αδελφούς 
μας. Ποιους Βουλγάρους ; Φτάσαμε ώς την Τσατάλτζα, παντού Ρωμηοί. Γι’ 
αυτούς λοιπόν κινήσαμε νά χύσουμε το αίμά μας ; ’Αλλά πάλι σκεφθήκαμε : 
Δεν είναι πού είμαστε σύμμαχοι καί Χριστιανοί ; ’Εκείνοι μέ τούς Σέρβους 
θ ’ απελευθερώσουν τή Μακεδονία μας, εμείς τή Θράκη, κ’ έπειτα σαν κα
λοί σύντροφοι θά βρούμε τρόπο νά κάνουμε τή χωρισιά. Μια δίκαια χωρισιά.

Σ’ αυτό τό σημείο άλλος στρατιώτης πήρε τον λόγο.
------Δίκαια, λέει. “Αν έβαζαν εμάς εδώ, άλλους τόσους Ρωμηούς καί

Σέρβους στρατιώτες, απλούς ανθρώπους, βέβαια θά βρίσκαμε τρόπο νά συμ
βιβαστούμε κι’ αγαπημένα νά χωρίσουμε. Μά πού δ δικός μας δ μυταράς, 
(εννοούσε τον Φερδινάνδο) κι’ οί δικοί του σύμβουλοι. "Ολα τά θέλαμε δικά 
μας. «ί tova nacliei onova naclie : κι* αυτό δικό μας κι’ εκείνο δικό μας». 
«Bez Solun nemige : χωρίς τή Θεσσαλονίκη δεν είναι δυνατό». Γιατί ; Ε 
κεί γεννήθηκε,—λέει—, δ Κύριλλος καί δ Μεθόδιος ! Μ’ δν είναι έτσι, τότε 
κ ι’ εμείς δικαιούμαστε νά ζητήσουμε τήν ΓΙράγα, αφού κι’ εκεί δίδαξε δ 
Μεθόδιος. "Αλλος στρατιώτης πήρε τό λόγο :

— Καί τώρα πώς σάς φαίνεται, ότι θά τελειώσει αυτή ή άνακατωσιά;
"Ενας, δ πιο—ήλικιωμένος, πού σιωπούσε ώς τότε είπε.
—Έγώ νά σάς τό πώ καί νά θυμηθήτε τά λόγια μου. Οί "Ελληνες 

μέ τον τετραπέρατο τό Βενιζέλο θά πάρουν τό ψαχνό. Οί Σέρβοι μέ τούς 
Μαυροβουνίους μισό κόκκαλο, μισό ψαχνό, καί γιά μάς θά μείνουν μόνον 
κόκκαλα. Ό ,τι κερδίσαμε στον πόλεμο θά τά χάσουμε στήν ειρήνη.

“Εκρινα σκόπιμο, σχεδόν στενογραφικά ν ’ αναφέρω αυτή τήν συζή- 
τησι, πού καλύτερα άπ’ όλα χαρακτηρίζει τήν εποχή εκείνη, ίσως καί τήν 
σημερινή τήν άντίληψι τού απλού Βουλγαρικού λαού. Μάλιστα θάλεγα γενι- 
κώτερα κάθε λαού, όταν τό ψέμμα καί ή διεστραμμένη προπαγάνδα δέν δια- 
φθείρουν τό πνεύμα καί τήν ψυχή του. Τό αίσθημα τού Δικαίου καί τό Σω
στό έγιναν διαίσθησι τών σημερινών Ευρωπαϊκών λαών, θάλεγα ένστικτό τους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.—Στή μελέτη μου αυτή, στο πρώτο μέρος άναλυτικώ- 
τερα, στο δεύτερο (σάν κυρίως λαογραφικό τών δύο λαών) πιο συνεκτικά 
άνέφερα τις παραλήψεις καί τά λάθη πού ύπέπεσαν Βούλγαροι καί "Ελλη
νες κατά τό χρονικό διάστημα 1850—1950 μέ τά λυπηρά των αποτελέσματα, 
λυπηρά όχι μονάχα γι’ αυτούς άλλα καί γιά δλόκληρη τή Βαλκανική. ’Εμείς 
σχετικώς ύποπέσαμε σέ πολύ λιγότερα ενώ οί γείτονές μας σε μεγαλύτερα καί 
σοβαρότερα, πού δν όχι γιά όλα αλλά γιά τά κυριώτερα φταίνε οί ηγέτες των.

μονμε τόν εχθρό κ ι’ όχι νά πολιτικολογούμε. Γι* αυτό απαγορεύω αυστηρά κάθε 
παρόμοια συζήτησι.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΫ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΤΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝ)ΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΑΡΙΣΤΙΟΥ (1800-1880)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

'II αρχή τού νέου ελληνικού θεάτρου σημειοϋται είς εποχήν προγενέ
στερον τη; εθνικής έξεγέρσεως τοϋ 1821, δεν είναι δέ άσχετος προς ταΰτην.

Τό ελληνικόν έθνος έχρειάζετο ψυχάς, καί αι ψυχαί έπρεπε ν’ άφυ- 
πνισθοΰν, τό δέ θέατρον κατά την ορθήν γνώμην των Φ ι λ ι κ ώ ν  άπε- 
τέλει τό καλύτερον μέσον διά τήν έπίτευξιν τού σκοπού τούτου. Αλλά θέα
τρον, και υπό τήν στοιχειωδεστέραν μορφήν, ήτο αδύνατον νά δημιουργηθή 
έν τή κυρίως Έλλάδι, λόγφ τής υπό των κατακτητών Τούρκων άγρύπνου 
παρακολουθήσεως και αυστηρός άπαγορεύσεω; έστω και τής π?,έυν ύποτυ- 
πωδώς ύπαρχούσης φιλελευθέρας κινήσεως των υποδούλων. Μακράν, λοιπόν, 
τής κυρίως Ελλάδος, εν Όδησσώ τής Ρωσσίας και έν ταΐς ποωτευούσαις 
των παριστρίων ηγεμονιών τής Μολδοβλαχίας, ένθα οί "Ελληνες μετανάσται 
έδρων μετά πλείονος ελευθερίας ή οι διαμένοντεςέν τή εαυτών πατρίδι, έπέ- 
πρωτο νά άρχίση τάς εργασίας του τό νεοελληνικόν θέατρον καί νά άναδείξη 
τούς πρώτους ηθοποιούς, μεταξύ τών οποίων άξιολογωτάτην θέσιν κατέλαβεν 
δ Κωνσταντινουπολίτης Κωνσταντίνος Κυριάκός - Άριστίας, οστις επίσης ού 
μόνον ήξιώθη νά συμμετάσχη είς τον Ιερόν λόχον τών μαυροφόρων τοϋ ’Αλε
ξάνδρου Ύψηλάντου, αλλά καί ν’ άγωνισθή καί νά τραυματισθή είς τήν 
θρυλικήν μάχην τοϋ Δραγατσανίου.

Περί τής ζωής τοϋ Άριστίου καί περί τής δράσεως αυτού διά τήν 
δημιουργίαν καί πρόοδον τής έν Βουκουρεστίφ ελληνικής προεπαναστατικής 
Σκηνής (1817—1821), ως καί διά τήν ύπ’ αυτού μετά τό 1821 ίδρυσιν αυ
τόθι εθνικού θεάτρου καί μέχρι τής κατά τό 1840 άφίξεώς του είς τάς "Αθή
νας διέλαβον καί άλλοτε ‘) προσπαθήσας, ίνα τό μέν διορθώσω τάς ανακρί
βειας, είς ας ΰπέπεσαν ήμέτεροί τινες καί ξένοι έρευνηταί άσχοληθέντες μέ 
τήν ιστορίαν τού νέου ελληνικού θεάτρου, τό δέ συμπληρώσω τά ήδη γνω
στά περί τού βίου καί τής δράσεως τοϋ Άριστίου διά προσθήκης νέων στοι- 1

1) Βλ. Δ. Β. ΟΙκονομϋου, Ιστορία τοΰ έν Βουκουρεστίφ έλληνικοϋ θεά
τρου, Έλληνικη Δημιουργία, έτ. Β’, τόμ. Γ', Ά θήνα ι 1949, τεΰχ. 32, σ. 893—898, 
τεΰχ. 33, σ. 984—989, τόμ. Δ', τεΰχ. 34, σ. 51—55. Τοΰ Ίδίου, Ό  Κωνσταντίνος 
Κυριάκός · Ά ρ ιστίας μέχρι τής άφίξεώς του είς τάς ’Αθήνας, ΈΚΙην. Δημιουργία, 
έτ. Γ', τόμ. Ε ',Άθήναι 1950, τεΰχ. 46, σ. 43—46, τεΰχ. 47, σ. 143—145, τεΰχ. 50, 
σ. 382—384, τεΰχ. 51, σ. 466—467.
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χείων περί τοϋ ανδρός, προερχόμενων ώς επί το πλεΐσχον από ρουμανικά; 
πηγός καί βοηθήματα, ώς καί άπδ Ιδίαν ερευνάν παρά τοϊς χουχου άπογό- 
νοις εν Βουκουρεσχίφ γενομένην κατά χά έτη χης αυτόθι έν χω έλληνικφ γυ- 
μνασίφ υπηρεσίας μου (3 936 κέ.).

Πραγματευόμενος δέ νϋν εκχενέσχερον καί συστημαχικώχερον πε
ρί τοϋ εθνικού χουχου ανδρός από τής γεννήσεως αυτού μέχρι τοϋ θανά
του ίου, θά ασχοληθώ ιδιαιτέρως καί μέ τά ύπ’ αΰχοΰ συγγραφένχα έν χε τή 
ελληνική καί ρουμανική γλώσση '). Ουχω διά τής άνά χεΐρας μελέτης ιαύιης, 
ώς καί διά χών προγενεστέρων περί αυχοϋ δημοσιευμάτων μου, νομίζω, δχι 
προσφέρω ελάχισχον φόρον τιμής προς χήν σεπτήν μνήμην τοϋ ήρωικοϋ χου
χου ιερολοχίτου, έξαιρέχου ηθοποιού, επιφανούς διδασκάλου καί αγαθού αν
θρώπου, δστις τον βίον δλον άνήλωσεν υπέρ χών μεγάλων καί αθανάτων ιδα
νικών τής παχρίδος, τής ελευθερίας καί τής τέχνης.

Καί παρ’ ήμΐν μέν άρκειά εγράφησαν περί αύιοΰ, αλλά ταϋια ούχί 
πλήρη καί δλως άπηκριβωμένα, έν Ρουμανίφ δέ, ένθα οΰχος διήλθε χό πλεΐ- 
σχον τού βίου αυχοϋ, προσενεγκών διά χής πλούσιας εκπολιτιστικής δράσεώς 
του άνεκχιμήχους υπηρεσίας εΐς χήν πνευματικήν τού ρουμανικού λαού συγ- 
κρόχησιν, δυστυχώς ούδείς έσκέφθη νά τφ αφιερώση ιδίαν χινά μονογρα
φίαν, καίχοι δι’ άλλους ήσσονος αξίας οί Ρουμάνοι φιλόλογοι καί ίσχοριοδί- 
φαι έγραψαν μακράς καί έξονυχισχικάς πραγματείας.

Διά τούς λόγους αυτούς καί επειδή ή εργασία μου αϋιη στηρίζεται 
ου μόνον εις τήν έλληνικήν, αλλά καί εις χήν ρουμανικήν βιβλιογραφίαν, ώς 
καί εις αύθενχικάς πληροφορίας, ιπαρασχεθείσας μοι περί τού Άριστίου 
υπό χών έν Βουκουρεσχίφ απογόνων του, νομίζω, on θά συμβάλη εις χήν 
πληρεσχέραν καχανόησιν, χοποθέχησιν καί άξιολόγησιν χής προσωπικόχηχος 
αυτού, δικαίως δυναμένου νά καχαχαχθή μεταξύ τών πρώτων καί σημανχι· 
κωχέρων κεφαλαίων τού ελληνισμού χής διασποράς καχά χόν 19ον αιώνα.

Α'.
Ό ιερολοχίτης Κωνσταντίνος Κυριάκός - Ά ρισιίας *) έγεννήθη τφ 

1800 ’) έν Κωνσχανχινουπόλει.Ό παχήρ αυτού κατά Μάϊον τοϋ 1823 έλαβε 1

1) Σημειωθήτω όχι οΰδείς ήσχολήθη παρ’ ήμΐν μέχρι τοΰδε μέ τά έν τή 
ρουμανική γλώσση ύπ’ αΰχοΰ συγγραφένχα.

2) Τό Ά  ρ ι ο χ ί α ς είναι φιλολογικόν ψευδώνυμον χοΰ Κωνσταντίνου 
Κυριακοΰ, μέ τό όποιον είναι γνωστότερος. Ν. Λάακαρη, 'Ιστορία τοΰ Νεοελληνι
κού θεάτρου, τ. Α', Ά θή να ι 1938, σ. 194—195. Ν. Α. Βέη (Bees), Κωνσταντίνος 
Κυριάκός - Ά ριστίας καί Άνδρέας Κάλβος, Νέα 'Εστία, έχ. ΙΔ', τόμ. 27ος, τεΰχ. 
313, Ά θήνα ι 1940, σ. 13. Σημειωθήτω ότι ό Ά ριστίας διχάζεται άπό μερικούς είς 
δυο πρόσωπα : τόν Κωνσταντίνον Κυριάκόν και τόν Κωνσταντίνον Άριστίαν.Ίδέ  
A. R. Rangabe, Precis d’utie liistoire de la litterature neo-hellenique, τ. B', 
Berlin 1897, σ. 19 0 -19 1 .

3) Ό  D. R. Rosetti έν τφ Dict.ionarul contimporanilor, Bucuresci, 1898,
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μέρος εις την χ«τά των Τούρκων εκστρατείαν τής Κρήτης υπό τον ’Εμ
μανουήλ Τομπάζην, καθ’ ήν πληγωθείς μετεφέρθη εις τό νοσοκομεΐον τοΰ 
Ναυπλίου, αναρρώσας δ" έπολέμησε και πάλιν' νυν όμως έπεσεν ένδόξως 
εις την μάχην των Δερβενίων ').Ό  υιός τοΰ γενναίου τούτου Έλληνος Κων
σταντίνος Άριστίας επί ηγεμονίας Ίω  Γεωργ. Καρατζα (1812 —1818) με- 
τέβη έκ Κων)πόλεως εις τό Βουκουρέστιον καί παρηκολούθησε ανώτερα μα
θήματα εις την αυτόθι ελληνικήν ’Ακαδημίαν, ήτις έστεγάζετο εις τας αίθου
σας και τα κελλία τής εκκλησίας Magureanu a). 1

σ. 13, έσφαλμένως γράφει ότι ό Άριστίας έγεννήθη έν Βουκουρεστίιρ.Άλλά τά λοιπά 
ύπό τοΰ Rosetti περί τοΰ Άριστίου γραφόμενα είναι ορθά. Έτερος Ρουμάνος, ό 
G. Adamescu, έν τη Istoria liter. Romane, Bucures.ti 1920, σ. 282—3, λέγει, ότι 
ό ελληνικής καταγωγής Ά ριστίας δέν είναι γνωστόν ΰν έγεννήθη εις τήν Βλαχίαν 
ή ΰν ήλθεν από τό εξωτερικόν. ’Επίσης ό A. Puninul έν τφ Lepturariu ruma- 
nesc, τομ. IV, μέρος Β\ Βιέννη 1865, σελ. 17, γράφει όα  έγεννήθη τφ 1798. Τό 
σφάλμα τοΰτο έπαναλαμβάνει ό J. Monnier, συντάκτης τοΰ άρθρου «Κ. Άριστίας* 
έν τη La Grande Encyclopedie, t. Ill, Paris, άν. χρονολ. έκδόσ. σελ. 918—919. 
Ό Monnier παρεσόρθη, φαίνεται, άπό τόν Puninul. Σφάλλεται προσέτι ό ίδιος 
λέγων, οτι ό Άριστίας άπέθανε τφ 1884, ένφ, ώς θά ίδωμεν, ό θάνατος αύτοΰ 
συνέβη τφ 1880. Άκριβέστερον γράφει διά τόν Ά ριστίαν τό Grand Dictionnaire 
Universel τοΰ Larousse, Paris, ά. χρον. έκδ. τ.Ι, σ. 623. Φαίνεται, οτι ό συντάκτης 
τοΰ άρθρου έχει ύπ’ όψιν τά όσα γράφει ό D. R. Rosetti, ένθ ’ άν. σ. 13, διότι 
ΰν γίνη άντιπσραβολή θά ίδωμεν, ότι τό άρθρον τοΰ Larousse μεταφράζει τό 
ρουμανικόν. Ό  C. Diaconovicli έν τη Euciclopedia Romana, τ. 1, Sibiu 1S98, 
ούδέν αναφέρει περί Ά ριστίου. Ή Enciclopedia Italiana, τ. IV (1929), σελ. 327, 
έσφαλμένως αναφέρει ότι ό Ά ριστίας είναι Ρουμάνος. ‘Ο συντάκτης τοΰ άρθρου 
τής ίταλικ. Έγκυκλοπ. Al. Mar[cu] έχει ώ; πηγήν τήν άξιόλογον πραγματείαν τοΰ 
R. Ortiz, Per la storia della cultura italiana in Romania, Bucarest 1916. 
Ωσαύτως ol N. Αάσκαρης, ένθ ’ άν. τ. Α', σ. 253 καί Ν. Βέης, έ. ά. σ. 13, ώς χρο
νολογίαν γεννήσεως τοΰ Άριστίου αναφέρουν ιό έτος 1799. Kul ή πληροφορία αίίτη 
είναι ανακριβής, διότι ό ίδιος ό Άριστίας εις προσοιπογραφίαν του, γενομένην έν 
Ρώμη ύπό τοΰ Γάλλου ζωγράφου Dupres, υπογράφει : «Κωνσταντίνος Άριστίας
Ρώμη 1824 , ετών 24*. Ό θεν έγεννήθη τφ 1800. Τήν προσωπογραφίαν ταύτην, 
σημειωθήτω, φυλάσσει μέ εύλάβειαν ώς οικογενειακόν κειμήλιον ό έν Βουκουρεσιίφ 
έγγονος τοΰ Ά ριστίου σεβαστός μου φίλος ιατρός κ. D. Anauescu.

1) Τοΰτο συμφώνως πρύς πιστοποιητικόν, τό όποιον άφορφ είς τήν πολεμι
κήν δράσιν τοΰ πατρός τοΰ Άριστίου. Ν. Αάσκαρη, ένθ' άν. τ. Α', σ. 241—2. Τά 
Δερβένια είναι τό Μακρυπλάγι τής Μεγαρίδος είς τόν νομόν Α ττικής. Ν. Βέη, έ. 
ά. σ. 13, σημ. Ι Ό Ν . Iorga έν τή Istoria liter. Rom.in veacul al XIX—lea, vol. 
I, Bucur. 1907, σ. 139, γράφει άνακριβώς, ότι ό πατήρ τοΰ Ά ριστίου έπεσεν είς 
τό Μεσολόγγι, διότι ό ίδιος ό Άριστίας αναφέρει τό Μεσολόγγι ώς τόν τόπον, ένθα 
συνέβη ό ήρωϊκός θάνατος ιοΰ πατρός του είς τινας στίχους του, άφιερωμένους 
είς τόν πατέρα του, τούς οποίους παραθέτει έν τφ μνημονευθέντι έργφ του ό Ν. 
Iorga.

2) Ούτως ώνομάζετο ή έκκλησία, ή οποία έκτίσθη τφ 1686 ύπό τοΰ ήγεμό· 
νος Σερμπάν Καντακουζηνοΰ καί άνεκαινίσθη τφ 175U ύπό τοΰ Πάρβου—Καντακου- 
ξηνοΰ—Μαγκουρεάνου. Εύρίσκετο έκεΐ όπου άρχίξει ή λεωφόρος τής Νίκης (Πλα-
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Κατά τήν εποχήν αυτήν (1817) ή «.δομνίτοα» Ραλλοϋ Καρατζά ήγω- 
νίζετο έν Βουκουρεστίφ διά την ϊδρυσιν ελληνικού θεάτρου ‘) Ώς ηθοποιούς 
ή εύγενής κόρη έχρησιμοποίησε τούς μαθητάς τής αυτόθι ελληνικής ’Ακαδη
μίας και ώς θέατρον κατ’ άρχάς την μεγάλην αίθουσαν τού ηγεμονικού ανα
κτόρου, έπειτα δέ προέβη εις την άνέγερσιν θεάτρου παρά την «Έρυΰ·ράν 
Κρήνην» 5) τού Βουκουρεστίου.Άλλά τό εργον τής Ραλλούς διεκόπη μετ’ ολί
γον, διότι, ώς γνωστόν, ήναγκάσθη νά φό/η μετά τού πατρός της διά νυκτός 
εκ Βλαχίας κατά την 29ην Σεπτεμβρίου τού 1818.

Κατά το τελευταίου έτος τής εν Βλαχία παραμονής της ή ωραία πριγ- 
κίπισσα, αφού διέγνωσε τά Ιξαιρετικά προσόντα τού νεαρού Άριστίου, λα- 
βόντος μέρος εις παραστάσεις σκηνών έκ διαφόρων θεατρικών έργοιν έν τιο 
προχείρφ θεατριδίφ της, έστειλεν αυτόν εις την Γαλλίαν, διά νά σπουδάση 
την ηθοποιίαν παρά τώ Γάλλο.) Φραγκίσκτρ Ιωσήφ Talma (1763—1826), 
ήθοποιφ τού μεγάλου Ναπολέοντος. “Οταν δέ ή Ραλλού εύρέθη έκτος τής 
Βλαχίας, δ Άριστίας ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εις Βουκουρέστιον, διακόψας 
τάς έν Παρισίοις σπουδάς αυτού. Ό νέος ήγεμιδν τής Βλαχίας ’Αλέξανδρος 
Σούτσος συνέχισε τό έ'ργον τής Ραλλούς Καρατζά, επί δέ τών ημερών αυτού 
(1818 —1821) δ Άριστίας άνεδείχθη λαμπρός ηθοποιός κατά τάς παραστά
σεις διαφόρο)ν ελληνικών και ξένων έργων, τά δποΐα παρεστάθηαν εις τό 
θέατρον τής «Έρυϋ'ράς Κρήνης» και περί τών δποίων έκάμομεν λόγον εις 
άλλην μελέτην 3). 1

τεΐα της Βουλής) παρά τήν γωνίαν τής όδοΰ Filitti, κάτωθεν τοϋ μεγάρου τών 
Ταχυδρομείων τής ρουμανικής πρωτευούσης. Ή 'Ελληνική ’Ακαδημία Βουκουρε· 
στίου μετεφέρθη έκεΐ έκ τοΰ μοναστηριού Doamna Balasa μετά τόν σεισμόν τοΰ 
1802, δτε έκρημνίσθησαν τά πέριξ κελλία αΰτοΰ. Ή εκκλησία Magureanu κατε- 
δαφίσθη τφ 1897.

1) Ή Ραλλοϋ έλαβε σύζυγον τόν πλούσιον Φαναριώτην Γεώργιον Μανουήλ 
Άργυρόπουλον. Ε. R. RJangabe], Livre d ’or de la noblesse Pbanariote et des 
families princieres de Valachie et de Moldavie, έκδ. 2α, ’Εν 'Αθήναις 1904, σ. 
4, 78—9 καί 83. Ό Ion Ghica έν τφ έργφ του Scrisori catre Vasile Alexandri, 
Bucures,ti 1910, σ. 66, χαρακτηρίζει τήν Ραλλοΰν ώς εζής: *Πρόσωπον με χαλλι- 
τεχνιχάς τάσεις ήτο μόνον ή δομνίτοα Ραλλοϋ, ή μικρότερα κόρη τοΰ Καρατζά, 
φύοις εκλεκτή και κάτοχος τοϋ αίο&ήματος τοϋ καλοϋ εις μέγιατον βαϋ·μόν, &αυ- 
μάοτρια τής μουσικής τοϋ Μόζαρτ καί τοΰ Μπετόβεν και άνατραφεΐσα με τά έργα 
των Είλλερ καί Γκαϊτε. Πριν and τήν Ραλλοΰν ή τέχνη έν Βλαχία ήιο άγνωστος. 
Εις ολόκληρον τήν πάλιν τοϋ Βουκουρεοτίου δεν ύπήρχεν είμή έν κλειδοκύμβα- 
λον καί μία άρπα. Ή  μουσική δ' έκαλλιεργεΐτο από τους παίζοντας λαγοϋτον καί 
από τούς εκκλησιαστικούς ψάλτας».

2) ΕΙς τήν γωνίαν τής λεωφόρου τής Νίκης καί τής όδοΰ Φουντοννεΐ, ώς 
λέγει ό Ion Ghica, έ. ά. σ. 67, σημερινήν οδόν General Bertkelot παρά τήν Bi- 
serica Alba έν Βουκουρεστίφ. Πρβλ. Μ. Belador, Istoria teatrului Roman, 
Craiova, αν. χρονολ. έκδόσ. σ. 44 — 45.

3) Ίδέ Δ. Β. Οίκονομίδου, Ιστορία τοΰ έν Βουκουρεστίφ έλληνικοΰ θεά-
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Καί ήδη τίθεται τό ερώτημα. Ό Άριστίας υπήρξε μέλος τής Φιλικής 
Εταιρείας ; Τοϋτο δεν γνωρίζομεν ακριβώς. Καί συμφώνως μέν προς τούς 
μέχρι τοΰδε γνωστούς καταλόγους των Φιλικών *) ούδαμοϋ άναφέρεται εγγε
γραμμένος, τοϋτο δμως δεν μας αποκλείει εντελώς από τοϋ να τον θεωρή- 
σωμεν μέλος τών Φιλικών τοϋ Βουκουρεστίου.

Μόλις αντήχησε τό επαναστατικόν σάλπισμα τοϋ Αλεξάνδρου Ύψη- 
λάντου, δ Άριστίας έσπευσε νά καταταχθή υπό τάς σημαίας τοϋ ιερού άγώ- 
νος. Κατά την 27ην Μαρτίου τοϋ 1821, ημέραν Κυριακήν, εν Βουκουρε- 
στίψ, δ Έλλην αρχιμανδρίτης Παπαβασιλείου, συνεργάτης τοϋ οπλαρχηγού 
Γεωργάκη ’Ολυμπίου, προσεκάλεσε δυο ιερείς εις την οικίαν τοϋ Βέλλιου, ένθα 
παρίστατο καί δ δπλαρχηγός ’Ιωάννης Φαρμάκης. Οί ιερείς ήγνόουν τον σκο
πόν τής προσκλήσεώς των. Μόλις εϊσήλθον, έκπληκτοι άντίκρυσαν τον Φαρ- 
μάκην. Συγχρόνως οί Φιλικοί ειχον προετοιμάσει την τρίχρωμον σημαίαν, 
επί τής μιας δψεως τής δποίας υπήρχε ή είκών τών άγιου Κωνσταντίνου 
καί 'Ελένης μετά τοϋ σημείου τοϋ σταυρού, κάτωθεν δέ τής εϊκόνος αυτής ή 
επιγραφή « ’ .Εν τούτφ νίκα», επί δέ τής άλλης φοΐνιξ μετά τής φράσεως 
*£κ τής χόνεώς μου άναγεννώμαι».

Άφοϋ ετελέσθη δ αγιασμός, δ μέν εις έκ τών ιερέων έκράτει εΐς χεΐ- 
ρας τόν̂  σταυρόν, δ άλλος τό ιερόν Εύαγγέλιον, μεταξύ δέ αυτών δ Άριστίας 
έφερε την σημαίαν. ’Όπισθεν αυτών περί τούς δέκα άνδρες κρατούντες ξίφη 
έξήλθον τής οικίας τού Βέλλιου ψάλλοντες τό τροπάριον «"Ελαμψεν ή χάρις 
σου σήμερον» καί εΐτα τά θούρια τοϋ Ρήγα.Μετ’ αυτούς ήκολούθει πλή
θος ωπλισμένων, οϊτινες μετά τών ιερέων καί τοϋ σημαιοφόρου έστάθμευ- 
ouv έμπροσθεν τής παλαιας ηγεμονικής Αυλής, παρεκάλεσαν τον Θεόν διά 
την σωτηρίαν τών ορθοδόξων χριστιανών, έψαλαν τό «Σώσον Κύριε ιόν 
λαόν σου», έζητωκραύγασαν υπέρ τής ελευθερίας καί έξέσπασαν εις άκατά- 
παυστον πυροβολισμόν εις τον αέρα. Κατόπιν έπέστρεψαν ολοι μαζί εΐς την 
οικίαν τοϋ Βέλλιου, εστερέωσεν δ Άριστίας την σημαίαν εΐς τον τοίχον τής 
εμπρόσθιας Πύλης, την προσεκύνησαν δλοι, έπυροβόλησαν καί πάλιν εΐς τον 
αέρα καί άνεφώνησαν «και εις τάς ηύλας τοϋ Βυζαντίου» ’). * 1 2

τρου, 'Ελληνική Δημιουργία, ετ. Β-, τόμ. 3ος, τεϋχ. 32 (1949) σ. 893—898, χεΰχ. 
33, σ. 984—989 καί τόμ. 4ος τεΰχ. 34, σ. 51—55. ’Ενταύθα γίνεται λεπτομερής λόγος 
περί τών έργων καϊ τών παραστάσεων, εΐς ας ελαβε μέρος ό Άριστίας, διακριθείς 
ώς άριστος ηθοποιός.

1) Ίωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ισιορ. περί τής Φιλικής 'Εταιρείας, Έ ν 
Ναυπλίφ 1834, Τοϋ Ίδιου, Δοκίμιον ίστορ. περϊτής 'Ελλην. Έπαναστ., τ. Α', Ά ·  
θήναι 1859, σ. 387—416. Τάκη Κανδηλώρου, Ή  Φιλική 'Εταιρεία, Έν ’Αθήναις 
1926. Βαλ. Μέξα, 01 φιλικοί, Έν ’Αθήναις 1937.

2) Ήλία Φωτεινόν, 01 άθλοι τής έν Βλαχίφ Έλλην. Έπαναστ. τό 1821 
έτος, Έ ν Λειψίφ τής Σακσονίας (=Βραΐλα) 1846, σ. 73—4. Ίω. Φιλήμονος, Δοκί-



162 άη μ η τρ ίο υ  Β. Ο ίκονομ ίδου

*0 Άρισχίας άμα χή 'ιδρύσει χοϋ ίεροϋ λόχου αμέσως καχειάγη εϊς 
τάς χάξεις χου έχων συναγωνισχήν καί συνάδελφον χόν εξ ’Ιθάκης ηθοποιόν 
Σπ. Δρακούλην1), διακριθένχα εις χό έν Όδησσφ ελληνικόν θέαχρον. Έ ν 
Δραγαχσανίφ έπολέμησαν αμφόχεροι καί ό μέν Άρισχίας έχραυμαχίσθη, ό 
δε Δρακοχίλης’) έφονεύθη.

Είναι ήδη γνωσχά χά άποχελέσμαχα χοϋ κινήμαχος χοϋ Ά λ. Ύψη· 
λάνχου μεχά χήν εν Δραγαχσανίφ μάχην.

Ό  Άρισχίας μεχά χήν άποχυχίαν χής έν Μολδοβλαχία ελληνικής έξε- 
γέρσεως ήναγκάσθη νά φύγη από εκεί. Διά χής Αϋσχρίας καχέφυγεν εις χήν 
Ίχαλίαν.Έν Ρώμη ελθών Ιγνωρίσθη μέχόν Άγγλον φιλέλληνα λόρδον Guil
ford, δσχις χόν έπροσχάχευσε και χόν ένίσχυσε προς συνέχισιν χής μελέχης 
χής δραμαχικής χέχνης, ήν είχεν αρχίσει, ώς εΐδομεν, έν Παρισίοις καχά χό 
1817 —1818 παρά χφ ήθοποιφ Talma.

Έ ν Ρώμη δ Άρισχίας προς χούχοις έπεδόθη εις χήν χελειοχέραν έκ- 
μάθησιν χής γαλλικής και ίχαλικής γλώσσης, είχα δέ μεχέβη εις χήν Κέρκυ
ραν, ένθα έξόδοις χοϋ προσχάχου χου έχελειοποιήθη εϊς χήν ελληνικήν γλώσ
σαν 5). Έκεΐ πιθανώς έμαθήχευσεν εϊς χήν μόλις καχά χό 1824 συσχαθεΐσαν 
υπό χοϋ εύγενοϋς φιλέλληνος Guilford Ίόνιον Ακαδημίαν.

Kuxd χό 1825 δ Άρισχίας διαπνεόμενος υπό χής επιθυμίας, ϊνα 
διαδώση καί έν Κέρκυρα χήν θεαχρικήν χέχνην, καιήρχισε θίασον έξ έρασι- 
χεχνών ηθοποιών, εις χούς όποιους έδίδαξε χόν «’Ορέστην» χοϋ Alfieri, 
καχά χήν έν Βουκουρεσχίφ δοθεΐσαν παράσχασιν χοϋ έργου χούχου. Ή  αναγ
γελία χής παρασχάσεως χής χραγφδίας χοϋ Alfieri προεκάλεσεν ένθουσια- 
σμόν μεχαξϋ χών Κερκυραίων. Οϋχιο πολλάς ημέρας προ χής δρισθείσης διά 
χήν παράσχασιν δλαι αϊ θέσεις χοϋ θεάχρου εϊχον ένοικιασθή υπό χών προ- 
νοηχικωχέρων. "Ενεκα χούχου δ’ ήγγέλθη αμέσως και δευχέρα παράσχασις 
διά χούς μή καχορθώσανχας να ευρουν θέσεις καχά χήν πρώχην. * 1 2 3 *

μιον περί τής Έλλην. Έπαναστ. τ. Β’ , Έν Ά θήναις 1859, σ. 139 χέ.Ν. Αάσχαρη, 
έ. ά. t. Α’, σ. 240 κέ. D. Rosetti, έ. ά. σ. 13.

1) Ί. Φιλήμονος, έ. ά. τ. Β', σ. 378. Κ. Ν. Ράδου, Ό Ιερός λόχος καί ή 
έν Δραγαχσανίφ μάχη, Έν Ά θήναις 1919, σ. 5 κέ. 14 κέ. Τοΰ Ίδιου, Είσβολή τοΰ 
Ύψηλάντου εις Μολδοβλαχίαν καί εναρξις τοΰ ίεροΰ Άγώνος,Έ ν Ά θήνα ις  1921 σ 23.

2) Bk.'HKia Φωτεινού, ε. ά. σ. 152 κέ. Ί . Φιλήμονος, έ. ά. τ. Β', σ. 93, 
182 κέ. 294. Ν. Σπηλιάδου, ’Απομνημονεύματα, τ. Α',Έν Ά θήνα ις  1859, σ. 40, 189. 
Ν. Αάσχαρη, περιοδ. Ελληνική Έπιθεο'φησις, τ. 1Ζ', Ά θή να ι 1923—1924, τενχ. 
201, ο. 4 καί 'Ιστορία τοΰ νεοελληνικού θεάτρου, τ. Α', σ. 166, 170, 175, 198, 240, 
τ. Β', Ά θή να ι 1939, σ. 272. Ν. Βέη (Bees), Νέα Ε στία, τ 24ος, Ά θή να ι 1938, σ. 
1592, τ. 26ος Ά θήνα ι 1939, σ. 92. Ιΐρόσθες καί Κ. Ν. Ράδου, Ό  ιερός λόχος κλπ. 
έ. ά. σ. 4, 14. Τοΰ Ίδιου, Εισβολή τοΰ Ύψηλάντου κλπ. έ. ά. σ. 23. Π. Χιώτουι 
'Ιστορικά ’Απομνημονεύματα 'Επτάνησου, τ. ΣΤ', Έν Ζάκυνθο) 1887, σ. 287, 496·

3) C. D. Aricescu, Inmormantarea lui C. Aristia, έφημ. Roitlanul, Bu‘
cures,ti 26 Απριλίου 1880, σ. 376,
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Αί δυο αύιαι παραστάσεις τοϋ «Όρέατου» έγένοντο κατά την 4ην 
και 19ην Φεβρουάριου τοϋ 1825. Τον ρόλον τοϋ πρωταγωνιστοϋ άνέλαβεν ό 
Κωνσταντίνος Άριστίας Βυζάντιος. «Είς τήν παράαιααιν αυτήν οΐ Άξιοι 
νέοι δέν άνέδειξαν μόνον τήν δύναμιν τής ήθοποιΐας καί τό ύψος τοϋ 
Ίταλοϋ ποιητον, άΑλά μάλιστα ένέηνευααν Ιαχυρώς είς τάς ψυχάς 
των θεατών ίκεϊνον τον γλυκύτατον ί'λεον μεμειγμένον με τόν φόβον, 
τό μόνον οκοπούμενον, είς τό όηοϊον άποβλέηει ή τραγφδία» ').

Ή  επιτυχία ιών δυο αυτών παραστάσεων ένεθάρρυνε τούς νέους έρα- 
σιτέχνας, διά νά δώσουν καί άλλας, πάντοτε υπό τάς οδηγίας τοϋ Άριστίου. 
Κατ’ αύτάς έπαίχθησαν δ «’Αγαμέμνων» τοϋ Alfieri κατ’ έμμετρον μετά- 
φρασιν τοϋ Πλάτωνος Πετρίδου, ευεργέτου τής κερκυραϊκής νεολαίας, ή 
«Αντιγόνη» ’) τοϋ Alfieri, δ «Δημοφών» τοϋ Μετααχααίου κατά τήν εν 
ετει 1794 εν Βιέννη εκδοθεΐσαν υπό ανωνύμου μετάφρασιν, δ «Μωάμεθ·» 
τοϋ Voltaire κατά μετάφρασιν τοϋ Γεωργίου Σερουΐου καί ή « Ανδρο
μάχη» τοϋ Racine κατά μετάφρασιν τοϋ Ίακ. Ρ. Ραγκαβή. Τήν μετάφρασιν 
τοϋ «Άγαμέμνονος» έξέδωκεν ό Πλάτων ΙΙετρίδης έν Κερκυρι? τφ 1826, 
κατά δέ τό επόμενον έτος δ Κερκυραϊος ’Ιωάννης ΓΙετριτσόπουλος μετέφρα
σε καί έξέδωκεν έν Κερκΰρει τό αυτό έργον ’).

Έ ν Κερκύρρ; προς τουτοις δ Άριστίας πιθανώς εγνώρισε καί τάς 
πινδαρικάς φδάς τοϋ Άνδρ. Κάλβου, δέν γνωρίζομεν δμως εάν εγνώρισε καί 
προσωπικώς τόν εθνικόν ποιητήν τής «Λύρας» *). Μετά δέ τον ρωσσοτουρ- 
κικόν πόλεμον τοϋ 1827 δ Άριστίας έπέστρεψεν εϊς τήν Βλαχίαν καί κατέ
λαβε τήν έδραν τής γαλλικής γλώσσης εις τό εν Βουκουρεστίφ Κολλέγιον τοϋ 1 2 3 4

1) Ίδέ πρόλογον τής έν Κερχΰρφ έχδόσεως τοδ«Όρέστου», 1825. Ίδέ καί 
Ν. Λάοκαρη, 'Ιστορία τοϋ νεοελληνικού θεάτρου, τ. Β ’, Ά θήναι 1939, σ. 59—60.

2) Εκτός τής ανωτέρω μεταφράσεως τής «Αντιγόνης», άγνωστον υπό τίνος 
γενομένης, έξεδόθη καί έτερο έν Κωνσταντινουπόλει υπό ιόν τίτλον: * ’Αντιγόνη, 
τραγφδία τον Μλφιέρου(εϊσ) μεταφραο&εΐσα εκ τον ιταλικόν ΰπό Δ. Δ. Έν Κων· 
οταντινονπάλει, τνποις Ί . ΛαξαρΙδον 1848*. Βλ. Δ. Γκίνη—Β. Μ ίξα, Έλλ. Βι· 
βλιογρ. Β'. Έν Ά θήνα ις  1941, σ. 199, άρ. 4676.

3) Πρβλ. « ’Αγαμέμνων, τραγωδία Βίκτωρος 'Αλφιέρου(εΐο), μεταφραο&εΐοα 
νπό ’Ιωάνναν Πετριτοοπούλου. Έ ν Κέρκυρά 1 8 2 7 ,εκ της τοπογραφίας τής Κυβερ- 
νήοεως*. Τοϋ αΰτοΰ έργου τοΰ Alfieri έδημοσιεόθη καί έτέρα μετάφρασις *Έν 
’Α&ήναις 1 8 1 0  νπό I . Δ. Μ., £κ τής Συνταγματικής Τυπογραφίας τον Κωνατ. 
Καοτόρχη». Τοΰ έργου τούτου έχω 2 αντίτυπα. Περιγρ. βλ. έν Δ. Γκίνη—Β, Μίξα. 
Έλλ. Βιβλ. έ. ά. τ. Α'. σ, 258, άρ. 1688, Β'. σ. 1, άρ. 3251.

4) Ό Ν. Βέης (Bees), Νέα Εστία, Ά θή να ι 1940, σ. 22, γράφει : «Είς τόν 
φίλον Ρουμάνον συσπουδαστήν κ. Dr Vardasare οφείλω τήν πληροφορίαν, ότι ό 
Άριστίας μετέφρασε ρουμανιστί τήν φδήν τοΰ Κάλβου είς τόν Ιερόν Λόχον. Ή 
έξαχρίβωσις τών κατά τήν μετάφρασιν ταύτην είναι έργον τών έν Ρσυμανίφ άγα- 
πητών συνερευνητών». Παρ' όλας όμως τάς προσπάθειας μου δέν έπέτυχα νά εϋρω 
τήν μνημονευομένην μετάφρασιν.
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'Αγίου Σάββα‘)· Έν Βλαχίφ νΰν ήγεμόνευεν δ Γρηγόριος Δημητρίου Γκί
κας (22 Ιουνίου 1822—12 ’Ιουλίου 1828), δστις έγένετο προστάτης a) τοΰ 
ηθοποιού Κ. Άριστίου, εξακολουθοΰντος, παρά τάς δυσμενείς περιστάσεις, 
ν’ άσχολήται με τό προσφιλές του θέατρον και τά συγγραφικά έργα.

Εις τούς οίκους των μεγάλων βογιάρων, ίδίςι δ’ εις το αρχοντικόν τής 
οικογένειας τοΰ ήγεμόνος αί ώραΐαι θεατρικοί παραδόσεις και ό πόθος νά 
καλλιεργηθή ή δραματική τέχνη συνεκέντρωναν τούς εκλεκτούς τής κοινωνίας 
τοΰ Βουκουρεστίου. Έ ν δέ τή μεγαλυτέρα αιθούση 3) τής οικίας, ήν δ Σκαρ 
λάτος Γκίκας έδωκεν εϊς τόν υιόν αύτοΰ Νικόλαον — γαμβρόν τής *δομνί 
τσας» ’Αναστασίας Μουρούζη —, δ ενθουσιώδης Άριστίας, έκτελών χρέη οί 
κοδιδασκάλου, μέ μερικά παραπετάσματα των παραθύρων και μερικά σεν 
τόνια και κοστούμια μεταχειρισμένα έδημιούργησε πρόχειρον σκηνήν κα 
παρίστανε αποσπάσματα από τόν «Όρέστην» κα! τόν «Βρούτον» τοΰ Α1 
fieri και από κάποιον είδύλλιον τοΰ Florian. Αί παραστάσεις εδίδοντο εις 
τήν ελληνικήν και ρουμανικήν γλώσσαν, δ δέ Άριστίας έπαιζε πάντοτε τούς 
πρωτεύοντας ρόλους, ήτοι τόν Άγαμέμνονα, τόν Καίοαρα, τόν Οίδί- 
ηοδα *). κλπ.

’Αλλά πλήν των ανωτέρω έργων δ Άριστίας άνεβίβασεν εις τήν σκη- 
τήν τοΰ ηγεμονικού μεγάρου και τήν «Ζαΐραν» τοΰ Voltaire γαλλιστί 6), ό 
δ’ ’Ιωάννης Βαπαρέσπου τόν «Britanicus» τοΰ Racine και τόν «Φιλάρ- 
γυρον» τοΰ Moliere.

Τοιουτοτρόπως και ή ελληνική και ή γαλλική και ή ρουμανική γλώσσα 
αντιπροσωπεύονται κατά τήν εποχήν αυτήν έπι τής προχείρου ιδιωτικής 
σκηνής, τής δημιουργηθείσης από τήν λατρείαν και τόν έρωτα τοΰ Ά ρ ι
στίου προς τήν δραματικήν τέχνην.

Τώρα αρχίζουν επίσης νά παρουσιάζωνται καί οί πρώτοι Ρουμάνοι 1 2 3 4 5

1) C. D. Aricescu, Inmormantarea Ini C. Aristia, I. a· a. 316. D. Ro· 
setti, ε. ά. σ. 13.

2) Ό  ήγεμών Γκίκας «θερμώς έπεθύμει νά όδηγήση τήν Βλαχίαν είς τήν 
οδόν τής ευτυχίας, τά μεγάλα όμως τραύματα αυτής άπήτουν χρόνον μακρόν διά 
τήν θεραπείαν των καί κολοσσιαίας θυσίας. Ό  ήγεμών προσεπάθει νά δώση είς 
τήν χώραν του τήν έμπρέπουσαν αύτή θέσιν μεταξύ τών Βαλκανικών χωρών, ιήρ- 
χισε δέ νά φροντίζη σοβαρώς ώς άλλος πατήρ διά τήν άναγέννησίν της». Ν. Fi- 
limon, Ciocoi vechi S,i noi, Bucures.ti 1942, a. 186. Διά τόν λόγον αυτόν ό ήγεμών 
Γκίκας έπροστάτευε τόν Ά ριστίαν, δυνάμενον νά συμβάλη είς τήν άναγέννησίν 
τοΰ τόπου.

3) Είς τήν οροφήν καί είς τούς τοίχους αυτής ήσαν ζωγραφισμένοι οί θεοί 
τοΰ Όλυμπου.

4) D. Ollanescu, Teatrul la Romani, Partea II, Anal. Acad. Rom. Ser. 
II, t. XX (1897—1898), Mem, Sect. Lit. Bucnresci, 1899, σ. 41.

5) R. Ortiz, ε. ά. σ. 298.
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ηθοποιοί. Εις τον «’Οβέανην» τοϋ Alfieri π.χ. έπαιξεν ώς Κλυταιμνήστρα ή 
«δομνίτσα» Σμαραγδίταα Γκίκα'), ώς Αϊγισθος ό Κωστάκης Rosetti 1 2 3 4), 
οί δέ Ευγένιος Predescu, Εμμανουήλ Aghelescu, Ίωαηφίνα καί Καΐκι- 
λία Ραϋμάνχη καί τα τέκνα τής ηγεμονικής οικογένειας τά δευτερευοντα 
πρόσωπα. Πάντες ουτοι ήσαν ελληνομαθείς. Έξ δλων δέ τό παίξιμον τοϋ 
C. Rosetti ήτο εξαιρετικόν καί διά τοϋτο δ κόσμος τον έθαυμσσε καί ό κα- 
θηγητής του Κ. Άριστίας, «δστις έν τφ λυκείφ τοϋ'Αγίου Σάββα ου μόνον 
επεδίωκε την τών παίδων μόρφωσιν εις την γαλλικήν λογοτεχνίαν καί γλώσ
σαν, άλλα συγχρόνως επεχείρει τά ένσταλάξη εις τάς ψυχάς τών νέων εκείνων 
βλαστών τον ιερόν ενθουσιασμόν διά τήν δραματικήν τέχνην, δν ανέπτυσσε 
διά τής καλής αυτοϋ απαγγελίας καί άναλυσεως» 3).

Οϋτω ό διδάσκαλος Άριστίας ήτο αχώριστος από τον ηθοποιόν Ά - 
ριστίαν καί τάνάπαλιν. Ευκόλως δθεν θά ήδυνάμεθα νά τον φαντασθώμεν 
διδάσκοντα τούς Γάλλους κλασσικούς ή τούς "Έλληνας ποιητάς εις τούς .μα- 
θητάς του, οϊτινες τύν ήκουον μετά κατανυξεως καί εβλεπον μετά θαυμασμού 
καί Ικπλήξεως τον ύπέροχον ερμηνευτήν τών κλασικών.

Παραλλήλως δέ προς τήν διδακτικήν του προσπάθειαν δ Άριστίας 
συνέχιζε καί τήν θεατρικήν του συγγραφικήν δράσιν μέ μεταφράσεις διαφό
ρων έργων. Οϋτω πλήν άλλων μετέφρασε τήν κιομφδίαν τοϋ Moliere «Ό  
Γεώργιος Δαντΐνος» ‘) εις γλώσσαν απλοελληνικήν μετά πολλών στοιχείων 
έκ τών βορειοδυτικών ιδιωμάτων.

Κατά δέ τό έτος 1827, καθ’ δ εκδίδει ούτος τον «Γεώργιον Δαντϊ· 
νον», έπέστρεψαν εις τό Βουκουρέστιον οί βογιάροι από τό Μπρασόβ, δπου 
είχον καταφυγει δταν έξερράγη ή ελληνική επανάστασις. Έκ τούτων οί Νικ. 
Βακαρέσκου, Γρηγόρ. Μπαλεάνου καί Στάνκου Καπατσινεάνου, είς οϋς πρέ
πει νά προσθέσωμεν καί τούς Ντίνικον Γκολέσκου καί Ίωάννην Ήλιάδην— 
Ραντουλέσκου, ίδρυσαν τφ 1827 μυστικήν φιλολογικήν Εταιρείαν, ήτις εΐ-

1) Ή  Σμαράγδι τσα Γκίκα προσεπά&ει νά μιμηθΰ τήν Ραλλοΰν Καρατζα.
2) Ν. Filimon, ε. ά. σ. 187. Περί τούτου Ιδέ ίδίφ G. I. Ionescu—Gion, 

Portrete istorice, Bucuresci, 1891, σ. 211—235.
3) D. Ollanescu, έ. ά. σ. 44.
4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΤΪΝΟΣ | Ο ΕΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟS ΣΥΖΥΓΟΣ | ΚΩΜΩ- 

Δ1 \. | Είς πράξεις τρεις. | Συγγράφεισα παρά του περίφημου Γάλλου Μολιέρ, | με- 
ταφραοθεΐαα Si είς τήν καθομιλουμένην ημών | διάλεκτον παρά τοΰ Κωνσταντίνου 
Άριοτίου. | Έκ τοϋ ίν  Βουκουρεοτίφ νεοουστάτου τυπογραφείου | Κατά τους | 
1827, 70 σελ. είς 8 >ν. Περιγραφήν βλέπε έν Joan Bianu—Ν. H o d o s ,— Dan Si- 
monescu, Bibliografia Rom. Veche, vol. Ill, Bucur. 1936, a. 560, άρ. 1329. Δ. 
Σ. Γκίνη—Βαλ. Μίξα, Έλλην. Βιβλιογραφ., Α', "Αθήναι 1939, σ. 253, 1646. Ν. 
Λάακαρη. ε. ά. t. Α', σ. 250, σημ. 1. Τοΰ βιβλίου τούτου άντίγραφον έν χειρογράφφ 
έγένετο έν Βουκουρεστίφ, οπερ έδώρησεν είς τήν Βιβλιοθ. τής ρουμαν. "Ακαδημίας 
ό C. Frbiceanu. "Ιδέ C. Litzica, Catalogul manuscript, greces.ti, Bucur. 1909) 
σ. 531, άρ. 817.
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χεν ώς πρόγραμμα ού μόνον τήν καλλιέργειαν της ρουμαν. γλιόσσης καί την 
μόρφωσιν τοϋ λαού, αλλά καί την ϊδρυσιν εθνικού θεάτρου '). Ή  εταιρεία 
αϋτη, συνεχίζουσα τό έργον της κατά τό 1822 εν Μπρααόβ συσταθείσης φ ι
λολογικής εταιρείας, είχε κυρίους αντιπροσώπους τούς τρεις αδελφούς τοϋ 
ήγεμόνος Γκίκα, Μιχαλάκην, ’Αλέξανδρον καί Κωνσταντίνον. “Ο,τι δ5 έκλε- 
κτότερον είχε κατά την εποχήν αυτήν ή Βλαχία εις μορφωμένους άνδρας συ- 
νηθροίζετο εις τήν οικίαν τοϋ λογίου Κων)τίνου Γκολέσκου, ένθα εδημιουρ- 
γήθη είδος λέσχης, έν ή διεξήγοντο διάφοροι πολιτικαί καί φιλολογικά! συ
ζητήσεις. Έ ν τή ατμόσφαιρα ταυτη υπήρχε διάχυτος ό πόθος τής δημιουρ
γίας έθνικοϋ θεάτρου ’), υπήρχε δέ καί ό φλογερός τής Μελπομένης μύστης 
δηλονότι δ Άριστίας καί δ κύκλος τών άφωσιωμένων είς αυτόν μαθητών 
του, οΐτινες κατ’ άρχάς έξησκοϋντο εις τήν απαγγελίαν εκλεκτών αποσπα
σμάτων καί ειτα εις τήν παράστασιν σκηνών ή πράξεων έκ τών τραγωδιών 
καί κωμψδιών τοϋ κλασσικού δραματολογίου.

Ό ’Αριστίας έδίδαξεν αυτούς πώς νά στέκωνται καί πώς νά περιπα
τούν επί σκηνής, πώς νά κρατούν σώμα καί χεΐρας καί πώς ν’ απαγγέλλουν 
μεταβάλλοντες τον τόνον τής φωνής αυτών άναλόγως τών περιστάσεων “).

Ή  αγάπη προς τήν δραματικήν τέχνην καί τό θέατρον, τήν δποίαν 
ένεφύσησεν είς τάς καρδίας αυτών δ Άριστίας, ώθησε τούς καλούς εκείνους 
έλληνο ρουμάνους είς τήν άπόφασιν νά ενοικιάσουν αίθουσαν, προοριζομένην 
διά τήν παράστασιν θεατρικών έργων. Ή  δ’ αίθουσα αυτή, τήν δποίαν 
ενοίκιασαν, ανήκε εις τινα βογιάρον Άνδρονάπην προ τής εκκλησίας Sa- 
rindar, καθώς αναφέρουν οί ιστορικοί τοϋ ρουμανικού θεάτρου *).

Ή  σκηνή τής αιθούσης Άνδρονάκη έστερεΐτο αυλαίας, οι τοίχοι έκα' 
λύπτοντο δι* εγχρώμου χάρτου, τα δέ καθίσματα ε’χον προσφερθή τ'πό αρ
χοντικών τινών οικογενειών, ινα χρησιμοποιώνται ύπ’ αυτών, δταν θά μετέ' 
βαινον εις τό θέατρον. Ενταύθα οί μαθηταί τού Άριστίου έκ τής Σχολής 
τοϋ Ά γ. Σάββα παρέστησαν τήν τ'Εοπερινήν "Ωραν», μονόπρακτον δράμα 1 2 3 4

1) Τό πρόγραμμα τής Εταιρείας αυτής έδημοσιεΰθη έν τφ Josacliar τοΰ 
loan IJliade—Radulescu. Ίδέ D. Ollanescu, e. ά. σ. 45 χέ. ένθα άνεδημοσιεόθη.

2) Μετά τήν έλλην. έπανάστασιν (1821) ό Ίωάν. Vacarescu προσεπάθησε 
νά παρουσίαση από σκηνής τήν ρουμανικήν γλώσσαν, αλλά δέν κατώρθωσε τοϋτο 
λόγψ τοΰ ρωσσοτονρκικοΰ πολέμου. G. Baiculescu, Teatrul romanesc acum ο 
suta de ani, Bucur. 1935, σ. 16. Οΰτω μέχρι τοΰ 1828 ούδεμία έντοπία θεατρική 
έκδήλωσις έσημειώθη έν Βλαχίρ πλήν τής ΰπό τοΰ Ά ριστίου άναληφθείσης. Κατά 
τό έτος αυτό διωρίσθη καί ό Αγάς Κων)νος Καντακουζηνός πρώτος Ρουμάνος έφο
ρος τών θεάτρων.

3) D. Ollanescu, I. ά. σ. 41—5.
4) St. Velleseu, Pagini pentru istoria teatrului Roman, Scrisori adre’ 

sate d-lui Th. M. Stoenescu έν τη Revista literara άριθ. 27, 20 ’Οκτωβρίου, 
Bucures.ti, 1897. Πρβλ. καί D. Ollanescu, έ. ά· σ. 45·



τού Γερμανού Kotzebue, μεταφρασθέν ρουμανιστί υπό τοϋ Ίωάν. Vacare- 
scu, ώς καί σκηνάς από τον «Άμφιτρύονα» καί τον *Φιλάργυρον» τοΰ 
Moliere ')· To αυτό δε είχε συμβή ολίγον πρότερον με την παράστασιν απο
σπασμάτων υπό των ίδιων μαθητών εκ τοϋ Regulus, μεταφρασθέντος υπό 
τοϋ Ίω . Vacarescu εν τη προχείρφ σχολή, τή ίδρυθείση υπό τοϋ Dinicu 
Golescu κατά την περίοδον 1827—1829 ’).

Παραλλήλων προς τάς προσπάθειας αύτάς καί δ πολύς Ίωάν.Ή λι- 
ά δ η ς -Ρ α ν τ ο υ λ έ ο κ ο υ  επιδιώκων την έκπλήρωσιν τοϋ δρκου, δν εδωκε 
μετά των άλλων συντρόφων του, δταν ίδρυσαν την ώς άνω μυστικήν φιλο
λογικήν εταιρείαν τφ 1827, εξέδωκε κατά τήν 8ην ’Απριλίου τοϋ 1829 τήν 
εφημερίδα «Curierul Romanesc» (Ό Ρουμανικός Ταχυδρόμος).

Άλλ’ αί ώς άνω εκδηλώσεις των Ρουμάνων συμβάλλουσαι τά μέγι
στα εις τήν πνευματικήν αυτών άφυπνισιν άπήρεσκαν δυστυχώς είς τούς 
Ρώσσους, οϊτινες προσεπάθουν νά παρεμποδίσουν πάσαν πνευματικήν κίνη- 
σιν είς τήν Ρουμανίαν, φοβούμενοι τήν καλλιέργειαν τών προοδευτικών καί 
φιλελευθέρων ιδεών, τών διαδιδόμενων κατ’ εξοχήν διά τοϋ θεάτρου καί τής 
φιλολογίας. Προς τοϋτο δ Ρώσσος στρατηγός Κισελέφ αμέσως συνέστησεν 
είς τον Άριστίαν «νά μ ή  χ ά ν η  ι ό ν  π ο λ ύ τ ι μ ο ν  χ ρ ό ν ο ν  τ ο υ  Α σχολούμενος  
μ ί  τό  ϋ·έατρον ,  άλλα νά περ ιορ ισ& β  είς τό Ηαϋ·ηγητΐΗ0ν τ ο ν  Βργον* *).

Εύρισκόμεθα ήδη εις τήν εποχήν, ή δποία είναι γνωστή υπό τό δνομα 
τοΰ «Regulamentul Organic» (Όργανικοΰ Νόμου). Ή  Ρουμανία διετέλει 
κατά τήν περίοδον ταύτην υπό ρωσσικόν έλεγχον. Ό δρκος τών μελών τής 
μυστικής φιλολογ. εταιρείας Βουκουρεστίου δεν ήτο συνεπώς δυνατόν νά εκ- 
πληρωθή επί τοϋ παρόντος τουλάχιστον δσον άφορ$ είς τήν ΐδρυσιν έθνικοΰ 
ρουμανικοϋ θεάτρου. ’Αλλά μετ’ ολίγον χρονικόν διάστημα ό προς τοϋτο 
πόθος τών Ρουμάνων επραγματοποιήθη μερικώς διά τής ίδρύσεως τής 
« Φ ιλ α ρ μ ο ν ικ ή ς  ’Ε τ α ιρ ε ία ς» εν Βουκουρεστίφ *).

"Ηδη κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ 1833 δ συνταγματάρχης Ίω. Κουμπι- 1
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1) G. Baiculescu, ε. ά. σ. 45.
2) G. Baiculescu, ε. ά. σ. 19.
3) Έν τφ μεταξύ (κατά τό 1833) άφίκετο είς τό Βοκουρέστιον ό θίασος 

Θεοδώρου τινός Miiller καί έγκατεστάθη έν τή θεατρική αΙθούση Momolo (περί 
ής θά ίδωμεν κατωιέριο) έχων ώς διευθυντήν τής ορχήστρας τόν Ί. Vachmann, 
όσιις βραδύτερον έδίδαξε τήν μουσικήν εν τή «Φιλαρμονική Σχολή» Βουκουρεστίου.

4) Περί τής «Φιλαρμονικής *Εταιρείας» Βουκουρεστίου Ιδέ Th. Burada, 
Cercetari asupra Scoalei Filarmonice din Bucures.ti (1833 — 1837) έν Convorbiri 
Literare, Bucures.ti 1890, t. XXIV, a. 4—19, 117—126, 173 κέ. St. Vellescu, e. 
A. a. 372—374 , 386 -  388 , 401, 420 -  424 καί 433—436. N. Filimon, ε. ά. σ. 187 
κέ. D. Ollanescu, ε. ά. σ. 46 κέ. G. Baiculescu, S. ά. σ. 17 κέ. M. Belador, 
Istoria teatrului Roman, Craiova άν, χρ. έκδ. σ. 47 κέ. Ό  Μ. Belador διορθώ
νει Ανακρίβειας τινάς τοΰ St. Vellescu. Πρβλ. R. Ortiz, I. Α. σ. 293.
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νεάνου (1798—1863), ό ’Ιωάννης Ήλιάδης Ραντουλέσκου (1802 — 1872) 
και δ Κων)τΐνος Κυριάκός·' Αριστίας συνέπηξαν τήν «Φιλαρμον. 'Εται
ρείαν Βουκουρεατίου» μέ τον σκοπόν να έργασθούν Ιντατικώς και δημο
σία πλέον διά την καλλιέργειαν τής ρουμανικής γλώσσης και λογοτεχνίας, διά 
την σπουδήν τής φωνητικής καί οργανικής μουσικής έν Βλαχία, καί το σπου- 
δαιότερον διά την ΐδρυσιν εθνικού θεάτρου μέ Ρουμάνους ηθοποιούς ').

Οΐ Κουμπινεάνου ’) καί Ραντουλέσκου ήσαν οι κυριώτεροι συνεργά-
ται τού Άριστίου. *0 Ήλιάδης Ραντουλέσκου συνεισέφερεν εις τό έργον τής
εταιρείας δύο δουκάτα μηνιαίως και τά τυπογραφικά έξοδα τής έκτυπώσεως *
των θεατρικών έργων καί τών προγραμμάτων των παραστάσεων, δ Κουμπι- 
νεάνου τέσσαρα δουκάτα μηνιαίως καί δ Άριστίας έν δουκάτον μέ την ύπο- 
χρέωσιν νά παραδίδη μαθήματα δραματικής. Διά τών προσφορών τούτων οι 
ϊδρυταί τής « Φιλαρμ. 'Εταιρείας» κατώρθωσαν νά επιτύχουν τό άνοιγμα 
Δραματικής Σχολής κατά την 15ην—20ήν ’Ιανουάριου τού 1834 είς την 
οικίαν τού Ντίνικου Μποερέσκου όπισθεν τής Σχολής τού Ά γ Σάββα επί 
τής δδού Κουμπινεάνου ’).

Καί κατ’ άρχάς μέν ή οικία Μποερέσκου έπήρκει, άλλ’ όταν ηύξήθη- 
σαν οί μαθηταί, τότε τά μαθήματα παρεδίδοντο είς την αίθουσαν τής πρώ
της τάξεως τού Κολλεγίου τού Άγ. Σάββα. Βραδύτερον από εκεί ή Δραμα
τική Σχολή μειεφέρθη είς τάς αίθούσας τής οικίας Racota, ένθα κατώκει δ 
ίδιος δ Ήλιάδης Ραντουλέσκου καί ένθα είχε καί τό τυπογραφείων του, ε!τα 
εις τάς αίθούσας οικίας τίνος παρά τήν «Γερμανικήν δδόν», έκεΐθεν δέ μετά 
τέσσαρας μήνας είς τήν αίθουσαν Σλατινεάνου, κειμένην παρά τό νϋν ζαχα- 
ροπλαστεΐον τού Κάπσα επί τής λεωφόρου τής Νίκης *) εν Βουκουρεστίφ.

Πρώτοι έν τή Δραματική ταύτη Σχολή διδάξαντες ήσαν ό Ίω .Ή λιά 
δης Ραντουλέσκου καί δ Άριστίας. Ό πρώτος είς άρθρον του δημοσιευθέν 
έν τφ «Curierul Romaneses, φ.71 τής 7ης ’Ιανουάριου 1834 5),εκθέτει τόν 1

1) Ν. Filimon, ί. ά. σ. 187. Atheneul Roman, Bucures.ti, 1868, άρ. 1, 
ο. 104-119 .

2) Ό D. Ollanescu, ε. ά. σ. 51, γράφει, δτι 6 Κουμπινεάνου ύπήρξεν ό 
γενναίος ύποστηρικτής καί ΰκάματος αγωνιστής πάσης εΰγενοϋς Ιδέας. Περί τούτου 
ίδέ Α1. Eapedatu, Figuri revolut.ionare Romdne, Bucures.ti, 1937, σ. 75—97,

3) Th. Burada, έ. ά. σ 5. Ό Ίω. Κουμπινεάνου καί ό Ήλιάδης Ραντου
λέσκου άπέστειλαν πρός τούς 'Εφόρους τών Σχολείων έγγραφον, δι’ οΰ έζήτουν τήν 
έγκρισιν τοΰ ανοίγματος τής Σχολής, συνοδεύοντες τούτο μέ τό φύλλον τοΰ Curie
rul Romanesc, έν φ  είχε δημοσιευθή ό σκοπός, ό έπιδιωκόμενος ΰπό τής «Φι
λαρμονικής Εταιρείας»,

4) Th. Burada, έ. ά. σ. 1 1 - 1 2 .
5) Τό αυτό άρθρον άνεδημοσιεύθη ΰπό D. Ollanescu, ?. ά. σ. 53—56. Ίδέ 

καί loan Eliade Radulescu, Scrieri literare, edit.ie comentata de G. Baiculescu 
έν τή Συλλογή Clasicii Romani comentat,i sub ingrijirea d-lui N. Cartojan, 
Craiova 1939, σ. 297—302.
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σκοπόν, όν επιδιώκει ή «Ψιλαρμον. Εταιρεία», λέγει δε διά τον Άρισπ'αν 
τά έξης : «Ό  Άρισιίας θα είναι καθηγητής τής απαγγελίας καί θά άρχίση 
τό μάθημά του πρώτον διά τής είσαγωγής τών μαθητών ε!ς την καθαράν 
άνάγνωσιν καί την τήρησιν τής κανονικής στίξεως, κανονικής άναπνοής καί εμ- 
βαθύνσεως εις τό περιεχόμενον τών γραφόμενων. Δεύτερον θά εθίση τους μα- 
θητάς εις την ώραίαν άνάγνωσιν τών στίχων με την αποφυγήν τής μονοτο
νίας τής ρίμας. Τρίτον θά δείξη εις αυτούς τά πάθη καί τούς χαρακτήρας, 
μιμούμενος δσον τό δυνατόν καλύτερον την φύσιν. Τέταρτον θά προχωρήση 
εις τον σχηματισμόν χειρονομιών, εις τήν κίνησιν τών μυών, είς τήν λήψιν 
θέσεων μέ ενδιαφέρον διά τον θεατήν καί είς τήν αληθή άναπαράστασιν τών 
παθών καί τών χαρακτήρων. Πέμπτον καί τελευταΐον θά όδηγήση τούς νέους 
είς την δραματικήν πραξιν» ’).

Δεν παρήλθε πολύς καιρός άφ’ δτου ήρχισαν τά μαθήματα καί 
τά αποτελέσματα απέδειξαν τό τι ήδύνατο νά επιτελέση ό ενθουσιασμός καί 
ή αγάπη δι’ έργον τόσον υψηλόν καί ώραίον ’).

"Ηδη κατά τήν 29ην Αύγούστου τοϋ 1834 έν τή θεατρική αιθούση 
Momolo *) διεξήχθησαν αί εξετάσεις τοϋ πρώτου έτους τών μαθητών μέ τήν 
παράστασιν τοϋ «Μωάμεθ·» τοϋ Voltaire καί τοϋ « Αμφιτρνονος» τοϋ 
Moliere, έργων μεταφρασθέντων ρουμανιστί υπό τοϋ Ί  Ήλιάδη Ραντουλέ- 
σκου καί διδαχθέντων υπό τοϋ Κ. Άριστίου. Πρίν δ’ άρχίση ή παράστασις, 
αμέσως μέ τής αυλαίας τήν άρσιν παρουσιάσθη δ Ήλιάδης εις τό προσκή- 1

1) D. Ollanescu, ί .  ά. σ· 53—54.
2) Ή  Σχολή συνετηρεϊτο τή συνδρομή τών φιλομούσων βογιάραιν, καΰη· 

γητών τε καί μαθητών. Ourco π. χ. ό ’Αριστίας κατά τό 1833—1834 προσέφερεν 
υπέρ αυτής τό ποσόν τών 288 λείων. D. Ollanescu, I. ά. σ. 57.

3) Αί πρώται δημόσιαι έξετάσεις τής «Φιλαρμον. Σχολής» έγένοντο έν τή 
θεατρική αίθούση Momolo παρά τήν οικίαν Σλατινεάνου, στολισμένην ύπό τοΰ 
Ά ριστίου. ΑΙ εξετάσεις ήρχισαν μέ τήν Cavatina άπό τό μελόδραμα τοΰ Bellini 
«Ό Πειρατής», τήν οποίαν έτραγούδησεν ή Έλληνϊς ηθοποιός Καλλιόπη, βραδύ- 
τερον σύζυγος τοϋ Λουκά Καράτζαλη. Ό  'Ιωάννης Κονρής περιγραφών τάς έξετά- 
σεις τής 29ης Αύγουστου λέγει διά τόν Ά ριστίαν, ότι ήτο τό πάν. G. Baiculescu, 
Teatrul κλπ. έ. ά. σ. 48. Σχετικώς δέ μέ τήν αίθουσαν Momolo, δ D. Ollanescu, 
ε.σ. 48—49, σημ. 2α, μάς πληροφορεί τά έξης: «Τφ 1833 δ ’Ιταλός 'Ιερώνυμος Mo
molo έκτισε θέατρον είς τήν θέσιν εν ή είχε κτισθή άλλοτε τό Πανόραμα τοΰ 
Σάσου Ματθία Βροντή (Δ. ΟΙκονομίδου, Ίστορ. τοΰ έν Βουκουρ. έλλην. θεάτρου, 
Έλ. Δημιουργία, έτ. Β', τόμ. Γ", τεϋχ. 32 (1949), σ. 894u) δηλαδή εις τήν οίκίαν τοΰ 
Ίορντάκε Σλατινεάνου παρά τήν γωνίαν τής σημερινής δδοΰ Academiei καί Edg. 
Quinet. Ή έπίπλωσις τής θεατρικής αΙθούσης Momolo ήτο ιδιοκτησία τοΰ Γερ- 
μανοΰ Miiller, διευθύνοντος μουσικόν γερμανικόν θίασον. Ή αίθουσα Momolo 
ώνομάσθη τό «Παλαιόν Φέατρον» ή τό «Μικρόν ϋ-έατρον», εγένετο δέ χρήσις αυτής 
μέχρι τοΰ 1853, δπότε έγένοντο τά έγκαίνια τοΰ νΰν κτιρίου τοΰ έθνικοΰ έν Βου- 
κουρεστίφ θεάτρου, παρά τήν Λεωφόρον τής Νίκης, έπί τής ηγεμονίας τοΰ Στίρ- 
μπεϋ, καί καταστραφεντος τφ 1944 ύπό τών άποχωρούντων Γερμανών.
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νιον καί ώμίλησεν ’) εις τό πλήθος χών θεατών, τό όποιον ήλθε διά να πα- 
ρακοκολουθήση τάς εξετάσεις τών νέων εκείνων, οί όποιοι έδωκαν εις χύ 
ρουμανικόν έθνος ου μόνον γενεάν αξιόλογων ηθοποιών, αλλά καί συνεχέλε- 
σαν εις χήν εθνικήν χής παχρίδος αυτών άφυπνισιν καί εϊς χήν πολιχικήν 
αύχής άποκατάσχασιν.

Οί νέοι οΰχοι ηθοποιοί, τούς οποίους μέ τόσα όνειρα προηχοίμαζεν 
ό Άριστίας, δεν διέψευσαν χάς ελπίδας χου, διόχι διά συνεχούς έπιμελείας 
εις χά μαθήμαχα χής απαγγελίας καί ηθοποιίας συνήθισαν νά έξομοιώνων- 
χαι προς χούς ρόλους χων χόσον καλώς καί εις ολίγον σχεχικώς διάσχημα, 
ώστε κατά χήν πριόχην άνοδον αυχών επί χής σκηνής ήλέκχρισαν κυριολε
κτικούς τό κοινόν καί χό ενεθουσίασαν s). Τό πλήθος, όθεν, διά θορυβωδών 
εκδηλώσεων εζήτησε χήν έπανάληψιν χής παρασχάσεως ’). Οί νέοι δ’ οί λα- 
βόνχες μέρος εις χόν «Μωάμεϋ>* ήσαν οί Νικόλαος Andronescu, ώς πρω- 
χαγωνισχής, ό Έλλην ’Ιωάννης Κουρής εις χόν ρόλον χοϋ Zopir, ό Έλλην 
Νικόλαος Διαμαντής εις χόν ρόλον χοΰ Zeid καί ή Ραλλίχσα Μιχαηλεάνου 
εϊς ιόν ρόλον ιής βιχσιλίσσης ΓΙαλμυρας.

’Αμέσως κατόπιν συνήλθεν ή συνέλευσις χής «Φιλαρμονικής Ε τα ι
ρείας», ήχις συνεζήτησε διά χήν "ιδρυσιν εθνικού θεάτρου καί έπελήφθη 
χής έκδόσεως χής θεατρικής έφημερίδος «Gazeta teatrului national» , τής 
οποίας ιό πρώτον φυλλον έκυκλοφορήθη κατά τήν Ιην Νοεμβρίου 1835 μέ 
συνχάκτας τούς Ίω . Ήλιάδην Ραντουλέσκου, Κων)τΐνον Άρισχίαν, Μπάρ- 
μπον Καταρχζήν, Μπουρκην, Ίω . Βοϊνέσκου καί Κ. Νεγρουχζην.

’Επίσης ή ώς άνω συνέλευσις έξέφρασε τάς ευχαριστίας αυτής προς 
τούς ίδρυτάς τής «Φιλαρμονικής Εταιρείας», διά τών εύγενών θυσιών καί 
τού άμερίσχου ενδιαφέροντος τών όποιων εδημιουργήθη καί ελειτοχίργησεν 
ή «Φιλαρμονική Σχολή» 4).

Μέ χήν ώς άνο) άπόφασιν χής γενικής συνελευσεως χής «Φιλαρμονι
κής 'Εταιρείας» περί ίδρυσεως εθνικού θεάτρου έπραγματοποιήθη τό νεα
νικόν τού Άριστίου όνειρον, οστις καί μετέφρασε ρουμανισχί τήν κωμφδίαν 
χού Moliere «Αναγκαστικός γάμος» 5).

Ή  πρώτη τού έργου τουχου παράσχασις εδόθη τήν 11ην Μαρτίου 
τού 1835 υπό τών μαθητών χού Άριστίου, κατά δέ τον Νοέμβριον τού αύ· 1

1) Τήν ομιλίαν ταύτην ολόκληρον ίδέ έν Curierul Rotnatiesc, Bucuresci 
1834, άρ. 39 καί D. Ollanescu, έ. ά. σ. 59—63 καί Tli. Burada, ε. ά., ο. 13—19.

2) D. Ollanescu, ε. &. σ. 65. Tli. Burada, ε. ά. σ. 13, σημ. 2α.
3) Ν. Filimon, ε. ά. σ. 187.
4) D. Ollanescu, ε. ά. σ. 66.
5) Τήν μετάφρασιν αυτήν, ώς καί τήν τής Ζαϊρας χοΰ Voltaire, δέν έδημο- 

σίευσεν ό Άριστίας, καθ' όσον γνωρίζω,
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τοϋ έτους οι ι'διοι ηθοποιοί παρέστησαν την «Ζαΐραν» τοϋ Voltaire χατά 
ρουμανικήν μετάφρασιν τοϋ Κ. Άριστίου *).

Κατά τύν ’Ιούνιον τοϋ 1830 παρεστάθη υπό τών ιδίων ή νΒιργινία»

'Ανέκδοτος φωτογραφία τοΰ Κ. Άριστίου, 
τήν οποίαν μοί προσέφερεν ό εγγονο; αύτοΰ D. Ananescu.

τοϋ Alfieri και πάλιν κατά ρουμανικήν μετάφρασιν τοΰ άοκνου διδασκάλου 
Κ. Άριστίου *). εν η τον ρόλον τής Βιργινίας έπιτυχώς ύπεδυθη ή ελληνίς 1 2

1) Ό  Ιωάννης Κουρής ύπεδυθη τό πρόσωπον τοΰ Lusignan καί ό Andro* 
nescu τοϋ Orosniati.

2) -Ιδέ DIN OPERILE I LEI | ALFIERI | TOMUL I. I TraDuce Δε | K, 
ARI3TIA. | BUKURESTI. | In tipografia lui Eliad. | 1836. Εις τό εργον τοϋτο 
προτάσσεται ή μετάφρασις τοϋ Σαούλ τοϋ Alfieri ύπό τοΰ Άριστίου, ακολουθεί 
δ’ ή μετάφρασις τής Βιργινία; άπό τής σ. 85 κΙ. Τήν Βιργινίαν ό Ά ριστίας άφιβ- 
ρώνει είς τόν φίλον του ποιητήν Ί . Βακαρέσκου, αυτόθι σ. 87—88. Σημειωθήτω 
ότι ό Ν. Iorga, Istoria literaturii Romanes,ti in veacul al ΧΙΧ-lea, τόμ. I,Bu

l l
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ηθοποιός Ευφρόσυνη Βλαστοΰ και εΐτα Popescu, τον ρόλον τοΰ Βιργινίου δ 
“Ιωάν. Κουρής ') κα'ι τον ρόλον τοΰ Icilius δ Κ. Μαυροδής. Άλλ’ οί εχθροί 
των Ρουμάνων Ρώσσοι προβλέποντες την ευεργετικήν έπίδρασιν, την δποίαν 
θά ήδυναντο νά έχουν έργα, ως τ“ ανωτέρω, επί την ψυχήν και τό εθνικόν 
φρόνημα τοΰ λαοΰ μετήλθον πάντα τα μέσα προς ματαίωσιν τής κινήσεως 
ταυτης. Ουτοι εστενοχωροϋντο νά βλέπουν τήν δσημέραι αΰξησιν των με
λών τής «Φιλαρμονικής 'Εταιρείας» καί τήν πρόοδον ιών οικονομικών αυ
τής πόρων 2). Διά τοΰτο δ’ έπεδίωξαν και επέτυχον νά ενσπείρουν τήν διχό
νοιαν μεταξύ τοΰ Ίω . Κουμπίνεάνου καί τοΰ ήγεμόνος “Αλεξάνδρου Δημη- 
τρίου Γκίκα *).

Ή  διάστασις τών δυο τούτων άνδρών επέφερε τον μαρασμόν τής 
«Φιλαρμονικής 'Εταιρείας», τέλος δέ τήν διάλυσιν αυτής. Τό κακόν ήτο 
βεβαίους μέγα, διότι καί ή δραματική τέχνη καί ή λογοτεχνία θ’άνεπτΰσσοντο 
περισσότερον, εάν έξηκολουθει τήν δράσιν του τό άξιόλογον τοΰτο πνευματι
κόν ίδρυμα τής Βλαχίας, άλλ“ ήτο άναπόφευκτον. *0 “Απιστίας, άφοΰ κα- 
τέβαλεν ύπερανθρώπους προσπάθειας διά ν’ άποφευχθή ή καταστροφή καί 
άφοΰ ήδυνάτει ν’άντιδράση τελεσφόρως εις τάς πολιτικός ραδιουργίας καί τήν 
έμφιλοχωρήσασαν μεταξύ τών ιδρυτών τής εταιρείας καί τοΰ ήγεμόνος διχό 
νοιαν, άπεχώρησε4), τής Σχολής περιελθουσης εις χειρας τών Wachraann, 
Conti καί Duport. Πιστός όμως εις τό παλαιόν του πάθος διά τήν σκηνήν 
επεδόθη νΰν εις τήν δημοσίευσιν τών δραματικών αύτοΰ έργων 5).

cures,ti 1907, σ. 141, όμιλεΐ έπαινείικώς διά τήν υπό τοΰ Άριστίου άπόδοσιν τής 
<Βιργινίας» εις τήν ρουμανικήν γλώσσαν.

1) D. Ollanescu, ε. ά. σ. 75.
2) Τά ετήσια εισοδήματα τής «Φιλαρμονικής ’Εταιρείας» άνήρχοντο εϊς τό 

ποσόν τών 25.000 λείων, πλήν τών μεγάλων δωρεών τών φιλομούσων βογιάρων, 
ώς τών Κων. Μάνου, Κ. Κορνέσκου, Κ. Λιπανέσκου, Ά λ . Φιλιππέσκου καί Κ. 
Ράστη. Κατ’ Απρίλιον τοΰ 1836 ή «Φιλαρμονική Εταιρεία» ήγόρασεν οίκόπεδον 
αντί 5.500 άσπρων έφ’ ού έκτίσθη βραδύτερου (1852) τό νΰν εθνικόν θέατρον τοΰ 
Βουκουρεστίου. Πρβλ. Curierul Romiinesc, Bucuresci 1834, άρ. 71, 7 ’Ιανουάριου, 
σ. 281—283. I. Eiiade ■ Radulescu, Lucrarile Societat,ii Filarraonice dela i De- 
cembrie 1833 pana la 1 April 1833, Bucuresci 1833.

3) Ό  ’Αλέξανδρος Αημητρίου Γκίκας ώνομάσθη ήγεμιον τής Βλαχίας τφ 
1834. ’Επί τής ηγεμονίας τούτου οΐ Ρουμάνοι ήρχισαν ν’ άφυπνίζωνται. Ή  Cu
rierul Romanesc, μόνη τότε έφημερίς τής χώρας των, διά τών πατριωτικών άρ
θρων τοΰ Ί, Ήλιάδη Ραντουλέσκου παρώτρυνε τούς Ρουμάνους «ΐνα προσφέρουν 
είς τόν βωμόν τής πατρίδος τόν κόπον καί τήν έπαγρύπνησίν των». Ν. P'ilimon, 
ε. ά. σ. 187.

4) Ν. Filimon, ε. ά. σ. 187—189.
5) Ή ύπ’ αύτοΰ γενομένη μετάφρασις τοΰ «2αοΰλ» τοΰ Alfieri έπηνέθη 

πολύ ύπό τοΰ Κ. Νεγρούτζη έν άρθρφ του δημοσιευΟέντι έν τή Gazeta teatrului 
N ational, Bucuresci, φ. 12, 1836. Πολύτιμος έπίσης είναι ή είδησις, έν σχέσει μέ 
τήν μετάφρυσιν τούτην, ή δημοσιευθεΐσα ύπό τοΰ Ί.Ήλιάδου έν τή Curierul Ro-



Κατά το διάστημα τοϋτο προσεκλήθη υπό τοϋ ήγεμόνος Άλες. Δημ. 
Γκίκα, όπως άναλάβη την διεύθυνσιν τοϋ ρουμανικού θιάσου μέ μηνιαΐον 
μισθόν έκ 50 άσπρων κα'ι μέ τό δικαίωμα δπως χρησιμοποιή τά έκ των πα
ραστάσεων εισοδήματα προς συντήρησιν των ηθοποιών.Ό ήγεμών ύπεσχέθη 
αύτιΤ) προσέτι αρωγήν διά τάς ενδυμασίας και τά σκηνικά ')·

Ό Άριστίας έδέχθη, άλλ’ επειδή έπρεπε ν’ άναλάβη χρηματικός υπο
χρεώσεις αυτός ό ’ίδιος, διά ν’ αντιμετώπιση τάς δυσκολίας τής διευθύνσεως, 
έζήτησεν από τον διευθυντήν έφορον τοϋ θεάτρου Μιχ. Κορνέσκου νά τοϋ 
κάμη συμβόλαιον διά δύο έτη ύπ’ αυτούς τουλάχιστον τους όρους.

Ή  αΐτησις όμως τοϋ Άριστίου δεν έτυχεν άπαντήσεως μέ τήν δι
καιολογίαν, ότι ή διοίκησις τοϋ θεάτρου δέν ήδύνατο νά προβή εις τοιοϋτόν 
τι χωρίς νά θίξη τον Ί . Κουμπινεάνου, δστις, επειδή δέν εύρίσκετο εις φ ιλι
κός σχέσεις μέ τον ηγεμόνα, δέν θά έπρεπε νά θιγή κατά τοιοϋτον τρόπον 
από εκείνον.Ό Άριστίας συμμορφωθείς παρά ταΰτα προς τήν ανωτέρω άπό- 
φασιν ήρχισεν αμέσως νά άσχολήται περί τό έργον, τό όποιον άνετέθη εις 
αυτόν. Συνεκέντρωσε όσους ήδυνήθη από τούς παλαιούς του μαθητάς, οΐ- 
τινες εν τώ μεταξύ είχον διασκορπισθή, άντικατέστησεν όσους είχον φύγει 
όριστικώς δι’ άλλων και ήρχισε πάλιν νά διδάσκη ώς και κατά τό παρελθόν.

Ήδη κατά τήν εσπέραν τής 30ής Αύγούστου τοϋ 1837, ήμέραν τής 
ονομαστικής εορτής τοϋ ήγεμόνος, έδωκεν επίσημον παράστασιν υπό τήν προ
στασίαν και έξόδοις τοϋ δημοτικού συμβουλίου τής πόλεως τοϋ Βουκουρε- 
στίου. Τά θέατρον τής αιθούσης Momolo ήτο λαμπρώς φωταγωγημένον. Οί 
βογιάροι καί οί πρόξενοι τών ξένων δυνάμεων ήσαν προσκεκλημένοι. Αί έν- 
δυμασίαι τών άξιωματούχων και τών κυριών άπήστραπτον κατάφορτοι έκ 
πολυτίμων λίθων. Όταν δέ παρουσιάσθη ή Αυτού Ύψηλότης ό ήγεμών εις 
τό ηγεμονικόν θεωρεΐον, τό πλήθος ήρχισε νά χειροκροτή καί μετά τών ήχων 
τής μουσικής ήκούοντο αί ζητωκραυγαί «Ζητώ ή Αυτού Ύψηλότης» !

Μέ τό άνοιγμα τής αυλαίας έψάλη εις ύμνος, αμέσως δ’ έπειτα ήρχι- 
σεν ή παράστασις τοϋ υπό τοϋ Ία>. ΉΙιάδου γραφέντος κωμειδυλλίου «'Α
γροτική έοριή διά τήν 30ή ν  Αύγουστου τοϋ 1 8 3 7 »  ’). Οί ηθοποιοί

lilanesc τής 23ης ’Οκτωβρίου 183β, άρ. 70. σ. 280 : «Ό Άριστίας, ό μεταφραστής 
τοϋ Όμηρον καί τοϋ Alfieri, μεταξύ άλλων δραματικών ίργων τοϋ Ίταλοΰ ποιη· 
τον, ατινα ήδη εχει έτοιμα, εδημοοίευσε τήν πεβίφημον τραγφδίαν *Σαονλ> διά 
τής εφημερίδος «Gazeta teatrului». Διά τής μειαφράοεώς του ταϋτης δυνάμεϋ-α νά 
τόν δνομάοωμεν Ρουμάνον Alfieri. Ή ρουμανική λογοτεχνία δφείλει εις αυτόν 
πολλά*. Τόν «Σαοΰλ* ό Άριστίας άφιέρωσεν είς τόν Ίω. Ήλιάδην. Ίδέ D1N 
OPERILE I LUI | AGEIERI ί ?. ά. Τούτου απόσπασμα Ιδέ είς τό περιοδ. Foaie 
pentru minte, Brasliov 1840, άρ. 19, 5 Μαΐου, σ. 150—152 καί άρ, 20, 12 Μαΐου, 
σ. 153—154.

1) D. Ollanescu, I. ά. σ. 92—93.
2) D. Ollanescu, ε. ά. σ. 93. Τό κωμειδύλλιον τοϋτο έδημοσιεύθη έν τή Cu*
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ήσαν ένδεδυμένοι μέ εθνικός ενδυμασίας ‘), ή δέ επιτυχία της παραστάσεως 
υπήρξε μεγάλη χάριν των προσπαθειών τοΰ Άριστίου.

Άλλ’ δ ηράκλειος αγών τοΰ άξιολόγου τοΰτου ηθοποιού και διδασκά
λου δεν περιωρίσθη μόνον εις τό νά δημιουργήση εκ τοΰ μηδενός ρουμανι
κόν θέατρον και δραματολόγιον, αλλά και νά έμπνευση εις τους Ρουμάνους 
έρωτα προς τύ δράμα καί τό σοβαρόν θέατρον, τά οποία παρημέλουν πρό 
των ασμάτων κα'ι τών κωμειδυλλίων.

“Οταν δέ κατά την 1 ην Δεκεμβρίου 1837 παρουσιάσθη εις τό θέα
τρον τό πρώτον μεταφρασθέν ρουμανιστ'ι υπό τοΰ Άριστίου δ «Σαούλ» τοΰ 
Alfieri J), ή ρουμανική γλώσσα καθιερώθη πλέον έπισήμως εις τό θέατρον.

Αΐ προετοιμασίαι διά την παράστασιν τοΰ «Σαούλ» υπήρξαν μεγά- 
λαι καί τό κοινόν την άνέμενε μετά περισσής αγωνίας s). Τά έξοδα ΰπερέβησαν 
τάς 12.000 λίρας, τύ δέ θέαμα ήρχισε την 7ην μ.μ. Ινφ ή αίθουσα τοΰ θεά
τρου ήτο ήδη πλήρης από τής 6 ης μ. μ. ΙΙολλοι μη δυνάμενοι νά εξεΰρουν 
θέσεις ήναγκάσθησαν νά έπιστρέψουν εις τάς οικίας των, άφοΰ προηγουμέ
νως έξησοράλισαν, δτι θά εΰρουν θέσεις κατά την δευτέραν παράστασιν, ήτις 
θά έδίδετο προσεχώς *).

Ή  εξαίρετος απαγγελία τών μαθητών, ή καλή μετάφρασες τοΰ Ά 
ριστίου, δ αρμονικός χρωματισμός τών ενδυμασιών, ή επιτυχή; έν γένει πα- 
ράστασις τής τραγψδίας αυτής, πληροΰσης τά μεγάλα θρησκευτικά καί κλασ
σικά διαφέροντα, άπέσπασε τά παρατεταμένα τοΰ πλήθους χειροκροτήματα, 
κατά βάθος επιδοκιμάσαντος τό έργον.

Κριτικήν διά τήν παράστασιν ταύτην έγραψεν δ Ίω . Ήλιάδης έν τή 
Curierul Rananesc τής 16ης Δεκεμβρίου 1837, έν ή δέν περιωρίσθη εις 
έπαίνους μόνον, άλλ’ έκαμε και μερικάς παρατηρήσεις έπί τινων έλλείψεων, 
αΐτινες έπρεπε νά συμπληρωθούν. Οΐ λαβόντες μέρος εϊς τήν παράστασιν 
Ίωάν. Κουρής καί Κων)τΐνος Ollanescu άπεθεώθησαν “), οί δέ άλλοι, άπαν- 
τες μαθηται τοΰ Άριστίου, έπαιξαν έπίσης ίκανοποιητικώς. * 1 2 3 4 5

rier de ambe sexe, τόμ. I, Bucuresci 1836—1838, σ. 101—104, άνεδημοσιεόθη 
δ’ έν Clas. Rom. coment. έ. ά. σ. 141 κέ.

1) Curierul Romanesc, άρ. 34, 7 Σεπτεμβρίου 1837, σ. 134.
2) ‘Η Curierul Romanesc τής 27ης Νοεμβρίου 1837, άρ. 47, σ. 185, έγραψε 

τήν είδησιν : «Τήν προσεχή Τετάρτην, Ιην Δεκεμβρίου 1837, οί υπό τήν διεύθυν· 
σιν καί διδασκαλίαν τοΰ Ά ριστίου μαθηται θά παρουσιάσουν έν τ$  αίθοόση τοΰ 
θεάτρου τήν τραγφδίαν «.Σαοΰλ» τοΰ Alfieri».

3) R. Ortiz, έ. ά. σ· 301—303.
4) D Ollanescu, έ. ά. σ. 97.
5) Curierul Romanesc, 16 Δεκεμβρίου 1837. Τόν ρόλον τοΰ Σαούλ υπεδΰθη 

ό Ί . Κουρής, τοΰ Δαβίδ ό Κιον. Όλλανέσκου, τοΰ Ίωνάθαν ό Μαυροδής, τοΰ Ά μ· 
πνερ ό Λασκαρέσκου, τοΰ Άκιμελέχ ό Γρηγορέσκου καί τής Μικόλας ή Κατίνα 
Μπουζοϊάνκα.
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Έ ν τούτοις δ Μολδαβός Gh. Asaki κατέκρινε την εργασίαν τοϋ Ά - 
ριστίου εν τφ περιοδικφ Albina Romaneasca, Ias.i 21 Σεπτεμβρίου 1839. 
Την έπίκρισίν του ταΰτην δικαιολογεί δια την πληθώραν, λέγει, των νεολο
γισμών τοϋ μεταφραστοϋ καί την κακήν άπόδοσιν τοϋ «Σαούλ» εις ρουμα
νικούς στίχους. Άλλ’ 6 Gh. Asaki δεν εφείσθη καί τοϋ C. Negruzzi έπαι- 
νέσαντος τον Άριστίαν. Τέλος δ R. Ortiz άναφερόμενος εις τάς κριτικός 
τής υπό τοϋ Άριστίου μεταφράσεως τοϋ «Σαούλ» τοϋ Alfieri γράφει, οτι 
«δ Άριστίας κατατάσσεται εις την σειράν εκείνων, οί οποίοι γνο)ρίζουν ν’ 
αναδημιουργούν το πρωτότυπον. 'II μετάφρασις αύτοϋ είναι θαυμασία ύπο- 
λογιζομένων των δυσκολιών, τάς οποίας ούτος είχε νά συνάντηση λόγιο τοϋ 
πλούτου τής γλώσσης τοϋ Alfieri, ήτις θά έπρεπε ν' αποδοθή τότε εις την 
πτωχήν καί άκαλλιέργητον λογοτεχνικώς ρουμανικήν γλώσσαν» ‘).

Άλλ’ δ «Σαούλ» έπαίχθη καί διά δευτέραν φοράν έν Βουκουρεστίφ 
κατά τήν 2αν ’Ιανουάριου 1838 μετά τής αυτής καί πάλιν επιτυχίας. Δυστυ
χώς δμως μετά τήν παράστασιν ταύτην ήρχισαν καί πάλιν αί ραδιουργίαι, 
αί κακοφημίαι καί αί δυσαρέσκεια!, αϊτινες έπέφεραν τό κλείσιμον τοϋ νεα’ 
ροϋ έθνικοϋ θεάτρου τών Ρουμάνων επί μακράν σειράν ετών 2).

Βραδύτερον, ήτοι κατά τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1839, παρεστάθη εκ 
νέου δ «.Σαούλ» έν Ίασίφ κατά τήν μετάφρασιν τοϋ Άριστίου, ώς λέγει δ 
Gli. Asaki s). Ό δέ Θεόδωρος Burada γράφει, δτι πάντες έν Ίασίφ έπεθύ- 
μουν νά ίδρυθή θίασος έκ Ρουμάνων, δ όποιος νά παρουσιάση έργα εις τήν 
ρουμανικήν γλώσσαν καί νά συναγωνισθή τούς Γάλλους ηθοποιούς καί τά 
γαλλικά έργα 4).Ένταϋθα ψυχή τοϋ θεάτρου ήτο δ ελληνικής καταγωγής μα
θητής τοϋ Άριστίου Κωνσταντίνος Καράτζαλης 5)> δστις ήτο ικανός νά πραγ
ματοποίηση τύν πόθον τής δημιουργίας έθνικής έν Ίασίφ  Σκηνής.

’Άλλωστε οί περισσότεροι τών έν Ίασίφ ηθοποιών ήσαν "Ελληνες. 
Οϋτω εις τον «Σαούλ» τά πρόσωπα τοϋ έργου είχον διαμοιρασθή οί έςής : 
ώς Σαούλ δ Κων)τΙνος Καράτζαλης, ως Δαβίδ δ Δημήτριος Γούστης, ως 
Άμπνερ δ ’Ιωάν. ΙΙόνης, ώς Ίωνάθαν δ Δημ. Γκέργκελ καί ώς Νικόλα ή 
Δεσποινίς Πόνη "). 1 2 3 4 5 6

1) R. Ortiz, έ. ά. σ. 321 κέ. Ό ’Ιταλός Ortiz ήτι καθηγητής τοΰ Πανεπ. 
Βουκουρεστίου.

2) Ν. Filimon, έ. ά. σ. 189—100.
3) Gh. Asaki, Albina Romaneasca, Ias,i, anul X (1839), άρ. 75, 21 Σε

πτεμβρίου, σ. 309.
4) Tli. Burada, Inceputul teatrului in Moldova έν Arckiva din Ias,i, 

1905, a. 200.
5) Περί τούτου ίδέ άρθρον μου έν Έλληνικη Δημιουργία, φ. 22, ’Αθήναι,

1 ’Ιανουάριου 1949, σ. 32—30.
6) Ή  δ)ίς Πόνη, είτα σύζυγος Θεοδόιρου, ηύτύχησε νά παίξη ώς πρωταγω

νίστρια είς τόν ρόλον τοΰ Σαούλ έν Ίασίφ  κατά τήν 13ην Δεκεμβρίου 1844, ήμέ·
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Καθώς δ’ εν Βουκουρεστίιρ οί "Ελληνες μέ επικεφαλής τον Άριστίαν 
έθεσαν χάς βάσεις τής εθνικής ρουμανικής Σκηνής, οΰτω .καί εν Ίασίψ 
έπραγματοποιήθη διά τών ανωτέρω ηθοποιών υπέροχος προσπάθεια, ήτις 
τόσον συνέβαλεν εις την διαμόρφωσιν άξιολόγου έν Μολδαβία πνευματικής 
κινήσεως περί τά μέσα τοϋ 19ου αίώνος ')·

Άλλ5 δ Άριστίας μετά τάς επιτυχίας τοΰ «ΣαοϋΙ» έπρότεινεν εις τον 
έν Βουκουρεστίφ διευθυντήν τοΰ θεάτρου Κορνέσκον νά άναβιβασθή ό 
«Βροντάς»  τοΰ Voltaire, αλλ’ ή πρότασις αΰτοΰ άπερρίφθη, διότι δήθεν το 
έργον έθεωρήθη επαναστατικόν s).

Προς τούτοις ό ήγεμών Γκίκας, καίτοι είχε δηλώσει, οτι ήτο προ
στάτης τοΰ θεάτρου, τοΰ οποίου ή «Φιλαρμονική Εταιρεία» είχε πραγμα
τοποιήσει την ϊδρυσιν μετά τόσας θυσίας καί κόπους, υπάκουων καί πάλιν 
εις τον Ρώσσον Πρόξενον, άπέσυρε την χρηματικήν του βοήθειαν από αυτό 
και ΰπεστήριξε ξένον θίασον έλθόντα εις Βορκουρέστιον.

Ή  κακοφημία τών εχθρών τής ρουμανικής προόδου παρουσιάσθη 
και πάλιν έτοιμη διά νά δώση τό τελειωτικόν κτύπημα εις τό κλονιζόμενον 
οικοδόμημα τής νεαράς εθνικής Σκηνής.'Υπό τό πρόσχημα, έλεγον, τής αγά
πης προς την μουσικήν, την τραγικήν ποίησιν καί τό θέατρον, έπεδιώκοντο 
πολίτικοι σκοποί και ικανοποιούντο δήθεν ατομικαί φιλοδοξίαι και συμφέ
ροντα. Ό  Άριστίας οΰτω, παρεξηγημένος από τούς κακούς και μικροπρε
πείς, εύρέθη εις αρκετά δύσκολον θέσιν, διότι ή καλή του πίστις καί ή αγνή 
και ειλικρινής του διάίΐεσις είχον τεθή εις αμφιβολίαν, αί δέ παραστάσεις 
του, ή διδασκαλία του καί ή ιδεολογική του προσπάθεια εθεωρήθησαν, οτι 
υποκρύπτουν πολιτικός επιδιώξεις. Εντός τοιαΰτης άποπνικτικής ατμόσφαι
ρας καί άντιθεατρικοΰ περιβάλλοντος, δεσμευοντος τήν φαντασίαν καί έμπο- 
δίζοντος τήν ιδεολογικήν δράσιν, ο Άριστίας ήδυνάτει νά παραμείνη πλέον 
καί νά συνέχιση τό έργον του. Μέ πόνον καί άπογοήτευσιν έδωκε τήν πα- 
ραίτησίν του * 1 2 3 4) έκ τής διευθύνσεως τοΰ ρουμανικοΰ θιάσου καί άπεφάσισε 
νά φυγή από τήν Βλαχίαν. Ή  σκέψις του στρέφεται τώρα προς τήν μητέρα 
'Ελλάδα, ήτις ήτο πλέον ελεύθερον βασίλειον καί δπου θά ήτο δυνατόν νά 
προσφέρη τάς πνευματικός του υπηρεσίας. Κατά τήν άνοιξιν λοιπόν τοΰ 1840 
ήλθεν εις τάς Αθήνας, συνοδευόμενος υπό τοΰ μαθητου του Ίω . Κουρή *).

ραν Τετάρτην. Πρβλ. τήν φωτοτυπίαν τής αγγελίας τοϋ έν Ίασ ίφ  θεάτρου έν R.
Ortiz, έ· ά. σ· 310—311.

1) Th. Burada, Istoria teatrului in Moldova, τόμ. I. Ias,i, 1015, a. 353.
2) D. Ollanescu, έ. ά. a. 98.
3) St. Vellescu, έν Revista. Liter, άρ. 27. Bucur. 20 Ότωβρ. 1897.
4) "Οταν ό Ίω. Κουρής ήλθεν εις τήν ’Ελλάδα (1810) ένεγράφη εις τήν 

Νομικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Βραδύτερον έφυγεν εις τήν Βενετίαν 
καί έκεΐθεν εις Παρισίους-Έν τή γαλλική πρωτευούση ένεγράφη έθελοντής εις τήν
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Β'.
Λιά τάς ’Αθήνας τού 1840 ή άφιξις τού Άριστίου από την Βλαχίαν 

υπήρξε σημαντικόν γεγονός '). Κατά την εποχήν εκείνην εις την νεαράν πρω
τεύουσαν τοΰ αρτισύστατου ελληνικού βασιλείου είχον εγκατασταθή πολλοί 
Φαναριώται, οϊτινες ειχον κατέλθει εκ Κων)πόλεως καί εκ Μολδοβλαχίας, άπο- 
τελοϋντες συμπαγές καί ισχυρόν από πολλάς επόψεις στοιχεΐον. Οί πλεΐστοι 
των Φαναριωτών τουτοιν ήσαν παλαιοί γνώριμοι τοΰ Άριστίου, έξ ών άλλοι 
μέν ειχον θαυμάσει την τέχνην του, όταν εδημιούργει τό ελληνικόν θέατρον 
τού Βουκουρεστίου, ώς εξαίρετος ηθοποιός καί ενθουσιώδης διδάσκαλος, άλ
λοι υπήρξαν εκεΐ θεατρικοί συνεργάται του καί άλλοι ειχον πολεμήσει μετ’ αυ
τού έν Δραγατσανίφ κατά τών τυράννων 2). Ούτω, πλήν τού Γεωργίου Λε
βέντη, εις την τάξιν τών γνωρίμων καί θαυμαστών του ευρίσκετο ό πριόην 
ήγεμών τής Βλαχίας Ίω . Καρατζάς, ό Ιάκωβος Γιζος Ραγκαβής μετά τού 
υιού αυτού ’Αλεξάνδρου, 6 ’Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, ό ’Ιωάννης Σωμάκης, 
6 Ά . Σαμουρκάσης, ό διδάσκαλος τού Γένους Γεννάδιος κ. ά.

Διά τών προτροπών καί τών συμβουλών τών ανωτέρω άνδράίν καί 
άλλων φίλων του έπεδόθη δ Άριστίας σοβαρώς επί τό έργον τής δημιουρ
γίας νέου ελληνικού θεάτρου έν τή καρδία τώρα πλέον τής Ελλάδος καί ουχί 
όπως άλλοτε εις τό εξωτερικόν. Τούτο φαίνεται έκ τοΰ γεγονότος δτι άμα τή 
άφίξει του εις ’Αθήνας συνεστήθη αμέσως ή «ΦιΙοδραμάτιμη 'Εταιρεία»t 
ήτις διά μακροσκελεστάτης προκηρΰξεώς της προς τό ελληνικόν κοινόν ανέ
πτυσσε τους υπό τού θεάτρου έπιδιωκομένους ιερούς σκοπούς 3). Ή  προκή- 
ρυξις αυτή, ή ως έλέγετο «Πρόακλησις περί ίλληνικοΰ ΰ'εάτρου», συντε- 
θεΐσα υπό τοΰ ίδιου τού Άριστίου 4), αποτελεί έγγραφον κεφαλαιώδους ση
μασίας διά την ιστορίαν τής νέας ελληνικής Σκηνής, έχει δέ ώς εξής εις τά 
κυρία αυτής σημεία :

λεγεώνα τών ξένων καί άπεστάλη είς Άλγέριον, ένθα έπολέμησε κατά τών ’Αρά
βων. Έπιστρέψας βραδύτερον είς Μολδοβλαχίαν έλαβε μέρος είς τήν κατά τό 1848 
έκραγεϊσαν έν Μολδοβλαχία έπανάατασιν κατά τών Τούρκον, έκτοτε δέ ύπηρέτη- 
σεν ώς καθηγητής τής γαλλικής γλώσσης είς έν γνμνάσιον τοϋ Ίασίου. Διά τόν 
μαθητήν αυτόν τοΰ Ά ριστίου, ώς καί διά τούς άλλους ηθοποιούς ους έμόρφωσε 
καί άνέδειξεν ό μεγάλος εκείνος διδάσκαλος, ίδέ I). Ollanescu, έ. ά. σ. 101—114.

1) Ό  Ά ρ ιστ ία ς μόλις τότε διήννε τό 40ον έτος τής ήλικίσς του καί ήδύ- 
νατο νά παρουσιάση τό λαμπρόν παρελθόν τοΰ άγωνιστοΰ τής ελευθερίας καί τοΰ 
ίεροφάντου τής θεατρικής τέχνης.

2) Ν. Βέη (Bees), Κωνσταντίνος Κυριάκός Ά ριστίας καί Άνδρέας Κάλβος, 
Νέα Έ ατία , έτ. IV, τόμ. 27ος, τ. 313, Ά θήνα ι 1 Ιανουάριου 1940, σ. 19.

3) Ν. Δάοκαρη, Τό Νεοελληνικόν θέατρον τοΰ 1842—1844, Νέα Έατία, έτ. 
II” (1939), τόμ. 25ος, τεΰχος 296, σελ. 519.

4) Βλέπε ‘ Τοξότης, σύγγραμμα έμμετρον και πεζόν*, φ .  Ε' καί Σ Τ ',Ά θή
ναι, ’Ιανουάριος—Μάρτιος 1841, σ. 164. Ν. Δάοκαρη, 'Ιστορία τοϋ Νεοελληνικού 
θεάτρου, τόμ. Β',Άθήναι 1939, σ. 269.
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« ’Εφημερίδες έλληνικαί κατέκρινον την έν τη 'Ελλάδ ι μελοδραμάτων, 
κωμωδιών άλλογλώσσων, μάλιστα καί ορχήσεων πρόωρον έγκαθίδρυσιν... Ηέ- 
ατρον ελληνικόν... ήθελε διεγείρει καί σήμερον τάς ενθουσιώδεις επευφημή
σεις καί τάς χειροκροτήσεις, καθώς καί τά πικρά, άλλα σωτήρια δάκρυα των 
σημερινών ’Αθηναίων καί λοιπών Ελλήνων, ώς καί τών αρχαίων εκείνων, 
δταν ό Αισχύλος παρίστανεν εις τούς«ΙΙέρσας»του την φθοράν τοΰΞέρξου εις 
την Σαλαμίνα καί ό Φρύνιχος την άλωσιν τής Μιλήτου. 'Ημέρα, δχι βέβαια 
λυπηρά, δχι άδοξος, δχι επιζήμιος είς την 'Ελλάδα, θέλει άνατείλει εκείνη, 
καθ’ ήν ηθοποιοί ‘) νέοι, προικισμένοι μέ γνώσεις άρκετάς, φίλοι τής αληθι
νής δόξης καί τοΰ δικαίου, νέοι ευαίσθητοι, κάτοχοι ειλικρινούς ενθουσια
σμού καί γνώσεως τών παριστανομένων πρωτοτύπων, θέλουν παριστάνει καί 
δι’ έκφλεγομένου προσώπου, καί δι’ αισθήματος εγκαρδίου, καί δι’ ιστορι
κών κομψών αρχαίων ιματισμών, καταλλήλων είς παλαιάς έποχάς ή νέας, 
καί διά χειρονομιών συμμέτρων, καί διά στάσεως εύγενούς, καί διά βλέμμα
τος διαπύρου... At’ αυτά λοιπόν ταΰτα, κ’ επειδή τδ ιταλικόν θέατρον είσή- 
χθη πλέον, καί πολυτελές είσήχθη, είς την 'Ελλάδα- τό μέν διά νά χαλαρώ- 
σωμεν την υπέρμετρου πρός τά χαύνα ροπήν τών νέων μας, άντιταλαντεύοντες 
τάς τρυφηλάς μελωδίας τών ιταλικών μελοδραμάτων μέ τής άξιοτίμου σοοα- 
ράς ελληνικής τραγωδίας καί υψηλής τά σύντονα, επωφελή καί αρρενωπά 
θέλγητρα- τό δέ διά νά ίδωμεν τήν μητρικήν μας γλώσσαν έξευγενιζομένην 
καί ώραϊζομένην έπί σκηνής... κρίνομεν μέγα είς τάς παρούσας περιστάσεις 
έπωφέλημα, επικαλούμενοι τήν προστασίαν, τήν συνδρομήν καί τήν εμψύ
χωσαν τού Σεβαστού ήμών ’’Λνακτος, 1 2) νά προσκαλέσωμεν τούς φιλοκάλους 
όμογενεΐς μας νά παροτρύνωσι, διά συνδρομής, τον νέον θέσπιν τής Ελλάδος, 
έλθίντα είς τήν πόλιν μας, κύριον Κωνσταντίνον Κ. Άριστίαν, διαμορφώ- 
σαντα καί τό έν Βουκουρεστίοις θέατρον, διευθυντήν αυτού καί διδάσκαλον 
τής απαγγελίας, αγαθόν καί τίμιο-/ συμπολίτην μας, άρχαΐον συναγωνιστήν 
είς τον ιερόν λόχον μας, επίσημον περί τά τραγικά, νά διαμείνη ενταύθα, 
δπου ό ενθουσιασμός του καί ό ελληνισμός τόν έφεραν είς τάς άγκάλας τών 
φιλότιμων ομογενών του. Νά τόν κρατήσωμεν, "Ελληνες, νά τόν ένθαρρύνω- 
μεν, ν’ άνταμείψωμεν τον πατριωτισμόν του, διά νά μείνη καί νά μορφώση 
είς τήν Ελλάδα τό ελληνικόν θέατρον νά διδάξη νέους φιλοτέχνους, άξιους

1 ) Ή&οποιο'ι όχι πλέον νποκριχαί. Οϋτω ό Άριστίας έγένετο ό εισηγητής 
τοΰ ορού τούτου έν τφ Νεοελληνικφ Οεάτρφ. Ό  Θ. ΒεΧλιαχίχης άνακριβιΰς λοιπόν 
έγραψεν έν τη φιλολογική 'Εστία, Ά θήνα ι 1893, σ. 342, ότι ό Αλέξανδρος Ραγ- 
καβής πρώτος ώνόμασε τούς 'Έλληνας ύποκριτάς ηθοποιούς. Τήν πληροφορίαν του 
αυτήν ήρύσθη ό Θ. Βελλιανίτης εκ τοΰ Ά λ. Ρ. Ραγκαβή, ’Απομνημονεύματα, τ. 
Β-, Έν Ά θήνα ις 1894, σ. 48. ΙΙρβλ. Ν. Λάσκαρη, Ίστορ. τοΰ Νεοελ. θεάτρου, έ·ά. 
τ. Β', σ. 270—1, ύποσημ. α'.

2) ’Εννοεί τόν βασιλέα ’ΌΟωνα,
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τοΰ ονόματος ηθοποιούς· ώστε προϊόντος τοΰ χρόνου, νά στείλωμεν και εις 
τάς λοιπάς έλληνικάς πόλεις έξ αυτών, διά νά έπιχορηγήσωσιν καί εις τούς 
αδελφούς μας όμογενεΐς, εις τά εκεί συστηθησόμενα θέατρα, τό ήμέτερον έκ 
των ήμετέρων καί ταύτης της υψηλής τέχνης ήθικώτατον προϊόν. Νά συνόρά- 
μωμεν, "Ελληνες, ώστε μετ’ ού πολύ νά κατορθώση ό κύριος Κ. Κ. Άριστίας 
νά μάς άναβιβάση επί σκηνής τάς προσφυεστέρας των κλασσικών ποιητών 
μας, καθώς καί τάς καλυτέρας, άφ’ οσας έχομεν έως τώρα ή δυνάμεθα ν’ 
άποκτήσωμεν, τραγωδίας καί υψηλάς κωμωδίας.

Έν Άθήναις τή 25 Σεπτεμβρίου 1840.
Γ. Λεβέντης, Ί . Ρίζος, ΙΙαναγ. Σοΰτσος, Σπ. II. Τριανταφύλλης, II. 

Σ. Όμηρίδης, Κ. Γκαρπολάς, Κ. Ν. Γαλάτης, Λουκάς ΙΙύρρος, Γ. Γεννάδιος, 
Ί . Άν. Σωμάκης, Ά . Γ. Ραγκαβης, Λ. Λρόσος, Κ. Λομνάνδος, II. Κ. Ήπί- 
της, Δ. Ν. Φωτίλας, Κ. Κοκίδης» ’).

Καθώς εΐδομεν έν τφ ανωτέρω έγγράφιρ, μέχρι τοΰ 1840 έκυριάρχει 
έν Έλλάδι τό ιταλικόν μελόδραμα, άπόπειραι δέ διά την δημιουργίαν σοβα
ρού ελληνικού θεάτρου ειχον άποτύχει λόγιρ άδιοφορίας τής ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως, αλλά και έξ αιτίας των ραδιουργιών των περί τον’Όθωνα Βαυα
ριών -). Ό  Άριστίας νΰν κατέβαλεν ηρωικήν προσπάθειαν προς ίδρυσιν σο
βαρού εν Άθήναις θεάτρου, αύτη δέ όμως έπέπρωτο ν’ άποτυχη, διότι οΐ 
ύπογράψαντες την ιός άνω πρόσκλησιν τον έγκατέλειψαν, προσενεγκόντες 
αυτφ μεγίστην άπογοήτευσιν' ουχ ήττον δμως, τελευταίαν καταβαλιόν προ
σπάθειαν κατώρθωσεν, έμπνεόμενος από τό προς την ελληνικήν Σκηνήν 
άκράτητον πάθος του, νά καταρτίση καί γύμναση θίασον εξ ερασιτεχνών, έν 
τιρ όποίΐι), προς τοΐς άλλοις, προσελήιρθη καί ή νεαρά Αικατερίνη Πανα- 
γιώτου. Με τον θίασον αυτόν παρουσιάσθη τό πρώτον δ Άριστίας από τής 
έν Άθήναις σκηνής τοΰ θεάτρου Μπουκουρα 1 2 3) κειμένου ό'πισθεν τού παρά 
την κεντρικήν αγοράν τών Αθηνών Βαρβακείου κατά την 24ην Νοεμβρίου 
τοΰ 1840. Τό παρασταθέν έ'ργον ήτο ό «‘Αριστόδημος» τού ’Ιταλού ποιη- 
τοϋ Βικεντίου Μόντη κατά μετάφρασιν τού Ιδιον. τού Άριστίου.

ΓΙαρελθουσών δ’ ολίγων τινών ημερών από τής πρώτης παραστάσεως 
τού «’Αριστοδήμου», ήτοι κατά την 8ην Δεκεμβρίου 1840, έπανελήφθη ή 
παράστασις τοΰ αυτού έργου υπέρ τής νεοϊδρυθείσης τότε «Φιλεκπαιδευτι
κής ’Εταιρείας», ήτις καί έταξε διά τούτο τον Άριστίαν εις την σειράν 
τών ευεργετών της. Εις τό έργον έπαιξαν ως πρωταγωνισταί δ Κ. Άριστίας 
καί ή Αικατερίνη Παναγιώτου, πρώτη Έλληνίς ηθοποιός έν τή κυρίως Έλ
λάδι μετά την έπανάστασιν τού 1821, ήτις ήρμήνευσε τον ρόλον τής Κισή·

1) Ή προκήρυξις αΰτη έδημοσιεύθη είς τόν «Τοξότην», ε. ά. σ. 163—166, 
άνεδημοσιεύθω δέ ό,τό Ν. Λάοκαρη, ε. ά. r. Β', σ. 269—273.

2) Ν. Βέη (Bees) έ. ά. σ. 19.
3) IV. Λάοκαρη, ε. ά. τ. Β’ , σ. 273,
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ρ«ς ')■ Μεταξύ δέ τών άλλων ερασιτεχνών, των λαβόντων μέρος εις τάς πα
ραστάσεις τοϋ «Αριστοδήμου» συγκατελέγετο και ό άλλοτε εν τφ ελληνικώ 
θεάτρορ Βουκουρεσιίου “Ελλην ηθοποιός Ιωάννης Κουρής. ευρισκόμενος 
τότε εις τάς ’Αθήνας καί σπουδάζων τά νομικά. Δυστυχώς δμως ό Άριστίας 
ευθύς άμέσως συνηντησε φθόνον καί πολλήν άντίδρασιν. Οΰτω ό Θ. Όρ- 
φανίδης, ποιητής, κριτικός καί δημοσιογράφος, ούτινος την θεατρικήν δρά- 
σιν έπεσκίασε τό εργον τοϋ Άριστίου, έπρωτοστάτησεν εις την κατ’ αύτοϋ 
πολεμικήν πολυειδώς καί πολυτρόπως, φθάσας καί μέχρι συκοφαντίας ακόμη. 
Τοιουτοτρόπως διά τήν υπό τοϋ ’Αριστίου μετάφρασιν τοϋ «Άριατοδή- 
μου» δ Όρφανίδης έγραψε τά εξής : «Ό  κ. Άριστίας, φθάσας εις Αθήνας 
μετά κοιλοπόνησιν πέντε όλοκλήρων μηνών, μάς έδίδαξε τον « ’Αριστόδημον», 
αριστούργημα τού ’ Ιταλού Μόντη. ’Επειδή δ» κατεφρόνηαε τήν υπάρχουσαν 
άηοεστάτην μετάφρασιν τού ΙΙικκόλου (διότι παν ύπ’ αυτού γενόμενον είναι 
ορθόν, γλαφυρόν καί άναμάρτητον) μετέφρασεν εκ νέου το δράμα. "Οσοι λό- 
γιοτ παρευρέθησαν κατ’ εκείνο τδ εσπέρας εις τό θέατρον, δύνανται να κρί- 
νωσι περί τής επιτυχίας του. Τήν αυτήν τραγωδίαν παρέστησεν έκ δευτέρου 
εις όφελος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καί τό κοινόν συνέρρευσε, διότι 
τό προϊόν τής θεατρικής εισόδου ήθελε χρησιμεύσει προς φωτισμόν του."Ενεκα 
τής παραστάσεως ταύτης (συνεργεία φίλων του τινών) τώ έδόθη παρά τής 
Εταιρείας δίπλωμα ευεργέτου ! αδίκως καθ’ ήμάς, διότι πραγματικός ευερ
γέτης ήτο το γενναίως συρρεϋσαν καί φιλοτιμηθέν κοινόν» ’).

Άντιθέτως έν τώ φΰλλφ τής 27ης Νοεμβρίου 1840, δ εν Άθήναις 
έκδιδόμενος «ΑΙών» τοϋ Φιλήμονος γράφει εν κυρίφ άυθρφ περί τοϋ Άρι- 
στίου: «Ή δικαία περί τοϋ άνδρός φήμη άπετέλεσε τήν υπέρ ποτέ πολυπληθε- 1 2

1) Ν. Αάοχαρη, ε. ά. Β’ , σ. 275. Καί προηγουμένως όμως, ήτοι κατά τό 
1830, έν τφ έν Έρμουπόλει θεάτρφ παρεστάθη ό * Αριστόδημος» τοΰ Μόντη, είς 
δέ τάς 'Αθήνας παρεστάθη τό πρώτον κατά τήν 26ην ’Ιουλίου ] 7ην Αύγουστου τοΰ 
1836. Τοΰ έργου τούτου εχομεν τάς εξής μεταφράσεις : α) τήν ύπό Νιχολ. Σάββα 
Πιχχόλου γενομένην. Ν. Βέη (Bees), Τό πρώτον νεοαθηναϊκόν θέατρον καί αΐ 
σχετικαί πρός τόν Ρήγαν Φεραιον παραστάσεις αύτοΰ, Νέα 'Εστία, έτ. ΙΒ’ (1938), 
τόμ. 24ος, τ. 287, σ. 1592, β) τήν ύπό τοΰ Θ. Έλενϋ-εριάδον, ήτις έξεδόθη τό πρώ
τον έν Σύρφ τφ 1835 ύπό τόν τίτλον : «Ό ’Αριστόδημος, τραγφδία τον περίφημου 
Μόντη, ίχ  τοϋ ιταλικού. Έχ τοϋ τυπογραφείου Κ. Δημίδου και Γ. Α. Μελιοτα- 
γοϋς». Ή αύτή μετάφρασις έξεδόθη έκ νέου έν Ά θήναις τφ> 1862 καί έν Σμύρνη 
τφ 1879 καί γ) τήν ύπό τοΰ Άριστίου ώς άνω μετάφρασιν, ήτις δέν έξεδόθη μέχρι 
τοΰδε ούτε έν Ά θήνα ις ούτε έν Βουκουρεστίφ ούτε αλλαχού, καθ' όσον γνωρίζομεν.

2) Βλ. Ν.Λάαχαρη, · 'Ελληνική Έπι&εώρησις», τόμ. 1Ζ', Ά θήνα ι 1923—1924, 
άρ. 200, σ. 8, άρ. 201, σ. 3 —4, τόμ. ΙΗ'. Ά θήνα ι 1921—1925, άρ. 207, σ. 4, τόμ. 
ΙΘ',Άθήναι 1925—1926, άρ. 218, σ. 5. Τοϋ Ίδιου, περιοδ.*Παραοχήνια», τόμ. Α’, 
Ά θήναι 1924, άρ. 8 , σ. 5—8, άρ. 11, σ. 14—15, άρ. 14, σ. 8—9. Τοϋ Ίδιου, Με
γάλη Ελλην. Έγχυχλοπ. τόμ. Ε ',Άθήναι [1928], σ. 503. Θ, Όρφανίδου, «Τοξό
της»,Ά θήνα ι 1941, φ. Ε' καί ΣΤ', σ, 163—164, 165—166.
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στέραν συρροήν τών θεατών κατά τήν εσπέραν ταύτην. Τά θεωρεία καί τό 
έδαφος ή ό περίβολος τού θεάτρου, αν καί τόσον ευρύχωρος! οέν ήδύναντο να 
περιλάβωσι περισσοτέρους. Εις τό προσκήνιου, κεκάλλωπισμενον μέ τεχνικήν 
εργασίαν, δ Κ. Άριστίας άνέγνωσε κατά πρώτον λογίοριον, εκτεταμένου μέν 
υπέρ τό δέον, άλλά πλήρες ενθουσιασμού, ειλικρίνειας, εύσεβείας καί πατρι
ωτικών αισθημάτων. ΛΓ αυτού άπέδωσεν οΰτος τούς λόγους τής έπί τήν σκη
νήν άναβάσεώς του μέ μεγάλην μετριοφροσύνην, όνομάσας καί τούς μέλλον
τας νά λάβωσ: μέρος εις τήν παράστασιν τού δράματος- δΓ αυτού έξηγήθη 
περί τών πολλών ηθικών καί πολιτικών ωφελειών τού θεάτρου έν γένει* πα
ραλλήλισε τό ελληνικόν πρός το ιταλικόν θέατρου, παρουσιάξων τό άρρενω- 
πόν καί τήν πατριωτικήν ύπόθεσιν τού πρώτου, τό έκτεθηλυμένον καί πολλά- 
κις επιβλαβές τού δευτέρου- δι’ αυτού έπήνεσεν άλλεπαλλήλως τον βασιλέα 
ήμών ώς θερμουργόν θεμελιωτήν τού έξευγενισμοΰ τών Ελλήνων, έπέπληξε 
τάς άκαίρους χειροκροτήσεις, τούς ξενισμούς τών επευφημιών καί προκλή
σεων, τάς άσέμνους επιδείξεις τών χαρίτων καί τάς άλλας απρεπείς κινήσεις 
τών θεατών- κατέκρινεν αΰστηρώς ένα τών Γραμματέων ώς προτιμώντα τού 
ελληνικού το ιταλικόν θέατρου '). ’Εξέθεσε τά κατ’ αυτόν άπό τής νεαράς 
ήλικίας του, θαυμάζων τον φίλον τής ελληνικής σπουδής αξιότιμου Γκιλφώρ- 
δον, καί έπί τέλους ένθουσιών ηύχήθη υπέρ τής νεολαίας αγάπην πρός τήν 
πατρίδα καί τόν βασιλέα, άγάπην πρός τήν αρετήν καί τήν πρόοδον τών κα
λών, αγάπην πρός τάς μούσας καί τήν άληθή δόξαν, άγάπην πρό πάντων εις 
τών πατέρων της τήν Εεράν θρησκείαν. Ή σκηνή ορθή μέ τήν μεγαλυτέραν 
άνυπομονησίαν τού κοινού. 'Ο Κ. Άριστίας, φέρων τό πρόσωπον τού ’Αρι
στοδήμου καί όροθετών έπ’ ακριβές τάς αλλοιώσεις τής ψυχής, έδείχθη δήρως 
τής εμπαθεστάτης ταύτης παραστάσεως, αύρων εις εαυτόν τήν προσοχήν, τόν 
θαυμασμόν καί τόν έπαινον δλων. 'Η έκφρασίς του, συνημμένη μέ λαμπρότητα 
καί ένάργειαν, αί κινήσεις καί τά πάθη του, δδηγούμενα άπό ψυχήν γένναίαν 
καί ένθερμον, έδωσαν εις τούς θεατάς τόν φυσικόν τύπον αυτού τού παριστα- 
νομένου προσώπου τού ’Αριστοδήμου. Αιηγέρθησαν κινήσεις καί πάθη, καί 
δχι τέρψεις καί συμπάθειαι εις τάς ψυχάς τών θεατών έν γένει. "Οτε μάλι
στα περιέσφιγγεν εις τάς άγκάλας του τήν Κισήραν δ ’Αριστόδημος, πλησιά- 
ζων τήν καρδίαν του εις αυτήν, τότε έρρευσαν δάκρυα άπό τούς δφθαλμούς 
δλων διά τήν δυστυχή ειμαρμένην ταύτης, καί τού πατρός τήν τρομεράν λύ
πην. ’Ελαττώματα προσβεβλημένα, άδικίαν έστηλιτευμένην, θρόνους αίματο- 
βαφείς πάσχοντας, τόν πατριωτισμόν καί τήν στοργήν εις τόν κολοφώνα των, 
ιδού δ,τι είδομεν είς τόν Αριστόδημον. Τό πλήθος έόειξεν όλίγην έπίσης με
γαλοπρέπειαν ώς πρός τό σοβαρόν τού θέματος μή δυνάμενον νά διοική τόν έν- 
θουσιασμόν του- έξήγησεν δμοις ζωηροτέραν συναίσθησιν καί χαράν, ώς άνα- 1

1) Πρόκειται περί τού Βυυαροΰ Σμάλτς.
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πτερούμενον εις αναμνήσεις προγονικάς, ώς άξιούμενον μετά τόσων αιώνων 
ξένην δουλείαν καί παχυλήν αμάθειαν να βλέπη έπΐ τής σκηνής τάς εικόνας, 
τάς αληθώς θελκτικάς και διδακτικάς έκείνας δσαι δύνανται νά γαλουχήσωσι 
καί νά προάγωσιν εις την λαμπράν τών προγόνων του θέσιν».

Έν τφ αυτφ φυλλφ τής 27ης Νοεμβρίου 1840 ό «Αιών» συμπλη
ρώνει : «'Ο διάσημος "Ελλην υποκριτής Άριστίας ήρχισε θερίζων καί εις τάς 
'Αθήνας τούς ώραίους καρπούς σκοπού εύγενοΰς, σκοπού βλαστάνοντος εις 
τούς βαθεΐς αύλακας μόνον τής πατριωτικής καρδίας. Ή ήμερα τής 24 Νοεμ
βρίου καθίσταται δι’ αυτόν επίσημος τόσον, δσον έδείχθη πασιφανής ή χρεία 
καί ή δύναμις τού θεάτρου, καί άνεπτερώθησαν αι μέλλουσαι περί τής εντε
λούς μορφώσεως τοιούτου ελληνικού καταστήματος ελπίδες. Είδε τό κοινόν 
καί έπείσθη. Μέχρι τού νΰν δεν συνεμεριζόμεθα καί ήμεΐς τον συνήθη τής 
εποχής ενθουσιασμόν περί τά θεατρικά, ούόέ έδυνάμεθα, ώς καί πολλοί άλ
λοι, νά καταπείσωμεν ήμάς αυτούς περί τής ύπάρξεως θεατρικού καταστή
ματος κατά τήν Ελλάδα εις τήν παρούσαν εποχήν συλλαμβάνομεν δμως άπό 
τής παροΰσης στιγμής τήν γλυκεΐαν πεποίθησιν περί τών πολλοΰ λόγου άξιων 
ώφελειών, δσας δύνάται νά παρέξη τό θέατρον έπησχολημένον εις ελληνικήν 
νευρώδη καί εκλεκτήν ύλην. Ό σκοπός τού Κ. Άριστίου προανηγγέλθη διά 
τών εφημερίδων τής πρωτευούσης καί άνεπτύχθη επί τού σχηματισμού τής 
πολυμελούς Επιτροπής, ήτις άνέλαβε τήν ύποστήριξιν τούτου διά τής συν
δρομής τών πολιτών. ’ Αν καί έδείχθη ατυχής εις τάς μέχρι τοΰδε εργασίας 
της αυτή, δεν ώκνησεν δμως ί  Κ. Άριστίας γυμνάζων νέους καί νέαν, τής 
όποιας τό πρώτον κατά τήν ρηθεΐσαν εσπέραν δοκίμιον έόωσεν ελπίδας περί 
τού μέλλοντος δχι εύκαταφρονήτους».

Άλλος τις κριτικός, όστις Ιθαύμαζε τόνΆριστίαν ύποκρινόμενον τον 
Όρέστην εϊς εποχήν καθ’ ήν ήτο νεώτερος, ζωηρότερος, όλος ψυχή, όλος δυ- 
ναμις, ευρεν ότι ό Άριστίας ήτο ακατάλληλος δια τον ρόλον τοϋ Αριστοδή
μου ’). ένφ έ'τερος άποκαλών αυτόν «καταπληκτικόν καί ραγδαΐον, έγραφε 
τά εξής : «Άνέβη επί τέλους υποκριτής "Ελλην επί τής δραματικής μας σκη
νής, άνέβη ό καταπληκτικός καί ραγδαίος Άριστίας, τού όποιου τά σφοδρά 
καί βίαια πάθη, ή πάντεχνος κίνησις, ή έμμουσος λαλιά άπέσπα τών άκροα- 
τών τό δάκρυ ! ευτυχής ή Ελλάς, ήτις άναζωπυρε! ύστερον άπό τόσον αίώ- 1

1) *Φίλος τον Λαόν» 9 Δεκεμβρίου 1840.Ύπερθεματίζα)ν κακεντρεχώς ό’Ορφα- 
νίδης καί άγνοών δήθεν δ ιι δ Ά ριστίας έμαθήτευσε τό πρώτον Ιν Βουκουρεστίφ, έν
θα καί διεκρίθη ώς ηθοποιός, εγραψεν: ι'Ή ια μεν ώς όμολογοϋοιν ενσυνείδητοί τινες 
περί τήν νεότητά του όιε εμα&ήτευαεν εις τήν 'Επτάνησον καλός εθελοντής 
(Diletante) ουχι δε καί καλός τεχνίτης με πείραν δηλαδή είχε ποτέ τό πυρ εκείνο 
τής νεανικής φαντασίας και τών αισθημάτων, τό όποιον ή μεν φύαις δεν τω ήρ- 
νήθη, άλλά τά όποιον σβήνει πάντοτε περί τό φθινόπωρον τής ζω ής»! Ν. Λά - 
οκαρη, έ. ά. τ. Β', σ. 276.
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νων βαρεΐαν δουλείαν τάς θεχτρικάς της άναμνησεις, καί ευτυχέστεροι οι 
λαοί της άν, άποσπώντες τα θηλυπρεπή ιταλικά θέατρα άπό τά σπλάγχνα 
των, συστήσωσι τά ηρωικά τών προγόνων των!» ’).

Έτέρα κριτική, προερχόμενη κατά πάσαν πιθανότητα έκ τοϋ ύπερό- 
χου φιλολογικού καλάμου τοϋ ’Αλεξάνδρου Ρίξου Ραγκαβή και δημοσιευ- 
θεΐσα έν τφ «Εύρωπαϊκφ Έρανισιή», τ Β', φ. γ' τοϋ Α' έτους, Άθήναι 
1840, σ. 298—300 ’) έχει ε’ις τά κυρία αυτή; σημεία ως ακολούθως : «'Ο 
κύριος Άριστίας έπρόσφερεν ώς απαρχήν των αγώνων του διά τήν ίδρυσιν 
Νεοελληνικού θεάτρου Ιν Άθήναις τον « ’Αριστόδημον» τού Monti. ΤοΟ ’Α
ριστοδήμου τό πρόσωπον είναι δυσχρηστότατον, δέν είναι τωόντι τοΰ τυχόν
τος νά κατορθώση νά παραστήση τον άθλιον εκείνον κυριάρχην... Ό κ. Ά ρι
στίας Ιχειροκροτήθη πολύ καί ώς επί τό πλεΐστον δικαίως... Ό κ. Άριστίας 
εύδοκίμησεν αληθώς εις τάς δύο τελευταίας πράξεις. Έκεΐ τό πάθος κορυφω- 
θέν έν τω δράματι καί αί τύψεις τοΰ συνειδότος λαβοΰσαι ούτως είπεΐν μορ
φήν καί σώμα εις τό φάντασμα, τό όποιον τόν διώκει, έξεφράσθησαν ευτυχώς 
διά τοΰ ύψους τής παραφοράς του καί τοΰ πλούτου τών χειρονομιών του... 
(ούτος) είναι πολύτιμος καί διά τά άλλα αύτοΰ προτερήματα καί διότι είναι 
ό μόνος, δστις δύναται νά μορφώση τό έλληνικόν θέατρον ώστε πρέπει νά 
γίνη πάσα πρόνοια καί πάσα θυσία διά νά μή τόν στερηθώμεν αίφνης κα
θώς τόν άπεκτήσαμεν».

Καθώς φαίνεται έκ τών ανωτέρω άρθρων τοϋ Ί . Φιλήμονος καί τοϋ 
Άλ. Ραγκαβή, ό Άριστίας παρά τους εχθρούς είχε καί ικανούς έν Άθήναις 
φίλους, οιτινες έγνώριζον αύιόν κατά βάθος καί έξετίμων τήν τέχνην του. 
Άλλα πλήν τής μεταφράσεως καί παραστάσεως τού « ’Αριστοδήμου», ό Ά 
ριστίας κατά τό διάστημα τής έν Άθήναις διατριβής του έΕέδωκε καί τό 
μοναδικόν του δράμα «'Αρμόδιος καί Αριστογείτων», γραφέν εις έμμετρον 
λόγον με ούχί πολύ σύνηθες ύφος, καθώς δ ίδιος λέγει εις τόν Πρόλογον τοϋ 
έργου του. 'Ο τίτλος τού δράματος τούτου, τό οποίον προηγουμένως έκυκλο- 
φορεΐτο χειρόγραφον, έχει ώς εξής : ΑΡΜΟΛΙΟΣ | ΚΑΙ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙ
ΤΩΝ | ») | Ή  | ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ. | ΤΡΑΓφΑΙΑ | ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑ- 1

1) «Ή ΣάΚπιγξ τής Έλευ&ερίας*, άρ. 10—11 τής 16 Νοεμβρίου 1810.
2) Ό  «Ευρωπαϊκός Έρανιστής* έξεδόθη έν Ά θ ή ια ις  τφ 1840, κατά δέ τό 

έπόμενον έτος έκυκλοφορήθη υπό τόν τίτλον *’Ερανιοτής*.
3) ‘Υπό τόν αυτόν τίτλον έγράφη έργον καί άπά τόν γραμματέα τοϋ ’Αλε

ξάνδρου Ύψηλάντου Γειόργιον Λασαάνην, παρεστάθη δ' έπανειλημμένως εις τό έν 
Όδησσφ έλληνικόν θέατρον τφ 1819 καί 1820. Δέν έξετυπώθη όμως, ίσως λόγφ 
άπαγορεύσεως τής ρωσσικής λογοκρισίας. Ν. Λάσχαρη, άρθρον έν «'Ελληνική 
Έπι&εωρήσει*, τόμ. 1Ζ', ΆΟήναι 1923 — 1924, άρ. 200, σ. 8 — 11, άρ. 201,σ. 3 —4, 
άρ. 202—203, σ. 5, άρ. 204, σ. 4 κέ. Ν. Βέη (Bees), Γεωργίου Λασσάνη, Άφιέροιμσ 
είς τόν Ρήγαν Βελεστινλήν Φεραϊον καί τούς μετ’ αύτοΰ θανόντας, «Νέα 'Εστίαν, 
τόμ. ΚΚ', Ά θ ή να ι 1939, τεΰχ. 290, σ. 89. Τό άνωτέρω εργον τοΰ Λασσάνη φαίνε·

ifa
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ΞΕΙΣ. | ΠΟΙΗΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΙΟΥ | 
ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ I 1840. | [Έκ τής τυπογραφίας Κ ωνσταντίνου Γχαρπολοί. 
Όδός Θέατρου, άρ. 1J, σχήμα 8 ον, φΰλ. άναρίθμ 3, σ. \-{·2 αναρίθ.-{-118.

Τον έργου τούτου προτάσσεται πρόλογος δι’ οΰ δ Άριστίας απευθυ
νόμενος προς τούς συμπατριώτας του λέγει: «Ευχαριστήσου λοιπόν νά μάθης, 
ότι καί εγώ φίλος σου ομογενής, καί φιλόκαρδος Ισως, διά νά στύψουν τ’ άθώα 
δάκρυα μου, νά μετριάσττ] ό διάπυρος τής καρδίας μου πόθος, νά μήν επι. 
φρυάττω συνεχώς Ιπαναλαμβάνων τό «πώς ασωμεν τήν ωδήν τοΰ Κυρίου επί 
γής άλλοτρίας ;» νά δλιγοστεύσουν τής ψοχής μου οί φόβοι, μήν άποθάνω 
πρίν ίδώ τόν ελεύθερον κόσμον, τοΰ όποιου οί πρόγονοι τήν δλην ύφήλιον 
εκράτυναν καί διέσωσαν Ισως, ήλθα είς τάς νέας’ Αθήνας. ’Άραξα εις τόν Πει- 
ραιά. Έ  ανυπομονησία μέ παρεπήρεν έκινδύνευσα νά πέσω είς το κύμα, δταν 
άπό τήν λέμβον έπήδησα εις τήν γήν.—νΩ τοΰ βασιλεύσαντος τής οικουμένης 
λιμένος ! ”Ω τής βασιλίσσης τών θαλασσών !—Θεέ ! Θεέ μου ! Τήν Σαλαμίνα 
βλέπω !... Βλέπω τόν βουνόν ! Έκεΐθεν είδεν δχι τήν νίκην, άλλά παντελή 
τήν θραΰσιν του 6 μαύρος ί Έκεΐθεν είς μονόξυλον διεσώθη ό μέ χιλίας πε- 
ριπλεύσας τριήρεις μεγαλεπήμων ΙΙέρσης...Ωραίος ό ουρανός τής Ελλάδος ! 
Μέ έγοήτευσεν ή ζεφυρίτις αύρα ! Όποια θέα ! Μαγευτική ή θέσις ! Έ  φύ- 
σις άνεπλάσθη !... Λησμόνησα είς ποιον μήνα είμαι ! Ευχάριστος πρωία, εα
ρινή ήμέρα !... Είς τήν Ελλάδα ! Είς τόν Ιίειραιά ! Είς τάς ’Αθήνας είμαι ! 
Μ’ έκυρίευσε σέβας ! Χαρά αμβροσία μέ κατέλαβεν δλον. ’Έκαμα τόν σταυ
ρόν μου. Είμ’ ελεύθερος, είπα ! άνθρωπος δχι θηρίον ! άνήρ δχι γυνή ! Καί 
Έλλην δχι βάρβαρος ! Σ’ ευχαριστώ Ουρανέ ! Έπροσκύνησα ένθους... 'Ως 
έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε ! Πάντα εν Σοφία καί φιλοτέχνως καί ύπερ- 
τέραν πάντων τήν Ελλάδα έποίησας ! έφώνάξα. Έθαύμασα τόν Δημιουργόν 
είς τόν Έλληνα καί τόν Έλληνα είς τον Δημιουργόν μας, ταλανίζων έμαυτόν 
συγχρόνως διατί νά μήν έμπορώ νά άποθάνω θαυμάτων !

»Είς τάς ’Αθήνας, είς τήν Ελλάδα είμαι ! ’Εδώ είς ταύτην τήν γήν 
ετάφης, πάτερ μου ; Είς τοιοΰτον όρίζοντα άναπαύονται τά λείψανά σου ; 
Δι’ αυτήν τήν γήν έπεσες άγωνισθείς Ναι διά τόν Παράδεισον. Έτρεξα 
είς τάς νέας έρατεινάς ’Αθήνας1 είπα νά προσφέρω κ’ εγώ τόν όβολάν τής χή
ρας, τήν πρώτην αυτήν τραγωδίαν μου τώρα, δείγμα τής πρός τούς όμογενείς 
μου αγάπης κ ι’ ευγνωμοσύνης μου είς τήν τρυφεράν πρός με υποδοχήν των' 
(αύτό τοΰτο διαφανερώνεται Ισως καί διά τοΰ έντδς δλίγου έκδοθησομένου

χαι, δτι παρεστάθη καί κατά τήν 6] 18 Αύγουστου 1836 είς τό άθηναϊκόν θέατρον 
Σκοντζοπούλου, πρός τιμήν τοΰ συγγραφέως του Γ. Λασοάνη, όστις κατείχε κατά 
τό έτος εκείνο κυριώτατον οίκονομικόν άξίωμα τοΰ νεαρού 'Ελληνικού Κράτους. 
Ν. Βέη (Bees), Τό πρώτον νεοαΟηναϊκόν Οέατρον καί αί σχετικαί πρός τόν Ρήγαν 
Φεραΐον παραστάσεις αυτού, <Νέα 'Εστία», έτ. ΙΒ', 'Αθήναι 1938, τόμ. ΚΔ', 
τεύχ. 287, σελ. 1593.

ί Π



δευτέρου ποιήματος μου, εις ομοιοκατάληκτων φράσιν : Ι1ΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ‘) 
Eli] ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ Ή ΠΑΙΑΝΕΣ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ 
TUN ΕΓΚΛΕΩΣ 1ΊΙΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΙΙΑΤΡΙΔΟΣ 1ΙΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΕΡΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ)... Ευχαριστήσου, λοιπόν, 
φιλαναγνώστα, νά μάθης, δτι εύχομαι, ώς δ Κάλβος, νά υμνήσω τήν αρετήν 
των μαρτύρων μας καί μ’ αυτούς νά ψάλλω ’) :

Ψυχαί μαρτύρων, χαίρετε,
Τήν αρετήν σας άμποτε,
Νά μιμηθώ στδν κόσμον,
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Με σάς νά ψάλλω» ’)».
Πλήν τής υπέροχου αυτής σελίδος, τής παλλούση; από θερμόν πα

τριωτισμόν και αγνότητα αισθημάτων, αξιόλογος είναι και ή άφιερωτική τοΰ 
Άριστίου επιστολή προς τον Γεώργιον Λεβέντην, δημοσιευόμενη δ’ είς τήν 
σελίδα ε' τοΰ έργου του «'Αρμόδιος καί ’Αριστογείτων» . ’Ιδού ή επιστολή : 

«ΙΙρός τόν κύριον Γεώργιον Λεβέντην *)·
’Έφηβος ήμην είς τόν πυρετόν τού ενθουσιασμού μου, δταν είς τήν 1 2 3 4

1) Τά «Προλεγόμενα· αυτά, διά των οποίων ό Ά ριστίας έφιλοδόξει νά 
ύμνήση, όπως ό Κάλβος, τούς πεσόντας ήρωας τής νέας Ελλάδος καί τούς εΰερ- 
γέτσς αυτής, δέν είδον μέχρι σήμερον το φως τής δημοσιότητος. Έν τή Βιβλιοθήκη 
τής έν Βουκουρεστίφ ρουμανικής Ακαδημίας οϋδέν υπάρχει σχετικόν χειρόγραφον, 
ένφ άντιθέτως υπάρχει τό αΰτόγραφον τής ΰπό τοΰ Άριστίου γενομένης μεταφρά· 
σεως τοΰ 'Ομήρου είς τήν ρουμανικήν γλώσσαν, *Δέν αποκλείεται, λέγει ό It. Βέης, 
νά πρόκειται περί στίχων, δυναμένων νά παραβλη&οϋν μέ τους στίχους τον Άνδρ, 
Κάλβου· (·Νέα Έ οτία·, τόμ. ΚΖ', τεΰχ. 313, Ά θήνα ι 1910, σ. 21), τοϋτο όμως 
δέν είναι δυνατόν καθ’ ημάς, έάν λάβωμεν ΰπ’ όψιν τά διασωθέντα έμμετρα τοΰ 
Άριστίου έργα, συγκρίνωμεν δέ αυτά πρός τάς φ,δάς τοΰ Άνδρ. Κάλβου.

2) Κ. Άριστίου, Άρμόδ. καί Άριστογ., Έν Ά θήνα ις 1840, σ. α'—Τ'
3) ΟΙ στίχοι ουτοι έλήφθησαν από τήν ΛΑ' στροφήν τής *'Ωδής είς Σούλι· 

τοΰ Άνδρ. Κάλβου.
4) Ό Γεώργ. Λεβέντης (1797 —1817) έλυβε ενεργόν μέρος είς τήν Φιλικήν 

Εταιρείαν καί διετέλεσε πολιτικός μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος. Πρό 
τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 καί κατά τήν έκρηξιν αυτής έζησεν έν Μολδοβλαχία 
κσί δή έν Ίασίφ καί έν Βουκουρεστίφ, ένθα έχρημάτισε διερμηνεύς τοΰ ρωσσικοΰ 
Προξενείου, είχε δέ γνωρίσει καλώς τόν Άριστίαν, όταν είχε διορισθή ΰπό τοΰ 
ήγεμόνος τής Βλαχίας Αλεξάνδρου Σούτσου μέλος τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής 
τοΰ έν Βουκουρεστίφ έλληνικοΰ θεάτρου, έν φ  έπρωταγωνίστει ό Άριστίας. Ν. 
Αάοκαρη, Ίστορ. τοΰ Νεοελ. θεάτρου, τ. Α', Ά θή να ι 1938, σ. 193. Σημειωθήτω 
ακόμη, ότι ό Γ. Λεβέντης δέν υπήρξε βλαστός Σπαρτιατών γονέων, ώς λέγει ό 
Άριστίας, διότι κατήγετο άπό τό Κορακοβοΰνιον τής Κυνουρίας. Πρβλ. Τάχη Καν- 
δηλώρου, Ή Φιλική Εταιρεία, Έν Ά θήναις 1926, σ. 198, 272, 281, 359 Βαλ. Μέξα, 
ΟΙ Φιλικοί. Έν Ά θήναις 1937, σ. 8 , άρ. 49 καί σ. 87. Ν. Βέη (Bees), Έγκυκλο- 
παιδιχόν Λεξικόν Έλευϋ·ερουδάχη, τ. Η', Ά θ ή να ι 1930, σ. £57.
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πολυθρέμμονα, φιλόξενον Δακίαν, σ’ έγνώρισα φιλάνθρωπον, γενναΐον, φι- 
λόκαλον, ευεργέτην τοΰ Έθνους, αγωνιστήν τοϋ ίεροΰ άγώνος, άξιον βλαστόν 
Σπαρτιατών γονέων προς ευγνωμοσύνην σ’ αφιερώνω την πρώτην αυτήν 
τραγωδίαν μου, ΚΓΡΙΕ. Μαντεύεις, λοιπόν, δτι εύχομαι νά βλέπω επί κεφα
λής των όμογενών μου πάντα ΛΕΒΕΝΤΑΣ.

Έν ’Αθήνας τή 1 Νοεμβρίου 1840 Κ. Κ. ’Αριστίας» ‘)
Τό αθηναϊκόν κοινόν δεν ύπεδέχθη τό έργον, ώς άνέμενεν ό ιδεολό- 

γος οίύτού συνγραφεύς, διότι πράγματι πρόκειται περί έργου ήκιστα δραμα
τικού, ύπενθυμίζοντος τάς άτελείας των έργων τοΰ Ίακ. Ρίζου Νερουλού καί 
τού Ίακ. Ρίζου Ραγκαβή, φυσικόν λοιπόν ήτο νά μή τύχη ευμενούς υποδο
χής3). ’Αλλά πλήρη αποτυχίαν έσημείωσαν καί οί αγώνες τοΰ Άριστίου και 
των φίλων του προς ϊδρυσιν «Φιλοδραματιπής 'Εταιρείας», άποσκο- 
πούσης την μόρφωσιν άξιολόγων ηθοποιών. Τό εύγειές όνειρον τοΰ αγαθού 
πατριώτου Άριστίου δέν κατωρθώθη νά πραγματοποιηθή λόγοι άντιδρά- 
σεως τών κακόβουλων εκείνων αρνητικών στοιχείων, τών περιστοιχιζόντων 
την Κυβέρνησιν τοΰ βασιλέω; ’Όθωνος, εκμεταλλευόμενων δέ την άθοιότητα, 
την αμάθειαν καί την έλλειψιν πολιτικής ωριμότητας τού ελληνικού λαού. 
Πρόκειται διά τούς ολίγους Βαυαρούς, τούς περισφίγγοντας την βασιλικήν 
Αυλήν3). Αλλά καί "Ελληνες ηθοποιοί από επαγγελματικήν αντιζηλίαν 
ωθούμενοι ένήργουν κατά τοΰ Άριστίου. ’Επικεφαλής τής όμάδος τούτων 
ήτο δ Θεόδωρος Όρφανίδης, ηθοποιός τότε καί εκδότης τού περιοδικού 
«Τοξότης», μετέπειτα δέ καθηγητής τής βοτανικής εις τό Πανεπιστήμιον 
Αθηνών. Ό Όρφανίδης διεξήγαγε τραχυτάτην κατά τού Άριστίου πολεμι
κήν, παρεξετράπη δέ καί είς ύβρεις καί εις προσωπικάς εναντίον αυτού δια- 
βολάς*)· «Ό  κύριος Άριστίας, έγραφε, 6 άποσπών έπαίνους, μισθούς, εγκώ
μια καί άμοιβάς, προνόμια κλπ., είναι ικανός νά παράξη ελληνικόν θέατρον ; 
’Έχει έν έαυτώ τά πλαστικά εκείνα στοιχεία, διά νά δημιουργήση ύποκρι- 
τάς; Άμφιβάλλομεν, άν καί τινες φίλοι του τον θεοποιοΰσιν» 3).

Ούτω δ Κ. Άριστίας άπογοητευθείς, ώς πανταχόθεν πολεμούμενος, 1

1) Κ. ‘Αριστίου, 'Αρμόδιος καί ’Αριστογείτων, ένθ. άν. σ. ε.'
2) Κριτικήν τοϋ 'Αρμοδίου καί Άριοτογείτονος τοΰ Άριστίου  βλέπε έν Ν. 

Αάσκαρη, 'Ιστορία τοϋ Νεοελληνικοΰ θεάτρου, τ. Β', σ. 279—280.
3) Σημειωθήτω, δτι ό Άριστίας κατά τήν πρώτην παράστασιν τοΰ *'Αρι

στοδήμου* κατέκρινε τόν Βαυαρόν Σμάλτς, ώς προτιμώντα τοϋ ελληνικού, τό ιτα 
λικόν θέατρον. Πρβλ. τό κύριον άρθρον τής έφημερίδ. «Αιών*, Ά θ ή να ι 27 Νοεμ
βρίου 1840. ;

4) Ό  Θ. ‘Ορφανίδης άπεκάλει τόν ’Αριστίαν «νπόκριοιν ζώοαν καί κρύ· 
πτοντα ΰπό τό άνομα τής Φιλοδραματικής 'Εταιρείας σκοπού; άλλον; παρά θεα
τρικούς /». «Τοξότης*, φ. Ε' καί ΣΤ', Ά θήνα ι 1841. ο. 165—166.

5) «Τοξότης*, φ. Ε' καί ΣΤ’, έ. ά. σ. 165—166. Ίδέ καί «Νέα Εστία*, τόμ. 
ΚΔ’, Ά θήνα ι 1938, σ. 1592. Ν. Λάοκαρη, Ίστορ. τοϋ Νεοελ. θεέτρου, τ. Β', σ. 277,
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αδυνατών δε νά επιτυχή την άνασΰστασιν τοΰ ελληνικού θεάτρου, αν καί 
προετρέπετο υπό τοΰ Φιλήμονος, συντάκτου τής εφημερίδος «Αΐών», «νά 
μήν άψυχΐ}» εις τά εμπόδια, άπεφάσισε νά άπέλθη μέ αληθή πικρίαν από 
τάς ’Αθήνας έπιστρέφων εις τό Βουκουρέστιον, δπου ου μόνον εις τάς προσ
φιλείς του μελετάς επεδόθη, άλλα καί επισήμως κληθείς συνεπλήρωσε την 
διοργάνωσιν τοΰ εθνικού εν Βουκουρεστίφ ρουμανικού θεάτρου ’). Διά τούτο 
οϊ σΐ'γχρονοί του Ρουμάνοι, βαθύ συναισθανόμενοι χρέος προς τον "Ελληνα 
Θέσπιν των, άνήρτησαν εις την μεγάλην αίθουσαν τοΰ εθνικού των θεάτρου 
την εικόνα τοΰ Άριστίου, ήτις νύν φυλάσσεται εις τό μουσείον τού !ν Βου
κουρεστίφ εθνικού θεάτρου καί τής οποίας αντίγραφου έδημοσιευθη υπό τού 
Ν. Λάσκαρη *) καί άλλων. Άντιθέτως προς τούς τιμήσαντας αυτόν Ρουμά
νους, οί έν Άθήναις Βαυαροί, μετά τών συμπατριωτών του Ελλήνων, ποι- 
κιλοτρόπως ενήργησαν διά την εντεύθεν άπομάκρυνσίν του, στερήσαντες διά 
τής συμπεριφοράς των αυτής την Ελλάδα τής ευκαιρίας προς δημιουργίαν 
εθνικής Σκηνής. "Αν καί ολίγους δέ μήνας μετά την εξ ’Αθηνών αναχώρη- 
σίν του ή ’Επιτροπή τής διαλυθείσης «Φιλοδραματικής 'Εταιρείας» τον 
έκάλεσε καί πάλιν όπως έπανέλθη εις τάς ’Αθήνας καί άναλάβη τό διακο- 
πέν έργον του, ο Άριστίας δμως άπεποιήθη διά τής κατωτέρω ωραιοτάτης 
καί πολλά μεταξύ τών γραμμών της άποκρυπτούσης Ιπιστολής του : 

Βουκουρέστι, 26 ’ Ιουνίου 1841.
Ιΐρός την έν Άθήναις Σ. ’Επιτροπήν τής Φιλοδραματικής Εταιρείας.

Κύριοι,
Έπέστρεψα 8θεν ήλθα, πειθόμενος εις την φωνήν τοΰ καθή

κοντος. Οί καλοί Λάκες μέ ύπεδέχθησαν άσπασίως' μ’ έτίμησε καί ή Σ. 
Κυβέρνησις τοΰ τόπου- ευγνωμονώ αλλά... κ’ εγώ μίαν πατρίοα ζητώ. Ή ει
μαρμένη μ’ άπεμάκρυνεν από τήν Ελλάδα, δσον περισσότερον προσεπάθησα 
νά τήν πλησιάσω ! Μή παροξύνη όμάς ή έκφρασις τοΰ πόνου' είναι πικρός, 
κύριοι, ό χωρισμός τών ομογενών ! Ούχί, δεν λησμονώ τάς όποιας καί παρ 
άξίαν μέ προσέφεραν τιμάς οί μεγάτιμοι "Ελληνες καί μάλιστα εκείνοι, τούς 
όποιους έγνώρισα! 'ϋραΐος καί κατά τήν ψυχήν ό άκέραιος Έ λλην! άλλά 
μοχθηρόν καί καταχθόνιόν τέρας, ό βάναυσος, κερδαλεόφρων άπελεύθερος 
δοΰλος!

Σέβομαι, κύριοι, καί τιμώ τήν όποιαν έπιθυμίαν έχετε νά μέ ΐδήτε πάλιν 
άκόμη καί ωσάν νά βλέπω πάλιν εκείνην τήν έπιτίμιον σοβαρότητα επί τούς 
εύγενείς υμών χαρακτήρας διά τόν άποχωρισμόν ενός ελάχιστου ομογενούς- 1 2

1) Ν. Λάσκαρη, ε. ά. σ. 277. Ν. Βέη (Bees), Τό σύντομον χρονικόν τοΰ 
Νεοελληνικού θεάτρου (1833—1864), «Νέα Εστία», τόμ. ΚΕ’, Ά θήνα ι 1939, σελ. 
228—231. Τοΰ ΊΛίου, Κωνσταντίνος Κυριάκός Ά ριστίας καί Άνδρέας Κάλβος, 
«Νέα 'Εστία», τόμ. ΚΖ-, Ά θή να ι 1940, σ. 21.

2) Ν. Λάσκαρη, Ίστορ. ιού Νεοελ. θεάτρου, τ. Α',Άθήναι 1938, σ. 261.
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άθφος αυτός καί μέ πολύν ενθουσιασμόν έπέδραμεν είς τάς τρυφεράς άγκάλας 
6μών τάς ευρε θερμάς άλλ’ έξησθενημένας, διότι πολύ έξ αυτών έξήντλησεν 
αίμα ή σημερινή της Ελλάδος πολυστένακτος ελευθερία. Ελπίζω, άφοΰ μέ 
θέλετε, οτι οί εύεργετοΰντες με Λάκες, όλίγην εχοντες εμού χρείαν, μετ’ ου 
πολύ θέλουσι μ’ άποστείλει ν’ αναπληρώσω είς τάς ’Αθήνας τήν (άποβλέπου- 
σαν τήν τιμήν μου πρότερον) επιθυμίαν υμών, άν πρόκειται τι αγαθόν εκ τής 
άπαιτουμένης σοβαράς δραματικής διδασκαλίας, τήν όποιαν υμείς τιμώντες 
μ’ ένεπιστεύθητε.

Τής Σ. ’Επιτροπής τής Φιλοόραματικής Εταιρείας 
Ό ευπειθέστατος 

Κ. Κ. ΑΡΓΣΤΙΑΣ ')·
Τον Άριστίαν είς το Βουκουρέστιον έπιστρέψαντα μετά όλιγόμηνον 

εις ’Αθήνας παραμονήν άνέμενον αγαπητοί του συγγενείς καί φίλοι, οϊτινες 
τά μάλα έχάρησαν δια τήν επιστροφήν του. Ό  Άριστίας είχε νυμφευθή εν 
Βλαχία τήν 1 2 ην ’Ιανουάριου τοϋ 1836 τήν ’Αλεξανδρινόν, κόρην τοΰ σερδά- 
ρη(=άρχηγοϋ τοΰ ιππικού) Ίωάννου Μαργαρίτου. 'Ο C. Aricescu, μαθητής 
τοΰ Άριστίου, μιϊς λέγει, δτι αΰτη ήτο Ρουμανίς, φέρουσα τό έπίθετον 
Margaritescu 2), συμφώνως δμως προς το προικοσύμφωνον τοϋ Άριστίου, 
τό σφζόμενον έν τή οΐκίει τοϋ εν Βουκουρεστίφ έγγόνου του ϊατροϋ D. 
Ananescu, όπερ ανέγνωμεν, ή ’Αλεξανδρινά ωνομάζετο Μαργαβίτου. Πρό
κειται λοιπόν περί Έλληνίδος, ώς όρθώς μοί είπε καί ό έγγονος τοϋ Άρι- 
στίου φίλος D. Ananescu. Ή  προίξ, τήν οποίαν προσέφερεν εις τήν κόρην 
του ό σερδάρης ’Ιωάννης Μαργαρίτης ήτο μεγάλη. Τό σπουδαιότερου δ’ έκ 
των κτημάτων τής προικύς αυτής ήτο αμπέλων έν Malmaison, παρά τον βό
ρειον Σταθμόν τοϋ Βουκουρεστίου. ’Εν τφ άμπελώνι αυτφ υπήρχε ωραία 
εξοχική οικία, είς τήν θέσιν τής οποίας εύρίσκεται νΰν τό κτίριον, τό χρησί; 
μοποιουμενον διά τήν ιατρικήν περίθαλψιν των σιδηροδρομικών υπαλλήλων 
τής ρουμανικής πρωτευοόσης. Εικόνα τής ωραίας εκείνης έπαυλεως διέσω- 
σεν είς έλαιογραφικύν πίνακα ή έγγόνη τοϋ Άριστίου ζωγράφος Aurelia 
Ananescu, τον όποιον εδώρησεν είς τό Μουσείου τοϋ έθνικοϋ ρουμανικοΰ 
θεάτρου.'II δ’ έν Βουκουρεστίφ αρχοντική οικία τοϋ άξιολόγου εκείνου ηθο
ποιού καί πατριώτου εύρίσκετο έν τή Strada Luterana, άρ. 11. Μετά τής 
Αλεξανδρινός Μαργαρίτη ό Άριστίας απέκτησε τέσσαρα τέκνα, έν άρρεν 
καί τρία θήλεα. Τό άρρεν καί τά δυο θήλεα άπέθαναν είς μικράν ηλικίαν. 
Μόνον ή μία κόρη του όνόματι Ά ριΰϊέα  έπέζησε καί υπανδρεύθη τφ 1864 
λαβοϋσα σύζυγον τον μαθητήν τοϋ πατρός της D. Ananescu. Ή  Άριστέα 1 2

1) Ν. Λάακαρη, ε. ά. τ. Β’, ΆΌ-ήναι 1939, σ· 278—279.
2) C. Aricescu, Inmorniantarea lui C. Aristia, έφημερ Romdnul, Bucu- 

res.ti 26 ’Απριλίου 1880, a. 376.
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άπέθανε τον ’Απρίλιον τού 1914, άφήκε ομω; άξιου; απογόνου;, ήτοι τον 
φίλον Ιατρόν D. Ananescu μετά τή; συζιίγου καί κόρη; του καί την Maria 
de Saigiu, άποθανούσαν τφ 1944 '),

Καθώ; βλέπομεν ό ’Αριστια; είχε δημιουργήσει εν Βουκουρεστίο.) οι
κογένειαν, ητις ολίγον κατ’ ολίγον έξερουμανίσθη. "Οταν δ’ έπέστρεψεν εκεί 
εξ ’Αθηνών διωρίσθη άμέσω; καθηγητή; εϊ; τό ρουμανικόν λΰκειον τοΰ 
Rada Voda, ένθα είχε μεταφερθή τό εθνικόν Κολλέγιον τοΰ 'Αγίου Σάββα 
καί συνεχίζει την κατά τό 1840 διακοπεΐσαν διδασκαλίαν τή; ελληνική; καϊ 
γαλλική; γλώσση;. Την Βλαχίαν, δευτέραν πατρίδα του, δεν την έγκατέλιπε 
πλέον, καίτοι ή Επιτροπή τή; «Φιλοδραμ. 'Εταιρείας» τών ’Αθηνών προσ- 
εκάλεσεν αυτόν, ώ ; εϊδομεν, ϊνα έπανέλθη εϊ; την Ελλάδα. Ό  Άριστίας, 
χωρίς ποτέ νά παύση νά είναι ακραιφνής 'Έλλην, δεν ήθέλησεν εν τούτοι; 
νά έπιστρέψη εϊ; τήν πατρίδα μας.’Ήδη κατά τό θέρο; τοΰ 1848 έδειξε ακό
μη μίαν φοράν, οπω; καί κατά τό 1821, τά; φιλελευθέρα; Ιδέα; του καί τά; 
υψηλά; και πατριωτικά; αυτού εμπνεύσεις. Άναμειχθεί; ενεργώ; εϊ; τον 
αγώνα τών Βλάχων κατά τής τουρκικής τυραννία; προσέφερεν ανεκτίμητου; 
υπηρεσίας εϊ; τό ρουμανικόν έθνος, ώ ; αρχηγό; τή; επαναστατική; πολι
τική; φρουρά; τοΰ Βουκουρεστίου.

Μετά τήν 13ην Σεπτεμβρίου τοΰ 1848 συλληφθεΐ; έφυλακίσθη υπό 
τών Τούρκων μετά τών άλλων πρωτεργατών τή; επαναστατική; εκείνη; εξε- 
γέρσεως. Οί Τούρκοι έσχεδίαζον, ϊνα υπό τό πρόσχημα τή; εξορία; θανα
τώσουν τον Άριστίαν διά πνιγμού. Προ; τούτο μετέφερον ανιόν μαζί καί 
μέ τού; άλλους έπαναστάτα; επί ποταμοπλοίου διά τοΰ Δουνάβεως προ; τήν 1

1) Τούς έν Βουκουρεστίφ απογόνους τού Ά ριστίου άνεκάλυψα ώς εξής : 
Άνεγνωσα είς τήν άλλοτε αυτόθι έκδιδομένην εφημερίδα «Romanul» τής 19ης 
’Απριλίου 1880, δτι ό Άριστίας έτάφη είς τό νεκροταφείων τής Α γ ία ς Παρασκευής 
παρά τήν λεωφόρον τής Grivit.ei. Μετέβην εις τό νεκροταφεΐον, ήρεύνησα τούς 
τάφους, κατώρθωσα δέ μετ’ επιμόνους προσπάθειας νά ευρώ τόν τάφον τοΰ Ά ρ ι
στίου, φερόμενον τώρα ΰπό νέον όνομα, τό όνομα τοΰ νΰν ιδιοκτήτου του, έγγόνου 
τοΰ Ά ριστίου ίατροΰ D. Ananescu. Μεταβάς κατόπιν είς τήν παρά τήν οδόν Aviator 
Zorileanu οίκίαν τοΰ Ananescu καί σχετισθείς μετά τής οικογένειας αυτού, είδον 
τάς προσωπογραφίας τοΰ Άριστίου, τά έπιπλά του, τά βιβλία του, πολλά χειρό
γραφά του, ενδυμασίας θεατρικός, τό προικοσύμφωνόν του, ώς καί άλλα αντικεί
μενα τής ζωή; του, άτινα μετά θρησκευτικής εύλαβείας διατηρούν οί άξιοι απόγο
νοί του. Δυστυχώς φωτογραφίας τούτων δέν ήδυνήθην νά αποκτήσω, πλήν μιας 
παριστανούσης ανέκδοτον τοΰ ήθοποιοΰ προσωπογραφίαν. Ό D. Ananescu, ση· 
μειωθήτω, έξασκεΐ-τό Ιατρικόν επάγγελμα έν Βουκουρεστίφ, ή δέ σύζυγος αΰτοϋ 
Aurelia είναι δόκιμος ζωγράφος καί ή μόνη κόρη των, δισέγγονη τοΰ Ά ριστίου, 
είναι απόφοιτος τής Βασιλικής Μουσικής Ακαδημίας τής ρουμανικής πρωτευού- 
σης, σπουδάσασα τήν φωνητικήν μουσικήν ύπό τόν "Ελληνα καθηγητήν Δημ. Κου· 
ιαβάν Βλ. καί D. Ananescu, Doua documente privitoare la poetul C. Aristia 
έν Revista 1st. Rom. XXI, Bucur. 1935, σ. 25—29.
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Αυστρίαν. Κατά τον πλοϋν ούτος άντελήφθη ευτυχώς το τουρκικόν σχέδιον, 
διότι έγνώριζε την τουρκικήν γλώσσαν. Ώς αληθής ηθοποιός ύπεδύθη νΰν 
έπί τοϋ πλοίου θαυμάσιον ρόλον. Έ νφ  ουδέν εξ δσων ηκουσεν άνέφερεν είς 
τους άλλους έπαναστάτας, ήτοι τους J . C. Bratianu, αδελφούς Goles,ti καί 
Popa Snagoveanu, έμέθυσε τούς Τούρκους φρουρούς καί τον πηδαλιούχον 
καί από λόγου εις λόγον άπέσπασεν από σύτούς όλα τά μυστικά τού ετοιμα
ζόμενου ύπ’ αυτών πραξικοπήματος. Ούτω δέ τής μέθης συνεχιζόμενης καί 
τού ύπνου έπικαλύψαντος τούς οφθαλμούς τών απαίσιων Τούρκων, τό πλοίον 
εΐσήλθεν είς τά αυστριακά ύδατα τού Λουνάβεως.Ό Άριστίας τότε μετά τών 
συντρόφων του σώος άπεβιβάσθη εις τό ξένον έδαφος διαφυγών την προ
σοχήν τών Τούρκων ‘).

Έκ τής Αυστρίας κατέφυγεν είς Παρισίους, ένθα άπέζη μετερχόμε- 
νος τον οικοδιδάσκαλον καί νυχθημερόν εργαζόμενος σκληρώς, διά νά κερ
δίση τον έπιούσιον. Μεταξύ τών ιδιαιτέρων αυτού μαθητών έν Παρισίοις 
ήτο και δ πατήρ τού δνομαστοΰ ’Αλεξάνδρου Μαργκιλομάν ’). Μετά δέ τήν 
συνθήκην τού Βαλιάν-Λιμάν, ύπογραφεϊσαν τήν Ιην Μαρτίου τού 1849, δ 
Άριστίας έπέστρεψεν εις τό Βουκουρέστιον, δπου συνέχισε τό έργον τής μορ- 
φώσεως τών Μολδοβλάχων, καταλαβών διάφορα πνευματικά αξιώματα. Τοιου
τοτρόπως κατά τό 1856 έγένετο «βιβλιοθηκάριος τοϋ Κράτους», ήτοι διευ
θυντής τής Κρατικής Βιβλιοθήκης, είτα δέ διωρίσθη καί πάλιν καθηγητής 
τής ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας εις τάς άνωτέρας τάξεις τοϋ λυκείου 
τοϋ Αγίου Σάββα, δπου έδίδαξε μέχρι τοϋ 1863, δπότε άπεσύρθη εις τήν 
ιδιωτικήν ζωήν, απασχολούμενος πλέον μόνον είς τήν συγγραφήν φιλολογι
κών έργων. Κατά τήν γεροντικήν του ηλικίαν έχασε τήν πολύτιμον δρασίν 
του καί έμεινε τυφλός επί οκταετίαν.Ό εν Βουκουρεστίω Έλλην ιατρός Φιά· 
λας τοϋ έκαμε έγχείρησιν καταρράκτου, αλλά δυστυχώς δ Άριστίας δέν έθε- 
ραπεύθη. Ώς νά μή ήρκει δέ ή απώλεια τής δράσεώς του, προσεβλήθη κατά 
τά τελευταία έτη τής ζωής του καί έκ παραλυσίας, ήτις έπ’ αρκετόν τον έβα- 
σάνισεν, έως δτου δ θάνατος, λυτρωτής τών δεινών καί τών πικριών τής 
ζωής, ήλθε διά νά τοϋ προσφέρη τήν αΐωνίαν άνάπαυσιν κατά τήν 16ην 
Απριλίου τοϋ 1880.

Ή  τότε έν Βουκουρεστίφ έκδιδομένη έφημερίς «Romanul» κατά τήν αυ
τήν ημερομηνίαν, σ. 363, αναγγέλλει ως έξης τον τού Άριστίου θάνατον : 
«Είς έκ τών πρώτων Ιδρυτών τοΰ εθνικού θεάτρου, δ παλαιός καθηγητής τής 
έλληνικής καί γαλλικής γλώσσης, ό μεταφραστής τοΰ 'Ομήρου καί τοΰ Πλου
τάρχου, δ συγγραφεύς πολλών έργων, τά όποια συνετέλεσαν είς τήν πρόοδόν 1 2

1) Τό δραματικόν αυτό έπεισόδιον άνέπτνξεν ό εγγονος τοΰ Άριστίου Ια
τρός D. Ananescu είς διάλεξιν υπό τόν τίτλον Aristia ca profesor s,i patriot, γε· 
νομένην έν τη I„iga culturala τοΰ Βουκουρεστίου τήν 28ην Φεβρουάριου 1936.

2) C. D. Aricescu, Inmorm, lui C. Aristia, έ. ά σ. 376. D. Rosetti, S. ά. σ. 13·
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τής ρουμανικής λογοτεχνίας, ό Κωνσταντίνος Άριστίας, μετά μακροχρόνιον 
ασθένειαν, διαρκέσασαν οκτώ έτη, σήμερον έκλεισε διά παντός τούς δφθαλ- 
μούς εις ήλικίαν δγδοήκοντα ετών."Ολοι δσοι τόν εγνώρισαν καί υπήρξαν μα- 
θηταί του παρακαλοΰνται όπως προσέξουν αυτήν τήν εϊδησιν ώς πρόσκλησιν 
διά τήν κηδείαν του, ήτις θά γίνη τό Σάββατον 19ην ’Απριλίου, ώραν 12ην’ 
είς τήν εκκλησίαν τών Αγίων Βοεβόδων τής λεωφόρου Grivit.ei, άπό τήν 
όποιαν θά εκκίνηση ή νεκρική πομπή διά τό νεκροταφεΐον τής 'Αγίας ΙΙαρα- 
ρασκευής». Είς τήν αυτήν εφημερίδα τής 26ης ’Απριλίου 1880, σελ. 
376, έδημοσιεύθη επικήδειος είς τόν Άριστίαν λόγος ρηθείς υπό τοϋ μαθη
του του C. D. Aricescu *), τόν όποιον πολλάκις εχρησιμοποίησα έν ιή ανά 
χεΐρας μελέτη. Έ ν τφ νεκροταφείφ τής 'Αγίας Παρασκευής, περί τα έβδο- 
μήκοντα μέτρα δεξιοί από τής κυρίας αυτού εισόδου προς τήν εκκλησίαν, εύ- 
ρίσκεται ό απέριττος τάφος τοΰ λαμπρού τούτου "Ελληνας, έφ’ ου ύψούται 
μικρός εξ άμμοκονιάματος σταυρός πεπαλαιωμένος, κάτωθεν λεύκης, φέρων 
επί μέν τής εμπρόσθιας αυτού πλευράς τό όνομά του, επί δέ τής άλλης τούς 
κατωτέρω υπό τού Aricescu γραφέντας στίχους :

A id zace in tacere 
Corpul lui Aristia 
Jar in ceruri mangaere 
Sulfetul lui va afla.

Ενθάδε κεΐται στη σιωπή | τό σώμα 
τοΰ Άριστία' | άλλα στους ουρανούς 
παρηγορημένη | θά βρίσκετ’ ή ψυχή 
του.

Opt zed ani cat a trait 
Datoria s,i-a iraplinit 
Jerftind cu zelu cu placere
5.1 repaos s,i avere
5.1 chiar scumpa sanatate 
Pentru patriei libertate.

’Ογδόντα χρόνια πού έζησε | εξεπλή- 
ρωσε τό καθήκον του [ θυσιάζοντας μέ 
ζήλο κι εύχαρίστησι | καί ανάπαυση 
καί περιουσία | καί τήν ακριβή του υ 
γεία, | γιά τής πατρίδοςτήν ελευθερία.

Ή  δ’ εν Βουκουρεστίφ υπό τού αειμνήστου Ζαχαρία Σαρδέλλη εκδΓ 
δομένη ελληνική εφημερίς «Τ7ρτς» έδημοσίευσε τήν 23ην Μαΐου τού 1880 
νεκρολογίαν δια τόν Άριστίαν, εν ή εξαίρεται ή λαμπρά πατριωτική καί 
καλλιτεχνική δράσις τοΰ "Ελληνος ηθοποιού καί διδασκάλου 2). Άπό τάς 1 2

1) Ό  C. D. Aricescu είναι άπό τούς συγγραφείς τής γενεάς τοΰ loan 
Eliade — Radulescu καί τοΰ Gh. Asaki. Τό δίτομον έργον αΰτοΰ, άφορών είς τήν 
ιστορίαν τής έν Μολδοβλαχίφ Ελληνικής Έπαναστάσεως, είναι ενδιαφέρουσα καί 
πολύτιμος πηγή διά τόν πλοΰτον τών έν αυτή δημοσιευόμενων έγγραφων. Οΰτος 
έσπούδασεν είς τό έν Βουκουρεστίω Κολλέγιον τοΰ 'Αγίου Σάββα. Τφ 1847 ακο
λουθών τάς συμβουλάς τοΰ διδασκάλου του Κ. Άριστίου ήνοιξε τό θέατρον είς τό 
Campulung τής Βλαχίας, έν ω παρεστάθησαν κωμειδύλλια τοΰ V. Alecsandri καί 
κωμφδίαι τοΰ Moliere.

2) Έ ν τφ άρθριδίφ τής *’Ίρι3ος> γίνεται λόγος καί διά τόν μαθητήν τοΰ 
Αριστίου C. Aricescu, όστις χαρακτηρίζεται ώς φλογερός φιλέλλην, διότι έφυλα-
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ανωτέρω εφημερίδας πληροφορούμεθα προσέτι, ότι δ Ion Ghica, μόλις 
έλαβε γνώσιν τοϋ θανάτου τοΰ Άριστίου, προσεκάλεσεν αμέσως τούς ηθο
ποιούς τοΰ Βουκουρεστίου νά πρήξουν τό καθήκον των έναντι τοϋ έκλιπόν- 
τος συναδέλφου των. Επίσης μανθάνομεν, ότι ή κηδεία του εγένετο δημοσία; 
δαπάνη, ή δέ δημαρχία τής ρουμανικής πρωτευούσης παρεχώρησε σχετικόν 
χώρον εις τό νεκροταφείου τής 'Αγίας ΙΙαρασκευής (Sfanta Vineri), δια νά 
ταφή τό σώμα τοϋ άξιολόγου άνδρός. ’Ακόμη ότι μία οδός τοϋ Βουκουρε
στίου έλαβε τό όνομά του, ως και δημοτικόν σχολειον παρά την εκκλησίαν 
τής συνοικίας Malmaison ’).

Μετά τον θάνατον τοϋ Άριστίου, ή πολύτιμος και πλούσια βιβλιο
θήκη του, ώς μέ έπληροφόρησεν ό φίλος ιατρός D. Ananescu, διεσκορπί- 
σθη, τών περισσοτέρων βιβλίων πωληθέντων εις τά παλαιοπωλεία. ’Ελάχι
στα έκ τών βιβλίων και χειρογράφων τοΰ αοιδίμου άνδρός εύρίσκονται νϋν 
είς χεΐρας τοΰ ιατρού Ananescu. Μεταξύ τών χειρογράφων τοΰ Άριστίου 
ειδον καί τό πρωτότυπον τοΰ προικοσυμφώνου του, ώς καί 4 —5 έπιστολάς 
του, σταλείσας ύπ’ αύτοϋ προς τον γαμβρόν του’) έκ Παρισίων, ότε διέμενεν 
έκεΐ εξόριστος. ’Εξαιρετικής όμως αξίας είναι δύο προσωπογραφία! αυτοϋ, 
φιλοτεχνηθεισαι εν Ρώμη υπό τοΰ Γάλλου ζωγράφου Dupres. 'II πρώτη 
παρουσιάζει αυτόν ώς πρωταγωνιστήν είς τον «Σαούλ» τοΰ Alfieri' δ ίδιος 
δ Άριστίας σημειώνει κάτωθεν τής εικόνας ; «Κ. ’Δριατίαζ, Ρώμη 1 8 2 4 ,  
2 4  έτών». Ή  ετέρα είναι συμβολική προσωπογραφία παρουσιάζουσα αυ
τόν μέ προσωπίδα, στέφανον εκ δάφνης καί σπάθην. Καί ή μέν προσωπις 
καί ο στέφανος ανήκουν δικαίως είς τον ηθοποιόν, ή δέ σπάθη αρμόζει είς 
τον ιερολοχίτην, *

Γ
Μέχρι τοΰ σημείου τούτου μάς άπησχόλησεν ή ζωή καί ή δράσις τοΰ 

Άριστίου περισσότερον ώς ηθοποιού καί θεατρικού συγγραφέως. ”Ηδη θά 
εξετάσω τό φιλολογικόν του έργον, διά νά εχωμεν πληρεστέραν πως τήν ει
κόνα τής προσωπικότητάς του. Κατά τό 1829 6 Άριστίας έξέδωκε τό εξ 92 
στροφών ποίημα 'Ύμνος | είς | την 'Ελλάδα, \ Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ | έν Πα 
ρτσίοις, | έκ τής τυπογραφίας Φιρμίνου Διδάτον, | 1 8 2 9 .  | Είς 8 ον, 39 
σελίδες’).*() ύμνος ούτος, ούτινος σπανίζουσι τά αντίτυπα, εν σελίδι 5 —7 πε-

κίσθη έπϊ εν έτος ΰπό τοΰ ήγεμόνος I. Cuza, επειδή εγραψΐν «’Ωδήν είς τήν Ε λ 
λάδα» επί τή έξώσει τοΰ βασιλέως Ό θωνος.

1) Έν Ρουμανίφ συνήθως τά δημοτικά σχολειά, ϊδίφ δέ τά γυμνάσια, φέ
ρουν τό όνομα εθνικού άνδρός, λογίου ή λογοτέχνου.

2) Ό γαμβρός τοΰ Ά ριστίου έφερε τό όνομα Δημήτριο; Ananescu' οΰτω ό 
έγγονος τοΰ Άριστίου είναι ομώνυμος πρός τόν πστέρα του.

3) Δ. Γχίνη—Βαλ. Μίξα, Ελληνική Βιβλιογραφία, τόμ. Α’ , Έ ν Ά θήναις  
1932, σ. 287, άρ. 1902. loan Bianu— Nerva Ilodos,—Dan Sinionescu, Bibliogra- 
fia Rom veclie, τόμ. Ill, Bucures,ti 1936, a. 665, άρ. 1437·
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ριέχει άφιέρωσιν τοΰ συγγραφέως προς τον’Αδαμάντιον Κοραήν,έχουσαν οΰτω: 
«Φιλογενέσχαχε καί σοφώχαχε Κοραή,

Έκαστον μέλος τής νΟν ανθούσες ελληνικής νεολαίας, ήτις πρό χρό
νων σέ γνωρίζει οδηγόν καί προστάτην, εις σέ πρώτον οφείλει ν’ αφιέρωση 
χήν απαρχήν χής φιλοπονίας του' περισσότερον δμως οφείλω εγώ ό αρχάριος 
μαθητής σου (όλοι οί ευαίσθητοι καί προσωπικώς μή γνωρίζοντας σε, άναγι- 
νώσκονχες χά συγγράμμαχά σου έπισεμνύνονχαι να λέγωνχαι μαθηταί σου) ό 
μακράν καί χής κοινής μας μητρός Ελλάδος, μακράν καί χής φωτισμένης 
έσχίας χών ελευθέρων Γάλλων, 6 έν παραβύστω που κεκρυμμένος, 6 στερημέ
νος έχι καί χοΰ άπαιχουμένου πλήκχρου χοΰ ποιητικού οίστρου' εις σέ αφιε
ρώνω, σεβαστέ άνερ, χό παρόν ποιημάτιόν μου, χόν ύμνον χής Ελλάδος, μέ
ρος καί άρχήν διαφόρων ποιημάτων μου, χά όποια θέλω νά ονομάσω άσύν- 
δεχα, εις διαφόρους ΰλας καί διάφορα μέχρα σχίχων, ευελπις ών ότι παρά 
σοΰ θέλω μάθει, αν πρέπει χοϋ λοιπού περισσόχερον νά χολμήσω ή χούναν- 
χίον, άν εις εμέ άνήκει ό, πρός διόρθωσιν χών τολμηρών, στίχος σου, χόν 
όποιον άνέγνωσα εις χά προλεγόμενά σου ;

ΤοιαΟχα δυσχυχέσχαχα μπορώ κι εγώ νά γράψω,
Ά λλ’ εις χήν γήν βαθύτατα προκρίνω νά χά θάψω, 

διόχι δυσκόλως θέλω εΰρει άλλαχΟΰ χόν σοφώχαχον καί ειλικρινή.
Κ. Άριστίας».

Δεν είναι γνωστόν πώς ειδεν ό σοφός Κοραής τούς στίχους τοΰ 
«’Ύμνου είς την ‘Ελλάδα», άλλ’ ήμΐν φαίνονται δυσκίνητοι καί πλαδα
ροί, εις γλώσσαν αντιποιητικήν «σπανίως σύντονον καί σπανιώτερον εΐκονι- 
κήν» ') καί μέ ομοιοκαταληξίαν πτωχοτάτην. Έν τούτοις ζωογονεί αυτούς το 
ειλικρινές, άνεπιτήδευτον καί βαθύ αίσθημα, ώς καί ό άπειρος θαυμασμός 
τοΰ συγγραφέως των πρός την αρχαίαν Ελλάδα καί ή μεγάλη καί βαθεΐα 
αγάπη του πρός την νεωτέραν Ελλάδα, υπέρ τής ελευθερίας τής οποίας τό
σον είργάσθη, έμόχθησε καί ήγωνίσθη. Καί ήδη άς μοί έπιτραπή νά παρα
θέσω ενταύθα στροφάς τινας έκτου σπανίου καί δυσευρέτου τούτου«”Έμνον», 
διά νά σχηματίση 6 αναγνώστης ιδίαν περί αυτών γνώμην :

Σελ. 9, στροφή 1η Σελ. 11, στροφή 8η
Ελλάς φιλτάτη πατρίς παχρίδων 
Εύγονος μήχερ χών ΙΙιερίδων, 
Άρεχών δλων χών επί γης,
Δέχου χοΰς φθόγγους ψυχής όργώσης 
Διά σέ μόνην ένθουσιώσης,
"ίίσπερ σταγόνες μικράς πηγής. 1

Τ’ άναρθρα δέχου τραυλά μου μέλη 
ΆφοΟ ή φύσις εύχυχώς θέλη 
Ψυχήν νά εχω ελληνικήν,
Ψυχήν προσφέρω σοι καί καρδίαν, 
Ηειθώ δέν εχω ούδ’ εύγλωχχίαν, 
Δέν έχω μούσαν ομηρικήν.

1) Ν. Βέη (Bees), Κων)νος Κυριάκός Άριστίας, ε. ά. α. 18·
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Σελ. 12, στροφή 9η
Καλώς τά κάλλισχχ νά άρμόσω,
Μέ λόγων άνθη νά στεφανώσω,
Τήν ποικιλίαν την φυσικήν,
Έν σοί καί φύσιν νά ιστορήσω 
Καί εις τήν φύαιν νά σέ υμνήσω 
Εύγενεστάτην, μοναδικήν.

Σελ. 26, στροφή 53η
Τον θάνατόν μου μάλλον προκρίνω, 
Οϋτε προδότης αυτής νά γίνω,
Ούτε άχάριστος νά φανώ !
Καί εις τόν "Αδην αυτήν λατρεύω! 
Τιμήν πατρίδος μόνον πρεσβεύω ! 
ΙΙατρίδα μόνην καί προσκυνώ !

Σελ. 29, στροφή 62α
Ελλάς φιλτάτη, πχτρίς γλυκεία, 
Βωμούς όποιους ; αχ ! τί μνημεία, 
Λεν σοί όφείλουσι καί τιμάς.
Τό αίσθημά σου δσοι αίδοΰνται 
Καί τάς τών τέκνων σου ευλαβούνται 
Κατά τυράννων έπιδρομάς ;

Σελ. 39, στροφή 91η
Τό παν φωνάζει δτι αξίζεις 
Καί ώς βασίλισσα νά όρίζης 
Τήν σήν εστίαν τήν ποθητήν.
Τον σταυρόν έχουσα πρόμαχόν σου, 
Τήν θεάν βέμιδα οδηγόν σου 
Καί άσυλόν σου τήν αρετήν.

Σελ. 39, στροφή 92α

Αυτά καί θρόνον σοί ετοιμάζουν 
Καί τούς προστάτας ενθουσιάζουν 
Νά σέ οικτίρουν εις τό παρόν, 
Ηρ4ς ους τά χρέη ευγνωμοσύνης, 
Τά πιστά τέκνα τής ήρωίνης 
θέλουν πληρώσει μέ τόν καιρόν.

Δικαίως τό ανωτέρω έργον τιτλοφορείται €°Υμνος», διότι είναι πραγ" 
ματικός ύμνος ενθουσιώδης καί φιλόπατρις, Ό ποιητής ούδέν παραλείπει 
άμνημόνευτον από δσα μεγάλα καί υψηλά έπετέλεσεν δ ελληνισμός κατά τήν 
αρχαιότητα καί τούς χρόνους τής επαναστάσεως τοΰ 1821. Μόνον δέ τό Βυ
ζάντιον απουσιάζει εκ τοΰ ποιήματος τούτου. 'Ο Άριστίας ψάλλει άτέχνως 
άλλα κατά τρόπον πηγαΐον τήν ελληνικήν αρετήν, τήν ελευθερίαν καί τόν
πολιτισμόν. Ή  ποίησίς του δεν έχει τό αρρενωπόν καί όλύμπιον ύφος, ούτε 
τήν μουσικότητα, τό ύψος τών συλλήψεων, τήν ζωηράν φαντασίαν, τό πλού
σιον αίσθημα καί τόν πινδαρικύν παλμόν τής ποιήσεοις τοΰ Άνδρ. Κάλβου. 
Πρόκειται περί ποιήσεως άκαλλιεργήτου, περί ποιήσεως άνευ βάθους. ’Εν
θουσιάζει δμως τόν αναγνώστην, διότι διοχετεύεται εις αυτήν πλούσια ή δρό
σος από τήν άστείρευτον πηγήν τοΰ καθαρού καί άδολου πατριωτισμού τού 
Άριστίου. Κατώτερον τού «"Υμνου» είναι έτερον ποίημα τούτου έπιγραφό- 
μενον'ΙΙ ΓΕΦΥΡΑ | DOAMNA MARIA1), | ήτοι | ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 1

1) Πρόκειται περί τή; ήγεμονίσση; Μαρία; Bibesctj. Ν. Iorga, Istorja 
Romanilor, τόμ. IX, BiicureSjti 1938, a. 81,
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ΕΙΙΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ | ΑΛΟΥΤΑΝ ') | ΓΕΦΥΡΑΣ, ΜΕΣΟΝ ΣΑΑ | 
ΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΑΤΣ | Ποίημα | Κ. Κ. ΆΡΙΣΤΙΟΥ | ΕΝ ΒΟΥ- 
ΚΟΥΡΕΣΤΙΟΙΣ. I Έχ τής τυπογραφίας Ί . Καπάϊνικ | 1847, εξ ου άναφέ- 
ρομεν ενταύθα τας κατωτέρω στροφάς :

Σελΐς 2α Σελις 6 η
Γέφυρας τά εγκαίνια 
Τήν δόξαν σου συσταίνουν 
Κ’ αί αύρα1, των χαρίτων σου 
Τον κόσμον περισαίνουν.

Σελις δη

Ούτ’ ’Αριάδνη, ούδ’ Έρσιλία,
Ούτε Ελένη, ούτ’ ’Ασπασία, 
Κάλλη αρχαία ιστορικά,
’Έστησαν τόσα, διά συζύγων, 
’Ανδρών σκηπτούχων τών ύψιζύγων, 
Λαμπρά μνημεία ήρωϊκά.

Χαϊρε, Δέσποινα Λακίας, 
Χαΐρε, στήλη σωτηρίας, 
Έχαλίνωσες, ΜΑΡΙΑ 
Καί τοΰ κόσμου τά στοιχεία !

Λιά ΣΓΖΓΓΟΓ τοΰ εφάμιλλου,
Λακών βησέως, Λακών Ρωμύλου.. 
’Ισχύεις πλέον καί Θεαινών,
Τήν Ρωμανίαν ν’ άναμορφώσης, 
ΙΙΑΝΑΩΡΑ ΜΗΤΕΡ, όμογενών ! κλ.

Πλήν τού ανωτέρω ποιητικού έργου, δ Άριστίας έγραψε xul άλλα 
ποιήματα έν τή ρουμανική όμως γλώσση, ώς π. χ. τά εξής: α') «20 Decembrie 
1 8 4 2 » ’), δι’ ου απευθύνει ευχάς προς τον πρίγκιπα Γεώργιον Bibescu, (3') 
«Oda la intronarea pre inalt-atului nostru Domn Georgie D. Bibescu, 
1 8 4 3 . Februarie 1 4 » * 2 3 *) (’{.Ιδη εις τήν ένθρόνισιν τού υψηλότατου ήγεμόνος 
μας κλπ.). Μετά τον τίτλον προτάσσει τά εξής έν ελληνική γλώσση : Έηε-
φάνης σήμερον τή οΙκουμένη | καί ιό φως σου, Κύριε, έσημειώ&η Ιφ ’ 
| ήμας, έν έηιγνώοει ύμνοϋντας σε/..., γ') «Προς τήν Anna Davilla*)», 

δ') «Critica Aprodolui Purice in versuri» (Κριτική τού θυρωρού βογιά- 
ρου εις στίχους). Τό ποίημα τούτο είναι ανέκδοτον, εύρίσκεται δέ εις τό ύπ’ 
αριθμόν 787 χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τής ρουμανικής ’Ακαδημίας5). 
Προς τούιοις άναφέρομεν ενταύθα καί τό επικόν του ποίημα «Print,ul Ro

ll 'AXovxas είναι παραπόταμος τοΰ Δουνάβεως, κοινώς Όλτος.
2) Foaie pentru luinte, Brashov 1843, άρ. 3, Δευτέρα 18 Ιανουάριου, σ. 

17. Curierul Romanesc, Supplement, anul 1843, Bucures.ti, άρ. 1.
3) Curierul Romanesc, Bucur. 1843, άρ. Ο, Δευτέρα 1 Μαρτίου, σ. 65.
41 Revista contimporana, anul 1S74, Sem. I, a. 161 — 164. Τό ποίημα 

είναι είς έξαμέτρους ρουμανικούς στίχους, έγράφη δε συμφώνως πρός σηαείωσιν 
τής συντάξεως τοΰ περιοδικού Revista contimporana, αυτόθι σ. 161, δυο ετη πρό 
τής δημοσιεΰσεώς του. Έ ν αΰτφ ό Ά ριστίας θρηνεί τήν άπιόλεισν τής Ά ννη ς Da
villa, τήν όποιαν έθρήνησεν ολόκληρος ή Βλαχία.

5) loan Bianu καί G. Nicolaiasa, Catalogul manuscriptelor Romanes,ti, 
τ. I ll, Craiova 1931, σ. 58.
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man | Stant.e epice inchinate Romanilor | de | K. K. Aristia, | Bucu· 
res,ti | 1 8 4 3 . Τοΰ έργου τούτου τήν έκδοσιν άναγγέλλουσα ή εν Βουκουρε- 
στίψ χόιε έκδιδομένη Ιφημερίς Curierul Romanesc τής 8ης Μαρτίου 1843, 
ο. 84, γράφει τά εξής : «Ό  σερδάρης Κ'. Άριστίας συνέθεσε έπικάν ποίημα 
εν ω ψάλλει την εκλογήν τοΰ ήγεμόνος G. Bibescu εις τον θρόνον τής Βλα
χίας, τήν εορτήν τής ένθρονίσεως χυτού καί την άπήχησιντήν όποιαν είχον οί 
λόγοι τής Αύτοΰ Τψήλότητος τοΰ Ήγεμόνος. Τ6 ποίημα άποτελεΐται έκ χι- 
λίων περίπου όμοιοκαταλήκτων στίχων καί χωρίζεται εις μικρότερα τμήματα, 
πλήρη χριστιανικού πνεύματος καί υψηλής ποιήσεως. Οί ψαλμοί, ό ’Απόστο
λος, τό Εύαγγέλιον, τό χρίσμα καί ό όρκος τοΰ Ήγεμόνος ήνοιξαν εις τον 
ποιητήν εύρύτατον στάοιον, τό όποιον υπερπήδα μέ πολΰν ενθουσιασμόν καί 
κρίσιν». Καί αυτά μέν γράφονται υπό τής Curierul Romanesc, έφημερίδος 
τοΰ φίλου του loan Eliade-Radulescu, άλλ’ ό Vasile Alecsandri, εθνικός 
ποιητής των Ρουμάνων, έδημοσίευσε άντικειμενικωτέραν κριτικήν έν τή 
Salba Riterara, έκδοθείση έν Ίασίφ τφ 1857, σ. 259—268. Ένταΰθα με
ταξύ των άλλων, λίαν ενδιαφερόντων, άναγινιόσκομεν καί τά ακόλουθα : 
«Χειροκροτήσατε Ρουμάνοι καί φωνάξατε ζητώ!, διότι επί τέλους, μετά μα
κράν αναμονήν χιλιάδων τινών ετών κατωρθώθη νά δημιουργηθή ποίημα επι
κόν. Ό αιών τής δόξης μας έφθασε υπό τήν μορφήν ενός τόμου εις σχήμα 
8 ον, πλήρους στίχων δυσνόητων» ’).

Άλλ’ ό Άριστίας έπεδόθη καί εις τήν μετάφρασιν τής Ίλιάδος τοΰ 
Όμηρου εις τήν ρουμανικήν, παραλλήλους προς τά άλλα του έργα, είναι δέ 
δ πρώτος εν Βλαχία, δστις έπεχείρησε νά πραγματοποιήση τόσον δΰσκολον 
έργον. "Οπως δ’ δ ’Ιταλός ποιητής Μόντι άπέδωκε τον "Ομηρον εις τήν ιτα
λικήν γλώσσαν, προσενεγκών οΰτω εις τό έθνος του ανεκτίμητους υπηρεσίας, 
οΰτω καί δ Άριστίας έπεδίωξε μέ μοναδικόν πείσμα νά πραγματοποιήση εν 
τόσον εύγενές ό'νειρον 1 2 3). Τό έργον του ωφέλησε πολύ αλλά παρέμεινε μέτριον. 
"Ηδη κατά τό 1837 έδημοσίευσε τήν μετάφρασιν του υπό τον τίτλον: OMER 
| ILIADA | TRADUSE | de | D. C. ARISTIA | TOMUL I. | Bucu· 

res,ti I in tipografia lui Eliad. | Έ ν τή άναριθμήτφ σελ. 3 —4 τοΰ έργου 
τούτου άναγινώσκομεν τήν άφιέρωσιν τοΰ μεταφραστοΰ προς τον ηγεμόνα 
τής Βλαχίας Αλέξανδρον Δημητρίου Γκίκαν, όσιις μετά μεγίστης χαράς έδέ- 
χθη τήν μετάφρασιν τοΰ Α τής Ίλιάδος καί έδώρησεν εις τον Άριστίαν χρυ
σήν σιγαροθήκην, συνοδεύσας αυτήν μέ τό εξής συγχαρητήριον έγγραφον,

1) V . Alecsandri, Sabba literara, las,i 1857, σ. 259, Ή κριτική τοΰ V. 
Alecsandri διακρίνεται διά τήν λεπτήν της ειρωνείαν. G. Adamescu, Istoria lite
rature! Rotnane, Bucures,ti 1920, σ. 282—283.

2) Τό κουραστικόν έργον τής μεταφράσεω; τής Ίλιάδος τοΰ ήδυνάτησε τήν
ΰρασιν, τήν όποιαν καί έν τέλει άπώλεσε. C. D. Aricescu, Ininorm. lui Aristia, 
έ. ά. σ. 376.
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δημοσιευθέν εν τή Curierul Romanesc της 10ης ’Απριλίου 1837. ’Ιδού to 
κείμενον τοϋ εγγράφου τουτου εν ελληνική μεταφράσει :

«Εμείς ’Αλέξανδρος Λημητρίου Γκίκας, βοεβόδας, έλέω Ηεοΰ 
Έγεμών άπάσης Βλαχίας,

ΙΙρδς τον κ. Κωνσταντίνον Άριστίαν,
Έδέχθην έκ μέρους τής εξοχότητάς σας την μετάφρασήν τής ραψωδίας A 

τής Ίλιάδος τοΰ 'Ομήρου καί είδον τήν προσπάθειαν καί τό τάλαντόν σας, την 
ώραίαν αυτήν καί ακριβή μετάφρασιν, ήτις παραλλήλως καί μέ τούς άλλους 
αγώνας σας εις άλλα επίπεδα δικαίως σάς κάμνει να κερδίσετε τήν ευγνωμο
σύνην καί τήν οδικήν μου καί δλων των Ρουμάνων. Άναγινώσκων τήν μετά- 
φρασιν αυτήν είδον καί πάλιν πόση είναι ή δεξιότης τής ρουμανικής γλώσσης, 
όταν τήν χειρίζεται ό κάλαμος ενός καλλιτέχνου καί αισθάνομαι χαράν, δταν 
τοιοΰτοι ώς υμείς άνδρες χρησιμοποιούν τόσον επωφελώς τάς ώρας τής σχο
λής των. Σάς αποστέλλω μέ τούς λόγους αύτούς καί αυτήν τήν χρυσήν σιγα- 
ροθήκην καί νά τήν δεχθήτε ώς έν άπλοΰν σημεϊον προσοχής, ής έτυχον έκ 
μέρους μου οί ώφέλιμοι κόποι σας.

’Απριλίου 7, έτος 1837 ').
Έ ν δέ ταΐς σελ. III—XX τής αυτής μεταφράσεως υπάρχει μάκρος 

πρόλογος υπό τον τίτλον «Asupra traduct.iei lui Omer»(’ Kai τής μεταφρά
σεως τοϋ Όμηρου)1 2), γραφείς υπό τοΰ loan Eliade - Radulescu ενώ από 
τής σελ. XXI—EXIV ό Άριστίας κάμνει λεπτομερή εισαγωγήν εις τον βίον 
καί τό έργον τοΰ Όμηρου, ως καί εις τήν ύπόθεσιν τής Ίλιάδος.

Πρώτος σπευσας να συγχαρή τον Άριστίαν διά τήν δρασιν του υπέρ 
τής προόδου τών ρουμανικών γραμμάτων ήτο ό Μουντανιώτης, καθηγητής 
τής ελληνικής γλώσσης εν τή εθνική Σχολή Κραϊόβας τφ 1837, δ οποίος τοΰ 
γράφει τα εξής: «Χαίρω, φίλε Κ. Άριστία, δτι εις τό ένδοξον τούτο στάδιον 
τής παιδείας, το όποιον άρχισε νά τρέχη ευτυχώς ή Βλαχία, άκολουθήτε τά 
ίχνη τού σοφού καί φιλοπάτριδος Ήλιάδου (Eliade), εις τόν όποιον ή πατρίς 
του θέλει αναγράψει αθάνατον τήν χάριν καί δι’ άλλα μέν πολλά καί μάλιστα 
δέ δτι συνέτρεξε δραστηριώτατα εις τήν τής γλώσσης τού έθνους του διόρθωσιν 
καί τελείοποίησιν, χαίρω λέγω, βλέπων δτι κατά μίμηαιν τού άξιολόγου τού
του άνδρός, σπεύδετε νά φανήτε συντελής εις τόν τόπον, δστις δταν έπα-
σχεν ή Ελλάς μάς περιέθαλψεν διδούς ήμϊν καταφυγήν......... 'Η έπερχομένη
γενεά θέλει τόν δώσει τόν πρώτον τύπον μεταξύ τών εύεργετών τοϋ γένόυς

1) Τό έγγραφον τούτο έδημοσίευσαν καί οί D. Ollanescu, Teatrul la Ro
mani, Μέρ. B', Bucur. 1899, σ. 92 καί N, Iorga, 1st. liter, roman, in veacul 
XlX-lea, τόμ. I, Bucur. 1907, a. 141.

2) Ό πρόλογος οΰτος άνεδημοσιεύ&η έν τφ Clasicii Romani comentat.i 
sub ingrijirea d-lui N. Cortojan, loan Eliade-Radulescu, scrieri literare, edi- 
t,ie comentata de George Baiculescu, Craiova 1939, a. 199—212.
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του. Συγχωρήσατε μοι διά τήν παρέκβασήν τήν όποιαν έλαδον αφορμήν να 
κάμω άπδ τήν προσφωνητικήν σας έπιστολήν, τήν όποιαν έτάξατε είς τήν κε
φαλήν του «Σαούλ» καί από τούς επαίνους, τούς όποιους έκάματε εις τβν γεν- 
νάδαν (δηλαδή τον Eliade), οίτινες είναι, κατ’ εμέ κριτήν, κατώτεροι τής 
αξίας τοΰ άνδρός...» ').

Βραδύτερου ό Άριστίας έπραγματοποίησε τήν μετάψρασιν τών ε£ 
πρώτων ραψωδιών τής Ίλιάδος εις στίχους ανομοιοκατάληκτους. Τής μετα
φράσεως ταύτης μερικήν δημοσίευσιν εχομεν έν τώ περιοδικά» Foaie peii- 
tru minte, Brashov, 1851, άρ. 13, Πέμπτη 29 Μαρτίου, σ. 101 —103 
και αρ. 14, Πέμπτη 5 Μαρτίου, σ. 105—106. Πρόκειται διά ιό Α τής Ίλιά
δος μέ επαινετικήν σημείοτσιν τής συντάξεως τοΰ περιοδικού άφορώσαν εις 
τήν μετάφρασιν. Έ ν τω αυτή» ωσαύτως περιοδική», αρ. 16 τού ίδιου έτους, 
σ. 124—127, δ I[oan] K[liade] R[adulescuj εδημοσίευσεν ιτριίρον υπό τον 
τίτλον «Kditorul lui Omer, tradus in limba Romiina» (Ό  εκδότης τού 
Όμηρου, μεταφρασθέντος εις τήν ρουμανικήν γλώσσαν), ένθα πλέκει τό έγ- 
κώμιον τού Αριστίου. Κατόπιν ακολουθείή άναδημοσίευσις τού Α τής Ίλιά
δος. ’Αλλά τό άρθρον τού I. Eliade δεν τελειώνει εις αίιτόν τον αριθμόν 
τού Foaie pentru minte, διότι βλέπομεν νά συνεχίζεται εις τό ύπ’ αριθμόν 
17 ψύλλον τού αυτού περιοδικού, σ. 136, καθώς επίσης καί εις τό ύπ’ αριθ
μόν 18 ψύλλον, σελ. 140—141. Τής ιδίας δέ ραψωδίας άναδημοσίευσις έγέ- 
νετο έν τω Repturariu rumanesc τού A. Pumnul, τόμ. IV, μέρος 2ον, 
Vieanna 1865, σελ. 17—33, στίχος 1—672.

Άλλα πλήν τής ανωτέρω δημοσιεύσεως, έχομεν καί ετέραν μεταγενε- 
στέραν, δεικνύουσαν τήν επίμονον προσπάθειαν τού ’Αριστίου διά τήν τε
λειοποίηση’ τής άποδόσεως τοΰ Όμηρου εις τήν πτωχήν ρουμανικήν γλώσ
σαν. Ούτω μετά τριακονταετίαν από τής πρώτης του μεταφράσεως εκδίδει τό 1

1) Τ ή ν  α ν ω τ έρ ω  ε π ισ τ ο λ ή ν  ε δ η μ ο σ ίε υ σ ε ν  ε λ λ η ν ισ τ ί ό Κ .  Ά ρ ι σ τ ί α ς  έν  σελ . 
X X I V — X X V  τ ή ς  μ ε τα φ ρ ά σ ε ω ς  τ ή ς  Ί λ ιά δ ο ς ,  B u c u r .  1837. ’ Α λ λ ά  π ο ιο ς  ε ίν α ι  ό 
Μ ο υ ν τ α ν ιώ τ η ς  ; Ι Ι ιθ α ν ο ιτ α τ α  ό  έκ  Μ ο υ ν τά ν ο υ ν  Μ .  ’ Α σ ία ς  Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Π ρ α ΐδ η ς  (1791 
— 1873), δ σ τ ις  ή λ λ α ξ ε ν  ό ν ο μ α . Μ ε τ ά  τ ή ν  ά π ο φ ο ίτ η σ ίν  του  έκ  τοΰ  σ χ ο λ ε ίο υ  τ ή ς  π α -  
τ ρ ίδ ο ς  του , ο ύ το ς  έ ξ ή τ η σ ε ν  ά ν ω τ έ ρ α ν  μ ό ρ φ ω σ ιν  ε ις  τ ή ν  Μ ε γ ά λ η ν  τ ο ΰ  Γ έ ν ο υ ς  Σ χ ο 
λ ή ν  έν Κ ω ν )π ό λ ε ι,  ε ίς  τ ή ν  ε λ λ η ν ικ ή ν  ’ Α κ α δ η μ ία ν  Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ίο υ ,  κ α θ ώ ς  κ α ί  ε ις  τ ή ν  
Ε υ ρ ώ π η ν ,  Ένα ά ν α δ ε ιχ θ ή  β ρ α δ ύ τερ ο υ  κ α θ η γ η τ ή ς  έν  Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ίτ ρ . Ό  Γ .  Π ρ α ΐδ η ς  
ή  Μ ο υ ν τ α ν ιώ τ η ς  ω σ α ύ τω ς  έ λ α β ε  μ έρος  ε ίς  τ ή ν  ε λ λ η ν ικ ή ν  έ π α ν ά σ τ α σ ιν ,  μ ε τ ά  δέ 
τ ή ν  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ιν  τ ή ς  'Ε λ λ ά δ ο ς  ά ν ή λ θ ε ν  ε ίς  υ ψ ηλ ά  α ξ ιώ μ α τ α  έν  τφ  έ λ λ η ν ικ φ  
Κ ρ ά τ ε ι .  'Α λ λ ά  κ α ί ό  ι Ιό ς του  ’ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  γ ν ω ρ ίζ ο μ ε ν ,  ό τ ι  έ π ε σ ε ν  ή ρ ω ϊκ φ ς  μα - 
χ ό μ εν ο ς  ε ίς  τ ή ν  π ο λ ύ ν εκ ρ ο υ  μ ά χ η ν  το ΰ  Β α φ έ  Ά π ο κ ο ρ ιό ν ο υ  ύ π έρ  τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ία ς  τ ή ς  
Κ ρ ή τη ς  κ α τ ά  τό  1866. Π ε ρ ί  τοΰ  Γ .  Π ρ α ΐδ η  ( Μ ο υ ν τ α ν ιώ τ ο υ )  βλ. Θ .  Ά & α ν α ο ίο ν ,  
Π ε ρ ί  τ ώ ν  ε λ λ η ν ικ ώ ν  Σ χ ο λ ώ ν  έν  Ρ υ υ μ α ν ίρ ,  Ά θ ή ν η σ ι  1898, σ. 93. Τ ρ. Ε υ α γ γ ε λ ίδ ο υ , 
Ή  π α ιδ ε ία  ε π ί  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία ς ,  τ. Β ’ , ’ Α θ ή ν α ι  1936, σ. 106, σ η μ . '2α κ α ί  σελ . 107. 
Τ ο ΰ  δέ 'Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Π ρ α ΐδ η  ή  π ρ ο τ ο μ ή  ε ύ ρ ίσ κ ε τ α ι ε ίο  τό  έν  ’ Α θ ή ν α ις  Π ε δ ίο ν  τοΰ  
Ά ρ ε ω ς  (κ ή π ο ς )  π α ρ ά  τ ή ν  έ κ κ λ η σ ία ν  τώ ν  Τ α ξ ια ρ χ ώ ν .
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έργον «Homeru Iliada, ϊη versuri hexametre, tradus de C. Aristia, Ra- 
psodia I. Bucures.ti 1 8 6 8 , XIX-|-2 6  σ.». Τής νέας του ταύτης μεταφρά- 
σεως απόσπασμα έδημοσίευσε τφ 1867 τό εν Βουκουρεστίρ) έκδιδόμενον πε
ριοδικόν «Atheneul Roman», αριθ. 10 και 11 (Μαρτίου—’Απριλίου), σ. 
341 — 346. Τό απόσπασμα τοΰτο περιλαμβάνει τούς στίχους 1—201 τοΰ A 
τής Ίλιάδος. ’Ιδού ό πρώτος στίχος : Canta, ο diva, meni ’a lui Pelide 
Achille, funesta ‘). ’Από σημείωσιν τής σ. 341 τοΰ ώς άνιο φύλλου τοΰ 
«Atheneul Roman» μανθάνομεν, δτι μέλη τινά τοΰ ομωνύμου προς τό 
περιοδικόν τοΰτο φιλολογικού Συλλόγου Βουκουρεστίου, άντιστοιχοΰντος πρός 
τον ήμέτερον «Παρνασσόν», παρεκάλεσαν τον Κ. Άριστίαν ν’ ανακοίνωση 
είς την συνεδρίαν τοΰ Συλλόγου, την γενομένην κατά την 12ην ’Απριλίου 
1867, αποσπάσματα τινα τής μεταφράσεως τοΰ Όμηρου. Έ πι τή ευκαιρία 
ταύτη ό Άριστίας άνεπτυξε και περί τοΰ δακτυλικού εξάμετρου, τό όποιον 
έχρησιμοποίησεν εις την μετάφρασίν του. Εις δε τά ύπ’ άριθ. 12, 13 καί 14 
φύλλα τοΰ ώς άνω περιοδικού τοΰ έτους 1867 συνεχίσΟη ή δημοσίευσις τής 
μεταφράσεως τοΰ Α  τής Ίλιάδος, στίχ. 202—413.

Κατά τό επόμενον έτος 1868, εις τό α'φύλλον τοΰ δευτέρου έτους τοΰ 
έν λόγιο περιοδικού, σ. 57—75, εδημοσίευσε την Disertatio | despre | Ile- 
xametrul [ Antic Hellen s,i modernu Romanesc | s ,i queva despre 
limba | , ήτοι μελέτην περί τοΰ ελληνικού δακτυλικού εξάμετρου καί τής νεω- 
τέρας ρουμανικής μετρικής μετά τινων σχολίων περί τής γλώσσης. Μετά 
την μελέτην ταύτην επεται ή μετάφρασις τοΰ Α  τής Ίλιάδος, στ. 1—611, σ. 
75—102, ειτα δέ τό Καταστατικόν τής «Φιλαρμονικής Εταιρείας Βουκον. 
ρεστίου», σ. 104 —119. Εις την έν λόγο.) μελέτην του διά τό δακτυλικόν έξά- 
μετρον ό Άριστίας παρουσιάζει ίκανάς ενδείξεις φιλολογικής καταρτίσεως, 
διότι, κατέχων τό θέμα του, ανατρέχει είς τάς περί μετρικής εργασίας τής 
εποχής του, ως π χ. είς την «Μετρικήν» τοΰ Ζηνόβιόν Πώπ, μαθητοΰ τοΰ 
όνομαστοΰ διευΟυντοΰ τής ελληνικής ’Ακαδημίας Βουκουρεστίου Λάμπρου Φω- 
τΛχδου, έχει δ’ ύπ’ όψιν καί τάς μεταφράσεις τής Ίλιάδος των Χριατοπού- 
λου καί Τανταλίδου, ώς καί την έν τή ιταλική τοΰ V. Monti. Σημειωθήτω 
ακόμη δτι τής τελευταίας του μεταφράσεως τό αύτόγραφον εύρίσκεται έν τή 
Βιβλιοθήκη τής ρουμανικής ’Ακαδημίας ύπ’ αριθ. 217 1 2). Τό χειρόγραφον 
ταύτης περιλαμβάνει α') 877 στίχους έκ τής ραψφδίας Β τής Ίλιάδος, β') 
440 στίχους έκ τής ραψφδίας Γ, γ') 544 στίχους έκ τής ραψφδίας Δ 3), δ")
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217 στίχους εκ της ραψωδίας Ε μετά τής ύποθέσεώς της εις το πεζόν, ε') 
529 στίχους εκ τής ραψφδίας Ζ και στ') 482 στίχους εκ τής ραψφδίας Η. 
’Έπειτα ακολουθούν 4 φύλλα περιέχοντα εξάμετρους στίχους εκ τών άλλων 
τής Ίλιάδος ραψωδιών σποράδην. Εις το δεύτερον εκ των τελευταίων 
τούτων φύλλων τοϋ χειρογράφου εχομεν 53 στίχους από τό Φ τής 
Ίλιάδος, εις δε τό τελευταΐον φυλλον τής σ. 62, κατά την άρίίίμησιν 
τής ρουμαν. ’Ακαδημίας, δ Άριστίας έχει γράψει ολίγα τινά διά τό διάμε
τρον και την δυσκολίαν τής άποδόσεώς του εις την ρουμανικήν γλώσσαν.Ώς 
βλέπομεν ή ανωτέρω χειρόγραφος εργασία είναι συνέχεια τής κατά τό 1868 
β' έκδόσεως τής πρώτης ραψορδίας τής Ίλιάδος.

Ό Άριστίας διά νά ερμηνεύσω έμμέτρως τον "Ομηρον εις γλώσσαν 
πτωχήν και ήκιστα καλλιεργημένων κατά τήν εποχήν εκείνην, ήτο φυσικόν νά 
ευρεΟή ενώπιον πλείστων δυσχερειών, τάς οποίας μόλις κατά τάς ημέρας μας 
επέτυχε ευκολώτερον και τελεσφορώτερον νά υπερνικήσω δ καθηγητής τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ έν Βουκουρεστίφ Πανεπιστημίου Γεώρ. Murnu '). 
Καί ή μέν μετρική άπόδοσις τής Ίλιάδος υπό τοΰ Άριστίου είναι τελείως 
πλημμελής, διότι τό μέν δεν ήδυνήθη νά εννοήσω τήν διαφοράν μεταξύ προ- 
σφδίας καί ρυθμού, άρχαίου καί νεωτέρου μέτρου, τό δέ ή γλώσσα τής με- 
ταφράσεώς του είναι πλήρης νεολογισμών, πράγμα τό όποιον έκαμε πολλούς 
εκ τών κριτικών καί ιστορικών τής ρουμανικής λογοτεχνίας νά τον κατακρί
νουν. Παρ’ δλας όμως τάς άτελείας, τάς οποίας παρουσιάζει τό έργον αυτό, 
έν τοΰτοις δεν παύει νά έχη τήν αξίαν του, ώς απαρχή συστηματικωτέρας ερ
γασίας.’Επίσης θά πρέπη νά έκτιμάται ούχί συμφώνως προς τήν θέσιν, τήν 
όποιαν ημείς λαμβάνομεν σήμερον ενώπιον τών φιλολογικών ζητημάτων καί 
τάς απαιτήσεις τής συγχρόνου γλωσσικής καί αισθητικής επιστήμης, αλλά 
πρωτίστως πρέπει νά ληφθοΰν ύπ’ όψιν « ί γλωσσικαί και πνευματικοί συν- 
θήκαι, ύφ' ας εΐργάσθη δ μεταφραστής.

Άλλωστε ή ρουμανική γλώσσα, κατά τον ίδιον τον Ν. lorga «δέν είχε 
δημιουργήσει ακόμη διά τήν ποίησιν τό ΰφος τών μεγάλων ήμερων, τό ΰφος 
τών μυστικών στιγμών, καθ’ άς τό πνεύμα ζή μόνον του. Εις το λαϊκόν 
ιδίωμα τής πρόζας, χαρακτηριζόμενο',/ από πληθΰν ελλείψεων καί χασμάτων, 
μέ τήν παράθεαιν επιθέτων άνευ εικόνων, εις τό βραδυποροΰν άσμα ενός ρυθ- 
μοΰ, δστις οπισθοχωρεί, ήθέλησέν ο Άριστίας νά μάς δώση τήν χαλκίνην 
δόνησιν τοΰ παλ,αιοΰ έπους, του ψάλλοντας τόν ελληνικόν ήρωϊσμον. Έν τού· 
τοις τό έργον τοΰ μεταφραστοΰ παρ’ δλας τάς ελλείψεις του άξίζει επαίνων. 
Έ χει τήν ιδίαν άςίαν τής εν τή γαλλική μεταφράσεως τού 'Ομήρου υπό τοΰ 1

ί 00
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Delille. Βραδύτερον έφάνη εις τόν Άριστίαν, δτι ή μετάφρασις τοΰ 1837 
είναι άπλή, ούχί δέ φιλολογική. Άπεφάσισε λοιπόν νά τήν κάμή έκ νέου εις 
έξάμετρον ήρωϊκόν στίχον καί εις μίαν γλώσσαν με απείρους ιδιοτροπίας. 
Εις τήν τελευταίαν αυτήν απόπειραν υπήρχε ρυθμός τις, άλλα τό περιεχόμε
νο'/ έξηνεμίσθη» ')

"Ετερος κριτικός τής ρουμανικής -λογοτεχνίας, ό Onisifor Gliibu εις 
αρθρον του «Un inovator uitat» (ΕΓς λησμοντ|ί)εΐς νεωτεριατής), δημοσιευ- 
θέν εις τό περιοδικόν Floarea Darurilor, τόμ. II, Bucures.ti 1907, σ. 
439—440, γράφει δτι δ Άριστίας «έκαμε τήν πλέον κακήν μετάφρασιν από 
γλωσσικής άπόψεως. Αί λεγεώνες τών νεολογισμών του, πολλοί τών όποιων 
δεν Ιπέζησαν ούτε εις αυτήν τήν λογοτεχνικήν γλώσσαν, δίδουν εις τήν μετά- 
φρασίν του μίαν από τάς πλέον περιέργους όψεις... ()ύ μόνον δ’ αί λέξεις άπο- 
τελοΰν το ουσιαστικόν ελάττωμα τής γλώσσης τοΰ Άριστίου, άλλ’ ετι καί ό 
συνδυασμός αυτών είναι έλαττωματικός».

Άλλ’ ίδωμεν τι φρονεί περί τοΰ Άριστίου ό σύγχρονος αυτοϋ Γάλλος 
J .  A. Vaillant «Ό  Άριστίας, λέγει, δστις δέν είναι Ρουμάνος, άλλ’ έτίμησε 
τήν Ρουμανίαν, δλίγα πρωτότυπα έργα έχει συνθέσει, άλλά μετέφρασε en mai- 
tre. Εις γλώσσαν δλίγον πτωχήν εις μεταφοράς καί άσχημάτιστον λογοτεχνι- 
κώς, ή μετάφρασις τής Ίλιάδος υπήρξε έπιχείρησις, ήν δλος ό κόσμος έκρι. 
νεν άνωτέραν τών δυνάμεων τοΰ Άριστίου. Τπήρχον εμπόδια, άτινα ήδύναντο 
νά κλονίσουν καί τόν άνθρωπον τής μεγαλυτέρας φιλολογικής αξίας. Ό Ά ρ ι
στίας δέν έπτοήθη καί οί Ρουμάνοι ώφειλαν τουλάχιστον νά τόν εύγνωμονοΰν, 
διότι έτόλμησε νά έχη τόσον υψηλήν γνώμην διά τήν γλώσσαν των. "Οταν τις 
άναγινώσκη τά έργα του, βλέπει δτι κατέχει τήν γλώσσαν των καί δτι δέν 
τήν αισθάνεται όλιγώτερον καλώς άπό εκείνους, οίτινες κολακεύονται δτι τήν 
έννοοΰν καλύτερον. Ή ρουμανική γλώσσα ήτο πτωχή εις λέξεις καί αυτός 
τήν έπλούτισε μέ νέας, ήτο τραχεία εις τήν σύνθεσίν της καί αυτός έξωμά- 
λυνε καί κατεπράϋνε τήν ύφήν της, δπου δέ ένόμισεν δτι στερείται μεταφο
ρών τήν έπλούτισε μέ τοιαύτας δλόκληρον. Τέλος παρουσιάζεται τόσον δυνατός 
εις τό ύφος, τόσον πιστός εις τήν μετάφρασιν, τόσον καλλιτέχνης, τόσον ποιη
τής, ώστε 6 Pope δέν είναι πλέον ό καλύτερος μεταφραστής τοΰ αθανάτου 
έπους.ΈπΙ τοΰ παρόντος ή άνάγνωσις τοΰ έργου του είναι δύσκολος εις τά πλή
θος, άλλά μέ δλίγην καλήν θέλησιν ό καλλιεργημένος άνθρωπος ευρίσκει εις 
αυτό μεγάλην γοητείαν. Τον κατακρίνουν μέ τό έπιχείρημα δτι είσήγαγεν 
εις τήν γλώσσαν πολύ περισσοτέρας τοΰ συνήθους έλληνικάς λέξεις, ως πρός 
τοΰτο δμιος είναι άπολύτως δικαιολογημένος, διότι δέν ήδύνατο νά κάμη άλ
λως... Τέλος ή μετάφρασις του υπήρξε τό άντικείμενον άδικου κριτικής. 
Άλλά διατί λοιπόν ; Διότι ό συγγραφεύς τό μέν είναι ξένος, Έλλην et il 1
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doit le tenir a l’honneur, c’est un horame d’etude, un liomme de science 
qui a voulu bien merite d’un pays qu'il aime. Δέν φοβοΰμαι καθόλου νά 
είπω δτι ή μετάφρασίς του. αν κριθή από τόν γνωρίζοντα τήν ρουμανικήν 
γλώσσαν, είναι τώρα καί θά είναι καί εις το μέλλον έργον μεγάλης αξίας, ή 
έποία θά αύξάνη δσον γίνεται παλαιότερον... ’Εγώ προτιμώ τό έργον του 
παρά τά 9)10 τής ρουμανικής λογοτεχνίας. Εις αυτό Ισως θά μοί είπη τις : 
«Τό πιστεύω, σείς δέν είσθε Ρουμάνος». Εις αυτόν θά άπαντήσω : Le nom 
ne fait rien a la chose» ')■

Άλλα πλήν τοΰ Γάλλου J .  A. Vaillant καί ό πατήρ τής ρουμανικής 
φιλολογίας και εθνικός τών Ρουμάνων διδάσκαλος 'Ιωάννης Ήλιάδης Ραν- 
τονλέαχου, υποστηρίζουν Ικθύμως τήν μετάφρασιν τοΰ Άριστίου, γράφει : 
«Τολμώ νά είπω, δτι πρέπει νά όπερηφανευώμεθα περισσότερον παντός άλλου 
έθνους διά τήν μετάφρασιν τοΰ Άριστίου, νά τοΰ είμεθα εύγνώμονες καί νά 
τόν εύχαριστήσωμεν διά τους κόπους του. Έ  μετάφρασίς παρά τό πρότυπον 
είναι ώς τό άντίγραφον εΐκόνος ζωγράφου. Ή ’ ϊλιάς τοΰ 'Ομήρου δέν είναι 
είκών, δέν είναι περιγραφή, είναι κάτι περισσότερον άπό αυτά, είναι ή ιδία 
φύσις, παρουσιαζομένη ενώπιον μας μέ τους ώραίους της στίχους. Είναι είς 
μαγικός καθρέπτης μεταφέρουν καί μετουσιώνων ή μας εις τήν ιδίαν τήν φύσιν. 
Διά νά γνωρίση τις, διά νά έννοήση τόν μέγαν αυτόν ποιητήν πρέπει νά τόν 
άναγνώση είς τό πρωτότυπον, δσοι δ’ έπεχείρησαν νά τόν μεταφράσουν δέν 
επέτυχαν τίποτε περισσότερον παρά νά παρουσιάσουν είς τούς άναγνώστας 
των άντίγραφον μάλλον άνάξιον καί νά διηγηθοΰν κατ’ άτυχή ώς επί τό πολύ 
τρόπον τάς ώραιότητάς του. Έ  άντιγραφή, τήν όποιαν παρέχει ό Άριστίας 
είς τούς Ρουμάνους είναι ή καλυτέρα, διότι έγνώριζε νά παρατηρή τό έργον 
τοΰ ποιητοΰ ούχί ώς εικόνα, τήν όποιαν έπρόκειτο ^ά άντιγράψη, άλλ’ ώς 
τήν ιδίαν τήν φύσιν, οδτω δ’ ό χρωστήρ αύτοΰ έζωγράφισεν ούχί άντίγραφον 
εΐκόνος, άλλ’ έπί πλέον είς τό άντίγραφον αύτό έθεσε τόν ίδικόν του τρόπον 
τοΰ βλέπειν, τήν μίμησίν του καί τήν ψυχήν του» ’).

Προς τούτοι; δ 'Ιωάννης ΉΙιάδης Ραντουλέσκου νομίζει, δτι δέν 
ήτο καιρός δια κριτικήν, άλλ εποχή πνευματικής έξορμήσεως. ΓΙροτρέπων 
δέ τούς συμπατριώτας του εις τήν πνευματικήν εργασίαν λέγει: «...Ρουφάτε 
τό μέλι άπό τά άνθη καί άφήνετε τάς μυίας νά επιζητοΰν ματαίως τροφήν. 
Γράφετε μέ ψυχήν καθαράν καί άρχίσετε νά έργάζεσθε καί τό έθνος θά άνα- 
φέρη μέ τιμήν τό εύλογημένον σας δνομα»1 2 3).

Περισσότερον εΰπρόσδεκτος άπό τήν μετάφρασιν τής Ίλιάδος Ιγένετο 
ή υπό τοΰ Άριστίου μετάφρασίς τής «Βίβλου» είς τήν ρουμανικήν, δημο-

1) J .  A .  V a i l l a n t ,  I , a  R o u m a n ie  o u  l i i s t o i r e ,  la n g u e ,  l i t t e r a t u r e ,  o r o g r a -  
p h ie ,  s t a t i s t iq u e  e tc .  τόμ . I l l ,  P a r i s  1814, a . 2 1 6 — 222.

2) Ί δ έ  C la s i c i i  R o m a n i  c o m e n t a t . i  κ λ π .  έ. ά . σ. 199.
3) Ί δ έ  C l a s i c i i  R o m a n i  c o m e n t a t . i  κ λ π . ε. ά . σ. 212.
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σιευθεϊσα ταυτοχρόνως με τήν ύπό τοϋ Ί . Ήλιάδου Ραντουλέσκου μεχάφρα- 
σιν χοΰ ϊδίου έργου. Ουτω χφ 1859 δ Άριστίας έδημοσίευσε ιούς «Ψαλ- 
μούς» χοΰ Δαυίδ εις χόμον εξ 160 σελίδων, έξόδοις τής βρεχαννικής Ίερο- 
γραφικής Έχαιρείας. Ιδού ό χίχλο: τής μεχαφράσειος χαύχης: Biblia sacra j 
Psalmi | din | ultima edit.iune Ellenica recor|rectate supra Ebraici- 
loru | Arhetipi, tradusa de | K. ARISTlAS. | Bucuresci | cu cheltueala 
societat.i Ierografice | Bretanice s,i streine spre propaga rea sfintu- 
lui cuvintu in Bretania | s,i alte nat.iuni. 1 8 5 9 . Έκ 4 σελ. άναριθ. -f- 1 
—157 σελ. Πλήν τών « Ψαλμών» κατά χό αύχό έτος έξέδωκε καί χην «Γέ· 
νεαιν», ήχις αποτελεί χό α' μέρος χης «Biblia sacra ( din ultima edit.iune 
κ.λ.π.», Bucuresci 1859, έκ 4 σελίδων αναρίθμητων -f- 1 —128 σελίδων. 
Κατόπιν εξέδωκε χόν «Ήααΐαν» και πάλιν διά χοΰ άνωχέρω χίχλου και 
καχά χό αύχό έχος έκ 4 σελίδων αναρίθμητων -f~ 1 —122 σελίδων.

Εϊπομεν ότι ή υπό χοΰ Άριστίου μετάφρασις χης « Βίβλου» έχυχεν 
ευμενούς υποδοχής έν Ρουμανίιχ. Τοιουτοτρόπως ό Gh, Ghibu χαρακτηρί- 
ζων αυτήν ώς καλυτέραν τής υπό τού Ίωάννου Ήλιάδου Ραντουλέσκου με- 
ταφράσεως χοΰ αυτού έργου λέγει: «'Ο Άριστίας έπέτυχε ν’ άποδώση εϊς 
τήν ρουμανικήν γλώσσαν τήν ουσίαν καί τό πνεύμα τής «Βίβλου». Δυστυχώς 
όμως δέν ήκολούθησαν δλοι τήν κατεύθυνσιν, τήν όποιαν έχάραξεν 0 Έλλην 
μεταφραστής καί δέν έβάδισαν τήν όδόν, ήν εκείνος ήνοιξε. Καί έπέτυχεν εις 
τό εργον του αυτό καλύτερον άπό τούς άλλους, διότι έχρησιμοποίησε τό ελ
ληνικόν κείμενον τών έβδομήκοντα, έξ ού καί μετέφρασεν απ’ ευθείας εις τήν 
ρουμανικήν γλώσσαν» ').

“Εχερα δευτερευούσης σημασίας έργα χοΰ Άριστίου, ά’ιινα ειδον χό 
φώς τής δημοσιόχηχος, είναι χά κατωτέρω καχά χρονολογικήν σειράν έκδόσεως.

1) Prescurtare j de Grammatica Frant.ozeasca | Alcatuita | de 
K.ARISTIA I Profesor in colegiul N ational din | Sf.Sava. | Bucures.ti
I din tipografia lui Kliad | !) 1835, εις 4ov, έκ 3 σ. αναριθ.+4—62 σελ.

2) Prescurtare | de | Grammatica frant.ozeasca | dupa tipul pre- 
scurtarei | DD : NOEL s,i SARSAL | alcatuita | de | Serdarul K. A- 
RISTIA I ’ ) Bucuresci | in tipografia Colegiului Sf. Sava. | 1839, εις 
4ov, έκ 4 σελ. άναριθ.-}-92-[-l—XX σ. Έ ν χφ προλόγφ χοΰ έργου χούχου 
(άναρίθμ. σελ. 3) δ Άριστίας απευθυνόμενος προς τούς μαθηχάς του ανα
πτύσσει τούς λόγους τούς ώθήσανχας αύχόν νά κάμη χήν μεχάφρασίν του 1 2 3

1) Ί δ έ  F lo a r e a  D a r u r i l o r ,  χόμ. I I .  B u c u r .  1907, 7 ’ Ο κ τ ω β ρ ίο υ ,  σ ελ . 439-440.
2) ( = Έ π ι τ ο μ ή  Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς  τ ή ς  γ α λλ . γ λ ώ σ σ η ς , γ ε ν ο μ έ ν η  ΰ π ό  τ ο ΰ  Κ .  Ά -  

ρ ισ τ ίο υ ,  κ α θ η γ η τ ο ΰ  έν  τφ  Έ θ ν ι κ φ  Κ ο λ λ ε γ ίφ  τ οΰ  ‘ Α γ ίο υ  Σ ά β β α .  Έ ν  Β ο υ χ ο υ ρ ε -  
σ τ ίιρ .  Έ κ  τ οΰ  τ υ π ο γ ρ α φ ε ίο υ  τ οΰ  Ί ω ά ν ν ο υ  Ή λ ιά δ ο υ ) .

3) ( =  Έ π ι τ ο μ ή  Γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς  τή ς  γ α λ λ .γ λ ώ σ σ η ς  κ α τ ά  τ ή ν  Ε π ι τ ο μ ή ν  τ ώ ν  κ .κ . 
Ν ο έ λ  κ α ί  Σ ά ρ σ α λ ,  γ ε ν ο μ έ ν η  ΰ π ό  τοϋ  σ ε ρ δ ά ρ η  Κ .  Ά ρ ισ τ ί ο υ ) .
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αυτήν τής Γραμματικής τής γαλλ. γλώσσης, ήτις είναι πληρέστερα τής κάτι* 
το 1835 υπ’ αυτοΰ εκδοθείσης.

3) Grammatica j Franceza j Pentru Elevii Romani, | lucrata | 
de | K. K. ARISTIA, | Bucuresci | In tipografia Colegiului Sf. Sava
| 1845, εις 4ov, εξ 6 σελ. αναρι9.-(-158 σελ. Έ ν τή αναριθμήτφ σελίδι 3 

υπάρχει ή άφιέρωσις : PRE CINSTITULUI | MARELE BAN | Prezi. 
dent al inaltului Diban,efor al s.coalelor Nat,ionale, | Domnului Domn 
| ALEKSANDRU FILIPESCU | KABALER A MAI MULTOR 

ORDINE *). Ή  Γραμματική αυτή ετι και σήμερον είναι αρκετά χρήσιμος.
4) ABECEDAR FRANT.OZESC8) | alcatuit | de Κ. ARISTIA 

| Profesor in colegiul National din Sf. Sava, | Bucuresci | in tipogra
fia Colegiului Sf. Sava, | 1839, εϊς 4ov, l —96 σελ.

5) Culegere | de lect.ii istorice, fizice s,i morale | incipate | de 
D.Wilm, [ s,i traduse | de | serdarul K. Aristia ( s) | Bucuresci | in ti- 
pografia Colegiului Sf. Sava. | 1839. Πρόκειται περί εγχειριδίου περιέ- 
χοντος διαφόρους ίστορικάς, φυσικάς και ήθικάς διηγήσεις εις την γαλλικήν 
και ρουμανικήν γλώσσαν.

6 ) SATEANULU CRESTINU | Sau | Partea morala din fo- 
aiea satului | lucrata S de | Serdarului | Constantin Aristia *) | Bucu
resci | in tipografia sfintei mitropolie | 1853, εις 4ov, 3 cp.-j-247 σελ.-{- 
IV—f- 8  σελ. To εργον τούτο αφιερώνει ό συγγραφευς εις τήν πριγκίπισσαν 
’Ελισάβετ S ,tirbei, μητέρα των ορφανών τής Βλαχίας.

7) Plutarhu | Parallela | sau Viet.ile barbat.iloru illustri | tra- 
dussu din Ellenes.te | de | K. Aristia | tomul I | Bucuresci | tipogra
fia Collegiului Nat.ionalu, 1857.

8) Cantare | Cantarea copilelor | din | pensionului Statului ca- 
tre Doamna Loru ] Directrice | E. DE BLAPAMBERG | compusa | 
de | K. Aristia. [ Bibliotecarulu Collegiului Nat.ionalu s) | La recon
naissance et P aimant | des bons cceurs | Goldoni. | Bucuresci | Tipo
grafia Nat.ionalu a lui Josifu Romanoru s,i companie. | 1858, 22 σε- 1

1) (=Πρός ιόν έντιμότατον μέγαν μπάνον, πρόεδρον τοΰ ύψηλοΰ διβανίου, 
έφορον των εθνικών σχολείων, κύριον κύριον ’Αλέξανδρον Φιλιππέσκου, πολλών 
ταγμάτων ιππότην). Μπάνος=Διοικητής.

2) (=Γαλλικόν Άλφαβητάριον).
3) (=  Συλλογή Ιστορικών, φυσικών καί ηθικών μαθημάτων τοΰ Wilm, με- 

ταφρασθέντων ύπό τοΰ Άριστίου).
4) (= '0  χριστιανός χωρικός ή ηθικόν μέρος τής έφημερίδος τοΰ χωρίου 

συγγρ. ύπό τοΰ σερδάρη Κ. Άριστίου).
5) (= Άσματα ιών παίδων — τών συντηρουμένων άπό τήν σύνταξιν τοΰ 

Κράτους—πρός τήν Διευθύντριάν των Ε. DE BLAPAMBERG, συντεθ. ύπό Κ· 
Άριστίου, βιβλιοθηκάριου τοΰ ’Εθνικού Κολλεγίου).
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λίδες. Εκδότης χοϋ βιβλιαρίου χουχου είναι όΧρησχάκης Ίωαννίνου, όσχις 
χό προλογίζει δι’ άσημάνχου εισαγωγής έκ 1 2  σελίδων.

Έκ των ανωτέρω βιβλιογραφηθένχων έργων ') βλέπομεν μίαν εί- 
σέτι όίγνωσχον πλευράν τής πολυμόρφου δράσεως χοϋ Κ. Άριστίου, δσχις 
διαχελέσας καθηγητής τής ελληνικής καί γαλλικής γλώσσης καί λογοτεχνίας 
εν τφ έθνικφ Κολλεγίο.) τής Βλαχίας J), το όποιον διεχήρησε χό δνομα τής 
ελληνικής Ακαδημίας χοϋ αγίου Σάββα, έξέδωκε κατά διάφορα χρονικά δια- 

■ σχήματα ικανά διδακτικά βιβλία, ήχοι Γραμμαχικάς τής γαλλικής γλώσσης, 
γαλλικόν άλφαβηχάριον διά τους αρχαρίους, συλλογάς φυσικών καί ηθικών 
ιστοριών, άσματα παιδικά καί μέρος έκ χών παραλλήλων βίων χοϋ Πλου
τάρχου. Ώς γνωστόν, μετά την ελληνικήν έπανάσχασιν χοϋ 1821 ή Βλαχία 
παραμερίζουσα παν χό ελληνικόν ήρχισε νά προσανατολίζεται προς τήν γαλ
λικήν γλώσσαν καί φιλολογίαν. Ουχω μετά τήν ελληνικήν έν Βλαχίοι έπίδρα- 
σιν ακολουθεί ή γαλλική. Ό  Ά ριοίίας είναι από τούς ένθερμοτέρους ιθια- 
σώχας χοϋ ρεύματος εκείνου, υπήρξε δ’ έκ χών καλυιέρων καί άξιολογωχέρων 
διδασκάλων τής γαλλικής γλώσσης καί λογοτεχνίας έν Βλαχίρ: προ καί μετά 
τήν έπανάσχασιν τοϋ 1848.

Δ'
Έξ δσων εΐπομεν ανωτέρω σαφώς διαφαίνεται, δχι ό βίος όλος χοϋ 

Κ. Κ. Άριστίου χαρακτηρίζεται από τήν διαρκή προσπάθειαν τούτου προς 
διαφώτισιν καί άνυψωσιν χοϋ πνευματικού έπιπέδου χοϋ ρουμανικού λαού, 
ευρισκομένου εις χά πρώτα βήματα τής πολιτιστικής του πορείας. Καί ως 
ήθοποιός καί ώς συγγραφέας καί ώς καθηγητής ό Άρισχίας εϊργάσθη πάν
τοτε μέ χόν ίδιάζονχα ζήλον καί τον ενθουσιασμόν χοϋ ιεραποστόλου. Ερα
σιτέχνης ήθοποιός πρό τοϋ 1821, επαγγελματίας ήθοποιός βραδυτερον συ- 
νέβαλεν εις τήν ίδρυσιν τής «Φιλαρμονικής ’Εταιρείας» Βουκουρεσχίου καί 
τής «Δραμ. Σχολής», έν ή έμορφώθησαν ύπ’ αύχοϋ τά στελέχη τοϋ έθνικοΰ 
ρουμανικού θεάτρου. Όταν δέ, λόγο.) έπεμβάσεως χών έχθρών ιού ρουμα
νικού λαού, ή ώς άνω «Φιλαρμονική Εταιρεία» διελυθη κσί at έργασίαι 
τού έΰνικοϋ ρουμανικόν θεάτρου διεκόπησαν, ό Άρισχίας καχήλθεν έκ 
Βουκουρεσχίου εις χάς Αθήνας καί έγένεχο ιδρυτής τοϋ μέ σοβαράς χάσεις 
καί αληθείς καλλιτεχνικούς σκοπούς νεοελληνιποϋ θεάτρου. Αλλά πλήν 
χών έπιμόνων προσπαθειών του διά τήν δημιουργίαν έθνικοϋ έν Βλαχίςτ καί 
εν Έλλάδι θεάτρου, ό Άρισχίας υπήρξε συνάμα αγωνιστής τφ 1821 καί 
τραυματίας εις τήν μάχην τοϋ Δραγατσανίου, λαβών βραδυτερον μέρος καί 1

1) Πρβλ. καί Gheor. Adamescu, Contribut.iue la bibliografia Romanea- 
sea, I, Buc. 1921, a. 60—61, II, Bucur, 1923, a. 54, III, Bucur. 1928, σ. 49.

2) Συνεργάτας έν τφ άνιοτάτφ τούτφ έκπαιδευτικφ τής Βλαχίας ίδρύματι 
είχε τούς καθηγητής ‘Δορών, Ίωαννίδην καί Laurian. Έκ τούτων ό Ίωαννίδης 
ήτο Έλλην,
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εις την εν Βλαχία επανάστασιν τού 1848 υπέρ τής ρουμανικής ανεξαρτησίας.
Προς τούτοις διά των μεταφράσεούν του εκ τής ιταλικής, γαλλικής 

και αρχαίας ελληνικής γλώσσης έργων μεστών διδαγμάτων πατριωτισμού, 
αύταπαρνήσεως και αυτοθυσίας έγένετο δ διαπρύσιος κήρυξ τής ελευθερίας 
και δ καλύτερος διδάσκαλος των Ρουμάνων. Τφ δντι τά πλεΐστα τών έργων 
τούτου αρκούντως συνέβαλον κατά τον Th. Colonel εις τον πλουτισμόν τής 
ρουμανικής λογοτεχνίας τού 19ου αίώνος '). Την συμβολήν του αυτήν άνα- 
γνωρίζων καί δ Ν. Iorga γράφει περί αυτού 8τι «ήτο άνθρωπος μέ πολλήν 
μόρφωσιν, μέ εύγενη αισθήματα καί μέ ύφος συγκεντρωμένον καί ενεργητι
κόν. Έπίστευεν ότι ήόόνατο νά έξυπηρετήση συγχρόνως τούς 'Έλληνας καί 
τούς Ρουμάνους» ’ ).

Πράγματι δ Κ. Αριστίας ήγάπα την Ρουμανίαν s) καί την ρουμανι
κήν γλώσσαν, εις την δποίαν ένόμιζεν, δτι ήτο δυνατόν ν’ αποδοθή ον μό
νον ή Άλφιεριανή τραγφδία, αλλά καί δ ωκεανός τής δμηρικής ποιήσεως. 
Διότι φαντασθώμεν όποιον άνεπτυγμένον πολιτισμόν καί δποίαν πολυχρό
νιον πνευματικήν καί διαμορφωτικήν εργασίαν προϋπέθετεν ή γλώσσα, ήτις 
θά κατόπτριζεν δλον τό πνευματικόν ύψος, αλλά καί ολην τήν αφέλειαν καί 
τήν φυσικότητα τού Όμηρου καί ένφ ούδεμίαν προπαρασκευαστικήν εργα
σίαν εϊχε προ αυτού δ μεταφραστής !

Όθεν δι’ δλας αύτάς τάς υπηρεσίας του προς τήν Ελλάδα καί τήν 
Ρουμανίαν δ ’Αριστίας έπέζησε καί θά επιζήση εις τήν άνάμνησιν καί 
τάς εύγνωμονούσας καρδίας Ελλήνων τε καί Ρουμάνων διά τήν πρόοδον 
τών όποιων τόσον έμόχθησε καθ’ δλον τον βίον του, προσενεγκών χάριν 
αυτών τάς σωματικάς του δυνάμεις, τήν ψυχήν του καί τό πνεύμά του. 1

1) Th. Colonel, Figuri contimporane din Romania, t. I, Bucur. άνευ 
χρον. έκδόσ. σ. 101.

2) Ν. Iorga, Istor. liter. Rom. in veacul XIX — lea, τόμ. I, Bucur. 
1907, σελ. 139-140.

3) Έ ν Βουκουρεστίψ είχε συνδεθή μέ τούς κορυφαίους τών γραμμάτων καί 
τής αριστοκρατίας. Οΰτω άπελάμβανε τής φιλίας τοΰ Ίωάννου Ήλιάδου —Ραντου- 
λέσκου, τοΰ ‘Ιωάννου Κουμπινεάνου, τοΰ ποιητοϋ Ί. Βακαρέσκου, τών ηγεμονι
κών οΙκογενειών Γκίκα, Μπιμπέσκου καί Στίρμπεϋ, ώς καί πολλών άλλων Ικ τών 
ίκρουμανισθέντων απογόνων τών Φαναριωτών,
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ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΛΗ ΕΚ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΕΩΣ

Ή  συστηματική αρχαιολογική ερευνά και άναζήτησις ήρξατο ήδη 
πλησιφαέστερον φωτίζουσα τά μέχρι πρό τίνος περί Θράκης εγνωσμένα καί 
άποκαλύπτουσα βαθμηδόν τήν ύπαρξιν σφριγώσης έν αυτή ζωής. Ούτως, 
δχι μόνον άποκαθίσταται συν τή παρόδφ των ημερών ή μεγάλη αλήθεια 
περί τής αξίας τής συμβολής τών Θρακών εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ Ελλη
νικού πολιτισμού εν τφ ένιαίω και δμοιομόρφφ γεωφυσική) χώρψ τής 'Ελ
ληνικής (και ούχί Βαλκανικής) χερσονήσου, αλλά και έκ τών σπλάγχνιον τής 
θρακικής γής άνυψούνται θρακικαι πόλεις, μαρτυροόμεναι μέν υπό τών συγ
γραφέων ή τής παραδόσεως, άπολεσθεΐσαι δέ επι μακρόν χρόνον, πρός με- 
γάλην χαράν και άγαλλίασιν τών βορείων γειτόνων.

Κατά τήν προ τού πολέμου εποχήν έγένοντο απόπειραι τοποθετήσεως 
τών έξαφανισθεισών θρακικών πόλεων, υπό αρχαιολόγων και άρχαιοφίλων. 
Άλλ’ αΰται δεν κατέληγον ε’ις θετικά συμπεράσματα, λόγφ τοΰ ότι οί ασχο
λούμενοι φιλολογικώς μόνον, άνευ τουτέστιν έρεύνης, έδογμάτιζον και ήρι- 
ζον, χωρίς εκ τούτου νά προκύπτη θετικόν τι ό'φελος.

Οΰτω κατά τήν πρό τοΰ πολέμου εποχήν ε’χεν άνευρεθή μεγάλη ενε
πίγραφος στήλη πλησίον τής όχθης τού Έρυθροποτάμου παρά τό Δίδυμό- 
τειχον και εις θέσιν άπέχουσαν «οδόν Σαββάτου» από τής πόλεως, καλουμέ- 
νην δέ νύν υπό τών περίοικων Ά για Πέτρα. Τήν επιγραφήν ταύτην έξέ- 
δωκαν δ αείμνηστο; Γυμνασιάρχης Διδυμοτείχου Χριστόφορος Δρακοντίδης 
και δ άρχαιολογών αρχιμανδρίτης και καθηγητής Ν. Βαφείδης. Πρόκειται 
περί ψηφίσματος τής Βουλής και τού Δήμου τών Πλωτ(ε)ινοπολιτών, δι’ ου 
εκφράζεται ή ευγνωμοσύνη των πρός τον ρωμαίον αΰτοκράτορα Μ(άρκον) 
’Ιούλιον Φίλιππον τον ’Άραβα. Ή  άνεύρεσις και έ'κδοσις τής επιγραφής 
προεκάλεσεν σχίσμα μεταξύ τών άσχοληθέντων, οπερ ήρξατο διά δημοσιευ
μάτων εις τήν επιχώριον εφημερίδα «“Εβρος» και έτελείωσεν, άνευ άρσεως 
τών διχογνωμιών, εις τά «Θρφκικά» (‘)-

Τό σχίσμα τούτο ώφείλετο άφ’ ενός μέν εις τήν δριστικήν τοποθέτη- 
τησιν τής Πλωτινοπόλεως, άφ’ ετέρου δέ εις τήν έπίλυσιν τού ζητήματος τοΰ 
Διδυμοτείχου. Κατ" αυτόν τον τρόπον άλλοι μέν υπεστήριζον ότι ή Πλωτι- 
νόπολις έδει ν’ αναζητηθή εις τά ΰπερκείμενα τής θέσεως, ένθα άνευρέδη ή 
επιγραφή υψώματα, άλλοι δέ, άποκρούοντες τήν συνύπαρξιν Διδυμοτείχου 1

1) Νικ. Βαφείδου: Ή έν Διδυμοτείχιρ, αναθηματική στήλη Πλωτινοπο- 
λιτών, Θρακικά, Η', 190 —210. Χριοτ. Δ ρ α κ ο ν τ ί ί ο υ :  Τρεις λίθοι έν Διδυμοτείχιρ 
άξιοι πολλοΰ ένδιαφέρονιος, Θρςικικά, I', 193—218 Κ . Μ υρτ . ’Α η οοχ ο λ ίδ ο ν ,  Ή 
Πλωτινόπολις, θρακικά, Γ, 387—388.
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και Πλωτινοπόλεως, ότι ή επιγραφή, μετενεχθεΐσα υπό τοϋ ποταμού ή αν
θρωπίνων χειρών εϊς τήν θέσιν ταΰτην, δεν συνηγορεί εις τον καθορισμόν 
ώς Πλωτινοπόλεως των επί τής ‘Αγίας Πέτρας ερειπίων, άλλ’ δτι ή Πλωτι- 
νόπολις έκειτο πιθανώς παρά ΐύ σημερινόν χωρίον Κορνοφωλεά τής περιο
χής Σουφλίου1). Άλλα καί ή παραδοχή τής πρώτης άπόψεως, τής τοποθε- 
τήσεως δηλονότι τής Πλωτινοπόλεως επί των ερειπίων τής Αγίας Πέτρας, 
έδημιούργει τό μέγα ζήτημα τής ύπάρξεω; καί ονομασίας τής πόλεως τοϋ 
Διδυμοτείχου, Πάντα ταΰτα παρέμενον προβλήματα άλυτα, παρά τήν συνέ
χειαν των ερίδων καί αντεγκλήσεων.

Εις τά προβλήματα ταΰτα έπέπρωτο νά δοθή λόσις τυχαίως δλιος. 
Τήν 2αν Οκτωβρίου 1951 γεωργός τις, ασχολούμενος μέ τήν άροτρίωσιν 
αμπέλου, κειμένης κατά τήν κορυφήν τοϋ λόφου τής ‘Αγίας Πέτρας, έξήγα-

γεν έκ τοϋ χώματος μαρμαρίνην πλάκα 
ένεπίγραφον, ήν καί διεφύλαξεν μέχρι 
τής μεταβάσεώς μας. Ή  πλάξ αϋτη έ- 
χουσα σχήμα βωμοϋ τήν τε κορυφήν 
καί τήν βάσιν, δέον νά θεωρηθή ώς τό 
σπουδαιότερον αρχαιολογικόν εύρημα 
των τελευταίων ετών, τών μετά τον πό
λεμον. Ή  ενεπίγραφος αϋτη στήλη έκ 
σκληρού μαρμάρου έχει ολικόν ύψος 
0,46 τοϋ μ., άποτελεΐται δέ από τρία 
μέρη, τήν κορυφήν, τήν ενεπίγραφον 
επιφάνειαν καί τήν βάσιν. Ή  κορυφή, 
ώς καί ή βάσις, είναι γεγλυμένη, διαι
ρείται δέ εις Άβακα καί ύποτραχή- 
Ζιον. 'Ο άβαξ μετά τοϋ υποτραχηλίου 

όμοϋ έχει ύψος 0 , 1 1  τοϋ μ., μόνος δ' δ άβαξ 0,08 καί πλάτος 0 , 1 2  τοϋ μ· 
Επίσης ο άβαξ άποτελεΐται έκ δύο ζωνών, εξ ών ή προς τήν κορυφήν είναι 
βαθυτέρα.'Ύψος τής πρώτης ζώνης είναι 0,045. τής δέ δευτέρας 0,035 τοϋ 
μ.'Η δευτέρα ζώνη απολήγει προς τά αριστερά εις γλυπτήν παράστασιν φύλ
λου ακάνθου, φθάνοντος μέχρι κορυφής- παρά τούτο υπάρχει μικρότερον φύλ- 
λον, από τοϋ οποίου άρχεται τό πρώτον γράμμα, καθότι άμφότεραι αί ζώ- 
ναι τοϋ άβακος είναι ένεπίγραφοι. Τό προς τά δεξιά μέρος τοϋ άβακος είναι 
αποκεκομμένον.

Ή  ενεπίγραφος επιφάνεια έχει ύψος 0 ,2 1  τοϋ μ., πλάτος δέ προς 
μέν τήν κορυφήν 0,36, προς δέ τήν βάσιν 0,37 τοϋ μ, Ή  βάσις έχει ϋψθς 
0,13, πλάτος 0,12 τοϋ μ. Τό πάχος τής στήλης είναι 0,09 τοϋ μ.’Όπισθεν ή I)

I) JVik. Σιαιιαηάδου : Καί πάλιν ή Πλοιπνόπολις, Θρςικικά, Γ, 383—389.
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στήλη είναι λελειασμένη, φαίνεται δ’ δτι απετέλει τμήμα συγκροτήματος τίνος, 
προφανώς δέ βωμού ή ναού, επί πλευράς τού όποιου θά προσηρμόζετο.

Χαρακτηριστικόν είναι καί το γεγονός δτι ή όριζοντία πλευρά τής 
κορυφής ενώ είναι λελειασμένη κατά το πλεΐστον, εις τι σημεΐον, δπερ δεν 
ευρίσκεται είς τό κέντρον, φέρει εξόγκωμα, μαρτυρούν δτι ε’ις το σημεΐον 
τούτο εκειτο γλυπτή τις παράστσσις, πιθανώς δε αγαλμάτιον. 'Η πρύς τά 
δεξιά γωνία τής βάσεως είναι επίσης άποκεκομμένη.

Αί δυο ζώναι τού αβακος είναι ενεπίγραφοι, τό δ’ ύψος τών γραμ
μάτων είναι τής μέν πρώτης 0,03, τής δέ δευτέρας 0,02 τού μ. Τό βάθος 
τών γραμμάτων είναι ελάχιστον, τούτο δ’ οφείλεται είς την σκληρότητα τού 
λίθου. Οί έν τ<7> άβακι στίχοι τής επιγραφής έχουσιν ουτω :
α) ΑΠΟΛΛΩΝΙ Κ Ε Ρ Σ .................  "Απόλλωνι Κ ερσ..................
β) ΣΩΖΩΝΤΙ Σώξοντι

Συμφώνως τοις δυσίν αυτοΐς στίχοις ή στήλη είναι αναθηματική τφ 
"Απόλλωνι. Τφ τού Θεού δνόματι επιτίθεται ή λέξις ΚΕΡΣ...... ής τά τε
λευταία γράμματα είναι κατεστραμμένα Πώς, λοιπόν, θά είχε πλήρως ή λέ
ξις αυτή καί ποια ή σημασία τη;;

Γνωστόν τυγχάνει δτι εις πλείστας τών θρακικών Ιπιγραφών ') τό 
δνομα τού ’Απόλλωνος έκφέρεται πάντοτε διά τίνος επιθέτου, τοπωνυμίαν 
σημαίνοντος. Οιίτως ό ’Απόλλων καλείται Κενδρισός, Κενδριοεύς, Κεν ■ 
δρειαηεός, ΆΙσηνός, Αύταρκηνός, Λατομηνός, Δορταζηνός, Έστρακη· 
νάς, Σταραακηνός, Ζηρίν&ιος, κλπ. ”Αν λοιπόν, ή κατεσιραμμένη λέξις 
τής παρούοης έπιγραφής ήτο τοπωνυμικόν τού ’Απόλλωνος, τότε θά πρέ- 
πη ν’ άνεόρωμεν τούτο. Άλλ’ είς δσας επιγραφάς άνετρέξαμεν, ουδαμοΰ 
άνεόοομεν επίθετον δηλωτικόν τού ’Απόλλωνος, άρχΐζον άπό ΚΕΡΣ.

Καί θά ήδυνατο μέν τις νά συμπλήρωσή τά σωζόμενα γράμματα 
ΚΕΡΣ διά τής λέξεως ΚΕΡΣ [ΟΒΛΕΠΓΗ], ήτοι ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΚΕΡΣΟ- 
ΒΛΕΓΙΤΠ. Άλλ’ είς την περίπτωσιν ταυτην τό επίθετον θά είναι δηλωτι
κόν ΐδιότηιος τού Θεού, ουχί δέ τοπωνυμικόν. Τούτο δμως δεν συμφωνεί 
με τον επόμενον στίχον, ένθα ή λέξις ΣΩΖΟΝΤΙ. "Ωστε δέν είναι δυνατόν 
ν’ άποδοθώσιν εις τον Απόλλωνα δυο επίθετα, ίδιότητος σημαντικά, έξ ών 
ΤΟ μέν εν ΚΕΡΣΟΒΑΕΠΤΗΣ, τό δ’ έτερον ΣΩΖΩΝ.

’Απομένει κατά ταύτα ή συμπλήρωσις δΓ επιθέτου, δηλούντος τόπον. 
'Άπαντα τά επίθετα ταύτα έχουν κατάληξιν —ΗΝΟΣ, ως άποδεικνόεται έξ 
όλων τών άχρι τούδε ευρεθεισών επιγραφών Κατ’ αναλογίαν, λοιπόν, δυνά- 
μεθα νά συμπληρώσωμεν την επιγραφήν διά τού επιθέτου ΚΕΡΣ[ΕΛΗΝΩ], 
ή ΚΕΡΣ[ΗΛΗΝΩ], ήτοι: α)ΑΠΟΑΛΟΝΙ ΚΕΡΣ(ΗΛΗΝΩ]—’Απόλλωνι 
Κερσ[ηληνφ] β) ΣΩΖΩΝΤΙ—Σώζοντι.

1) Μυρτ. ’/ποστολίδου : Θρακικαί έπιγραφαί. θρακικών τόμ. ΣΤ', 7,’ .
Η', θ ', Γ.
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’Αν δ’ έκ τής συμπληρώσεως ταύτης χωρίσωμεν περαιτέρω, τότε δυ
νάμεθα νά είκάσωμεν δτι δεν αποκλείεται ή υπό τοϋ Ρωμαίου αύτοκράτορος 
μετονομασθεΐσα θρακιχή πόλις ΓΙλωτινόπολις να εκαλείτο τό πάλαι Κεραη- 
ληνός θρακιστί, ως ή Φιλιππούπολις γινιοσκομεν δτι εκαλείτο Κενδριαός, 
τό δ’ δνομα ν’ άπέμεινεν μετά ταΰτα ώς τοπωνυμικόν τοϋ έν αυτή λατρευο- 
μένου ’Απόλλωνος. ’Ίσως δεν είναι άμοιρον σχέσεως καί τό δτι ό Σώζων Α 
πόλλων έταυτίσθη κατά τούς χριστιανικούς χρόνους μέ τον Σωτήρα Χριστόν. 
Διότι, ως εν Πλωτινοπόλει υπήρξε ναός τοϋ Σώζοντος ’Απόλλωνος, οϋτω 
καί νϋν έν Διδυμοτείχφ υπάρχει ναός τοϋ Σωτήρος Χριστού.

’Ακολουθεί μετά ταΰτα ή ενεπίγραφος επιφάνεια τοϋ λίθου, άποτε- 
λουμένη εξ επτά στίχων, έχόντων ϋψος γραμμάτων 0,03 τοϋ μ. πλάτος δέ 
0,025. 'Ολόκληρος ή από τοϋ κέντρου καί προς τά αριστερά επιφάνεια είναι 
τελείως κατεστραμμένη καί μόνον πρός την δεξιάν σώζονται λέξεις καί γράμ
ματα. Έ ν γένει ή επιφάνεια εις έκτασιν 0,26 τοϋ μ. είναι τελείως κατε
στραμμένη. Τά σωζόμενα γράμματα έ'χουσιν ώδε :
α) . . . . ΙΟΘΕΟΥ ιοθεου
β) · ’ · · . ΠΛΩΤΕΙ πλωτει
υ) · · · . ΤΟΡΑΝΟ . ιορανο
δ) . . . . ΜΕΝΟΣ μένος
ε) . . . . . . ΕΡΕΑΥ ερεαυ

στ) . . . . ΙΩΝ ιων
ζ) · · · . ΝΕΘΙΙΚΕΝ νεθηκεν

Δυνάμεθα ενταύθα νά παρατηρήσωμεν δτι τά εις τό πλάτος των 
0,10 τοϋ μ. σωζόμενα γράμματα είναι περίπου εξ. Έκ τούτου αγόμεθα νά 
συμπεράνωμεν δτι τά εις τον υπόλοιπον χώρον έλλείποντα γράμματα θά εί
ναι περίπου 16 έως 18, ήτοι σόνολον γραμμάτων έκάστου στίχου περίπου 25.

Ή  συμπλήρωσις τής επιγραφής, ένεκα τής μεγάλης καταστροφής των 
γραμμάτων της, καθίσταται δυσχερεστάτη, προβαίνομεν δ’ εις τό εγχείρημα 
μέ την βεβαιότητα δτι άλλοι περισσότερα ημών θά έπιτύχωσιν.

Έκ τών σωζομένων γραμμάτων τοϋ α' στίχου ευκόλως είκάζομεν δτι 
πρόκειται περί τοϋ ονόματος τοϋ άφιερωτοϋ κατά γενικήν πτώσιν. Δέον 
επομένως νά προηγήται τό αυτό δνομα κατ’ ονομαστικήν, ώς παρά Θραξίν 
εϊθισται. ”Αν, κατά ταΰτα, δεχθώμεν δτι τό πρώτον σωζόμενον έν τφ πρώ- 
τώ στίχιρ I είναι τό πρός τά δεξιά σκέλος τοϋ γράμματος Μ, τότε δυνάμεθα 
νά συμπληρώσωμεν τόν στίχον τούτον ώς έ'πεται :

[ΑΓΑΘΙΙ ΤΥΧΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΙΜ]ΟΘΕΟΥ 
[’Αγαθή τύχη. Τιμόθεος Τιμ]οθέου.

Είναι μέν προφανές δτι καί τό δνομα καί ή κατά γενικήν καταγωγή 
δέν είναι θρακικά. 'Γούτο δμως δέν σημαίνει δτι αποκλείεται ό άφιερωτής 
νά μή είναι θραξ, άλλ’ εγκατεστημένος τις έν Πλωτινοπόλει. "Οπως καί δέν
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αποκλείεται νά είλκεν εξ ιερατικοί} τίνος γένους, ώς έκ τε τοϋ ονόματος και 
τοΰ πατρωνυμικού νά ύποθέσωμεν δυνάμεθα.

Είς τον δεύτερον στίχον διακρίνομεν δύο κεραίας καθέτους, 11, είτα 
δέ τα γράμματα ΠΛΩΤΕΙ. Αί δύο κεραΐαι ευκόλως άντιλαμβανόμεθα δτι 
προέρχονται εκ τοϋ γράμματος Ν, τό όποιον ασφαλώς είναι τό τελικόν σύμ
φωνον τοϋ κατά γενικήν πληθυντικήν άρθρου. [ΤΩ]Ν. “Αν δ’ άναλογισθώ- 
μεν δτι ό άφιερωτής τής επιγραφής απευθύνεται τώ Σφζοντι Άπόλλωνι, 
δεν είναι άπίθανον νά ύποθέσωμεν ό'τι ό δεύτερος στίχος δέον νά συμπλη- 
ρωθή φδε : *

[ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩ]Ν ΠΛΩΤΕΙ
[Υπέρ κοινής υγείας τώ]ν ΓΙλωτει— lt

Εις τον επόμενον στίχον έχομεν άφ’ ενός μέν τήν συνέχειαν τοϋ κατά 
γενικήν ονόματος, άφ’ ετέρου δέ τά γράματα ΑΤΟΡΑ NO. Τό σφζόμενον 
’ίχνος λ μαρτυρεί δτι πρόκειται περί τού Α επομένως ή πλήρης λέξις θά εί
ναι ή [ΑΥΊΌΚΡΑ]ΊΌΡΑ, ή [ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ. Άλλ’ εξ όσων τουλά
χιστον γνωρίζομεν, επιφανής ρωμαίος αύτοκράτωρ, τοϋ οποίου τό praeno- 
men άρχεται από NO, ή Ν. Ο., δέν υπάρχει. ’Απομένει, συνεπώς, νά δεχ- 
θώμεν τήν συμπλήρωσιν [IIΑΝΤΟΚPAJTOPA. Τό δ’ άπομένον NO, θά 
είναι ή πρώτη συλλαβή τοϋ κατά γενικήν ουσιαστικού ΝΟ[ΣΩΝ], άφ’ ού 
μάλιστα ό Άπόλλλων έν τή παρούση περιπτώσει θεωρείται ώς προστάτης 
τής υγείας τών Πλωτεινοπολιτών. Δέν είναι άλλωστε άσύνψθες παρά Θραξΐ 
τό φαινόμενον ν’ αποδίδεται ή ίδιότης αϋτη τφ Άπόλλωνι, δοθέντος δτι 
ιδίως εν υπαίθριο ό Θεός έλατρεύετο καί ώς ιατρός καί ώ; Σμινθεύς, όπως 
παρ’ Όμήρφ. Κατά ταϋτα ό στίχος ούτος δέον νά συμπληρωθή ώς εξής :

{NOΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ NO
[νοπολιτών προς Παντοκράτορα νό-

Έκ τούτων ευκόλως δύναται νά γίνη ή συμπλήρωσις τοΰ δ' στίχου, αν μά
λιστα παραδεχθώμεν δτι τά σωζόμενα γράμματα ΜΕΝΟΣ είναι ή κατάληξις 
τής μετοχής [ΕΥΞΑ] ΜΕΝΟΣ. “Ωστε καί ό στίχος ούτος δύναται νά συμ- 
πληρωθή ώς έ'πεται :

[ΣΩΝ ΚΑΙ Κ ΑΚΩΝ IHTHPA ΕΥΞ Α]Μ ΕΝΟΣ
[σων καί κακών ίητήρα εύξά]μενος

Τά εν τώ έπομένφ, ε' στίχιρ, σωζόμενα γράμματα ΕΡΕΑΥ ευκόλως 
δύνανται νά συμπληρωθώσιν διά τής λέξεως Ι]ΕΡΕΑ. “Αν, λοιπόν, ύποθέ
σωμεν δτι πρόκειται περί τοποθετήσεως ίερέως έν τώ ναώ, συμφώνως προς 
τό πνεύμα τής δλης συμπληρώσεως, τότε και ό στίχος ούτος θά έχη ώς εξής:

[ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΣ ΤΩ ΝΑΩ 1[ΕΡΕΑ Υ
[καί καταστήσας τιώ ναώ ί]ερέα ύ-

Ή  συμπλήρωσις τοΰ έκτου στίχου, ώς έκ τοϋ προηγουμένου καί τών 
σωζομένων γραμμάτων ΙΩΝ, θά είναι ή εξής :
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[IIEP ΕΑΥΤΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
[πέρ έαυτοΰ, ευχαριστηρίων

Καί έπεται ό έβδομος καί τελευταίος στίχος, συμπληροόμενος ώδε : 
[ΕΝΕΚΑ ΣΗΜΑ ΤΟΔΕ Α]ΝΕΘΗΚΕΝ 

[ένεκα, σήμα τάδε ά]νέθηκεν
'Ολόκληρος, κατά ταϋτα, ή επιγραφή έχει ώς εξής, κατά την ήμετέ- 

ραν συμπλήρωσιν :

ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΚΕΡΣ [ΗΛΗΝΩ] ΣΩΖΟΝΤΙ 
[ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΙΜ]ΟΘΕΟΥ 
[ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ]ΠΛΩΤΕΙ 
[ΝΟΠΟΑΙΤΩΝ ΙΊΡΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ NO 
[ΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ ΙΗΤΗΡΑ ΕΥΞΑ]ΜΕΝΟΣ 
[ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΣ ΓΩ ΝΑΩ IJEPEAY 
[ΓΙΕΡ ΕΑΥΤΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΊΩΝ 
[ΕΝΕΚΑ ΣΗΜΑ ΤΟΑΕ Α]ΝΕΘΗΚΕΝ

Άπόλλωνι Κερσ[ηληνφ] Σώζοντι 
[’Αγαθή Τύχη' Τιμόθεος Τιμ[οθέου 
[υπέρ κοινής υγείας τών [Πλωτει- 
[νοπολιτών προς παν]τοκράτορα νό- 
[σων και κακών ίητήρα εύξά]μενος 
[και καταστήσας τώ ναφ ΐ]ερέα ύ- 
[πέρ έαυτοΰ, εύχαριστηρ]ίων 
[ένεκα σήμα τάδε ά]νέθηκεν.

Πρόκειται, ως εξάγεται έκ τής συμπληρώσεως, περί αναθηματικής 
στήλης Τιμοθέου τινός, έπιμελητοϋ ίσως τοΰ ναοϋ τοΰ Σώζοντος ’Απόλλω
νος, οστις έπεμελήθη τοΰ ίεροϋ κα'ι άφιέριοσεν εις μνήμην τήν ένεπίγραφον 
ταυτην στήλην. 'Ως και έν αρχή τής παρουσης έτονίσαμεν, ή ανευρεσις τής 
επιγραφής ταυτης ενέχει ύψίστην σπουδαιότητα. Διότι είναι εν εισέτι αψευ
δές τεκμήριον δτι ή Πλωτινόπολις έκειτο επί τών ερειπίων τής νΰν 'Αγίας 
Πέτρας. Θά ήτο δέ άφαντάστως αδύνατος ή συρροή Ινεπιγράφων πλακών 
άλλοθεν εις τό μέρος τοϋτο, ή εις τό όποιον έπίσκε\[ης είναι αρκετή να δια
βεβαίωση τήν σπουδαιότητα του. ’Αλλά νΰν τίθεται άφ’ έ:αυτοϋ τό ερώτημα: 
Πώς εκαλείτο ή πόλις, πριν μετονομασθή εις Πλωτινόπολιν υπό τών Ρω
μαίων και πώς δικαιολογείται ή ΰπαρξις αυτής τόσον εγγύς τοΰ Διδυμοτείχου;

Εις άπάντησιν πρέπει ευθύς εξ αρχής νά προκαθορίσωμεν δτι άπο- 
κλείομεν νά εκαλείτο τό Λιδυμόιειχον ουτω επί τών θρακικών χρόνιαν. Τό 
δτι τό Λιδυμότειχον είναι κτΐσμα θρακοπελασγικόν άποδεικνυεται από ίχνη 
παμπαλαίας τειχίσεως, τά όποια πρώτος διέκρινεν ό ’Αλβέρτος Ντυμόν, επι-
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σκεψάμενος τούτο κατά το έτος 1869 καί γράψας τά έξης: (') «Demotica 
est un des points de la Thrace oil le voyageur a le plus de plaisir a 
s’arreter. Sa citadelle est un des beaux specimens de Farcliitecture 
militaire du Bas-Empire; par son etendue, par les moyens de defense 
que les Comnenes y ont multiplie, par les inscriptions du moyen-age
.......... elle merite un examen detaille. On y voit des restes romains
qui prouvent, sur ce point, l’existence d’un chateau fortifie des le 
temps des Antonins e t  m e  m e d e s  r e s t e s  c y c l o p e e n s » .

’Αποκλείεται, επομένως, τό Διδυμότειχον νά είναι κτΐσμα των Βυ
ζαντινών χρόνων. Άλλ’ επίσης αποκλείεται καί νά ώνομάζετο Διδυμότειχον 
κατά τούς θρακικούς χρόνους, παρ’ δλον δτι οί ύποστηρίζοντες τούτο θέλουν 
νά χρησιμοποιούν τό αμφίβολον εκείνο ΔΙΔΥΜΟΤ. τού ϋ·ρακίου φόρου, 
Ούτως, υπήρχε μέν τό Διδυμότειχον κατά τούς αρχαίους χρόνους, άλλως δμως 
ώνομάζετο.Ή δ’ ακμή καί άνθησις τής Πλωτινοπόλεως, τόσον εγγύς τού Δι
δυμοτείχου, οφείλεται εις την παρακμήν αυτού. Έ φ ’ δσον έχομεν ενίσχυσιν 
τού φρουρίου τής άκροπόλεως Διδυμοτείχου, επί Άντωνίνων, χωρίς άντιστοί- 
χως νά έχωμεν καί μετονομασίαν τής πόλεως, κατά τά έθιμα τής ρωμαιοκρα
τίας, σημαίνει δτι τό Διδυμότειχον κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους είχε παρακ
μάσει. Έφ" όσον ταύτα ούτως έχουσιν, απομένει νά παραδεχθώμεν δτι διά 
μέν τούς ρωμαϊκούς χρόνους Πλωτινόπολις εκαλείτο καί ό δίδυμος λόφος τής 
Αγίας Πέτρας καί δ τού Διδυμοτείχου, διά δέ τούς βυζαντινούς καί μέχρι 
τής καταστροφής τής Πλωτινοπόλεως έκλήθη ή πόλις Διδυμότειχον λόγψ των 
τειχών τών επί τών δυο λόφων Ικτισμένών. Άνάλογόν τι πρέπει νά παρα
δεχθώμεν καί διά τούς θρακικούς χρόνους' δτι δηλαδή, επειδή μία είναι ή 
πόλις, κειμένη επί τών δυο λόφων, ισχυρισμένων δι’ ιδίων έκαστος τειχών, 
έν θά ήτο καί τό όνομα αυτής. "Αν, επομένως, δεχθώμεν τήν έν τοΐς πρό· 
σθεν συμπλήρωσιν τής επιγραφής, δεν αποκλείεται νά ώνομάζετο ή πόλις 
κατά τούς θρακικούς χρόνους Κερσηληνός, ως επί μέν τών ρωμαϊκών Πλω- 
τινόηολις, από δέ τών βυζαντινών καί μέχρι σήμερον Διδυμότειχον. Καί 
οϋτω λύεται τό προκαλέσαν τοσαυτας συζητήσεις καί οξύτητας ζήτημα Πλω- 
τινοπόλεως καί Διδυμοτείχου, παραδεκτού γενομένου δτι πρόκειται περί μιας 
καί τής αυτής πόλεως, κειμένης επί τών πλησίον άλλήλων διδύμων λόφων 
καί προστατευομένης υπό δύο φρουριακών συγκροτημάτων.

Πλήν τών άλλων, καί έτέρα μαρτυρία κατασφαλίζει τήν ΰπαρξιν εν
ταύθα τής Πλωτινοπόλεως' είναι δέ τούτο μικρόν ένεπίγραφον θραύσμα έκ 
μαρμάρου, δπερ άνεύρομεν πρύ καιρού καί καθέτως φέρει τά γράμματα:

NO | ΩΝ | ΥΡΩ |
Τά δύο πρώτα δυνάμεθα εύχερώς νά συμπληρώσωμεν:
______________[ΠΛΩΤΙ]ΝΟ | [ΠΟΛΙΤ]ΩΝ

1 ) «Melanges d ’ Archeologie et d ’ Epigraphie» Paris, 1892.
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Α'
ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΣΚΛΑΒΩΝ ΕΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΩ·

*0 ύπ’ άριθ. Α' «Κώδηξ τής Ίεράς Μητροπολιτικής εκκλησίας τοϋ 
'Αγίου ’Αθανασίου» εις την θεώρησιν τοϋ λογαριασμού αυτής «1819 
Δ)βρίου 1 εως 1823 Δ)βρίου 1» περιλαμβάνει καί «γρόσια 14 562 και πιιρ(ά- 
δες) 28 ’) εις έξοδα τής εκκλησίας, εις έλευθέρωσιν σκλάβων, εις μόρτιδες a) 
καί λοιπά εκκλησιαστικά έξοδα, καθώς φαίνονται εις τό λεπτομερές κατά 
στίχον των επιτρόπων». Δεν ευρομεν τό λεπτομερές τούτο κατάστιχον, διά νά 
γνωρίζωμεν πόσα έκ τού δλου ποσού έξωδεύθησαν διά την άπελευθέρωσιν 
«σκλάβων». Δεν μάς είναι επίσης γνωστά ό αριθμός, τά ονόματα, ή ήλικία, 
τό φύλον, ό τόπος τής καταγωγής καί αί συνθήκαι τής μεταφοράς των σκλά
βων εκείνων. Έξ αφορμής τής ως άνωθι φράσεως τσϋ κώδηκος, καθώς καί 
άλλων λόγων, έζητήσαμεν καί συνεκεντρώσαμεν πληροφορίας τινάς περί δια
φόρων σκλάβων γυναικών, ών, άλλαι μέν έξισλαμίσθησαν, άλλαι δέ άπη- 
λευθερώθησαν εν Διδυμοτείχφ ή αλλαχού, ύπό διαφόρους συνθήκας καί πε
ριστάσεις. At πληροφορίαι είναι ελλιπείς ή ασαφείς. Καί ώς έκ τούτου επέρ
χεται καί σΰγχισις ώς προς τον καθορισμόν των ονομάτων αυτών, τής ταυ- 
τότητος καί τής προελεύσεως καί εις μερικάς άλλας λεπτομέρειας. ΙΙαρελλη- 
λίσαμεν καί ετακτοποιήσαμεν, κατά τό δυνατόν, τάς πληροφορίας ταυτας. 
Παραλλήλως δέ άναφέρομεν καί μερικάς έξωμόσεις, εκούσιας ή ακούσιας, 
άνδρών καί γυναικών.

1.—Μία Βουλγάρα, ονομαζόμενη Ζλάτα, έκ τού χωρίου Καρακλήοε 1 2 3 4), 
άπαχθεΐσα καί έξισλαμισθεΐσα διά τής βίας, ώνομάσθη Ζιμπά. Ύπανδρεύθη 
τον παρά τον Έρυθροπόταμον *) του Διδυμοτείχου κατοικοΰντα Τοπτσή 
όγλοϋ Μουτους αγά. ’Απέκτησε τέκνα τον Γιακοϋπ έφέντη καί τόν Άχμέτ 
άγά, τον έπιλεγόμενον Κοσπάντζαλη (;). Κατ’ άλλους ό σύζυγος τής Ζλάτα, 
ή μάλλον τής Ζιμπά «ντουντοΰ» 5), ώνομάζετο Μπαληκτσή “) Χουσείν καί

1) Τό γρόσιον διηρεΐτο είς ,4 δεκάρας, ή δεκάρα εις 10 παράδες. Πσλαιότε- 
ρον δέ ό παράς διηρεΐτο είς 3 πούλια. Σ. Δ. (Βλ. Άρχ. Θο. Θησ. 14' σ. 156),

2) Μάρτηδες είναι οί νεκροθάπται (έκ τοΰ λατινικού mors, θάνατος). Δέν 
γνωρίζομεν μόνον έάν οί ένταϋθα άναφερόμενοι νεκροθάπται ήσαν οί τακτικοί τής 
κοινότητος ή έκτακτοι ή ένεκα επιδημίας, ώς άναφέρομεν αλλαχού.

3) Ήδη Μαυροκλήσι.
4) Παραπόταμος τοΰ Έβρου, καλούμενος άλλοτε Κηζήλ Ντελή Σοϋ ή Κη

ζήλ Ντερέ καί περιβρέχων τό Διδυμότειχον.
5) Ντουντοΰ, λέξις ίσως αρμένική, χρησιμοποιούμενη διά τάς ηλικιωμένος 

γυναίκας μέ τήν σημασίαν *θείσ» ή καί κυρία».Ενίοτε έχρησιμοποιεΐτο καί παρά 
μωαμεθανών καί ήμετέρων. 6) Ψαράς.
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ήτο «κατσίβελος» '). Έζων προ έτών οί έγγονοί της, εκ μέν τοϋ υϊοΰ της 
Άχμέτ ό Σελάχ-έτ-ντίν μπέη έν Λιδυμοτείχιρ καί ό Σαλήμ μπέη και ό Κε- 
μάλ μπέη εν Κωνσταντινουπόλει. Έκ δέ τοϋ υίοϋ της Γιακούπ έν Άνδρια- 
νουπόλει και έν Κωνσταντινουπόλει.

2 . —Ή  μήτηρ τοϋ γνωστού είς τούς γέροντας Διδυμοτείχίτας Χατζή 
Σακιρ μπέη ήτο Βούλγαρη και αυτή δνομαζομένη Ζόλκε καί καταγομένη 
έκ τοϋ χωρίου Σογανλή ’) τοϋ Διδυμοτείχου. Έςισλαμισθεΐσα διά τής βίας, 
είχε μετονομασθή εις Φατιμέ χανούμ. Ώς έκ τής εθνικότητάς της δ υιός της 
Χατζή Σακιρ διεκρίνετο διά τον μισελληνισμόν του.

3. —Ό ανωτέρω μνημονευθεις Χατζή Σακιρ μπέη άφήκεν υιούς και 
θυγατέρας, έγγονούς και απογόνους. Ή  οικία του, άγορασθεϊσα κατόπιν υπό 
τοϋ έκ των προκρίτων Διδυμοτείχου Γεωργίου Γιαγτζή, είναι γνωστή από 
πολλοϋ χρόνου ώς οικία πλέον των Γιαγτζήδων, πλησίον τοϋ Α' και Γ 'δη 
μοτικών σχολείων. Είχε λοιπόν δ Χατζή Σακιρ σύζυγον Έλληνίδα σκλάβαν 
από τήν “Ηπειρον. Κατά τον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1829 ’ ) οί Ρώσ- 
σοι ειχον απελευθερώσει έν Λιδυμοτείχιρ πολλάς σκλάβας από διαφόρους μωα
μεθανικός οικογένειας. Ή  σύζυγος δμως τοϋ Χατζή Σακιρ μπέη ήρνήθη νά 
άφήση τον όίνδρα της χάριν τών τέκνων της. ’Αναφέρουν προς τούτοις, δτι 
μίαν φοράν ειχεν έλθει από τήν πατρίδα της ή αδελφή της, δνομαζομένη 
Φανή, εις Διδυμότειχου καί έζήτει νά μάθη «ποϋ κάθεται ή χανούμ τοϋ Χα
τζή Σα>αρ μπέη». Αί δύο άδελφαί, συναντηθεΐσαι καί άναγνωρισθεΐσαι, 
προσέπεσον είς τάς άγκάλας άλλήλων δακρύουσαι έκ χαράς αλλά καί έκ λύ
πης. Ή  Φανή παρεκίνησε τότε τήν χανούμ νά φύγουν, άλλ’ εκείνη δεν εδέ- 
χθη, προβάλλουσα τήν δικαιολογίαν δτι είχε τέκνα καί δεν ήδύνατο πλέον νά 
εγκατάλειψη τήν οίκογένειάν της. Διά τούτο παρέμεινε πλησίον της και ή 
Φανή, ζώσα έλευθέρως ώς χριστιανή καί προστατευομένη υπό τής αδελφής 
της. Είχε δε καί προσεκύνει έν τφ δωματίιρ της ίεράς εικόνας, πρό τών 
δποίων ήναπτε κανδήλαν καί έκαμνεν έλεημοσύνα; είς πτωχούς χριστιανούς. 
Λέγουν προς τούτοις δτι καί ή σύζυγος τοϋ Χατζή Σακιρ μπέη είχε παρα- 
μείνει κρυφή χριστιανή. Λεν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν έάν καί κατά 
πόσον θά ήτο δυνατόν νά ταυτίσωμεν τήν Φανήν ταύτην πρός τινα τών άλ
λων σκλάβων έν Διδυμοτείχιρ, αΐ δποϊαι έφερον τό ίδιον ι’ίνομα καί περί τών 
δποίων κάμνομεν λόγον περαιτέρω.

4. —Σκλάβα ήτο καί ή γιαγιά τοϋ γνωστού διδυμοτειχίτου καί δη
μάρχου άλλοτε τοϋ Διδυμοτείχου Χασάν μπέη.

5. —Ό  προπάππος τοϋ Σωτηρίου Βασιλείου Σιναπίδου, Βασίλειος 1 2 3

1) Γύφτος, αθίγγανος, εκ τών παλαιόθεν, έποικισθέντιον είς Διδυμότειχου.
2) Δέν εΰρομεν τό όνομα τοΰ χωρίου τούτου, τό οποίον σημαίνει Κρεμμυ- 

δοχώρι, είς τόν πίνακα τών χωρίων Διδυμοτείχου.
3) Πιθανόν κατά τόν πόλεμον τοΰ 1878.
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Σινάπογλου, είχε καταταχθή ως εθελοντής εις τον τουρκικόν στρατόν κατά 
τών ρώσσων. Είχεν υπάγει μέχρι τής Σινώπης τοϋ Πόντου (Σινάπ). Ότε 
κατόπιν έπανήλθεν εις Λιδυμότειχον, ή οικογένεια του προσέλαβεν έξ αυτού 
το έπίθετον Σινάπογλου. ’Εξ αυτοϋ κατάγονται ώρισμέναι οϊκογένειαι τοϋ 
Διδυμοτείχου, καλούμενοι άλλοτε Σινάπογλου, ήδη δε Σιναπίδαι. Εΐπομεν 
ώρισμέναι οϊκογένειαι, διότι πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν, οτι ύπήρχον καί 
υπάρχουν καί άλλαι οϊκογένειαι Σινάπογλου η Σιναπίδαι, έχουσαι δηλαδή 
τό ίδιον έπώνυμον και μή έχουσαι συγγένειαν με τάς προηγουμένας, κατοι- 
κοϋσαι δέ κυρίως εις την συνοικίαν Πέρα Μαχαλά *). Ό Βασίλειος Σινά
πογλου, λοιπόν, ή κατ’ άλλους 6 υιός του Άγγελάκης Σινάπογλου, άπηλευ- 
θέρωσε μίαν σκλάβαν, δνομαζομένην Φανήν καί μεταφερθεΐσαν έκ τής Θεσ
σαλίας. Ό Βασίλειος την έξηγόρασε διά χιλίων γροσίων καί την ύπάνδρευσε 
μέ τόν Ευάγγελον Γιουρττσήν. Ή  Φανή άπέκτησεν υιόν, τον Δημήτριον 
Γιουρττσήν ή Γιουρττσόγλου, πατέρα τοϋ γνωστού καί εις ημάς εμπόρου 
Ευαγγέλου Γιουρττσόγλου. Ό τελευταίος, όταν έμεγάλωσε, μεταβάς εις την 
πατρίδα τής γιαγιάς του Φανής, έπεσκέφθη την οικίαν των έξ αυτής προ
γόνων, καθ ά έλεγεν 6 ίδιος προς τόν διδυμοτειχίτην γέροντα Άριστείδην 
Δελόγκαν. Μία θυγάτηρ του δέ, μαθήτρια ημών άλλοτε εν τφ γυμνασίω Δι
δυμοτείχου καί σύζυγος τού καθηγητοΰ των φυσικών Παναγιώτου Γούτα, 
φέρει τό δνομα τής έν λόγιο προμάμμης της Φανής.

6 . —Ό Άγγελάκης Σινάπογλου είχεν εξαγοράσει (καί) μίαν (άλλην) 
σκλάβαν, ή δποία, ΰπανδρευθεΐσα τόν Κολοκύθαν, άπεκαλεΐτο συνήθως Κο- 
λοκύθαινα. Προήοχετο δέ καί αυτή, φαίνεται, έκ Θεσσαλίας.

7. — Κάποιος Μουχτάρ πασάς είχε φέρει από τά Ιωάννινα μίαν σκλά
βαν, ή δποία ώνομάζετο Φανή καί ήτο θυγάτηρ ίερέως. Γην έξηγόρασε καί 
προσέλαβεν 5) ώς θυγατέρα αυτοϋ δ Παυλής Άσανάκης. Περί τοϋ ΙΙαυλή 
τούτου εις την πραγματείαν ημών «Αί έκκλησίαι Διδυμοτείχου» 3) εϊχομεν 
αναγράψει τά εξής έκ τών κωδήκων τής Ίεράς Μητροπόλεως : «επί μητρο
πολίτου Καλλινίκου, τή 10η Φεβρουάριου 1822, άναφέρεται έγγραφον, δι’ 
ου δ κυρ Παυλής τοϋ ποτέ Άσανάκη. .», Έάν ηδη λάβωμεν ύπ’ δψιν τό 
ανωτέρω άναφερόμενον έτος 1822, καθώς καί τό έν τή αρχή τής παρούσης 
πραγματείας σημειωθέν έτος 1821 —1923, δπότε ή Κοινότης Διδυμοτείχου 
έξηγόρασεν, ώς εΐδομεν, σκλάβας, έξάγομεν τό εξής συμπέρασμα. "Οτι δηλο
νότι καί την έποχήν έκείνην, καθώς καί άλλοτε, ήχθησαν εις Διδυμότειχον 
σκλάβαι. Έξηγοράσθησαν δέ, άλλαι μέν υπό τής κοινότητος, άλλαι δέ υπό 
εύπορων πολιτών, ώς καί ή, περί ής δ λόγος ένταϋθα, Φανή, ή υίοθετηθεΐ- 1 2 3

1) Ή συνοικία αΰτη έλέγετο καί Άρναοΰτ · μαχαλεσί, ή Πυροστιά, ή Σά· 
τζιαχ, ήδη λέγεται συνοικία τρίποδος.

2) Δι’ έγγραφου, ώς φαίνεται, υιοθεσίας.
3) Ίδέ «Θρακικά», έτος 1910, τόμος ΙΓ\
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σα υπό τοϋ Παυλή Άσανάκη. Ή  Φανή ήτο εγγράμματος και έλεγε τον από
στολον εις την εκκλησίαν της Παναγίας, ήτο δέ κατά τό έτος τής άπελευθε- 
ρώσεώς της 28 ετών, ως γεννηθεΐοα τό 1798, κατά τάς πληροφορίας ενός 
τών έγγονών της, τοϋ Τωάννου Κηβηρτζήκ ’) και άπέθανε τό 1895. 'Ο ίλετός 
πατήρ της Παυλής την υπάνδρευσε με τον Μιχαλάκην Πέϊογλου ή Γεοκαρή 
Μπακαν εξ ον καί άπεκαλεΐτο ή Φανή συνήθως και Μιχαλάκαινα. Άπέκτη- 
σεν υίοΰς, τον Παναγιώτην, τον Γιάννην καί τον Βασιλάκην. Έκ τοτίτων ό 
πρώτος ήτον πάππος, εκ πατρός Παύλου, τοϋ δημοδιδασκάλου καί μαθητου 
ημών Παναγιώτου ΓΙαναγιωτοπούλου. Ό  δεύτερος, δ Γιάννης, ένυμφεύθη 
την βουλγαρικής καταγωγής ή βουλγαρίζουσαν Μαλέογλου s), εκ τής όποιας 
απέκτησε θυγατέρα την Φανήν. 'Η Φανή αϋτη ύπανδρεϋθη τον Χρήστον 
Δραγόην καί ήτο μήτηρ τών αρτοποιίαν αδελφών Κηβηρτζήκ, ή, όπως άπε- 
κλήθησαν κατόπιν Σγουριδών. Ό τρίτος υιός, ό Βασιλάκης, νεαροότατος 
ακόμη, ωραίος καί καλλίφωνος τραγουδιστής, είργάζετο εις τόν ήδη τών 
Σγουριδών φούρνον. Με τά τραγούδια του, λοιπόν, συνεκίνησε καί παρέ- 
συρεν εις μίαν εκεί πλησίον κειμένην παλαιάν μεγάλην οικίαν ’) την {θυ
γατέρα τοϋ Καδή 4) τών μωαμεθανών Διδυμοτείχου. Τό σκάνδαλον ήτο 
μέγα, ποινή δέ ή έσχάτη. Διά τούτο ελήφθη φροντίς νά φυγαδευθή δ Βα- 
σιλάκης κρύφιους εις Σμύρνην. Έκεΐ δέ προσελήφθη ώς εισπράκτωρ τοϋ 
ζ\ιδυμοτειχίτου Δημητράκη Μπατζάκογλου ή Λογοθέτου δπως έλέγετο, διότι 
είχε λάβει παρά τής Τέρας Μητροπόλεως Διδυμοτείχου τό εκκλησιαστικόν 
όφφίκιον τοϋ λογοθέτου. Καί ούτος είχε φυγαδευθή προηγουμένως, διότι 
είχε κατηγορηθή ως εθελοντής αγωνιστής τής ελληνικής έπαναστάσεως τοϋ 
1821. Είχε μάλιστα τιμηθή υπό τής ελληνικής κυβερνήσεως διά παρασήμου, 
τό 1832 περίπου, τό δέ 1834 είχεν έγγραφή καί δημότης ’Αθηνών, κατά 
τάς πληροφορίας τοϋ συγγενούς του Άριστείδου Δελόγκα.

8 .—Ό Παυλής Άσανάκης είχε καί ϊδικήν του θυγατέρα, τήν Ζα> 
φειρώ, τήν όποιαν υπάνδρευσε μέ τόν Άγγελάκην Ράπτην.Ή Ζαφειρώ άπέ- 
κτησεν ένα υιόν, δ'στις έτρελλάθη καί δύο θυγατέρας. Καί ή μέν πρώτη, ή 
Άννίτσα, ύπανδρευθεΐσα τόν Σααττζή δ) Γεώργιον, άπεκαλεΐτο Σαατζίδαινα. 
Ή  δέ δευτέρα, ή Μαριγώ, άπεκαλεΐτο καί αυτή συνήθως Σαατζίδαινα, ώς 
έκ τής συγκατοικήσεως αυτής μετά τής αδελφής της. 'Υπανδρεύθη δέ τόν 1 2 3

1) Ό  ‘Ιωάννης Κηβηρτζήκ καί άλλοι τής ιδίας οίκογενείας, έξελληνισθέν· 
τος τοΰ επωνύμου αυτών, καλούνται ήδη Σγουρϊδαι.

2) "Οπως έλεγεν ό ‘Αριστείδης Δελόχκας, ό Μαλέογλου δέν ήτο καθαρός 
"Ελλην. Ίδέ καί πραγματείαν ημών «τό έν Διδυμοτείχφ μετόχιον τοΰ ‘Αγίου Χα· 
ραλάμπους, «Θρακικά», έτος 1936, τόμος Ζ' γράφομεν δέ καί αλλαχού.

3) Ή οποία μετεβλήθη άργότερον εις αποθήκην τοΰ Τηλεμάχου Χεκάλ-
κογλου. 4) ’Ιεροδίκου. 5} ‘Ωρολογάς.
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Κωνσταντίνον Ι’αριβάλδην και ώς εκ τούτου άιτεκαλεΐτο κυρίως «Γαριβάλ- 
δαινα». Λοιπόν ή Μαριγώ Γαριβάλδαινα, γραία πλέον, ασθενής και Ετοι
μοθάνατος, μόλις δέ δυναμένη να όμιλή, μάς διηγήθη προ ετών τά έΕής 
κατά τάς πληροφορίας της οικογένειας της : «'Η  Χρυσή καί ή Τριανταφυλ
λιά, κορίτσα τοϋ Διμότχο ‘) σκλαβώθηκαν άπό τούς Τούρκους και τά πήγανε 
στην Πόλι.’ Κκεΐ τά βρήκε, τά έπήρε καί τά έφερε πίσω στο Διμότχο ό παπ
πούς 6 Παυλής 2), πού τον λέγανε «βερατλή», γιατί είχε μεγάλη εξουσία ’ ). 
'Άμα τά φέρανε τά κορίτσια, τά παντρέψανε καί τά προίκισε ή Μιχαλάκαινα».

9. —Μιά νέα, όνομαζομένη’Αναστασία, θυγάτηρ τοΰ Ήλία εκ τοϋ χω
ρίου Καρά-Μπεϊλή ‘), παρεπλανήθη παρά Τούρκου γεωργού καί άπήχθη 
παρ’ αυτού. Μεθ’ δ, κατά τούς μωαμεθανικούς θεσμούς, ώδηγήθη εις τό 
«Χιοκιουμέτ» 1 2 3 4 5 6 7) Διδυμοτείχου, ένθα θά εγίνοντο αί διατυπώσεις τής Ιξισλα- 
μίσεως. Προσελθών δ παρά τού Μητροπολίτου Μεθοδίου (1878 —1893) εν
τεταλμένος ίερεύς παπά Δημήτριος, δεν ήδυνήθη νά συνομιλήση μετά ΐής 
’Αναστασίας διά νά την άποτρέψη άπό την έξισλάμισιν, διότι εκείνη ώμίλει 
διαρκώς τουρκιστί λέγουσα : «ρούμτζα μπιλμέμ», δηλαδή δεν γνωρίζω ελ
ληνικά. Εις την αυλήν τοϋ διοικητηρίου είχον συναθροισθή οί συγγενείς 
της καί πολλοί συνεγχώριοι, καθώς καί. πλήθος θεατών. Ό  τότε Καδής") 
Διδυμοτείχου Εαΐδ εφέντης καί οί λοιποί επίσημοι Τούρκοι έφοβοϋντο μή
πως γίνη καμμία αιματοχυσία ένεκα τοϋ μεγάλου ερεθισμού τών χωρικών, 
οΐτινες είχον προσέλθει μέ μαχαίρας καί δπλα διά νά ματαιώσουν τήν έξι- 
σλάμισιν τής ’Αναστασίας. Ό καδής, άνθρωπος συνετός, συνωμίλησε κρυ
φίως μετά τού Κοσμά Κοσμίδου, Διδυμοτειχίτου καί καφεψοΰ τότε εν τώ 
διοικητηρίφ. Συνέστησε δέ εις αυτόν νά εϊπη εις τήν μητέρα τής ’Αναστα
σίας τά εξής «"Αμα τελειώση ή υπό τού ίερέως εξομολόγησις καί έξέλθη ή 
’Αναστασία εις τήν αυλήν, τότε νά όρμήση καί νά σχίση τον «φερετζέ» της 
ή μάλλον τον «γιαζμά» ’) της, συγχρόνως δέ νά άρπάσουν οι χωρικοί καί 
νά άπαγάγουν τήν ’Αναστασίαν δπίσω εις τό χωρίον». Τής συστάσεως ταύ- 
της εκτελεσθείσης, έματαιώθη ή έξισλάμισις.

10. —Τό 1900 εξισλαμίσθη έκουσίως ή'Ελένη Τσινάρη ήΤζιναρούδα,

1) Τοΰ Διδυμοτείχου.
2) Ό  Άσσανάκης.
3) Βερατλής, ό εχων‘ βεράτ», βεράτι, βεράτιον, δηλαδή έγγραφον, έξουσίαν. 

Ό έχων Ισχΰν καί δύναμιν.
4) Χωρίον τοΰ Διδυμοτείχου, ήδη καλούμενον Άμόριον.
5) Κτίριον ένθα εδρεύει ό «Χακίμ», κριτής, διοικητής, δηλαδή διοικητή- 

ριον. ’Ελεγείο παρά τών ήμετέρων κοινώς καί «Κοκιουμάτι».
6) Ιεροδίκης, κριτής.
7) Παρά χοίς μωαμεθανικοΐς λαοΐς ή λεπτή εξωτερική έσθής, δι’ ής καλύ

πτουν αί γυναίκες όλον τό σώμα άπό κεφαλής μέχρι ποδών, λέγεται φερετζέ, τό δέ 
διαφανές μικρόν κάλυμα, ή καλύπτρα τοΰ προσώπου γιαζμά.
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αδελφή τών Στεργίου, ΓΙαναγιώτου, ’Αθανασίου καί Πασχάλη Τσινάρη. Εί
χε μνηστευθή προηγουμένως τον σιδηροδρομικόν κλειδούχον Δημήτριον. Ή  
προίξ της καί δλα τα άπαιτοΰμενα ήσαν έτοιμα, 6 δέ γάμος θά έτελεΐτο την 
προσεχή Κυριακήν. Άλλ’ ή Ελένη έφυγε την Παρασκευήν καί μετέβη πλη
σίον ενός τουρκου αξιωματικού, τον οποίον... ήγάπα. ΓΙαραδόξως δμως, οΰ- 
τος τήν παρέδωκεν εις άλλον αξιωματικόν, δστις τήν ένυμφεύθη άργότερον 
εις τήν Κωνσταντινούπολή. Ό  σύζυγός της ωνομάζετο Νεδίμ έφέντης καί 
ύπηρέιει εις τό 1 1 ον σύνταγμα τοΰ τουρκικού στρατού. Έν τίΤι μεταξύ ή ιε
ρά Μητρόπολις καί 6 εκ τών προκρίτων Διδυμοτείχου καί δημογέρων Πα
ναγιώτης Γιενί Ζεγκίν, δστις ήτο καί άνάδοχος τής 'Ελένης, μάτην ειχον 
προσπαθήσει να τήν άποτρέψουν από τήν έξισλάμισιν καί τό μετά αλλοθρή
σκου συνοικέσιον. Οί αδελφοί της καί οί συγγενείς ήσαν έξηγριωμένοι. 
Άλλ’ ή Ελένη είχε φύγει πλέον εις Κωνσταντινουπολιν. Τό ίδιον έτος, καί 
ακριβώς κατά τήν διάρκειαν τού «ραμαζανίου» ‘) τοΰ «μπαϊραμιού» ’ ), οί 
αδελφοί τής Ελένης έπληροφορήθησαν, δτι είχε δήθεν έπανέλθει εις Διδυμό
τειχου. Ό Παναγιώτης, εργαζόμενος τότε μετά τού ’Αθανασίου εις τό καφε
νείου τών Τζαννήδων, έμαθε μίαν εσπέραν τά εξής : "Οτι ή αδελφή του εί- 
χεν έξέλθει εις φιλικήν έπίσκεψιν με δυο χανούμισσας καί ένα στρατιώτην, 
δστις, κατά τήν παλαιάν συνήθειαν, έκράτει φανόν καί τάς συνώδευεν. 
Έσπευσε λοιπόν καί συνήντησε καθ’ οδόν τάς γυναίκας. ΓΙλησιάσας, άνέσυ- 
ρε τον «γιαζμά» ’) τής πρώτης έξ αυτών, κατόπιν δέ καί τής δευτέρας. Ίδών 
δμως, δτι ούτε ή μία ούτε ή άλλη ήτο ή αδελφή του, ένόμισεν, δτι ήτο ή 
τρίτη. Καί διά τούτο, χωρίς νά αποκάλυψη καί τό πρόσωπον ταύτης, διά 
τά βεβαιωθή, άν πράγματι ήτο ή ‘Ελένη, τήν έκτύπησε διά τής μαχαίρας, 
τήν όποιαν έκράτει, καί τήν έφόνευσε. Καί ή φονευθεΐσα δμως δεν ήτο ή 
αδελφή του, αλλά μία ξένη μοναχοκόρη έκ Κωνσταντινουπόλεως. Αί τρεις 
όθωμανίδες ειχον έξέλθει τήν νύκτα έκ τής οικίας τοΰ τουρκου Μεστζόγλου, 
πλησίον τών σημερινών δημοτικών σχολείων Α' καί Γ '. ’Εκεί κοντά είχε γεί- 
νει δ φόνος. Κατά τάς πληροφορίας τής ο’ικογενείας Τσινάρη, ό Παναγιώ
της είχε κτυπήσει ό'χι μίαν, αλλά δύο όθωμανίδας, ή μία δμως είχε τραύμα- 
τισθή ελαφρώς. Ή  Ελένη άργότερον εΐχεν έλθει πάλιν -εις Διδυμότειχου, 
ήτο δέ εγκατεστημένη έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι τοΰ 1928 περίπου.

Μετά τον φόνον, δστις είχεν αναστατώσει τό Διδυμότειχου, δ Πανα
γιώτης κατ’ άρχάς μέν έκρύβη, κατόπιν δέ έφυγαδεύθη εις Σόφιαν, ένθα 
προσελήφθη εις τήν υπηρεσίαν τού βουλγάρου βασιλέως. Ότε, άργότερον, υ 
βασιλεύς έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας, τον παρηκολούθησε καί ό Παναγιώτης, 
δπόθεν, παραιτηθείς, άνεχώρησεν εις Γαλλίαν. Έκμαθών εκεί τήν μαγειρι-

1) Τής μηνιαίας νηστείας πρό τοΰ πάσχα τών μωαμεθανών.
2) Τοΰ μωαμεθανικοΰ πάσχα.
3) Καλύπτραν, δι’ ής αί μωαμεθανίδες έκάλυπτον τό πρόσωπον.

Π
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κήν, επανήλθε και έγκατεστάθη εις τάς ’Αθήνας. Μετά την εκ Διδυμοτείχου 
έξαφάνισιν τοΰ Παναγιώτου, οί Τούρκοι ειχον συλλάβει τον αδελφόν του 
’Αθανάσιον. Ματαία δε άπέβη πάσα προσπάθεια προς διάσωσίν του, διότι, 
δικασθείς εν Άνδριανουπόλει, κατεδικάσθη εις ισόβια δεσμά. Κατά την ά- 
νακήρυξιν όμως τοΰ δευτέρου τουρκικού συντάγματος, κατέφυγε και αυτός 
εις την έλευθέραν Ελλάδα.

11. —Εις στρατιωτικός διοικητής τοΰ Διδυμοτείχου κατήγετο εξ Ίω- 
αννίνων. Οί γονείς του καί αυτός ήσαν χριστιανοί. Μετά τον θάνατον τοΰ 
πατρός του, ή χήρα πλέον μήτηρ του ουσα νέα καί ωραία, άπήχθη καί έξι- 
σλαμίσθη διά τής βίας μετά τοΰ μικρού υιού της, όστις μετωνομάσθη ’Ισμαήλ. 
'Ο ’Ισμαήλ έσποΰδασεν έν Κωνσταντινουπόλει τή φροντίδι τού εκ τού θετού 
πατρός θείου του Ρουστέμ πασά καί έγένετο αξιωματικός. Άναδειχθείς δε 
βαθμηδόν, προήχθη εις τον βαθμόν τού πασά. Ό  ’Ισμαήλ πασάς, ως στρα
τιωτικός διοικητής τοΰ Διδυμοτείχου, παρέμεινεν επί 4-5 έτη εις τήν οικίαν 
τοΰ Χατζή Σακίρ μπέη. Ήτο κατ’ άλλους μέν 75—80 ετών κατ’ άλλους δέ 
50—55 καί άνεχώρησε κατά τάς παραμονάς τού ελληνοτουρκικού πολέμου 
τού 1897. Είχε συζευχθή μίαν χανουμ των σουλτανικών ανακτόρων εν Κων- 
σταντινουπόλει καίειχε μεθ’ εαυτού έν Διδυμοτείχφ, έκτος τής συζύγου καί 
τών δυο τέκνων του, Ίσμέτ μπέη καί Ρασίμ μπέη, καί τήν πενθεράν του.'Ως 
άνθρωπος ήτο, λέγουν, πολύ καλός καί είχε μειλίχιον χαρακτήρα. Εις τήν 
έκτέλεσιν όμως τών καθηκόντων του ήτο αυστηρός, καί ιδίως διά τούς τουρ- 
κους. Άνεμιγνύετο δέ εις όλα τά ζητήματα καί ήνάγκαζε τούς μέν τουρκους 
νά μεταβαίνουν τακτικώς εις τά τζαμιά χάριν προσευχής, τούς δέ χριστιανούς 
εις τάς έκκλησίας. Φαίνεται, ότι ήδη από μικράς ηλικίας, δέν ειχεν άπολέσει 
τήν χριστιανικήν του συνείδησιν. Άπέστελλε, κρυφίως καί συχνάκις, «λάδι 
καί κεριά», διά τοΰ Κοσμά Κοσμίδου εις τάς έκκλησίας. Άσθενήσας μίαν 
φοράν, προσεκάλεσε δι’ αυτού κρυφίως τόν παπά Δημήτριον, τόν πατέρα 
τού κατόπιν ψάλτου καί διδασκάλου Ευαγγέλου Παπαδοπουλου, καί τόν 
«έδιάβασεν», άλλοτε πάλιν προσεκάλεσε τόν παπά Ευάγγελον. Δι’ όλα ταΰτα 
κινηθείς έκ περιεργείας 6 Κοσμίδης, ήρώτησε μίαν ημέραν τόν ’Ισμαήλ 
πασά καί έμαθε τό μυστικόν του.

12. —Ό  ’Ιωάννης Παπαφωτίου, υιός ίερέως, καταγόμενος έκ Βόλου 
ή έξ Ίωαννίνων καί γνωρίζων, εκτός τής μητρικής του γλώσσης, καί τήν 
κουτσοβλαχικήν, είχεν έλθει εις Διδυμότειχον έξ Άδριανουπόλεως ή Μακράς 
Γέφυρας. Έλθών μικρός, έμεγάλωσεν εις τύ χωρίον Καρά μπελή (Άμό- 
ριον) τοΰ Διδυμοτείχου. Έξιλαμίσθη τό 1890 εις ηλικίαν 18 έτών διά τήν 
εξής αίτίαν : Συνδεθείς έρωτικώς μετά τίνος μωαμεθανίδος ή μάλλον άθιγ- 
γανίδος έν Διδυμοτείχφ, έκινδύνευε νά φονευθή. Τρομοκρατηθείς ας έκ τού
του, έξισλαμίσθη κατά προτροπήν ενός φίλου του «τσαούση» καί παρά τήν 
συνείδησιν του. Νυμφευθείς κατόπιν τήν μωαμεθανίδα, διωρίσθη «τζαντάρ-
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μα» '). 'II έξισλάμισίς του έγένετο εις τό διοικητήριον τοΰ Διδυμοτείχου, 
μετωνομάσθη δέ, κατά έκτουρκισμόν τοΰ ονοματεπωνύμου του Φετί όγλοϋ 
Γιουνοΰς, δηλαδή’Ιωάννης Φωτίου, παραλειφθείσης τής λέξεως Παπά. Κατά 
την περιτομήν του εν τφ περιβόλια τοΰ διοικητηρίου καί εν μέση) πλήθους 
περιέργων, έφώναζεν έκ των πόνων, λέγων : « ’Αμάν ! Παναγιά μου !» Με
τά τινα καιρόν, άποθανοΰσης τής γΰναικός του, ένυμφεΰθη εκ δευτέρου έτέ- 
ραν μωαμεθανίδα, ράπτριαν τό επάγγελμα. Τό 1904 παρητήθη άπό την χω
ροφυλακήν, διά νά άπασχοληθή με την καλλιέργειαν των κτημάτων τής γυ- 
ναικός του, κατοίκων εις μικρόν ισόγειον οικίαν των, κειμένην παρά την 
παλαιόν ιστορικήν λιθίνην γέφυραν τοΰ Έρυθροποτάμου (Κηζήλ—Ντερέ). 
Τό τέκνα, τα όποια άπέκτησεν, άπέθανον, εκτός ενός, τοΰ μεγαλυτέρου υίοΰ 
του. Ουτος, εις άνάμνησιν τοΰ έκ πατρός πάππου του, τοΰ Παπά Φωτίου, 
είχεν δνομασθή Φετί, δηλαδή Φώτιος, ήτο δέ, κατά τό έτη τής έν Διδυμό
τειχό) παραμονής ημών !) υπάλληλος ενός ομογενούς σανδαλοποιοΰ. Τήν επο
χήν τοΰ Α' βαλκανικοΰ πολέμου, καί συγκεκριμένους επί βουλγαροκρατίας έν 
Διδυμοτείχου, ήθέλησαν να επαναφέρουν τον Φετί όγλοΰ Γιουνοΰς εις τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν, άλλ’ ήρνήθη. Έ ν τουτοις, όπως έλεγεν 6 ίδιος εις 
μερικούς ομογενείς έμπιστευτικώς, είχε μείνει μουαμεθανός έξωτερικώς μόνον 
καί κατά τόπους, καί ότι έστενοχοορείτο καί ύπέφερε πολύ διό τήν εξισλάμι- 
σίν του πάντοτε, όταν ήκουε τός κουδωνοκρουσίας των εκκλησιών, καί μάλι
στα κατά τός μεγάλας χριστιανικός έορτάς. Τούς τελευταίους χρόνους, έπί ελ
ληνικής πλέον κυβερνήσεως, καταληφθείς καί υπό προώρου γήρατος, έμεινε 
πτωχός, έξησθενημένος καί παράλυτος, μόλις δυνάμενος καί να περιπατήση. 
Κατείχετο υπό μεγάλης θλίψεως καί μελαγχολίας καί είχε καταντήσει νευρι
κός, δύστροπος καί ακοινώνητος με τούς ανθρώπους. Τον εΐχομεν ΐδει καί 
ημείς μίαν ημέραν. Ήτο οίξιος οίκτου και συμπάθειας ό ταλαίπωρος καί 
ανέμενε... τον παυσίλυπον θάνατον ! Άπέθανε τον ’Απρίλιον τοΰ 1934. 1

1) Χωροφύλαξ.
2) Άνεχωρήσαμεν έκ Διδυμοτείχου τό 1937.
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Νοτιοανατολιχώς τής μεγάλης άκροπόλεως και είς άπόστασιν ήμισείας 
ώρας άπ’ αυτής υπάρχει μικρός βράχος. Κείται εκεϊθεν τοϋ Έρυθροποτά- 
μου και απέναντι ακριβώς τής δεύτερα; καί μικρότερα; άκροπόλεως, ή οποία 
ονομάζεται Αγία Πέτρα καί την οποίαν οι μακαρίται Κ. Κουρτίδης καί X. 
Δρακοντίδης, δμοΰ μετά τής περιοχής της, είχον έκλάβει ώς την ρωμαϊκήν 
Πλωτινόπολιν, προκάτοχον, κατ’ αυτούς, τής μόνον βυζαντινής δήθεν πό- 
λεως Διδυμοτείχου ’).

'II επί τοΰ Έρυθροποτάμου σιδηροδρομική γέφυρα, από τών κρα
σπέδων τής Αγίας Πέτρας, φθάνει είς τον περί ου ό λόγος βράχον. Είς την 
προς την πόλιν πλευράν τοϋ βράχου ύπήρχεν άλλοτε ή παλαιό πυριτιδαπο
θήκη τών Τούρκων, ήτοι δ παλαιός Μπαρουτχανάς. "Οπως ή 'Αγία Πέτρα, 
εντεύθεν τοΰ ποταμού, ουτω καί δ έκεΐθεν βράχος ουτος έχρησίμευε, φαίνε
ται, ου μόνον επί βυζαντινών καί παλαιοτέρων χρόνων, άλλα καί επί Τούρ
κων, ώς σπουδαΐον φυσικόν οχύρωμα εναντίον τών εκ τοϋ μέρους εκείνου 
έπερχομένων εχθρών. Ό μπαρουτχανάς κατεστράφη ή κατερρίφθη καί έκτί- 
σθη δ νέος, εντεύθεν πλέον τοϋ ποταμού, εις τα μεταξύ 'Αγίας Πέτρας, σι
δηροδρομικού σταθμού καί τής συνοικίας «ΙΙιρί μαχλεσί» υψώματα "). Εις 
την πλευράν τοΰ βράχου, ένθα ήτο δ μπαρουτχανάς, υπάρχει κοίλωμα, έν 
έν εΐδει μικρού, στενού, επιμήκους καί ακανόνιστου δωματίου. ’Έχει δυο 
άνοίγματα, επί τών οποίων έφηρμόζοντο, φαίνεται, άλλοτε θυρα καί παρά- 
θυρον. Είναι ήδη κατάμαυρον έκ τοΰ καπνού ίσως, διότι ποιμένες είτε άλ
λοι, εργαζόμενοι πέριξ, κατέφευ γον εκεί έν καιρφ βροχής ή διέμενον την νύ
κτα έν καιρό) χειμώνας καί ήναπτον πυράν προ; θέρμανσιν.

Μόλις διέλθη τις την σιδηράν γέφυραν, δεξιόθεν τής γραμμής εις τό 
χαμηλόν έδαφος, δπόθεν θά προχωρήση διά νά άνέλθη είς τον βράχον ή νά 
μεταβή πλαγίως προς τό κοίλωμα, υπάρχουν 8 — 1 0  λαξευτοί τάφοι, διαφό
ρου μεγέθους, άλλοι μέν κενοί, άλλοι δέ έμπεριέχοντες κατά τό ί'ιμισυ ή καί 
πλέον χώμα. Λεν υπάρχει αμφιβολία οτι είναι αρχαίοι. ’Αλλά πότε ακριβώς 
ελαξεΰθησαν καί παρά τίνων καί διά ποιους, άγνωστον. Μερικοί διά νά έξη- 1

1) Ίδέ ήμετέρας πραγματείας : «Ή έν Διδυμότειχό» άνευρεθεισα αναθημα" 
τική επιγραφή τών ΙΙλωτι νοπολιτών» καί «Τό έν Διδυμοτείχφ τέμενος Βαγιαζήτ 
τοΰ Α' τοΰ Κεραυνοΰ καί αί έπιγραφαί του». «Θρφκικά» τόμ. Η' 1936 καί I' 1938.

2) Συνοικία βρυκόλακος, νύμφης, μαγίσσης..., κείμενη είς τό πρός τήν ‘Λ. 
γίαν ΙΙέτραν άκρον τής πολυωνύμου συνοικίας Πέρα Μαχαλά... ήδη τρίποδος, περί 
τής οποίας ίδέ εις ήμετέραν πραγματείαν «Μερικαί συνήθειαι Διδυμοτείχου», «Θρφ. 
κικά», ΙΓ' 1910, σελ. 335.
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γήσουν την έκεΐ ϋπαρξιν τών τάφων λέγουν orι τό πλησίον κοίλωμα θά ήτο 
εΐδωλολατρικόν ιερόν η αργότερου χριστιανικόν παρεκκί.ήσιον καθ’ δσον μά
λιστα έχει καί μίαν η δυο θέσεις μικράς επί τοϋ βράχου, απέναντι τοΰ πα
ράθυρου, προς λατρευτικήν ίσως χρήσιν. Ή  ύπόθεσις είναι ευλογοφανής, 
πλήν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία προς επιβεβαίωσιν αυτής. "Αλλως 
δέ καί εις δλα σχεδόν τά φυσικά ή λαξευτά, μικρά η μεγάλα κοιλ(όμ°τα, 
κατοικηθέντα ούτως ?ΐ άλλως χρησιμοποιηθέντα, τής μεγάλης άκροπόλεως 
καί αλλαχού τοϋ Διδυμοτείχου, υπάρχουν ποικίλαι θέσεις διαφόρων σχημά
των καί προορισμού. ’Ίσως ήνοιξαν τούς τάφους διά νά συλήσουν εμπεριε
χόμενα τυχόν πολύτιμα κτερίσματα. ’Αλλά πότε καί ποιοι έπραξαν τούτο καί 
εϋρον άρά γε άξιόν τι λόγου ; Πάντως ή σύλησις θά έγένετο εις παλαιοτέ- 
ρους χρόνους, διότι σήμερον δεν γνωρίζομεν τίποτε τό θετικόν περί ευρημά
των εις τούς τάφους τούτους, .λέγουν, ότι τό 1871 (!), οπότε κατεσκευάζετο 
η σιδηροδρομική γραμμή, τεχνΐται καί έργάται κατέθετον τά Ιργαλεΐά των 
εις τό παρακείμενον κοίλωμα. Μήπως τότε άνεκαλύφθησαν οί τάφοι καί 
έσυλήθησαν, ή εύρέθησαν κενοί, συλαγωγηθέντες πρότερον; Οί γέροντες 
σιωπούν. Μίαν μόνον σχετικήν οπωσδήποτε πληροφορίαν μάς άνέφερεν εις 
έξ αυτών, ή οποία σχετίζεται με τό κοίλωμα. "Οτι δηλαδή, όταν έκτίζετο ό 
παλαιός μπαρουτχανάς “) άνευρέθησαν υπό τον βράχον χρυσά ενώτια έν σχή- 
μάτι κεφαλής δφεως. Φοβούμεθα δμως, μήπως γίνεται σύγχυσις μέ τά ευρή
ματα τοΰ τάφου τής λεγομένης Κανλή παράγκας.

Πέραν τοϋ Έρυθροποτάμου, έν τή περιοχή τοϋ αγιάσματος τής Α 
γίας Παρασκευής καί εις άπόστασιν δέκα περίπου λεπτών τής ώρας από τοΰ 
μνημονευθέντος βράχου, άνευρέθη κατ’ άλλους μέν προ τών βαλκανικών πο
λέμων, κατ’ άλλους δέ τό 1897, αρχαίος τάφος, περιέχοιν πολλά καί πολύ
τιμα κτερίσματα. Τούρκοι στρατιώται, φρουροί τής σιδηροδρομικής γραμ
μής, έσκαπτον εις τό φυλάκιόν των λάκκον προς τοποθέτησιν πίθου υδατος, 
Ή  σκαπάνη προσέκρουσεν εις μίαν πλάκα Επειδή δέ εκ τών κτυπημάτων 
άντήχει, ένεκα τής κάτωθεν αυτής κουφότητος, οί στρατιώται, ύποψιασθέν- 
τες τήν έξήγαγον μετά προσοχής. Ή  πλάξ, μεγάλη, αλλά ανεπίγραφος, ήτο 
τό κάλυμμα τάφου, ώς φαίνεται, γυναικείου. 'Ο τάφος έκτισμένος διά πλίν
θων και ασβέστου, περιεΐχεν οστά καί ποικίλα καί πολύτιμα χρυσά κοσμή
ματα, λεπτοτάτης καί θαυμασίας τέχνης, βάρους δύο περίπου οκάδων (;). Οί 
στρατιώται έίκπληκτοι κατ’ άρχάς προ τοϋ άπροσδοκήτου θησαυρού, περιήλ- 
θον μετ’ ολίγον εις έριδα διά τήν διανομήν καί συνεπλάκησαν. Πιθανόν δέ 
έχύθη καί α!μα, οπότε εξηγείται καί ή τουρκική ονομασία τοϋ τόπου: «Καν
λή», δηλαδή αιματηρά, «παράγκα».

Τά κοσμήματα ήσαν τά εξής: Έ ν χρυσοϋν περιδέραιου, άποτελού- 1

1 ) Δέν άναφέρεται χρονολογία.
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μενον εκ μικροσκοπικών σχεδόν άγαλματιδίων, προσηρμοσμένων προς άλληλα 
διά σύρματος. Ζεύγος χρυσών ενωτίων, ά'τινα παρίστανον κεφαλήν γυναι- 
κός, ής δ λαιμός κατέληγεν ε!ς όξό, προς προσαρμογήν επί τοϋ ωτός. Μία 
χρυσή καρφίς έν σχήματι κεφαλής βοός, κατ’ άλλους όφεως βάρους 3’/» δρα- 
μίων. Έτέρα χρυσή καρφίς απλή, βάρους l ‘/j δραμιού. Πέντε μικρά χρυσά 
τεμάχια ή ελάσματα. Τά τελευταία ταϋτα ήσαν, κατά τι να ύπόθεσιν, τμήματα 
δήθεν στέμματος. ΓΙλήν δεν εύσταθεΐ ή ύπόθεσις, διότι άλλοι πληροφοριο- 
δόται καί κυρίως δ Κωνσταντίνος Ναζίρης, μάς άνέφερον δτι δλα τά άνευ- 
ρεθέντα ήσαν έν καλή καταστάσει καί δχι διαλελυμένα καί ελλιπή '). Ε π ί
σης άνευρέθη χρυσοΰν τετράγωνον, κυτίον, μεγέθους παλάμης, πεποικιλμέ- 
νον δέ διά διαφόρων γραμμών καί σχημάτων, ή ϊσως παραστάσεων, καί 
κεκοσμημένον διά πολυτίμων λίθων. Πιθανόν είναι, δτι οί πολύτιμοι λίθοι 
περιείχοντο εντός τοϋ κυτίου. Μερικοί αναφέρουν καί βραχιόλια, δακτυλίους 
ζώνας καί άλλα κοσμήματα.Τέλος ύπήρχον καί διάφορα άνθη έκ πηλού, ποι
κίλων χρωμάτων, καί μικρά δοχεία, λήκυθοι κ.τ.π.

Ό  Κ. Ναζίρης ήγόρασε παρά τών στρατιωτών, «αντί πινακίου φα
κής» τό εν τών ενωτίων, τάς δυο καρφίδας καί τά τεμάχια, άπαντα συνολι
κού βάρους 18 δραμίων, μεταβάς δέ εις Κωνσταντινοόπολιν μετεπώλησεν εις 
αρχαιολόγον, ή μάλλον αργυραμοιβόν, αντί 55 χρυσών οθωμανικών λιρών. 
Τί άπέγινε τό κυτίον καί τό πλούσιον περιεχόμενόν του, καθώς καί τά υπό
λοιπα κοσμήματα άγνωστον. Ποιας εποχής ήτο, άρά γε, δ άνευρεθείς τάφος 
τής Κανλή παράγκας καί εις ποιον επίσημον πρόσωπον ανήκε ; Δεν ευρέθη 
δυστυχώς επιγραφή τις προς διαφώτισιν τών ζητημάτων τούτων. Τά δέ 
κοσμήματα, Ιεροκρυφίως, διέλαθον την δημοσιότητα. Κατά τού; χρόνους 
τής τουρκοκρατίας υπήρχε καί δ φόβος τής φανεράς άναμίξεως εις πολύτιμα 
αρχαιολογικά ευρήματα. Τίποτε σχεδόν δέν περιήρχετο εις τό φώς τής δη
μοσιότητας. Διά μυστικών δέ πωλήσεων καί μεταπωλήσεων αυτών, ως ει
δών νομισματικής, τρόπον τινά, αξίας και δχι ιστορικής καί αρχαιολογικής, 
έφυγαδευοντο ταϋτα από χειρός εις χεΐρα, από πόλεως εις πόλιν καί από χώ
ρας εις χώραν. Καί ΰφίστατο τοιουτοτρόπως ανυπολόγιστον καί άνεπανόρ- 
θωτον ζημίαν καί βλάβην ή επιστήμη. Κατά τά τελευταία εξ έτη (1931 — 
1937) τής έν Διδυμοτείχω καθηγεσίας ημών, καθ’ α ήρχίσαμεν ασχολούμε
νοι περί τά Ιστορικά καί αρχαιολογικά τής πόλεως Διδυμοτείχου, εΐχομεν 
πληροφοριμθή τά εξής : “Οτι πολλά πολλάκις ιστορικά καί αρχαιολογικά άν 
τικείμενα, μεγίστης, κατά τό μάλλον ή ήττον, σημασίας καί αξίας, άπεκρυ- 
βησαν καί έξηφανίσθησαν ή διηρπάγησαν, κατά διαφόρους έποχάς καί πε
ριστάσεις, υπό ήμετέρων καί ξένων, επισήμων καί ανεπισήμων. ’Ήτοι μαρ
μάρινα ή έκ διαφόριυν μετάλλων αγάλματα καί άγαλμάτια, έπιγραφαί εις 1

1) ΤΗσαν Ισως τά τεμάχια καρφίδες, συμβολικοί πελέκεις...
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διαφόρους γλώσσας επί των τειχών η των πυλών αυτών, επί κτιρίων καί 
αλλαχού, επιτύμβιοι η άλλης χρήσεως, ενεπίγραφοι πλάκες, ποικίλα νομί
σματα πάσης εποχής, διάφορα κοσμήματα καί κτερίσματα κλπ.

Επανερχόμενοι εις τον τάφον Κανλή παράγκα, σημειοϋμεν τα εξής : 
“Οτι τα ευρήματα αυτού δεικνύουν είδωλολατρικήν εποχήν καί μάς ανάγουν 
από τών πρώτων, τό όλιγιότερον, αιώνων τοΰ χριστιανισμού, μέχρι καί τών 
προρωμαϊκών ίσως χρόνων. Πάντως δ τάφος ουτος δεν ήτο χριστιανικός. 
Διότι, ως χριστιανικός, έπρεπεν, αντί χρυσών κοσμημάτων καί πολυτίμων 
λίθων, να έχη χριστιανικά κτερίσματα καί σύμβολα ή απεικονίσεις χριστια
νικής διδασκαλίας καί βίου, κεχαραγμένας επί τής επιτύμβιου πλακάς. Προ- 
κειμένου τέλος περί τού έν αύτιΰ ταφέντος προσώπου, θά ήτο εκ τών πλου
σίων ή τών μεγιστάνων καί αρχόντων.

Γ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ,

Ό  διδυμοτειχίτης καί φίλος γυμνασιάρχης κ. Αδαμάντιος Ταμβακί- 
δης, έν τώ πανηγυρικά) τόμφ τών «Θρφκικών·» τού έτους 1933, γραφών 
περί τών ελληνικών σχολείων τής Θράκης επί τουρκοκρατίας, άναφέρει τά 
εξής: «Σχολή Διδυμοτείχου. Δύτη υφίστατο από τού τέλους τού III' αϊώ- 
νος, άλλ’ άγνοούμεν τους διδάξαντας. Διατηρείται μέχρις ημών, από δε τής 
(ελληνικής) καταλήψεω; προήχθη εις ήμιγυμνάσιον». Ημείς θά άσχοληθώ- 
μεν ενταύθα περί τών σχολείων τής πόλεως Διδυμοτείχου καί τών έν αυτοΐς 
διδαξάντων μόνον διδασκάλων καί ουχί περί τών εκ Διδυμοτείχου καταγο- 
μένων καί αλλαχού διδαξάντων παλαιόθεν άχρι τούδε ')· Θά βασισθώμεν δέ 
επί τών κωδίκων τής Μητροπόλεως καί επί πληροφοριών γερόντων. Αί πλη- 
ροφορίαι τών κωδίκων, καίτοι μή συνεχείς καί πλήρεις, είναι περισσότεροι, 
πληρέστεροι καί σαφέστεροι. ·

Έ ν προποις θά άναγράψιομεν μίαν σπουδαίαν πληροφορίαν, την 
όποιαν σημειώνει δ αείμνηστος Μητροπολίτης Φιλάρετος εις τήν ώαν ενός 
τών κωδίκων: «Έ ν Λιδυμοτείχιρ έχρημάτισε διδάσκαλος δ ίεροδιάκονος ’Α
θανάσιος Βλάχος, άποθανών εν Πάτμιο 4 Μαΐου 1741». (Ζερλέντη, Ίστορ. 
Έρευναι, Α’ τ. σελ. 183) *). 1 2

1) Ώς λ. χ.... τοΰ Γεωργίου Άναγνωστοπούλου... ’Αδαμάντιου Ταμβακί- 
δου, τού Δημητρίου Βαλτζή (δασκάλου Δημητρού). Ίδέ Κ. Γ. Κουρτίδου *Τά γράμ
ματα εις τό Διδυμότειχον xuia τόν δέκατον ένατον αιώνα» είς «Θρρκικά» ΙΓ’, 1940.

2) Ίδέ καί «'Οδοιπορικόν» τοΰ Γ. Λαμπουσιάδου είς «Θρακικά», τομ. ΙΣΤ' 
1941, ο. 83. Ίδε καί χειρόγρ. χρονικόν θανάτων: Βραβεΐον Ίερας Μονής Ί . Θεο
λόγου ο. 38 «(1741) Μαΐου 4 έκοιμήθη ό 'ιεροδιάκων ’Αθανάσιος Βλάχος καί διδά
σκαλος είς τό δυδοιμότειχον». (Σ· Δ.)
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Ήδη, κατερχόμενοι εις τον ΐ9ον αιώνα, θά προτάξωμεν δύο ιδιωτι
κός διδασκαλίσσας. Ή  Μαλτοΰδα Ιακώβου Παπατζή, εδίδασκε τα μικρά 
παιδία τοΰ Καλέ και έπληρώνετο συνήθως εις είδος, δηλαδή 25 ή περισσότερα 
δράμια καφέν, ζάχαριν κ.τ.π Μετά τον θάνατον τής μητρό; της, τής Για- 
κώβαινας, καθώς καί τής ιδίας, ή αδελφή της επώλησεν εις τον Μητροπολί
την Μελέτιον Καβάσιλαν *) την οικίαν της *). Επειδή ό τό 1853 γεννιγθείς 
’Αριστείδης Δελόγκας ήτο μαθητής της, εξάγεται, δτι εδίδασκε τήν εποχήν 
εκείνην. Άπέθανε δέ τά πρώτα έτη τής πρώτης άρχιερατείας, φαίνεται τοΰ 
Καβάσιλα (1860—1868), διότι ό Δελόγκας, πριν φοιτήση είς τό κοινοτικόν 
σχολεϊον, έξηκολούθησε τήν νηπιακήν του μαθητείαν πλησίον τής άλλης ιδιω
τικής διδασκαλίσσης τής X" Σουλτάνης. Δύτη ήτο θεία, εκ πατρός τοΰ ια
τρού Ευσταθίου Π" Σταύρου ή ΙΊαπαδοπούλου, τού άποκληθέντος Καβά- 
σιλα 1 2 3 4). Είχε δωρήσει τό 1837 τήν οικίαν της, τό κατόπιν κοινοτικόν κηρο
ποιείων, έμπροσθεν τοΰ Αγίου ’Αθανασίου, είς τήν κοινότητα, υπό τον δρον 
νά κατοική εν αυτή μέχρι τού θανάτου αυτής *). Φαίνεται, δτι είχεν αρχίσει 
νά διδάσκη πολύ ένωρίτερον τής Μαλτούδας, άπέθανε δέ κατόπιν αυτής.

Έάν καί ποιαι άλλαι ιδιωτικά! διδασκάλισσαι ή διδάσκαλοι έδίδαξαν 
πρότερον ή άργότερον, άγνοοϋμεν. Έρχόμεθα ήδη είς τά κοινοτικά σχολεία 
καί τούς διδασκάλους αυτών. Κατά πρώτον ήσαν τά αλληλοδιδακτικά, τά 
όποια διεχωρίσθησαν βαθμηδόν είς νηπιαγωγεία καί είς ελληνικά ή αστικά 
ή δημοτικά σχολεία, δηλαδή άρρεναγωγεΐον καί παρθεναγωγείου μέ 4 μέχρις 
7 τάξεις, άναλόγως τών έκάστοτε αναγκών καί πόρων τής κοινότητος, κα
θώς καί τών περιστάσεων. Τά νηπιαγχογεΐα ήσαν 2 ή 3 καί 4 ενίοτε καί ελει- 
τούργουν μετά τών άνωτέρων σχολείων ή είς άπομεμακρυσμένας συνοικίας. 
Τό άρρεναγωγεΐον, έφιλοξενήθη μέν μίαν ή περισσοτέρας φοράς εν τή συ- 
νοικίρ Καλέ, ελειτούργει δμως κυρίως είς τό εν τφ αύλογύρφ τής «Πανα
γίας» κτίριόν του καί είς τά έξωθεν καταλήματα (μαχαζεΐα) τής εκκλησίας 
ταύτης. Τό δέ παρθεναγωγείου, εκτός ώρισμένων περιστάσεων, καθ’ ας έφι
λοξενήθη εις διαφόρους οικίας τού Καλέ καί είς τό κατάλημα τής Παναγίας, 
ελειτούργει είς τό κτίριον «χαρεμλίκ» τοΰ τούρκου φρουράρχου, δπως θά 
ίδωμεν περαιτέρω, τό όποιον τό 1924 μετετράπη είς γυμνάσιου. Μετά πά
ροδον άρκετών δεκαετηρίδων, οπότε ειχον καταστροφή σχεδόν τά κτίρια τοΰ

1) 1860-1868 καί 1874-1877.
2) Ή το πλησίον τοΰ ’Αγίου ’Αθανασίου ένθα έκτίσθη άργότερον ή οικία, 

έν τη όποίρ κάθηνται οί αδελφοί, οί λεγόμενοι «Τά Σωκρατούδια».
3) Διότι είχε προσλάβει καί μετέδιοκε κατόπιν καί είς τήν οικογένειαν του 

τό έπώνυμον Καβάσιλας, έξ ευγνωμοσύνης πρός τόν μητροπολίτην Καβάσιλαν, τοΰ 
όποιου ένυμφεύθη τήν ανεψιάν Μαρίαν καί δαπάναις τοΰ όποιου είχε σπουδάσει 
τήν ιατρικήν έν Ά θήναις.

4) Ίδέήμ. πραγματείαν «Αί έκκλησίαι τοΰ Διδυμοτείχου»,*Θρακικά»1Γ', 1940-
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άρρεναγωγείου καί τοϋ παρθεναγωγείου, άλλα προς τούτοις επειδή υπήρχε 
καί άλλη ανάγκη, έκτίσθη, κατόπιν πολλών δυσχερείων, μέγα τριώροφον 
σχολικόν κτίριον, εις την συνοικίαν Κουγιουμζή. Εν τφ μεταξύ, καθιύς καί 
κατόπιν, έπιδιορθώθησαν πολλάκις τά διάφορα τακτικά καί έκτακτα σχολικά 
κτίρια, καί καέντα ή καταστραφέντα εκ τοϋ χρόνου καί των διαφόρων πολέ
μων. Έ πί τής ελληνικής τέλος κατοχής άνηγέρθη καί έτερον, μέγα καί λαμ
πρόν, τριώροφον σχολεΐον, εις τό προ πολλών ετών άχρηστευθέν καί τους 
τελευταίους χρόνους έκσκαφέν μέγα τουρκικόν νεκροταφεΐον ').

Ό μητροπολίτης Διδυμοτείχου Βησσαρίων, εις επιστολήν αυτού (12 
Δεκ. 1842), αναφέρει, ότι «οί χριστιανοί Διδυμοτείχου κατέβαλον 20 χιλιά
δες γρόσια έν αύλικαΐς δμολογίαις διά την νεόδμητον ελληνικήν σχολήν». 
Πρόκειται, φαίνεται, περί τού σχολείου τής Παναγίας, δηλαδή τού άρρενα- 
γωγείου. Εκεί έδίδαξεν επί έτη (1847—1860) ώς διδάσκαλος, χειροτονηθείς 
ίεροδιάκονος, δ Διονύσιος Χαριτωνίδης. Έχάθητο εις τήν συνοικίαν Κου- 
γιουμτζή έν τη οιχίφ τοϋ Μπεζάζ Δανιήλ, ή δποία δέν διασώζεται ήδη, 
έκειτο δέ προς τά κάτω τής οικίας Σινανίδου. Ό  Διονύσιος διετέλεσε κατό
πιν έν τή ύπηρεσίφ τοϋ Πατριαρχείου, από μεγάλου αρχιδιακόνου μέχρι με
γάλου πρωτοσυγκέλλου καί έξελέγη έν συνεχείς μητροπολίτης Κρήτης, Διδυ
μοτείχου (1868—1873), Άδριανουπόλεως (1873—1880), Νίκαιας (1880— 
1886), πάλιν Άδριανουπόλεως (1886—1887), τέλος δέ από 26 Ίανουαρίου 
1887 καί Οικουμενικός Πατριάρχης ως Διονύσιος Ε'. Οί κώδικες διά τον 
Διονύσιον αναγράφουν τά έΕής από 29 Ίανουαρίου 1886 ; «Νά σταλή ευ
χαριστήριον τηλεγράφημα από μέρους τής Α. Σεβασμιότητος καί τής έντι
μου Δημογεροντίας προς τόν πρώην “Αγιον Νίκαιας Κύριον Διονύσιον επί 
τφ διορισμό» αύτοΰ ώς μητροπολίτου Άδριανουπόλεως ’) έκ καθήκοντος ευ
γνωμοσύνης προς αυτόν, διότι καί ώς διδάσκαλος καί ώς άρχιερεύς κατόπιν 
έχρημάτισεν έν τή επαρχία; Διδυμοτείχου, ού μήν δ’ άλλα καί Άδριανουπό- 
λεως ών 1 2 3 *) συνετέλει πολύ εις τάς συμπιπτούσας υποθέσεις αυτής». Έ ν τή 
Ιδία: σχολή άργότερον έδίδασκον δ Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος καί δ 
Γεώργιος Καβαλλιώτης, Τό 1863 δέ οί 'Έλληνες Διδυμοτείχου διηρέθησαν 
ένεκα έρίδων εις δύο μερίδας, ή μία τών δποίων έγκατέστησε τόν Καβαλ- 
λιώτην είς τό μετόχιον τοϋ αγίου Χαραλάμπους. Τά δύο δέ σχολεία έξηκολού- 
«θησαν μέχρι τοΰ 1865 *). Τό 1864 εις τό μικρόν σχολικόν κτίριον τής Πα
ναγίας κατάστημα 5), τό όποιον προήχθη είς σχολαρχεΐον, προσελήφθη δ δι

1) Ίδέ ήμετ, πραγματείαν : «Τά ιερά προσκυνήματα... τών μωαμεθανών
τοΰ Διδυμοτείχου», «Θρακικά», ΙΒ' 1939.

2) Τό δεύτερον. 3) Τό πρώτον.
4) Ίδέ ήμ. πραγματείαν : «Τό εν Διδυμοτείχιο μετόχιον ό άγιος Χαράλαμ

πος», «Θρακικά», Ζ' 1936.
5) Τό Ισόγειον ήτο μέγα κατάστημα, διαιρούμενον ενίοτε είς δύο, τό δέ άνω
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δάσκαλος Περίδης, ένψ ό ΙΙαπαγιαννόπουλος παρέμεινε δια τούς μικρότε
ρους μαθητάς. Τον Περίδην διεδέχθη δ Λογοθετίδης.

Κώδιξ εισερχομένων εγγράφων.—Τό έτος 1869 «έλήφθη απόφασις... 
ίδρύσεως έν Διδυμότειχό,) κεντρικής ελληνικής σχολής υπό τό όνομα επαρχία" 
κής μέ ελληνοδιδάσκαλον προς δωρεάν διδασκαλίαν καί παροχήν βιβλίων 
πτωχών μαθητών επαρχίας, ενεκρίθη νά προσφέρουν : 1) δ Μητροπολίτης 
έτησίως 2  χιλ. γρόσια, 2 ) δ έκάστοτε ήγοΰμενος τής ενοριακής μονής Λαδιάς 
3 χιλ., 3) δ ηγούμενος τής μονής (τοϋ χωρίου) Κορνοφωλέας, τής υποκείμε
νης τή μονή Ίβήρων 3 χιλ., 4) τό εν Μανδρίτση μετόχιον τής Μονής Λαύ
ρας 580 γρόσια, 5) τό ενταύθα ιερόν μονύδριον τοϋ Παναγίου Τάφου ') 400 
γρόσια, 6 ) καί άλλα εισοδήματα καί τυχηρά». «Προσεκλήθη ώς ελληνοδιδά
σκαλος δ ενταύθα διαμένων ήπειρώτης Γεώργιος Κ. Λογοθετίδης* 1 2 3 4).., συμ' 
φωνήσαντες επί διετίαν μέ μισθόν ετήσιον 8 χιλ. γροσίων».

Τό εν εκ τών δύο συνημμένων κτιρίων τού οικήματος τοϋ επί τουρ
κοκρατίας φρουράρχου τής άκροπόλεως, τό λεγόμενον «χαρεμλίκι», ήτοι γυ· 
ναικωνίτης, μετά τον θάνατον δε τού τελευταίου φρουράρχου και την κατάρ- 
γησιν τής θέσεως αυτού (1830 —1835), είχε πωληθή υπό τού υιού του Ίζέτ 
μπέη, εις τον εκ τών προκρίτων τοϋ Διδυμοτείχου X” Νικολάκην Μπογια- 
τζόγλου, Ούτος τό έδώρησεν εις τήν ελληνικήν κοινότητα ή δποία ϊδρυσεν εν 
αύτιϊ) αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον 3). Κατά πληροφορίας γερόντων έδίδαξαν 
τότε κατά σειράν : δ Νικόλαος Κωφός, δ έκ Βόλου ‘Ιωάννης Σταματούδας, 
οστις νυμφευθείς έγένετο Διδυμοτειχίτης, δ έκ Σαντορίνης ΙΙαρίσης, δ έκ 
Καλύμνου Κονδύλης καί δ Ευάγγελος II. Σταύρου ή Παπαδόπουλος *). Τό 
χαρεμλίκι έπεσκευάσθη τό 1869 υπό τού διδυμοτυχίτου Ά ντώ ν—κάλφα καί 
τή επιστασία τού δημογέροντος Μουρούκ όγλοϋ.Έγκατεστάθησαν δέ εις μέν 
τον άνω όροφον νηπιαγωγείων, εις δέ τό ισόγειον παρθεναγωγείων. Κατά 
τούς κώδικας 22 ’Ιουνίου 1870 «άπεφασίσθη διά τό εντός τοϋ φρουρίου... 
νεόδμητον παρθεναγωγεΐον... συμφωνία τής εκ Κωνσταντινουπόλεως άρτίως

μέρος σχολεΐον, ώς παράρτημα ή σχολαρχεΐον. Τό κύριον σχολικόν κτίριον εντός 
τοΰ αΰλογύρου, πλαγίως τοΰ νάρ&ηκος.

1) Ίδέ ήμετ.. πραγματείαν : «Τό έν Διδυμοτ. μοναστήριον, τό φερόμενον 
έπ’ όνόματι τής Ζωοδόχου Πηγής», Διδ)χον, 1933.

2) Ό προμνημονευθείς διάδοχος τοΰ Περίδου.
3) «ΑΙ έκκλησίαι τοΰ Διδυμοτείχου», «Θρακικά», ΙΓ' 1940.
4) Ό  άργότερον γνωστός ώς ίερεύς παπά Ευάγγελος. Ή το αδελφός τοΰ 

ίατροΰ Ε. Καβάσιλα. Δυστυχώς, εκτός τοΰ Ευαγγέλου τούτου, ούδένα τών ώς άνω 
διδασκάλων εΰρομεν εις τούς κώδικας, οί όποιοι αναφέρουν άλλα όνόματσ τήν έ- 
ποχήν εκείνην. Κατά ποια σχολικά έτη καί εις ποια σχολεία έδίδαξαν, άγνοοΰμεν, 
άλλά καί άποροΰμεν. Διότι δέν δυνάμεθα νά διαμφισβητήσωμεν καί τήν άξιοπι- 
στίαν τών γερόντων, καί μάλιστα προκειμένου περί τεσσάρων διδασκάλων. Ίσω ς  
έδίδαξαν τά έτη 1865 μέχρι 1868.
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έλθούσης προς έπίσκεψιν τών συγγενών της ι), τής τελειοδιδάκτου τοϋ εν Φα- 
ναρίφ Άγιοταφικοϋ παρθεναγωγείου κυρίας Θωμαΐδος, συζύγου τοϋ Γεωρ
γίου Πέτρου, καταγόμενου εκ Διδυμοτείχου... διά 2 έτη άπδ 1 Αύγουστου 
μέ ετήσιον μισθόν 5 χιλ. γροσίων και κατοικίαν δωρεάν».

Κώδιξ ύπ’ άριθ. Ε '.—Την 31 Δεκ. 1870 αναγράφονται τά έξοδα τής 
οικοδομής τής κεντρικής αλληλοδιδακτικής σχολής και τοϋ παρθεναγωγείου. 
Ό Γ. Λογοθετίδης συνεφωνήθη καί διά β' σχολ. έτος από 1 Άπριλ. 1871 
μέχρι 1 Άπριλ. 1872 μέ μισθόν 7.200 γροσίων. Έ ν συνεχείφ δέ πάλιν, διά 
1572 μήνας μέχρι τέλους Ίουλ. 1873 μέ ετήσιον μισθόν 8 χιλ.

Την 15 Σεπτεμβρ. 1872 συνεφωνήθησαν εις τό παρθεναγωγείων δ έκ 
Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος Αστέρας μετά τής συζύγου του Άθηνάς μέ 
ετήσιον μισθόν 4.250, μέ τον δρον ό μέν Β. νά διδάσκη τά εγκύκλια μαθή
ματα και τά τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου εις τά κοράσια από πρωίας μέ
χρι μεσημβρίας, ή δέ Άθηνά χειροτεχνήματα μετά μεσημβρίαν.

Την 1 Νοεμ. 1873 διωρίσθη ώς τουρκοδιδάσκαλος τής ελληνικής σχο
λής s) καί γραμματεύς τής δημογεροντίας ό έξ Άνδριανουπόλεως καί τέως 
γραμματεύς τής μητροπόλεως ταύτης ’Ιάκωβος Στεφανίδης. Προ τοϋ 1874 
αναγράφεται ό Σταύρος Μουρίκογλου.

Την 15 Σεπτ. 1873 «συνεφωνήθη ., καί άνέλαβε καθήκοντα ώς διδα- 
σκάλισσα ή Εύαγγελινή Κάλφογλου εις τύ παρθεναγοιγεΐον καί διευθύνουσα 
αυτό, κατοικούσα εις αυτό καί έχουσα καί καύσιμον ύλην καί ύδωρ 1 2 3 4) καί 
μισθόν 5 λίρας μηνιαίως». Παρητήθη τό τέλος τοϋ σχολικού έτους.

Την 2 Μαρτ. 1875 προσελήφθη διδασκάλισσα τοϋ παρθεναγωγείου 
ή έξ Αίνου... προσκληθείσα Άθηνά Μαργαρίτου μέ ετήσιον μισθόν 55 λί
ρας, μέ δωμάτιον έν τώ παρθεναγωγείφ καί καύσιμον ύλην. 'Υπηρέτησε καί 
τό επόμενον έτος.

Γην 27 Άπριλ. 1879 «Άπεφασίσθη ή ανασύστασις τοϋ παρθεναγω
γείου, μέχρι δέ τής άνοικοδομήσεως τοϋ πυρποληθέντος *) ελληνικού σχολείου 
νά χρησιμεύση ή οικία τής εκκλησίας τοϋ Χριστοϋ 5) αντί τοϋ καταλήματος 
τής Παναγίας, ένφ ήδη διδάσκονται οί μαθηταί, δντος παρθεναγωγείου». 
Σχετικώς καί έν συνεχεία, 3 Ίουν. 1879, «άπεφασίσθη ή έκ θεμελίων άνέ- 
γερσις τής τε πυρποληθείσης ελληνικής σχολής καί τών καταλημάτων αυτής».

1) X" Νικολάκη ΧΙτογιατξόγλου καί άλλων.
2) Της Παναγίας.
3) Έν Διδυμοτείχφ μέχρι πρό ολίγων ετών, τά Οδωρ μετεφέρετο έπί πλη

ρωμή ύπό τών Τούρκων, τον μέν χειμώνα έκ τοϋ παραρρέοντος Έρυθροποτάμου, 
τό δέ θέρος έκ λάκκων, άνοιγομένων είς την όχθην αυτού, διά βυτίων έπί τών 
όνων, είς τούς έπί τούτφ πίθους τών οικιών.

4) Έξ άπροσεξίας ρώσσων στρατιωτών,
5) Π α λ α ιό  κ ε λ λ ία .
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Έχ των ανωτέρω δυσνόητων άποφάσΕΐον εξάγονται τά έξης: "Οτι τό εντός 
του φρουρίου παρθεναγωγείου είχε, φαίνεται, έπιταχθή διά λόγους στρατιω
τικούς, καθ’ δσον μάλιστα κατά τον τότε ρωσοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1878 
ό έν Διδυμότειχό) Ρώσσος στρατηγός διοικητής έκάθητο εις την παρακειμένην 
«οικίαν Γκαρίλη» ’), δτι τό παρθεναγωγείου μέ περιωρισμένας τάξεις καί 
μαθήτριας, έλειτούργει προσωρινώς εις τά καταστήματα τής Παναγίας, δτι τό 
ελληνικόν σχολεϊον μετεφέρθη εις τά κελία τοΰ Χριστού μετά την πυρπόλησιν 
τού κτιρίου του προ τής 27 ’Απριλίου, δτι μετά την 27 ’Απριλίου αλλά προ 
τής 3 ’Ιουνίου, έπυρπολήθησαν καί τά καταστήματα τής Παναγίας 9).

'Γην 5ην Σεπτ. 1879 συνεφωνήθη δι’ έν έτος ώ ; διευθύντρια τοΰ 
παρθεναγωγείου ή Σοφία Πολίτου, 6 δέ ελληνοδιδάσκαλος ΙΊασχαλάκης Λο- 
γιωτατίδης διά τριετίαν εϊς την ελληνικήν σχολήν.

Την 7ην Σεπτεμ. 1879. «Ένεκρίθη προς άναπλήρωσιν τού ελληνικού 
σχολείου δπως αί δύο αλληλοδιδακτικοί σχολαί συγχωνευθώσιν εις μίαν, εις 
την τής ενορίας τής Παναγίας, υπό την διδασκαλίαν καί διεύθυνσιν τών 
δύο δημοδιδασκάλου Ευαγγέλου ΙΙαπαδοπούλου καί τού Κωνσταντίνου 
ΙΙαπαγιαννοποιίλου. Ή  δέ αλληλοδιδακτική τού Καλέ (τό κάτω μέρος τού 
χαρεμλίκ) μεταβληθή εις νηπιαγωγείου καί παρθεναγωγείου. Γό δέ παρθενα
γωγείου (τό άνω μέρος) εί: ελληνικόν σχολεϊον, επί τφ λόγφ, δτι τό μέτρον 
τούτο έστί οϊκονομικιότερον καί άσφαλέστερον... οί δέ άλληλοδιδάκται... δι
δάσκοντες έν μια καί τή αυτή σχολή». Έκ τών ανωτέρω εξάγεται, δτι έν τή 
ενορία τής Παναγίας είχε σχηματισθή καί δευτέρα αλληλοδιδακτική.

Τήν 19 Σεπτ. 1879. «’Επειδή τό ένυπάρχον παρθεναγωγείου δέν 
ήτο δυνατόν νά χρησιμεύση προς σκοπόν διδασκαλίας, προαπεφασίσθη, ινα 
μεταβληθή ή τού Καλέ δημοτική σχολή εις παρθεναγωγείου». Πρόκειται, 
φαίνεται, περί κτιρίων καί οχι περί είδους σχολείων.

Τήν 3 Όκτ. 1879. «Ό  Π. Ζ. Αογιωτατίδης, ένεκεν άσθενείας εαυ
τού τής συζύγου του καί τοΰ τέκνου, παρητήθη».

Τήν 30 Δεκ. 1879. «Ό  Ε. Παπαδόπουλος άνέλαβε τήν διδασκαλίαν 
καί διεύθυνσιν τής ελληνικής σχολής έν τφ άνω μέρει τοΰ παρθεναγωγείου, 
ό δέ Κ. Παπαγιαννόπουλος τήν διδασκαλίαν καί τήν διεύθυνσιν τής δημοτι
κής σχολής Παναγίας».

Τήν 17 Φεβρ. 1880. «Ό  Κ. Παπαγιαννόπουλος ήσθένησε, προσω
ρινούς διωρίσθη δέ ώς έπιστάτης τής δημοτικής σχολής ύ ψάλτης τού Χριστού 1 2

1) Ίδέ «Αί έκκλησίιη τοϋ Διδυμοτείχου» .
2) Κατόπιν έκτίσθη μικρόν σχολικόν κτίριον όπισθεν εντός τοΰ αΰλογύρου 

τό υπόλοιπον δέ αύτοΰ έχρησίμευεν ώ; οστεοφυλάκιου. Τό κτίριον τοΰτο πρωτοσυγ- 
κελίας ημών 1923—27 ώ; ήρειπωμε'νον κατηδαφίσθη τό δέ κατάλημα μετά τής έπ’ 
σύτοΰ οικίας μή χρησιμοποιούμενης ήδη από πολλών ετών ώς σχολεϊον καέν μετά 
ταϋτα, άνεκτϊσθη, άλλ’ όχι πάλιν ώς σχολή.



221

Μόσχος. Ή  διδασκαλία έν τή ελληνική σχολή (έν Καλέ) άνετέθη εις τον 
Χρύσανθον Θωμαΐδην... ϋ ί  έφοροι νά διαπραγματευθώσι με ιόν έν Αν- 
δριανουπόλει ελληνοδιδάσκαλον Γεώργιον Λογοθετίδην ') δι’ άμφότερα 
δμού τά σχολεία δηλ. την ελληνικήν σχολήν και τό παρθεναγωγείων, διά τό 
επόμενον σχολικόν έτος».

Τήν 7 Ίουλ. 1880. «Συνεφωνήθη διά χό 1880—1881, ό έν Δεδέα- 
γαχς διδάσκαλος Γεώργιος Θεοδώρου διά χήν δημοτικήν σχολήν και νά εχη 
έν αυτή 2 τάξεις σχολαρχείου».

Τήν 8 καί 10 Αύγ. 1880. «Άπεφασίσθη όπως οί 2 εντόπιοι δημο
διδάσκαλοι (Κωνσταντίνος καί Ευάγγελος) χρησιμεύσουν ώς βοηθοί τού 
νέου διδασκάλου».

Τήν 12 Σεπτ. 1880. Ό Γ. Θεοδώρου δείξας αδυναμίαν καί ανικανό
τητα, απεσύρθη. ΙΤροσωρινώς δέ, ένεκρίθη, νά τον άναπληρώση ό Ευάγγελος».

Τήν 14 Σεπτ. 1880. Προσελήφθη (μέ τούς 2 ανωτέρω βοηθούς καί 
τον παιδονόμον Μόσχον) ό έξ ’Αθηνών Αντώνιος Τωαννόπουλος.

Τήν 22 Οκτ. 1880. Προσελήφθη βοηθός έν τώ παρθεναγωγείιρ ή 
έκ Διδυμοτείχου ’Ασπασία Ίωάννου (Σταματιάδου).

Τήν 20 Άπριλ. 1881. «Έπαύθη ή διδασκάλισσα Σοφία, ώς έχουσα 
σχέσεις μέ χινα φαρμακοποιόν, δς διενυκχέρευσεν έν τώ παρθεναγιογείφ *) 
έπαύθη δέ καί ή επιμελήχρια Άνασχασία».

Τήν 3 Αΰγ. 1881. ΓΙροσελήφθησαν πάλιν διά τό επιόν έτος οί Ε. 
ΓΙαπαδόπουλος και Κ. ΙΤαπαγιαννόπουλος.

Τήν 4 Σεπτ. 1881. Προσελήφθη 6 ελληνοδιδάσκαλος Βασίλειος Εύ- 
γενιάδης. ΙΤαρητήθη δμως 30 Σεπτ. ως ανίκανος,

Τήν 18 Σεπτ. 1881. Συνεφωνήθη ή διδασκάλισσα ’Αμαλία (Κυριάκου;).
Γήν δ Όκχωβ. 1881. Προσελήφθη δ Πασχαλάκης Λογιωτατίδης 5) 

διά διετίαν. Παρέμεινε δέ ή βοηθός χοΰ παρθεναγωγείου ’Ασπασία Σχαμα- 
τιάδου. Συνεβλήθη ώς διευθύντρια ή ’Αμαλία Κυριάκου 4).

Τήν 8 Ίουλ. 1883. Παρηχήθη ό Λογιωτατίδης, ή δέ ’Αμαλία συνε- 
φαινήθη καί διά τό 1883— 1884.

Τήν 21 Αύγ· 1883. Προσελήφθη δ έλληνοδιδ. Λεωνίδας Σουλλίδης.
Τό 1883. « ’Επειδή από καιρού δ Ευάγγελος ΓΙ. διδάσκει έν Κορυο- 

φωλερί, ήδη δέ απελύθη δ διδάσκαλος τού δημοτικού σχολείου» Νικολάου, 1 2 3 4

Σχολεία κ α ί δ ιδάσ καλο ι έ ν  Διδτιμοτείχφ»

1) Διδάξαντα καί άλλοτε ώς εϊδομεν.
2) Κατά Δελόγκαν, ή Σοφία ύπανδρεύθη τόν φαρμακοποιόν εκείνον άργότε- 

ρον αλλαχού.
3) Προσελήφθη πολλάκις, ώς εϊδομεν, πρότερον καί κατόπιν.
4) Ό  Δελόγκας έλεγεν, δτι ήτο έκ Ραιδεστοο. Άγαπήσασα δέ τόν τοΰρκον 

εισαγγελέα, έπαύθη. Έπαναδιωρίσθη δμως πολλάκις διά τόν φόβον.,, τόν εϊσαγ- 
γελικόν !
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μείναντος τοΰ Κ. ΓΙαπαγιαννοπουλου μέ τον ελληνοδιδάσκαλον Σουλλίδην, 
προσελήφθη και ό Α. Σωτηριάδης, καθώς και ό Γ. Κυριακίδης, ώστε να 
ενωθή ή ελληνική σχολή μέ το δημοτικόν εις 6 τάξεις και 4 διδασκάλους 
υπό την διευθυνσιν τοΰ Σουλλίδου, Νηπιαγωγός δε ένεκρίθη πάλιν ή Λ. 
Σταματιάδου».

Την 14 Σεπτ. 1883. Διωρίσθη νηπιαγωγός ή Φαν ή Βρεττά
Την 3 Φεβρ. 1884. Έπαυθη δ Σουλλίδης ’) και άντικατεστάθη από 

15 Φεβρ. διά τοΰ Ίωάννου Στεφανίδου.
Τό 1883—1884. Εΐργάσθη βοηθός εις την αστικήν σχολήν καί ό 

Νικόλαος Βλαχόπουλος 2).
Τήν 25 Νοεμ. 1884. Προσελήφθη διδάσκαλος τής Γαλλικής δ Πέ

τρος Αεοντόπ'ουλος, τής δέ τουρκικής δ Δημήτριος Χρηστάκης.
Τήν 4 Ίανουρ. 1885. ’Αντί τοΰ Χρηστάκη, διορισθέντος εις Σου- 

φλίον, διωρίσθη δ Περικλής Βλαχόπουλος.
Τήν 1 0 Τουν. 1885. Προσελήφθη ώς διευθυντής δ Γ1. Λογιωτατίδης.
Τήν 10 Ίουλ. 1885. Προσελήφθη δ Κ. ΙΙαπαγιαννόπουλος και 

δ Σταυρίδης. Ό  δέ Θεόφιλος Καβάσιλας 3) παρεκλήθη νά διδάξη δωρεάν 
δυο μαθήματα.

Τήν 0 Σεπτ. 1885, Προσελήφθη διευθ.ό Α. Οϊκονομίδης. Διευθύντρια 
έπαναδιωρίσθη ή τοΰ προηγουμένου έτους Παρασκευή Λαζαρίδου. Νηπιαγω
γός παρέμεινεν ή Φανή Βρεττά, παρητήθηδμως 18 Σεπτ. διά λόγους υγείας. 
Διά τήν αστικήν σχολήν προσελήφθη και έτερος διδάσκαλος δ έν Φέρραις 
Β. Άθανασιάδης.

Τήν 19 Σεπτ. Άπεφασίσθη μέν ή πρόσληψις καθηγητοϋ διά >νά 
προστεθή 7 τάξις, αλλά 16 Όκτ. άνεκλήθη ή άπόφασις.

Τήν 1 1 Όκτωβρ. 1885. Προσελήφθη. νηπιαγ. ή Ιΐολυκλ. Κοντοφρυου.
Τόέτο; 1885 —1886 «Ίδρόθησαν 2 τμήματα νηπιαγωγείου, εις Κιο- 

προϋ Μαχαλεσί (Γέφυρας), και εις τήν συνοικίαν Ταταρλάρ *)> τή υποστη
ρίξει τοΰ τότε Μητροπολίτου Μεθοδίου τό έν, και τό άλλο τής Ευεργετι
κής Αδελφότητος».

Τήν 5 Ίουλ. 1887. «Ό διευθυντής Γ. Τακαντζάς δέχεται νά μείνη 
καί διά τό προσεχές έτος». 1 2 * 4

1) Ώς έχων σχέσεις καί αύτός μετά τής ’Αμαλίας.
2) Ήτο αδελφός τοΰ Π. Βλαχόπουλου, τοΰ χρηματίσαντος έπί πολλά ετη

γραμματέως τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, καί τοϋ Κωνσταντίνου Βλαχοπούλου, 
τοΰ εκδότου τής έν Άνδριανουπόλει έκδιδομένης επί πολϋν καιρόν έφημερίδος «ό 
Έβρος». Άργότερον έχειροτονήθη Ιερεύς έν Διδυμοτείχιυ. Ίδέ «Αί έκκλησίαι τοΰ 
Διδυμοτείχου». 3) Υιός τοϋ ίατροϋ Ε. Καβάσιλα.

4) Πρός τό μέρος «Τσαΐρια», ίδέ «Τά ιερά προσκυνήματα .. τών μωαμεθα
νών τοϋ Διδυμοτείχου», καί «Αί έκκλησίαι τοϋ Διδυμοτείχου».
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Την 10 Ίουλ. 1887. άπελυθη δια το επόμενον έτος ό Σταυρίδης.
'Γην 22 Ίουλ. 1887. Παρητήθη δ διδάσκαλος Β Άθανασιάδης. Πα

ραμένουν ό Ί .  Άποσιολίδη; και ό Κ. Παπαγιαννόπουλος.
Την 7 Ίουλ, 1888. Ένεκρίθη διά τό επόμενον έτος νά άντικαταστα- 

σταθή ό διευθυντής ‘) νά παραμείνουν δε αΐ άδελφαι διδασκάλισσαι 
Δραγγίδου.

Την 31 Ίουλ. 1808. Διωρίσθησαν διευθυντής μεν ό ( πρότερον δι
δάσκαλος) Ν. Τσιρώνης, διδάσκαλοι δέ οί Θ. Καβάσιλας, Κ. Παπαγιαννό- 
πουλος, Ί . Άποστολίδης. Άπεφασίσθη νά προσληφθή καί 5ος διδάσκαλος.

Την 5 Αύγουστου 1880 ένεκρίθη ή έναρξις τής επισκευής του νηπια
γωγείου κα'ι τοϋ παρθεναγωγείου,

Την 7 Αυγ. 1888.Άφοϋ παρητήθησαν ό διδάσκαλος Θεοδωρίδης και 
αί άδελφαι Δραγγίδου, άναδιωρίσθησαν ό διευθυντής Ν. Τσιρώνης και οί 
διδάσκαλοι Θ. Καβάσιλας, Κ. Παπαγιαννόπουλος καί Ί . Άποστολίδης.

Την 20 ’Οκτωβρίου 1889 ένεκρίθη ή προσθήκη Ε' τάξεως εις τό παρ- 
θεναγωγεΐον.

Τό 1889 υπήρχε νηπιαγωγεΐον καί έν τή συνοικίρ: Ζιντζιρλί, εκτός 
εάν συμπίπτη με τό μνημονευθέν νηπιαγωγεΐον Ταταρλάρ.

Την 1 Αυγ. ένεκρίθη νά παραμείνουν οί διδάσκαλοι. Άντεκατεστάθη 
δ παραιτηθείς διδάσκαλος Δαμπαλακίδης 1 2 3 4 5).

Την 5 Μαΐου 1891 είχε προσληφθή πρότερον ό Δ. Αγαθός.
Την 26 Ίουλ. 1891 ένεκρίθη νά παρακληθή ή Μ. Εκκλησία νά 

έπιταχόνη την έκδοσιν «φιρμανίου» (άδειας) διά την άνέγερσιν τής σχολής 
των άρρένων 9).

Την 1 Σεπτ. 1891. Άναδιωρίσθησαν οί διδάσκαλοι : Ν. Τσιρώνης, 
Γ. Λιδασκαλόπουλος *) καί Θ. Καβάσιλας. Διωρίσθησαν δέ δ Ά ν. Ναουμ 
καί δ Πολυχρονιάδης. Συνεφωνήθη ως παρθεναγωγός ή 'Ελένη Άντώνο- 
γλου. Άναδιωρίσθη ή νηπιαγωγός Β. Χρήστου. Την δέ έν τή συνοικίφ Άρ- 
ναουτ δ) νηπιαγωγόν Χρυσήν, παραιτηθεΐσαν, διεδέχθη ή ’Ασπασία Σταμα- 
τιάδου. Τό σχολ. έτος 1891 —1892 βοηθοί τής αστικής σχολής ήσαν δ Θεό
δωρος Μπογιατζής6) καί δ Β. Βασιλειάδης.

1) Φαίνεται, ό Τακαντζάς.
2) ’Ενυμφευθη τήν μίαν των αδελφών Δραγγίδου.
3) Άνηγέρθη πολύ άργότερον. Είναι τό μέγα κεντρικόν δημοτικόν σχο- 

λεΐον έν τή συνοικίφ Κουγιουμτζή, ώς προείπομεν, θά ίδωμεν δέ καί περαιτέρω.
4) Ό  άργότερον Δασκαλόπουλος.
5) Άρναούτ μαχαλεσί, ή Πέρα Μαχαλάς, ή Σάτζιαχ μαχαλεσί=ή Πυροστιά 

ή, όπως ώνομάσΟη μετά τήν ελληνικήν κατάληψιν τοΰ Διδυμοτείχου, συνοικία Τρί
ποδος.

6) Ό  ψάλτης καί μπογιατζής Θ. Βαφειάδης.
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Την 4 Όκτ. 1891. «Άνεγνώσθη επιστολή... τοϋ Πατριαρχείου προς 
την Λ. Σεβ. από 26 Σεπτ. περί τής ζητηθείσης... αύτοκρατορικής άδείας 
προς άνέγερσιν τής σχολής των άρρένων κατά την συνοικίαν Κουγιουμτζί... 
(γραφών 6 υπουργός τής Δικαιοσύνης πρύς τον Νομάρχην ’Αδριανουπόλεως) 
ζητεί πληροφορίας, αν ύπάρχη έμπόδιόν τι προς άνέγερσιν τοϋ σχολείου, 
καθ’ ά έγραφεν άλλοτε (6 Νομάρχης), δτι ή σχολή τών άρρένων (’ίσως τής 
Παναγίας) έχει ικανόν χώρον, δυνάμενον νά περιλάβη πλείονας τών υπαρ
χόντων μαθητών, δτι τό μέρος, δπου σκοπεί ή ρωμαϊκή κοινότης να άνε- 
γείρη τήν σχολήν... δτι (ή κοινότης) επιχειρεί τούτο (τήν άνέγερσιν) δια να 
παρεμβάλη προσκόμματα εις τήν βουλγαρικήν κοινότητα, ήτις έχει άπέ- 
ναντι τήν σχολήν αυτής... άπέναντι τοϋ προ πολλών ετών λειτουργοϋντος 
ρωμαϊκού νηπιαγωγωγείου...». Έκ τών άνωτέρω εξάγεται, δτι πρόκειται 
περ'ι τής άνεγέρσεως τού κεντρικού δημοτικού σχολείου, επίσης περί τών ενερ
γειών τής ελληνικής κοινότητος προς παρεμπόδισιν ίδρυθέντος και λειτουρ- 
γοϋντος βουλγαρικού άρρεναγωγείου και ιδρυμένου νηπιαγοιγείου, καθώς 
καί περί άντενεργειών καί μηχανορραφιών τών βουλγαριζόντων.

Τήν 23 ’Ιανουάριου 1892.'II κοινότης Διδυμοτείχου εις εκτενές δημο
σίευμα διαμαρτυρίας αυτής κατά τής βουλγαρικής προπαγάνδας, άνέγραφεν, 
δτι είχε μίαν αστικήν σχολήν μέ μαθητάς υπέρ τούς 300, διδασκομένους υπό 
δ διδασκάλων, έν παρθεναγωγείων καί τρία νηπιαγωγεία μέ μαθητάς καί 
μαθήτριας υπέρ τούς 450.

Τήν 21 ’Ιουνίου 1892, παρητήθη 6 διευθυντής Ν. Τσιρώνης, ως 
προσβληθείς τάς φρένας.

Τήν 10 Ιουλίου 1892 ένεκα οικονομίας άπελυθησαν δ διδάσκαλος 
Α. Ναούμ καί ή νηπιαγωγός Αϊκατ. Κωνσταντινίδου. Ένεκρίθη δέ νά προσ- 
ληφθοΰν νέοι διδάσκαλοι έκ τών νέων άποφοίτων ') οί Λεωνίδας Παπαδύ
πουλος :), Νικόλαος Κινίδης 9), ’Αριστοτέλης ΓΙαπαγιαννόπουλος 4) καί Γεώρ
γιος Βαφειάδης ή. Παρητήθη μέν δ Θ. Καβάσιλας, παρέμεινε δέ δ Γ. Αι- 
δασκαλόπουλος.

Τήν 20 Σεπτεμβρίου 1892, ένεκρίθη ή κατάργησις τής Ε' τάξεως τού 
παρθεναγωγείου διά λόγους οικονομικούς καί τό όλιγάριθμον τών μαθητριών. 
Νηπιαγωγός τοϋ Β' νηπιαγωγείου νά διορισθή ή Χρυσή Γεωργίου, τοϋ δέ 
Γ ' ή Κυριακή Καρά Άντώνογλου,

Τήν 14 ’Ιουλίου 1893, ένεκρίθη νά παραμείνουν οϊ ίδιοι διδάσκαλοι. 1 2 3 4

1) Τοϋ γυμνασίου Άδριανουπόλεως καί διδυμοτειχΐται.
2) Κατόπιν ιατρός.
3) ‘Υπότροφος τής κοινότητος καί άργότερον, μετά τήν έλληνικήν κατάλη- 

ψιν, γραμματεϋς τής Μητροπόλεως μέχρι τοΰ 1926.
4) Υιός τοΰ μέχρι γήρατος διδάξαντος Κ. Παπαγιαννοπούλου καί κατόπιν

ιατρός. 5) Υιός τοΰ Χ"_Νικολάκη Μπογιατζόγλου.
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Την 8 Αύγουστου 1893, ένεκρίθησαν οί εξής μισθοί εις λίρας: παρθε- 
ναγωγός 'Ελένη Άντώνογλου 40, νηπιαγωγός Αικατερίνη Γεωργίου 33, Γ. 
Δασκαλόπουλος και ψάλτης Ά γ. ’Αθανασίου 48, Γ. Βαφειάδης και ψάλτης 
Παναγίας 43 Λ. Παπαδόπουλος 33, Ν. Κινίδης 33, Άρ. ΙΙαπαγιαννόπου- 
λος 33, νηπιαγαιγός Χρυσή Γεωργίου 12, νηπιαγωγός Κυριακή Άντώνο- 
γλου 1 2 .

Την 17 Σεπτεμβρίου 1894, προσελήφθη διδάσκαλος καί ψάλτης ό 
Μιχαήλ Πασχίδης ’). /

Τήν 7 ’Ιουνίου 1896. Διευθυντής: Άρ. Παπαγιαννόπουλος. Διδά
σκαλοι: Γ. Βαφειάδης, Λ. Παπαδόπουλος. Νηπιαγωγός ή Βικτωρία Δημη- 
τρίου. Νηπιαγωγός τής συνοικίας Άρναούτ ή Χρυσή Γεωργίου.

Άπό τοϋ 1897 και εντεύθεν ειργάζετο καί δ διδυμοτειχίτης καί λαμ
πρός διδάσκαλος καί επί πολλά έτη διευθυντής Νικόλσος Πετσίδης ή μάλλον 
Πετσόγλου*).

Τήν 10 Ίανουαρίου 1903, παρητήθη ή παρθεναγωγός Άγαπία Ζαν- 
νίδου ’ ) δια λόγους υγείας, εργαζόμενη κατά προφορικάς πληροφορίας άπό 
τού 1896 καί τήν διεδέχθη ή Αικατερίνη Σχίζα, ή κατόπιν κυρία Λ. Άνα- 
στασιάδου.

Τήν 18 Ίουν. 1904, «Προκειμένου περί τοϋ ζητήματος τής (άνε- 
γερθησομένης κεντρικής) σχολής, επειδή έν τω (φακέλλφ)... τής αλληλογρα
φίας κατά τύ 1891... περί τής ζητηθείσης... άδειας εύρέθη διαταγή τής Νο
μαρχίας... περί μετακομίσεως εις τήν οικίαν... έν Κουγιουμτζή τοϋ έν τή 
συνοικία Κιοπροϋ... λειτουργοϋντος τότε παραρτήματος τοϋ νηπιαγωγείου 
καί έτέρα... άδεια... περί τής τακτικής λειτουργίας τοϋ... νηπιαγωγείου... 
(Κουγιουμτζή), επειδή τό ύπ’ ένοίκιον οίκημα τοϋ νηπιαγωγείου... Άρναούτ 
τυγχάνει καί ετοιμόρροπον καί υπό υγιεινήν έποψιν άκατάλληλον... (ένεκρί- 
θη, δπως) έπιδιορθωθή τό. . οϊκημα (Κουγιουμτζή) καί μετακομισθή έν 
αύτφ τύ νηπιαγωγεΐον... ζήτημα τής άδειας περί άνεγέρσεως τοτίτου...».

Τήν 30 Ίουλ. 1904. «'Η δημογεροντία... εγκρίνει νά τεθή εις ενέρ
γειαν άπό τοϋ προσεχούς Αύγουστου ή επισκευή τοϋ οικήματος... επίσης... 
ΐνα εκκενωθώσιν έν τή λήξει τής προθεσμίας, 26 Αύγ. έ. έ., ήτε παρά τό... 
οίκημα τοϋ νηπιαγωγείου κειμένη άποθήκη οινοπνευμάτων, ήν κρατεί ύπ’ 
ένοίκιον 6 X" Σταύρος X '” Βασιλείου, καί τό... διότι δεν πρέπει νά ύπάρ- 
χη πλησίον τής σχολής άποθήκη τοιουτου είδους...».

Τήν 12 Αύγ. 1005. Άναδιωρίσθησαν δ διευθυντής Ν. Πετσόγλου 1 2 3

1) Ό επιλεγόμενος Τσολάκης.
2) Τούτου ειυχε νά είμεθα καί ημείς μαθητής έν τη ΣΤ' τάξει τό σχολικόν 

έτος 1901 -19 0 2 .
3) Τής έν Διδυμοτείχψ οικογένειας Ζαννή ή Ζεννή, παλαιόθεν Τξαντίδου 

ή όρθότερον Τξανόγλου.

15
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καί οϊ διδάσκαλοι Γ. Βαφειάδης, Γ. Δασκαλ-όπουλος Μ. Δημητρίου. Προ· 
σελήφθη 6 Ν. Ζεννής ') αντί τοΰ παραιτηθέντος (γέροντος) Κ. ΓΙαπαγιαν- 
νοπουλου. Άναδιωρίσθη ή Βικτωρία Διιμητρίου και ή 'Ελένη Σταϊκίδου. 
Προσελήφθη ή ’Ασπασία Τσαβδάρα αντί τής απολυθείσης (ανευ πτυχίου) 
Σοφίας Γραμμενίδου. ’Αναμένεται ως διευθύντρια τοΰ παρθεναγωγείου ή 
Ε. Ζαφειριάδου. Έσχηματίσθη και Ε’ τάξις εν τώ παρθεναγωγείφ.

Την 1 Ίουλ. 1906. Άναδιωρίσθη τδ προσωπικόν των σχολών. Ό 
Ν. Ζεννής παρητήθη “).

Την 3 Νοεμβρίου 1906. Προσελήφθη διδάσκαλος ό Ί .  Άποστολί- 
δης ’) καί ως διδάσκαλος και ψάλτης ό Κ. Ιίουντσογλου 1 2 3 4 5). Βοηθός δέ εις τό 
παρθεναγωγείου ή έκ Φιλιππουπόλεως Μαρία Μιχαήλ.

Την 23 ’Ιουλίου 1907. Ό  Ί . Άποστολίδης καί ό Κ. Ιίουντσογλου 
άπεχώρησαν 6 7).

Την 16 ’Απριλίου 1908. Δια την μελετωμένην άνέγερσιν εκ βάθρων 
τής νέας αστικής σχολήςΒ) έν τή τοποθεσία τοΰ νηπιαγωγείου παραρτήματος 
ή Α. Σεβ. προέτεινε να συσταθή επιτροπή, νά ένεργηθοΰν σύνδρομα! προς 
αγοράν των δυο παρακειμένων οικιών καί νά καταστρωθή τό σχεδιογράφημα 
διά την έκδοσιν τής κυβερνητικής άδειας.

Την 12 ’Ιουλίου 1909. Άπεφασίσθη 6 άναδιορισμός τοΰ προσωπι- 
κοΰ τών σχολείων, νά παυθή δ διδάσκαλος Ήλίας Νικολάου καί ή διευ
θύντρια Ειρήνη Νικολάου. Ό  Ν. Πετσόγλου νά μείνη μόνο διδάσκαλος καί 
νά προσληφθή φιλόλογος διευθυντής διά νά σχηματισθή κσί 7η τάξις εις 
αστικήν σχολήν καί 6η εις τό παρθεναγωγείου ’).

Τό 1910, Ή  δημοτική (αστική) σχολή είχε μόνον 4 τάξεις ενεκα τών 
περιστάσεων καί τής κρίσεως.

Τήν 8 Μαΐου 1911. «Άπεφασίσθη... διαπραγμάτευσή περί τής αγο
ράς τών δυο παρακειμένων τή... άνεγερθησομένη σχολή οικιών, καί περί μέν 
τής οικίας τοΰ δθωμανοΰ άνέλαβεν δ κ. Π. ’Εμμανουήλ νά ένεργήση μέσφ
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1) Αδελφός τής Άγαπίας Ζαννίδου.
2) 2πουδάσας τήν Ιατρικήν έγκατεστάθη έν Ά θήναις.
3) Διδομοτειχίτης, απόφοιτος τών Ζαριφείιον Φιλιππουπόλεως.
4) Διδυμοτειχίτης, έπωνομασθείς κατά τήν έν Άδριανουπόλει μαθητείαν του 

Ποντίδης. Έ πί δύο ετη (1901—1903) είμεθα μετ' αΰτοΰ συνταξιώται έν Αιδυμο- 
τείχφ καί Άδριανουπόλει.

5) Ό  "Ιωάννης Άποστολίδης, σπουδάσας τήν Ιατρικήν, έγκατεστάθη έν 
Άλεξανδρουπόλει, ό δέ Κοινσταντίνος Ποντίδης, αργότερου, μετά τήν έγκατάλειψιν 
τοΰ Καραγάτς είς τούς Τούρκους, έπσνελ&ών, έξηκολούθησε τό έκπαιδευτικόν του 
εργον.

6) Δηλαδή περί τοΰ κεντρικού δημοτικού σχολείου, έν Κουγιουμτζή, περί 
τοΰ οποίου ώμιλήσαμεν πολλάκις.

7) Καί πάλιν δέν προσελήφθη φιλόλογος.
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τοΰ κ. Βασιλείου X” Γεωργίου, ως άρμοδιωτέρου, περί δέ της οικίας τοϋ 
Ή λία Άντώνογλου καί της γυναικαδέλφης αυτού, νά προσκληθώσιν αύται 
εις την Μητρόπολιν».

Τό 1911 προσετέίΐη 7η τάξις εις τό παρθεναγωγεΐον.
Την 11 Σεπτ. 1911. Κατετέθη δ θεμέλιος λίθος τής κεντρικής σχο

λής. Ύπδ τον λίθον έτέθη φιάλη, περιέχουσα χάρτην, επί τοΰ οποίου άνε- 
γράφησαν τά εξής : «Έ πί τοϋ πρώτου συνταγματικού Άνακτος Σουλτάν 
Μεχμέτ Γεσάτ τοϋ Ε', ΙΙατριαρχευοντος’Ιωακείμ τοϋ Γ',άρχιερατευοντος δέ έν 
τή Μητροπόλει Διδυμοτείχου Φιλαρέτου Βαφείδου καί άρχιτεκτονοϋντος τοϋ 
Δημητρίου Βερβέρη, κατατέθειται 6 θεμέλιος λίθος τής σχολής τών άρρένων 
τής εν Διδυμοτείχιρ ’Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος, τή φιλομουσω χο
ρηγία τοϋ τε Μητροπολίτου καί απάντων τών ενταύθα ομογενών πολιτών. 
Έ ν Διδυμότειχό.) μηνός Σεπτεμβρίου 11 έτος 1911».

Ίον ’Ιούλιον 3 914 δεν είχεν ακόμη έπιστεγασθή ή δημοτική αϋτη 
σχολή ένεκα τών βαλκανικών πολέμων.

Περίοδος Βονλγαροκρα«α ς .

Την 10 Όκτ. 1915. «Ή  Α. Σεβ. εδήλωσεν, ότι 6 «Νατσάλνικ» 
(έπαρχος) Διδυμοτείχου κ. Γεωργίεφ, επί τή βάσει τηλεγραφήματος τοϋ διοι- 
κητοϋ (Άνδριανουπόλεως) Ρόζενταλ, διεκοίνωσεν, δτι έλευθέρα τυγχάνει 
ή λειτουργία τών ελληνικών σχολείων».

Τήν 1 Νοεμ. 1915. Κατ’ αΐτησιν τών γονέαιν τών μαθητών τής F/ 
τάξεως καί διά προσφοράς αυτών εσχηματίσθη καί Ε' τάξις. ΙΊροσελήφθη 
διδάσκαλο: καί δ Ζήσης Άδάμ.

Τήν 5 Φεβρ. 1911). «Διετάχθη δ διορισμός βουλγαροδιδασκάλου διά 
τήν διδασκαλίαν τής βουλγαρικής γλώσσης, τής 'Ιστορίας καί τής Γετογρα- 
φίας, νά σταλούν δέ καί σχολικαί στατιστικά! καί προγράμματα καί αντί
τυπα βιβλίων προς τον επιθεωρητήν τών σχολείων εις ’Όδριν» (Καραγάτς).

Τήν 17 Μαρτ. 1910. Εις τό άρρεναγωγεΐον και τό παρθεναγωγεΐον 
διωρίσθη διά τήν βουλγαρικήν γλώσσαν ή Μάρθα Γεωργίου.

Τήν 24 Αύγ. 1916. ΤΙ αστική σχολή άρρένων μέ 0 τάξεις. Διευθυν
τής Ν. ΙΙετσόγλους. Διδάσκαλοι : Γ. Βαφειάδης, Χρ. Έλευθεριάδης, Μα
ρία Τσιγκά, Πολυξένη Πετσόγλου, επιστάτης, Ήλίας ’Αντώνογλου. ΙΙαρθε- 
ναγωγεΐον μέ 5 τάξεις.Ελένη Σταϊκίδου, Αικατερίνη Κοσμά, Ελένη Ζαννή, 
Μάλτα (Μάρθα) Γεωργίου (βουλγαρικής γλώσσης). Νηπιαγωγός: Ά ννα  Δη- 
μάδου καί βοηθός Ελένη Δελόγκα Έπιστάτρια' Ζουμπουλιά Παναγιώτου.

Τήν 21 Νοεμ. 1916 Ζητήματα σχολειακά άνεκινήθησαν έ:κ μέρους 
τοΰ εν Γκιουμουλτζίνη έπιθεωρητοϋ τής Παιδείας διά τοϋ δημάρχου Διδυ
μοτείχου. Διότι δεν υπεβλήθησαν έγγραφα σπουδών υπηκοότητος, καλής δια
γωγής καί σιοματικής ευεξίας διδασκ. προς έπικΰρωσιν. Ταϋτα έζητήθησαν
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αργά. Έ ν φ πρότερον ό Ρόζενταλ είχεν επιτρέψει ελευθερίαν διά τά σχο- 
λ,ειακά. Ό δήμαρχος έν τούτοις 3 Όκτωβ. έπισκεφθε'ις τά σχολεία διέταξε 
τδ κλείσιμον αυτών. Κατ’ ανάγκην έστάλησαν τά ζητούμενα έγγραφα προς 
επικύρωσιν. Κατόπιν τέλος ενεργειών καί τηλεγραφημάτων προς τον Νομάρ
χην καί τον 'Υπουργόν της Παιδείας, έστειλεν 9 Νοεμ. δ επιθεωρητής την 
άδειαν. Ούτω έπανήρχισαν τά σχολεία, αλλά την έπιοΰσαν έπενέβη πάλιν ό 
δήμαρχος κα'ι έκλεισαν μέχρι 19 Νοεμ. Επειδή δέ ρητή διαταγή τοΰ δη
μάρχου 7μο νά διδάξουν μόνον οί έχοντες άδειαν, ή Ελένη Δελόγκα και δ 
Χρ. Έλευδεριάδης άπεσύρδησαν. Ό τελευταίος άντικατεστάθη υπό τής Ευ- 
σεβίας Ψαλτοποΰλου.

Τήν 21 Δεκ. 1916, 'Η κοινότης, αδείφ τοΰ έπιδεωρητοϋ, διώρισε 
τήν Νάτκα Σιβρίεβα διά τήν βουλγαρικήν γλώσσαν είς τά ελληνικά σχολεία.

’Από 24 Ίουλ. 1917 έφυλακίσδησαν §κ τών διδασκάλων καίδιδασκα- 
λισσών Διδυμοτείχου οί Ν. ΓΙετσόγλους, Γ. Βαφειάδης, Πολυξ. Πετσόγλου, 
Χαρίκλεια Βενετίδου, Ουρανία Ζαχαρίου, Ελένη Δελόγκα, μαζή μέ άλλους 
πολλούς είς τήν εβραϊκήν σχολήν. Τά ελληνικά σχολεία εκλείσδησαν, συνε- 
στήδησαν δέ βουλγαρικά, εις τά -όποια έξηναγκάζοντο οί ήμέτεροι νά απο
στέλλουν τά τέκνα των. ‘)

Διααυμμαχικ?) περίοδος καί έξης

Τήν 11/24 Όκτ. 1919. « Επειδή τά σχολικά κτίρια ήσαν κατεστραμ
μένα, μέσον τοΰ γάλλου στρατιωτικού διοικητοϋ Διδυμοτείχου, ένεκρίδη νά 
ζητηθή προσωρινώς το οίκημα τής ΓΙασχαλάκαινας "), τύ όποιον, παραμέ- 
νον έτι είς χεΐρας τών βουλγάρων, έχρησίμευσεν ως γραφεΐον τής «Κομιτέτ 
τής βουλγαρικής έπισιτίας». Επίσης νά ζητηθή παρά τοΰ παραμένοντος έτι 
βουλγάρου δημάρχου Καμηλάρωφ ή άπόδοσις τών διαφόρων σχολικών επί
πλων και σκευών, άτινιτ άνηρπάγησαν και κατεστράφησαν υπό διαφόρων επί 
βουλγαρικής κατοχής. Κατά προφορικός ημών πληροφορίας καί τήν έτοίμην 
καί άφθονον ξυλείαν καί άλλα οίκοδομικά υλικά τοΰ άνεγειρομένου σχρλείου 
διήρπασαν οί Βούλγαροι. Κατόπιν οί Τούρκοι, έλδόντες καί φευγοντες πά
λιν, έξήλωραν καί μετέφερον μεδ’ εαυτών καί παράθυρα καί δύρας, οί δέ 
Βούλγαροι, έπανελδόντες, τά διώρδωσαν δλα προς ιδία χρήσιν, αλλά καί τά 
κατέστρεψαν έν τέλει.

Τήν 14/27 Όκτ. 1919. «Επειδή ούτε δ Γάλλος διοικητής ούτε αί 
υφιστάμενοι έτι βουλγαρικοί άρχαι έφρόντισαν διά κατάλληλον οίκημα σχο
λής, ένεκρίδη ως παρδεναγωγεϊον ή έναντι τοΰ Αγίου ’Αθανασίου οικία 1

1) Περί τών σχολικών καί λοιπών ζητημάτων επί βουλγαροκρατίας ίδέ 
ιδιαιτέραν ημών πραγματείαν ύπό τόν τίτλον «Μία παλαιά βουλγαρική προπα
γάνδα εν Διδνμοτείχφ».

2) Πενθερά τοϋ Κωνσταντίνου Ναζίρη.
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τής Μαργιτσούδας (Παπαροκιδών), ώς άρρεναγωγείον δε το παλαιόν τής Πα
ναγίας μέ πρόχειρον έπιδιόρθωσιν... Διευθυντής Ν. Πετσόγλους, Μιχαήλ 
Δημητρίου, βοηθός, καί ’Αλέξανδρος Παναγιώτου, Αικατερίνη Κοσμά, Πο· 
λυξ. Πετσόγλου, Χαρίκλ. Βενετίδου, Εύσεβ. ψαλτοποΰλου καϊ Ούρ. Ζαχαρίου.

Τήν 21/3 Νοεμ. Ώς νηπιαγωγεΐον έξευρέθη ή οικία Θ. Σ. Θωμαΐδου.
Την 26/8 Νοεμ. 1919. Βοηθός νηπιαγωγείου Ελένη Δελόγκα. Διδά

σκαλος Γ. Βαφειάδης. «Νά προστεθή και 6η τάξις, αν δώσουν οϊ γονείς 
χρήματα».

Τήν 4 Δεκ. 1919. Διωρίσθη διδασκάλισσα τής γαλλικής άρρεναγω- 
γείου και παρθεναγωγείου ή ’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Τήν 12 Ίανουαρ. 1920. Άπεφασίσθη ή επισκευή τοΰ νηπιαγωγείου,
Τήν 17 Αυγ. 1922. Καί άλλαι διδασκάλισσαι: 'Ασπασία Τσαβδάρα, 

Ζαφείρια Θ. Θωμαΐδου, Πολυξένη Π. Νεστορίδου καί Μαριάνθη Τσιγκά.
Τήν 9 Δεκ. 1922. Τό προσωπικόν τών σχολείων ύπέβαλεν αναφοράν, 

διότι δεν ήδόναντο νά εξακολουθούν διδάσκοντες ε’ις τον γυναικωνίτην τοΰ 
Αγίου ’Αθανασίου.

Ύπογραφαί : Γ. Ν. Βαφειάδης, Ν. Α. Πετσόγλους, Π. Ε Μαυρομ- 
μάτης, Μάρκος Οικονόμου, Πολυξένη Π. Νεστορίδου, Πολυξένη Πετσίδου, 
Ελένη Σταϊκίδου, Χρυσάνθη Βασιάδου, Μαρία Πετσόγλου, Μαρία I. Τσιγκά. 

Ελένη Π". Θεμιστοκλέους, Σοφία Π". Χρήστου, Αικατ. Κοσμά, Εύσ. Ά ρ.
. Ψαλτοπούλου, Άσπασ. Παν. Τσαβδάρα. Ή  αϊτησις άπερρίφθη.

Ταΰτα μόνον ήδυνήθημεν νά έξαγάγωμεν έκ τών κωδίκων καί εκ προ
φορικών πληροφοριών περί τών σχολείων καί τών διδασκάλων Διδυμοτεί
χου μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου 1922. ‘Υπάρχουν βεβαίως πολλά κενά, καθώς καί 
άσάφειαι καί συγχύσεις, περί τού αριθμού, τοΰ είδους καί τών κτιρίων τών 
σχολείων. ’Επίσης περί τού αριθμού, τών διορισμών, τού χρόνου υπηρεσίας 
καί απολύσεων ή παραιτήσεων τών διδασκάλων. Ταΰτα πάντα προσεπαθή- 
σαμεν νά διαφωτίσωμεν κατά τό δυνιπόν καί νά τακτοποιήσωμεν.

Διά τά από τής ελληνικής κατοχής καί εντεύθεν μικτά δημοτικά σχο
λεία (A', Β’ καί Γ') καί τούς διδασκάλους αυτών, τον λόγον έχει ή κυβερνη
τική επιθεώρησις τών δημοτικών σχολείων. Τον πρώτον καί προσωρινόν επι
θεωρητήν τής δημοτικής εκπαιδεύσεως περιφερείας Διδυμοτείχου ’ Αθανάσιον 
Ρέλλαν, άναπληρωθέντα ύφ’ ημών, ώς καθηγητού, επί 5—6 μήνας, διεδέχθη 
δ επιθεωρητής ’Ιωάννης Λανόπουλος.

Τό Γυ μνάαιον

’Εν συνεχείς καί εις συμπλήρωσιν τής πραγματείας ημών «Σχολεία 
καί διδάσκαλοι Διδυμοτείχου» γράφομεν κατωτέρω καί περί τού έν Διδυμο- 
τείχφ Γυμνασίου. Διά τηλεγραφήματος τού υπουργού X. Βοξίκη. ύπ’ άριθ-
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μόν 81.991 και ημερομηνίαν 9 ’Ιουλίου 1921, ήγγέλθη ή ϊδρυσις Ήμιγυ- 
μνασίου εν Διδυμοτείχφ. Πρώτος καθηγητής προσήλθεν 6 φιλόλογος Γεώργ· 
Μορφής, οστις ανέλαβε και την διεύθυνσιν. Την 9 Σεπτεμβρίου 1921 ή δη
μογεροντία συνεσκέφθη εν τη Μητροπόλει περί έξευρέσεως καταλλήλου προ- 
σιορινοΰ διδακτηρίου. Τό ήμιγυμνάσιον έλειτούργησε τό μέν πρώτον σχολι
κόν έτος 1911—1922 έν τή προς τούτο ένοικιασθείση οΐκίςι τού Ίωάννου 
Νεστορίδου, έπι τής μεγάλης άκροπόλεως, ύπερθεν τής εκκλησίας τού αγίου 
’Αθανασίου. Τό δεύτερον έτος 1922 —1923, εις τά παλαιά κελλία τής εκκλη
σίας τού Σωτήρος Χριστού. Τά δυο ταύτα πρώτα έτη είχον προσέλθει τρεις 
ακόμη καθηγηταί : ό μαθηματικός Γεώργιος Κοκκινόβραχος, ό τών τεχνικών 
Μάρκος Οικονόμου καί ό τών θεωρητικών Τρύφων Θωμαΐδης, δστις έΕηκο- 
λούθησε διδάσκων επί τινα ακόμη έτη.’Αρχάς τού τρίτου έτους 1923— 1924, 
άφιχθέντες έκ τής έν Τουρκίφ εξορίας ημών διά πρώτην φοράν είς Ελλάδα, 
καί άναλαβόντες καθήκοντα πρωτοσυγγέλλου εν τή Μητροπόλει (1923— 
1927), ήρχίσαμεν και ημείς την καθηγεσίαν ημών. Μετ’ ολίγον, μετατεθέν- 
τος αλλαχού τού Μόρφη, μετεφέρθη τό ήμιγυμνάσιον εις τον άνω δροφον 
τού έν τή συνοικία Κουγιουμτζή κεντρικού σχολείου, αφού διηρέθη οΰτος διά 
διαφραγμάτων είς αίθουσας παραδόσεων, διότι ήτο ακόμη ασυμπλήρωτος ‘)· 
Τό επόμενον δε έτος 1924—1925, μετεφέρθη εις τό παρά την πύλην Καλέ- 
πόρτες ή Καστρόπορτες κτίριον Χαρεμλίκι, ήτοι γυναικωνίτης, τού άλλοτε 
Τούρκου Ντιζδάρ μπέη, δηλαδή φρουράρχου τής άκροπόλεως. Καθ’ u έγρά- 
φομεν και είς διαφόρους ημών πραγματείας ! ), μετά τον θάνατον τού τε
λευταίου φρουράρχου καί τήν κατάργησιν τής θέσεως αυτού (1830—1835), 
δ ανεψιός του Ίζζέτ μπέη είχε πωλήσει τό χαρεμλίκ, καθώς καί τό παρακεί
μενον Σαλαμλίκ (αίθουσα ή οίκημα διαμονής καί υποδοχής τών άνδρών), είς 
τον πρόκριτον Χατζή Νικολάκην Μπογιατζόγου. Ουτος δέ τό είχε δωρήσει 
εις τήν ελληνικήν κοινότητα, ήτις τό έχρησιμοποίει ως διδακτήριον (αλληλο
διδακτικόν, νηπιαγωγεΐον, παρθεναγωγεΐον, ελληνικήν σχολήν καί πάλιν παρ
θεναγωγείου) μέχρι τών χρόνων τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου (1914— 
1918). Άλλ’ είχε πλέον καταστή τό κτίριον σχεδόν άχρηστον. Καί διά τούτο, 
έπί τή ευκαιρία, έπεσκευάσθη καταλλήλως, διά νά στεγασθή τό ήμιγυμνάσιον. 
Τούτο συνεπληρώθη βαθμηδόν καί κανονικώς είς πλήρες Γυμνάσιου. Κατό
πιν δέ τού 1938 έφιλοξενεΐτο είς τό κτίριον τής εβραϊκής σχολής. 1

1) Έ νθ ’ ανωτέρω.
2) «Τά ιερά προσκυνήματα .. τών μωαμεθανών Διδυμοτείχου», «Αί έκκλη" 

σίαι Διδυμοτείχου», «Τό πεντάζωνον καί τά πηγαδίτσια Διδυμοτείχου», «Τό άγια 
σμα τοΰ 'Αγίου Βλασίου καί ή άλωσις Διδυμοτείχου». Ίδέ καί «Θρακικά» ΙΒ', ΙΓ' 
ΙΕ’. 1939, 1940 κ.λ.π.
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Βλάχος 'Αθανάσιο; . . . 1741 ! Άπέθανε 1741 αλλαχού
X" Σουλτάνα 1837 (!) — 1870 (!) ’Ιδιωτική διδασκάλισσα
Χαριτωνίδης Διονύσιος 1847—1850 Παναγίας (Πατριάρχης)
Παπατζή Μαλτούδα Ίακ. 1850 (!) — 1865 (!) ’Ιδιωτική διδασκάλισσα
Παπαγιαννόπουλος Κων. 1862-1905 Διαφόρων σχολείων
Καβαλλιώτης Γεώργιος 1863-1865 Παναγίας καί Μετοχιού
Περίδης . . . . 1864 ! »
Λογοθετίδης Γεώργ. Κ. 1865! 1869! 1871 — 

1873. 1880
Έλλ. σχολή Καλέ καί Παρ.

Κωφός Νικόλαος 
Σταματούδσς Ιωάννης

1865 ! Άλληλοδ. ή Έλλ. Σχ. Καλέ
1866 ! » » » >

Παρίσης 1867 ! » » > »

Κονδύλης 1868 ! 1 » > >
Ιΐαπαδόποιιλος Ευάγγελος 1869-1881 Διαφόρων σχολείων
Πέτρου Θωμαις Γ. 1870 Παρθεναγωγείου
’Αστέρας Βασίλειος 
’Αστέρα Ά θη νά

1872 »

1872 *  (χειροτεχνίας)
Στεφσνίδης ’Ιάκωβος 1873 Τουρκικής γλώσσης
Μουρίκογλου Σταύρος 1873 » »

Κάλφογλου Ευαγγελική 1873 Παρθεναγωγείου
Μαργαρίτου Ά θηνα 1875, 1876 »

ΙΙολίτου Σοφία 1879-1881 >·

Λογιοτατ. Πασχαλάκης Ζ. 1879 1881 83 1885 Έλλην. Σχολής Παναγίας
Θωμαίδης Χρύσανθος 1880 » » Καλέ
Θεοδώρου Γεώργιος 1880 »  » »

Ίωαννόπουλος ’Αντώνιος 1880 » > »

Σταματιάδου ’Ασπασία Ί. 1880-1883 1891 Νηπιαγωγείου 
Έλλην. Σχολής ΚαλέΚύγενιάδης Βασίλειος 

Κυριάκού ’Αμαλία
1881
1881-1884 Παρθεναγωγείου

Χατζή Νικολάου 1882 Δημοτικού σχολείου
Σουλλίδης Λεωνίδας 1883-1884 Ελληνικού σχολείου
Σωτηριάδης Α. 1883 ’Αστικής σχολής
Κυριακίδης Γ. 1883 » »
Βρεντα Φανή 1883-1885 Νηπιαγωγείου
Βλαχόπουλο; Νικόλας 
Στεφανίδης ’Ιωάννης

1883-1884 Βοηθός
1884 ’Αστικής σχολής

Λεοντόπουλος Πέτρος 1884 Γαλλικής γλώσσης
Σρηστάκης Δημήτριος 1884 Τουρκικής »
Λαζαρίδου Παρασκευή 1884-1885 Παρθεναγωγείου
Βλαχόπουλο; Περικλής 1885 πολλάκιςΙΟΙΟ! Τουρκ. καί Γαλλ. γλώσσης
Σταυρίδης . . . . 1885—1888 Βοηθός

'Αστικής σχολήςΚαβάσιλας Θεόφιλος 1885-1892
Ο’ικονομίδης Α. 1885 » *
Άθανασιάδης Β. 1885-1887 » »
Κοντοφρύου ΙΙολυκρίτη 1885 Νηπιαγωγείου
Τακαντζας Γ. 1836-1888 ’Αστικής σχολής
Άποστολίδης Ί. 1886-1889 » »
Δραγγίδου (2) αδελφοί 1887-1888 Παρθεναγωγείου 

’Αστικής σχολήςΤσιρώνης Ν. 1887-1882
Θεοδωρίδης . . . . 1887-1888 » »
Δαμπαλακίδης . . . .  
"Αγαθός Δ.

1890 » »
1890 » >

Διδασκαλόπουλος Γ. 1890-1895 » »
Άντώνογλου ' Ελένη 1890-1893 Παρθεναγωγείου
Χρήστου Β· 1890-1891 Νηπιαγωγείου
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55 Γεωργίου Χρυσή 1890-1896 Νηπιαγωγείου
56 Ναοΰμ Α. 1890-1891 'Αστικής σχολής
57 Πολυχρονιάδης . . . 1890-1891 » »

58 Κων)τινίδου ΑΙκατερ. Γ. 1891-1893 Νηπιαγωγείου
59 Μπογιατζής Θεόδωρος 1891-1892 Βοηθός
60 Βασιλειάδης Β. 1891 »

61 Παπαδόπουλος Λεωνίδας 1892-1896 'Αστικής Σχολής
62 Κινίδης Νικόλαος 1892—1893 » »

63 Παπαγιαννόπουλος Άριστοτ. 1892-1896 > »

64 Βαφειάδης Γεώργιος 1892—1922 » >

65 Άντώνογλου Κυριακή 1892- 1893 Νηπιαγωγείου
66 Παρασχίδης Μιχαήλ 1894 'Αστικής Σχολής
67 Δημητρίου Βικτωρία 1896—1905 Νηπιαγωγείου
68 Ζαννίδου Άγαπία 1896 (!)— 1703 Παρθεναγωγείου
69 Πετσόγλου (Πετσίδης) Νικ. 1897—1922 "Αστικής Σχολής
70 Σχίζα Αικατερίνη 1903 Παρθεναγωγείου
71 Δημητρίου Μιχαήλ 1901—1919 Βοηθός
72 Σταϊκίδου "Ελένη 1904—1922 Παρθεναγιογείου
73 Γραμμενίδου Σοφία 1904
74 Ζεννής Νικόλαος 1905—1906 'Αστικής Σχολής
76 Τσαβδάρα ’Ασπασία 1905—1922 Παρθεναγωγείου
7Β Ζαφειριάδου Ε. 1905 »

77 Άποστολίδης 'Ιωάννης 1906—1907 'Αστικής Σχολής
78 Ποΰντσογλου (Ποντίδηε) Κ. 1906-1907 » »

79 Μιχαήλ Μαρία 1906 Παρθεναγωγείου
80 Νικολάου Ήλίας 1808 'Αστικής Σχολής
81 Νικολάου Ειρήνη 1908 Παρθεναγωγείου
82 "Αδόμ Ζήση; 1915 'Αστικής Σχολής
83 Γεωργίου Μάρθα 1916 Βουλγαρικής γλώσοης
84 Έλευθεριάδης Χρ. 1916 'Αστικής Σχολής
85 Τσιγχά Μαρία 1916—1922 Παρθεναγωγείου
86 Πετσίδου Πολυξένη 1916—1922 »
87 Κοσμά Αικατερίνη 1916—1922 »
88 Ζαννή Ελένη 1916 »
89 Δημάδου "Αννα 1916 Νηπιαγωγείου
90 Δελόγκα 'Ελένη 1916-1919 »
91 Ψαλτοπούλου Εΰσεβία 1916-1922 Παρθεναγωγείου
92 Σιβρίεβα Νάτκα 1919—1917 Βουλγαρικής γλώσοης
93 Βενετίδου Χαρίκλεια 1917—1922 Παρθεναγωγείου
94 Ζαχαρίου Ουρανία 1917-1919 »
95 Παναγιώτου 'Αλέξανδρος 1919 'Αστικής Σχολής
96 Παπαδοποΰλου 'Αλεξάνδρα 1919 Γαλλικής γλώσοης
97 θωμαΐδου Ζαφειρία 1922 Παρθεναγωγείου
98 Νεστορίου Πολυξένη 1922 »

99 Μαυρομμάτης Παναγ. Εΰαγ 1922 'Αστικής Σχολής
100 Οικονόμου Μάρκος 1922 » >

101 Βασιάδου Χρυσάνθη 1922 Παρθεναγωγείου
102 Πετσόγλου Μαρία 1922 >

103 , Παπαθεμιστοκλέους 'Ελένη 1922 »

104 | Παπαχρήστου Σοφία 1922 »

Διευϋ-υνταΙ τοϋ Γυμνασίου άπ’αρχής άπας, ή επανειλημμένα)?, οί έξης: 
1) Γεώργιο: Μορφής 1921 —1923, 2) Νικόλαος Βαφείδης (ημείς) 1923, 
3) Γεώργιος Μπεκιάρης 1923 —1924, 4) Νικόλαος Βαφείδης (ημείς) 1924, 
5) Χριστόφορος Δρακοντίδης 1924, 6) Νικόλαος Βαφείδης (ημείς) 1924, 
7) Αλέξανδρος Κοτρωνάρος 1924, 8) Σπόρος Πειρίδης 1925, 9) Νικόλαος 
Βαφείδης (ήμεΐς) 1925, 10) Νικόλαος Τσαούσης 1925 — 1926, 11) Άδανά"
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σιος Διάφας') 1926, 12) Νικόλαος Βαφείδης (ημείς) 1929, 13) Βασίλειος 
Παπακωνσταντίνου’) 1926 — 1927, 14) Χριστόφορος Δρακοντίδη;’ ) 1927 
—1934, 15) Νικόλαος Βαφείδης (ημείς) 1934, 16) ’Αντώνιος Τούσας*) 1934 
—1935, 17) ’Αθανάσιος Σιωράς 1935, 18) Ά θαν. Κάρμης 1935 —1936 κλπ· 

Δυστυχώς δεν υπάρχει ακρίβεια ώς προς τον χρόνον τής προσελεύ- 
σεως, διευθύνσεως και άναχωρήσεως τών διευθυντών και τών γυμνασιαρχών. 
Τό ίδιον συμβαίνει, και μάλιστα κατά περισσότερον λόγον, διά τούς διδά- 
ξαντας. Ούτοι, τούς οποίους άναγράφομεν κατά είδικότητας καί σειράν έμ- 
φανίσεως, κατά τό δυνατόν, ήσαν μέχρι τοϋ έτους 1937 οί εξής:

Φιλόλογοι : 1) Γεώργιος Μόρφης 1921 —1923, 2) Τρύφων Θωμαϊ- 
δης6) 1921—1925, 3) Γεώργιος Μπεκιάρης 1923—1924, 4) ’Αντώνιος Κα- 
τσαμανάκη;6) 1924—1927, δ) Χριστόφορος Δρακοντίδης (δίς) 1924 καί 
1927—1934, 6) ’Αλέξανδρος Κοτρωνάρος 1924 —1925, 7) Σπΰρος Πετρίδης 
1925, 8) ’Αθανάσιος Διάφας 1926, 9) Βασίλειος Παπακωνσταντίνου 1926 
—1927, 10) Κωνσταντίνος Σχοινάς (δίς) 1926—1927, 11) Χρήστος Μαλ
λιαρός 1926 —1927, 12) ’Αθανάσιος ’Αραβόσιτός 1927, 13) Σπυρίδων Φο- 
ράδης (δίς) 1928—1932, 14) Δημήτριος Ζαχάκης,(δίς) 1930—1933, 15) Διο
νύσιος Τριανταφυλλόπουλος 1931—1935, 16) Γεώργιος ΓΙαπανικολόπουλος 
1931 —1933, 17) Νικόλαος Παπαγεωργίου 1932—1933, 18) .
Πολυδώρου 1932 — 1933, 19) Άχιλλεύς Παπαδούλης 1933—1935, 20) Γεώρ
γιος Οικονόμου 1934—1935, 21) Νικόλαος ΙΙαπαβασιλείου 1935—1936, 
22) Γεώργιος Μακρής 1935 —1936, 23) ’Αθανάσιος Κάρμης 1935 —1937,
24) . . . .  Γηλιακός 1936—1937, 25) . . . .  ΙΊετρονικολός 1936
—1937, 26) . . . .  Πιστεΰος 1936 —1937 κ.λ.π.

Θεολόγοι : 27) Νικόλαος Βαφείδης (δίς) 1923—27 καί 1929—37, 
28) Κωνσταντίνος ψυχογυιός 1927—1928, 29) Θεόφιλος Ζερβάκος’) 1928—■ 
1929, 30) . . . . Ψύλλας 1937 κτλ.

Μαθηματικοί 31) Γεώργιος Κοκκινόβραχος 1921 —1923, 32) Ή" 
ρακλής ΙΙαπανικολάου 1923—1925, 33) Νικόλαος Τσαούσης 1925—1926, 
34) Γεώρ. Ρωμανός 1926—1927, 35) Ευστάθιος Παρασχόπουλος 1927— 
1931, 36) Ίω . Παπαμιχαήλ 1931 —1935, 31) Ά θ . Σιωριός 1935—37 κτλ. 

Φυσικοί : 38) Ραπτάκης Ίωαννίδης 1923—1925, 39) Ήλίας Παρα- 1

1) *0 πρώτος καί καλλίτερος γυμνασιάρχης.
2) Γυμνασιάρχης.
3) Γυμνασιάρχης.
4) Γυμνασιάρχης.
5) Τών Θεωρητικών ή μάλλον ελληνοδιδάσκαλος.
6) Τών Θεωρητικών ή μάλλον ελληνοδιδάσκαλος.
7) ”Ανευ πτυχίου καί προερχόμενος έκ δημοτικοί σχολείου, παρεπλάνησε τό 

Ύπουργενον...!
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σκευόπουλος 1925, 40) Παναγιώτης Θαλασσινός (δ'ις) 1925, 41) Παναγιώ
της Γουτας 1925...1930, 42) Γεώργιος Πυρπυρής 1930, 43) Παναγιώτης Χα- 
λακατεβάκης 1930 —1935, 44) Νικόλαος Καλαφάτης 1935—1937 κλπ.

Τών γαλλικών: 36) Εύάγ. ΙΙαλόγλου (θεωρητικών) 1924—1928,
46) Γεώργ. Τσαουσίδης 1928—1929, 47) Χρηστός Νικολαίδης (δ'ις) 1929... 
1931, 48) Θεόδωρος Κουρτέσης 1931 —1933, 49) ’Ιωάν. Σπαθάρης 1933 — 
1935, 50) ’Ασπασία Κιονσταντινίδου 1935—1937 κτλ.

Τών τεχνικών : 51) Μάρκος Οικονόμου 1921 —1923, 52) Εύρυβιά- 
δης Τζανετης 1924—1925, 53) Κωνστ. Θεοχάρης 1925 — 1927, 54) ’Ελισά
βετ Χατζημιχαήλ 1934—1935 κτλ.

Γνμναβτ α ί  : 55) Γεώργιος Μιχαηλίδης 1924, 56) Κωνστ. Ράντης 
1925, 57) Γεώο. Γιόκαρης 1926-1927, 58) Σαμουήλ Γαβριηλίδης 1928— 
1929, 59) Περικλής Καραχάλιος 1929—1930, 60) . . . .  Λιαρόπουλος 
1930—1931, 61) Βασίλειος Πουρίκας (δ'ις) 1931 —1933 καί 1934 —1936, 
62) Ζαφείριος Δερμοΰσης 1933 —1934 κτλ.
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ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥ 1500 π. X. ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΥ 1922 μ. X., ΣΥΓΓΡΑφΕΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Ό  κ. Γιαννακάκης Γ., διδάσκαλος επί μακρά ετη εις Θράκην καί Μι- 
κράν’Ασίαν, ύπήρξεν ένας θαυμάσιος τύπος ευσυνείδητου ανθρώπου καί Ιδεο
λόγου πατριώτου. Μετά μακρά ετη διδασκαλίας καί συμμετοχής εις τούς 
αγώνας τοΰ δούλου Ελληνισμού, άποσυρθείς εκ τής ενεργού ζωής, ερρίφθη 
εις τον αγώνα τής συγγραφής τής 'Ιστορίας τής πατρίδος μας Θράκης. Το 
εργον του κολοσσιαίου καί πηγαΐον με ύφος λιτόν κεπαγωγόν, ή αξία τοΰ 
οποίου θα κριθή μετά την δημοσίευσίν του, περιλαμβάνει τάς εξής περιόδους 
καί κεφάλαια :

Α'

Κεφάλαιον
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
*

»
»
>
»
»

»
»
»

. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΉΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΉΣ ΘΡΑΚΗΣ

1) Μυθολογική καί Ηρωική εποχή τής Θράκης
2) Ονομασία τής Θράκης
3) Καταγωγή καί προέλευσις τών Θρακών
4) Θεοί τών Θρακών
5) "Αλλοι μύθοι σχετικοί μέ τήν Θράκην
6) *0 μύθος περί Βορέου
7) » » » Κραναοϋ, Έλευσΐνος καί Κελεοϋ
8) » » » Εύμόλπου καί Εΰμολπιδών
9) Σκοπός τών Έλευσινίων μυστηρίων

10) Μυστήρια τών Κάβειρων δαιμόνων
11) Τα περί Όρφέως θρυλλούμενα
12) Θάμυρις, Μουσαίος, Λίνος
13) Ό  μύθος περί Ήρακλεους καί Διομήδους
14) Ό μύθος περί Φινέως καί "Αργοναυτών
15) Πανδίων βασιλεύς ’Αθηνών καί Τηρεύς βασιλεύς Θρακών
16) Ό Τηρεύς καί ή Πρόκνη
17) Οί Τριώες
18) Ό Ρήσσος ό βασιλεύς τίήν Θρακών
19) ΙΙολύδωρος υιός τού ΙΙριάμου καί Πολυμήστωρ δ Θράξ
20) Ό  μύθος περί Όρέστου καί Όρεστιάδος
21) Οί “Αβαντες καί αΐ περιπέτειαί των
22) Οί Ιΐροέλληνες
23) Οί Πρωτοέλληνες ή ΙΙρωτέλληνες
24) Δωριείς
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Κεφάλαιον
»
»
»
s>
»
ί>

Κεφάλα ι ον 
»

»
λ

»
»

»

»

»

»

χ>

»
χ>
»
ϊ>
»

»

25) 'Ονομασία Ελλήνων
26) Τό δόγμα τιερι καταγωγή; καί ονομασίας τών 'Ελλήνων
27) Τί λέγονται 'Ιστορικοί χρόνοι
28) Έμφιίνισις τών Μακεδόνων
29) ’Ονομασία τών Παιάνων Θρακών
30) Περί ’Ηπείρου καί Ήπειρωτών ·
31) Περί ’Ιλλυρίας καί ’Ιλλυριών

Β\ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

32) Έλληνικαί Άποικίαι εις Θράκην
33) Έιιίδρασις τών Ελληνικών ’Αποικιών επί τοϋ έξελληνι- 

σμοΰ τών Θρακών
34) Ζάμολξις ή Ζάλμοξις τών Γετών Θρακών
35) Γεγονότα εν Θρακική Χερσονήσφ
36) Παρασκευή εισβολής Δαρείου εις Θράκην
37) Ή  Θράκη υπό την εξουσίαν τοΰ Δαρείου
38) Διήγησις τής εκστρατείας υπό Ηροδότου
39) Προελασις τοΰ Δαρείου πέραν τοΰ "Ιατρού (Δουνάβεω;)
40) Προτάσεις τών Σκυβών προς τούς "Ελληνας φύλακας 

τής Γεφύρας
41) Ή  γνώμη τοΰ Ηροδότου περί Θρακών
42) Κρίσεις επί τών γραφόμενων υπό Ηροδότου
43) 'Η Θράκη μετά την φυγήν τοΰ Δαρείου
44) 'Η Έπανάστασις τών Ίώνων Μ. ’Ασίας καί τό τέλος 

τοΰ Ίστιαίου
4ο) Φυγή τοΰ Μιλτιάδου από τήν Θρακικήν Χερσόνησον
46) Πέρασμα τοΰ Μαρδονίου από τήν Θράκην
47) ’ Εκστρατεία Δάτιδος καί Άρταψέρνους καί ό Μιλτιάδης
48) Κρίσεις καί συμπεράσματα επί τών εν Μαραθώνι
49) Πέρασμα τής στρατειάς Ξέρξου από τήν Θράκην
50) Άφήγησις 'Ηροδότου περί Θρακών
51) Πορεία στόλου καί στρατοΰ Ξέρξου
52) Πορεία Ξέρξου πέραν τής Θράκης
53) Συντομωτάτη άφήγησις περί τών έν Έλλάδι
54) Φυγή Ξέρξου εξ ’Αττικής προς Ελλήσποντον
55) Πορεία Ξέρξου δια Μακεδονίας καί Θράκης
56) Έμφάνισις τών’Οδρυσών Θρακών επί τής πολιτικής σκηνής
57) Βασιλεία τοΰ Τ,ήρου
58) Γεγονότα επί τής Θρακικής Χερσονήσου μετά τήν μάχην 

τών Πλαταιών
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Κεφάλα ιο ν

»
»
«
»

»
»
»
»
»

»
»

59) Άπελευθέρωσις των παραλίων τής Θράκης
60) Ή  Θράκη μετά την κατάλυσιν τής Περσικής κυριαρχίας
61) Βασιλεία Σιτάλκου τοΰ Α'. επί τής Θράκης
62) Θράκες, Μακεδόνες καί ’Αθηναίοι
63) Διήγησις τής εκστρατείας Σιτάλκου υπό Θουκυδίδου
64) Κρίσεις και συμπεράσματα
65) Πολιτική συμπεριφορά Περδίκου τής Μακεδονίας
66) Τά επί Θράκης υπό Θουκυδίδοτ’
67) Αποστασία Τριβαλλών καί θάνατος Σιτάλκου τοΰ Α'.
68) Βασιλεία Σεΰθου τού Α'. 424 π. X.
69) Έχθροπραξίαι ’Αθηναίων και Πελοποννησίων επί Θράκης
70) Θάνατος Σεΰθου και διαίρεσις τοΰ μεγάλου Θρ. Κράτους
71) ’Επιδρομή Λακεδαιμονίων εις Βόσπορον
72) Παρατηρήσεις και συμπεράσματα εκ τής διαιρέσεως
73) Μαισάδης καί Σεΰθις ό Β'.
74) 'Π εν Αίγύς ΙΙοταμοΤς τής Θρακικής Χερσονήσου ναυμαχία
75) Ήγεμονεία τής Σπάρτης επί τών Θρακικών πόλεων
76) ‘Ο Ξενοφών και οί Μΰριοι εν Θράκη (διήγησις Ξενο-

φώ ντος)
» 77) Κρίσεις και συμπεράσματα επί των τοΰ Ξενοφώντος
» 78) Βασιλεία Κότυος τοΰ Α'. επί τής Θράκης
» 79) Βασιλεία Κερσοβλέπτου
» 80) Συμπλήρωσις κατακτήσεως τής Θράκης υπό Φιλίππου

Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κεφάλαιον 81) ’Εκστρατεία ’Αλεξάνδρου εις Θράκην
82) » » » ’Ιλλυρίαν

» 83) Καταστροφή των Θηβών υπό ’Αλεξάνδρου
» 84) Συμμετοχή των Θρακών εις τον κατά τής ’Ασίας αγώνα

85) Διάβασις ’Αλεξάνδρου διά Θράκης εις ’Ασίαν
86) ’Αποστασία Σεΰθου κατά τών Μακεδόνων έν Θράκη

» 87) Μεσουράνημα ’Αλεξάνδρου
» 88) Σχέδια ’Αλεξάνδρου περί βαρβάρων
» 89) ’Εκστρατεία ’Αλεξάνδρου κατά τών ’Ινδιών
» 90) ’ Επιστροφή ’Αλεξάνδρου από τάς ’Ινδίας εις Βαβυλώνα, 

καταδίκη Σιτάλκου
7> 91) Νέαι σκέψεις τοΰ ’Αλεξάνδρου
» 92) Θάνατος ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου
» 93) Κρίσεις περί ’Αλεξάνδρου

94) Ή  Θράκη μετά τον θάνατον τοΰ’Αλεξάνδρου.—Λυσίμαχος
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Κεφάλαιον 95) Λυσιμάχεια, ή πρωτεύουσα τοϋ Λυσιμάχου
96) Ή  Θράκη μέ τον Λυσίμαχον

» 97) Κυριαρχία τοΰ Λυσιμάχου επί τής Μ. ’Ασίας
» 98) Νέαι συμμαχίαι τοϋ Λυσιμάχου

99) Πολεμικά! περιπέτειαι τοϋ Λυσιμάχου
» 100) ’Ανοσιουργήματα εις την Λυσιμάχειαν
» 101) Κρίσεις και συμπεράσματα περ! Λυσιμάχου
» 102) Βασιλεία Πτολεμαίου τοϋ Κεραυνοϋ επί τής Θράκης
» 103) Κελτοι ή Γαλάται
» 104) Εισβολή των Γαλατών εις Μακεδονίαν και Θράκην

105) Κρίσεις και συμπεράσματα επι τής επιδρομής τών Γαλατών
» 106) Σχηματισμός εν Μ. ’Ασία νέων 'Ελληνικών Κρατών
» 106) Έκδίωξις Γαλατών έκ τής Θρακικής Χερσονήσου
» 108) Διαπεραίωσις Γαλατών εις Μ. ’Ασίαν

109) Κρίσεις καί συμπεράσματα περ! Γαλατών
» 11C) 'Η Θράκη μετά την κατάλυσιν τής κυριαρχίας τών Γαλατών

111) Βασιλείς τών Θρακών υποτελείς εις τους Ρωμαίους
112) Ροιμητάλκης ό Λ' και Γασκοϋπορις δ Β'
113) Κότυς 6 Γ' ό Μέγας

» 114) Ρασκοϋπορις δ Γ και Κότυς δ Ε'
115) Ροιμητάλκης δ Β'
116) Ροιμητάλκης δ Γ ’

» 117) Κρίσεις κα! συμπεράσματα
» 118) Γενικά περί Ρωμαίων
» 119) Βασιλείς τών Θρακών
» 120) Πόλεις θρακικαΐ προς ανατολάς τοϋ "Εβρου
» 121) Αί Ορακικα! πόλεις μέ τάς μεταγενεστέρας ονομασίας

122) Ή  ζωή τών Θρακών προ τοϋ έκχριστιανισμοϋ των
» 123) "Ανδρες διάσημοι τής Θράκης κατά τήν αρχαιότητα

Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΙΙΣ ΘΡΑΚΗΣ (Ρωμαιοκρατία)
Κεςράλαιον 124) Ή  Θράκη ως επαρχία Ρωμαϊκή 46—330 μ. X.

» 125) Έκχριστιανισμός τής Θράκης
» 126) Ή  Θράκη επί Ρωμαιοκρατίας κατά τους αιώνας τών 

επιδρομών
» 127) Βασιλεία Διοκλητιανοϋ

128) Πολιτική και κοινωνική κατάστασις άπό Αυγουστου μέ
χρι Διοκί,ητιανοϋ

» 129) Στρατιωτική κατάστασις Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
130) Θρησκευτική καί κοινωνική κατάστασις
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Κεφάλαιον 131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

’Εχθροί τοϋ Ρωμαϊκού Κράτους 
Διοικητική μεταρρύθμισις υπό Διοκλητιανοϋ 
ΟΙ τελευταίοι κατά Χριστιανών διωγμοί 
Παραίτησις Διοκλητιανοϋ και τά επακόλουθα 
Κωνσταντίνος καί Μαξέντιος εις την Λυσιν 
Κωνσταντίνος και Λικίνιος
ΓΙροπαρασκευαί καί συγκρούσεις Κ)τίνου και Λικινίου 
Τραγικά έπεισόδεια εις τον εν Ρώμη οίκον τοϋ Κ)ντίνου 
’Εκλογή πρωτευουσης υπό Κ)τίνου(Α'. Βυζαν. Ιστορίας) 
Τά τελευταία έτη τοϋ Κων)τίνου 
Κρίσεις περί Κων)τίνου και έργα αυτού

Ε'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
Η ΘΡΑΚΗ ΩΣ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Κεφάλαιον 142) Τά τελευταία 7 ετη τοϋ Μεγάλου Κωνσταν. εν Κων)πόλει
> 143) Ό Κωνστάντιος Αυτοκράτωρ καί οί αδελφοί του
» 144) '0  Καινστάντιος καί Ίουλιανός ό Παραβάτης
» 145) Ίουλιανός ό Παραβάτης Αυτοκράτωρ
» 146) Ό Ίοβιανός Αυτοκράτωρ
» 147) ‘0  Ούάλης Αυτοκράτωρ καί οΐ Βισιγότθοι

148) '0  Θεοδόσιος ό Α'. Αυτοκράτωρ
» 149) Κρίσεις περί τής πολιτικής Θεοδοσίου τοϋ Α'.
» 150) Ό Άρκάδιος Αυτοκράτωρ τοϋ ’Ανατολικού Κράτους 

(Β\ Βυζαντινής)
» 151) Ό  Θεοδόσιος δ Β'. ό Μικρός) καί ή Πουλχερία
» 152 Εισβολή τοϋ ’Αττίλα εις τήν Θράκην και άλλας χώρας

153) Ό Αυτοκράτωρ Μαρκιανός δ Θράξ
» 154) Ό Αυτοκράτωρ Λέων δ Α'. δ Θράξ

155) Παντελής διάλυσις τοϋ Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους
J> 156) Ό Αυτοκράτωρ Ζήνων δ ’Ίσαυρος καί ή ’Αριάδνη

157) Ό Αυτοκράτωρ ’Αναστάσιος δ Δίκορρος Έπιδάμνιος
158) Ό Αυτοκράτωρ ’Ιουστίνος δ Α'.
159) Τό έθιμον των άρματοδρομιών

» 160) Ιουστινιανός δ Α'. δ Μέγας (Γ'. Βυζαντινής
161) ’Έργα ’Ιουστινιανού

» 162) Στάσις τού «Νίκα» εν Κων)πόλει
» 163) Κατάκτησις τής Βορείου ’Αφρικής
» 164) » » ’Ιταλίας υπό Βελισαρίου
» 165) Συμφορά! επί ’Ιουστινιανού

166) Άγαθοεργίαι τοϋ ’Ιουστινιανού
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Κεφάλα ιον 167)
. » 168)

» 169)
» 170)
» 171)
» 172)
> 173)

174)
» 17δ)
» 176)
y> 177)
* 178)
» 179)

180)
» 181)
» 182)
7> 183)

\ » 184)
» 185)
ί> 186)

187)
» 188)
» 189)
» 190)
» 191)

192)
193)

194)
195)

» 196)
» 197)
» 198)

199)
200)

> 201)
* 202)

203)
» 204)

205)

’Οχυρωματικά έργα τοϋ ’Ιουστινιανού 
Εισαγωγή τής μεταξουργίας εϊς τό Κράτος 
Οικοδομή τοΰ Ναοϋ τής 'Αγίας τοϋ Θεοΰ Σοφίας 
Ή  Θράκη κατά τά τελευταία έτη τοϋ Ίουστινιανοϋ 
Κρίσεις περί Ίουστινιανοϋ 
Συμφυρμός των μεταναστευόντων Ε θνών 
Γότθοι και αί επιδρομαϊ αυτών 
θύννοι » » » »
Κουτρηγοΰροι θύννοι
Καταγωγή και προέλευσις τών ’Αράβων
Ό  Αΰτοκράτωρ Ιουστίνος ό Β '
Σλάβοι ή Σλαϋοι ή Σ λαού ίο ι 
Ό  Αΰτοκράτωρ Τιβέριος δ Θραξ 
'Ο Αΰτοκράτωρ Μαυρίκιος δ Καππαδόκης 
Είσβολαι τών Άβαροσλάβων 
Φωκάς δ Τύραννος 
Ό Αΰτοκράτωρ 'Ηράκλειος
Χρονολογική σειρά τών επί Ηρακλείου γεγονότων 
Πρώτη εκστρατεία τοϋ 'Ηρακλείου κατά τών Περσών 
Δευτέρα εκστρατεία τοϋ 'Ηρακλείου κατά τών Περσών 
Συμμαχία Χοσρόου τοϋ Πέρσου καί Χαγάνου τών Άβάρων 
Πολιορκία Κων)πόλεως υπό Άβάρων 
Τρίτη εκστρατεία τοϋ 'Ηρακλείου κατά τών Περσών 
Πορεία 'Ηρακλείου προς Κτησιφώντα Μεσοποταμίας 
Ή  Ειρήνη μέ τύν Σιρόην διάδοχον Χοσρόου 
Επιστροφή τοϋ 'Ηρακλείου εξ ’Ασίας εις Κων)πολιν 
Έμφάνισις τών Μωαμεθανών ’Αράβων επί τής πολιτι
κής σκηνής
Θρησκεία τών ’Αράβων προ τοϋ Μωάμεθ 
Ό  Μωχάμετ ή Μωάμεθ 
Διάδοσις τής Μωαμεθανικής θρησκείας 
Σημείωσις περί ’Αράβων
Είσβολαι τών’Αράβων Μωάμεθ, εις Συρίαν καί Αίγυπτον
Τά τελευταία έτη τοϋ 'Ηρακλείου
Κρίσεις καί συμπεράσματα τής Βασιλείας 'Ηρακλείου
Οΐ μετά τον 'Ηράκλειον Αύιοκράτορες τοϋ οίκου του
Κωνσταντίνος δ Δ', δ ΙΙωγωνάτος
Πολιορκία Κωνσταντινουπόλεως υπό τών ’Αράβων
Είσβολαι Σκλαβηνών είς την Μακεδονίαν
Έμφάνισις τών Βουλγάρων επί τής κάτω Μοισίας
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Κεφάλαιον
»
*

»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
*
»
»
»
»
»
»
>
»
>
*
»
»
»
»
»
»

206) Έγκατάστασις Βουλγάρων εν Θράκη
207) ’Ήθη και έθιμα των πρωτογόνων Βουλγάρων
208) Κρίσεις και συμπεράσματα διά Κων)τΐνον ΓΙωγωνατον
209) Περιορισμός των ορίων τοΰ Βυζαντινού Κράτους
210) ’Ιουστινιανός ό Β'. 685—695 καί 705—711
211) Ό  Αυτοκράτωρ Λεόντιος 695—698
212) Δευτέρα Βασιλεία ’Ιουστινιανού Β'. Ρινοτμήτου
213) Ό έπι τής Θράκης έπικρεμασθεΐς κίνδυνος
214) Ό Αυτοκράτωρ Φιλιππικός Βαρδάκης 711—713
215) Κρίσεις επί των γενομένων
216) Ό  Αυτοκράτωρ Λέων ό Γ'. δ “Ισαυρος (Δ'. Βυζαντινής)
217) Δευτέρα πολιορκία Κων)πόλεως υπό ’Αράβων
218) Μεταρρυθμίσεις Λέοντος Ίσαυρου
219) ’Αντώνιος δ Μέγας
220) Λιαμόρφωσις τού Μονιιχικοϋ βίου 330—730
221) ’Άλλαι καταχρήσεις εις την προσκυνησιν εικόνων κα! 

’Αγίων Λειψάνων
222) Αί υπό τοΰ Λέοντος τού Γ . έπιχειρηθεϊσαι μεταρρυθμίσεις
223) Ό Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος δ Ε'.
224) Πολεμικά έργα Κωνσταντίνου τοΰ Ε'.
225) Κρίσεις κα! συμπεράσματα
226) *0 Αυτοκράτωρ Λέων δ Δ'. Χάζαρος
227) Κωνσταντίνος δ ΣΤ'
228) Ή  Αύτοκράτειρα Ειρήνη ή ’Αττική (’Αθηναία)
229) Κρίσεις και συμπεράσματα
230) Ό Αυτοκράτωρ Νικηφόρος δ Λογοθέτης
231) Κρίσεις έπι τής πολιτικής Νικηφόρου τοΰ Α'.
232) Σταυράκιος δ υιός Νικηφόρου τοΰ Α'.
233) Μιχαήλ δ Α'. δ Ραγκαβες
234) Ό Αυτοκράτωρ Λέων δ Ε'. δ ’Αρμένιος
235) Ό Αυτοκράτωρ Μιχαήλ δ Β'. δ Τραυλός
236) Ό  Αυτοκράτωρ Θεόφιλος
237) Κρίσεις έπι τής Θεοφίλου πολιτικής
238) Ή  Θεοδώρα επίτροπος Μιχαήλ τοΰ Γ'.
239) Μιχαήλ δ Γ'. δ οίνόφλυξ καί δ Βάρδας
240) Ή  έμφάνισις των Ρώσων έπι τής πολιτικής σκηνής
241) Ό Αυτοκράτωρ Βασίλειος Μακεδών δ A' (Ε' Βυζαντινής)
242) Ό Αυτοκράτωρ Λέων δ Σοφός
243) Κρίσεις περ! Βασιλείου και Λέοντος τοΰ Σοφού
244) Ό Πατριάςιχης Φώτιος καί τύ σχίσμα των ’Εκκλησιών

16
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Κεφάλαιον 245) Τά έργα τού Πατριάρχου Φωτίου
ρ 246) Παρατηρήσεις
» 247) Ό  Αυτοκράτωρ Κων)τΐνος ό Ζ'. ύ Πορφυρογέννητος
ρ 248) Συμβασιλεία Κων)τίνου Ζ'. και Ρωμανού Λεκαπηνοϋ
> 249) Κωνσταντίνος Ζ'. Πορφυρογέννητος μόνος
ρ 250) Τό ’Έθνος των βαρβάρων Πετσρνέγων
ρ 251) Ρωμανός ό Β'.
ρ 252) Έργα τοϋ Στρατηγού Νικηφόρου τού Φωκά
ρ 253) Ό Νικηφόρος Φωκάς ώς Αυτοκράτωρ
7> 254) Επιδρομή Σβιατοσλάβου εις Βουλγαρίαν
Ρ 255) Δυσαρέσκεια κατά Νικηφόρου Φωκά
Ρ 256) 'θ  Αυτοκράτωρ ’Ιωάννης ό Τσιμισκής
Ρ 257) Εκτρατεία Τσιμισκή κατά Σβιατοσλάβου καί Βουλγάρων
Ρ 258) Πολιορκία τού Σβιατοσλάβου υπό Ίωάννου Τσιμισκή
Ρ 259) "Αλλα έργα Ίωάννου τού Τσιμισκή
» 260) Πόλεμος τοϋ Ίωάννου Τσιμισκή κατά ’Αράβων

261) Κρίσεις έπι Νικηφόρου Φωκά και Ίωάννου Τσιμισκή
» 262) Ευνούχοι
Ρ 263) '0  Αυτοκράτωρ Βασίλειος ό Β'. ό Βουλγαροκτόνος
Ρ 264) Έξέγερσις τών Βουλγάρων τού Σαμουήλ
Ρ 265) ΊΙ στάσις τού Στρατηγού Βάρδα Φωκά
» 266) Ό  έκχριστιανισμός τών Ρώσων επί Βασιλείου τοϋ Β'.
Ρ 267) Άλλαι έκστρατεΤαι Βασιλείου τού Β'.
Ρ 268) Εκστρατεία κατά Βουλγάρων
Ρ 269) Ή  σκληρά τιμωρία τών Βουλγάρων
Ρ 270) Ή  τελεία υποταγή τών Βουλγάρων
Ρ 271) Μεγαλόψυχος πολιτική προς τούς νικηΟέντας
Ρ 272) Κρίσεις επί τοϋ έργου τοϋ Βασιλείου
Ρ 273) Περιπέτεια τοϋ λειψάνου Βασιλείου τοϋ Β'.

-  » 374) Τά μετά τον ίίάνατον Βασιλείου τοϋ Β'.
Ρ 275) Ό  Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Η'.
» 276) Αΐ δυο Πορφυρογέννητοι Ζωή καί Θεοδώρα
Ρ 277) 'Η Ζωή και ό Ρωμανός ό Γ'. δ Άργυρός
» 278) Ή  Ζωή και ό Μιχαήλ ό Δ', δ ΙΙαφλαγυιν
» 279) Κρίσεις επί τής άλλοπροσάλλου πολιτικής τοϋ Άλλουσιάνου
Ρ 280) Ή  Ζωή καί δ Μιχαήλ δ Ε'. δ Καλαφάτης
Ρ 281) Καινσταντΐνος δ Θ', δ Μονομάχος
Ρ 282) Μεγάλη εισβολή τών Ιίετσενέγκων εις Θράκην
Ρ 283) ΊΙ Πορφυρογέννητος Θεοδώρα
Ρ 284) Μιχαήλ ύ ΣΤ. δ Στρατιωτικός
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Κεφάλαιον 285) Νορμανδοί
> 286) Τούρκοι ή Τουρκομάνοι
> 287) Σημείωσις
» 288) Ίσαάκιος δ Κομνηνός (ΣΤ'. Βυζαντινής)
» 289) Τδ δύσκολον έργον Ίσαακίου Κομνηνοϋ
» 290) Κωνσταντίνος δ Γ. δ Δούκας
» 291) Εισβολή των Σελτζουκων Τούρκων

292) Ή  Ευδοκία καί τό σατανικόν σχέδιόν της
» 293) Ό  Αυτοκράτωρ Ρωμανός δ Δ', δ Διογένης
» 294) Τά έργα Ρωμανού Διογένους
» 295) Ή  απελευθέρωσις Ρωμανού καί τό τέλος του
» 296) Κρίσεις
» 297) Μιχαήλ 6 Ζ'. δ ΙΊαραπινάκιος
» 298) Νικηφόρος δ Γ'. δ Βοτανειάτης
> 299) Ό Αυτοκράτωρ ’Αλέξιος δ Α'. δ Κομνηνός

300) Γεγονότα επί βασιλείας ’Αλεξίου τού Α'.
301) Τά αϊτια των Σταυροφοριών καί δ Πόκας

» 302) Ή  πρώτη Σταυροφορία
» 303) Πόλεμοι ’Αλεξίου προς Σταυροφόρους καί άλλους
1 304) Κρίσεις περί τής βασιλείας Αλεξίου

305) ’Ιωάννης δ Β'. δ Κομνηνός (Καλογιάννης)
306) Κρίσεις επί τών πράξεων Ίωάννου τού Β'.

» 307) Τά λεγάμενα περί Ίωάννου υπό Μισσώ
308) Βενετοί, Γενουάται, ΙΙισάται καί άλλοι ’Ιταλοί

» 309) Ίππόται καί ίπποτισμός
310) Ό Αυτοκράτωρ Μανουήλ δ Κομνηνός
311) ’Απόπειρα Μανουήλ προς ενωσιν τών ’Εκκλησιών

» 312) Άλλαι πράξεις πολίτικα! καί στρατιωτικοί τού Μανουήλ
313) βρίσεις επί τής Πολιτικής τού Μανουήλ
314) Σύντομος περιγραφή τών έργων τών τριών Αύτοκρατόρ.

y> 315) Φαινομενική αίγλη τού Βυζαντινού Κράτους
» 316) Αί ανίατοι πληγαί τού Βυζαντινού Κράτους
* 317) 'Υπεροχή τού Ελληνοχριστιανικού κόσμου τού Μεσαιώνος
» 318) Ό Αυτοκράτωρ ’Αλέξιος Β'. δ Κομνηνός

819) Ό  Αυτοκράτωρ ’Ανδρόνικος δ Κομνηνός
» 320) Συμπεριφορά ’Ανδρονίκου προ τής βασιλείας
> 321) Ό  ’Ανδρόνικος ως Μονάρχης
» 322) Κρίσεις καί συμπεράσματα περί τής βασιλείας τού ’Αν

δρονίκου
323) Ίσαάκιος Β'. δ ’Αγγελος
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Κεφάλαιον 324)
» 325)
Χ> 326)
» 327)

328)
» 329
» 330)
» 331)

332)
3> 333)

’Αλέξιος Γ . δ ’Άγγελος
Ή  Δ'. Σταυροφορία και διάλυσις τής Βυζ. Αυτοκρατ. 
Ίσαάκιος δ Β'. καί δ ’Αλέξιος δ Δ'.
Θρήνος διά την απώλειαν τής Κωσταντινουπόλεως 
Ή  τύχη τής Κωνσταντινουπόλεως 

Αϊτια τής πτώσεως τής ’Ανατολικής Αυτοκρατορίας 
Διαμελισμός τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
Θεόδωρος Λάσκαρις καί τό Κράτος τής Νίκαιας 
'Ελληνική Αυτοκρατορία Τραπεζοϋντος 
Τό Ελληνικόν Δεσποτάτον τής ’Ηπείρου

ΣΤ'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ

Ή  Θράκη υπό τούς Φράγκους (Ζ'. Βυζαντινής)
Ή  άντίδρασις τοϋ Έλληνοθρακικοΰ πληθυσμού 
Ή  μέθοδος τών Σλάβων προς έξουδετέρωσιν τοϋ Έλλην. 
Ή  Θράκη επί τής βασιλείας τοϋ Ερρίκου 
’Αγώνες τοϋ Ερρίκου κατά τών ’Ορθοδόξων Ηγεμόνων 
Τό Δεσποτάτον τής Ηπείρου κατά τών Φράγκων 
Ή  Λατινοκρατία μετά τον θάνατον τοϋ 'Ερρίκου 
Οί διάδοχοι Ερρίκου Λατίνοι Αύτοκράτορες Κων)πόλεως 
Βαλδουΐνος δ Β'.
Ή Θράκη μεταξύ σφυράς καί άκμονος 
Θεόδωρος Δούκας—Λάσκαρις δ Β'.
Κρίσεις επί τών πράξεων Θεοδώρου Λασκάρεως Β' 
Σχόλια καί συμπεράσματα επί προηγουμένων 
Τό αιώνιον χαρακτηριστικόν τών Ελλήνων 
Βασιλεία Μιχαήλ ΙΊαλαιολόγου έν Νικαία

Ζ'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Άνασύστασις τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί απε
λευθέρωσή τής Θράκης (ΓΙ'. Βυζαντινής)
’Απόπειρα Μέχαήλ Παλαιολόγου προς ενωσιν τών ’Εκ
κλησιών
Κρίσεις περί τής βασιλείας Μιχαήλ Παλαιολόγου 
Συμπέρασμα
Έμφάνισις τών Όγούζων Τούρκων έν Μικρά Ά σία 
Περιπέτεια τοϋ Σάχ Σουλεϋμάν 
Όσμάν ή Όθωμάν πρώτος Σουλτάνος τών Όγούζων 
Οι διάδοχοι Μιχαήλ Παλαιολόγου εις τον θρόνον τής 
Κ ωνσταντινουπόλεως

Κεφάλαιον 334)
» 335)

336)
» 337)

. » 338)
» 339)
» 340)
» 341)
» 342)
» 343)
» 344)
» 345)
>y 346)
» 347)
» 348)

Ζ'. Πϊ

Κεφάλαιον 349)

7> 350)

> 351)
352)

» 353)
» 354)
» 355)
» 356)
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Κεφάλαιον 357) 
» 358)
» 359)
» 360)
» 361)
» 362)
» 363)
» 364)
» 365)
» 366)

,» 367)
» 368)
» 369)
» 370)
» 371)
» 372)
» 373)
» 374)
* 375)
» 376)

' * 377)
» 378)
» 379)
» 380)
» 381)
» 382)
» 383)
» 384)
» 385)
* 386)
» 387)
» 388)
» 389)
» 390)
» 391)
» 392)
» 393)
» 394)
» 395)
* 396)

’Ανδρόνικος ό Β'. καί οί Καταλανοί σύμμαχοί του 
Κρίσεις και συμπεράσματα 
Πόλεμος Καταλανών προς τό Βυζάντιον 
Επιβλαβής παραμονή Καταλανών καί σφαγαί εν Θράκη 
Αί κατηγορίαι των Δυτικών και ανασκευή τών κατηγοριών 
Ή  ξενομανία τοΰ Άδρονίκου 
Έπιδρομαί Τούρκων εις Θράκην 
Αιχμαλωσία Τούρκων υπό τοΰ Φιλή ΓΙαλαιολόγου 
Ή  κατάστασις τής Θράκης μετά τήν φυγήν τών Καταλανών 
Έμφάνισις Ανδρονίκου τοΰ Γ'.
Οί κίνδυνοι τοΰ ’Έθνους
"Αλωσις Κων)πόλεως υπό ’Ανδρονίκου τοΰ Γ’ .
Κρίσεις περί βασιλείας τών δύο Άνδρονίκων 
Ή  Όργάνωσις τών ’Οθωμανών εν Μικρά Άσίά 
Οί Όσμανίδαι 
Ό Όρχάν, Άλαεδδίν κ λ.π.
Ό Καρά Χαλήλ Τσεντερελη 
Οί Γενίτσαροι
Έξισλαμισμός εκούσιος, ακούσιος κλπ.
Ό  ’Ιωάννης ό Καντακουζηνός 
Πόρρωσις συνειδήσεων Βυζαντινών αρχόντων 
’Ιωάννης ΙΙαλαιολόγος — Καντακουζηνός 
’Επιδρομή Σουλεϋμάν Όρχανίδου εις Θράκην 
’Ενέργεια τοΰ Καντακουζηνοΰ προς τον Όρχάν 
Κατάληψις τοΰ Ίεροΰ Όρους τη: Θράκης υπό Σουλεϋμάν 
Παραίτησις Ίωάννου Καντακουζηνοΰ 
Οί Ζηλωταΐ έν Θεσσαλονίκη 
Βασιλεία Ίωάννου Παλαιολόγου 
Κατακτήσεις Μουράτ τοΰ Α\ επί τής Θράκης 
Ή  Άδριανούπολις πρωτεύουσα τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτους 
"Αδράνεια καί άσυνειδησία πολιτική Ίωάννου τοΰ ΣΤ\
Αί σχέσεις τοΰ Βυζαντίου προς τον Βαγιαζήτ (Γιλδερίμ) 
Ή  έξουθένωσις Ίωάννου τοΰ ΣΤ'.
Ή  βασιλεία Μανουήλ Παλαιολόγου
Έξέγερσις τών Ευρωπαίων κατά τών ’Οθωμανών
Κων)πολις, Βαγιαζήτ, Μανουήλ καί Ιωάννης
Εισβολή Ταμερλάνου εις Μ. ’Ασίαν—Θάνατος Βαγιαζήτ
Δεκαετής ανάπαυλα εις τήν ’Οθωμανικήν προώθησιν
’Ασύνετοι πράξεις Μανουήλ Παλαιολόγου
Ιωάννης ό Η', ό ΙΙαλαιολόγος Αυτοκράτωρ
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Κεφάλαιον 397) "Αλωσις Θεσσαλονίκης καί Ίωαννίνων
398) *Η τύχη τής Θράκης 1348 —1453
399) At άκαιροι ενέργειαι Ίωάννου τοΰ II',

» 400) Αποδημία των ’Ορθοδόξων εις Ιταλίαν προς Ένωσιν 
τών ’Εκκλησιών

3> 401) Αί συζητήσεις καί τά αποτελέσματα
» 402) Ή  πρώτη επίσημος συνεδρίασις
» 403) Αί έν Φλωρεντία συνεδριάσεις
» 404) Ή  αποδοκιμασία τής Ένώσεως έν Κων)πόλει

405) Οί τελευταίοι πρόμαχοι τής Χριστιανικής ’Ανατολής
406) Κωνσταντίνος Παλαιολόγος καί Μουράτ ό Β'.

» 407) Ό  Σκεντέρπεης καί Μουράτ ό Β'.
» 408) Ή  τελευταία πάλη τών Χριστιανών ηγεμόνων

409) Ή  τελευταία πράξις τοΰ δράματος
410) Ό Κωνσταντίνος ό ΙΑ'. Αΰτοκράτωρ

» 411) Ό  Κωνσταντίνος καί Μωάμεθ ό Β'.
3> 412) Παρασκευαί τοΰ Μωάμεθ
» 413) Παρασκευαί Κιονσταντίνου καί Μωάμεθ
3> 414) Αί παραμοναί τής πολιορκίας
» 415) Ή  πολιορκία τής Κων)πόλεως υπό Μωάμεθ τοΰ Β'.
» 416) Κατάταξις τών Δυνάμεων τοΰ Κωνσταντίνου

417) Αί υμέραι πολιορκίας.ΤΙ ναυμαχία τής 20 ’Απριλίου 1453
» 418) Τά μετά την ναυμαχίαν τής 20ης ’Απριλίου
» 419) Α ί κατά Μάϊον έχθροπραξίαι
» 420) Νέαι επινοήσεις τοΰ Μωάμεθ

421) Ή  άμετάτρεπτος άπόφασις τοΰ Σουλτάνου
422) Τά έν Κωνσταντινουπόλει συμβαίνοντα

Χ> 423) Αί τελευταίοι ενέργειαι τών πολιορκουμένων
» 424) Ή  πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως

425) Μετά τον θάνατον τοΰ Κων)τίνου—αί πρώται ήμέραι
426) Παρατηρήσεις
427) Τό άλλοπρόσαλλον Μωάμεθ τοΰ Β'., καί τό οίκρύν τέλος 

τοΰ Νοταρά
428) Κρίσεις έπί τής μεταστροφής Μωάμεθ τοΰ Β'.
429) Νεκρολογία

Η' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΙΙΣ ΘΡΑΚΙΙΣ

Κεφάλαιον 430) Ή  Θράκη υπό ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν
» 431) Ή  κατάστασις τοΰ έν Θράκη Έλληνισμοΰ μετά την ύπο-

δουλωσιν
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άλαιον 432)
» 433)
» 434)
» 435)
3> 436)
» 437)
» 438)
» 439)

» 440)
» - 441)
y> 442)

443)
» 444)

445)
» 446)
» 447)
» 448)

449)
» 450)
» 451)
» 452)

453)
» 454)
s> 455)
» 456)
» 457)

458)
3> 459)
» 460)
» 461)
» 462)
» 463)
» 464)
» 465)

466)
» 467)

468)
» 469)

Ή  ύπαιθρος Θράκη υπό ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν 
Διαταγή τοϋ Πορθητοϋ μετά τήν άλωσιν 
’Αποτελέσματα των σκέψεων τοϋ Πορθητοϋ 
Σύγκρισις των δυο κόσμων 
Πολιτική περίνοια Μωάμεθ τοϋ Πορθητοϋ 
Άνάρρησις τοϋ πρώτου Πατριάρχου μετά τήν άλωσιν 
'Ο Καπού Κεχαγιάς καί άλλ,οι Τιτλούχοι 
Έπίδρασις τής πτώσεως τοϋ Μεσαιωνικού Ελληνισμού 
επί τοϋ κόσμου
"Αλλαι πράξεις τοϋ Μωάμεθ μετά την άλωσιν 
Οικισμός τής Κων)πόλεως καί άνοικοδόμησις αυτής 
Νέοι κάτοικοι τής Θράκης 
ΙΙολεμικαί κατακτήσεις Μωάμεθ τοϋ Β'.
Έλάττωσις τοΰ Χριστιανικού πληθυσμού τής Θράκης
Ό ακούσιος έξισλαμισμός
Παρακμή τού Γενιτσαρισμοΰ
Βίαιος, εκούσιος, σποραδικός έξισλαμισμός
’Ομαδικός έξισλαμισμός
Ή  αποδημία τού Έλληνοθρακικοϋ Ελληνισμού 
Έλάττωσις τού πληθυσμού έκ νόσων καί επιδημιών 
Ό Σουλτάνος Βαγιαζήτ ό Β'.
Σελήμ ύ Α\ καί κίνδυνος τού Χριστιανισμού 
Ό  Σουλτάνος Σουλεϋμάν ό μεγαλοπρεπής 
Συνέπεια παρακμής τού Γενιτσαρισμοΰ 
Άπαθλίωσις τού Ελληνισμού τής Θράκης 
Παραβίασις τής ασυδοσίας τού Πατριάρχου 
Ή  έξάρθρωσις τοϋ Ελληνισμού τής Θράκης 
Κατάλογος καί ονομασία Σουλτάνων 
Ό  Σουλτάνος Μουράτ ό Δ', καί το Χάττι Σερίφ 
Ό  Πατριάρχης ’Ιωακείμ ό Α'.
Ό Σουλτάνος Μεχμέι ό Δ'.
Ό Σουλτάνος Σουλεϋμάν 6 I” .
’Αποτέλεσμα τού Νέου Νόμου
Τά ήθη τών Έλληνοθρακών μετά τήν άλωσιν
Ή  παιδεία έν Θράκη κατά τούς δύο αιώνας μετά τήν
άλωσιν 1453—1650
Χαλάρωσις τής Ελληνικής συνειδήσεως
Ούδέν κακόν αμιγές καλού
Ή  ’Ορθόδοξος Εκκλησία έν μέσιρ σκοπέλων καί υφάλων 
Ή  μεγάλη επιρροή τοϋ Οίκουμ. Πατρ. επί τών Όρθ,



248 Γαοργίου Γ ια ν να κ ά χ η
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Ή  μομφή τής Μεγάλης’Εκκλησίας υπό ΙΙαπαρρηγοπούλου 
Πώς είχε γίνει ό εξελληνισμός των αρχαίων Θρακών καί 
Μικρασιατών
Διατί δεν εγινεν ό εξελληνισμός τών Σλάβων κατά τον 
Μεσαίωνα
Διατί δεν εγινεν ό εξελληνισμός από τοΰ 1453—1650 
Διατί δεν εγινεν ό εξελληνισμός μετά τό 1650 
Ή  Όργάνωσις τοΰ νέου 'Ελληνισμού— Γραμματείς— 
’Άρχοντες
Μεγάλοι διερμηνείς, Παναγιωτάκης Νικοΰσης 
Ό πολύς πλούτος άπέβαινε συνήθως επικίνδυνον άπόκτημα 
Βίος καί πολιτεία Μιχαήλ Καντακουζινοΰ 
Ό μέγας διερμηνεύς ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 
Οί μετά τον Μαυροκορδάτον Μεγάλοι διερμηνείς 
'Ηγεμόνες Βλαχίας καί Μολδαβίας 
Οΐ Ελληνικά! κοινότητες εν Θράκη 
Οί Σουλτάνοι Άχμέτ Β\, Άχμέτ Γ'., Μαχμούτ Α'. 
Κατάταξις Τουρκικού καί Έλλην. πληθυσμού εν Θράκη 
Περιοχή 'Ιερού ’Όρους
Τά ε!ς τήν Δυτικήν πλευράν τού Ιερού ’Όρους χωρία 
Πώς διεσπάσθη ή συνοχή τού 'Ελληνικού πληθυσμού 
Ή  έλάττωσις τής παραγωγής καί άπονέκρωσις τού εμ
πορίου εως 1650
Ή  μετά τό 1650 άνθησις εμπορίου καί βιοτεχνίας 
’Ακμή εμπορική μεσογείων πόλεων τής Θράκης 
Άναβίωσις τής παιδείας εν Θράκη 
Οικονομική όργάνωσις τοΰ Ελληνισμού τής Θράκης 
Συνύπαρξις καί συμβίωσις Ελλήνων κιτί Τούρκων εν 
Θράκη
Σημείωσις περί Κλεφτών καί Άρματο>λών
’Επήρεια τής Ρωσσικής πολιτικής επί τοΰ Ελληνισμού
τής Θράκης
Αΐ ενέργεια τής Μεγάλης Αικατερίνης μετά τήν συνθή
κην Κιουτσούκ Καϊναρτζί 
Παρατηρήσεις έκ τών προηγουμένων 
Όνομασίαι Σουλτάνων μετά τό Μεχμέτ τον Δ'.
Τά προηγηθέντα τής επαναστάσεως γεγονότα καί τά πα
θήματα τής Θράκης
Γαλλική Έπανάστασις 1789 καί Ναπολέων ό Α\
'Ιερά Συμμαχία—Εταιρία τών Φιλικών
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Κεφάλαιον 502)
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523)
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» 530)
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> 533)
534)

“Εναρξις τού Ελληνικού άγώνος εν Βλαχομολδαβίςι 
Τά τραγικά γεγονότα έν Κ)πόλει κα! τή λοιπή Θράκη 
Νέαι σκέψεις χοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ και μετριασμός 
τής διαταγής του
Παρατηρήσεις—Σεϊχουλισλαμάτον 
Ή άπελευθέρωσις τής Νοτίου Ελλάδος 
’Απαλλαγή τής Θράκης από τούς Γενιτσάρους 
Ό 'Ελληνισμός τής Θράκης από 1828 — 1850 
Βασιλεία Σουλτάνου Άπτούλ Μετζήτ—Μυστική ενέργεια 
τής Ρωσσίας
Ό  Κριμαϊκός πόλεμος 1853—1855
Χάττι Σερΐφ Kui Χάττι Χουμαγιοΰν
Κατάστασις τοϋ Ελληνισμού τής Θράκης μέχρι τού 1880
Βουλγαρικόν Σχίσμα — δραστηριότης ΙΙανσλαβιστικής
Προπαγάνδας
Βασιλεία Άπτούλ Ά ζΐζ—Σπουδαία γεγονότα 
’Εφήμερος βασιλεία Μουράτ τού Β'.
Βασιλεία Άπτούλ Χαμΐτ τού Β'.
Ρωσσοτουρκικός πόλεμος 1877 —1878 
Έχθροπραξίαι Ρώσσων καί Τούρκων 
Αί επιθετικά! ενέργειαι των Τούρκων 
Ή  διά μέσου τής Θράκης προώθησις των Ρώσσων 
Αποτελέσματα τής καθόδου των Ρώσσων είς Θράκην— 
Συνθήκη τού Αγίου Στεφάνου
Ή  Συνθήκη τού Αγίου Στεφάνου επιζήμιος διά τον 
Ελληνισμόν
Τό Βερολίνειον Συνέδριον κα! ή Βερολίνειος Συνθήκη 
Ή  Κατάστασις τής Θράκης κατά τήν παραμονήν των 
Ρώσσων
Κατάργησις τού Συντάγματος και απολυταρχία τού Χαμΐτ 
Οί πληθυσμό! τής Θράκης από τού 1880—1914 
Ή  πνευματική προαγωγή τού Θρακικού Ελληνισμού 
’Ονόματα Καθηγητών κα! Διδασκάλων 
Φορολογία επί Σουλτάνου Χαμιτ ιού Β*.
Αί αδελφότητες των χωρίων τής Θράκης 
Κλέφται κα! Ληστα! εν Θράκη
Ή  έπελθούσα ασφάλεια έν Θράκη υπό Έδδΐπ Πασά 
Τά Αναγνωστήρια έν Θράκη
Αί συγκρούσεις των Έλληνοθρακών προς τούς Μουα- 
τζήριδες .
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Κεφάλαιον 535) Γενικότητες περί Θράκης α') Διοικητική διαίρεσις τής 
Τουρκικής Θράκης, β'.) Εκκλησιαστική διαίρεσις αυτής, 
ν'.) Θέσις—Κλίμα—’Έδαφος—Υπέδαφος. Προϊόντα τής 
Θράκης.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ (από τού 1900 καί Εξής)

536) Μεγάλη αναστάτωσες έν Μακεδονία
537) 'II Θράκη κατά τά έτη 1900—1908. ’Ανάπτυξες βομβυ- 

κοτροφίας
538) Αε μυστεκαΐ ’Οργανώσεις των Έλληνοθρακών
539) Ή  Έπανάστασις των Νεοτούρκων καί ανακήρυξες τοϋ 

Συντάγματος
540) ’Ενθουσιώδης αποδοχή τοΰ Συνταγματικού Πολιτει>μα· 

τος—Σαπαχεδδίν
541) Ό  υπόδουλος Ελληνισμός κατά την μεταπολίτευσιν-Δια- 

μαρτυρίαι Έλληνοθρακών
542) Άπόφασις Βουλγαρίας. Βοσνίας, Ερζεγοβίνης
543) Κίνημα τοΰ Χαμίτ προς κατάργησιν τού Συντάγματος
544) Ό Μακεδονικός στρατός κατά τής Κωσταντινουπόλεως — 

Καθαίρεσις τού Χαμίτ
545) Βασιλεία Μεχμέτ Ρεσάτ—Κυβέρνησις Ίττιχάτ βέ Τερακή 

(Ένωσις καί πρόοδος)
546) ’Απόπειρα εών Νεοτούρκων προς κατάργησιν τών προ 

νομίων τού Πατριαρχείου
547) Ίταλοτουρκικός πόλεμος - Τριπολίτις - Ρόδος-Δωδεκάνησα
548) Καταστρεπτικός οεισμος έν Θράκη
549) "Εν βλέμμα επί τών γειτονικών Βαλκανικών Κρατών
550) Τά δραματικά ετη τών Έλληνοθρακών
551) Κήρυξις πολέμου τών Βαλκανικών συμμάχων κατά τής 

Τουρκίας
552) Εισβολή Βουλγάρων εντός τής Θράκης
553) Τύ ξέσπασμα τής δυσθυμίας τού Μητροπολίτου Η ρά

κλειας
554) Ή  σειμπεριφορά τών Βουλγάρων έν Θράκη
555) Ενδείξεις σωβινισμού τών Βουλγάρων
556) Γεγονότα έν Θράκη καί Κ)πόλει κατά τύ έτος 1913
557) Έπιχείρησις άποβάσεωςΈμβέρ εις ΙΙερίστασιν Γανοχώρων
558) "Αλωσες Άδριανουπόλεως—Φόνος Σεορκέτ—’Αντεκδική

σεις.—Τέλος πολέμου
559) Ή  Θράκη κατά τον Β'. Βαλκανικόν πόλεμον
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Άνακατάληψις τής Θράκης υπό των Τούρκων 
Ή  ίίλιβερά επέλασις Μαχμούτ και Μουχτάρ Πασάδων — 
Σφαγαί
Ή  άπομόνωσις τοϋ Ελληνισμού τής Θράκης—Ή  γνώμη 
τοϋ Βενιζέλου περί ’Ανατολικής Θράκης — Ή  γνωμοδό- 
τησις τον Λίμαν
Τό Τουρκικόν Κομιτατον και ή μεθοδική εξωσις των 
'Ελλήνων
Αί ένεργειαι τοϋ Αγίου 'Ηράκλειας προς πρόληψιν 
διαρροής
'II επίμονος άντίστασις τών χωρίων, Σιμιτλή, Ίντζέκιοϊ, 
Καστάμπολις «
*0 άπομείνας πλούτος — 01 άπομείναντες "Ελληνες τών 
πόλεων, Γανοχώρων καί Θρακικής Χερσονήσου 
Οί άντικαταστάται τοϋ Ελληνικού πληθυσμού τής υπαί
θρου Θράκης καί τά έργα των.
'II Θράκη κατά τον Πανευρωπαϊκόν πόλεμον καί τά πα
θήματα τών Ελλήνων
Τά συμβάντα εν Κων)πόλει κατά τό 1914—1918 
Ή  παλινόστησις (επιστροφή) τών Έλληνοπαίδων εκ Μα
κεδονίας
Τά θλιβερά γεγονότα πού έπροξενησαν τήν Εθνικήν 
συμφοράν τοϋ 1922
'Η τελευταία τραγική πράξις τοϋ Έλληνοθρακικοΰ δρά
ματος
Έάν εΐχαμεν τήν ’Ανατολικήν Θράκην
Μία εκκλησις Γεωργίου Γιαννακάκη προς τούς Έλληνο-
θρακας.
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ΔΕΙΓΜΑ ΛΑ Ϊ ΚΗΣ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΑΣ

'Ο διωγμός και ό ΰρήνος τοϋ Σκοπού 1 9 1 5

Το τραγούδι αυτό, τον λαϊκό αυτό θρήνο, τον έκαμε μια κόρη αγνώ
στου επώνυμου. Ή  ρίμα τοϋ τραγουδιού βέβαια χωλή κ’ ή γλώσσα με σχο
λική επίδραση μεγάλη και ανάλογη τής κοινωνικής μορφώσεως τής κόρης. Τό 
τραγούδι επειδή ούτε διαδόθηκε πολύ, ούτε τό επανέλαβεν δ λαός στο στόμα 
του, δέ μπόρεσε νά προσαρμοσθή καί νά ε'Εομαλισθή με τό διαλεκτικό 
ιδίωμα τοϋ Σκοπού.Έν τουτοις ώς χρονικόν δεν είναι καί χωρίς σημασία, 
είναι δέ μάλλον πολύ χρήσιμο για την εξιστόρηοη τοϋ διωγμού τοϋ Σκο
πού στα 1915 καί τη σφαγή τών πατριωτών εκείνων, πού τα δνόματά τους 
ανέγραψαν οί Σκοπιανοί στύ μαρμάρινο μνημείο πού έστησαν στο Νέο Σκοπό 
τής ’Ανατολικής Μακεδονίας νομού Σερρών, για νά μένουν αιώνια καί νά 
παραδίδωνται από γενιά σε γενιά.

ΙΙάρα πολλά ύπέφερεν εφέτος πάλ’ ή Ηράκη 
πολλά χωριά ποτίσθηκαν οκάδες τδ φαρμάκι.
’Άρχισε χέρι μ’ άρχισε, γράψε μαΰρο μολύβι, 
γράψε εις μελαψό χαρτί τήν θλιβεράν μας ύλη.

5 Δέν ξεύρω δμως από ποΰ καί πόθεν νά αρχίσω,
8λα μας τά παράπονα καλώς νά παραστήσω.
’Ανάθεμα τήν ώρα καί τήν κακιά χρονιά 
πού έδωσαν τήν άδεια νά διώξουν τά χωριά.
Στά χίλια εννιακόσια έτος δέκα πέντε 

10 νά μή μάς ξημέρωνε τδ Σεπτεμβρίου πέντε.
Ξημέρωσε Κυριακή ήλθαν Κομιτατζήδες 
προσκάλεσαν εις τδ χωριδ δλους τούς τσορμπατζήδες.
Τούς είπανε νά φέρετε χίλιες οκτακόσιες λίρες, 
νά εχωμε ώς πληρωμή διά τούς κιρατζήδες.

15 Τί ώρα ήτανε φρικτή, φρικτή φαρμακεμένη, 
πού ήκουσαν τδν διωγμό εκείνοι οί καημένοι.
Τδν διωγμό σάν ήκουσαν καί οί άλλ’ οί Σκοπιανοί, 
έπήρανε τούς δρόμους καί έγιναν τρελλοί.
Έβράδυασεν ή Κυριακή, ξημέρωσε Δευτέρα,

20 φαρμακερή καί θλιβερή ήταν κ ι’ αυτή ή μέρα.
Έβγήκαν νά μαζεύσουνε ολοι τους τούς παράδες, 
κι’ έτρεχαν ωσάν τρελλοί μέσα στούς μαχαλάδες.
Δίνουν οί άνδρες λίρες, γυναίκες τά φλωριά,



δίνουν τά ώρολόγια καί τά διαμαντικά.
25 Τά πήραν καί τά πάνε ατό Δικαστήριο,

Ηεέ μ’ καί Ιΐαναγιά μου, άχ ! τί μαρτύριο.
’Αρχίζουν νά κτυποΰνε τ ’ άνήμερα θεριά.
—Δέ θέλουμ’ ωρολόγια, ούτε διαμαντικά.
Έχασαν τόν Σιμόπουλο μέσα το μεσημέρι,

‘•50 κ ι’ δποιον κ ι’ άν έρώτησαν είπε πώς δέ <3όν ξέρει.
Χτό Δικαστήριο έπήγαν καί ρώτησαν, 
είπαν πώς δέν τόν είδαν, πώς δέν τόν ακόυσαν.
Μόνον τό βράδυ βράδυ ό κόσμος είδανε, 
τό Σίμο δύο τζανταρμάδες πού τόν έπήρανε.

35 Τόν πήραν καί τόν πήγαν π’ εξω απ' τό χωριό, 
τόν άμοιρο τόν κάμαν μεγάλο φονικό.
Τρίτη μάς έξημέρωσε μέρα φαρμακερή,
κ ι’ άρχισαν πάλιν νά τρέχουν μεγάλοι καί μικροί.
Δόστε γυναίκες λίρες καί όχι διαμαντικά,

40 νά όιοΰμε νά χορτάσουμε τ ’ άνήμερα θεργιά.
Τις χίλιες όκτακόσιες τις μάζευσαν, τις πάν, 
θαρεΐς πού ήταν κόλυβα, νά κάτσουν νά τις φαν.
Χάθηκε ό ΙΙαπά Κυριάκος ήμέρα φανερά, 
τρέχουν καί τόν ζητούνε μέσα στό μαχαλά.

45 Στό μαχαλά δέ βρέθηκε, ούτε μέσ’ τό χωριό, 
κρυφά τόν είχαν κούσει ‘) στό Δικαστήριο.
Ό άμοιρος φωνάζει βαθειά, πολύ βαθειά, 
καί κείνοι έχτυπσύσαν τά πόδια τους βαργιά, 
γιά νά μή τόν άκούσουν καί τόν γυρεύουνε,

50 γιατ’ είχανε στό νοΰ τους νά τόν παστρέψουνε.
Τό άκουσαν οί συγγενείς, το άκουσαν οΕ φίλοι, 
πήγανε, παρεκάλεσαν, έδοσαν καί κεφίλι -'), 
τί ήθελαν νά τούς δώσουν, νά τόν γλυτώσουνε, 
τούς τάζουν πολλές λίρες γιά νά τόν σώσουνε.

55 Δέ θέλουν ούτε λίρες, δέ θέλουνε φλωριά,
μόν’ θέλουν νά κρατήσουν τόν δύστυχο παπά.
Τήν ώρα πού έφύγαμε, πήγαν στη φυλακή, 
νά τόν άφήσουν γειά, τ ’ άδέλφια κ ι’ έδικοί.
—Άφέντιμ, σέ παρακαλώ, ή ώρα μάς περιμένει,

Γ)0 δός τόν Παπά Κυριάκο μας μονάχος νά μή μένει 
’Εκείνος σάν τό ήκουσε μέσ’ άπ’ τή φυλακή, 1

θ ρ ή νο ς  Σ κοπού 2ί)3

1) κοόσεi=ixoiiosi. 2) Κεφίλι—εγγύηαη.
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έφώναξεν δ άμοιρος σάν νάχε τρελλαθή.
—Λέ γίνετ’ νά μ’ αφήστε οώ μέσα μοναχό, 
γώ την ζωή μου χάνω, εγώ Ι)ά τρελλαθώ.

65 Έφέντης τούς παρηγορεί, ώς νά τούς ποδιαβάσει ')·
«Αύρί τόν στέλνω τον παπά, στδν δρόμο 0ά σάς φτάσει». 
"ί2ρα φριχτή, ώρα κακιά, ώρα καταραμένη, 
πού έμεινε στην φυλακή, τήν πάντα λασπωμένη. 
Ξημέρωσε Τετάρτη καί πέξω το χωριό 

70 έγέμισεν αμάξια, δεν είναι ένα καί δυό, 
μόν’ είναι οκτακόσια, δλα γιά το Σκοπό.
Άπό δυό καί τρείς φαμίλιες στον κάθε αμαξά, 
προστάξαν καί τά ροΰχα νά πάν στην έκκλησιά.
Τριπόδια καί καρέκλες, καθρέφτες καί μπουρά,

75 σεντούκια δλο γεμάτα, τά πάν στην έκκλησιά.
Γέμισεν ή έκκλησιά, γέμισαν τρία σχόλιά, 
κΓ άκόμα όέν έφκιέρωσαν ') τόν ένα μαχαλά.
Τέλος γεμάτα σπίτια όλοι τ’ άφίσαμε, 
σακιά, κρασιά, καζάνια δεν τά έγγίσαμε,

80 πρόβατα φήκαμε σουργιά'), αγέλη τ ’ άγελάδια,
φήκαμ’ άμπέλια ατρύγητα, φήκαμ’ γεμάτ’ άμπάργια *), 
Αυό καί τρείς γείτονες πήραν έν αμαξά, 
καί τί θά πρωτοβγάλουν, ροΰχα ή φαγητά ;
Γριές δέν περπατούνε, ούτε μικρά παιδιά,

85 ποιός θά πρωτοκαθήση πάνω στόν άραμπά ;
Τήν δεκάτην Σεπτεμβρίου ήμερα ΙΙέμπτη τίΰ  μηνός, 
μαύρη ήταν ή γή ολη, μαύρος κι ό ουρανός.
Τά σπίτια δλα έτριζαν κ ι’ οί πόρτες συχνοκλειοΰσαν, 
κ ι’ αυτά τά παραθύρια μας μονάχα τους χτυπούσαν.

90 Τά δέντρα δλα σάλευαν, θαρείς νά μάς θρηνούσαν, 
καί τά πουλιά έπάνω τους μάς πικροκελχϊδοΰσχν.
«ΙΙοΰ θά σάς πάνε δύστυχα, ποιό δρόμο θά διαβήτε, 
γεμάτα σάν τά σπίτια σας, πάντοτε δέν θά βρήτε».
Μεγάλ’ ανεμοζάλη, φουρτούνα φοβερή,

95 μάς είχε ξεριζώσει, δέν άφησε κλωνί.
Μαύρο σκοτάδι πλάκωσε ώρα στις δκτώ,
δταν μάς φώναξαν :—Νά φύγτε μέσ’ απ’ τό Σκοπό !
Στήν άκρα πού μάς βγάζανε, Βεέ έλεημοσύνη, 1

1) ΙΙοϊιχβάξω—;αποσΐίλλο>. 2) Φκιαιρώνω (εύκαιρώνω)=ιχ8ιάζω. 
3) 2ουργ’.ά=κοι:άί'.α. 4) Άμπάρια=άποθήκες εταριοϋ.
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μας άναψαν μέσ’ *τήν καρδιά πιο φοβερό καμίνι.
1()0 Τέσσαρες ανθρώπους κράτησαν με γέλασμα μεγάλο, 

καί απ’ αυτό χειρότερο σ’ τόν κόσμο δεν έχει άλλο. 
Ιίελοπίδας κ ι’ ό Ζαφείρης καί 6 Ηεόδωρος 
μαζί κ ι’ ό ’Αριστόδημος ό Κωνσταντόπουλος.
Γυναίκες τους γκαλιάζουνε, τούς κλαΐνε τα παιδιά,

105 καί κείνοι έφωνάζανε : Δέ θά σάς διοΰμε πειά...
"ίίρα φρικτή, ώρα κακιά, ώρα καταραμένη, 
ανδρόγυνα έχώρισε, παιδιά, ή ειμαρμένη.
Ά λλ' είθε γρηγορότερα νά τούς ελευθερώσει 
ό Παντοδύναμος θεός καί υπομονή νά δώσει.

110 Την ώρα πού έβγάζανε τ’ αμάξια εις την άκρα, 
τά σπίτια μας έβλέπαμε μέ δακρυσμένα μάτια.
Άράγε θά γυρίσουμε νά τά ξαναϊδούμε ;

- ή εις τό μέρος πού μάς πάν τόν τάφο θέ νά βρούμε ; 
Ά λλ’ άπ’ τά σπίτια χειρότερα ήταν ή εκκλησία.

115 ’Ακόμη δεν προφθάσαμε στήν άκρα γιά νά βγούμε, 
καί τί άκούμε ; Τά θεριά καμπάνα μάς κτυποΰνε. 
θεέ μου, δός υπομονή καί δύναμη σέ δλους 
λυπήσου τα, σπλαχνίσου τα καί τά μικρά στούς δρόμους. 
Έβράδυασε, ένύχτωσε κΓ άκόμη περπατούμε,

120 άλλά καί κατά πού μας πάν, δλοι μας άγνοοΰμε.
Τέλος έπερπατήσαμε άκόμη λίγη ώρα,
καί βλέπουμε από μακρυά τά σπίτια φέγγουν δλα.
Πίταν ή Γέννα π’ έφεγγε, άλλ’ δταν είχε μάθει, 
πώς δλο τό Σκοπό περνάν, τό φως της είχε χάσει.

125 ’Έξω άπ’ τή Γέννα μάς άφησαν διά νά κοιμηθούμε, 
άλλ’ άπ’ αυτήν δέν άφησαν ούτε νερό νά πιούμε.
Πρωί πάλιν μάς σήκωσαν καί δρόμον περπατούμε, 
μέ κόπους καί μέ δάκρυα Ηουνάρ-Χισάρ περνούμε. 
Μικροί μεγάλοι τρέξανε στήν άκρα γιά νά βγούνε,

130 νά διοΰν τό ξακουστό Σκοπό, νά πληροφορηθοΰνε.
Γιατί δέν τό πιστεύανε νά σκώσουν τό σκοπό, 
ν’ άφήσουν τό Βουνάρ-Χισάρ, τέτοιο μικρό χωριό. 
Βγήκαν γυναίκες καί παιδιά διά νά μάς θρηνήσουν, 
άλλά δέν τούς επέτρεψαν, ούτε νά μάς μιλήσουν.

135 Μόνον δταν έπερνούσαμε έπαιζαν τά διολιά, 
έπαιζαν τά νταβούλια μέ γέλοια μέ χαρά.
Βουνάρ-Χισάρ αφήνουμε καί δρόμο περπατούμε, 
τά πόδια μας αρχίσανε πάλι νά σταματούνε.
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Τέλος μάς σταματήσανε λίμο ψωμί νά φάμε,
140 καί πάλιν με τά δάκρυα στο δρόμο μας νά πάμε.

ΙΙερνοΰμε δρόμον αρκετόν, τά πόδια μας θρηνούμε, 
εις τάς τρεις τής νυκτός μάς άφησαν νά κοιμηθούμε.
Γιά στρώμα είχαμε τήν γή, τά χόρτα μαξιλάρι, 
τόν ουρανό γιά πάπλωμα, το χάρο νά μάς πάρη.

145 Πρωί πολύ μάς σήκωσαν πάλιν οί τζανταρμάδες, 
τ’ αμάξια έχωρίσανε εις τεσσααες μαχαλάδες,
Λιά νά βάλουν στή σειρά τ’ άμάξια δλα θέλουν, 
μεγάλη ζάλη γίνεται πολλά κακά θά φέρουν.
ΙΙάλιν τ’ άμάξια άρχισαν δλα νά προχωρούν,

150 γυναίκες καί πολλά παιδιά άρχισαν νά πατούνε.
’Άλλη γυναίκα φώναζε, άλλο παιδί θρηνούσε, 
άλλο αμάξι έπαιρνε πόδι καί προχωρούσε.
Μητέρα γύρευε παιδί καί τό παιδί μητέρα, 
πικρές φωνές κάθε στιγμή γέμιζαν τόν αέρα.

155 Μια μητέρα δύστυχη είχε παιδί ατά στήθη,
τήν πήρ’ δ ύπνος ό γλυκύς κ ι’ αύτή άπεκοιμήθη.
Τ’ αμάξι έπροχώρησε κι’ αύτό έπεσε κάτω, 
άμέσως καί τό τέκνον της βρήκε τό μαύρο τάφο, 
θεέ μου δός υπομονή καί εις τούς αμαξάδες,

100 γιατ’ είν’ θεριά καί δέν άκαΰν ούτε τούς τζανταρμάδες. 
’Αρχίσανε δμως κΓ αυτοί ξύλο νά τούς τραβούνε, ’) 
καί τ’ άμάξια καί ήμάς πάλι νά σταματούνε 
Τέλος πάλιν βάλανε τ’ άμάξια στή σειρά, 
τόν δρόμο πάλι πήραμε γυναίκες καί παιδιά.

105 Ά π ’ δθωμανικά χωριά άπό μέσα μάς περνούσαν, 
δλοι μάς σεργιανίζανε κ ι’ δλοι μέ μάς γελούσαν. 
Τέσσαρες μέρες περάσαμε μέσα στήν έρημία, 
τήν πέμπτη νύκτα μάς είπανε θά πάμ’ εις πολιτεία.
Τήν πέμπτη νύκτα ήταν σωστό, φθάνουμ’ εις Τσορλοΰ. 

170 Διαταγή δμως φρικτή. Νά πάμε άπ’ αλλού.
Τόν δρόμο μας αλλάξαμε σ' έρημον τόπον πάμε, 
ώρα τρείς τής νυκτός μάς αταματήσαν εκεί διά νά φάμε. 
’Αφού δέ πάλι φάγαμε πέφτουμε νά κοιμηθούμε, 
μέ πίκρες καί μέ βάσανα τά σπίτια μας ξεχνούμε.

175 Πρωί πάλιν μάς σήκωσαν μάς βάλαν στή σειρά, 
μάς λένε δτι τό βράδυ θά πάμ’ στήν 'Ηράκλειά, 1

1) Νά τούς δέρνουν.
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’Αλλά κΓ έκεί θεέ μου είχε πέντε χωριά,
Σοφίδες, Άη-Στέφανο, Τρουλιά καί Σαμακόβι, 
μαζ’ ήταν καί τό Σκεπαστό, μιά τύχη είχαμ’ 8λοι.

180 Περάσαμε καί άπο εκεί καί δρόμο περπατούμε,
καί εις Σουλτάν Τσιφλίκ μάς έφεραν οπού καί κατοικούμε. 
Στήν άμμο μάς απλώσανε, στο κϋμα τής θαλάσσης, 
θά τρομάζεις το απέραντο νερό νά τό κυτάζεις.
—θάλασσα π’ δλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις,

185 κι’ απ' τά δικά μας δάκρυα πλατύτερη νά γίνεις.
Λυό τρεις μέρες είμεθα στήν άμμο απλωμένοι, 
κατόπιν εις γιαορτχανάόες μπήκαμε οί καημένοι.
’’Αλλους τους παν στο Μουρτσιφλίκ μά μαΰρα δάκρυα, 
κΓ οί πλούσιοι βρήκαν σπίτια στήν Ηράκλεια.

190 Ά λλ’ είθε ό Παντοδύναμος νά μάς ελευθερώσει, 
μικρών μεγάλων κι’ άμοιρων καρδιές νά μερώσει.
Έδώ που μάς έφεραν μάς έταξαν ψωμιά, 
κ ι’ οί άνομοι δέν δώκαν ψωμί ούτε βουκιά.
Γιά δρκο μάς έδωσαν στήν κάθε μιά ψυχή,

19Γ) άπό τριακόσια δράμια σιτάρι κΓ δχι ψωμί.
Πέρνουνε οΕ γυναίκες τά ρούχα τά καλά, 
καί πάν νά τά πουλήσουν μέσ’ τή Σηλυβριά.
Κρυφά όλες πηγαίνανε, γιατί τές τιμωρούνε, 
νά μήν πηγαίνουνε καί λεν πώς δλοι μας πεινούμε.

200 Σηλυβριές καί τό Τζατό τά βάσανα είν' άρκετά, 
εγώ έγραψα λίγα καί άλλος ας γράψει πολλά.
Εις Σουλτάν Τσιφλίκ καθήσαμε πενήντα-όχτώ ήμέρες, 
έπειτα ήλθε διαταγή χωρίσαμε ό καθένας.
’Άλλους τούς πάν εις Ηράκλειά καί άλλους εις Τσορλόΰ, 

205 καί άλλους μέ τό βαπόρι τούς πάν άγνωστο πού.
Τού καϊκιού τά βάσανα δέν θέλω νά τά γράψω, 
γιατί δταν τά θυμηθώ δέν μπορώ νά βαστάζω.
Σουλτάν Τσιφλίκ άφήσαμε, γλυτώσαμε τήν πείνα, 
μάς πήγαν εις Ηράκλεια, καθήσαμε ένα μήνα.

210 *Τωμί δέν είναι ν’ άγοράσ’ αλεύρι δέν πουλούνε, 
καί πώς θά ζήσουμε κΓ έδώ δλοι μας απορούμε.
Καί ψυχρά κΓ ανάποδα περάσαμε κΓ αυτού, 
διαταγή εδόθη νά φύγωμε στήν Τσουρλού.
Ηράκλεια άφήνουμε γλυτώσαμε τήν πείνα,

2ΐί> έξω άπ’ τήν Τσορλού έφθάσαμε, μάς έκαμαν καραντίνα .
Ή καραντίνα ήταν δυό ώρες μακρυά,

17
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ξεφόρτωναν χά ρούχα μας μέσα στην ερημιά.
Στήν Ταόρλου όλοι τρέχανε αμάξια γιά νά βρούνε, 
τά ρούχα νά φορτώσουνε, κεί νά μή βραδιαστοΰνε.

220 ’Αλλά πολλοί δέν πρόφθαιναν καί έμειναν εκεί,
τούς έδερνε ή πείνα, τό κρύο κ ι’ ή βροχή.
Ή καραντίνα έγεινε χωρίς καμμιά άρρώστεια, 
μόνον νά μάς παιδεύουνε γιά νά μάς παίρνουν γρόσια.
Μέ πίκρες καί μέ βάσανα, μέ δάκρυα, μέ πείνα,

225 δλα τά χωριά έπέρασαν από την καραντίνα. ‘)
Τέλος μάς έμοίρασε δλους μέσ’ την Τσορλοΰ, 
κανέναν δέν τού έμελλε διά νά μάς στείλουν άπ’ άλλου.
Τά σπίτια έγέμισαν, τά μαγαζιά, σχολεία, 
έγέμισαν οί δρόμοι, ή ακτή, ή εκκλησία.

280 Στούς δρόμους δλοι τρέχουν, τά ρούχα των πωλοΰν, 
παράδες γιά νά πάρουν, ψωμί διά νά βροΰν.
Τ’ άλεΰρι δέκα γρόσια έχει ή μιά όκά, 
κ ι’ εκείνο τό πωλοΰνε μέ τόν βεσικά2),
Την μέρα ένα ταγίνη δίδουν μισή όκά, \

235 παίρνουνε τρία γρόσια στήν κάθε φαμελιά.
"Αν θέλ’ άς είναι τρεις ψυχές, άν θέλ’ ας είν’ δκτώ, 
πάλιν ένα δίδουνε κ ι’ άς είναι κ ι’ όλιγοστό.
’Ακρίβεια είναι φοβερή καί πεθαμοί μεγάλοι, 
δυό γρόσια είχαν τά κάρβουνα, καί ποιος φτωχός νά πάρει... 

240 Ι’ιαυτό πολλοί άπέθνησκαν στό δρόμο πού γυρνούσαν, 
από την πείνα έπεφταν κ ι’ άλλοι λιγοθυμούσαν.
Χωρίς θυμιάμα ή κερί, χωρίς παπά τούς θάπταν, 
γυναίκες τούς σηκώνανε καί μόνες τους τούς θάπταν.
ΤσΟρλού σκληρή, Τσορλοΰ πικρή, Τσορλοΰ φαρμακερή,

245 έχώρισες άοέλφια, μητέρα άπ’ τά παιδί,
Γιατί πολλοί άπέθαναν μέ κρύο καί μέ πείνα, 
κ ι’ άλλοι έφυγαν μακρυά νά ίδοΰν έλευθερία.
Οί πλούσιοι δίδουν χρήματα καί παίρνουν βεσικά, 
κ ι’ οί πτωχοί πωλοΰνε τά ρούχα στά Τσαρσιά.

250 Τού βεσικά τά βάσανα είναι μεγάλ’ λαχτάρα,
παίρνεις πηγαίνς στόν Καϊμακάμ, σέ διώχνουν άπ’ τή σκάλα, 
παίρνεις πηγαίνς στόν Κομισέρ λέγει: πάν στόν Κιατίπη8), 
Πηγαίνεις την αναφορά, σέ λέγει έλα την Τρίτη,
Κιατίπης, Κομισέρηδες, ΙΙολίτσ' καί Καϊμακάμης, 1

258

1) Κάθαραη 2) Βϊοικάς—ίϊλτίο. ί$) f i ιαχ£π’=γραμμαχιχός.
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255 δλοι βλέπουν τά χέρια σου, βλέπουν το τί θά κάμεις. 
Περνούνε μέρες αρκετές νά τους ξεπουπουλήσουν,1) 
τους στέλνουν έπειτα στην Πόλη κ ι’ εκεί νά τούς τρυγήσουν. 
ΆφοΟ τούς ξετρυγούσαν φεύγουν στά 'Ελληνικά, 
φεύγουν στη Ρουμανία, νά φαν χορταστικά.

250 Ευτυχισμένοι κείνοι πού πάνε μακρυά
κ ι’ οί άμοιροι μείς μείναμε, δω μέσ’ τή σκλαβιά.
Διαταγή ήλθε φρικτή στη Πόλη νά μή τούς στέλνουν, 
νά πάνε στά περίχωρα εκεί νά υποφέρουν.
Πηγαίνεις νά βγάλης βεσικά μέ μιά μεγάλ’ λαχτάρα,

265 ώς πού νά ελθη ή σειρά, περίμενε σύ στη σκάλα,
Γιατί έφυγαν οί πλούσιοι κ ι’ έμειναν οί φτωχοί, 
δέν δίδουνε ρουσφέτι μόν’ θέλ’ υπομονή.
’Αναβαίνουνε στά τραίνα νά πάνε στά χωριά, 
νά βρούνε εργασία, νά βρούνε καί ψωμιά.

270 Οί περισσότεροι όμως είς 40 εκκλησίες έφυγαν, 
άλλοι μέ τά πόδια κι* άλλοι μέ το τραίνο πήγαν.
Φεΰ μόλις ήσυχάσαμε, οί δυστυχείς έοώ, 
κήρυγμα έδόθη φοβερό, μεγάλο καί τρανό.
—Οί Σκοπιανοί, έφώναξαν, νά φύγουν άπ’ εδώ.

275 'Ολόγυμνοι, περπατιστοί, χωρίς ρούχο καί βιό,
Κλαθμοί, φωνές καί όδυρμοί ήκούοντο παντού, 
γιατί μάς στέλνουν δπίσω δπίσω στην Τσορλοΰ.
Χειμώνας, κρύο ήταν, άνεμος καί βροχή
κι’ οί δύστυχοι στά χόρτα κοιμούνται νηστικοί.

280 Γριές, παιδιά κι’ αδύνατοι δλοι στδ δρόμο μείναν, 
γιατ’ άλλοι έπαγώσανε κΓ άλλοι χρόνια άφήκαν. *)
Μόλις δέ πήγαν οί μένοντες μετ’ άρκετές ήμέρες 
κ ι’ έπάτησε τδ πόδι του κΓ εϊπεν δ καθένας :
—Δόξασοι δ θεός ήλθαμε ζωντανοί,

285 θά βρούμε εργασία νά πάρουμε ψωμί, 
διαταγή έδόθη νά φύγουν κΓ άπδ κεί 
κΓ άν θέλουν άς πάνε στοΰ χάρου τήν δργή.
Ψαντάσου τότε οί δύστυχοι τδ πόσον άπελπίσθηκαν, 
πού βλασφημοΰσαν δλοι των τήν ώρα πού γεννήθηκαν.

290 Διωγμένοι είταν άπδ παντού, διωγμένοι άπ’ τδ χωριό τους, 
πού νά βροΰν άνάπαυσι δέν κόβει τδ μυαλό τους. 1 2

1) 2 β π ο ϋ π ου λ ίζω = ά π ο γ ν μ ν ώ ν »  άπδ  χρήματα .
2) Χρόνια α φ ίνω — άιτο&νήακω.
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’Ολίγες μέρες έμενίν κρυμμέν* οΕ δυστυχείς 
κ ι’ έπειτα παίρνουν πάλι τό δρόμο Kirk—Kiliss 
Κρυφά κ ι’ έδώ καθούντανε Ιπ’ αρκετές ήμερες 

295 κ ι’ έπειτα βγαίναν πάλι σαν κούρκες1) ζαλισμένες. 
’Ολίγοι μόν’ γλυτώσαμε τής Τσόρλους τήν παρέα, 
γιατ’ άλλοι έκρυβόμασταν κ ι’ άλλ’ άπό άλλ’ αιτία. 
Στις καναουό τΙς μέρες τόν είχαν τακτικό 
νά μάς ξεσκώνουν τήν καρδιά μ’ αυτόν τόν διωγμό. 

300 Είχε κ ι’ άλλους πρόσφυγες στις 40 Έκκλησιές έδώ, 
αλλά μόν’ μάς ήθέλανε νά κάνουνε κακό, 
ωσάν νά άμαρτήσαμε μεγάλη άμαρτία 
κ ι’ ώσάν νά είχαν οί άπιστοι δλη τήν εξουσία. 
Νόμιζαν πώς περνούσαν άκόμ* καί τόν θεό,

305 γιατί τά παρακάτω δέν έχουν τελειωμό.
Κι* εξακολουθούσαν πάντα τόν συνήθη διωγμό 
κ ι’ άπό τά δυο μέρη σάν νά παίζανε κρυφτό.
"Ολοι οΕ δρόμοι γέμισαν ζητιάνους πού ζητούσαν, 
πού στό Σκοπό ατά σπίτια τους ψωμί δέν άψηφοϋσαν. 

310 Σπίτια Έβραΐκα, Τούρκικα, γέμισαν άπό δούλες, 
άπό κορίτσια όμορφα, χρηστές χωριατοποΰλες, 
πού στό Σκοπό οΕ μάνες τους μέ γέλοιο, μέ χαρά 
καί μέ χρυσές ελπίδες τά ράβανε προικιά. 
ΆρχοντοποΟλες ώμορφες, σάν κρίνα τού Μα'ίου,

315 πού τίς είχαν οί γονείς των γιά παρηγοριά τού βίου, 
τις έκαμαν τά βάσανα, τά δάκρυα πού χύνουν, 
άλλες νά άπΟθάνουν κ ι’ άλλες πάλι νά φθίνουν. 
Άρχόντισες κυρίες, φιλεύσπλαχνες οικοκυρές, 
κατήντησαν σήμερα νά τρέχουνε γυμνές.

320 Ηεπαιόευμένοι πλούσιοι, πούχανε βιό καί νοΰν, 
άλλοι πήγαν στρατιώται καί μόλις τώρα ζοΰν,
"Αλλοι βγήκαν άπό σπίτια μεγάλα κ ι’ υψηλά, 
καί τώρα γιά ένα άχοΰρι δίνουνε καί λεπτά.
Ήλθεν ή άνοιξη κ ι’ είπαμε ίσως άναστηθοΰμε,

325 άπό τού χειμώνος τά βάσανα ίσως καί χωρισθοΰμε. 
’Ακόμα δμως χειρότερα είτανε γραμμένα 
νά διοΰνε τά ματάκια μας τά πάντα όακρυσμένα. 
Εμπρός μας κουβαλούσαν τό βιό άπ’ τό Σκοπό 
καί τό κάθετι πωλοΰσαν γιά γρόσια καναδυό. 2

Μ

2) Γαλοπούλες.



Θρήνος S mojioO 261

330 Πολλοί εϊτανε πού είδανε ρούχα ίδικά των
νά τ’ αγοράζουν άλλοι κ ι’ έχασαν τά μυαλά των.

- Πολλοί που λαχταρίσανε νά περισσεύσουν κείνοι, 
άλλ’ οί Εβραίοι και Τούρκοι δέν άφησαν οί σκύλοι.
Οί δύστυχοι τδ ήπιαμε κ ι’ εκείνο τδ ποτήρι,

335 καθώς κ ι’ οσα μάς έκαμαν οί άπιστοι οί σκύλλοι.
Ήλθεν ό Σεπτέμβριος κ ι’ ή πληγή μας ζωογονήθη, 
γιατί κ ι’ άλλο βάσανο αμέσως έγεννήθη.
Πρδ πολλοΰ έπαίζανε μέ τά βάσανά μας
καί λέγανε πώς θά μάς πάν μέσα στά χωριά μας,

340 Άλλα τδν Σεπτέμβριον πού έγινεν έν έ’τος 
σίγουρα διεδόθη πώς θά μάς πάν εφέτος, 
γιατί τ’ άμπέλια τοΰ Σκοπού έχουν πολύ σταφύλι, 
νά τά τρυγίσουν λέγανε πρέπει δ νοικοκύρης.
Ά λλ’ εί'ταν ψέμμα καί αύτδ κ ι’ αμέσως άπεσβέσθη,

345 γιατί μέ μάς τούς δυστυχείς θέλησ’ ή τύχ’ νά παίξει. 
Ήλθεν κι’ δ τρυγητδς τ’ αμπέλια, πού τρυγούνε 
κι’ έφυγαν έμπορ’ απ’ εδώ νά πάν νά τά ίδοΰνε.
Τά είδανε, τ ’ άρέσανε, δίδουν, τά άγοράζουν, 
γιατί έκεΐν’ πού είν’ εκεί δέν νοιώθουν, δέν τεργιάζουν. 

350 Πήραν γυναίκες Σκοπιανές νά πάν νά τά τρυγήσουν 
καί τδ καϋμό τους μέσα των νά τδν υποδαυλίσουν.
Πήραν τούς πρώτους του Σκοπού διά νά διατάζουν, 
γιατί δέν νοιώθουνε έκεΐν’ τίποτε νά τοιμάζουν.
Πήγανε οί τρυγηταί τ’ άμπέλια νά τρυγήσουν 

355 καί τδν δικόν των βιδ γιά άλλον νά κουβαλήσουν,
Πήγαν κ ι’ οί άρχοντες μέσ’ τά μαγαζιά των 
κ ι’ έψήνανε τά κρασιά καί κόβουνταν ή καρδιά των. 
Είδανε δλοι τά σπίτια των πού έγιναν άχούρια, 
γιατί δέν καθοΰνταν άνθρωποι, άλλά Τούρκοι γαϊδούρια. 

360 Πολλούς πού τούς έδιώξανε κ ι’ έκλεισαν τη θύρα 
κ ι’ είπαν φύγτε απ’ εδώ, είναι δικό μας χτήμα.
Τέλος μετά τδν τρυγητό περάσαμε κ ι’ αδτό, 
σκεφθήτε δμως καί πάλιν τδν φοβερό διωγμό.
Μάς περιφρονοΰνε τώρα μικροί τε καί μεγάλοι 

26ο καί σέ κάθε βήμα μας μάς έρχεται μια ζάλη.
Ευτυχώς οί εντόπιοι ομογενείς μας 
ελεούν τούς πάσχοντας δυστυχείς μα'ς.
Ά ν έχωμε παράπονο καί πάμ’ στδ δικαστήριο,

' —Πάρε τδ δρόμο τής Τσορλοΰς, σέ λέγει τδ θηρίο,



262 Θ ρήνος Σ κοπού

378 Μόλις λιγάκι κατάπαυσε κύτος ό διωγμός μκς, 
ιδού κ ι’ άλλο τι ξεφύτρωσε'/ εμπρός μκς.
Επειδή είναι ακρίβεια καί τό ψωμί λειψό, 
βγάλανε τούς βεσικάδες για νά τρώμε λιγοστό.
Δώσανε ατούς εντοπίους, δώσανε καί μάς,

375 έπειτα έδόθη στούς Σκοπιανούς όλμάζ. ’)
Τρέχανε οί κακόμοιροι στους δρόμους σαν τρελλοί 
καί τον Θεό παρακαλοΰσαν νά μή τούς κόψουν τή ζωή. 
’Αλεύρι δέν έχει ν’ άγοράσ’ , ψωμάκι δεν άρτίζει, ή 
κ ι’ οί βάρβαροι οί άπιστοι, κανένας δέν δακρύζει.

380 Τέλος περάσαμ’ τό χειμό καί μόνοι μας τό ξέρουμ’ 
κ ι’ δλοι μας τό θέρος νά έλθη περιμένουμ*.
Μέ πείνα καί μέ δάκρυα, μέ πόνους καί καϋμούς, 
ήλθε τέλος τό θέρος μέ συνεχείς διωγμούς.
’Αλλά φεΰ έματαιώθη καί ή ελπίς αύτή,

385 γιατί κρύψανε τό νέο καί τό ακρίβαιναν πολύ. 
Ακρίβαιναν τ’ άλευρα έως τριάντα γρόσια, 
οποίος δέν έχει νά άγοράσ’ τόν πιάνει ή άρρώστεια.
Καί πάλιν σέ μάς ξέσπασε κ ι’ αύτο το κολοκύθι, 
διά νά μή μείνη Σκοπιανός ούτε κουκί ρεβίθι.

390 Δέν φθάνει πού μάς βγάλανε άπ’ τά υπάρχοντά μας,
θέλουν άκόμ' οί βάρβαροι νά φάν’ καί τήν καρδιά μας.
Οί γέροντες ήσθένησαν, τόν χάρο περιμένουν, 
οί νέοι καθημερινώς τούς βλέπουν κ ι’ υποφέρουν.
Τό άχ παντού βασίλευσε, άκόμ' καί στά παιδιά,

395 γιατί οί πίκρες κ ι’ οί καϊμόί μάς έχουν συντροφιά. 
Κατήντησε ή μάννα νά μή λυπάται το παιδί, 
νά τρώγη τό μερίδιο του, πού πήρ’ άπ’ τό ψωμί, 
Κατήντησαν τά σπίτια μας νά μείνουνε ξηρά, 
ξηρά κ ι’ άπο ρούχα κ ι’ άπό ψωμιού σταλιά.

400 Αύτά τά ύποφέραμε δσ’ ήλθαμε εδώ,
οσ’ έφυγαν στά ξένα δέν θάχουν τελειωμό.
Ήλθε κι’ άλλος τρυγητός καί πάλ’ πάλ’ τά ίδια, 
πώς θά μάς πάν’ στά μέρη μας, άκούτε άλήθεια,
Νά τό πιστεύσομ’ άραγε, νά παρηγορηθούμε,

405 ή πειά νά παύσουμε ν’ άκούμε, νά διούμε πώς θά ζούμε ; 
Καί δμως ή λαχτάρα μας κ ι’ ο πόθος τής πατρίδος 
πάλιν μάς ζωογόνησε, μάς δώκε φώς έλπίοος.

1) Λέν γίνεται, δέν επιτρέπεται. 2) Περισσεύει.
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Τρεις ώρες νά απέχουμε απ’ τά ψηλά βουνά μας 
κι' άπό μακρυά νά βλέπουμε νά καίεται ή καρδιά μας.

410 ’Αλλά των Τούρκων τόν θυμό άφοϋ τόν υποφέρουμ’ , 
το θέλημα τοΰ Ηεοΰ ώς τέλος δεν θά φέρουμ’ ;
Άφοΰ άλλου δεν έμεινε ελπίς καί παρηγοριά, 
σ' Αυτόν άς άφιερώσουμε τόν νουν καί την καρδία, 
ώς πού νά ξαμαρτάνουμε, νά διοΰμ’ ελευθερία.

Σ η μ .  τής Δ . 01 κάτοικοι τού Σκοπού είναι σήμερα έγκαταστημένοι κοντά στις 
Σέρρες ικανοποιητικά. "Εχουν λαμπρό σχολείο κ ι’ εκκλησία καί αναδημιουργούνται μέ 
αύξουσαν πρόοδον, όπως καί συντηρούν τά ήθη κ ι’ έθιμά τους, πού είναι τυπωμένα κατ’ 
έπανάληψιν σέ δύο τόμ. Ε ’ καί Ι Γ ’ τού ’Αρχείου Θράκης.
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Χαϊμαλιά καί Νουσχάδες, Διαβάσματα καί 
’ΕξορχιαμοΙ έν Διδυμοτείχου

Διάφορα ήθη και έθιμα, τραγούδια κα'ι χοροί, τελεταί καί έορταί, 
πανηγυρεις και διασκεδάσει;, αστεία καί παίγνια, προλήψεις καί δεισιδαι- 
μονίαι, διαβάσματα καί έξορκισμοί, χαϊμαλιά καί νουσχάδες. Ταΰτα κα'ι 
άλλα παρόμοια εποίκιλλον την ζωήν των παλαιοτεριον γενεών κα'ι εδιδον τό
νον και χρώμα εις αυτήν. Πόσα κα'ι πόσα έχει ακόμη νά γράψη ή λαογρα
φία, τά όποια, εφ’ δσον δεν γράφονται, λησμονοϋνται, καθ’ έκάστην κα'ι 
περισσότερον, παρασυρόμενα, τό εν κατόπιν τοϋ άλλου, από τά θολά καί 
απύθμενα νερά τής λήθης !

Όπως άλλοτε άλλα αλλαχού, τοιουτοτρόπως καί εις τόν 13ον τόμον 
τών «Θρακικών» τοϋ «Θρακικοΰ Κέντρου» τού έτους 1940 εϊχομεν δημο
σιεύσει μερικά λαογραφικά τού Διδυμοτείχου υπό τόν τίτλον «Μερικοί συ- 
νήθειαι τοϋ Διδυμοτείχου». Έκεϊ εγίνετο λόγος καί περί ενός τουρκου Χό
τζα εις τό χωρίον Πύθιον '), οστις ήτο εξορκιστής. ’Έκαμνεν εξορκισμους 
διά τό «μάτιασμα», τό κακό μάτι, οπω: λέγομεν, καί διά διαφόρους ασθέ
νειας, καί ζώων τοόρκων καί ήμετέρων. Έκρέμα δέ «νουσχάδες», δηλαδή 
περίαπτα ή φυλακτά, καί εις ζώα καί εις ανθρώπους. Επίσης εγίνετο λό
γος καί περί ενός ίερέως τοϋ παλαοϋ χωρίου Πετράδες J) Παπαζήση, ό 
όποιος εκαμνε τά ίδια.

Άναδιφώντες τελευταίως τά πολλά καί ποικίλα σημειώματά μας διά 
τήν γενικήν ιστορίαν τοϋ Διδυμοτείχου, παρετηρήσαμεν τά εξής : Κατά μίσν 
πληροφορίαν τοϋ προ αρκετών ετών ίερέως τοϋ Πυθίου, τοϋ γέροντας Παπά 
Γιάννη Χρηστίδου 1 2 3), δεν έπρόκειτο περί τοϋ ίερέως Παπά Ζήση, έκτος 
εάν καί εκείνος έκαμνεν εξορκισμους, αλλά περί τοϋ Παπά ’Αθανασίου, τόν 
όποιον ένεθυμεΐτο καλώς ό Παπά Γιάννης. “Οτι προς τοότοις άνέγραφεν 
εις τά φυλακτά, δ'χι μόνον τό όνομα τής 'Αγίας Τριάδας, μαζί μέ τό ση- 
σημεΐον τοϋ Σταυρού, άλλ’ έγραφε καί διάφορα εκκλησιαστικά τροπάρια. 
Π. χ. «Τόν Σταυρόν σου προσκυνοϋμεν, Δέσποτα... Σταυρός ό φόλαξ πό
σης οικουμένης...» κ. ά. π. Ενίοτε δέ εναντίον διαφόρων ασθενειών, βα- 
σκανίας, αϋπνίας κ. λ., καί μάλιστα τών μικρών παιδίων, έγραφεν : »Ύπε- 
ραγία Θεοτόκε, σώσον καί έλευθέρωσον τόν δοϋλον σου (τήν δούλην σου) .. 
από τής άσθενείας ταυτης (ή τής βασκανίας, ή τής άϋτνίας») κ. λ. Άφοϋ

1) Έπί τουρκοκρατίας εκαλείτο Κυυλελή Μπουργάζ, ή κατ’ άναβιβασμόν 
τοϋ τόνου μένον Κούλελι.

2) Τουρκίλι έλεγετο τά Παλαιόν χωρίον Πετράδες «Τα<τσή Άρναοΰτκιοϊ»
3) Ίδε πραγματείαν μας «Ό έν τφ χωρίς) Πυθίφ.. τάφος τού... Πατριάρ- 

χου Κυρίλλου τοϋ 2τ'» εις «Θρρκικά», τόμ. 10ος έτος 1938.
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άπετελείωνε χά περίαπτα η φυλακτά, έλεγε καί ανάλογου; ευαγγελικά; φρά
σεις εί; τού; πάσχοντας : « ’Ίσθι υγιή; από τής άσθενείας σου, η άπολέλυ- 
σαι τής άσθενείας σου, ή ή πίσχι; σου σέσωκέ σε, πορεύου εϊ; είρήνην»κ.τ.τ.

’Όχι δέ μόνον 6 χότζας τοΰ Πυθίου, αλλά καί ά'λλοι χοτζάδε; δια
φόρων χΥορίων, καθώς καί ίερεϊ; εκαμνον νουσχάδες και διαβάσματα «φυ
σήματα» και φτυσίματα» κ.λ .,δ ιά  νά εξορκίσουν τό μάτιασμα, την βασκα- 
νίαν καί εν γένει τά πονηρά πνεύματα. Και επί μέν των ανθρώπων τά φυ
λακτά έκρεμώντο εις τον λαιμόν ή έρράπτοντο επί των ενδυμάτων ή των 
καλυμμάτων τή; κεφαλή;, συνδυαζόμενα ενίοτε με διάφορα κοσμήματα ή 
χρωματιστέ; χάνδρες, και ιδίως επι μικρών παιδιών. Ετίθεντο επίσης και 
εϊ; τά λίκνα των βρεφών. Έ πΐ δέ τών ζώων, έκτος τής άναρτήσεως έκ τοΰ 
λαιμού ή τής προσαρμογής μέ κοσμήματα καί χάνδρες έπι τής κεφαλής, 
εκαμνον καί τό εξής: Διά καταλλήλου οργάνου έσχημάτιζον κοιλώματα εις 
τά κέρατά των. Άφοΰ δέ έναπέθετον τά φυλακτά, έβούλωνον τά κοιλώματα 
μέ κηρόν ή άλλην στερεωτέραν κολλητικήν ουσίαν. ΙΤροσέτρεχον δέ συχνά- 
κις διάφοροι Τούρκοι και χριστιανοί δι’ εαυτούς ή διά τούς οικείους καί τά 
ζώα των, προς τούς χοτζάδες ή τούς ιερείς, αδιακρίτως θρησκείας και φυ
λής, κομίζοντες και τά σχετικά δώρα, εις χρήμα ή εις είδος, τά όποια καί 
ηύξανον βεβαίως μετά την αποθεραπείαν.

Ένθυμούμεθα συχνάκις τον συμπαθή καί φίλον αϊδεσιμά)τατον«Ντέρ» 
(ιερέα) ’Αρσένιον Στεπανιάν, εφημέριον τής ’Αρμενικής ’Εκκλησίας τοΰ 
«Σούρπ Κεβόρκ», δηλαδή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Παλαιοκαστρίτου, ‘) 
εν Διδυμοτείχιρ. Έδιάβαζεν άρμενιστί εκκλησιαστικά; εύχάς εις διαφόρους 
άσθενεΐς, χριστιανούς καί τούρκου; χωρικούς. Μάς είχε διηγηθή μίαν ημέ
ραν τό εξής περίεργον : "Οτι δηλαδή ό ίερεύς τών Νέων Πετράδων Παπά 
Μιχάλης «έδιάβαζεν» όχι μόνον χριστιανούς, άλλα καί αλλοθρήσκους, δπως 
αυτός. Έκαμνεν δμως καί «μάγια*. Συνεφιλίωνε μέ μαγικούς τρόπους αν
δρόγυνα έν διαστάσει ευρισκόμενα ή καί άλληλομισούμενα, ή συνετέλει, ιϋστε 
νά ψυχρανθοΰν κσί νά μισηθούν ακόμη μεταξύ των πρόσωπα άγαπώμενα 
ή συζώντα παρανύμως. Μία λοιπόν τούρκισσα καί γραία χωρική, έλθοΰσα, 
έν αγνοίςε τοΰ άνδρό; της εις Διδυμότειχον, είπε προς τον Άρσέν ότι ό σύ
ζυγός της, γέρων καί αυτός, είχε στενάς σχέσεις μέ μίαν αλλόθρησκον καί 
παρεκάλεσε τον «Ντέρ νά διαβάση «μαγικές ευχές» διά νά «κρυώση» ό σύ
ζυγός της από τήν ξένην γυναίκα. Άλλ’ ό Άρσέν, επειδή δέν έκαμνε «μά
για», ήρνήθη. 'Η τούρκισσα τότε κλαίουσα είπεν δτι ό Παπά Μιχάλης κάμνει 
«κάτι τέτοιες ευχές», άλλ’ δτι ή ιδία δέν ήδύνατο νά μεταβή εις τό χωρίον 
Πετράδες, διότι ό σύζυγός της, υποπτευόμενος καί μανθάνουν τί συνέβαινε, 1

1) Ίδέ Άρχιμ. Ν. Βαφείδου : «Ή Αρμένική Κοινότης Διδυμοτείχου καί ό 
βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου τοΰ Παλαιοκαστρίτου» είς <Θρ$κικά», τόμ. 
Η', 1937.
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ί)ά την έφόνευεν η θά την έχώριζεν, ενφ ελευθέριος ήρχετο εις Διδυμότει- 
χον, χωρίς νά παρεξηγηθή, ένεκα τής εβδομαδιαίας αγοράς.

Είναι που γνωστός και ό διά τής κλωστής έξορκισμός (τό δέσιμο) τοϋ 
διαρκούς ή τού διαλείποντος πυρετού έκ μέρους διαφόρων κληρικών (ιερέων 
καί χοτζάδων) ή καί απλώς λαϊκών, ενίοτε δέ και γυναικών. "Εκαμνον το 
έΕής: Έλάμβανον κλωστήν χρωματιστήν καί την περιέδενον εις τον βραχίονα 
τού ασθενούς, συγχρόνως δέ έφύσων καί έψιθύριζον διαφόρους ακατανόη
τους μαγικάς φράσεις καί ευχά'ς μεν υπέρ τού ασθενούς, κατάρας δέ κατά 
τού πονηρού. Ή  κλωστή έπρεπε νά παραμείνη εις τον βραχίονα έως δτου 
σαπίση καί πέση μόνη της. Ό δέ έξορκιστής, δταν περιέδενε τήν κλωστήν, 
ελεγεν ελληνιστί ή τουρκιστί: «ιός που νά πέση ή κλωστή, νά πέση δ πυρε
τός σου». Ταύτα συνέβαινον, αλλά καί τώρα συμβαίνουν, έστω και σπανιώ· 
τερον, ού μόνον έν Θράκη, αλλά καί πανταχοΰ καί εις τήν Μικράν ’Ασίαν. 
ΙΙαροιμειώδης μάλιστα έμεινε μία φράσις έξορκισμοϋ εις τήν τουρκικήν, ή 
εξής: «Σιτμά, σιτμά, σοΰ ιτί ντοότμα. Μπού σενέ γιετέρ, γιενί σενέ ντά 
(χ)ά μπετέρ». Δηλαδή : Πυρετέ, πυρετέ, αυτόν τον σκόλον μην πιάσης(πειά). 
Εφέτος φθάνει, τον άλλο χρόνο (νά τον πιάσης) ακόμη χειρότερα !

Σημειοϋμεν καί μίαν άλλην, πολύ γνωστήν, παλαιάν εϊδωλολατρικήν 
συνήθειαν τών ασθενών έ ν ’Ανατολή καί Θράκη, ή οποία διατηρείται ακόμη 
εις διάφορα μέρη, καθώς καί εις το Αιδυμότειχον. Εις τήν μικράν μελέτην 
μας περί τού έν Διδυμοτείχφ παρεκκλησίου τής *Αγίας Μαρίνης *) μεταξύ 
τού πύργου «Μπές—Κουσάκ» (Πεντάζωνον) 1 2 3) καί τής επί τού Έρυθροπο- 
τάμου υδραυλικής έγκαταστάσεως, άναφέρομεν δι’ έν μικρόν δένδρον εντός 
τής αυλής τού παρεκκλησίου. Εις τό δένδρον λοιπόν εκείνο, καθώς καί εις 
σιδηράν κιγκλιδωτήν έξώθυραν, οσάκις είναι κλειστή, προσερχόμενοι οί πυ- 
ρέσσοντες καί άλλοι ασθενείς, προσδένουν τεμάχια μικρά, άποκοπτόμενα έκ 
τών ενδυμάτων αυτών ή καί κλωστές, διότι πιστεύουν, δτι θά θεραπευθούν.

Εις τήν αρχήν εΐχομεν κάμει λόγον διά τό Πύθιον τοϋ Διδυμοτείχου. 
Τό τουρκικόν δνομά του (Κουλελή Μπουργάζ), δηλαδή τό Πύργος φέρει εις 
τον νοϋν μας τήν θρακικήν κωμόπολιν Πύργος (Κεμέρ—Μπουργάζ), πλη
σίον τής Κωνσταντινουπόλεως καί όπισθεν τοϋ λεγομένου Κεατχανά πέραν 
τοϋ κερατίου κόλπου. Ύπηρετήσαμεν εκεί, ώς διευθυντής τών σχολείων, τό 
σχολικόν έτος 1912—1913. Ή  εκκλησία του, εκτός τών δύο ιερέων της, είχε 
καί ένα διάκονον, έκτελοϋντα συγχρόνως καθήκοντα καί κανδηλανάπτου. Δέν 
Οέλομεν νά άναφέρωμεν τό ό'νομά του. Ήτο πτωχός οικογενειάρχης καί προ- 
σεπάθει νά ζήση. Ουτος λοιπόν συχνάκις καί μυστικώς έκαμνε φυλακτά δι’ 
ασθενείς καί έπληρώνετο. Έλάμβανε φύλλου χάρτου. Έχάραττε τό σημεΐον

1) Δέν έδημοσιεύθη εΐσέτι. Άναγράφομεν σχετικώς καί αλλαχού.
2) Ίδέ : Άρχιμ. Ν. Βαφείδου «Τό Πεντάζωνον καί τά ΙΙηγαδύτσια τού

Διδυμοτείχου» είς «Θρακικά» ιόμ. 15ος, έτος 1911.
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τοϋ σταυρού. Κάτωθεν έγραφεν ολόκληρον το σύμβολον τής ΙΙίστεως, αλλά 
άντιθέτως' ήρχιζεν από τού τέλους, από τό ’Αμήν, καί έφθανεν εις την αρ
χήν, εις την λέξιν Πιστεύω, γράμμα προς γράμμα, κατά τύ λεγόμενον «καρ- 
κινικόν σύστημα» ’Έγραφε και Άλλης λέξεις. Χριστός, 'Αγία 'Γριάς, Πανα
γία, ’ Αγγελοι, "Αγιοι, αλλά και Σατανάς, Εωσφόρος, Βεελζεβούλ κ.λ.π. ’Ε
πίσης ανέγραφε ιό όνομα τοϋ ασθενούς και τό είδος τής άσθενείας, πυρετού 
ή άλλης κ. λ. Κατόπιν εδίπλωνε την κόλλαν έπανειλημμένως, έως δτου γίνη 
πολύ μικρά καί την έρραπτεν εντός πανίου. Καί έκαμνε τοιουτοτρόπως τό 
«φυλακτό», όπως μάς έλεγεν ό ’ίδιος. Καθώς εϊχομεν ακούσει άλλοτε αλλα
χού καί άλλοι έγραφον όμοια... αλλά έκαιον την κόλλαν εντός δοχείου καί 
άνέλυον την στάκτην εις ύδωρ. Τό δέ ύδωρ παρέδιδον εις τούς ασθενείς ώς 
ιατρικόν.

Τ  Α Ρ Χ ΙΜ . Ν ΙΚΟ Λ . Β Α Φ Ε ΙΔ Η Σ  

Κ Α Λ Α  Ν Τ A

Χριστούγεννα Άλεηοχωρίου Διδυμοτείχου

Εις τό χωρίον Άλεποχώριον Διδυμοτείχου, άπέχον εις τό εγγύτερον 
σημεΐον οκτακόσια μέτρα ιών Βουλγαρικών συνόριον, άδονται κατά τύ διά- 
σιημα τής τεσσαρακοστής ιών Χριστουγέννων υπό των παίδων τά κάτωθι 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα, κατά τον εξής τρόπον : Οί νέοι τού χωρίου άπο- 
τελοΰσι χορόν, μεριζόμενον εις δύο ημιχόρια, έκαστον των οποίων έχει επί 
κεφαλής τον έςάρχοντα. Τό πρώτον ήμιχόριον άδει, τό δέ δεύτερον επανα
λαμβάνει τούς στίχους τοΰ πρώτου.

Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες
κι’ ή Παναγιά μας κοιλοπονούσε (δίς)
κοιλοπονούσε, παρακαλούσε (δίς)
τούς ’Αποστόλους, τούς ’Αρχαγγέλους, (δίς)

5 Κ’ οι Άποστόλοι μαμές ζητούνε, (δίς)
Κι όσου νά πάνι κι όσου νά έρτουν (δίς) 
κ’ ή Παναγιά μας ξιλευτερώθη. (δίς)
Μέσα στις δάφνες, τά κυπαρίσσα (δίς)
Χριστός γεννάται, σαν ήλιος λάμπει, (δίς)

10 σά λάμπα φέγγει, φέγγει κι αύιόνα 
τό νοικοκύρη μέ τη φαμίλια, (δίς) 
μέ τά παιδιά του, μέ την καλή τή νοικοκυρά του.

’Από απόψεως περιεχομένου είναι χαρακτηριστική ή ρεαλιστική άν- 
τίληψις τοΰ τοκετού τής Παναγίας. ’Επί τεσσαράκοντα ημέρας ή Παναγία 
ύπέφερεν από τούς πόνους τού τοκετού. Τό μέγα τούτο χρονικόν διάστημα
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άφ’ ενός μέν συμβιβάζεται μέ την χριστιανικήν παράδοσιν τής προ τών χρι
στουγεννών τεσσαρακοστής, άφ’ ετέρου δ' αποτελεί ωραιότατου ποιητικόν 
σχήμα υπερβολής, διότι έκ τοϋ μακροχρονίου τούτου πόνου έπρόκειτο να 
γεννηΟή ό Σωτήρ τοϋ κόσμου και όχι κοινός θνητός.

Έκτος τούτου, ό αριθμός σαράντα είναι τρόπον τινά ιερός αριθμός 
τοϋ Ελληνικού λαοΰ. Ουτω εις τό γνωστόν δημοτικόν άσμα τΤ)ς άλώσεως 
τής Τριπόλεως «σαράντα παλληκάρια από τή Λεβαδιά πάνε για νά πατή
σουν τή Ντροπολιστά». ΙΙρλβ. και πόλιν εν Θράκη Σαράντα ΈκκΧησίαι 
καί ετερον όνομα πόλεως εν Βορείφ Ήπείριρ Αγιοι Σαράντα. Ή  ταυτό- 
της αίίτη περί την χρησιμοποίησιν τοϋ αριθμού σαράντα τί άλλο σημαίνει, 
ειμή την φυλετικήν ενότητα" τοϋ Ελληνισμού ; Ά ν  δ’ εις τούτο προστεθή 
καί τό ότι τα κάλαντα ταΰτα παρελήφθησαν υπό τών Άλεποχωριτών εξ Όρ- 
τακιοΐου, με τό όποιον επί Τουρκοκρατίας εύρίσκοντο εις στενωτάτας εμπορι
κός καί άλλας σχέσεις, τότε άποδεικνύεται πόσον συμπαγής καί ακμαίο; ήτο 
ό Βουλγαρική) πυρί καί σιδήρφ τελειωθείς Ελληνικός πληθυσμός τής αλυ
τρώτου Θράκης. Κατά τά κάλαντα, ί.οιπόν, ταΰτα ή Παναγία υποφέρει ως 
θνητή, παρακαλοϋσα τους ’Αποστόλους καί τους ’Αρχαγγέλους νά τήν βοη
θήσουν. Εις τό σημεΐον τούτο διαφαίνεται αναχρονισμός τις, διότι κατ’ εκεί
νην τήν εποχήν, τής ένσαρκώσεως δηλονότι τοϋ Σωτήρος, δεν υπήρχαν ’Α
πόστολοι. Φρονούμεν όμως ότι ή αναχρονιστική υυτη άντίληψις οφείλεται 
εις τήν βαθειαν πίστιν τοϋ Θρακικοϋ λαού, θέλοντος διά τής λέξεως Άηό  
ατολοι νά δηλώαη τήν θείαν συμπαράστασιν κατά τήν στιγμήν τής γεννή- 
σεως. Όπως ή περί τοκετού καί τών πόνων αυτού άντίληψις δεικνύει τήν 
συμμετοχήν νατουραλιστικών διαθέσεων τής λαϊκής ψυχής, ουτω καί ή άνα- 
ζήτησις μαίας υπό τών ’Αποστόλων διά τον άνώδυνον τοκετόν τής ΙΙανα- 
γίας, στηρίζεται εις τήν αυτήν άντίληψιν. Τούτο σημαίνει ότι οί συμπαρι- 
στάμενοι ’Απόστολοι καί ’Αρχάγγελοι δεν έγνώριζον ότι πρόκειται νά σαρ- 
κωθή Θεός, καί προσεπάθησαν νά καταφυγουν εις μέσα ανθρώπινα. Ή  
λαϊκή αυτή απλοϊκή άντίληψις είναι τφ όνιι θαυμασία, διότι άντιτίθεται 
προς τούς επομένους στίχους, καθ’ ους ό Χριστός έγεννήθη ά’νευ άνθρωπί- 
νης έπεμβάσεως, γεννηθείς δέ έλαμψε «σάν ήλιος» καί εφεξε «σά λάμπα». 
Γούτο σημαίνει ότι ή ανθρώπινη έπέμβασις ήτο άήθης διά γέννησιν Θεού.

Κατά ταϋτα ή νατουραλιστική άντίληψις αίρεται διά τής έπικρατή- 
σεως τής χριστιανικής τοιαότης. Έτέθη δ’ ουτω, ΐνα άντιτεθεϊσα προς τήν 
δυτέραν, διαλάμψη διά τοϋ Θείου φωτός, υπό τοϋ οποίου τό θειον Βρέφος 
περιβάλλεται. ΕΙτα ακολουθούν φιλόφρονες στίχοι, όμοιοι τών οποίων υπάρ
χουν καί είς όλα τά άλλα Ελληνικά κάλαντα.

Άπό ποιητικής άπόψεως τά κάλαντα ταΰτα είναι τώ όντι άριστουρ- 
γηματικά. Ό  ρυθμός, ό άριθμός τών συλλαβών, ή συμμετρία, αί εικόνες, 
αι παρομοιώσεις, κάμνοον τό ποίημα τούτο έξόχως ωραϊον, άποδεικνϋον ού
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μόνον τό βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα χοΰ Θρακικοϋ λαού, αλλά καί την 
ποιητικήν πλαστικήν του διάθεσιν. ·

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΘΗΓ.

Η Τ Ζ Α Μ Α Λ Α

Τό έθιμον τοΰτο, τοϋ οποίου ή τελετή φαίνεται δτι εινε γνησίως αρ
χαιότατη θρακική, διετηρεΐτο πλήν άλλων εκ των περί τήν Βιζύην καί Ά - 
δριανουπολιν χωρίων, και εις τήν έμήν γενέτειραν πατρίδα, τό χωρίον Ίν· 
τζέκιοϊ. Τοΰτο έκειτο εις τήν Δυτικήν πλευράν τοΰ δασώδους Ίεροΰ ’Όρους 
επί αντερείσματος κάτωθεν τής ύψηλοτέρας κορυφής Πύργου (Μπακατζάκ 
τεπέ)=Παρατηρητήριον. Ευρίσκετο εις ύψος τριακοσίων (300) περίπου μέ
τρων άπό τής επιφάνειας τής θαλάσσης μεταξύ δύο ποταμίσκων, οί όποιοι 
έρρεον διαυγέστατον ύδωρ καί τούς θερινούς μήνας, χρησιμοποιούμενοι ώς 
κινητήριος δύναμις τεσσάρων νερομύλων καί ενός άλλου, εργαζομένου διά 
τήν πύκνωσιν τών εγχωρίων υφασμάτων εκ μαλλιού (άμπάδων).

Ό χρόνος τής τελέσεως καί ό τρόπος αυτής δεικνύουν δτι έγίγνετο 
εις άνάμνησιν δύο αρχαίων θεοτήτων, τάς οποίας έλάτρευον κατ’ εξοχήν of 
πανάρχαιοι Θράκες, ήτοι τοΰ Διονύσου ή Βάκχου, θεοΰ τοΰ οίνου, καί Λή- 
μητρος, θεάς τής γεωργίας. Ό  χρόνος, κατά τον όποιον Ιλάμβανε χώραν ή 
τέλεσις τής Τζαμάλας, συνέπιπτε ότέ μέν περί τά τέλη Σεπτεμβρίου, ότέ δε 
άρχάς ’Οκτωβρίου. ’ Επρεπε νά τελειώση ό τρυγητός τών σταφυλών καί νά 
πέση καί ό πρώτος φθινοπωρινός σπόρος γεννήματος εις τήν γήν. ’Αλλά 
τοΰτο έξηρτάτο άπό τήν ατμοσφαιρικήν κατάστασιν τών προηγουμένων μη
νών. Διότι τό χωρίον, ώς κείμενον υψηλά, άνωθεν τοΰ οποίου εξετείνοντο 
τά δάση τοΰ Ίεροΰ "Ορους, ανέβαλλε πολλάκις τάς ημέρας τοϋ τρυγητού, εάν 
δεν ώρίμαζον αΐ σταφυλαι ώς έκ τής δροσερότητος τών προηγουμένων μη
νών. Ά ν  δε οί προηγούμενοι μήνες καί δή ό Αύγουστος καί Σεπτέμβριος 
ήσαν θερμοί, ή ώρίμανσις ήρχετο ένωρίτερον. Διά νά σπαρή δέ καί ό πρώ
τος σπόρος γεννήματος επί τής γής, έπρεπε νά βρέξη επανειλημμένως κατά 
Σεπτέμβριον, ΐνα προκύψη ό κατάλληλος ρώγος εις τά χωράφια (Tab τουρ
κιστί). ‘Αλλά τοΰτο συνέβαινεν ότέ μέν ένωρίτερον, ότέ δέ άργότερον. Άφοϋ 
δέ έξεπληροΰντο οί ώς άνω δροι, συνηθροίζοντο οί νέοι εις ώρισμένον μέ
ρος, ενεδύοντο άναλόγως τοϋ ρόλου, τον όποιον θά έπαιζεν έκαστος, μέ δέρ
ματα λύκων, άλωπέκων, δορκάδων, λαγωών, τράγων, έλάμβανον τά κατάλ
ληλα ό'ργανα, κουδούνια, χάλκινα σκεύη, σιδηρά εργαλεία καί εξεκίνουν περί 
τά μεσάνυκτα, διά νά έπισκεφθοΰν τά-διάφορα σπίτια.

Επάνω εις τον βαθύν ύπνον, ένας έκκωφαντικός θόρυβος έδόνει τον 
αέρα άπό τούς δαιμονιώδους κρότους μετά φοινών στεντορίων «Τζαμάλα, 
Τζαμάλα α α ! !  !» Ένόμιζέ τις δτι ήνοιξεν ό "Αδης καί έξεβράσθησαν ολοι
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οί δαίμονες επί τής γής. Έξυπνούσαν οί εν τή οικία καί έκυπτον από τά 
παράθυρα. "Οτε δέ δ πολυθόρυβος εκείνος έσμός έφθανε κάτωθεν των πα
ραθύρων, έμπροσθεν τής θυρας, έσχηματίζετο ένας ευρύς κύκλος, εις τό μέ
σον τοϋ οποίου υπό τούς ήχους τής γκάιντας καί ταρμπούκας (είδος τυμπά
νου, Ιφηρμοσμένου επί πήλινου κυλίνδρου κοΰφου), εχόρευον δύο, μετημ- 
φιεσμένοι, εν είδος πυρριχείου χορού. Καί δ μέν ώς γυναίκα υψηλή καί με
γάλη μέ φουστάνι λευκό μέχρις ονύχων καί με όλα τα γυναικεία εξαρτήματα 
καί κοσμήματα, αλυσίδες καί λοιπά, δ δέ άνήρ ένδεδυμένος μέ άναξυρίδα 
καί τά λοιπά ανδρικά καί υψωμένα τά χέρια, έσειε μακρόν ξίφος (ξύλινον). 
Οί δέ λοιποί οί σχηματίζοντες τον κύκλον μέ άλλοκότους περιβολάς έβάστα- 
ζαν έκαστος άνά έν μακρύ ρόπαλον, καί άκουμβώντες επάνω, έξέβαλλον ία- 
χάς, ώχ, ώχ, ΐχ, ϊχ, ούχ, ούχ. ‘Ο δέ οικοδεσπότης έδενεν εν νόμισμα εις λου
ρίδα βαμβακερού υφάσματος καί μέ άναμμένον κηρίον έκόρωνε τό πανί καί 
τό έρριπτε φλεγόμενον, διότι ήτο σκότος. 'Ένας εκ τούτων τό ήρπαζεν αμέ
σως, έσβυνε την φλόγα καί έκράτει τό νόμισμα. Μετά τούτο άνεχώρουν δΓ 
άλλο σπίτι μέ τον ίδιον πάντοτε ρυθμόν άΐ,λαλαγμών, κρότων καί Ιαχών. 
Μέ τά νομίσματα αυτά ήγόραζον την έπομένην κρασιά, ρακιά, εκόμιζαν καί 
από τά σπίτια τους διάφορα τρόφιμα καί διεσκέδαζαν.

Παρατηρήσεις.—Ή  λέξις Τζαμάλα φαίνεται θρακικής προελεύσεως, 
διότι δ φθόγγος τξ απαντάται εις πολλάς ονομασίας τής αρχαίας θρακικής 
διαλέκτου. Διεσώθη δέ ούτος εις την αρμενικήν γλώσσαν τής σήμερον. Διότι 
δ πατήρ τής 'Ιστορίας 'Ηρόδοτος αναφέρει δτι οί 'Αρμένιοι ήσαν αποικοι 
τών Φρυγών τής Μ. 'Ασίας. Ούτοι δέ οί Φρύγες ή Βρΰγοι μετηνάστευσαν 
εκ Θράκης από τό λεκανοπέδιον τού Στρυμόνος, διό καίΣτρυμόνιοι εκαλούντο.

Καί δ μέν χορεύων μέ κατάλευκον γυναικείαν ενδυμασίαν έπαιζε τό 
πρόσωπον τής θεάς Δήμητρος, δ δέ μετ' αυτής χορεύων άνήρ παρίστα τον 
θεόν Βάκχον, οί δέ λοιποί παρίστανον τούς συνοδούς τού Βάκχου, Σατύ- 
ρους, Σιληνούς, Φαύνους κ.λ.π. ’Αλλά γεννάται τό ερώτημα: ΙΙώς συμβαί
νει, ώστε ή μία καί μόνη τελετή νά άνήκη εις δύο θεότητας διαφόρου ιδιό- 
τητος, μολονότι καί αί δύο άναφέρονται εις τήν γονιμότητα τού εδάφους ; 
’Ίσως τούτο δύναται νά έξηγηθή έκ τού γεγονότος δτι δτέ μέν προηγείτο 
δ τρυγητός τής σποράς, δτέ δέ ή πρώτη σπορά τού τρυγητού, ένεκα πρωί
μων βροχών τού Σεπτεμβρίου καί ώς έκ τούτου συνεχωνεύθησαν εις μίαν 
καί μόνην, διότι εις τήν Θράκην δ Σεπτέμβριος φέρει συχνάς βροχάς. Έκ 
τούτου έπήγασε καί τό γνωμικόν «Σταύρωνε καί σπέρνε». Δηλαδή μετά τήν 
εορτήν τού Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) μή περιμένεις, αλλά σπέρνε.

Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ (ETON 83)
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Ό  χειμώνας τελείωσε, τα χιόνια έλυωσαν, οί βορριάδες έπαψαν, τα 
δέντρα άνθισαν, τα χελιδόνια έφτασαν κοί πελαργοί στάθηκαν πάνω στις 
στέγες τών σπιτιών σένα ποδάρι και επισκοπούν τα γύρω. Ή ρθε ή άνοιξη 
και πρόβαλε ή ΙΙασκαλιά—ή Λαμπρή. Όλα είναι λαμπρά, δλα χαρούμενα. 
Τ’ αηδόνι έστησε τό τραγούδι του στις ιτιές και τά ποτάμια κατεβάζουν πλιά 
ήσυχα τά νερά τους καί τραγουδούν 'II γή πετά μέσα από τά σπλάχνα τούς 
χυμούς της. Οί παπαρούνες μέ τό χαμομΰλι αδελφωμένες στολίζουν τύ κάμπο, 
όπως τόν ξάστερο ουρανό δ γαλαξίας. 'II Θράκη γιορτάζει την άνοιξη καί 
τη Λαμπρή. Ό  αγρότης άγναντεύει τόν καταπράσινο κάμπο. Έσβυσε πιά 
τό τζάκι καί βγήκε νά χαρή τή χαρά τού κάμπου. Τά μελίσσια απλαισαν τά 
φτερά τους κι’ από ανθό σ' άνθό καθίζοντας ρουφούν τά μύρα τής ανοιξιά
τικης—τής Λαμπριάτικης μοσχοβολιάς—τής Θράκης.

Νά καί τύ Λαζαροσάββατο. Γιορτάζουν οί Λαζάρηδες καί Λάζαροι. 
Τή μέρα τούτη τραγουδούν :

«ΗΙρτε ό Λάζαρος, ήρταν τά Βάγια, κόσκινα, πίττες, πέντε αυγά, 
κι’ ένα βουτσί κρασί, νά πιοΰν τά παλληκάρια νά μεθύσουνε, 
νά κάτσουνε καρσί καρσί νά τραγουδήσουνε».

Τό Βαγιών θά γιορταστή μέ μεγάλη κατάνυξη. Τή μέρα τούτη δλοι 
προμηθεύονται ψάρια καί πηγαίνοντας στήν Έκκλησιά, παίρνουν από τό 
χέρι τού παπά τά βάγια, πού τά φέρνουν από τό ποτάμι, δπου υψώνουν τό 
μπόϊ της οί βαγιές οί πολύκλωνες. Γά παιδιά τραγουδούν περίχαρα γιά τόν 
ερχομό τής Λαμπρής.

Τώ Βαγιώ Βαγιώ τρώμ’ ψάρ’ καί κολλιό 
καί τήν άλλ’ τήν Κυριακή τρώμε κόκκινο αυγό.

Τό βράδυ τής Κυριακής άρχίζουν οί ολονυχτίες μέ τό « ’Ιδού ό Νυμφίος».
Τή Μεγάλη Πέμπτη τρώγουν νερόβραστη φακή, ελιές καί χαλβά καί 

βάφουν τά κόκκινα αυγά καί ζυμώνουν τά πασκαλινά κουλίκια καί τσουρέ- 
κια. Τή μέρα τούτη γίνεται τό έθιμο τού Όβριγιού. Τά μεγάλα παιδιά 
παίρνουν παλιά ρούχα, τά γεμίζουν μέ άχυρα καί κάμνουν τόν Όβριγιό χΓ 
αφού τόν γυρίζουν μέσα στά χωριά, τόν περιχύνουν λίγο πετρέλαιο καί τόν 
καίνε τραγουδώντας :

Ράτσα κεράτσα δός μια κληματσίδα 
νά κάψουμε τόν Όβριγιό, πώχει πολύ κασίδα.

Όβριγιός φορεΐ φτερό, τό κεφάλι τ’ τό ξερό,
Όβριγιός πουλεΐ μετάξι, ή κασίδα τ’ νά πετάξει κλπ.

Τή μέρα τούτη τά παιδιά μαζεύουν τ’ αυγά, πού οί παπάδες μοιρά*



ζουν βαμμένα στο λαό τή Δευτερανάσταση, τραγουδώντας τό τραγούδι τού 
Χριστού :

—Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερα δλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπούνται.

Ή  Παναγιά ή Δέσποινα κάθονταν μοναχή της, 
την προσευχή της έκαμνε γιά τον μονογενή της.
Φωνή ήκούσθη απ’ ουρανού κι’ από αγγέλου στόμα.

—Φτάνουν κυρά μ’ οί προσευχές, φτάνουν και οί μετάνοιες 
και τον ύγιό σου πιάσανε και στο χαλκιά τον πάνε.

—Χαλκιά, Χαλκιά, φκιάσε καρφιά, φκιάσε τρία περόνια.
Και κείνος ό παράνομος βάζει καί φκιάνει πέντε ')·

Τό τραγούδι αυτό που είναι ένα άπό τά μικρά αριστουργήματα τής 
Θρακικής λαϊκής μούσας, κι’ εκφράζει δλο τον πόνο τής μητέρας τού Χρι
στού, αποτελεί τή ζωντανή έκφραση τού πάθους άπό τό όποιον κατέχεται τή 
μέρα τούτη ή λαϊκή ψυχή.

Τή Μεγάλη Πέμπτη και τίς δυο άλλες κατόπιν δεν δουλεύουν τ’ αμ
πέλια, γιατί καί αυτές λογαριάζονται δρίματα καί οί αγρότες άμα δουλέψουν 
τ’ αμπέλια, τά καίει ή πάχνη.

Καί ξημερώνει ή Μεγάλη Παρασκευή. Οί γυναίκες πηγαίνουν λου
λούδια καί πρασινάδες καί στολίζουν τον επιτάφιο. ’Ανάβουν κεριά, χαιρε
τούν τήν εικόνα τού Χριστού καί σκύβοντας περνούνε κάτω άπό τον επιτά
φιο νά τούς πιάσει ή χάρη της. Τό βράδυ ξενυχτούν οί γυναίκες στήν εκκλη
σία καί μοιρολογούν μέ τό γνωστό μοιρολόγι :

Καλό ναι τάγιος ό Θεός, καλό είναι καί τό λένε.
"Οποιος τό λέγει σώζεται κιοποιος τ’ ακούει αγιάζει, 
κιδποιος τό καλοφιγκραστή Παράδεισο θά λάβη,
Παράδεισο καί λίβανο άπό τον "Αγιον Τάφο.

5 Έκεΐ ψέλνουν οί εκκλησίες καί λειτουργούν παπάδες 
εκεί τρέχουν κοί Όβριγιοΐ καί τό Χριστό γυρεύουν.
Βαστούν χρυσό στα χέρια τους κι’ άργύρια στις ποδιές τους.
Κανείς δεν τούς λιμπίστηκε, κανείς νά τούς ρωτήσει, 
κιό πρώτος του ό μαθητής, ό πρώτος ό Καϊάφας,

10 εκείνος τούς λιμπίστηκε, εκείνος τούς ρωτάει :
—Τί τρέχετε, σκυλόβριγοι, καί μέρι δεν τό λέτε ;
—Τον ’Ιησού γυρεύουμε καί σένα δεν τό λέμε.
—Για τάξτε με, γιά δόστε με, νά σάς τον μολογήσω. 1
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1) Είναι τεμάχιο άπό τό γνωστό θρακικό μοιρολόγι τής Μ. Έβδομάδος. 
Βλ. παρακάτω.
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—Χίλια αργύρια έχουμε στο μαχμουντιέ δεμένα.
15 δλα σοϋ τά χαρίζουμε νά μάς τον μολογήσης.

—Πάρτε μαζί μου το δρομί, πάρτε τό μονοπάτι,
Τό μονοπάτι έβγαινε κεΐ στοϋ μπαχτσέ την πόρτα.
Χτυπούνε μιά, χτυπούνε δυο και πολογή δεν δίνουν 
κι’ οί πόρτες άπ’ τον φόβο τους ανοίγουν μοναχές τους.

20 Σκώνει λαγήνι νερό νά πιή και με τό μάτι γνεύει.
—Αυτός είναι καί πιάστε τον, σφιχτά νά τόνε δέστε.

Ά π ’ τά μαλλιά τον άρπαξαν, στά μάρμαρα τον ρίξαν,
Τά μάρμαρα ραγίστηκαν κι’ ή γης άνεκατώθη.
Ή  Παναγιά ή Δέσποινα καθούνταν μοναχή της,

25 Τις προσευχές της έκαμνε γιά τό μονογενή της.
—Φτάνουν κερά μας Παναγιά, φτάνουν οι προσευχές σου, 

τό νιόκα σου τον πιάσσνε καί στά χαλκιά τον βάλαν, 
καί στού Πιλάτου τις αυλές, εκεί τον τυραννάνε.
Σάν τακουσε ή Παναγιά πέφτει λιγοθυμάει.

30 Σταμνί νερό τής ρίξανε γιά νάρτ’ στον εαυτό της.
— Σώπα, κερά μας Παναγιά, καί μην αναστενάζεις 

ό Κύριος θ’ άναστηθή τριήμερος εκ τάφου.
Καί τή Λαμπρή χαρούμενοι ώς πάντ’ αγαπημένοι.

Είναι ένα μοιρολόγι γιομάτο πάθος καί θλίψη, συμπόνια καί συμ
πάθεια γιά τή μάννα τοϋΧριστού. Καί μοιρολογώντας κάθονται καί τύν φυ
λάγουν, όπως τον πεθαμένο μέσα στο σπίτι ως τήν ώρα τής ακολουθίας τού 
στολισμένου επιταφίου.

Τό Μεγασάββατο ό κόσμος πηγαίνει στά μνήματα. Οί παπάδες τρι- 
σαγίζουν τους πεθαμένους καί οί γυναίκες μοιράζουν κόκκινα αυγά, μουστο
λαμπάδες, καρύδια καί σύκα.

Ή  μέρα τής Πασκαλιάς στή Θράκη είναι ή μεγαλύτερη γιορτή τής 
χρονιάς. Τούτη τή μέρα δλοι εύχονται καλή ανάσταση, καί σαράντα μέρες δεν 
λένε καλησπέρα ή καλημέρα αλλά Χριστός Άνέστη — Άΐη&ώς 'Ανέατη.

Στήν Δευτερανάσταση στον αυλόγυρο τής εκκλησίας, βγάζουν τήν ει
κόνα τής Άναστάσεως, υψωμένη στο κοντάρι της καί στολισμένη, στό με- 
ζάτι, δηλαδή ποιος ιθά τήν κράτηση στό γύρισμά της μέσα στήν πολιτεία ή 
τό χωριό, δίνοντας στό παγκάρι τής εκκλησίας τό δώρο. "Οποιος προσφέρει 
τά περισσότερα, κείνος τήν παίρνει από τού παπά τό χέρι καί τήν κρατά 
έως δτου ή περιφορά τής άναστάσεως τελειώσει καί διαβαστή 6 εσπερινός 
τής Δευτεραναστάσεως, δτε θά είπωθή σέ πολλές γλώσσες τό ευαγγέλιο. 
Ή  πρώτη μέρα τής Λαμπρής εϊταν ένα πανηγύρι, δπως καί δλη ή διαικαινί- 
σιμος εβδομάδα, μιά γιορτή λαμπερή σδλους τούς χρόνους καί καιρούς στή
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Θράκη. Τις τρεις μέρες τής Πασχαλιάς στήνονταν τά διάφορα παιγνίδια 
μέσα στις κούνιες, πήγαιναν στά θεάματα για νά βλέπουν τους σχινοβάτες 
που περπατούσαν πάνω στο σχοινί, ή πηδούσαν από ψηλά ή στέκονταν όρ
θιοι στή ράχη τοΰ άλογου πού έτρεχε. Τις ημέρες τής Πασκαλιάς δ κόσμος 
πολύ αγαπούσε νά εκδηλώνει τον ενθουσιασμό του με τουφεκιές, πού έρ- 
ριχνε, βγάζοντας τά παλιά τουφέκια από τούς κρυψώνες τους. Ό  ενθουσια
σμός αυτός μεταδιδότανε και τά παιδιά, πού άμιλλώτανε ποιο νάχει τό πιο 
μεγάλο τουφέκι ‘).

Στή Θράκη υπάρχει συνήθεια ριζωμένη τό Πάσχα, υστέρα από τήν 
’Ανάσταση, οι βαφτιστικοί νά έπισκέπτωνται στό σπίτι τούς νουνους των και 
παίρνοντας τήν ευχή τους νά τούς προσφέρουν τό τσουρέκι τής Πασκαλιάς 
μεγάλο, στρογγυλό, ψημένο μέσα σε ταψί, πού είχε από πάνω μπηγμένο κι’ 
ένα αυγό στή μέση ή κι’ άλλα τέσσαρα στις άκρες ή κα'ι τέσσαρα άλλα στήν 
περιφέρεια, πού με τον κεντρικό αποτελούν τό σχήμα τού Σταυρού, και γαρ
νιρισμένο με μύγδαλα. Τό τσουρέκι τό πρόσφερναν μαζί μέ αυγά κόκκινα. 
Ό  βαφτιστικός προσφέρνοντας τά δώρα κάμνει μετάνοια κα'ι φιλά τό χέρι 
τού νουνού ή τής νουνάς κα'ι εύχεται «Καλό Πάσχα». Φεύγοντας δέ, παίρνει 
κι’ αυτός από τό νουνό του τά δώρα του μαζί μέ τις ευχές καί τ’ ανάλογο 
χρηματικό μπαξίσι.

Στή Θράκη έχουμε καί παραδόσεις πού άναφέρονται στό Πάσχα :
1. —'Ο Χριστός ανέβηκε των Βαΐων στό γαϊδούρι κουρασμένο: καί 

πήγε στά 'Ιεροσόλυμα νά τον σταυρώσουν. Άπό τότες ευλόγησε τό γαϊδούρι 
νά έχει υπομονή καί τό μαύρο σταυρό στή ράχη του άπό τό σβέρκο ώς τήν 
ουρά κι’ άπό τή δεξιά τήν πλάτη ’ίσα μέ τήν αριστερή.

2. —Τά καρφιά πού καρφώσανε πάνω στό σταυρό τό Χριστό ο ί’Οβρι- 
γιοί, τά δούλεψε καί τά ετοίμασε δ γύφτος πού τον παράγγειλαν νά κάμει 
τρία κι’ αυτός άπό τήν κακία του έκαμε πέντε. Τό γύφτο τον καταράστηκε 
ή Παναγία : «Θεμέλιο νά μή στήσει καί στάχτη στή γωνίτσα του νά μή άπο- 
χτήσει». Γ ι’ αυτό έχει πάντα πάνω του τήν οργή καί δέν μπορεί ν ’ άποχτήσει 
σπίτι γιύ νά καθίσει για πάντα καί στιά νά πυρώνεται τό χειμώνα.

3. —'Ο “Αγιος Λάζαρος, σάν άνεστήθη κύστερα, δέ γέλασε πια τά χείλι 
του. Μόνο μιά μέρα σάν είδε μιά γριά νά κλέβει ένα πήλινο κουμάρι γέλασε 
καί είπε : «Για δες τό χώμα, κλέβει τό χώμα».

4 . —"Οταν είδε ή Παναγιά τον Χριστό σταυρωμένο, έκλαψε κι’ άπό 
τά δάκρυά της φύτρωσε ένα λουλούδι. 'Ο σπόρος του είναι σταχτύς δσο ένα 
ρεβύθι. Στό "Αγιον ’Όρος μ’ αυτόν κάμνουν κομπολόγια.

Τό τραγούδι τών παθών τού Χριστού γιομάτο δραματική άφηγημα- 
τική δύναμη καί παραστατικότητα, αλλά καί ποιητική διάθεση σπανία, άπο- 1

1) Βλ. Διήγημα Π. Παπαχριστοδούλου. Τό τουφέκι τής Πασκαλιάς.



2?5

τελεί ένα άπό τά άριστουργηματικά τής λαϊκής μούσας δημιουργήματα. Τοϋ 
τραγουδιού αυτού προηγείται τδνειρο τής Παναγίας, μικρό τραγούδι, άλλα 
πολύ εκφραστικό. Είναι διαλογικό μεταξύ Χριστού καί Παναγίας :

'II Λαμπρή στή ©ράκη

—Κοιμάσαι μάννα, κοιμάσαι μητέρα, 
κοιμάσαι σωτηρία τής ψυχής μου 
κι’ απόλαυση τού κόσμου ;

—Δεν κοιμούμαι γιόκα μου,
5 όνειρο βλέπω και δειλιάζει 

ή ψυχή μου νά στο πώ.
—Πές το μάννα μ’ πές το μητέρα, 

πές το σοηηρία τής ψυχής μου,

κι’ απόλαυση τού κόσμου.
10—Είδα γιέ μ’, πού σε πιάσανε 

οί άνομοι έβραϊοι 
ξύλο άκρανιά κόψανε, 
σε σταυρώσανε και σέ καρφώσανε 
βγάλανε τό χρυσοστέφανο 

1δ κι’ αγκαθερό σέ βάλανε.

Τό τραγούδι πού αφορά τά πάθη καί τον πόνο τής μάννας τού Χρι
στού είναι δραματικώτατο.

—Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα 
σήμερα ολοι θλίβονται και τά βουνά λυπούνται.
Σήμερα έβαλαν βουλή οί άνομοι Εβραίοι, 
οί άνομοι και τά σκυλιά καί τρίς καταραμένοι,

5 γιά νά σταυρώσουν τό Χριστό τών πάντων Βασιλέα.
Ό Κύριος ήθέλησε νά μπή σέ περιβόλι, 
νά λάβη δείπνο μυστικό γιά νά τον λάβουν όλοι 
κι’ ή Παναγιά ή Δέσποινα καθούνταν μοναχή της, 
τις προσευχές της έκαμνε γιά τον μονογενή της.

10 Φωνή έξήλθε έξ ουρανού άπ’ ’Αρχαγγέλου στόμα
—«Σώνουν κερά μου οί προσευχές, σώνουν κερά μ’ μετάνοιες, 

καί τύν ΰγιό σου πιάσανε καί σά φονιά τον πάνε, 
καί στού Πιλάτου τις αυλές εκεί τον τυραγνάνε».
Κι’ ή Παναγιά σάν τάκουσε έπεσε καί λιγώθη 

15 σταμνί νερό τήν ρίξανε τρία κανιά μέ μόσχο
καί τρία μέ ροδόσταμο γιά νά τήν έρθ’ 6 νοΰς της.
Καί σάν τήν ήρθ’ δ λογισμός καί σάν τήν ήρθ’ ό νούς της, 
ζητά μαχαίρι νά σφαγή, φωτιά νά πάει νά πέση 
ζητά γκρεμνό νά γκρεμνιστή γιά τον μονογενή της.

20 —Λάβε κερά μ’, υπομονή, κάνε, κερά μ’ , άνέσια.
— Καί πώς νά κάνω υπομονή, καί πώς νά κάνω άνέσια, 

είχα ύγιό μονογενή καί κείνον σταυρωμένο.
—"Αιντε στή Μάρθα...καί στού Λαζάρου μάννα 

καί στού ’Ιακώβου τήν αδερφή. Κοΐ τέσσαρες αντάμα,
25 πιάσαν τό δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι,



ιό μονοπάτι τις έβγαλε στοΰ τσίγγανου τήν πόρτα.
— Καλώς τα φκιάνεις μάστορη, καλώς τά πολεμάεις, 

για πες με, πέ μου μάστορη, τί είν’ αυτά που κάνεις ; 
να ζήσουν τα παιδάκια σου.......

30 να ζήση ή γυναίκα σου κι’ όλη ή φαμελιά σου.
—"Εναν επιάσανε εψές, τον φκιάνω τα καρφιά του,

οι Όβρεγιοι μέ είπαν τέσσαρα, χτυπώ καί φκιάνω πέντε.
Τά δυο στά δυο πόδια του, τά δυο στά δυό του χέρια, 
τό τρίτο τό φαρμακερό αντίκρυ στην καρδιά του.

35 —"Αχ τσίγγανε κατσίβελε, ψωμί νά μη χορτάσης,
μηδέ ψωμί, μηδέ φαγί, μηδέ ξύλα στο τζάκι 
κι’ άχλιά από τό τζάκι σου ποτέ νά μην πετάξεις.
Πήραν τό δρόμο, τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι, 
τό μονοπάτι τις έβγαλε στοΰ μάστορα τήν πόρτα.

40 —Καλή σπερή σου μάστορα, καί τί ειν’ εδώ πού κάνεις ;
—Οί Όβρεγιοι μέ βάλανε σανίδια νά τις κάνω.
—’Ανάθεμά σε μάστορη, τό λόγο πού μέ είπες,

Νά πελεκάς, νά πελεκάς καί πελεκούδια νά βγάζεις, 
καί μέσα στά σακούλια σου παρά1) νά μήν ποτάξεις’ ).

45 Πήραν τό δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι, 
τό μονοπάτι τις έβγαλε εις τοΰ ληστοΰ τήν πόρτα 
κή πόρτα από τό φόβο της ανοίγει μοναχή της.
Γυρίζει καί βλέπει τό γιόκα της, Οωρεΐ, δέν τον γνωρίζει, 
γυρίζει βλέπει ακόμα μνιά, κΰστερα τον γνωρίζει.

50 —Δόστε μαχαίρια νά σφαγώ, νά κόψω τά μαλλιά μου,
δόστε σκοινί νά κρεμαστώ γιά τό μοναχογιό μου.
Φέρτε με τόν {ιγιόκα μου νά τον γλυκοφιλήσω.

—"Αϊντε μάννα μ’ , σά σφαγής, θά σφάζωντ’ οΐ μάννες όλες 
εσύ μάννα μ’ κιαν πνιγής, θά πνίγωντ’ οϊ μάννες όλες.

55 Πάρε κρασί μέσ’ τό γυαλί κι’ άφράτο παξιμάδι, 
παρηγοριά μαννοΰλα μου παρηγοριά στις μάννες.
"Οταν χτυπούν of εκκλησίες καί ψέλνουν οί παπάδες, 
τότε καί σύ μαννοΰλα μου, νάχεις χαρές μεγάλες.

ΤΤΟΛΥΔ. ΠΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

2?6 ' ί ΐ  Λ αμπρή  σ τή  Θ ράκη

1) χρήμα. 2) κ ερ δ ίση ς , ο ίκονομήσης (ύπ ο τά σ σ ω ).
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Α — ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣ πΛΩΤΙΝΟΠΟΛΙΝ

Tfj συνδρομή της χύχης καί νέο άξιολογώχαχα εΰρήμαχα άνεκαλύφθη· 
σαν επί χοΰ βραχώδους συγκροιήμαχος χής ΙΤλωχινοπόλεως, της παρά χών 
περίοικων Ά για  Πέΐρα καλούμενης. Ή  άνακάλυψις αίίχη ηλι)εν εις φώς 
υπό χάς ακολούθους συνθήκας : Συνεργεΐον εξ έργαχών χοΰ Δήμου Λιδυμο- 
χείχου, υπό ιήν έποπιείαν χοΰ δηιχοχικοϋ υπαλλήλου Χρίσχου Κεχαγιά, ήσχο- 
λεΐχο ήδη από χής 27ης Μαρχίου έ. ε. μέ χήν Ικσκαφήν καί μεχαφοράν χώ- 
μαιος από χής βορειοαναχολικής κλιχΰος χοΰ λόφου, χρησίμου διά χήν επί- 
σχρωσιν χής παρακείμενης δημοχικής όδοϋ. Καχά χήν έκχέλεσιν χής εργασίας 
ταύχης αί σκιιπάναι προσέκρουσαν επί πλακός, ώς και’ αρχήν ένομίσθη, εύ- 
μεγέθους καί εϊργασμένης. Τοϋχο προε- 
κάλεσε χήν προσοχήν χοΰ συνεργείου, 
χοΰ οποίου οί έργάχαι ήρχισαν σκά- 
πχονχες προσεκχικώχερον. Έκ χής χοι- 
αύχης εκσκαφής εξηκριβώθη οχι έπρό- 
κειχο περί κλίμακος λελαξευμένης επί 
χοΰ βράχου. Εϊδοποιηθένχες δι’ εγγρά
φου χοΰ κ. Δημάρχου, μειέβημεν επί 
χόπου καί παρηκολουθήσαμεν αυχο- 
προσώπως χήν συνέχισιν χής σκαφικής 
ερεύνης, δσον βεβαίως ό χρόνος μάς 
έπέχρεπεν.Έκ χής ερεύνης, εις ήν προέ- 
βημεν, διεπισχώσαμεν χά εξής :

1) 'II πρώχη βαθμίς χής λαξευχής
t, / , , .  , > Λαξευμένη κλΐμαξκλίμακος, αρχομενη απο χης παρα χο  ̂ 1 r s

έδαφος ρίζης χοΰ βράχου, εϋρηιαι εις χήν αύχήν επιφάνειαν μέ χήν προ
αύχοΰ μικράν πεδινήν έ’κχασιν, χήν φθάνουσαν μέχρι χοΰ Έρυθροποχάμου.

2) *0 σωρός χοΰ επί χής κλίμακος χώμαχος ήχο υπέρ χά δύο μέχρα, 
καλύπχων ολόκληρον χήν κλίμακα καί χάς κλιχϋς, εις χρόπον ώσχε να μή δύ- 
ναχαί τις νά ύποπχεύση, χί υπό χό χώμα ελάνθανεν.

3) Έκ γενομένης επιιοπίου έξειάσεως εξηκριβώθη δχι ούδείς, ούδ’ 
6 πρεσβύχερος χών περίοικων, έγνώριζε χήν ύπαρξιν χής κλίμακος χαύχης.

ΙΙάνχα χαϋχα ήγαγον ημάς εις χό συμπέρασμα δχι έδει δυοϊν θάχε- 
ρον νά γίνη : ή νά προχωρήση ή άνασκαφή προς χά άνω, προς άποκάλυψιν 
ολοκλήρου χής κλίμακος καί εύρεσιν χοΰ σημείου εις δ αΰχη ήγεν, ή νά έκ- 
χαθή ή έρευνα προς χό υπέδαφος. ΓΙροχιμήσαμεν ν’ άκολουθήσωμεν χήν 
πρώχην λύσιν. Ουχω, μεχά κοπιώδη εργασίαν δύο εβδομάδων, ολόκληρος ή 
υπάρχουσα καί σωζομένη κλΐμαξ άπεκαλύφθη καί έκαθαρίσθη. Αυχη άπο-
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τελείται εκ 56 βαθμιδών εντός τοϋ βράχου λελαξευμένων. Ή  πρώτη ή παρά 
τό έδαφος βαθμίς, μετρηθεΐσα εΰρέθη έχουσα πλάτος μέν 3,63 μ., ύψος 
0,25 και έκτασιν 0,53 τοΰ μ. Ή  αμέσως επομένη έχει μέν τό αυτό μήκος 
καί ύψος, πλάτος δέ 0,86 τοΰ μ. ΙΙολλαχοΰ αί βαθμίδες είναι απολεπισμέ
νοι, καταστραφεΐσαι και λόγιρ τής υγθα(Ηα? και κατά την άνασκαφήν. Ά λλ’ 
ή κλίμαξ δεν έχει τό αυτό πλάτος καθ’ ολας τάς βαθμίδας. Εις την 30ην 
βαθμίόα *δ πλάτος είναι περί τό εν μέτρον, εις δέ την 39ην περί τά 0,90 
τοΰ μ. Επίσης κατά διαστήματα, ώς λ. χ. εις την 30, 39 και 46 βαθμίδας, 
υπάρχει μεγαλυτέρα έκτασις από τάς λοιπάς, προφανώς διά νά ξεκουράζηται 
ό άνερχόμενος ή κατερχόμενος. Εις την 46ην βαθμίδα υπάρχει πλάτωμα δια
στάσεων 1, 80X2, 8 μ., κατ’ ευθείαν δ’ έναντι ό βράχος έχει ύποστή έξερ- 
γαρσίαν, ών κατά μέν τό ήμισυ ευθύς, δίκην τοίχου, κατά δέ τό έτερον ή- 
μισυ επικλινής, προφανώς διά την όμαλοτέραν ροήν τών όμβριων υδάτιον. 
"Υπερθεν τοΰ σημείου τοΰτου ύψοΰται βράχος άπορρώξ, μετά κοίλων άγμών, 
μη έχων συνδεσίν τινα μέ την κλίμακα. «

’Από τής 46ης βαθμίδος ή κλίμαξ στρέφεται δεξιά.’Ακολουθούν τρεις 
βαθμίδες, ειτα δέ έτερον πλάτωμα, διαστάσεων 2X1,60 μ. καί μετά ταΰτα 
πέντε βαθμίδες Είτα ή κλίμαξ σταματά άποτόμως, συνεχίζοντος τοΰ βράχου. 
Εις ώρισμένα δμως σημεία αυτού διεπιστώσαμεν ίχνη λαξεύσεων. Φαίνεται,· 
λοιπόν, δτι τό τμήμα εκείνο τοϋ βράχου ή πρω'ίμως ελαιομήθη, ή, ύποστάν 
διάβρωσιν τών όμβριων ύδάτων, κατέπεσεν. Έκ πιίντων τούτων έσχηματί· 
σαμεν την γνώμην δτι fj κλίμαξ αϋτη ήγεν κυκλοτερώς επί την κορυφήν, 
ένθα έκειτο ή Πλωτινόπολις. Τό εκατέρωθεν ύψος τών παρειών τοΰ βράχου 
είναι δεξιά μέν τώ άνερχομένφ περί τά 2,70 μ., αριστερά δέ 1,80. 'Οπωσ
δήποτε δμως, δέν είναι τό αυτό κατά πάσαν την εκτασιν τής κλίμακος. ”Α- 
πασαι αί βαθμίδες, από τής 46ης καί μέχρι τοΰ εδάφους, φέρουσιν εγκο
πήν, ήτις, από μέν τής άνωτάτης ευρίσκεται εις άπόστασιν 0,30 τοΰ μ. από 
τής δεξιάς τοΰ βράχου παρειάς, εις δέ την τελευταίαν βαθμίδα φθάνει μέχρι 
τοΰ μέσου αυτής, χρησιμεύουσα ώς ύδρορόη. Ή  τέχνη τής λαξεύσεως τής 
κλίμακος προκαλεΐ κατάπληξιν. Έκάστη βαθμίς είναι ολίγον υψηλότερα κατά 
την ακμήν της καί βαθυτέρα κατά την βάσιν της, προσλαμβάνουσα τεχνικω- 
τάτην κλίσιν προς τά έσω. "Επειτα, δσιρ ανέρχεται τις, τόσφ ή κλίμαξ στε- 
νοΰται καί λαμβάνει έλαφράν στροφήν προς τά δεξιά. Καί ή λάξευσις καί ή 
έλάττωσις τοΰ πλάτους καί ή στροφή, έγένοντο διά τέχνης καταπλησσούσης. 
Μετά την αποκάλυψιν τής κλίμακος καί τήν έξακρίβωσιν δτι αυτή ήγεν επί 
την κορυφήν, ένθα ή πόλις, κατέστη εμφανής ή ανάγκη άνασκαφής τοΰ υπε
δάφους. Άνασκάψαντες, δθεν, μικράν εκτασιν, άνεύρομεν και άλλας βαθμί
δας, τελείως κατεστραμμένος, εκατέρωθεν δ’ αυτών τοίχον έξ ογκωδών λί
θων και οπτόπλινθων. Θρυλείται δτι εις τι σημεΐον τής περιοχής ταύτης εί
ναι τεθαμμένος ναός, εϊτε αρχαίος, είτε βυζαντινός.
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Εντός τοΰ χώματος, τού καλυπτοντος την κλίμακα, ευρέθησαν τά 
έξης : α) Πλήθος από θραύσματα αγγείων, τινά των όποιων έφερον βαφήν, 
σπανίως μεν ερυθρόν, κυρίως δέ μέλαιναν. Λόγω τής σμικρότητος τών τε
μαχίων, δεν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν ακριβώς ούτε τον χρόνον, ούτε 
τον τόπον κατασκευής των. Εϊκάζομεν απλώς ό'τι ταϋτα δέον ν ’ ανήκωσιν εις 
την Δ' ή Γ' π. X. εκατονταετηρίδα, β) Διάφορα νομίσματα εκ χαλκού τών 
ρωμαϊκών χρόνων, γ) Κακότεχνος κεφαλή άμνοϋ έκ σκληρού λίθου, άποκο- 
πεΐσα τοϋ υπολοίπου σώματος, μή 
άνευρεθέντος.Ή αριστερά ό'ψις τής 
κεφαλής ταυτης είναι απολεπισμένη.
Θεωμένη κατά πρόσωπον ομοιάζει 
προς σφίγγα, δ) Τό άνω αριστερόν 
τεμάχιον ανάγλυφου.Έπ’ αυτού πα- 
ρίσταται εντός πλαισίου μορφή γυ- 
ναικός άνω τής όσφυος. Ή  κόμμω- 
σις και ή άμφίεσις δείκνυσιν οτι 
πρόκειται περί έργου τών ρωμαϊκών 
χρόνων. ’Επί τής κεφαλής διακρίνε- 
ται στέμμα γυναικός- άρα θ ’ άπει- 
κονίζη αΰτοκράτειραν. Ή  αριστερά 
χειρ έχει άποκοπή, ή δέ δεξιά από 
τού άγκώνος καί κάτω είναι κατε
στραμμένη. Πάντως είναι αύτη έ- 
πενδεδυμένη. ως δ’ έκ τής κλίσεώς 
της φαίνεται, οτι άνεΐχέν τι. Τό ΐμά- 
τιον φέρει ώραίαν κόλπωσιν καί πτυ- 
χωσιν."Ενεκα τής προς τά αριστερά 
τοποθετήσεως τής γυναικός, είκάζο- 
μεν οτι παρ’ αυτήν θά ίστατο άνήρ τις. Ποιος ό'μως ; "Ετερον τεμάχιον, παρά 
τάς προσπάθειας μας δεν άνευρέθη. Δοθέντος δ’ οτι καί τό πρόσωπον είναι 
σχεδόν κατεστραμμένον, δυσκολον είναι νά προσδιορίσωμεν τούς εϊκονιζομέ- 
νους. Δεν αποκλείεται νά παριστά τήν Πλωτίνην καί τον αύτοκράτορα Μ. 
’Ιούλιον Φίλιππον ’’Αραβα. Εις την βάσιν τοϋ αναγλύφου θά ύπήρχεν ασφα
λώς επιγραφή, δηλωτική τών είκονιζομένων.

Καί νΰν τίθεται τό ζήτημα τού χρονολογικού καθορισμού τής κατα
σκευής τής κλίμακος. Τό έφ’ ήμΐν, αποκλείομεν νά κατεσκευάσθη αύτη επί 
τής ρωμαιοκρατίας. Τούτο δέ συνάγομεν καί έκ τού οτι ή οϊκησις αυτή, κα- 
θαρώς θρακική, προϋπήρχεν τής υποταγής της εις τούς ρωμαίους καί τής

Τό άνω αριστερόν τεμάχιον αναγλύφου
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μετονομασίας της και έκ χοΰ γεγονότος δτι οΐ Ρωμαίοι δντες πρακτικώτεροι 
εις τά τοιαΰτα, δει θ ’ άπησχόλουν εργατικός χεΐρας διά την λάξευσιν παμ- 
μεγέθους κλίμακος, αυτή είναι εργον τών ύστεροθρακικών χρόνων, γενόμενον 
διά πάνδημου άπασχολήσεως και διάρκεσαν επί πολύ. Τό δε γεγονός οτι από 
1 δΟ ετών καί πλέον ούδείς έγνώριζέ τι περί τής κλίμακος, ούδ’ ή ελάχιστη 
διεσώθη περί αυτής παράδοσις, εξηγείται ότι αυτή επεχώσθη ήδη πρωΐμως 
καί ουχί τυχαίως, αλλά μάλλον διά λόγους αμυντικούς. Όποτέρως καί άν 
έχη, δπως νϋν ήχθησαν τα πράγματα, δέν είναι επιτρεπτόν νά παραμείνη 
ή έρευνα εις τό σημεΐον αυτό, τό οποίον ακριβώς γεννόί την ύποχρέωσιν τής 
τελείας εξακριβώσεως καί ταξινομήσεως τών δεδομένων.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ

’Επιμελητής αρχαιοτήτων

Γ'.—ΤΆΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 1952\

Έπισιρέφοντας μόλις από τον Λαγκαδά, δπου έγιναν τάναστενάρια 
με μεγάλη επιτυχία, άποτυπώνω τις πρώτες μου εντυπώσεις, προκειμένου 
πολύ προσεχώς νά συντάξω καί δεύτερη μελέτη περί τών φαινομένων τής 
πυροβασίας καί άκαΐας καί περί τών λεπτομερειών τής τελέσεως τοΰ εθίμου.

Στόν Λαγκαδά ζοϋν 80—100 οικογένειες από τό Κωστή καί τό Μπρον- 
τίβο, πού πολλαπλασιάζονται σιγά, μνήμονες τών παλαιών των εθίμων. ’Έ 
χουν δύο άναστενάρικα «κονάκια», τής Φωτεινής Μοσχοτά, παλαιάς άναστε- 
νάρισσας, πού ή πίστη κιάφοσίωση στο έθιμο, την καθιστά άξιοπρόσεχτον 
καί τής Μαρούλας Γιαννοπούλου, μιάς εύφυεστάτης γυναίκας 60 ετών, πού 
τό κονάκι της είναι άξιολογώτερο. ’Έχουν ϊδικούς των «παποΰδες*, εικό
νες δηλ. τών άγιων κάθε αναστενάρης. Σαύτά τά «κονάκια» ήταν συγκεν
τρωμένοι οί αναστενάρηδες από την παραμονή τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου- 
’Εκεί άρχισαν τάπόγευμα τής Δευτέρας τά προεόρτια. Συγκέντρωσαν τις ει
κόνες των, επτά τον αριθμόν ').Έ κεΐ έστησαν καί τάναμμένα τους κεριά καί 
τά θυματιά καί μέ χορούς και άκατάπαυστα τραγούδια, πού θά παραθέσω 
στή νέα μου μελέτη, παράκαλοΰσαν τούς «παποΰδες», νά τούς έγκαλέση τό 
πνεύμα τών αγίων. Τά όργανα, ήτοι ή γκάιντα, ή λύρα καί τό τύμπανο, συ
ναγωνίζονταν τάναστενάρια. Τό'χορό ακολούθησε ή αποστολή τών οργάνων 
των νά μεταφέρουν από τά βοσκοτόπια τό αρνί, πού θά θυσίαζαν. Ή  ’Ορ
γανωτική ’Επιτροπή τής Θρακικής Εστίας έφρόντισε αμέσως νά τούς άγο- 
ράση καί τό «μπικάδι» ') ένα μοσχάρι, πού κατά την παλιά συνήθεια αγορά
ζονταν στις 18 ’Ιανουάριου καί στέλλονταν στά λειβάδια μέχρι τις 20 Μαΐου. 
Ή  μεταφορά είναι ποιητική καί ειδυλλιακή. Τό θύμα (οδηγήθηκε μέσα 1

1) Στή μελέτη 0ά ονομάσουμε τις εικόνες καί τήν προέλευσή τους.
2) Ή προέλευση κ’ ετυμολογία τής λέξεως στή μελέτη.
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στό κονάκι (μπροστά στις εικόνες) τής Φωτεινής Μοσκοτά, πού είναι ένα χα
μηλό σπιτάκι μέ δυο δωμάτια και μια είσοδο χωριάτικου σπιτιού. Εκεί ό 
Εμμανουήλ Γ. άρχιαναστενάρη; μέ τούς ίίχους τής γκάιντας έχόρευσε θυμια
τίζοντας το θύμα κέπεκαλέσθη το έγκάλεσμα των παπούδων.

Την επομένη, ανήμερα τής εορτής τών αγίων μετά την εκκλησία έγινε 
ό αγιασμός. Επειδή δεν υπάρχει άγιασμα—διότι ως τώρα σιό Λαγκαδά οί 
παποΰδες δεν τούς υπέδειξαν νερό τής προτιμήσεώς των πού νάναβρύζει γιά 
νάκαθιερωθή ως άγιασμα—έκαμαν τον άγιασμό μέσα στον αυλόγυρο τών κο- 
νακιών. Κέπειδή δ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης παρημπόδισε τούς ιερείς νά 
συμμετάσχουν στον άγιασμό, κατόπιν σφοδράς δημοσιογραφικής πάλης προς 
τον γράφοντα, δτι τάνασιενάρια τάχα δεν είναι χριστιανικόν έθιμον '), ένα 
δημοσιογραφικόν αγώνα πού προέκυψε από την διάλεξίν μου καί τό άρθρο μου 
περί αναστεναριών εις την «Μακεδονίαν» 8), αναγκάσθηκε δ άρχιαναστενά- 
ρης νά τελέση δ ίδιος τον άγιασμό. Ή  έξοδος τών εικόνων, ή προηγηθεΐσα 
προσευχή μετά χορού εντός τού «κονακίου» καί ή πομπική τέλεση του αγια
σμού, ήσκησαν μεγάλην υποβολήν επί τού παρισταμένου πλήθους. Μετά τον 
ραντισμόν τού αγιασμού καί τον ασπασμόν τών εικόνων προσκομίσθηκαν 
τά δύο θύματα. Οί άνασιενάρισσες τά στόλισαν μέ κηριά αναμμένα στά κέ
ρατα , τά θύμιασαν, τά χόρευσαν καί τά ό'ργανα έπαιξαν τά καθιερωμένα. 
Τότε πλέον τά έσυραν ύπάκοα κάτω από τήν ρίζαν τοΰ δένδρου τής αυλής 
καί τά έθυσίασαν γρήγορα, χρησιμοποιούντες τά όργανα πού φυλάγουν μέσα 
στο σεντούκι γιά τη θυσία αυτή, μαχαίρια καί τσεκούρια. Τά θύματα τά 
έγδαραν κατόπιν καί έμοίρασαν τά τεμαχισμένα κρέατα στούς κατοίκους τοΰ 
συνοικισμού τών προσφύγων τών αναστενάρηδων. Ή  πράξις αυτή είναι πα- 
λαιότατον έθιμον πού παρέμεινε από τήν άρχαίαν θυσίαν αιή Θράκη").Όλην 
τήν νύκτα εντός τού συνοικισμού ακολούθησε χορός καί προσευχή.

Τήν επομένη τού 'Αγίου Κωνσταντίνου τό απόγευμα, αφού από τις 
3 μ. μ. άρχισεν ή προετοιμασία τών αναστενάρηδων γιά νά προκληθή τό έγ
κάλεσμα ιών αγίων μέχρι τής 5 1)2, τότε δόθηκε ή εντολή νάναφθή ή φω
τιά. Ό όφφικιάλιος τής φωτιάς Κωστηλής στήν πλατεία μέ 100 καί πλέον 
οκάδες ξύλα—όχι δυστυχώς παλιούρια άφοΰ δέν υπάρχει άγιασμα μέ ξύλινο 
φράγμα—άναψε τή φωτιά καί τήν ετοίμασε καταλλήλως. Τό πλήθος, περισ
σότερον από 15 χιλ. ανθρώπων, τόσο είχε συνοστισθή, ώστε έσπασε τή ζώνη 
τών οργάνων τής τάξεως. Έξεχύθη λοιπόν μέσα στον περίβολον τής φωτιάς 
καί άνέιρεψε τήν ελπίδα ότι ήτο δυνατόν νά τελεσθή ή πυροβασία. Τότε 
ήκούσθη καί δ ήχος τών οργάνων. ’Ήρχετο ή πομπή τών αναστενάρηδων. 1

1) Βλ. εφημ. «’Αλήθεια» Θεσσαλονίκης 20 Μαΐου 1952.
2) Βλ. έφημ. «Μακεδονία 20 Μαΐου 19 2.
3) Βλ, ΙΑ’ τ. Αρχείου Θράκης Κ. Ρωμαίου.
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Άλλ’ δταν έφθασε, εμποδίστηκε από τον εισαγγελέα τοΰ Λαγκαδά νά τελέση 
την πυροβασίαν. Μετά μια ορμητική τοΰ άρχιαναστενάρη εισχώρηση στην 
πυρά, ισχυρά βροχή διέλυσε τέλος τά πλήθη χωρίς νά πραγματοποίησή ή 
πυροβασία. Τό βράδυ δμως στις 8 οί αναστενάρηδες έγκαλεσθέντες από 
τόν ιϊγιον—τόν παποΰ έχόρευσαν sk φωτιά πού άναψαν στόν αυλόγυρο τοΰ 
κονακιοΰ, πού προκάλεσε τήν βαθειά πίστη τοΰ λαοΰ.

ρηδυς έπεσκέφθηκαν τά προσφυγικά σπίτια κρατώντας τά μαντήλια αντί τών 
εικόνων από πρόνοιαν μή παρεξηγηθούν γιά τά «καινά δαιμόνια» των, κατά 
τόν δεσπότην τής Θεσσαλονίκης. Και περιωρίσθηκαν νά συμμαζευθοΰν στά 
κονάκια τους προσευχόμενοι και χορευοντες μέ τή συνοδεία τών οργάνων.

Τήν τρίτη ημέρα δλο τό πρωινό πέρασαν προσκυνώντας και χορεύον
τας μέσα στά κονάκια τους. Καί τό απόβραδο κατά τις δ 1)2—6 έδωσεν ό 
άρχιαναστενάρης τήν προσταγή γιά τή φωτιά.’Έλαβε τό έγκάλεσμα τοΰ αγίου. 
Στήν πλατεία τώρα τό πλήθος κατέκλυσε τόν χώρο τής πυροβασίας. 'Η προ
σευχή κιδ χορός εξακολουθούσε. Οί αναστενάρηδες μέ τις εικόνες χόρευαν 
καί τραγουδούσαν ακαταπόνητοι, κατεχόμενοι από τή μανία νά μπουν στή 
φωτιά. ’Έτσι σχηματίσθηκε ή πομπή μέ τά ό'ργανα μπροστά και τήν αμέ
τρητη κορδέλλα τών χορευτών όλοτρόγυρα στούς αναστενάρηδες. Καί χορεύον
τας ξεκίνησαν προς τήν πλατεία.Εκεί ή τάξη κράτησε καλά καί μπόρεσαν οί 
αναστενάρηδες νά χορέψουν πάνω στή φωτιά επί 45 λεπτά, έως δτου ή φω- 
τιά έγινε στάχτη. Ό ’Εμμανουήλ Γεωρ., ή Ειρήνη ’ Εμμανουήλ, ή Φωτεινή 
Μοσχοτά, ή Επιστήμη Μάνθου, δ Σωτήρης Λιούρα:, ή Παναγιώτα Ρσξή, δ 
Σωτήρη: Γκάϊντατζης κή Μαροόλα Γιαννοποΰλου έπετέλεσαν τό χρέος των 
έγκαλεσμένοι.Ή πομπή τότε ξεκίνησε πίσω, δπως ήλθε, πάντα χορευτικά. Ό 
Πατσικός Κων)τΐνος έπαιζε τή λΰρα, δ Μανουηλίδης Κυριάκος τήν γκάιντα 
κιδ Γκουτζέλης Γ. τό τύμπανο διθυραμβικά. Σάν έφτασαν στο κονάκι τής 
Φωτεινής Μοσχοτά εξακολούθησε δ χορός μπροστά στίς είκόνες δπου τις απί
θωσαν μεύλάβεια καί τραγούδησαν ενθουσιαστικά καί χόρεψαν ακούραστοι 
καί ευλαβικοί, τήν ώρα, πού τις φόραιναν πάλι τις «ποδιές» τους, δηλ. τά κα
λύμματα τους, καταστόλιστα μαφιερώματα. Τότε ακολούθησε ή απόλυση Ό 
άρχιαναστενάρης πρόσταξε χορό καί σχηματίσθηκαν έξω δίπλες χορευτών. Τά 
όργανα προηγούντο κιδ χορός έγινε τρίδιπλος. Τρεις φορές έφερε κύκλο 
γύρω στά κονάκια. Μέ τό χορό αυτό έληξε ή τριήμερη αυτή γιορτή, πού τόση 
προκάλεσε αίσθηση, γιά νά έπαναληφθή τού χρόνου.

Π Ο Λ . ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟ ΥΛΟΥ (26 - 5  - 52)
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Δ - Ο  Η Ρ Ω Σ  Θ Ρ Α Ξ  Ι Τ Τ Π Ε Υ Σ 1)

’Από τούς Θεούς πού λατρεύονταν στη Θράκη, ξεχωριστά μάλιστα 
στην ύπαιθρο, οπού άφήκε πολυάριθμα ίχνη, κανένας δεν είναι άλλος από 
τον “Ηρώα Θράκα 'Ιππέα, η όπως αλλιώς τον έλεγαν τον Κύριον "Ηρώα, πού 
εΐταν τόσο συμπαθητικός στους Θράκες. Ποιος είναι αυτός δ “Ηρως Θράξ 
καί ποιο τδνομά του παραμένει άγνωστο σέ μάς.

Συνήθως τον παριστάνουν σε μαρμάρινη πλάκα έφιππον, νά φορή 
κοντό χιτώνα, πού φθάνει ως την μέση, καί χλαμύδα πού κυματίζει κι’ άνε- 
μίζεται άπό τούς ώμους. Γενικά 6 ιππέας αυτός τρέχει προς τά δεξιά κρα
τώντας ένα χοντροεδές δόρυ μέ τό όποιο χτυπά ένα ζώο μέ φανταστικά χα
ρακτηριστικά, πού μάς δείχνουν διι τό ζώο είναι ένας αγριόχοιρος. Φέρει δέ 
επιγραφή τις λέξεις «Κ υρίφ'ΊΙρφ» η «Κυρίφ», χωρίς νάχουμε καμμιά μαρ
τυρία ποιος είναι ό άπεικονιζόμενος ηρως η ημίθεος, αυτό τό αντικείμενο 
τής λατρείας των Θρακών.

Ή  λέξις Κύριος είναι συνηθισμένη στα Θρακικά μνημεία, δπου συ
νήθως συνοδεύεται τό ονομα τών μεγάλων Θεών Κυρίφ Διί, Κυρία "Ηρα, 
Κυρίφ Απόλλωνι. Τέτοια ανάγλυφα σώζονται παρά πολλά καί καθημερινώς 
ανευρίσκονται παρόμοια. Μόνο τό Εθνικό μουσείο τής Σόφιας έχει περί τά 
400 καί όχι λίγα καί τής Φιλιππουπόλεως καί άλλων πόλεων. Μερικά ανά
γλυφα τοϋ 'Ιππέως αυτού φέρουν συχνότερα τό έπίθετον Άρχαγέτας. Κατά 
κάποια πιθανότητα, τούτο εινε ελληνική αντιγραφή τοπικού Θρακικού επι
θέτου πού μεταφράζεται μέ τή λέξη : Γενικός ή Πατρικός. 'II δέ προσφώ- 
νησις Κύριος καί Κυρία μάς εμποδίζει ν’ αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο τού 
Θρακύς 'Ιππέως ένα νεκρό πού ήρωοποιήθηκε. Τό μέγεθος εξ άλλου τών 
μνημείων αυτών δέν μάς επιτρέπει νά τά συγχέουμε μέ τις επικήδειους αυ
τές στήλες, πού δέν εινε τίποτε άλλο παρ’ αναθήματα.

'Ο Θράξ—“Ηρως είναι ένας Θεός σωτήριος θεραπευτής. Τού απευ
θύνουν οΐ Θράκες γενικώς ευχές ή ευχή, όχι μόνο γιά τον εαυτό τους καί 
τήν οΐκογένειά τους, αλλά καί γιά τά ζώα τους ακόμα. Γιά τούς αρχαίους 
Θράκες, ξεχωριστά γιά τούς γεωργικούς πληθυσμούς, Ιθεωρούνταν όχι μο
νάχα γιατρός, άλλα καί κτηνίατρος. Ώς τώρα όμως τουλάχιστο καμιά ευχα
ριστήριος ή δωρητήριος επιγραφή δέν άνεκαλύφθηκε.

Αυτά τάνάγλυφα προωρισμένα γιά τούς χωρικούς, εΐταν μικρά στό 
μέγεθος και όμοια αναμεταξύ τους, πού τά κατασκεύαζαν χωρίς αμφιβολία 
άπό προτήτερα οι τεχνίτες τής εποχής εκείνης, όπως καί οί βυζαντινές αγιο
γραφίες πού άναφέρονται σέναν άγιο καί είναι ανωφελές νά χαραχθή τό'νομά 
του γιατί είναι γνωστός σ’ όλους.

Στή Βουλγαρία άνακαλύφθηκαν τέτοια άναθήματα ατούς μεγάλους

1) Βλ. ‘Αρχαιολογικά Φιλ)πόλειος Δημ. Τσόντσεφ Sofia 1938.
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Θεούς καί περισσότερα από δέκα τέτοια ανάγλυφα τοΰ Θρακός “ Ηρώα μέ 
την κοινή τους μορφή καί χωρίς επιγραφή. Ό Ζευς, ή "Ηρα, ή “Αρτεμις 
φέρουν τα ονόματα τους, ενώ τοΰ Θρακός “ΙΙρωα άναφέρεται μέ την αόρι
στη επωνυμία, πού είπαμε. Τούς μεγάλους Θεούς, αν δέν είχαν υπογραφή, 
δύσκολα θά τούς αναγνωρίζαμε, γιατί ή γλυπτική τους είναι χονδροειδής 
καί κακότεχνη. Ό  "ΙΙρως Θράξ όμως, όσον καί άν είναι ατελής ή τέχνη, δέ 
μπορεί νά συγχυσθή, καί μας πείθει ότι πρόκειται για έναν κοινό νεκρό, πού 
ανυψώθηκε μετά θάνατο στήν τάξη των ημιθέων.

Τό όνομα τοΰ Ίππέως είναι "ΙΙρως καθώς καί λατινικά Heros. 
’Έχει καί επίθετα, άγριος, αρχηγέτης, έπήκοος, θαυματουργός, Θεός, ισχυ
ρός, καταχθόνιος, κύριος, πάτριος, πατρώος, προπύλαιος, σώζων, σωτήρ κλπ.

Τοπωνυμικά επίθετα τοΰ “Ηρωος είναι : Αύραχηνός, Αΰλωνείτης, 
Γιριηνός, Ζυμινδρηνός, Κενδρισηνός, Βετέσπιος, κλπ. Τά ονόματα αυτά εΐ- 
ταν ονόματα επισήμων Θρακών ή Θρακικών θεών. “Ετσι δ ’Απόλλων καί δ 
Διονύσιος π. χ. απεικονίζονται σέ ανάγλυφα ώς ιππείς. Συνταυτίσθηκαν μέ 
τον "ΙΙρωα οι τοπικοί δευτερεύοντες θεοί, καί έτσι εξαφανίσθηκαν από τήν 
συνείδηση τών Θρακών, καθόσουν στο θρακικό Πάνθεο μόνο ό "ΙΙρως έχει 
σαφή τοπικό καί εθνικό χαρακτήρα, όλοι δέ οί άλλοι Θεοί είναι Ελληνικοί 
άφοϋ συνταυτίσθηκε πρώιμα καί αύτή ή Θρακική Βενδία μέ τήν Άρτέμιδα.

Αυτός δ "ΙΙρως τής Θράκης εξακολουθούσε νά λατρεύεται καί στά 
χριστιανικά χρόνια μέ τυνομα Άγιγιώργης Καί είναι καταφανέστατη ή ο
μοιότητά του μέ τον Άγιόργη καί τον 'Αγιδημήτρη, όπως τούς απεικονίζει 
ή Βυζαντινή ζωγραφική. Στήν ’Αρμένική εκκλησία τής Φιλιππουπόλεως σώ
ζεται ένα τέτοιο ανάγλυφο πού οί πιστοί τού ανάβουν κηριά. Στις εκκλησίες 
τάνάγλυφα αυτά τά έξεχριστιάνισαν μένα σταυρό κέτσι αντικαταστάθηκε ή 
είδωλολατρική αφιέρωση. Σέ πολλές Ελληνικές καί Βουλγαρικές εκκλησίες 
τά διατηρούν μέ θρησκευτική εύλάβεια καί τά λατρεύουν μέ τδνομα τών 'Α 
γίων πού απεικονίζουν. Μάλιστα ούτε καν τις επιγραφές έσβησαν καί άρκέ- 
σθηκαν σέ μερικά νάντικαταστήσουν τόνομα τοΰ άφιερώσαντος μέ τό ση
μείο τού σταυρού. Στά Γανόχωρα τής Θράκης — στήν Περίσταση, χτίσθηκε 
ένας ναός, τού 'Αγίου Γεωργίου πάνω στάρχαΐα ερείπια πού βρέθηκε ένα 
τέτοιο ανάγλυφο μέ τόν "ΙΙρωα τής Θράκης. "Ενα τέτοιο επικήδειο μνημείο 
πού βρέθηκε κοντά στή Φιλιππούπολη, φέρει δυο επιγραφές. Μιά είδωλο
λατρική καί μιά χριστιανική, πού δείχνει πά>ς τό χριστιανικό κήρυγμα πολύ 
νωρίς είχε διαδοθή καί στά πιο βαθειά τής Θράκης.

Πολλοί ξένοι αρχαιολόγοι μίλησαν γιά τόν "ΙΙρωα Θράκα. Ό  Ντου- 
μόν τόν θεωρεί πάτρωνα τών κυνηγών, πού είχαν πολλούς συλλόγους. Ό 
Μίλλιγκεν τόν θεωρεί ως τόν “Αρην τών Θρακών, επειδή εΐταν φιλοπόλεμοι 
καί φιλελεύθεροι οι Θράκες. 'Ο Βούλγαρος Ντέτσεφ τόν θεωρεί Ψυχοπό
λεμο—είδος Έρμού—καί ώς θεόν καταχθόνιον τής γονιμότητας, άρα τοΰ έ
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ρωτος «επομένως άνεξίκακον κα'ι ιατρόν. "Οταν γυρίζει από τό κυνήγιο, τό 
θήραμα παριστά την άρρώστεια, μέ μορφή θεριού, πού τό σκότωσε σώζον
τας και παρατείνοντας τη ζωή τοΰ πάσχοντος, αλλά και θεόν πολέμου. Είναι 
δ Ρήσος ποΰ θά πή βασιλιάς, άναξ, κύριος, ήρωας. Αυτό τό βεβαιώνει δ 
Φιλόστρατος δ νεώτερος, πού περνώντας τή Θράκη απόρησε για τις τιμές πού 
απέδιδαν στύ Ρήσο τύν ήρωα, πού τον τιμούσαν ώς Θεό τού κυνηγιού, των 
ίππων, τών δπλιτών, και ως γιατρό άνεξίκακο, άν και τίποτε αξιοσημείωτο 
δέν έκαμε στη ζωή του. Για τύν "Ηρώα Θράκα έγραψε καί δ Μυρτίλος Ά- 
ποστολίδης στο ’Αρχείο Θράκης (τόμ. Β .) προσπαθώντας νά διαλευκάνη τό 
θέμα πού μάς απασχόλησε.1)

Ή  δύσμοιρη Θράκη πού είναι γεμάτη Ελληνικές αρχαιότητες και 
πλημμυρισμένη από την Ελληνικότητά της σέ κάθε σημείο τής γής της, δυ
στυχώς σήμερα δέν είναι 'Ελληνική.

ΠΟΛΥΔ. ΤΓΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Ε ■—X Ω Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Τ Α Φ Ο Ι

Στα μέσα τού ΙΘ’ αιώνα οί γεωγράφοι καί περιηγητές προσέχοντας 
στύ πέρασμά τους από τή Θράκη τις διάφορες τούμπες—tumuli—ή τά χώ
ματα, πού είναι πολυάριθμα, έσημείωσαν στα δδοιπορικά τους τήν ύπαρξή 
τους. Πρώτος Ami-Boue (1840) σημείωσε στα δδοιπορικά του πολλά τέτοια 
χώματα στο λεκανοπέδιο τοΰ “Εβρου, συμπεραίνοντας δτι οί Τούρκοι πού κα
τοικούσαν τήν ύπαιθρο απέδιδαν τή «χώση» τους στούς προγόνους των, πού 
τάνύψωναν εκεί δπου έστρατοπεύδευε δ μέγας Κύριος, δ Σουλτάνος ή δ αρ
χιστράτηγός τους, γιά νά υψώσουν τή σημαία τού Προφήτη και τά σήματα 
τής αρχής.’ Αλλοι λένε δτι χτίστηκαν οί τούμπες αυτές ώς στρατιωτικοί σταθ
μοί γιά νά φυλάγωνται οί μεγάλοι δρόμοι τής αυτοκρατορίας ή νά εξαγγέλ
λεται καμμιά επιδρομή βαρβαρική από βορρά μέ πυρσούς, πανάρχαιο έθιμο. 
Χρησίμευαν δηλαδή σάν καμινοβίγλια ή φρυκτωρίες τών αρχαίων. Τά χώ
ματα αυτά είναι μικρά ή μεγάλα καί χρησίμευαν σάν δδόσημα νά πούμε 
μέσα στις αχανείς πεδιάδες τά μικρά, τά δέ μεγάλα, υψηλά 10—30 πόδια 
σάν τύμβοι—τάφοι πού βρίσκονται σκορπισμένοι δχι μόνο στή Θράκη, αλλά 
καί σαύτή τή Μοισία. Είναι αυτά πού μνημονεύει δΊΙρόδοτος καί πού «χώ
νονταν» πάνω στούς τάφους επισήμων Θρακών, όπως βεβαιώνεται αυτό από 
άνασκαφές. Καί οί τύμβοι αυτοί απαντούν γύρω στις μεγάλες πολιτείες, δπου 
υπήρχαν πυκνοί συνοικισμοί τών Θρακών. Γύρω μόνο στή Φιλιππούπολη 
έχουν μετρηθή διακόσιοι τέτοιοι τύμβοι.

Στον καιρό τής τουρκοκρατίας πολλοί τέτοιοι τύμβοι κατεδαφίσθηκαν 
καί δχι λίγοι άνεσκάφησαν γιά νά βρούν οί περίοικοι κρυμμένους θησαυ-

1) Βλ. καί Μ. Άποστολίδου Ή Στενίμαχος, σ. 58—69.
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ρους η γιά νά μεταχειρισθούν τό χώμα των. Τέτοιες ανασκαφές έγιναν πολ
λές, άλλα δεν έφθαναν ως τδ βάθος κιεπομένως τίποτε δεν μάς έφεραν ατό 
φως. Και αν σε μερικούς βρέθηκαν αρχαία κειμήλια, αυτά τά διήρπαζαν ή 
τά κατέστρεφαν. Συστηματική άνασκαφή άρχισε νά γίνεται μέσα στο βουλ
γαρικό κράτος, στη βορεία Θράκη καί τή Μοισία από τό άρχαιολογικό τής 
Σόφιας ’Ινστιτούτο από ειδικούς επιστήμονες, κι’ έχουμε αξιόλογα αποτελέ
σματα. ’Από τις επιμελημένες αυτές ανασκαφές κι’ από τά ευρήματα άποδεί- 
χτηκε δτι στά Θρακικά Ελληνικά χρόνια ό νεκρός καίγουνταν στον τόπο τού 
«χώματος» μέσα σέ τάφο, πού τον κυκλώναν κατόπι μέ λιθάρια σέ κανονική 
περιφέρεια ή τήν περιέκτιζαν μέ κυκλωτερές καί ταπεινό τείχωμα, πού είχε 
δυο ή τρεις σειρές από πέτρες. Μέ τό σχηματισμό έτσι τού τάφου τά καμ- 
μένα κόκκαλα τού νεκρού από τήν καύση, τά κατέθεταν μέσα σ’ αμφορέα ή 
κάλπη, πού τήν έβαζαν στον τάφο μέ λογής λογιών κτερίσματα. Ύστερα συσ
σώρευαν πάνω στον τάφο φορητό χώμα τόσο, δσο χρειαζότανε νάποτελεσθή 
δ τύμβος μεγάλος ή μικρός ανάλογα μέ τήν αξία καί τήν κοινωνική θέση τού 
νεκρού. Αυτά βεβαιώνει δ Βούλγαρος αρχαιολόγος Φίλωφ, άρα δ τάφος φα ί
νεται πώς δέν είχε καμμιά διαφορά από τον 'Ομηρικό τάφο καί τό σήμα τού 
τύμβου τού Πατρόκλου, πού δ 'Όμηρος περιγράφει στήν Ίλιάδα. Στους τά
φους αυτούς στήν ομηρική εποχή, πάνω στο χώμα τοποθετούσαν στήλη σάνά- 
μνηση τού νεκρού, στήν αρχή ένα απλό λίθο. Τή στήλη μνημονεύει δ "Ομη
ρος στήν ’Οδύσσεια λέγοντας : «Σαν κάηκε δ’ δ νεκρός καί τά όπλα του καί 
κτίσθηκε τύμβος καί πάνω στήλη στήσαμε καί μπήξαμε κουπί κλπ.». Μέ τον 
καιρό μέ τον ελληνικό πολιτισμό στολίζονταν καί μέ καλλιτεχνική δούλεψη 
κεπιγραφή, πού ήταν πάντα έμμετρη. "Ετσι διαπιστώνεται δτι, δ,τι λέγει δ 
'Ηρόδοτος κιάλλοι άρχαίοι συγγραφείς μάς παραδίδουν γιά τήν ταφή τών 
Θρακών, είναι αληθινό. Πολλοί Θράκες καθώς καί "Ελληνες, δπως και τώρα, 
προνοώντας γιά τήν ευτυχία τής άλλης ζωής κατασκεύαζαν ζώντας ακόμα γιά 
τον εαυτό τους τάφους κι’ έτσι δημιουργήθηκαν οί οικογενειακοί τάφοι, πού 
κατά τήν ελληνική έκφραση ήταν τά «πατρίδα μνήματα», δπου χαράσσονταν 
τδνομα τού ίδιοχτήτη. Σέ τέτοιους τάφους βρέθηκε άνάγλυπτος δ Θράξ ιπ
πέας, κεφαλές Σατύριον καί Σειληνοΰ, Γίγαντες, ταινίες μέ στέφανα κλπ. 
Στή Σόφια υπάρχει άνάγλυφη στήλη από τήν Σωζόπολη τού Εύξείνου μέ τό 
επιτύμβιο : « Ενθάδ’ ’Αλέξανδρος άνήρ δοκιμώτατος αστών κεΤται άμώμητος 
τέρμα λαχών θανάτου». Προϋπήρχαν από τούς τύμβους καί οι προϊστορικοί 
τάφοι, πού βρέθηκαν στ’ ανατολικά βουνά τής Θράκης, στή Στράντζα, στο 
ορος τών Έλάφων (Άνθαίμιον) καί στή Ροδόπη, ανάλογοι μέ τούς τύμβους. 
Οΐ Βούλγαροι αρχαιολόγοι έχουν κάμει ανασκαφές σέ πολλά σημεία τής βό
ρειας Θράκης κέχουν άποκαλύψει πολλούς τάφους πού τούς περιέγραψαν λε
πτομερώς δπως καί τά εύρήματά τους. Τέτοιος είναι καί δ περίφημος τού 
Έζέροβο δπου βρέθηκε ένα επίγραμμα πάνω σέ χρυσό δαχτυλίδι, πού ξεσή-
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κωσε τον ομηρικό καβγά, 5ν ιό επίγραμμα είναι σέ θρακική παλιά γλώσσα 
μέλληνικά γράμματα η δχι. *

Ό Μ. Άποστολίδης μιλώντας περί «χωμάτων καί τάφων» στο Ε π ι
τύμβιο Χρήστου Τσούντα'), απαριθμεί 37 τέτοιους τάφους (τύμβους) σόλα τά 
σημεία τής Θράκη; άνασκαμμένους μέ τά ευρήματα τους καί τις επιγραφές. 
Διαβάζοντας τις μέρες αυτές τό αρχαιολογικό βουλγαρικό έργο τοΰ καθηγητή 
Δ. Τσόντσεφ μέ τον τίτλο «Contributions a Γ histoire antique de Phi- 
lippopolis», άποθαυμάζω την επιμελημένη αυτή έκδοση που έγινε στη Σό
φια 1938, και την λεπτομερή απειρία των εικόνων από τις άνασκαφές τύμ
βων μέ τά εύρήματά τους, που είναι διάφορα θραύσματα άπό αντικείμενα. 
Τέτοιο τύμβο άνέσκαψαν καί στις Σαράντα ’Εκκλησίες τής ’Ανατολικής Θρά
κης πού τύν περιέγριιψε 6 Χρήστος Τσούντας. Τον τάφο αναφέρει ό Μελισ- 
σηνός Χριστοδούλου λέγοντας : «Παρά τή θέσει Άσά — Μπουνάρ υπάρχει 
παμμεγέθης γήλοφος κοινός τούμπα, Τουρκιστί τεπέ (άρχαϊος τάφος) υπό τον 
όποιον υπάρχει κτίριόν τι άνακαλυφθέν εν έτει 1828 κατά την άνασκαφήν, 
ήν οί Ρώσσοι κατά την τότε έν Σαράντα Έκκλ.ησίαις διαμονήν των έποίη- 
σαν Ινταΰθα».2) ’Αναφέρει καί δεύτερο γήλοφο, όπου στά 1874 ανεκάλυψαν 
αρχαίο τάφο μέ απαλούς μεγάλους λίθους. "Ωστε βλέπουμε ότι οί Βούλ.γαροι 
αρχαιολόγοι; πού άνέσκαψαν τόσους τάφους (τύμβους) κι’ έκαμαν περιγρα
φές των «χωμάτων», προσφέρουν στην επιστήμη τής αρχαιολογίας μεγάλες 
υπηρεσίες. Επειδή δέ οί άνασκαφές πολλαπλ.ασι όζοντα ι άπό τό αρχαιολογικό 
’Ινστιτούτο τής Σόφιας, καί τούς αρχαιολογικούς συνδέσμους σ’ όλη τή 
Βουλγαρία, πού δουλεύουν φιλότιμα γιά την περισυλλογή καί διαφύλαξη τών 
αρχαιοτήτων, ή βουλγαρική αρχαιολογική επιστήμη θά προάγεται καθημε
ρινά.Ό Καζάρωφ, ό Πωπώφ, ό Μίκωφ, ό Φίλωφ’) καί τόσοι άλλοι προσέ- 
φεραν καί προσφέρουν στην ιστορική καί. αρχαιολογική επιστήμη υπηρεσίες 
ανεκτίμητες μάλιστα σέ θέμα ενδιαφέρον, πού είναι τά «χώματα καί οί τά
φοι» στή Θράκη. 'Ο Μ Άποστολίδης γράφοντας γιά τό θέμα μάς έδωκε 
στό επιτύμβιο Χρήστου Τσούντα μιά λαμπρή μελέτη καί φωτεινή γιά τό υλικό 
της καί τή σοφή της διατύπωση κι’ ερμηνεία τών σκέψεών του.’Έτσι μετέχουμε 
καί μεϊς σ’αύτή τήν πνευματική πανδαισία ευχαριστημένοι ότι δέν μένουμε 
ξένοι προς ένα θέμα τόσης αρχαιολογικής καί ιστορικής αξίας θέμα θρακικό.

*7" Ο Κ Λ Η Δ Ω Ν Α Σ (23 - 24  ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ)

Φαίνεται πώς ή λέξη κλήδωνας—λέξη ’Ιωνική—καί τό πράγμα ακόμα, 
είναι πανάρχαια καί σημαίνει τον ήχο πού προαγγέλει τό μέλλον, σάν ένα 
είδος προφητείας μέ λέξεις καί φράσεις μέ προφητική σημασία. Είναι συνώ- 1

1) Παράρτημα τοΰ Γ' τόμ. Άρχ. Θρ. θησ.1940. 2) Περιγραφή Σαράντα
’Εκκλησιών 1881. 3) Δέν ξεϊ πιά.
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νυμο τοΰ αρχαίου φήμη. Καί στον καιρό τών Βυζαντινών λέγει Μιχαήλ ό 
Ψελλός ό θεολόγος καί νομοδιδάσκαλος καί δημοσιογράφος ή λέξη κληδών— 
δπως καί τδνομα δηλώνει—σημαίνει : «δαιμόνων πονηρών πρόσκλησις* πού 
θά πή προσπάθεια νά μάθω μέ σημεία αν πρόκειται νά εύιυχήσω ή δχι.

'II γιορτή αυτή τοΰ Άγιγιάννη συμπίπτοντας μέ τό θερινό ήλιοστά- 
σιο κιαύτή φαίνεται νάναι λείψανο τής παλαιότατης λατρείας τοΰ ήλιου 
γιατί σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος τή λένε «Ταγιαννιοϋ τοΰ λιοτροπιοΰ».Γνω
ρίζουμε δτι την προηγούμενη νύχτα τής γιορτής σδλη τήν Ελλάδα καί τό 
ΙΙανελλήνιο, συνηθίζουν νάνάβουν πολυπληθείς πυρές—φωτιές—πού πηδούν 
πάνω τους παιδιά, γέροντες καί μάννες μέ τά μωρά τους, είτε χορεύουν γύρω 
ψάλλοντας διάφορα άσματα. Τοΰτο γίνεται καί σ’ δλους τούς Ευρωπαϊκούς 
λαούς, δπως αναφέρουν ’Άγγλοι καί Ισπανοί καί Γάλλοι λαογράφοι ό 
Μπράντ, ό Άρελδτος λ. χ. καί άλλοι. Αυτή δέ ή διάδοση τοΰ εθίμου καί σέ 
λαούς πού συναμεταξύ τους διαφέρουν στην καταγωγή καί τις παραδόσεις, 
καταδείχνει πώς τό έθιμο είναι παναρχαιότατο. Τό πήδημα τής πυράς προ
ήλθε από τή γνώμη δτι «τα συμβαίνοντα ίσως αύτοΐς δυσχερή κατακαίεσθαι 
καί έτέροις άγαθοίς έπιτυγχάνειν».Ό Ζωναράς άποκαλεΐ τις άναπτόμενες πυ
ρές καί τα πηδήματα τού λαού «έθη ελληνικά τε καί εθνικά» καί δ Βαλσα- 
μών τάνάγει στούς "Ελληνες καί ’Ιουδαίους. Ό 'Οβίδιος μαρτυρεί πώς οϊ 
Ρωμαίοι πηδούσαν φωτιές, και στήν επέτειο τής κτίσεως τής Ρώμης περνού
σαν τά σπιτικά ζώα πάνω από φωτιές για τή φύλαξή τους άπύ ατυχήματα, 
πού καί μεΐς τώρα τό κάμνουμε σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος. Οί Χαναναΐοι 
κατά τή Βίβλο, άναβαν φοπιές καί τις πηδούσαν για νά καθαριστούν, δπως 
καί σήμερα. Αύτά τά βεβαιώνει δ Ν. Πολίτης στά Σύμμιχτα Λαογραφικά 
του (Βλ. τόμ. Α') παραθέτοντας παραδείγματα άπό πηγές παλιές.

Σήμερα δ κλήδωνας είναι πανελλήνιο έθιμο γνωστότατο καί κοινό
τατο μέσο μαντικής για τά κορίτσια, πού επιζητούν νά μαντέψουν κάθε χρο
νιά τή μελλοντική τους ευτυχία, κυρίως τής άποκαταστάσεώς τους καί τού 
γάμου. Καί συμβαίνει τό έθιμο αυτούσιο παντού, δηλαδή τή νύχτα—πάν
τως μετά τή δύση τού ήλιου— τής παραμονής 23 προς 24 ’Ιουνίου, πού 
γιορτάζονται τά γενέθλια τοΰ ΙΙροδρόμου δυό-τρία κοριτσάκια πρωτότοκα κΓ 
αμφιθαλή νά πηγαίνουν στή βρύση τού χωριού τής συνοικίας γιά νά φέρουν 
μιά μπακίρα ή στάμνα νερό, πού τό λένε «αμίλητο νερό». Καί τό λένε αμί
λητο, γιατί τά κορίτσια αύτά, άν τά χαιρειήση κανείς ή τάναγκάση νά βγά
λουν μιλιά άπ° τό στόμα στο γύρισμά τους, δέ δίνουν απάντηση καί προ
σπαθούν, κΓ άν τάναγκάσουν νά βγάλουν καί μιά λέξη επίτηδες νέοι παρα
φυλάγοντας, νά μή τούς φύγη μιλιά, γιατί αλλιώς ή μαντική τού κλήδωνα 
ματαιώνεται δλότελα. Αυτό τάμίλητο νερό τό βάζουν στή μπακίρα ή σένα 
πήλινο δοχείο τό τοποθετούν σέ μέρος δροσερό σκεπάζοντάς το καί δένοντας 
μέ κόκκινο πανί, γιά ν ’ άστρονομιστή δλη τή νύχτα, δπως λένε στήν Κάρ-
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παθο, τοποθετημένο στάψηλό δώμα. Στη Θράκη τό βάζουν στη ρίζα τριαν
ταφυλλιάς η τδ κατεβάζουν στο πηγάδι. Τό πρωΐ γίνεται ή λειτουργία τοΰ 
αγίου καί μετά την εκκλησία μαζεύονται στο σπίτι πού βρίσκεται ή μπακίρα 
μέ τα ριζικάρια, όσες εοριξαν από βραδύς τά σημάδια τους μέσα στάγγεΐο 
καί κόσμος πολύς. *Η αυλή γεμίζει από θηλυκόκοσμο—νέες, μεσόκοπες, γριές 
καί παληκάρια—και ακολουθεί ή ποιητική τελετή πού βγάζουν τά ριζικάρια. 
Τά σημάδια αυτά τά βγάζουν από τό σκεπασμένο μπακίρι όπως είπαμε δυο 
παιδιά — αγόρι καί κορίτσι—πρωτοστέφανα καί στο κάθε βγάλσιμο προηγεί
ται ή εκφώνηση ενός δίστιχου, πού λέγεται ριζικάρι, κόττυμα, μπεγίτι, δί
στιχο, σημάδι, μαντινάδα κα
τά τις πανελλήνιες ονομασίες 
του. Είναι ποιητικό δίστιχο 
τής στιγμής πλασμένο μέ ποι
ητική διάθεση κέξαρση. Τό 
δημιουργεί ή ποιητάρισσα τοΰ 
χωριού, τής συνοικίας, όπως 
δημιουργεί τό μοιρολόγι της 
ή τό γσμήλιο τραγούδι της, 
ή ένα παλιό γνωστό διαμάντι 
τής λαϊκής μουσικής, πού έ
χει επικρατήσει γιά τήν έν- 
τέλειά του, τήν ομορφιά του, 
τή σύλληψη καί τήν εκφρα
στικότητα καί ποιητική ένάρ- 
γειά του λαμπικαρισμένο.Σχη
ματίζεται έτσι ένας κύκλος πο
λυθόρυβος ολόγυρα στο δο
χείο, ορίζονται τό κορίτσι καί 
τάγόρι πρωτογέννητα κι’ αμ
φιθαλή γιά τό βγάλσιμο των 
ριζικαριών ή των σημαδιών, 
κι’ αρχίζει ή πρώτη απαγγελία 
ρίπτωση καί κατόπι τό βγάλσιμο τού σημαδιού. Τό πρώτο δίστιχο αρχίζει 
πάντοτε μέ τό ανοίγω :

Ανοίξατε τον κλήδωνα νά βγή ή χαριτωμένη
κι’ όπου πάγει καί σταθή νά είναι κερδισμένη.

’Έτσι ακολουθούν μέ τό βγάλσιμο τών σημαδιών—δαχτυλιδιού, σκου
λαρικιού κλπ.—νά εκφωνούνται δίστιχα ιαμβικά, πού αποκαλύπτουν τούς 
πόθους καί τά μεράκια τοΰ κάθε κοριτσιού. Τό δίστιχο βεβαιώνει πι'σς ή τύχη
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και οΐ σχέσεις τοΰ κοριτσιού μέ τον εκλεκτό της καρδιάς του για το μέλλον 
πηγαίνουν καλά ηδχ ι.’Άλλως τε μέ την έννοια τοΰ στίχου και τη σύμπτωση 
τοΰ αντικειμένου βγάζουν συμπεράσματα ανάλογα μέ την υπονοούμενη προ
τίμηση. Σέ μια γεροντοκόρη μπορεί νά βγή λ.χ. τό εξής :

“Εναν καιρό ήμουν άγγελος, τώρα άγγελευουν άλλοι 
στ'ις βρύσες πόπινα νερό, τώρα τό πίνουν άλλοι.

Ή  προσοχή όλων που παρευρίσκονται γιορταστικά ντυμένες, μέ την 
εκφώνηση τοΰ δίστιχου στρέφεται στο σημάδι που θά βγή. 'II κάτοχος τά- 
ναγνωρίζει από τό δεμένο σημάδι της και δέχεται τά συγχαρητήρια ή τις ει
ρωνείες ανάλογα μέ την επιτυχία ή αποτυχία, απλώνοντας τό χέρι νά τό 
πάρη. Κι’ άκοΰς παρακάτω :

"Οσα φτερά καί πούπουλο έχει τό περιστέρι 
τόσα κομμάτια γίνομαι γιά νά σέ κάνω ταίρι.

Είναι αυτής που άγωνιά.

Βουνά μην πρασινίζετε, και δέντρα μην ανθείτε 
αν μαραθή ή αγάπη, καί σείς νά μαραθήτε.

Είναι ή κατάρα τής απελπισμένης.
Τά δίστιχα αυτά—που οί συλλογές έχουν κατά χιλιάδες—ό μακαρί

της Ν. Πολίτης τά κατέταξε πρώτος καί τά χώρισε σέρωτικά, σέ παινέματα 
τής άγαπητικιας—άλληγορικά—λ. χ.

Δεντρί τοΰ παραδείσου είναι τό μπόγι σου 
καί τής κανέλλας τάνθι είναι τό σόγι σου.

Σέ καημούς και καημούς και βάσανα τής αγάπης — αλληγορίες —σέ 
πόθους κεύχές, σέ μαντινάδες, σέ χωρισμού, σόρκους, σέ παλιές αγάπες, σέ 
κατάρες, σέ τεχνάσματα αγάπης, σέ γνωμικά όπως λ. χ.

“Ομορφα παλλικάρια μου, τή νιότη σας χαρήτε 
γιατί θάρτ’ ένας καιρός καί θά τή στερηθήτε.

“Ετσι μέ μεγάλη αγωνία τό κάθε κορίτσι, πού ονειρεύεται κάτι στή 
ζωή του, δοκιμάζει μιά θλιβερή απάντηση στον πόθο του ή παίρνει τήν ευ
τυχισμένη βεβαίωση πού τής δίνει χαρά ανείπωτη, ό,τι επιδιώκει δ άνθρω
πος, ό,τι ελπίζει καί δέ μπορεί νά έξακριβώση τον αγαθό ερχομό του, ή τήν 
αποτυχία, προσπαθεί νά έκβιάση τήν τύχη, νά τοΰ άποκσλύψη μένα-δίστιχο, 
μένα ριζικάρι. “Ετσι φεύγουν άλλες ικανοποιημένες, άλλες λυπημένες κι’ άλ
λες σκεφτικές από τή γιορτή, πού αρχίζει μέ τόσα χτυποκάρδια κι’ όνειρα. Αυ
τός είναι δ κλήδωνας, τό πανελλήνιο αυτό έθιμο, πού δέ θά παύση νά γίνε
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ται καί νά τρέφη μελπίδες κι’ όνειρα τό γυναικόκοσμο, έθιμο πανάρχαιο καί 
σημαντικό μέσα στη κυμαινόμενη ζωή τοΰ ανθρώπου καί τις μεταπτώσεις 
τής ζωής, που τον κυκλώνουν ελπίδες, καί απελπισίες, ικανοποιήσεις κ’ απο
γοητεύσεις. Είναι τό προάγγελμα τοΰ μέλλοντος, πού συμφωνεί ή καί δια
φωνεί προς τούς πόθους μας ').

ΤΤΟΛ. ΤΤΑΤΓΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Ζ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ

Ό  κλήδωνας είναι ένα είδος μαντείας, πού ή αρχή της ανευρίσκεται 
στην κλήδονα των αρχαίων. ‘II κληδών ή κλεηδών Ιωνικώς, ήταν είδος μαν
τικής, δηλαδή μαντική «από κληδόνων φωνών καλουμένη». Οι φωνές, οί 
τυχαίοι λόγοι, έ.πεΐχαν πραγματικά στούς αρχαίους, σέ ωρισμένες περιστά
σεις θέση χρησμών. 'Υπάρχουν δέ καί ιεροί μάντεις για το είδος αυτό τής 
μαντικής κληδονιστές ή κληδονιστικοί, επιτήδειοι στο νά εξηγούν τις μαν
τείες «από κληδόνων»—φωνών —καθαός υπήρχαν άλλοι πού εξηγούσαν τούς 
οιωνούς, τά δνείρατα καί λοιπά. Κληδόνισμα δέ ή κληδονισμός λέγονταν ό 
χρησμός πού δίδονταν μαύτή τή μαντική. Στούς ομηρικούς χρόνους, ήταν σέ 
χρήση ή μαντική «από κληδόνων». *0 "Ομηρος δυο φορές τήν αναφέρει. 
Μετά τήν πυγμαχία τοΰ "Οδυσσέα καί τοΰ ’Ίρου, οΐ μνηστήρες εκφράζοντας 
τήν ευχαρίστησή τους γιατί γλίτωσαν από τον αλήτη εκείνο, λένε στόν’Οδυσσέα: 
«Ό  Ζεΰς νά σοΰ δώση, ξένε, καί οι άλλοι αθάνατοι θεοί, δ,τι θέλει 
κι’ δ,τι επιθυμεί ή καρδιά σου, πού μάς άπήλλαξες από τον άλήτη τοΰτο». 
'Ο Όδυσσεύς, παίρνει τά λόγια αυτά ώς προφητεία γιά τήν εκτέλεση τοΰ 
σκοπού του, τοΰ φόνου δηλαδή τών μνηστήρων καί χαίρει γι’ αυτήν—ώς άρ’ 
έφαν, χαϊρεν δέ δΐος Όδυσσευς.—Στήν δεύτερη περίπτωση ό Όδυσσεύς μέλ
λοντας νά προβή στο φόνο τών μνηστήρων, ζητεί από τό Δία νάκούση κά
ποιο λόγο «έκ τών ένδοθεν» ώς εξωτερικό σημάδι, ώς· καλό οιωνό γιά τό 
σκοπό του. Ό  Δίας τον εισακούει κι’ άπολύει αμέσως βροντή από τον ου
ρανό, πού ήταν ανέφελος τήν ώρα κείνη. Σύγκαιρα δέ μιά από τις γυναίκες 
αλέθοντας σιτάρι τήν ώρα κείνη, καί παίρνοντας ώς οιωνό τοΰ Δία τή βροντή 
πού προήλθε άπό τόν άνέφελο ουρανό, βιάζεται νά έκφράση τήν επιθυμία 
πού καιέχεται. «Είσάκουσε, λέγει, κι’ εμένα τή δειλή δ,τι κι’ άν σοΰ πώ. 
Υστερνή φορά νά δειπνήσουν πιά οί μνηστήρες σαύτά τά δώματα». Κι’ δ 
Όδυσσέας χάρηκε γιά τούτα τά λόγια, γιατί τά εξέλαβε ώς προφητεία, 

ώς άρ’ έφη, χαίρεν δέ κλεηδόνι δΐος Όδυσσεύς,
Ζηνός δέ βροντή, φάτο γάρ τίσασθαι άλήτας.

“Ετερο παράδειγμα μαντικής άπό τόν κλήδωνα βρίσκουμε σ’ ενα άρ- 1

1) Βλ. διήγημα Πολ. Παπαχριστοδοάλου : Τά ριζικάρια, στις Θρακικές 
Ηθογραφίες, τ. f ' .



Σ ημειώ μ ατα

χαΐο επίγραμμα : "Ενας ξένος συμβουλευόμενος τον Πιττακό τό Μυτιληναιο 
γιΰ ιό γάμο του. «”Αττα γέρον (λέγει) δοιός μέ καλεΐ γα'μος. Ή  μέν δέ 
νύμφη, καί πλούτφ» καί γενεή κατ’ εμέ, ή δ’ άλλη προβέβηκε (μέ ξεπερνά). 
Βοιιλευσον ποτέρην εις υμέναιον άγω».

Ό  Πιττακός αντί να δώση κάδε άλλη απάντηση, δείχνοντάς του μέ 
τό ραβδί του τα παιδιά, πού έπαιζαν σβούρες, στρέφοντας «πληγησι βέμβι- 
κας» λίγο παρέκει, «τά παιδιά κείνα, λέγει, θά σοϋ πουν τί πρέπει νά κάνης». 
Εκείνος πλησίασε «τά δέ παιδιά έλεγαν συναμεταξύ τους «την κατά σαύτόν 
έλα» , ό ξένος τότε «παίδων κλήδονα συνθέμενος» άφίνοντας την πλούσια, 
έπήρε την άλλη. Στον Προμηθέα δεσμώτη (491—δ) ό Αισχύλος επίσης ανα
φέρει κλήδονα μέ διάφορα είδη τής μαντείας καί τής εξηγήσεως τών ονείρων.

—Τρόπους δέ πολλούς μαντικής εστοίχισα 
κάκρινα πρώτος έξ όνειράτων α χοή 
ύπαρ γενέσθαι κλήδονας δέ δυσκρίτους 
εγνώρισ’ αύτοΐς...

λέγει ό Προμηθέας στο χορό τών Ώκεανίδων νυμφών.
Ή  μαντική από κληδόνων ήταν σέ πλεΐστες ελληνικές πολιτείες σέ 

χρήση. Στή Σμύρνη, υπήρχε καί ιερόν κληδόνων καθώς λέγει ό Παυσανίας. 
«Μαντική δέ καθέστηκεν αυτόθι από κληδόνων, ή δέ καί Σμυρναίους μάλι
στα Ελλήνων χρωμένους οιδα». Ό δέ Αΐλιος ’Αριστείδης αναφέρει τή θεά 
Κλήδονα : Γήν βρίσκουμε καί στή Ρώμη τή μαντική από κληδόνων καί τή 
θεά Κλήδονα. Ό Κάμιλλος, καθώς λέγει ό Πλούταρχος «Ίδρΰσατο και νέων 
φάμας καί Κληδόνος άνευρών εκείνον τον τόπον ένφ νύκτωρ ή καταγγέλ- 
λουσα τήν τών βαρβάρων στρατιάν εκ θεού φωνή τφ> Καικιλίφ Μάρκφ προ- 
σέπεσε». Έδώ βλέπουμε καταφανώς τή σημασία τής «από κληδόνων (φω
νών) μαντικής». Καί στήν παλαιά Διαθήκη, καθώς βλέπουμε στο Δευτερο
νόμιο XVII. 9.10 άναφέρεται τό είδος αυτό τής μαντικής. ’Επίσης καί στο 
Β' βιβλίο τών παραλειπομένων XXXIII, 6 , διαβάζουμε: «Καί αυτός ό (Μα- 
νασσής) διήγε τά τέκνα αυτού έν Ιτυρί, έν τε Βενεώμ καί έκληδωνίζετο καί 
έπαοιδούς, επλήθυνε τού ποιήσαι τό πονηρόν ενώπιον Κυρίου τού παροργΐ- 
σαι αυτόν». Φαίνεται δέ δτι ή από κληδόνων μαντική διατηρείται και στα 
χριστιανικά χρόνια, γιατί ό Χρυσόστομος κατακρίνει τούς κληδονισμούς, 
τούς οίωνισμούς, τις μαντείες, τις επωδές, τις γητειές καί τά παρόμοια.

Ό σημερινός κλήδονας συνδέεται μέ τήν αρχαία αυτή κλήδονα, έχασε 
όμως σέ μας τό χαρακτήρα τής γενικής μαντικής τής αρχαίας κληδόνος καί 
περιωρίσθηκε σέ μόνους τούς ερωτικούς χρησμούς. Ή  δέ συνήθεια αυτή τού 
κλήδονα ή τής ερωτικής μαντείας είναι άρχαιοτάτη. Νά πώς τήν περιγρά
φει στά 1775 ό περιηγητής Guvs — Vovage U tteraire en Grece 220: 
«Τήν παραμονή τής ώρισμένης ημέρας γιά τον κλήδονα, δυύ κόρες μαζεύουν

'Μ)ύ
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από την ομήγυρη, πού πρόκειται να συμμετάσχη, από έ'να μικρό αντικεί
μενο, δακτυλίδι, βραχιόλι ή σκουλαρίκι, πού τα βάζουν σ’ ενα αγγείο. Κα
τόπι πηγαίνουν μέ θρησκευτική σιωπή, τό γεμίζουν τό αγγείο νερό—ταμί- 
λητο νερό. Τό αγγείο σκεπάζεται έπειτα μέ φύλλα δάφνης ή μυρτιάς καί εκ
τίθεται στο ύπαιθρο όλη τη νύχτα ως την άλλη μέρα. Σ’ ώρισμένη ώρα μα
ζεύονται όλοι Ή  μια από τις δυο έστιάδες ξεσκεπάζει τό αγγείο μπροστά 
στην ομήγυρη ή δέ άλλη λέγει τό καθιερωμένο στην περίπτωση αυτή δίστιχο:

’Ανοίξατε τόν κλήδονα νάβγη δ χαριτωμένος 
όπου τά κάστρα πολεμεΐ καί βγαίνει κερδεμένος

Ό καθένας καί ή κάθε μια από τήν ομήγυρη κατά σειρά, προσκα
λούμενη λέγει ένα δίστιχο, σύγκαιρα δέ βγάζουν ένα αντικείμενο από τό αγ
γείο, πού δίνεται στον κάτοχό του, άμα τάναγνωρίση ως δικό του. Σαύτόν 
δέ καί εφαρμόζεται τό στήν τύχη δλότελα, άπαγγελθέν δίστιχο, πού συμβαί
νει νάναι ευνοϊκό ή δυσμενές. Τά τυχαΐσ αυτά δίστιχα αποτελούν τούς χρη
σμούς ή τις προμαντεύσεις για τό ερωτικό μέλλον τού καθενός από τήν 6- 
μήγυρη. ‘Ο κλήδονας εξακολουθεί ώς ότου βγάλουν από τό αγγείο καί τό 
υστερνό αντικείμενο. Έν μέσφ όμως των ερωτικών δίστιχων λέγονται καί 
μερικά μέ κάθε ελευθερία, πού τέρπουν τάφτιά τά δοκιμασμένα σαύτά, προ- 
καλοϋν όμως τό ερύθημα στά μάγουλα των αθώων καί αφελών τής δμηγύ- 
ρεως. Τό νερό τού αγγείου κατόπιν τό πίνουν. ’Από τό νερό εικάζεται δν θά 
γίνη εκείνο πού επιθυμεί αυτός πού τό πίνει. ’ Αν τό νερό παρουσιάζη φυ- 
σαλίδες, τή στιγμή πού φέρεται στά χείλή, θεωρείται αυτό καλός οιωνός, 
ειδεμή τό εναντίον». Αυτή ή περιγραφή—τού Γάλλου περιηγητή—τού κλή
δονα καθόλου δέ διαφέρει από ό,τι γίνεται καί τώρα στις 24 ’Ιουνίου. Δια
φέρουν μονάχα τά δίστιχα στο άνοιγμα τού κλήδονα.

Στή Σμύρνη έλεγαν τά έξης :

’Ανοίξατε τόν κλήδονα στ’ "Αη—Γιαννιοΰ τά χάρη 
Κιόποια ναι καλορίζικη όποιο αγαθό νά πάρη.

Στήν Κρήτη είναι επίσης χαρακτηριστικό τό εξής τετράστιχο από τή 
συλλογή τού Πάσσωβ :

’Ανοίξατε τόν κλήδονα στ’ "Αη — Γιαννιοΰ τά χάρη 
Σήμερα θέλει νά βρεθή όπου ναι ριζικάρι.
Καί πάλι τόν ξανοίξατε νά βγή καί τό δικό τση 
Τής καλομοίρας καί ξανθής νά δή τό ριζικό τση.

Όπως βλέπει δ αναγνώστης ή συνήθεια τού κλήδονα είναι αρχαία, 
αρχαιότατη, συνδεόμενη μέ τή λεγάμενη από τή μαντική τών αρχαίων «από 
κληδόνων». Ό Κλήδονας χάνοντας τόν χαρακτήρα τής γενικής μαντικής,
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πού είχε η παλιά κληδών. περιωρίσθηκε μόνο στους ερωτικούς χρησμούς. 
Τη δέ θεά Κλήδονα την άντεκατέστησε δ "Αη Γιάννης, πού επικαλούνται 
τη χάρη του στο άνοιγμα τοϋ κλήδονα. Τό μέγα πλήθος τών συλλογών δί
στιχων, πού ή λαϊκή μούσα δημιούργησε στη Θράκη, Μακεδονία, Κρήτη, 
Πελοπόννησο, Νησιά καί Στερεά τάχει κατατάξει δ Ν. Πολίτης μεθοδικά 
κα'ι σοφά. Είναι θαυμαστά καί μουσικώτατα καί ποιητικότατα δημιουρ
γήματα, πού τιμούν τον Ελληνικό λαό.

ΠΟΛ. ΤΤΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Πηγές πρόχειρες για ιό &έμα

Άρχεϊον Θρακικοΰ θησ. τόμ. Η', σελ. 160, τόμ. Ε', σ. 158, τόμ. ΙΓ', σελ. 
230, θρακικά τόμ. Τ' ,  σελ. 367, τόμ. 1Β', σ. 326, θρακ. τόμ. θ ', σ. 333 — 34, τόμ. 
ΙΑ', σ. 161 —176, τ. Δ', σ. 240 κέξ., τ. Β', σ. 183, κέξ., θρακική Έπετηρίς σελ. 
169—172, Άρχ. θρ. θησ. τόμ. ΙΑ', σελ. 124 — 125 τόμ. 5", σελ. 218, Ελληνικός 
Πόντος σ. 46, Ηθογραφίες θρακικές τόμ. Γ', Καρπαθιακά σ. 117 —176, ΆΟηνά 
τόμ. 44 σ. 129, Μαρμαρινά νέα φ. 45 — 1948, Προσφογ. Κόσμος 20—6 —48, Σύμμι- 
κτα λαογρ. Ν. Πολίτη τόμ. Α', σ. 87 κέξ. Έρανιστής Σμύρνης έτ. Γ' Μάιος 1911.

Η ΤΟΡΕΥΤΙΚΗ—ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ—ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ

Άπό χρόνια λαβαίνοντας αφορμή ό μακ. Κ. Μυρτ. Άποστολίδης, 6 

συγγραφέας τής ιστορίας Φιλιππουπόλεως, άπό τά δημοσιεύματα τού Βουλ
γάρου αρχιτέκτονα Κοΐτσεφ έπεχείρησε νά διαφώτιση τό ζήτημα, διαφωτί
ζοντας και τον συγγραφέα, πού όπως δλοι οί Βούλγαροι επιστήμονες αύτα- 
πατώμενοι άπό τήν τωρινή βουλγαρική τών εκκλησιών ιδιότητα, νομίζουν 
δτι δ διάκοσμος τών εκκλησιών στη Βουλγαρία καί ’Ανατολική Ρωμυλία εί
ναι έργο τής βουλγαρικής στον καιρό τής Τουρκοκρατίας τορευτικής, ξυλο
γλυφίας καί διακοσμητικής, πού τώρα έξέλιπε, καί ότι οΐ τεχνίτες ήταν αύ- 
τοδίδακτοι Βούλγαροι ιθαγενείς. Αυτή ϊσα-ϊσα ή ολοσχερής έκλειψις τής τέ
χνης αυτής μέσα σε μιά γενεά, δπως τεκμαίρειαι άπό τις βουλγαρικές εκκλη
σίες, πού χτίσθηκαν άπό τον καιρό πού απελευθερώθηκαν ως τώρα, καί πού 
τά τέμπλα τους είναι tabula rasa, δείχνει δτι δεν υπήρχε τέχνη βουλγαρι
κής τορευτικής καί ξυλογλυπτικής καί διακοσμητικής καί δτι ήταν επείσαχτη, 
πού τήν άσκοϋσαν τεχνίτες μετακαλούμενοι άπέξω. Αυτό τό μαρτυρά κΡ δ 
σύγχρονος Κ. Μωραβένωφ λέγοντας : « ’Επί τού Μητροπολίτου Παϊσίου 
(1818 —1821) κατεσκευάσθη 6 ξυλογλυπτικής τής εκκλησίας 'Αγίας Μαρίνης 
διάκοσμος (τέμπλον, άρχιερατικός θρόνος, άμβων, κουβοόκλιον 'Αγίας Τρα- 
πέζης) υπό Μετσοβιτών ξυλογλυπτών προσκληθέντων επί τούτφ υπό τού άρ- 
χιερέως διατηρούμενος καί νϋν μετά τήν άνοικοδόμησιν τής εκκλησίας». 
Αλλά καί μία επιστολή έξοφλητική τού ξυλογλύπτη Ί . ΙΙασκούλη, πού κα

τασκεύασε τό τέμπλο τής Ελληνικής εκκλησίας τού 'Αγίου Κωνσταντίνου
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στη Φιλιππούπολη και σο'ιζεται ανάμεσα στους κώδικες Φιλιππουπόλεως, βε
βαιώνει τό πράγμα αναμφισβήτητα. Είναι από τον κώδικα Φιλιππουπόλεως. 
«Διά τοΰ παρόντος εκκλησιαστικού εξοφλητικού αποδεικτικού και έμμαρ- 
τύρου γράμματος γίνεται δήλον δτι δ μάστο)ρ Γιάννης ΙΙασχούλης Μετζο- 
βίτης ταληδούρος ώμολόγησεν ίδίφ στόματι κατά τό ένυπόγραφον κονδράτον 
του μέ τό νά έσυβφώνησε μετά τών ενοριτών τού Αγίου Κωνσταντίνου διά 
να κατασκευάση τό τέμπλον τής εκκλησίας κατά τό σχέδιον τής Βιέννης όμού 
μέ τον δεσποτικόν θρόνον κσι τό κουβουκλιον τής Αγίας Τραπέζης διά γρ. 
22.370... κτλ.»

Την εκκλησία αυτή μνημονεύει ό Cerlach στο τέλος τοΰ 16ου αιώνα, 
πού άνεκτίσθη στά 1832 μεγαλύτερη και μεγαλοπρεπέστερη και τη διακό- 
σμησή της άνέλαβε δ ύπογραφόμενος Μετσοβίτης Γ. Πασκοΰλης.

'Ο εσωτερικός ξυλένιος διάκοσμος τής εκκλησία: αυτής καθώς και 
τή: 'Αγίας Μαρίνης, τής 'Αγίας Κυριακής καί τής Παναγίας στη Φιλιππού- 
πολη καί άλλων αλλού, είνε άξιος πολλής μελέτης, γιά την τορευτική καί ξυ
λογλυφία στο καιρό τής Τουρκοκρατίας καί ξεχωριστά σιά πρώτα πενήντα 
χρόνια τοΰ 19ου αιώνα. Τά τέμπλα, οϊ άμβωνες, οί αρχιερατικοί θρόνοι, 
τά κιβούρια τών αγίων τραπεζών καί τά εικονοστάσια γενικά τορευμένα καί 
συνθεμένα καί δουλεμένα καλλιτεχνικά, παριστάνουν αρμονικά συμπλεγμένα 
φυτά, λουλούδια, καρπούς, πουλιά, ζώα καί χερουβείμ. Μερικά είνε θαυμά
σια χρυσωμένα. Αυτά τά έργα τέχνης προσπαθούν οί Βούλγαροι νά παρα- 
στήσουν ως βουλγαρικά. Αλλά είνε πλάνη μεγάλη, άν καί καταπιάσθηκαν νά 
μιλήσουν πλανώμενοι σκόπιμα καί επιστήμονες δπως δ πολύς Filow, πού 
παραδέχτηκε δτι είνε τέχνη βουλγαρική καί δχι ελληνική, δπως είνε παρα
δεγμένο από τούς Βυζαντιολόγους επιστήμονες.

Ή  τέχνη αυτή είνε συνέχεια τής Βυζαντινής παραδόσεως μέ κάποια 
επίδραση αραβική καί τής άναγεννήσεως. Την ασκούσαν οί τεχνίτες στήν 
Πόλη στή μακρά αγορά, δπου ήταν νά εργαστήρια τών ξυλογλυπτών Ελλή
νων. Άναφέρεται στον Κερδώο 'Ερμή τόμο II 1817, Βιέννη, σ, 410 τό εξής: 
« ’Άλλοι (Έλληνορωμαΐοι) γλύπτουσι καρυόξυλα κατά τήν χρείαν εις διά
φορα ξόανα καί σχήματα διά τά τέμπλα τών εκκλησιών, εικονοστάσια, 
θρόνους, άμβωνας, αναλόγια καί άλλα γλυπτά έπιπλα ή στολίσματα τών 
οικιών' ουτοι επιτηδεύονται καί εις τό μωσαϊκόν έξοοκόλλημα πολυσχήμων 
κοχλοστράκων (σαδεφίων) καί θαλασσίων χελωνών», πού βεβαιώνουν τό 
πράγμα καταφανέστατα.Ή ύποτιθεμένη λοιπόν ξυλογλυφία καί τορευτική 
πού επικαλούνται οί Βούλγαροι επιστήμονες, είνε αυτή ή τέχνη ή βυζαντινή, 
πού παρήκμασε καί ασκήθηκε καί στον καιρό τής Τουρκοκρατίας στή Θράκη, 
Μακεδονία, Μικρά ’Ασία, ‘Ελλάδα καί στή σημερινή Βουλγαρία από 'Έλ
ληνες τεχνίτες, πού τούς προσκαλούσαν από τήν Πόλη κι’ αλλού, δπου ζούσε 
ή τέχνη αυτή, γιά νά έργασθούν. Αυτό δέν μπορεί κανείς νά τό αμφισβητήση.
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“Ολοι δέ οί ναο'ι στή Βουλγαρία, πού είναι στολισμένοι μέ ξυλογραφίες ήταν 
μια φορά ελληνικοί, πού χτίστηκαν καί διακοσμήθηκαν από τις ελληνικές 
κοινότητες μ’ "Ελληνες τεχνίτες, πού διατηρούσαν τή βυζαντινή πσράδοση, 
και πού αρπάχτηκαν από τούς Βουλγάρους άλλοι στον 19ον αιώνα κι’ άλλοι 
στα 1906, δταν έκδιώχίληκε ό Ελληνισμός καί καταλύθηκαν οί ελληνικές ορ
θόδοξες κοινότητες και περιήλθαν οί εκκλησίες μ’ δλα τα ευαγή κτήαατα στα 
χέρια των Βουλγάρων. “Ετσι οί ναοί, πού μνημονεύει ό αρχιτέκτονας Κόίί- 
τσεφ στη Φιλιππούπολη, στο Σιστόβι, στο ΙΙαζαρτζίκ, Στενίμαχο κι* άλλου 
οί άμβωνές τους οί σκαλιστοί, οί αρχιερατικοί θρόνοι, τά εικονοστάσια, τά 
τέμπλα καί κιβούρια είναι δλα ελληνικά δημιουργήματα κι’ αυτά καί ή τέ
χνη τους. Ό διάκοσμος τής μονής Ρήλας, πού μνημονεύουν οί Βούλγαροι, 
κι’ αυτός έγινε κείνα τά χρόνια, πού στολίσθηκαν καί οί ελληνικές εκκλησίες 
καί τον διακόσμησαν “Ελληνες, πού κάλεσαν απέξω, γιατί είναι ’ίδιος κι’ α
παράλλακτος προς τό διάκοσμο των άλλων ελληνικών εκκλησιών. Ό  ’ίδιος δέ 
ξυλογραφικός διάκοσμος άπαντά καί σ’ δλα τά μέρη τής Ελλάδος καί στά 
νησιά καί στη Μικρά 'Ασία, στη Συρία, κι’ άλλου, δπου βουλ,γάρικο ποδάρι 
δεν πάτησε ποτέ.

Έτσι μπορούμε νά βγάλουμε τό συμπέρασμα : δτι μάταια, οί Βούλ. 
γάροι καί δ Κόϊτσεφ καί δ Filow οίκειοποιοϋνται μια τέχνη πού είναι ελ
ληνική καί άδικα ό Filow καί άλλοι άρχαιολόγοι καί άρχιτέκτονες παρα
ποιούν τήν άλήθεια πού είναι μιά : πώς ή ξυλογλυφική είναι τέχνη παραδο- 
μένη από τό Βυζάντιο ελληνική, πού συνεχίζεται καί σήμερα, ενφ στή Βουλ
γαρία δχι μόνο δέν συνεχίζεται, άλλά καί έσβυσεν ή παράδοση νά κοσμούν 
τις εκκλησίες τους μέ ξυλογλυφήματα πού δέν είναι έργα τέχνης βουλγαρικά. 
"Ο,τι έχουν νά έπιδείΕουν είναι έργα ελληνικά τής Τουρκοκρατίας από Με- 
τσοβίτες τεχνίτες πού φημίζονταν γιά τήν τέχνη τους αυτή ')·

Π Ο Λ ΥΔ . ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟ ΥΛΟΥ

Θ'. Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΤΓΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΑΤΤΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Ή  άρχαιόιης τής Θρακικής πόλεως Διδυμοτείχου άποδεικνύεται καί 
έκ τών άνευρισκομένων εν αυτή πολλών καί ποικίλων νομισμάτων, πάσης ε
ποχής, χρυσών, αργυρών, χαλκών ή όρειχαλκίνων κλπ. Άνευρέθησαν δέ καί 
άνευρίσκονται έτι καί νύν, εις διάφορα μέρη αυτής, καί είς τό μέγα φρού- 
ριον, ήτοι τήν μεγάλην άκρόπολιν (Καλαί, Χισσάρ, Κάστρο), ήτις φέρει ει- 
σέτι ’ίχνη θρακοπελασγικής εποχής, καί εις τά προς τον Έρυθροπόταμον 
κράσπεδα τού δευτέρου καί μικροτέρου λόφου, τού υπό τών κατοίκων άπό 
πολλών δεκαετηρίδων καλουμένου 'Αγία Πέτρα. Διάφορα νομίσματα, καί 1

1) Βλ. Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. g·', σ. 63,



Σ ημ ειώ μ ατα 297

πρό πάντων χρυσά και αργυρά, έφυγαδεύθησαν μέχρι τούδε πρός διαφόρους 
διευθύνσεις πωλούμενα κρυφίως. "Από 1930 και εντεύθεν ασχολούμενοι μέ 
την γενικήν ιστορίαν τού Διδυμοτείχου, ένδιεφέρθημεν και περί τών νομι
σμάτων, των άνευρισκομένων εν αυτήν δια νά άποδείξωμεν καί δι’ αυτών 
την αρχαιότητά του. Άνεζητήσαμεν προ; τούτο καί ήγοράσαμεν, εκ τού υστε
ρήματος ημών, μερικά παρά διαφόρων πολιτών, εργατών, γεωργών κ. λ. π. 
Δυστυχώς μερικοί ήρνούντο ζηλοτύπως νά δώσουν ή νά πωλήσουν τά παρ’ 
αυτών ευρισκόμενα ή κατεχόμενα νομίσματα. Καθώς δέ ειχομεν άντιληφθή, 
άλλοι ούτε καν ήθελον νά γνωσθη, δτι κατείχαν αρχαία νομίσματα. Τά χρυσά 
ήσαν δλως άφαντα, εϊδομεν δύο μόνον.

Συνελέξαμεν υπέρ τά 250 τεμάχια. ’Εξ αυτών είναι 25 αργυρά, καί 
τινα επηργυρωμένα, τά δέ υπόλοιπα χαλκά ή ορειχάλκινα. IIαρεδώσαμεν εις 
το Νομισματικόν Μουσεΐον ’Αθηνών, τή υποδείξει τής Διευθυντρίας αυτού 
αξιότιμου κυρίας Ειρήνης Βαροόχα, τά έξης: 'Εν άργυροΰν ήμίδραχμον ΙΙα- 
ρίου, πόλεως τής Μικράς ’Ασίας (4ου αϊώνος π.Χ.). "Εν άργυροΰν τής Ρω
μαϊκής Δημοκρατίας μετά είκόνος τού Αινείου, φέροντας έπ’ ώμου τον πα
τέρα τομ. "Ενδεκα ορειχάλκινα ελληνικά, ρωμαϊκών χρόνων (Άγχιάλου, ΙΙε- 
ρινθίων, Νέρωνος, Άδριανουπόλεως, Καρακάλλα, Γορδιανοϋ, τού επί Καί- 
σαρος Αύγούστου βασιλέως τών Όδρυσών Ροιμητάλκου τού Α', 11 π. X. 
μέχρι 1 2  μ. X , καί Άδαίου). Καί επτά χαλκά βυζαντινά τών αΰτφιρατόρων 
’Ανδρονίκου Β' τού πρεσβυτέρου καί τού ’Ανδρονίκου Γ' τού νεωτέρου.

‘II κυρία Βαρούχα είχε την ευγενή καλωσύνην νά εξετάση, επανει
λημμένο);, εν πρός έν, δλα καί νά κατατάξη κατ’ είδος καί εποχήν ώς εξής :

1) Αρχαία 'Ελληνικά, ορειχάλκινα : (Μαρωνείας, Μεγ. ’Αλεξάν
δρου Φιλίππου Β\ Λυσιμαχείας, Άδαίου κ. λ. π.) 2) Άρχαϊα  *Ελληνικά, 
Αργυρά : (Θασίων εις μέγα σχήμα, Μεγάλ. ’Αλεξάνδρου, Παρίου κλπ.). 3) 
Ρωμαϊκά, χαλκά fj όρειχάλκινα : (Τραϊανού Δεκίου, Γαλλιηνού, Κλαυ- 
δ'ου Β', Αύρηλιανού, Πρόβου, Λιοκλητιανοΰ, Κωνσταντίνου Χλθ)ρού, Μα- 
ξιμίνου Δάζα, Λικινίου, Μεγ. Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Β', Μεγ. Θεο
δοσίου, Όνωρίου κ.λ.π). 4) Ρωμαϊκάf Αργυρά : (Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, 
Βεσπεσιανού, Τραϊανού, Άντωνίνου Ευσεβούς, Κομμόδου, Καρακάλλα, Γέτα, 
Γορδιανοϋ, Μαξιμίνου Δάζα κλπ ). 5) Βυζαντινά, χαλκά : Είναι αρκετά, 
μέ συνεχή σειράν άπ’ αρχής μέχρι καί τών Παλαιολόγων. Μεταξύ αυτών εί
ναι καί έν τού έν Διδυμότειχό) τό 1193 γεννηθέντος αύτοκράτορος τής Νί
καιας Ίωάννου Γ' Βατάτση Δούκα, 1224 —1254). 6 ) Άρα βοιονρκικά καί 
τουρκικά : Είναι αρκετά, τών οποίων τά πλεΐστα χαλκά, τινά δέ έξ ήλέκ- 
τρου ή επηργυρωμένα

’Έχων τις ύπ’ δψιν, δτι τά νομίσματα ταύτα καί πλεΐστα δσα άλλα, 
άνευρέθησαν παλαιόθεν, ανευρίσκονται δέ έτι καί νύν, έν Διδυμοτείχφ, δέν 
δύναται νά διαμφισβητήση την πολιάν αρχαιότητα τής πόλεως ταύτης. Συ*
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νεπώς τό Διδυμότειχου δεν είναι απλώς βυζαντινόν, ούτε διάδοχος καί συνέ
χεια τής ρωμαϊκής Πλωτινουπόλεως επί τής ιδίας τοποθεσίας. Δηλαδή Διδυ- 
μότειχον καί Πλωτινοΰπολις δεν πρέπει να ταυτίζωνται. "Αγνωστος μέχρι 
τοϋδε είναι ή ακριβής τοποθεσία τής ΙΤλωτινουπόλεως. Καί έκειτο μεν ή 
πόλις αυτή, κατά τινας χρονογράφους καί συγγραφείς, ούχί μακράν τοΰ Δι
δυμοτείχου. Πλήν δεν υπάρχουν αποδείξεις, ότι έκειτο επί τής θέσεως τοΰ 
Διδυμοτείχου, ούτε επί τοΰ μόλις εν χιλιόμετρου άπέχοντος λόφου τής 'Αγίας 
Πέτρας. Δεν λύει δε τό ζήτημα καί ή πρό τινων ετών άνευρεθεΐσα παρά τήν 
'Αγίαν Πέτραν αναθηματική επιγραφή τών «Πλωτινοπολιτών» (Ίδέ πραγ
ματείαν ημών: «'II εν Λιδυμοτείχφ άνευρεθεΐσα αναθηματική επιγραφή τών 
Πλωτινοπολιτών» εις τό περιοδικόν «Θρακικά», τόμος Η’, έτος 1936 'Ιδέ 
επίσης καί τό Λεξικόν Α. Σαμοθράκη εις τάς λέξεις Διδυμότειχον καί Πλω- 
τινόπολις, εις τους τόμους τοΰ « ’Αρχείου Θράκης», ένθα υποστηρίζεται ώς 
ορθή ή ήμετέοα γνώμη). ΕΙς τούς άντιφρονοΰντας δε καί έρωτώντας «ποιον 
ήτο εις τούς αρχαίους χρόνους τό όνομα τής πόλεως Διδυμοτείχου ; », έκτος 
τών όσων άλλοτε έγράψαμεν, άντερωτώμεν καί ημείς: «ποιον ήτο τό παλαιόν 
τυχόν όνομα τής... ρωμαϊκής πόλεως ΙΊλωτινουπόλεως ; » καί άντιπροβάλλο- 
μεν, ότι τό Διδυμότειχον έχει απτά καί σοβαρά ίχνη καί σημεία πελασγικής 
άρχαιότητος, χωρίς νά προχωρήσωμεν εις λεπτομέρειας, περί τών οποίων 
έγράψαμεν άλλοτε.

ΑΡΧΙΜ. Ν. ΒΑΦΕ ΙΔΗΣ

Γ. Ε Β Ρ Ο Σ  — Μ Α Ρ Ι Τ Σ Α

Ό  ποταμός τής Θράκης 'Έβρος ονομάζεται, ώς γνωστόν, υπό τοΰ λαοϋ 
τής χώρας καί Μαρίτσα. "Ολοι δε θεωροΰμεν τό όνομα τούτο ώς σλαυϊκόν. 
Εΐχομεν ΐδει καί άλλοτε εις τό περιοδικόν «Θρακικά» (τόμ. 1ος, έτος 1928, 
σελ. 337 καί εις άλλον τόμον) περί τοΰ άν τό όνομα Μαρίτσα είναι σλαυϊ- 
κόν ή ελληνικόν. ’Αλλά δεν εΐχομεν δώσει μεγάλην προσοχήν. Μελετώντες, 
όμως, τελευταίως εις τό «Άρχείον Θράκης» (τόμ. Η\ σελ. 237 καί τόμ. Γ. 
σελ. 278) τό «λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης» τοΰ μακαρί
του Άχ Σαμοθράκη, εΐχομεν ΐδει πάλιν τό ίδιον. Τήν φοράν ταυτην είχε 
κινηθή ή περιέργειά μας καί έσκεπτόμεθα νά άνακ.ινήσωμεν τό ζήτημα, δι- 
δομένης αφορμής. Τήν αφορμήν μάς έδωσεν ό'κ. II. Παπαχριστοδουλου εις 
τήν πραγματείαν τοΰ «Ή  έλληνικότης τής Θράκης» εν τώ 16ω τόμιρ τοΰ 
’Αρχείου Θράκης (έτος 1951, σελ. 21). Γράφων, έκτος άλλων, καί διά τά 
«Τοπωνυμία» τής Θράκης, χαρακτηρίζει αυτά ώς μή «σλαβικά» καί προσθέ
τει : «Δέ μπορεί κανείς νά βρή κανένα τοπωνύμιο σλαβικό στήν ονομασία 
τών χωριών, ποταμών, βουνών, πόλεων, τής σημερινής Θράκης». Έ ν συνε
χείς δέ αναφέρει : « ’Απ’ εναντίας λέγει δ Σταμ. Ψάλτης στο έργο «Θράκη», 
πάντα τά τοπωνυμία είναι ή αρχαίας Θρακικής καταγωγής (Βιζυη, Έργί-
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νης, Σηλυβρια), η «ρχ.«ίας Ελληνικής (Άδριανοόπολις, Χαριουπολις, Καλ- 
λίπολις, Σκοπός, Σκόπελος), ή μεσαιωνικής και νεωτέρας (Σκεπαστόν, Γέννα, 
Κρυόνερον), ή τέλος τα πλειστα τουρκικής καταγωγής... Ούδέν μεσαια)νικόν 
σλαβικόν εκτός τοϋ ονόματος Μαρίτσα τοϋ ποταμού “Εβρου, όπερ δμως ε
ξηγείται, διότι ή ονομασία οΰτη οφείλεται εις τούς κατοίκους τής Βορείου 
Θράκης ή ’Ανατολικής Ρα)μυλίας έν ή έχει τάς πηγάς του εις τον πρώτον 
ροΰν ό ποταμός αυτός».

’Επανερχόμενα ήδη εις το λεξικόν τού Σαμοθράκη Γράφει : «Μα- 
ρίτζα ή Μαρίτσα. ’Ονομασία τοϋ "Εβρου, άναφερομένη διά πρώτην φοράν 
υπό Ίσαακίου τού Κομνηνοΰ... περί τά τέλη τοΰ βίου του (1151—1152). 
Μετά τον Ίσαάκιον Γεώργιος δ ’Ακροπολίτης, ιστορικός τοΰ δεκάτου τρίτου 
αΙώνος, άναφέρων τον "Εβρον ... λέγει, ότι κοινώς εκαλείτο «χωρητική διαλέ- 
κτφ Μαρίτσα» (χρονικόν, 33, 35, και 43). ’Αλλά τόσον ό Ίσαάκιος, δσον 
και δ Άκροπολίτης απλώς αναφέρουν τό δνομα, χωρίς τίποτε νά προσθέ
σουν περί τής νέας ταότης ονομασίας. Οί Σλαΰοι ετυμολογούν τό δνομα 
Μαρίτσα έκ τοΰ Moritsi ή Moravitsi, ονόματος σλαυϊκής φυλής, εκ τοϋ 
mar—mir, τό όποιον σημαίνει ειρήνην, ηρεμίαν. Κατά τόν Κ. Μ. Άπο- 
στολίδην πιθανώτερον, δτι προήλθεν έκ τοϋ αρχαίου Θρακικοΰ ονόματος Μά- 
ρισσος ή Μάρις, διά τοϋ όποιου οί Θράκες έκάλουν τούς ποταμούς, ένεκα 
τής λαμπηδόνος τής επιφάνειας ακτών. Τό θέμα—μάρ — σημαίνει λάμπειν 
(μαρμαίρω, μάρμαρος, μαρμαρυγή). Άλλοι πάλιν ετυμολογούν αυτό έκ τοΰ 
ίνδοευρωπαϊκοΰ ονόματος ηιμΓ==τέλμα, λίμνη, θάλασσα, δθεν καί τό ελλη
νικόν μόριο (—ρέω), τό λατινικόν mare (=θάλασσα), τό γαλλικόν marais 
(=τέλμα), τό αγγλικόν marsh, κ.τ.λ. καί ερμηνεύουν αυτό διά τοϋ ρεύμα, 
ποταμός. (ΓΙρβλ. Μ. Γεδεών, τό τυπικόν τής Μονής τής Θεοτόκου τής κο- 
σμοσωτείρας έν τή Έκκλ. Άληθεία, έτος 18, σελ. 1 1 2 , 144, 188 καί εξής.— 
Κ. Μ. ’Αποστολίδου περί Φιλιππουπόλεως εις Θρακικά, τόμ. Α'. έτος 1928, 
σελ. 337. Α. Σαμοθράκη, "Εβρος ποτάμιός εις Θρακικά, τόμ. 12ος»).

ΙΙοία άποψις είναι ορθή ; ή λέξις Μαρίτσα είναι σλαυϊκή ή ελλη
νική ; ΙΙάντως απαιτείται ειδική γλωσσολογική έξέτασις, αλλά προς τούτοις 
καί βαθεΐα ιστορική έξυχνίασις, διά νά άποφανθή τις θετικώς. Ύποβάλλο- 
μεν δμιος μερικός κριτικάς παρατηρήσεις διά νά προκαλέσωμεν τούς τυχόν 
δυναμένους νά άναλάβουν τό έργον άποτελεσματικώτερον.

1) "Οταν άναφέρωμεν λέξεις αρχαίας θρακικάς, θρακοελληνικάς, ή ελ
ληνικός καί ίνδοευρωπαϊκάς, αΰται δεν διαφέρουν συνήθως, αί δέ ρίζαι των 
συμπίπτουν έν πολλοΐς. Επομένως τό άρχαΐον θρακικόν δνομα Μάρισσος ή 
Μάρις καί τό θέμα Μάρ καί τό ρήμα Μόριο καί αί αντίστοιχοι εύρωπαϊκαί 
νεολατινικαί λέξεις, αποτελούν έν καί τό αυτό καί έχουν τήν ιδίαν περίπου έν
νοιαν καί σημασίαν. Τό ρεύμα, ή λίμνη, δ ποταμός, ή θάλασσα μαρμαίρουν,
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λάμπουν. Τί λοιπόν μάς εμποδίζει νά δεχθώμεν τό όνομα Μαρίτσα ώς άρ- 
χαΐον θραχικόν η θρακοελληνικόν ;

2) Θά έφερε τις ίσως άντίρρησιν, προβάλλων, δη ή κατάληξις τοΰ 
ονόματος Μαρίτσα (τσα) είναι σλαυϊκή ! Άλλα τότε πώς θά έχσλαβήσωμεν 
τό όνομα Μάρισαος ; Πλήν τούτου, διατί νά μη λάβωμεν ύπ’ όψιν, ότι και 
η ελληνική γλώοσα έχει με την κατάληξιν αυτήν, λέξεις, παλαιάς και νέας, 
άφθονους. Ή  μήπως είναι ανάγκη νά φέρωμεν και παραδείγματα !

3) Διατί, τάχα, νά έτυμολογήσωμεν τό όνομα Μαρίτσα έκ τοΰ Mori· 
tsi ή Moravitsi και τοϋτο έκ τοΰ σλαυϊκοΰ m ar—η ι Ϊ Γ = ε ϊ ρ ή ν η ,  ηρεμία καί 
(όχι εκ τοΰ θρακικοΰ Μάρ κτλ. Μήπως οί Σλαΰοι μάς έδίδαξαν την γλώσσαν 
καί μάς έξεπολίτισαν, ή ήμεΐς σί "Ελληνες αυτούς ;

4) Καί μήπως ή έν χρήσει παρά τοΐς Σλαύοις λέξις Mar-Mir, μακράν 
τοΰ νά είναι σλαυϊκή, δεν είναι αυτή αυτή ή ίδική μας. ή ελληνική, άφοΰ 
γράφεται με τά ίδια γράμματα, άφοΰ προφέρεται μέ την αυτήν φωνήν, άφοΰ 
τέλος έχει τήν ιδίαν έννοιαν καί σημασίαν ; Διότι καί αί δυο (Mar καί Μάρ) 
έχουν τήν έννοιαν τής μαρμαιρούσης, τρόπον τινά, ηρεμίας καί τής λαμπράς 
ειρήνης, ή οποία ακτινοβολεί εις τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου !

Κατά ταΰτα τό παρά τοΐς Σλαυοις mar είναι ελληνικόν, έ τομένως καί 
τό όνομα Μαρίτσα δεν είναι σλαυϊκόν, αλλά ελληνικόν. Καί ήδη, εις άλλους, 
μάλλον ειδήμονας καί ειδικούς, γλωσσολόγους καί λοιπούς, άπόκειται ή τε
λευταία καί οριστική άπόφασις καί γνοόμη.

ΑΡΧΙΜ. Ν. ΒΑΦΕΙΔΗΣ

ΙΑ'. ΕΣΝΑΦΙΑ Ή  ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΙ ΕΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΩι

Εις τον 16ον τόμον τοΰ ’Αρχείου Θράκης (1951, σελ. 54—75), δ κ. 
Π. Παπαχριστοδούλου έδημοσίευσε περισπούδαστον μελέτην υπό τον τίτλον 
«Τά έσνάφια... επί τουρκοκρατίας».Ό κ. Π έκτος άλλων ενδιαφερόντων ζη
τημάτων καί λεπτομερειών, αναγράφει τά έσνάφια ή συντεχνίας διαφόρων 
πόλεων τής Θράκης. Εις ταΰτα έθεωρήσαμεν καλόν νά προσθέσωμεν τά εξής 
περί έσναφίων Διδυμοτείχου, τά όποια δεν εΐχεν ύπ’ όψιν.

"Οπως αλλαχού τής Θράκης καί τοΰ υποδούλου έν γένει ελληνισμού, 
τοιουτοτρόπως καί έν Διδυμοτείχιρ ύπήρχον διάφορα έσνάφια ’Επί Μητρο
πολίτου Μεθοδίου (1878 —1893), οί κώδηκες τής Ίεράς Μητροπόλεως ανα
γράφουν πρακτικόν συνεδρίας τής Δημογεροντίας υπό ημερομηνίαν 13 Δε
κεμβρίου 1878. Έπρόκειτο περί ζητημάτων τοΰ ήρειπωμένου αρχαίου ναοΰ 
τοΰ Αγίου Νικολάου, περί τοΰ οποίου γράφομεν εις τήν πραγματείαν μας, 
«Τά ιερά προσκυνήματα τής Ελληνικής Κοινότητας Διδυμοτείχου». Κατά τήν 
συνεδρίαν λοιπόν έκείνην εΐχεν έγκριθή ό διορισμός έπιτροπής έκ 1 2  μελών, 
τών οποίων δύο μέν θά ήσαν δημογέροντες καί ως τοιοΰτοι έξελέγησαν ό 
Χατζή Χρήστος Άδαμίδης καί δ Γιουβάντσος Πάντσου. Δέκα δέ άντιπρό-



σωποι συντεχνιών. Διό καί «έγναιστοποιήθησαν υπό τοΰ μητροπολίτου οί 
πρωτομαΐσιορες και μαΐστορες των συντεχνιών νά ορίσουν αντιπροσώπους 
διά την επιτροπήν». Αί συντεχνίαι διώρισαν, 20 Δεκεμβρίου, τούς εΕης : «οί 
Καπηλάδες τούς κ. Χατζή Ρακοτσήν καί Γεώργιον ’Αντωνίου, οί κασάπη- 
δες (κρεοπώλαι) τον κ. Μουλκτζή Νικόλα, οί τουλκέρηδες (χτίσται) τον κ. 
’Αντώνιον Ευαγγέλου, οί ψωμάδες τον κ. Νικόλαον Χατζή Δημητρίου, οί 
ρεταπέριδες (γεωργοί) τον κ. Δανάση ΙΙέγογλου, οί άμπατζίδες τον κ. Στάϊ- 
κον Χατζή Νικόλσ, οί καπνάδες τον κ. Γεώργιον Ιίολπατζόγλου, οί πακ- 
κάληδες τον κ. ’Αθανάσιον ΓΙάντσου και οί ηαχταεβάνηδες τον κ. Δημή- 
τριον ’Αποστόλου». Έκ των ανωτέρω εξάγεται, δ'τι έν Διδνμοτείχω τό 
1 8 7 8  ύπήρχον 9  συντεχνίαι ώργανωμέναι ως φαίνεται και λαμβανόμε- 
ναι ύπ’ δψιν διά σπουδαία κοινοτικά ζητήματα Πόσαι καί ποΐαι άλλαι υπήρ
χαν προηγουμένως καί κατόπιν δεν γνωρίζομεν. Διότι εις τά σημειώματά 
μας εκ των κωδήκων ή άλλαχόθεν δεν έχομεν άλλο τι σχετικόν διά συντε
χνίας εκτός των ανωτέρω.

Έπ'ι τή εύκαιρίςι νομίζομεν απαραίτητον νά διορθώσωμεν μερικά 
λάθη εις τάς ονομασίας των έσναφίων έν τή προγματείφ τοΰ κ. Παπαχρι- 
στοδοόλου. Προήλθον, ως φαίνεται, εξ άγνοιας τής τουρκικής γλώσσης. 
Γράφει εσφαλμένως Άκτάρηδιυν αντί τοΰ ορθού ‘Αχτάρηδων, Μηχανετζή- 
δων αντί Μεϊχανετζήδων (ο’ινοπωλών). Σαχατζήδων αντί Σαατζήδων (ώρο- 
λογοποιών). Φουρναρτζήδων αντί Φουρνατζήδων. Σιλετζήδων αντί Σ ιίτε - 
τζήδων (παπλωματάδων—έκ τού chilte — σιλτέ, σιλτέδες). Γεμενετζήδων 
αντί Γεμενητζήδων (ή Γιεμενιτζήδων). ’Αναφέρει επίσης τό έσνάφιον των 
Άσταρτζήδων, έξηγών έν παρενθέσει (υφαντών), ένφ (άσταρτζή) Άσταρ- 
τζής καί πληθυντικώς (άσταρτζηλάρ) Άσταρτζήδες, είναι οί πωλοϋντες τό 
(άστάρ) αστάρι, λεπτό πανί, την φόδραν, δπως λέγομεν, ή οί προσράπτον- 
τες την φόδραν εις τά ένδυματα, ή τέλος πάντων, οί ΰφανταί τών άσταρίων 
καί επομένως δχι δλοι οί ύφανταΐ όλων τών ΰφαινομένων υφασμάτων. Γρά· 
φει προς τοΰτοις τό έσνάφιον Καξάσηδων (μεταξουργών) ').’Ίσως δρθότερον 
έπρεπε νά γραφή Κοζατζήδων (επεξεργαστών βόμβυκος μεταξοσκωλήκων 
προς εξαγωγήν μετάξινου νήματος), ή Κοβατζήδων (κατασκευαστών κουβά
δων), ή τέλος (Μ) κοζατζήδων (κατασκευαστών τού γνωστού καί έν Θράκη 
ποτού πόζα ή μποζά). Τά ονόματα ταύτα, καθώς καί άλλα παρόμοια, είναι 
πολύ γνωστά καί έν χρήσει καί μέχρι τής σήμερον ακόμη, χρησιμεύουν δέ 
καί ως έπίθετα ονομάτων, π. χ. Καβάφης, Καζαϊτζής, Κοζατζής, Κοβατζής, 
Μποζατζής. Ποιον δμοις εξ δλων ή άλλων παρομοίων καί ομοήχων νά λάβη 1
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1) Σ. Δ.—Καζάζηδων (μεταξουργών) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ τ. 3ος σ. 150 (’Αρ
χεία Μιχ. Γκιουμουσγκερδάνη). Πηγή δέ ή εγγυητική επιστολή έκαστου σωματείου 
προς Πατριάρχην Γρηγόριον (1821) ών κυριώτερα τ ’ άναφερόμενα.
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κανείς ύπ’ όψιν προς άντικατάστασιν τοΰ καθ’ ημάς εσφαλμένου Καζάση- 
δων; Μάλλον ιό «Καζατζήδων* (μεταξουργών), το όποιον έγράφη Καζάση- 
δων. ’Ακόμη αναφέρει καί όνομα έσναφίου (κατά Β. Δεληγιάννην) Καραμ
πατζήδων καί ερμηνεύει την λέξιν λέγων «κι’ (ονομάστηκαν έτσι από τό 
μαύρο χρώμα, πού έπαιρνε ή όψι τους από τις μάκρυνες οδοιπορίες κάτω 
από τον ήλιο στα ταξίδια τους τα εμπορικά*. Μάς φαίνεται όμως παράδο
ξον. Μήπως μόνον οί Άμπατζήδες ταξείδευαν καί μάλιστα διαρκώς, ώστε 
νά μαυρίσουν από τον ήλιο; Καθ’ ημάς φυσική έξήγησις τής ονομασίας Κα- 
ραμπατζήδων φαίνεται ή εξής: Οϊ άμπατζήδες, δηλαδή όσοι συνήθως έρρα- 
πτον ένδύματα από μαύρους ή σκούρους «άμπάδες», θά έλέγοντο Καρά— 
Άμπατζήδες—Καραμπατζήδες. Έάν όμως δεν πρόκειται περί Άμπατζήδων 
κάμνομεν τήν εξής ύπόθεσιν. Πιθανόν ή πηγή, εκ τής οποίας έλήφθη ή λέ- 
ξις Καραμπατζήδων, άνέφερε σειράν ονομάτων έσναφίων. Τό τελευταΐον 
όνομα ήτο 'Αραμπατζήδων (αμαξοποιών), γραφέν μέ τον σύνδεσμον «καί», 
δηλαδή : Καί Αραμπατζήδων. Κατόπιν δε έκ παραδρομής άνεγράφη υπό 
τοΰ κ. Π. Π. ή καί τοΰ Β. Δ., ώς και Μ. Άποστολίδη ή τών τυπογράφων 
ώς Καραμπατζήδων. Ή  ονομασία είναι πιστή αντιγραφή έκ τών κωδήκων 
ειλημμένη.

ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΛ. ΒΑΦΕ ΙΔΗΣ

ΙΒ' ΜΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΝ ΙΣΑΑΚΙΩι ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Πρό αρκετών ετών εις τό πλησίον τοΰ Διδυμοτείχου χωρίον Ίσαά- 
κιον, τό επί τουρκοκρατίας Ίσάκ Πασά, καλούμενον, ειχεν άνευρεθή καί με- 
ταφερθή είς Διδυμότειχον μία μαρμάρινη κεφαλή. Είχε γράψει σχετικώς ό 
μακαρίτης γυμνασιάρχης X. Δρακοντίδης είς τήν εφημερίδα «"Εβρος» τοΰ 
Διδυμοτείχου. Κατόπιν δέ, 30 ’Ιανουάριου 1937, έγράψαμεν· καί ημείς είς 
τήν ιδίαν εφημερίδα εκ Ξυλοκάστρου, όπου εϊχομεν μετατεθή, άφ’ ού πρό- 
τερον εϊχομεν μελετήσει τό εύρημα καί εϊχομεν λάβει καί εικόνα αυτού, τήν 
οποίαν καί δημοσιεύομεν ενταύθα.

Διά τούς έν Διδυμοτείχιρ γράφοντας ήδη, κατά τάς δυνάμεις αυτών, 
καί προσπαθούντας νά αποδείξουν τήν αρχαιότητα τού Διδυμοτείχου καί τής 
περιφερείας αυτού, αλλά καί διά πάντα ενδιαφερόμενον, άναδημοσιεύομεν 
τό άρθρον μας εκείνο, βελτιωμένον είς τό Άρχεΐον τής Θράκης. Έπιφυλασ- 
σόμεθα δέ νά γράψωμεν καί διά πολλά άλλα, έν μέσφ Λιδυμοτείχψ άνευρε- 
θέντα σπουδαιότερα αρχαιολογικά αντικείμενα.

Ή  μαρμάρινη εκείνη κεφαλή, ή οποία, έλπίζομεν ότι διαφυλάττεται 
μέχρι τούδε μαζί μέ άλλα ευρήματα, ήτο μικροτέρα τοΰ φυσικού μεγέθους 
ανθρώπινης κεφαλής καί παρίστανε, ως φαίνεται, μικρόσωμον άνθρωπον, 
όχι όμως καί μικράς ήλικίας. Τα μήλα τών παρειών έξωγκωμένων, έδείκνυον 
άνδρα τής κίτρινης μάλλον φυλής καί έν γένει τύπου ασιατικού. ’Εν τούτοις
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οί κοίλοι και βαθεΐς οφθαλμοί δεν είχον τά χαρακτηριστικά εκείνου. 'Η ρίς, 
καίτοι τεθραυσμένη, άνωθεν, από τοΰ ενός τρίτου πρός τά άνω, ήλέγχετο με- 
μεγάλ,η και πλατεία. Άρφότερα τά χείλη, μεγάλα καί σαρκώδη, προε&ειχον 
ως τά τής μαύρης φυλής. Τά ώτα πολύ δυσανάλογα πρός άλληλα, καθ’ δσον 
τό δεξιόν έτύγχανε, κατά τό μέγεθος και τον δγκον διπλάσιον τοΰ αριστερού. 
Το μέτωπον προεξεΐχεν ίκανώς υπέρ τον δεξιόν οφθαλμόν, υπέρ τον αριστε
ρόν δέ ήτο ήκρωτηριασμένον. Τό κρανίον γενικώς ήτο κανονικόν. Τό όλον 
μάρμαρον είχε καί άλλους ακρωτηριασμούς καί παρουσίαζε καί άλλης ανω
μαλίας. Αί δυσαναλογίαι αΰται είναι ένδειξις, ότι τό έργον παρημελήθη ή 
έγκατελήφθη κατά την διάρκειαν τής κατασκευής καί επεξεργασίας αυτού, 
ούτως ώστε νά μή έξέλθη εκ τών χειρών τοΰ τεχνίτου συμπεπληρωμένον καθ’ 
δλα καί τέλειον. Τούτο διαπιστούται, όχι μόνον εκ τής γενομένης ανωτέρω 
περιγραφής, παρειών, χειλέων, ώτων, μετώπου κτλ. άλλά καί έκ τών εξής : 
Καί πρώτον μέν έκ τής έξωγκωμένης βάσεως τής δεξιάς πλευράς τής ρινός, 
άνωθεν, από τοΰ δεξιού 
οφθαλμού, μέχρις τής 
κάτω άκρας. Δεύτερον 
δέ κυρίως, έκ τών λίαν 
βαθέων χαραγμάτων καί 
άπολειαντικών τρόπον 
τινά, αποξέσεων, υπό 
τοΰ τεχνίτου, διά τών ει
δικών αυτού εργαλείων.
Τά χαράγματα ταύτα εί
ναι δμοια πανταχού, δχι 
μόνον επί δλου τού προ
σώπου, άλλά καί τού κρανίου. Καί μάλιστα κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά μή 
δύναταί τις νά ύποθέση δτι δεικνύουν, ϊσως. εις μέν τό κρανίον την κόμην, είς 
δέ τό πρόσωπον τά λεγάμενα «γεροντικά ζαρώματα» τού δέρματος. Πρός τού- 
τοις τυγχάνει καθ’ ολοκληρίαν απόβλητος ή γνώμη τού Δρακοντίδου."Οτι δη
λαδή τά καθ’ ημάς, πρό τής πλήρους επεξεργασίας καί άπολειάνσεως γενό- 
μεναι υπό τοΰ τεχνίτου χαράγματα ταύτα, ώς καί ή έν τφ μαρμάρφ παρου- 
σιαζομένη έν γένει ακαταστασία καί αι ελλείψεις «πλήν τών υπό τού γλύ
πτου κατασκευασθεισών διά σφύρας ευθειών γραμμών, δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή κατασκευή τού τεχνίτου, άλλά προήλθεν έκ φθοράς μακράς, είτε δι’ 
ύδατος είτε διά ζωυφίων γής ή τοΰ βορβόρου, άτινα, εύρόντα τήν πέτραν έν 
καταλλήλω τόπφ ύγρότητος καί μή πολύ κληράν, ήδυνήθησαν νά κατατρώ- 
γωσιν αυτήν, καί οΰτω νά κατασκευασθή ή διάβρωτος κατάστασις τής μορ
φής. Καί διά νά προχωρήση μέχρι τούτου τοΰ φαγώματος ή κατάστασις, 
έπέρασαν πολλά χρόνια βεβαίως».
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Συμφώνως προς την Ιδικήν μας γνώμην, κατά την όποιαν τό έργον 
έμεινεν όπως ειπομεν άσυμπλήρωτον, δεν δύναιαι νά γίνη σοβαρός λόγος 
περί καλοί η κακοΰ τεχνίτου καί περ'ι ωρισμένης τεχνοτροπίας. Ούτε περί 
έξακριβώσεως τοιαΰτης η τοιαύτης φυσιογνωμίας καί χαρακτηριστικών εν 
γένει γνωρισμάτων και ιδιοτήτων. Διότι όσα και όπως και άν έλεγε τις θά 
ησαν πρόχειροι κρίσεις και βεβιασμένα συμπεράσματα. Μόνον ώς προς τον 
χρόνον της κατασκευής τής έν λόγφ μαρμάρινης κεφαλής ή τοΰ όλου αγάλ
ματος, τοϋτο ίσως θά ήτο δυνατόν νά λεχθή ότι πρόκειται μάλλον περί τών 
τελευταίων προχριστιανικών χρόνων έν Θράκη ή καί ολίγον προηγουμένων. 
Ό θεν δεν πρόκειται περί έργου νεωτάτων βυζαντινών χρόνων, τοΰ 1 0ου ή 
11ου αιώνων, ώς ύπετέθη έν τφ «"Εβρφ». Διότι, όπως έσημειώσαμεν, τό 
έργον δεν είναι κυρίως κακότεχνον, αλλά άσυμπλήρωτον καί ατελές. Καί 
διότι είναι άγαλμα, είναι κεφαλή αγάλματος. Επομένως περιττή καί επιπό
λαια τυγχάνει ή σύγκρισις αυτού προς χριστιανικά; ανάγλυφους ή άλλας 
εικόνας.

ΛΡΧ. Ν. ΒΑΦΕ ΙΔΗΣ

ΙΓ' ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α ΜΟΡΙΟΥ

Τον Νοέμβριον τοΰ 1934 εΐχομεν γράψει εις τον «“Εβρον» τοΰ Διδυ
μοτείχου δι’ αρχαιότητας τοΰ Άμορίου, χωρίου τοΰ Διδυμοτείχου, κατά 
πληροφορίας ημών, τάς οποίας εΐχομεν λάβει παρά τοΰ τότε δημοδιδασκάλου 
’Αμορίου διδυμοτειχίτου κ. Δημητρίου Μανταλίδου. Με τήν αφορμήν ήδη 
τής !ν  τφ 16φ τόμψ τοΰ «Αρχείου Θράκης» δημοσιευθείσης μελέτης τοΰ 
καθηγητοΰ κ. Γρηγορίου II. Ευθυμίου «Θρακικά ευρήματα καί άνασκαφές», 
έπανερχόμεθα εις τό δημοσίευμά μας εκείνο. Διότι εις τήν μελέτην τοΰ κ 
Ευθυμίου άναφέρεται ότι ανευρέθη εσχάτως «όοειχάλκινον ανάθημα Βενδΐ- 
δος εξ Άμορίου».

Οι κάτοικοι λοιπόν τοΰ Άμορίου, πρό τοΰ 1934, έκχερσώνοντες καί 
καλλιεργοϋντες τά πέριξ τοΰ χωρίου των υψώματα, άνευρισκον συχνάκις καί 
άφθόνως λίθους, πλίνθους'καΐ κεράμους, έν γένει δέ φανερά ίχνη καί λείψανα 
οικοδομημάτων καί τειχών, τά όποια προήρχοντο έκ πόλεως ή άκρσπόλεως, 
παλαιοτάτης ώς φαίνεται έποχής.

Μεταξύ τών ευρημάτων ήσαν τά εξής σημαντικά αντικείμενα : Πρώ
τον, τάφος απλούς κεκαλυμμένος διά 4—5 μεγάλων πλίνθων, τών οποίων ή 
μία έφερε γραμμάς καί σχήματα, ασυνήθη εις τούς νεωτέρους χρόνους. Δυ
στυχώς ή πλίνθος εύρέθη ιεθραυσμένη ή μάλλον έθραυσθη εξ άγνοιας ή 
απροσεξίας κατά τήν έξαγωγήν της εις πολλά μικρά τεμάχια, ούτως ιοστε ήτο 
αδύνατος ό ανασχηματισμός τής πλίνθου, ώς έλεγεν ό κ. Μανδαλίδης, διά νά 
έξετασθή ολόκληρος καί νά έξαχθή μία γνώμη περί τοΰ είδους τών έπ? αυ
τής έγγλύφων χαραγμάτων, ίσως δέ καί γραμμάτων. Θά έξηλέγχετο τοιουιο-
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τρόπως και ή άρχαιότης τής πλίνθου και θά άνεγινώσκετο ή επ’ αυτής ανα
γραφόμενη τυχόν επιγραφή. Έρόκειτο ίσως περί επιτύμβιου επιγραφής. 
Δεύτερον, τό καί σπουδαιότερον. Άνευρέθη εις άλλο μέρος τών υψωμάτων 
μάρμαρόν τι βάρους 2 —3, ίσως και περισσοτέρων, οκάδων. Ή  μία δψις 
του έφερεν επιγραφήν εις γλώσσαν, κατά τάς πληροφορίας τοΰ κ. Μανδαλί- 
δου, άγνωστον ή δυσανάγνωστον. Μήπως επρόκειτο περί επιγραφής ελληνι
κής ή λατινικής ή θρακοελληνικής; "Αγνωστον. Ό κ. Μανδαλίδης, καθ’ 
ύπόδειξιν ημών, συνεννοούμενος μετά τών ενδιαφερομένων χωρικών έπρό- 
κειτο νά φέοη ή νά άποστείλη εις Διδυμότυχον το ενεπίγραφον μάρμαρόν 
προς έξέτασιν και εϊ δυνατόν άνάγνωσιν τής επιγραφής. Μετ’ όλίγας δμως 
ημέρας εϊχομεν πληροφορηθή παρά τοΰ ίδιου δτι δ χωρικός δ άνευρων τό 
μάρμαρόν εκείνο τό είχε χρησιμοποιήσει δμοΰ μετ’ άλλων λίθων προς έπι- 
διόρθωσιν τής πτωχικής του οικίας. Τοιουτοτρόπως είχεν επιτευχθή ή έξα- 
σφάλισις τοΰ εν λόγφ μαρμάρου, ώστε νά μή άπωλεσθή ή νά μη περιέλιξη 
ιεροκρυφίως εις χεΐρας άρχαιοκαπήλων. Δυστυχώς δεν εϊχομεν έρωτήσει τον κ. 
Μανδαλίδην και επομένως δεν γνωρίζομεν εάν οΰτος είχεν ΐδει τό μάρμαρόν 
έντετειχισμένον καί εάν ή ενεπίγραφος δψις του εύρίσκετο εϊς την εξωτερικήν 
επιφάνειαν τοΰ τοίχου ή τοΰ τείχους ή μήπως είχεν έγκλεισθή εντός αύτοΰ.

Έ ν πάση περιπτώσει διά τοΰ σχετικοΰ ημών τότε δημοσιεύματος εΐ· 
χομεν έπιστήσει τήν προσοχήν τών εγγύς καί τών μακράν αρμοδίων διά νά 
ενδιαφερθοΰν, διότι επρόκειτο ’ίσως περί σπουδαίου αρχαιολογικού ευρήμα
τος. Καί εϊχομεν υποδείξει, δπως καί άλλοτε, πρότερον καί κατόπιν, δι’άλλα 
πολλά μέρη καί ευρήματα, νά γίνουν, πρόχειροι έστω άνασκαφαί, καί εις 
διάφορα σημεία τοΰ χωρίου Άμορίου. Διότι εϊχομεν τήν βεβαίαν γνώμην, 
δτι θά άνευρίσκοντο καί άλλα αντικείμενα μεγαλυτέρας αρχαιολογικής ση
μασίας. Ταϋτα δέ θά διεφώτιζον πολλά σκοτεινά σημεία τής αγνώστου πα
λαιός εποχής καί τοΰ μέρους εκείνου, αλλά ουδόλως παράδοξον, καί δλης εν 
γένει τής Θράκης. Καί ήδη, εκ τοΰ εύρεθέντος ειδωλίου, περί τοΰ δποίου 
έγραψεν δ κ. Ευθυμίου, άποδεικνυεται, δτι εϊχομεν δπωσδήποτε δίκαιον. 
’Αλλά δυστυχώς ούδείς ενδιαφέρθη ούτε διά τό Άμόριον καί τά άλλα μέρη, 
άλλ’ ούτε διά τό πανάρχαιον Διδυμότειχον, ένθα άνευρέθησαν καί ανευρί
σκονται εισέτι πολλά καί ποικίλα καί σπουδαιότατα αρχαιολογικά οικοδομή
ματα καί αντικείμενα μεγίστης σημασίας καί αξίας.

ΑΡΧΙΜ. Ν. ΒΑΦΕΙΔΗΣ

ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ
Α ’ . Υπουργείο» Ναυτικών, ‘Αρχείου ΒΙαχογιάννη, 17  Δ)βρϊου 1822, Φάκ, 3 9  

Προς τήν ύπερτάτην καί σεβαστήν Διοίκησιν 
Ή  ύποσημειουμένη ούσα νόμιμος γυνή τοΰ άοιδήμου X" Άντώνη 

Βισβίζη, καί χηρεύσασα προβεβηκυΐα μήτηρ από τήν κα' τοΰ ’Ιουλίου μέ 
πέντε ανήλικα, τά τρία άρσενα καί δύο θήλεα καί μή έχουσα ούδέν άλλο
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υπόλοιπον διά την τροφήνκαί αγωγήν αυτών, ειμή εν καράβιον τοϋ άοιδή- 
μου Μπρίκι, Καλομοίρα επονομαζόμενων, το όποιον ακόμη εις πολιορκίαν 
τής Εύβοιας ευρίσκεται καί επειδή τα αιτήματα τινονν μο'ι προμηνΰουν έμ- 
περδευματα και δυσκολίας, δΓ αυτό τάς οποίας μήτε ή φόσις μου, μήτε ή 
γνώσις και ηλικία μου, μήτε ή πενιχρά κατάστασις τής βαρύτατης φαμελίας 
μου συγχωρούν, παρουσιάζομαι προς την ύπερτάτην Διοίκησιν παρακαλοΰσα 
θερμώς, πρώτον μέν διά τό δίκαιον, δεύτερον δε διά τάς τόσας εκδηλώσεις, 
τάς οποίας απ’ αρχής τής έπαναστάσεως ό μακαρίτης άνήρ μ οι» μέ παμπόλ- 
λους θυσίας εαυτού και τού πλοίου του, και τής ιδιοφιλίας τής οικογένειας 
του προς τό έθνος εκαμεν ώς έκ τών τακτικών Ιφημερίδων τού καραβιού του 
φαίνεται καί παρά παμπόλλων όμολογεΐται. "Οπως, γνωρίζουσά με, ώς νό
μιμον σύζυγόν του, να μοί δώση επικυρωτικόν τής κυρότητος τού κληρονο
μικού κτήματος επ’ όνόματι ιών άνηλίκατν παιδιών μου και ώς τοιαύτη νά 
έχω παν δικαίωμα και πληρεξουσιότητα εις αυτό, τόσον εις τά ληψοδοσία:, 
όσον καί εις τόν διορισμόν καππετάνων έν αύτφ καί παν άλλο άποβλεπον τά 
τού πλοίου προς τούς ανηλίκους κληρονόμους έντερέσσα, διά νά μη άπωλε- 
σί)ή τό πλοϊον παραμελοόμενον, ή από αδίκους διαρπαζόμενον ή σφετεριζό- 
μενον, ειμί με βαδύτατον σέβας. Ε υ π ε ιθ έ σ τ α τ η  υ π ή κ ο ο ς

Έ ν  Έρμιόνη : 1822 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  : 17 X "  Δ Ο Μ Ν Α  Β 1 Σ Β Ι Ζ Η
Ενέργεια τού έγγραφου.

Τό μινιστέριον τών ναυτικών νά άκολουδήση τακτικώς, κατά τό δί
καιον, διά την όπισθεν ύπόθεσιν τών ορφανών καί χήρας Χαντζή βισβίσι. 

,αοτκβ ' Δ ε κ εμ β ρ . κ « ' εν  Έ ρ μ ιό ν η  
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Ν  Κ Α Ν Α Κ Α Ρ Η Σ  α ν τ ιπ ρ ό ε δ ρ ο ς

Β. Γακ. Έ κιεί. 1 1  Αύγούοτου 1 8 2 4 ,  Φακ. Π
Σεβαστή Διοίκησις

Ό μακαρίτης άνήρ μου Καπιτάν Άντώνης Βισβίζης καλούμενος ευ
θύς ότι άνθιζε τό στάδιον τού ιερού τούτου άγώνος, δεν έλειψεν από τό ν’ 
αγωνίζεται καί μέ τό ίδιον του σώμα καί μέ χρήματά του, τά όποια έξώδευ- 
σεν εις όφελος τού έθνους, καί τελευταΐον έθυσίασε και τήν ιδίαν του ζωήν 
εις τήν κατά τήν Εύριπον Μάχην, άφήσας τά τέκνα του ορφανά, καί υστε
ρημένα καί αυτού επιούσιου, όντα τόν αριθμόν πέντε, τά όποια δέν ήμπορώ 
νά εξοικονομήσω διότι ούτε οικίαν, ούτε μερικήν πατρίδα, ούτε τά λοιπά 
αναγκαία έχω' είμαι δ’ εύελπις, ή Σεβαστή διοίκησις ότι δέν θέλει αφήσει 
έγκαταλελειμμένα καί απροστάτευτα τά υπέρ τής πατρίδος άποθανόντος τέ
κνα, καί έξοδεύσαντος καί όλην του τήν περιουσίαν, άλλα θέλει χορηγήσει 
εις αυτά τά προς τό ζεΐν άναγκαΐα, διά νά μή τυραννώνται από τήν πίκραν 
όρφανίαν των, καί σκληράν δυστυχίαν, διά νά παρακινώνται καί οί λοιποί 
ομογενείς εις τόν ιερόν τούτον αγώνα άλύπως, βλέποντας τήν Λιοίκησιν προσ- 
τάτιν τών ορφανών καί χειρών' ή σεβαστή διοίκησις ούσα πληροφορημένη 
περί τής καταστάσεώς μου δέν θέλει μέ παραμελήσει. Καί μένω μέ σέβας 
βαθύτατον. ή ταπεινή δονλη της

τή 11 Αύγούοτου 1824: Ναύπλιον Δ Ο Μ Ν Α  Β Ι Σ Β 1 Ζ Α Ι Ν Α
Ένεργήθη τή 14 Αύγ. αναφορά τής Βισβίζαινας.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΣΕΡΒΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΤΡΟΤΥΤΓΑ

Στ?, Βαλκανική έχουν σημειωθή εθνολογικές άλληλεπιδράσεις ποικί
λες, πού εύκολα γίνονται φανερές στή γλωσσά τών Βαλκανικών λαών, στή 
μουσική τους, τήν ενδυμασία, τούς χορούς, στή λαϊκή αρχιτεκτονική, στα 
έθιμά τους καί σέ πολλές άλλες όμαδικές εκδηλώσεις. βά ήταν λοιπδν του
λάχιστο παράδοξο νά μή συμβαίνη τό ϊδιο καί μέ τά δημοτικά τραγούδια 
—μέ δανεισμούς όχι μόνο σε θέματα, άλλα καί στόν τρόπο έπεξεργασίας τοΰ 
δανειζόμενου υλικού. — Καί δπως για πολλά είδη ό ελληνικός πολιτισμός, σέ 
παράδοση παλαιότερος καί σέ όργάνωση άξια συγκροτημένος, άσκησε παν
τοειδή τήν ευεργετική του επίδραση εκπολιτίζοντας ψυχικά καί πνευματικά 
τούς νέους κατοίκους τής Χερσονήσου, για τόν Ιδιο λόγο παρόμοια έκφραση 
τοΰ γενικού αύτοΰ φαινομένου είναι πολύ φυσικό νά περιμένωμε καί στόν ει
δικό τομέα τού δημοτικού τραγουδιού.

Σκοπός τής μελέτης μου δέν είναι νά έξακριβώσω δλα τά τραγούδια 
Σέρβων καί Βουλγάρων, δσα μάς είναι ακόμη άγνωστο 8τι προέρχονται από 
αντίστοιχα ελληνικά, ούτε νά συγκεντρώσω δλες τις παραλλαγές τού κάθε 
εξεταζόμενου τραγουδιού, δσες τυχόν υπάρχουν στή Σέρβική καί Βουλγαρική 
γλώσσα. Μιά τέτοια προσπάθεια θ’ απαιτούσε : α) μακροχρόνια ειδική μελέτη 
συνοδευμένη από διαρκή έμπνευση δημιουργική, γιατί ύπάρχουν καί δανει
σμοί μέ αποκλίσεις καί μεταβολές πολύ δυσδιάγνωστες, β) ειδική γνώση τόσο 
τών δύο σχετικών Βαλκανικών γλωσσών, δσο καί όλόκληρης τής εϊ δικής βι
βλιογραφίας τους, καί γ) ύπαρξη βλων τών σχετικών βιβλίων στις ’Αθηναϊκές 
βιβλιοθήκες ή σέ ένα ειδικό ’Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, πού αρχίζει 
νά μάς είναι δχι μόνο απαραίτητο, αλλά καί έντονο χρέος πρός τήν πατρίδα 
μας καί τή δημιουργική ακτινοβολία τού νεοελληνικού πολιτισμού. ’Αλλά καί 
μ’ δλες αυτές τις προϋποθέσεις ικανοποιητικά ύπάρχουσες, καί πάλι ή με
λέτη δέν σημαίνει δτι θά μπορούσε νά γένη χωρίς Ιλλείψεις, εφόσον θά γι
νόταν μόνο άπό μεμονωμένο άτομο καί δχι άπό ειδική όμάδα συνεργατών.

Γιά τις δυσχέρειες λοιπόν αυτές προτίμησα : α) νά περιορισθώ μόνο 
σέ λίγες παραλλαγές Σερβικών καί Βουλγαρικών τραγουδιών, δσες μοΰ ήταν 
εύκολο νά συγκεντρώσω δταν τό περασμένο έτος 1951 είχα τήν εύκαιρία νά 
έργασθώ μέσα στήν άριστη βιβλιοθήκη Widener τοΰ ’Αμερικανικού ΙΙανεπι- 
στημίου τού Harvard, καί β) χρησιμοποιώντας ως μόνο σχεδόν—ή όπωσδή- 
ποτε ώς κύριο—μέσο τήν απ’ ευθείας γνωριμία μου μέ αρκετά κείμενα Σερ
βικών καί Βουλγαρικών τραγουδιών, πού τά γνώρισα έμμεσα άπό δημοσιευ
μένες άγγλικές μεταφράσεις, νά άναζητήσω μερικά άπό τά βαθύτερα γνωρί
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σματα χοΟ τρόπου μέ χόν όποιο γίνεται ό δανεισμός αύτός : Ληλ. χί είδους 
θεματικές καί χεχνοχροπικές μορφές προκύπτουν καχά χή μετάβαση ενός τρα- 
γουδιοΰ από χή μιά γειχονική χώρα σχήν άλλη, ποια σχοιχεϊα χοΟ κάθε τρα- 
γουδιοΰ άποδεικνύονται ισχυρότερα καί έπιζοΰν, καί ποιά ύφίστανται διάφο
ρες άποκλίσεις καί μεχαμόρφώσεις καί γιαχί χίς όφίσχανχαι.

Τό θέμα διόλου βέβαια δεν πρόκειχαι νά έξεχασθή πιό κάτω μέ χήν 
πληρότητα καί χήν ωριμότητα πού χοΰ αξίζει, χό Αντίθετο μάλισχα — άν 
άφαιρέσωμε λίγες σχεχικές εργασίες ιδίως χοΰ Ν. Πολίτη καί χοΰ Κ. Die- 
tench πού έγιναν πριν από πενήνχα περίπου χρόνια—χόχε μπορούμε νά ποΰμε 
βχι ή συγκριχική έρευνα χών Βαλκανικών δημοτικών χραγουδιών βρίσκεχαι 
ακόμη σχήν αρχή. Εύχή καθενός μας είναι νά γίνουν μικρές ειδικές μονογρα
φίες χωρισχά γιά κάθε χραγούδι καί γρήγορα ν’ άκολουθήση γενική συσχη- 
μαχική έρευνα. ΙΙαρ’ δλο πού δέν έχουν χελευχαΐα προηγηθή δμοιες συγκρι- 
χικές έργασίες γιά θεμαχικές καί ίδιαίχερα γιά χεχνοχροπικές επιδράσεις 
ανάμεσα αχούς λαούς χής Βαλκανικής καί παρ’ δλο πού καχ’ ανάγκη χό υλικό 
χών ξένων παραλλαγών, πού έχω υπόψη μου, είναι περιωρισμένο, δμως χόσο 
οί απόψεις πού συζηχώ, δσο καί χά πορίσμαχά χους, ελπίζω δχι θά φανούν 
χρήσιμα σχή μελλονχική έρευνα άλλων, πού πάρα πολύ εύχομαι γρήγορα νά 
κάμη χήν έμφάνισή χης καί νά είναι πολύ πληρέσχερη σέ υλικό καί ίδίως 
πολύ σπουοαιόχερη σέ συμπεράσμαχα.

Παράλληλα μέ χή σύγκριση μέ άλλα Βαλκανικά, μερικές φορές γίνε- 
χα», ειδική προσπάθεια νά έρευνηθοΰν μερικά νεοελληνικά χραγούδια αύχά 
καθ’ έαυχά καί ν’ άναζηχηθοΰν λύσεις γιά προβλήμαχα σχεχικά μέ χήν άρ- 
χική καχαγωγή χοΰ χραγουδιοΰ καί χήν δλη λογοχεχνική χου άξια. Σ’ αύχόν 
χόν κύκλο ύπάγονχαι καί χά επόμενα χραγούδια γιά χό Γεφύρι χής ’Άρχας 
καί χό Γυρισμό χοΰ Ξενιχεμένου.

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Δημοτικά χραγούδια, γνωσχά σ’ δλους ή χούς περίσσόχερους λαούς χής 
Βαλκανικής, υπάρχουν σέ ίκανοποιηχικό σχεχικώς αριθμό.Άπό δλα δμως δύο 
είναι εκείνα πού έχουν σημειώσει χή μεγαλύχερη διάδοση ο’ όλόκληρη χή 
Βαλκανική. Καί χά δύο είναι έλληνικά, προέρχονται άπό χόν περίφημο κύ
κλο χών Παραλογών μας καί έχουν βάση τους λαϊκές δοξασίες, άνχίσχΟιχες 
πρός χό περιεχόμενό χους. Τά δύο αύχά είναι τό τραγούδι τον Γεφυριοϋ 
τής "Αρτας καί τό τραγούδι τοϋ Νεκρού ’Αδερφού. Γιά χό δεύχερο έχει 
προηγηθή ή γνωσχή καί μεγάλη μελέχη χοΰ Ν. ΙΙολίχη,1) γιά χό πρώχο ή αχε

S6S

ί) Βλέπε Ν. ΙΙολίχου, α) Τό Δημοτικόν Ά σμα περί τοϋ Νεκροΰ Αδελφόν, 
Δελτίον Ίστορ. 'Ed-voXoy. Εταιρίας 2 (1885) 193—261, καί β) Συμπλήρωμα, Δ.Ι.Ε.Ε-
2 (1885) 552—557. Νεώχερη γιά χό ίϊιο  πρόβλημα εργααία: Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τό (ή.
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τική εργασία, ιδίως ή συγκριτική, δεν έχει προχωρήσει αξιόλογα. 'Απλή συ- 
σχέτιση των 'Ελληνικών καί Σερβικών παραλλαγών για τδ Γεφύρι τής “Αρτας 
έχει κάνει παλαιότερα (1875) ό γνωστός καί φιλόπονος μελετητής καί μετα
φραστής Σερβικών καί Βουλγαρικών δημοτικών τραγουδιών Γάλλος Augu
ste Dozon ’).

Τό 1902 δύο ξένοι επιστήμονες, εξετάζουν καθένας ανεξάρτητα από 
τόν άλλο, τό θέμα τοΰ τραγουδιού τού ΓεφυριοΟ τής “Αρτας. 'Η μελέτη τους 
ακολουθεί συγκριτική μέθοδο καί προσπάθειά τους είναι να διαπιστώσουν 
ποια απ’ τις διάφορες βαλκανικές παραλλαγές τού τραγουδιού είναι ή αρ
χαιότερη από τήν όποια προήλθαν οί άλλες. Οί όυό ερευνητές είναι ό L- 
Sainean 3) καί ό Κ. Dieterich 3). Ό πρώτος δέχεται δτι τό τραγούδι εχει 
Ρουμανική τήν προέλευσή του, ενώ ό δεύτερος στή σύντομη ανάπτυξη τής 
γνώμης του σωστά διαπιστώνει, δτι τό τραγούδι τούτο πρέπει νά είναι αρχικά 
ελληνικό καί δτι άπό τούτο προήλθαν τόσο οί Ρουμανικές, δσο καί οί Σερ- 
βικές, Βουλγαρικές καί ’Αλβανικές παραλλαγές. Σχετικά μέ τίς δυο αυτές με
λέτες υπάρχει μιά σύντομη αλλά καί πολύτιμη σημείωση τού Ν. Πολίτη 4).

Οί ξένες παραλλαγές πού θέλω σήμερα νά τίς συγκρίνω μέ τό ελλη
νικό τραγούδι είναι οί εξής τρεις :

α) Βουλγαρική : Elizabeth Marriage Mincoff, Bulgarian Folk 
songs, Sofia 1945, σελ. 28—29. To βιβλίο αυτά είναι μία εκλογή βουλγαρι
κών δημοτικών τραγουδιών πού έγινε άπό τό Βουλγαρικό Υπουργείο τής 
Προπαγάνδας (Τμήμα Εθνικού Πολιτισμού, Πνευματικές σχέσεις μέ Ξένες 
Χώρες) καί έξεδόθη στή Σόφια τό 1945 σέ αγγλική μετάφραση, μέ σκοπό νά 
δείξη ατούς αγγλόφωνους λαούς εκλεκτά πνευματικά επιτεύγματα τού βουλ
γαρικού λαϊκού βίου. Αέν είναι άσχετοι πρός αυτό τό σκοπό καί μερικοί πα
ραλληλισμοί πού έπιχειροΰνται νά γίνουν στον πρόλογο, γιά νά συνδέσουν τά 
Βουλγαρικά τραγούδια μέ αντίστοιχα τραγούδια Σκωτίας καί ’Αγγλίας. Γιά * 1

τ η μ α  τής  jτ ρ ο ελ ε ν ο εω ;  τοΰ  Ασματος τ ο ΰ  Νεκρού 'Α δελφ ού , Ά ρ χ ε ι  ον Θ ρ α χ ι κ ο ϋ  
Θ ησαυρού  11 (1914—45) 193—208.

1) A u g  D ozon, C h an so n s  P o p u la ire s  B u lg a re s  1 8 7 5 , σ. 332, οπού σημειώ
νει τήν δμοιότητα πού ύπαρχει μεταςύ τού Σερβικού τραγουδιού γιά τό χτίσιμο τού Σκου
τάρι καί τού Ελληνικού γιά τό γεφύρι τής Άρτας. Γιά τό 'Ελληνικά παραπέμπει στον 
Passow  άρ. 512 καί 513. Τή Σέρβική παραλλαγή τήν έχει μεταφράσει 6 ίδιος στά βι
βλίο του : A D ozon, I/E ip o p ee  Serbe (C h an ts  P o p u la ire s  H ero iq ues) P a r is  1 8 8 8 , 
σ. 136—141 ( L a  C o n stru ctio n  de S c u ta r i) .

2) L a z a re  S a in e a n , L e s  r ite s  de la  co n stru ctio n  d ’ap res la  poesie po . 
p u la ire  de l ’ E u ro p e  o rien ta le  (R e v u e  de l ’ H is to ire  des R e lig io n s  4 5 , 1 9 0 2 , σελ. 
359-396 .

3) K .  D ie te r ich , D ie  V o lk sd ic h tu n g  der B a lk a n la n d e r in  ih re n  gem ein-
sam en E lem en ten  (Z e itsch rift  des V e re in s  f i i r  V o lk sk u n d e , B e r lin  1 2 , 1 9 0 2 , 
σελ. 145 κ ΐξ ., Ιδίως σελ. 150—152). ·

4) Λ α ο γ ρ α φ ία  1, 15 σημ. 1. Βλ. καί Ν. Πολίτου, Π α ρ α δ ό σ ε ις  Β , σ. 775.
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σχέση ή εξάρτηση όμως μερικών βουλγαρικών τραγουδιών από ελληνικά πρό
τυπα πουθενά δεν γίνεται λόγος.Ή  βουλγαρική παραλλαγή για τό Γεφύρι τής 
’Άρτας είναι παρμένη από τό βιβλίο τοΰ Angeloff (Crestomatia σελ. 154) 
καί ή μετάφρασή της δεν έχει τίτλο.

β) Σερβινές δύο. Ή πρώτη προέρχεται από τό βιβλίο των G. R. 
Noyes καί L Bacon, Heroic Ballads of Servia 1 9 1 3 , σελ. 15—24 (τί
τλος του τραγουδιού : The Building of Scandar). Έ  δεύτερη Σέρβική πα· 
ραλλαγή είναι από τό βιβλίο : Dragutin Subotic, Yugoslav Popular Bal
lads σελ. 40—47. Τίτλος τοΰ τραγουδιού : The Building of Scutari, ή με
τάφραση είναι τοΰ Dr. W. A Morison —’Αξίζει να σημειωθή ό αριθμός των 
στίχων τής κάθε παραλλαγής, επειδή ή σκόπιμη ποσοτική διαφοροποίηση εί' 
ναι, δπως θά τό ίδοΰμε πιό κάτω, χαρακτηριστικό δείγμα τής τεχνοτροπίας 
των Γιουγκοσλάβικων ιδίως τραγουδιών καί μάς καταδεικνύει τόν τρόπο δα
νεισμού καί επεξεργασίας των δανείων τους. ’Αναλογίες στις ποσότητες των 
στίχων είναι : α) ’Ελληνική παραλλαγή, δπως υπάρχει στις ’Εκλογές τοΰ 
Ν. Πολίτη (II. Ε. άρ. 89)==σύνολο στίχων 46. β) Βουλγαρική ·. Mincoff 
σ. 28—29=σύνολο στίχων 38. γ) Σερβικές : Noyes-Bacon σ. 15—24—-- 
σύνόλο στίχων 138. Παραλλαγή D Subotic σ. 40—17=σύνολο στίχων 239.

Περίληψη τής Βουλγαρικής παραλλαγής : ΤρεΤς άνώνυμοι άδερφοί 
χτίζουν ένα κάστρο, τήν ήμερα τό χτίζουν καί τη νύχτα γκρεμίζεται. ΟΕ τρεις 
άδερφοί αποφασίσανε νά χτίσουν εκείνου τή γυναίκα, δποια θά ερχόταν πρώτη 
τήν άλλη μέρα φέρνοντας τό φαγητό. ΟΕ δυο πρώτοι τό είπαν κρυφά στις γυ
ναίκες τους, μόνο στή Στρούνα δέν τής τό είπεν ό άντρας της. Τό μόνο πού 
τής είπε ήταν αύριο εκείνη νά μή βιαστή νά πάη τό φαγητό, παρά νά έτοι- 
μάση πρώτα τό μωρό, νά τό πλύνη, νά τό βυζάξη καί νά τό κοιμίση, ύστερα 
νά βάλη νά πλύνη, κατόπι νά μαγερέψη καί, άφοΰ τελειώση δλα αυτά, νά 
τοΰ πάη τό φαγητό. Έ  Στρούνα σηκώθηκε πολύ νωρίς, έκαμε γρήγορα όλες 
αυτές τις δουλειές καί πήγε κατόπι τό φαγητό. Μόλις τήν είδε ό άντρας της 
έσκυψε τό κεφάλι κάτω καί άρχισε νά κλαίη. Ή Στρούνα ζυγώνει καί ρω
τάει μέ αγάπη γιά νά μάθη τήν αιτία τής πίκρας του. ’Εκείνος λέει δτι τό 
άσημένιο δαχτυ^ίδι του μέ τήν κόκκινη πέτρα τοΰ έπεσε μέσα ατά θεμέλια. 
« ’Εγώ, καλέ μου, θά πηδήσω μέσα καί θά σοΰ τοβρω», άποκρίθηκε εκείνη. 
Πραγματικά πήδησε μέσα καί άρχισε νά ψάχνη. Τότε οΕ θείοι της καί οί 
άδερφοί τοΰ άντρα της αρχίσανε νά τή χτίζουν βιαστικά. Ή Στρούνα τό μόνο 
πού λέει είναι δτι παρακαλεΐ τούς θείους και τούς κουνιάδους της ν' άφήσουν 
ένα παραθύρι στή δεξιά μεριά τών θεμελίων, γιά νά μπορή νά βυζαίνη τό μι
κρό παιδί της μέ φρέσκο γάλα.

Περίληψη τών δνό Σερβικών παραλλαγών: Οί παραλλαγές αυτές έχουν
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ώρισμένες διαφορές από τή Βουλγαρική, Ινώ δέν έχουν τέτοιες μεταξύ τους, 
καί τοΟτο παρά τή μεγάλη διαφορά στίχων τους. Σύντομη περίληψή τους έχει 
ώς έξης: Τρεις αδερφοί, ό βασιλιάς Βουκάσιν, ό Οϋγγλιες καί <5 Γκόϊκο, έχτι
ζαν την πόλη τοΰ Σκάνταρ (ή Σκούταρι) πάνω στδ ποτάμι Μπόγιανα. Είχανε 
δεκαπέντε μαστόρους (παραλλαγή Noyes-Bacon, ή τριακόσιους εργάτες κατά 
την παραλλαγή Subotic) καί έχτιζαν τρία χρόνια. "Ο,τι έχτιζαν τό πρωί, μιά 
Χεράϊδα1) τδ γκρέμιζε τή νύχτα. Τόν τέταρτο χρόνο ή Νεράιδα φώναξε από τό 
βουνό, λέγοντας δτι τίποτε δέν στεργιώνει άν δέν βρούν νά χτίσουν στά θεμέ
λια άδερφή καί αδερφό πού μάλιστα νά λέγωνται Στόγια καί Στόγιανε. Ό 
Βουκάσιν ό βασιλιάς δίνει χρήματα καί άλογα στόν πιστό του ύπηρέτη Ντέ- 
ζιμιρ καί τον στέλνει νά βρή τή Στόγια καί τό Στόγιανε πού θά στεργιώσουν 
τό χτίριο. “Εχει εντολή, άμα τούς βρή, νά τούς άγοράση ή νά τούς άρπάξη. 
Ό Ντέζιμιρ ψάχνει τρία όλόκληρα χρόνια σ’ δλο τόν κόσμο καί μή βρίσκον
τας τή Στόγια καί τό Στόγιανε, γυρίζει άπρακτος. 'Ο Βουκάσιν ό βασιλιάς 
ξαναφωνάζει τούς τριακόσιους εργάτες καί ξαναρχίζουν νά χτίζουν.’Έχτιζε ό 
βασιλιάς, γκρέμιζε ή Νεράιδα. "ί2σπου τοΰ φώναξε εκείνη από τό βουνό, δτι 
θεμέλιο δέν θά κρατήση εάν δέν χτίσουν τή γυναίκα εκείνου από τούς τρείς 
αδερφούς, δποια θά τύχη νά Ιρθη πρώτη τήν άλλη μέρα πρωί, φέρνοντας τό 
φαγητό γιά τούς μαστόρους. Οί τρείς αδερφοί συμφωνούν νά γίνη δ,τι λέει 
ή Νεράιδα καί όρκίζονται τίποτε νά μήν ειποΰν στις γυναίκες τους. Τό βράδυ 
ό βασιλιάς Βουκάσιν καί έ Ούγγλιες πατούν τόν δρκο καί προειδοποιούν τις 
γυναίκες τους λέγοντας δλη τήν αλήθεια. Μόνο ό τρίτος, ό Γκόϊκο, κράτησε 
τό λόγο του. Τήν άλλη μέρα ήταν ή σειρά τής βασίλισσας νά πάη τό φαγητό. 
Εκείνη προτείνει πρώτα στή δεύτερη καί τέλος καταφέρνει τήν άνύποπτη 
τρίτη (—τή γυναίκα τού Γκόϊκο, πού είναι ή τρίτη κΓ ή μικρότερη) νά 
πάη τό φαγητό, καί τής υπόσχεται νά τής κρατήση τό παιδί καί νά πλύνη 
γιά λογαριασμό της. Μόλις βλέπει τή γυναίκα του ό Γκόϊκο, τόν πιάνει με
γάλη λύπη καί κλαίει.Ή γυναίκα μέ ταπεινοσύνη καί πολλή στοργή τόν ρω
τάει τί έχει.’Εκείνος λέει δτι τού έπεσε μέσα στό ποτάμι Μπόγιανα ενα όλό

1) Νεράιδες καί άλλα μυθολογικά καί ϊαιμονικά όντα στά Σέρβικά δημοτικά τρα 
γούδια παίζουν ρόλο αντίστοιχον μέ εκείνον πού τά ίδια μυθολογικά δντα παίζουν σέ μάς 
στις παραδόσεις. Ελληνικές μάλιστα παραδόσεις διασκευάζονται σέ τραγούδια Σλαβικά, 
όπως π, χ. συμβαίνει μέ τις παραδόσεις τις σχετικές γιά τό γάμο τής Νεράιδας (βλέπε 
τέτοιο τραγούδι στά βιβλία : α) Ε .  Μ . M in co ff, B u lg a ria n  P 'o lksongs σελ. 13— 14, 
παρμένο από τό περιοδικό Sb o rn ik  26, 254 καί 12, 6 άρ. 3. β) T h e  Shad e  of the B a l
k a n s , σελ. 157—159, καί γ) A ug . D ozon , C h anso ns Po p u la ire s  B u lg a re s , σελ. 152 
— 156 No 4.— L a  S am o d iva  m ariee  m a lg re  e lle ). Οί λεπτομέρειες τού Βουλγαρικού 
τραγουδιού προέρχονται άπά τήν έλληνική παράδοση, αρχαία καί σημερινή, γιά τά γάμο 
τής Νεράιδας. ’Ιδιαίτερη εξέταση τοΰ τραγουδιού θά κάμω στον έπόμενο 18ο τόμο τοΰ 
Άοχ. Θραχ. Θηο., στή συνέχεια τής μελέτης γιά τά δημοτικά τραγούδια Σέρβων καί 
Βουλγάρων τά δανεισμένα από έλληνικά πρότυπα.
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χρυσό μήλο πού είχε. Ή γυναίκα τόν παρηγορεί λέγοντας δτι καλά νά είναι 
αυτές καί θ’ άποχτήση άλλο. Τότε ήρθαν οί άλλοι δύο άδερφοί καί τήν πή
ραν καί την έχτιζαν. ’Εκείνη τό νόμισε στην αρχή γιά αστείο καί γελούσε- 
Μόλις βμως αργότερα νοιώθει 8λη την αλήθεια, έξορκίζει τούς μαστόρους καί 
παρακαλεΐ τόν άντρα της νά στείλη στη μάννα της, πού έχει πλούτη, γιά νά 
δώση χρήματα καί ν’ αγοράσουν μιά δούλα νά τή χτίσουν. Μόλις είδε οτ· 
ούτε σ’ αυτό δεν τήν άκοΰνε, παρακαλάει τό μάστορα Ράντο ν’ άφήση άνοι- 
χτό παραθύρι γιά νά τής φέρνουν τόν Γιόβο της νά τόν βυζαίνη. Ό Ράντο β 
πρωτομάστορας χτίζει ένα παράθυρο καί αφήνει τό στήθος έξω, γιά νά βυ
ζαίνη ό Ι’ιόβο. 'Ύστερα ή γυναίκα ξαναπαρακαλεΐ τόν πρωτομάστορα ν’ άφήση 
καί άλλο μικρό παραθύρι στό μέρος τών ματιών της γιά νά βλέπη τό Γιόβο, 
8ταν θά τόν φέρνουν κΓ δταν θά τόν πηγαίνουν πίσω. 'Ο Ράντο κάνει κα[ 
τούτη τήν επιθυμία της. 'Ύστερα αποτελείωσε βλον τόν τοίχο. Εφτά μέρες 
συνέχεια τής έφερναν τό μωρό μέσα στήν κούνια του καί ή εντοιχισμένη 
μάννα τό βύζαινε. Στις εφτά ή φωνή της έπαψε ν’ άκούγεται. "Εναν όλόκληρο 
χρόνο κατόπι βύζαξε έτσι τό παιδί της. Καί, 8πως έτρεχε τότε, έτσι τρέχει 
ακόμη ως τά σήμερα τό γάλα άπό τό πέτρινο στήθος τής μάννας καί είναι 
γιατρικό πού γιατρεύει τις γυναίκες δσες δεν έχουνε στά στήθια τους γάλα ‘).

Σύντομη περίληψη τής 'Ελληνικής nag αλλαγής : Οί έως τώρα 
γνωστές ελληνικές παραλλαγές ξεπερνούν τόν αριθμό 160 (πληροφορία τού 
Λαογραφικοΰ ’Αρχείου). Μεγάλες διαφορές κατά κανόνα δέν υπάρχουν μεταξύ 
τους. Βασική5) παραλλαγή πού χρησιμοποιώ είναι ή πασίγνωστη πού διάλεξε 
ό Ν. ΙΙολίτης (ΈκλογαΙ άπό τ ϊ τραγούδια τοϋ * Ελληνικό ύ λαοϋ άρ. 8 9 ) . 
'Η παραπομπή σ’ αυτή θά γίνεται μέ τά στοιχεία II. Ε. 89). Γιά τις θαυμα
στές λογοτεχνικές αρετές της 6 αναγνώστης παραπέμπεται στό κείμενο τού 
τραγουδιού, εδώ άρκοΰμαι σέ σύντομη περίληψη τών περιστατικών της: Ή 
παραλλαγή άναφέρεται στό γεφύρι τής ’Άρτας, τό θύμα βρίζεται 8τι πρέπει 
νά είναι ή γυναίκα τού πρωτομάστορα, αυτός τής παραγγέλνει νά άργήση νά 
έρθη, ή παραγγελία πήγε λανθασμένη καί τόνιζε νά πάη ή γυναίκα γρήγορα, 
ό πρωτομάστορας είναι βαρειά στενοχωρημένος επειδή τήν είδε νάρχεται, 1 2

1) Αύτά λέει τό τραγούδι. Ί'πάρχει επίσης ή παράδοση καί δοξασία ότι ακόμη 
ώς τώρα άπό τήν πέτρα, πού ήταν κοντά στά στήθος τής χτισμένης, στάζει ένα υγρό πού τό 
ανακατεύουν μέ νερά καί τό πίνουν γιά γιατρικό οί στείρες γυναίκες. Βλέπε σχετική ση
μείωση τών N oyes—B acon , H e ro ic  B a lla d s  of S e rv ia , σ. 23 -2 4 .

2) Ή  σύγκριση τών ξένων παραλλαγών γίνεται κυρίως μέ τήν έλληνική παραλ' 
λαγή πού έχει ό Ν. ΙΙολίτης. Λέν ύπάρχει αμφιβολία βτι πολλά άπό τά αισθητικά μειο 
νεκτήματα καί λοιπές άποκλίσεις πού παρατηρούνται στις ξένες παραλλαγές πιθανώτατα 
συναντώνται καί σέ μερικές έλληνικές παραλλαγές. Σκοπός μας δέν είναι νά προσδιορι" 
σθοΰν όλα αύτά, άλλά νά δ'.απιστωθή ποιά προτιμούν καί αισθητικά τά υιοθετούν οί γεί
τονες, μάλιστα χωρίς νά τά βελτιώνουν άλλά χειροτερεύοντάς τα.
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δταν ή γυναίκα ρωτάη νά μάθη τό γιατί, τής άπαντοΰν δτι τοϋ Ιπεσε το δα
κτυλίδι τοΟ γάμου τους στήν καμάρα τοϋ γεφυριοΰ, πρόθυμη εκείνη κατεβαί
νει, αρχίζουν δλοι μαζί τότε καί την χτίζουν, ακολουθεί πρώτα ή κατάρα 
της γιά τό γεφύρι καί στη συνέχεια ή μετατροπή τής κατάρας σέ εύχή δταν 
τής υπενθυμίζουν ότι, άν πιάση ή κατάρα, μπορεί νά τύχη διαβάτης νά πέ
ραση από εκεί ό μονάκριβος αδερφός της καί νά πάθη').

Γενική σύγκριση των παραλλαγών. "Αν Ιξετάση κανείς μεταξύ τους 
..μόνο τις τρεις ξένες παραλλαγές, χωρίς δμως νά γνωρίζη από πριν τό ελλη
νικό κείμενο, είναι φυσικό νά νομίση δτι οί Σερβικές είναι παλαιότερες καί 
πληρέστερες, ενώ ή Βουλγαρική είναι νεώτερη καί έχει χάσει σπουδαίο μέ
ρος άρχικών λεπτομερειών. Πραγματικά συμβαίνει ανάλογες γενικές απόψεις 
νά ύποστηρίζωνται από μερικούς ξένους επιστήμονες — Σλάβους ή άλλους — 
δταν συγκρίνουν κοινά θέματα δημοτικών τραγουδιών Σερβίας και Βουλγα
ρίας, επειδή συνήθως τά Σέρβικά είναι μεγαλύτερα σέ αριθμό στίχων καί πλου- 
σιώτερα σέ συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Τό παράδειγμα δμως πού έχομε έδώ 
γιά τό Γεφύρι τής "Αρτας μπορεί, αν μάλιστα ένισχυθή καί μέ άλλα ανά
λογα, νά άνατρέψη τή θεωρία αύτή. Γιατί έδώ γίνεται φανερό δτι ή Βουλγα
ρική παραλλαγή είναι σχεδόν πιστή άντιγραφή τοϋ έλληνικοϋ προτύ
που, ενώ οί δυό Σερβικές είναι άποτέλεσμα πολλών λεπτομερειών, μέ δια- 
πλατυσμένα ή επαναλαμβανόμενα περιστατικά, μέ επαναλαμβανόμενους διαλό* 
γους, καθώς καί μέ προσθήκη κυρίων ονομάτων. "Ολα αύτά δμως τά στοιχεία 
είναι μεταγενέστερες προσθήκες. ’Αμφιβολία στόν δρο «μεταγενέστερος» δέν 
μπορεί νά ίσχύση έδώ, επειδή υπάρχει ή βεβαιότητα τοϋ παλαιότερου προτύ' 
που, πού δέν είναι άλλο παρά τό ελληνικό τραγούδι. Τό τελευταίο έχει, δπως 
είδαμε, στίχους 46, τό Βουλγαρικό 38, τό ένα Σέρβικο 138 καί τό άλλο 239! 
Ένώ δμως όί δυό Σερβικές παραλλαγές έχουν τεράστια μεταξύ τους διαφορά 
στίχων ( 1 0 1  στίχους περισσότερους έχει ή μιά άπ’ τήν άλλη), τό περιεχό
μενό τους απροσδόκητα καί παράδοξα είναι σχεδόν τό αυτό. Τό φαινόμενο 
τοΰτο οφείλεται σέ έ'να άπό τά βασικά γνωρίσματα τής ήρωϊκής δημοτικής 
ποίησης των Γιουγκοσλάβων, ένα γνώρισμα πού πιστεύω δτι δημιουργεί τήν 
κυριώτερη διαφορά μεταξύ τής τεχνοτροπίας πού χαρακτηρίζει τή δημοτική 
ποίηση τή Γιουγκοσλαβική άπό τό ένα μέρος καί τήν Ελληνική από τό άλλο. 1

1) Γιά  τό ελληνικά τραγούδι λίγα αλλά πολύ καλά έχει γράψει ό Ν. Πολίτης 
οτόν σύντομο πρόλογό του γιά τό τραγούδι αυτό (Π. Ε . 89). Μελέτη πληρέστερη καί 'ικα
νοποιητική έχει δ S . B a u d -B o vy  ( L a  C hanson  P o p u la ire  G recq ue  du D o d ecanese , 
P a r is  1 9 3 6 : L a  chanson du Pont d ’ A rta  a. 16 8  — 1 7 4 ) .—Γιά  τό τραγούδι στούς 
Σλάβους έχει γράψει σχετικά ό S t . S te fan o v ic ', D ie  Leg en d e  vom  B a u  der B u rg  
S k u ta r i στά περιοδικό R e v u e  In te rn a t io n a le  des L tu d e s  B a lk a n iq u e s , B e o g ra d , 
^orn. I - I I ,  1934-1935, 0, 188 κέξ. Βλ. σχετικά Σ ι -  Κ υ ρ ια κ ίδ η ν , Λ α ο γ ρ , 12, 324 αημ. 3.
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Στις ελληνικές παραλλαγές κάθε τραγουδιού υπάρχει σημαντική ηειϋ·ορ- 
χίαηαΐ σεβασμός αιήν παράδοση, πειθαρχία ποσοτική στίχων δσο καί ποιο
τική μοτίβων ‘)· Ακόμη καί στήν περίπτωση πού τό ίδιο τραγούδι δποδιαι- 
ρεΐται σέ ομάδες διαφόρων τύπων, οί παραλλαγές πού ανήκουν στον κάθε 
τύπο χαρακτηρίζονται καί διαπνέονται από τό ίδιο πνεύμα τής πειθαρχίας 
καί ομοιογένειας. Ή νοοτροπία αύτή νομίζω δτι πιθανώς προέρχεται άπότό 
σεβασμό προς τήν παράδοση τής μορφής καί δχι μόνο προς τήν παράδοση 
περιεχομένου καί θεματικών στοιχείων. Έ  "μορφή γοητεύει πάντοτε τήν ψυ
χοσύνθεση τού ελληνικού λαού, άρχαίου καί σημερινού. Σέ Σερβικές παραλ' 
λαγές τού ίδιου τραγουδιού μπορούμε να βρούμε ολόκληρη κλίμακα αύξανό- 
μενου πληθωρισμού, για τούτο καί υπάρχει μεγάλη ποσοτική άστάβεια ανά
μεσα στις διάφορες παραλλαγές τού ίδιου τραγουδιού 1 2 3 * * * *).

"Οταν κάποιος τραγουδιστής άρχίζη νά άναπτύσση ένα θέμα, χωρίς 
να προσθέτη αξιόλογα νέα επεισόδια άλλα πλαταίνοντας τα αρχικά — καί 
τούτο κάνοντάς το ανάλογα μέ τό απόθεμά του γνωστών στίχων, επιθέτων- 
τυπικών εκφράσεων κλπ. καί ανάλογα μέ το κέφι τής στιγμής του 8) — τότε 
μάς επιτρέπεται νά πούμε δτι ούσιαστικά δεν ύπάρχει τό κατά παράδοση 
ποίημα — τό ποίημα μέ τήν αύστηρά νοούμενη παράδοση τής μορφής του,— 
άλλά ύπάρχει τό κατά παράδοση ποιητικό θέμα καί ή κατά παράδοση ποιη
τική γλωσσά σέ έτοιμες φόρμες, καλόύπια, εκφράσεις, ημιστίχια κλπ. ’Από 
τις δυο δμως αύτές σταθερές τεχνοτροπικές αντιλήψεις πάρα πολύ ύποφέ- 
ρει ok άστάΦετα ή μορφή τού λαϊκού λογοτεχνήματος. Γιά τούτο καί ή μορφή 
στις παραλλαγές επικών Γιουγκοσλαβικών τραγουδιών μπορεί νά είναι σέ με
γάλο βαθμό ευμετάβλητη, κυρίως σχετικά μέ τό ποσό στίχων τής καθεμιάς 
τους καί μέ τά σχετικά παραγεμίσματα.

Τή γνώμη αύτή, πού μάς επιτρέπεται νά σχηματίσουμε ύστερα άπό τον 
τρόπο δανεισμού τού ελληνικού Γεφυριοΰ τής ’Άρτας, θά μάς δοθή εύκαιρία 
πιο κάτω νά τήν έπαληθεύσουμε καί μέ άλλα δανεισμένα άπό τούς "Ελληνες

1) ’Εκτός βέβαια άν πρόκειται γιά μεταγενέστερους συμφυρμούς, πού συνηθίζουν 
νά παρουσιάζονται όλο καί περισσότεροι, δσο ή παρακμή τοΰ τραγουδιού αυξάνει.

2) Κάτι πού σχεδόν μόνο σέ μακρές Κυπριακές καί σύντομες Κρητικές ή τής 
Ηπειρωτικής Ελλάδας παραλλαγές τοΰ 'ίδιου τραγουδιού μπορεί σέ μάς νά ύπάρξη. Άλλά  
δταν γίνεται τούτο σέ μάς, παρατηρεΐται κριί διαφορά σέ τόπους, σέ χρονολογικά ίσως 
στρώματα, στά όποια  ανήκουν οί παραλλαγές, καί κυρίως διαφορά σέ τεχνοτροπική πρό
θεση : Τ ις Κυπριακές τίς χαρακτηρίζει ή έπική προπαντός αντίληψη, στις άλλες υπάρχει 
εντονώτερο τά στοιχείο τής σύντομης καί δραματικής επεξεργασίας.

3) Άπό λαμπρούς Αμερικανούς επιστήμονες, πού σέ ειδικές αποστολές τού Πάνε'
πιστημίου τοΰ H a rv a rd  έπήραν φωνοληψίες των δημοτικών τραγουδιών τής Γιουγκο
σλαβίας, έχουν σημειωθή περιπτώσεις, δπου τά ίδιο τραγούδι ό ίδιος τραγουδιστής τά
τραγουδούσε διαφορετικά σέ περιεχόμενο καί ποσότητα στίχων, δταν ύστερα άπό χρονικό
διάστημα λίγων ήμερων τοΰ έλεγαν νά τούς τά ξανατραγουδήση.
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'•τραγούδια. Βασική λοιπόν διάκριση φαίνεται πώς είναι οτι τά Βουλγαρικά 
τραγούδια—δοα είναι δανεισμένα Απ’ εύ&είας από ελληνικά πρότυπα, χωρίς 
νά μεσολαβήσουν οί Σέρβοι ώς ένδιάμεσοι δανείζοντες — είναι πιστότερα καί 
πιο στενά εξαρτημένα άπό τά πρότυπά τους, διατηρώντας σχεδόν πιστή χρήση 
τής παρόμοιας τεχνοτροπίας. Ή άρχική ελληνική άτμόσφαιρα (λυρική, δρα
ματική κλπ.) μπορεί νά διατηρήται σέ αντίστοιχο βαθμό καί μέ τρόπον ικα
νοποιητικό. Τά Σέρβικά δμως μπορεί μερικές φορές ν’ ακολουθήσουν διαφο
ρετική έπεξεργασία, χωρίς δμως τούτο νά σημαίνη δτι καί οί διασκευές τους 
είναι ποιοτικά ανώτερες. 'Απλώς είναι ποσοτικά μακρότερες καί λεπτομε
ρειακά πιο πολύ άναπτυγμένες. Στά «τραγούδια των άνδρών» (δηλ. τά ήρωϊκά 
τραγούδια κυρίως) ύπάρχει ή νοοτροπία επικής αφηγηματικής επεξεργασίας 
θεμάτων, άλλα μέ τον τρόπο τούτο πότε προκύπτουν άξιες επικές μορφές, καί 
πότε προέρχονται—πολύ συχνότερα μάλιστα — παραλλαγές μέ πλαδαρότητα, 
μονοτονία καί ξηρότητα, ενώ τό ύφος γίνεται φλύαρο' καί αποξενωμένο άπό 
τήν άρχική δραματική σύνθεση τού δανεισμένου προτύπου.

Προσεκτική άντιβολή τού ελληνικού προτύπου μέ τις πιο πάνω τρεις 
ξένες παραλλαγές τού Γεφυριού τής ’Άρτας — άντιβολή καί στό περιεχόμενο 
τών περιλήψεων πού παρατέθησαν καί στά σημεία πού πιο κάτω συζητώ σέ 
ξεχωριστές παραγράφους — ενισχύει σημαντικά δλες τις π(ό πάνω γνώμες. 
Εκείνο πού μάς χρειάζεται είναι ή προσκόμιση καί άλλων παρόμοιων περι
πτώσεων σάν τή χαρακτηριστική τού Γεφυριού τής ’Άρτας.

*Ένας δ πρωτομάστορας περισσότεροι ; Στήν Ελληνική παραλ
λαγή πού εχει δ Ν. Πολίτης (II. Ε. 89) τό γεφύρι τό χτίζουν σαρανταπέντε 
μάστοροι κΓ εξήντα μαθητάδες, μέ άρχηγό τους τόν πρωτομάστορα. Στή 
Βουλγαρική αυτοί πού χτίζουν είναι τρεις άνώνυμοι άδερφοί. Στις δυό Σερ. 
κές είναι τρεις άδερφοί, άπό τούς οποίους ό ένας είναι βασιλιάς, ό βασιλιάς 
Βουκάσιν, πατέρας τού Μάρκο Κράλιεβιτς ‘), τού εθνικού ή'ρωα τών Σέρβων 1

1) Ό Μάρκο κατά τά Γιουγκοσλαβικά δημοτικά -άσματα είναι γιάς του βασιλιά 
Βουκάσιν (V u kasin ) καί άνηψιός στους δυό βοεβόδες, τόν βοεβόδα Οΰγγλιες (U g ljes) 
καί τόν βοεβόδα Γκόϊκο (Goiko)-. 2 έ ένα άπό τά δημοτικά τραγούδια τοΰ κύκλου τοΰ 
Μάρκο Κράλιεβιτς—τά έπιγραφόμενο σέ αγγλική μετάφραση U ros and th e  M rn javce- 
v ic i—ξεκαθαρίζεται μέ λεπτομέρειες ή συγγένεια των τριών πιό πάνω καί τοΰ Μάρκου. 
Τό τραγούδι έχει δημοσιευθή στό καλό βιβλίο τοΰ D Η . Low  (T h e  B a llad s of M arko 
K ra lje v ic  1 9 2 2 ) στις σελ. 13—20 καί εχει στίχους 257, Στάν στίχ. 128—129 ή μητέρα 
του συμβουλεύει τό Μάρκο γιά τόν πατέρα του καί τούς δυό θείους, ατούς στίχ. 141— 143 
ό βασιλιάς Βουκάσιν μιλάει γιά τά γιά του Μάρκο, στον στίχ. 148 ό Οΰγγλιες άποκαλεΐ 
τό Μάρκο άνηψιό του, στόν στίχ. 156 ό Γκόϊκο (αυτός τοΰ όποιου θυσιάζεται ή γυναίκα 
του εδώ στήν παραλλαγή τοΰ Γεφυριοΰ τής "Αρτας) λέγει τά Μάρκο άνηψιό του. Μάλι
στα ό Γκόϊκο αύτός λέγει γιά τό Μάρκο (στίχ. 157—162, έκδ. D. Η . Low , σελ. 17) τά 
|ξής χαρακτηριστικά; «"Οταν δ Μάρκο ήταν ακόμη μικρά παιδάκι, τόν περιποιόμουν μέ
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καί Βουλγάρων, άντίστόΐχου στή δημοτική των ποίηση με τον δικό μας εθνικό 
ή'ρωα Διγενή ’Ακρίτα. Οί Σέρβοι δανείζονται τό ελληνικό θέμα τοϋ γεφυριοΰ, 
τό εντοπίζουν σέ επιχώρια χτίριά τους καί το περιβάλλουν μέ τό δνομα ενός 
μεσαιωνικού προσώπου τής ιστορίας τους, πού αρχικά δέν έχει καμιάν άπο- 
λύτως συνάφεια μέ τα επεισόδια τοΰ ελληνικού μύθου. ‘Ένας μελετητής τής 
ιστορίας, άγνοώντας τέτοιες πλευρές των προβλημάτων τής Συγκριτικής Βαλ
κανικής Λαογραφίας, μπορεί νά παρασυρθή καί να άποδώση στο ιστορικό σέρ
βικά πρόσωπο-—τδν Βουκάσιν—πράξεις καί ενέργειες, πού ποτέ του δέν έκαμε.

Ή διασκευή σέ τρεις άντί έναν πρωτομάστορα υπάρχει καί σέ παραλ
λαγές των Ελλήνων τής Θράκης. Φαίνεται δτι, άφοϋ επίμονα άναφέρεται σέ 
δλες σχεδόν τις ελληνικές παραλλαγές ή τρίτη άδερ.φή πού χτίζεται σέ γε- 
φύρι άλλα καί πού άναφέρεται δτι είχε δυό άλλες μεγαλύτερες άδερφάδες πού 
εχτίσθηκαν, ίσως γιά τούτο έθεωρήθη φυσικό νά δημιουργηθή ή νέα άντί- 
στοιχη άναλογία δτι καί ο μάστορας πού άναγκάζεται νά χτίση τή γυναίκα 
του δέν είναι μόνος του, άλλ’ έχει καί δυό άλλους μεγαλύτερους άδερφούς 
του πού καί αύτοί χτίζουν μαζί του. ’Έτσι συμπληρώνονται συμμετρικά ο,ί 
άναλογίες, γιατί ή γυναίκα πού θά χτιστή δέν είναι μόνο ή μικρότερη άπό 
τρεις άδερφάδες μέ την ίδια τύχη, άλλα είναι καί σύζυγος τοΰ μικρότερου 
άπό τρεις άδερφούς μέ τό ίδιο επάγγελμα.

Σέ θρακικές παραλλαγές γιά τό γεφύρι τοΰ Παυλόκιοι οι τρεις άδερ· 
φοί χτίζουν μαζί τό γεφύρι, ό μικρότερος λέγεται Παύλος, τό πουλί ύπάρ- 
χει καί ζητάει τό θύμα, στοιχηματίζουν οί άδερφοί δποιου ή γυναίκα έρθη 
πρώτη τό άλλο πρωί εκείνη νά χτίσουν, οί δυο μεγαλύτερες συννυφάδες ζη
λεύουν τή μικρότερη γιατί ήταν ή πιο δμορφη άπ’ δλες, καταφέρνουν μέ δόλο 
καί τή στέλνουν πρώτη, άκολουθεϊ τό επεισόδιο τοΰ δήθεν πεσμένου δαχτυ- 
λιδιοΰ, ή νέα γυναίκα θυμάται τό παιδί της στήν κούνια, οί μάστοροι δέν 
άκοΰν τα παρακάλια της, ή γυναίκα θυμάται τις άδερφάδες της καί τήν κοινή 
μοίρα καί τών τριών τους, καί άκολουθεϊ κατόπι ή κατάρα τής γυναίκας. 
(Βλέπε : Λ. Α. 392, σελ. 52 καί A. Α. 34—90—11, καί οί δυό παραλλαγές 
άπό τήν Άδριανούπολη). Σέ μιαν άλλη παραλλαγή (άπό τή Δυτική θράκη= 
Λ. Α. 153, σελ. 20) ή χτισμένη γυναίκα στο γεφύρι τού Παυλόκιοι όνομάζε- 
ται ’Αρετή καί τις νύχτες άκούγονται εκεί κοντά οί φωνές της. Παράδοση 
καί στίχους γιά τό ίδιο γεφύρι, πού δνομάζεται «τ ’ Παϋλο τό Γ ιφύρ’»,

τρυφερότητα. Μέ τό μεταξωτό μου γιλέκο τόν δίπλωνα στήν αγκαλιά μου σά νά ήταν ένα 
όμορφο  χρυσό μήλο. Καί όταν πήγαινα καβάλλα πάνου στ’ άλογο πάντα τον έπαιρνα τό 
Μάρκο μαζί μου»; Στά Ιδιο τραγούδι (στίχ. 194— 204) δ Μάρκο μιλάει πρός τούς  τρεις 
καί τούς ονομάζει πατέρα (τόν Βουκάσιν) καί θείους (τόν Οϋγγλιες καί τόν Γκόϊκο). Ό D. 
Η . Low , ικανός μελετητής καί μεταφραστής στήν αγγλική τών τραγουδιων τοΰ Μάρκου 
Κράλιεβιτς, γράφει τά Ιξής (σελ. 18, σημείωση 2) : «Ό Βουκάσιν, ό Οϋγγλιες καί ό 
Γκόϊκο έφονεύθησαν εις Μαρίκα τό 1371 μ. X.».



βλέπε στο ’Αρχείο Θρακιχοϋ Θησαυρόν 2 (1935—1936)[ σελ. 107, άρ. 4, 
δπου δ μάστορης είναι ένας, δ Παύλος, το γεφύρι εχει 365 καμάρες—δσες 
ήμερες εχει καί δ χρόνος—καί δπου φαίνεται ακόμη πάνω στα ντουβάρια τό 
γάλα πού έτρεχε από τό στήθος τής γυναίκας.

Γίνεται φανερό δτι οι πιο πάνω θρακικές παραλλαγές είναι όί ένδιά- 
μεσες μεταξύ έλληνικών καί σλαβικών παραλλαγών καί περιέχουν πολλά 
στοιχεία, που άλλα τά έχουν καί άλλα δέν τά έχουν παραλάβει οί σλαβικές πα
ραλλαγές. Αλλά οί Θρακικές δέν είναι μόνο πληρέστερες άπό τις τρεις Σλα· 
βικές, άλλά καί ψυχολογικά είναι πολύ καλύτερα συναρμολογημένες.

Σέ άλλες παραλλαγές τής Θράκης τό γεφύρι τό χτίζει Ινας βασιλιάς 
(βλ. Λ. Α· 1095, σελ. 19=άπό την Άδριανούπολη το 1891 καί Λ. Α. 1104 
Δ, σελ.. 56=άπό πρόσφυγες άπό τό Κωστί τής ’Αν. Θράκης, τό 1931). ’Αρ-. 
χίζουν μέ τό στίχο:

’Ανάθεμα τόν βασιλιά, τον πρώτο τό βεζύρη.

Οί πίό πάνω δύο διαφορετικές θρακικές εκδοχές για τρεις αδερφούς 
ή για έναν βασιλιά, στη Βουλγαρική παραλλαγή παρουσιάζονται μονομερώς 
ως τρεις άνώνυμοι άδερφοί, ενώ στις δύο Σερβικές υπάρχουν ένοποιημένες 
(=είναι τρεις οί άδερφοί πού χτίζουν, άλλά ό μεγαλύτερός τους είναι βασι
λιάς, πού μάλιστα τοΰ δίνουν ιστορικό δνομα, ό βασιλιάς Βουκάσιν, ό πατέ
ρας του Μάρκο Κράλιεβιτς).

Τό ΐραγούδι tod Μάστρο-Μανώλη: Τό δνομα τοΰ «πρωτομάστορα 
καί πρώτου ατούς μαστόρους» αλλάζει στις ελληνικές παραλλαγές, πότε όνο- 
μάζεται Γιάννης (στην ’Ήπειρο κλπ.) καί Γιαννάχης (Καππαδοκία) ή Δή
μος (Μακεδονία), ή Παϋλος (Θράκη), πότε Γιώργης (στήν Κύπρο, τό Κα- 
βακλί καί τήν Πελοπόννησο), Κωσταντής (στόν Αίνο τής Θράκης) καί πότε 
άλλιώς1). Οί πιο πολλές δμως ελληνικές παραλλαγές δέν άναφέρουν δνομα.

Στις Ρουμανικές παραλλαγές τοΰ ίδιου Γεφυριοΰ τής Άρτας τό τρα
γούδι όνομάζεται «Τραγούδι τον Μάστρο-Μανώλη» 1 2). 'Ο W, J. Entwi· 
stle, καθηγητής στήν ’Οξφόρδη, στό βιβλίο του European Balladry (Oxford 
Ι939) λέγει δτι τό τραγούδι «'Ο Μάστρο-Μανώλης» είναι άναμφισβήτητα ελ
ληνικό καί δτι οί Ρουμάνοι πιθανώς τό έπήραν άπ’ εύθείας άπό τούς Έλλη
νες τής Μακεδονίας (σ. 352). Σέ άλλο σημείο τοΰ βιβλίου του (σ. 350) ό ίδιος 
συγγραφέας λέγει δτι τό δνομα τοΰ Μάστρο-Μανώλη βρίσκεται σέ μακεδονι
κές παραλλαγές καί δτι ό Έλληνας αύτός άρχιτέκτονας μέ τό δνομα Μανώ

1) Σχετικά μέ τά πιό πάνω όνόματα καί τούς τόπους των παράλλάγων βλέπε δσα 
γράφει δ S . B a u d —B o v y  σελ. 170

2) Στά Ρουμανικά γράφεται «M esteru l M anole», όπως με βεβαιώνει ό συνά
δελφος 4. Οΐκονομίδης.
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λης ήταν γνωστός καί έζησε γύρω στό 1659. Δέν αναφέρει όμως κανένα στοι
χείο για ν’ απόδειξη αότή του τή γνώμη, ούτε από που παίρνει τις πληροφορίες 
του. Σέ άλλο πάλι σημείο τοΰ βιβλίου του (σ. 309) γράφει δτι παλαιοτερη 
παραλλαγή τοΰ τραγουδιού είναι ή έλληνική τής Καππαδοκίας, ή ώραιότερη 
δμως επεξεργασία καί έξέλιξη τοΰ θέματος έχει γίνει στή Ρουμανική παραλ
λαγή τοΰ ..«Μαστρο-Μανώλη ή για τό χτίσιμο τοΰ ’Άργκες» καί δτι ή Ρουμα
νική παραλλαγή εκφράζει σέ υπέρτατο βαθμό τήν έννοια τοΰ αβοήθητου καί 
τής απελπισίας μπροστά στή δύναμη τής μοίρας.

Τό ίδιο δνομα τοΰ Μάστρο-Μανώλη υπάρχει καί σέ μερικές Βουλγα
ρικές παραλλαγές, π. χ. σέ παραλλαγή τής συλλογής τοΰ Miladinov 424, 
δπου λέγεται Mano αντί Μανώλης (βλέπε σχετικά W. J .  Entwistle, Euro
pean Balladry σελ. 344, δπου .όχι σωστά υποστηρίζεται δτι τό Βουλγαρικό 
προέρχεται «χωρίς άμφιβολία» από τή Ρουμανική παραλλαγή καί δχ.ι απ’ ευ
θείας άπό τις Ιλλη.νικές), καθώς καί σέ παραλλαγές πού περιέχονται στά εξής 
δύο βιβλία1) A Strauss, Bulgarische Volksdichtunger (Wien 1 8 9 5 ) σελ. 
407-408 καί Slawejkoff, Bulgarische Volkslieder (L,ipsia 1919)σ. 106-107.

Ό S· Baud-Bovy (σ. 174, σημ. 2 ) γράφει- δτι τό δνομα τοΰτο Μανώ 
λης δέν ύπάρχει σέ καμιάν έλληνική παραλλαγή τοΰ τραγουδιοΰ γιά τό Γε- 
φύρι τής ’Άρτας. Τοΰτο δέν είναι σωστό. Τό δνομα Μανώλης υπάρχει, καί 
είναι φυσικό άπό ελληνικές παραλλαγές νά πήγε στή Βουλγαρία καί Ρουμα
νία. Τό δνομα βρίσκεται στήν παραλλαγή πού έχει δημοσιεύσει άπό τό 1859 
δ Α. Ίατρίδης (Συλλογή Δημοτικών ’£σμάτων σ. 28—30 βλ. ιδίως σ. 
30) καί δπου άναφέρεται τό Γεφνρι τοϋ Μανώλη 1 2).

Καί τό πονλϊ παρακούσε : Στό έλληνικό κείμενο ό  πρωτομάστορας 
παραγγέλνει στή γυναίκα του άργά νά έτοιμασθή καί νά τοΰ πάή τό φαγητό 
στό γεφύρι. 'Η παραγγελία πήγε λανθασμένη καί ή γυναίκα του έφτασε πολύ 
γρήγορα. ’Έτσι ακόμη κ ι’ δ λίγος καιρός άναβολής, πού προσπαθοΰσεν δ πρω
τομάστορας νά κερδίση, ματαιώνεται: Στή Βουλγαρική παραλλαγή δέν μεσο-

1) Πληροφορία τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου της ’Ακαδημίας.
2) Ό σχετικός στίχος έχει ως έξης : «τήν μιαν βάλαν στόν Τούρναβο, τ η ν  ά λ λ η  

στον Μ α ν ώ λ η ». Σύμφωνα μέ δσα γράφει εκεί (σ. 30) δ Α. Ίατρίδης, ή Γέφυρα τοΰ Μα
νώλη είναι, «τοξοειδής καί πελώρια», καί στήν εντοιχισμένη παλιά επιγραφή της διασώ
ζονται οί λέξεις «ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΟ 1659. ΟΙ ΚΤΙΤΟΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ... ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ...». 
Φαίνεται ότι ή πιό πάνω πληροφορία τοΰ W  J .  E n tw istle  γιά τό Μάστρο-Μανώλη καί 
τή χρονολογία 1659 έχει πηγή της έμμεση τήν πληροφορία τοΰ Ά. Ίατρίδη. 2 ’ ένα 
Τσιγγάνικο παραμύθι ό Μ α ν ώ λ η ς  αυτός, άντί νά συνεχίζη νά χτίζη τή γυναίκα του στά 
θεμέλια των γεφυριών πού χτίζει, -άναφέρεται ότι ό ίδιος εντοιχίζεται άπό τή γυναίκα 
του (βλ. Ν. Πολίτου, Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  Μ υ& ολογ ία ,  Α, 143—144). Δηλ. διατηρείται ή άνά- 
μνηση τοΰ πράγματος—εδω τοΰ έντοιχισμοΰ,—έχει δμως γίνει μεταβολή ατούς σχετικούς 
ρόλους των κύριων προσώπων.

iU8 Κ. Ρ ω μ ο ίο υ
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λαβεϊ παραγγελία, άλλα <5 άντρας λέγει ό ίδιος τό βράδυ στή γυναίκα του νά 
πάη εκείνη αργά την άλλη μέρα, άφοΰ πριν θά πλύνη, θά βυζάξη καί θά 
κοίμηση τό παιδί, κ ι’ ύστερα θά ψήση τό ψωμί στό φούρνο, θά βάλη νά πλύνη 
τά ρούχα καί τέλος θά έτοιμάση τό φαγητό καί θά τού τό πάη. Στις δυο 
Σερβικές παραλλαγές υπάρχει μεγαλύτερη απομάκρυνση, γιατί ο άντρας βλέ
πει τη γυναίκα του τό βράδυ, άλλά δεν της λέγει τίποτε.

• Ή μιά λεπτομέρεια τοΰ ελληνικού κειμένου στή Βουλγαρική παραλ
λαγή γίνεται πλήθος άπό ένα σωρό ηρόα&ετες καί ξεχωριστές δουλειές. 
’Άρα ή αύξηση προχωρεί πρός ανεξάρτητες ποσότητες καί δχι προς ποιοτική 
ένταση, όπως έπρεπε.

’Αξίζει δμως νά προσέξουμε πιο πολύ, νομίζω, τό ελληνικό κείμενο 
στό σημείο αύτό. Θά διαπιστώσουμε τότε δτι υπάρχει ένα θαυμάσιο εύρημα 
τεχνοτροπικής επεξεργασίας τοΰ θέματος. Είναι ό τρόπος μέ τον όποιο δι
καιολογείται ή λανθασμένη μετάδοση τής παραγγελίας τού πρωτομάστορα 
πρός τή γυναίκα του. Ή παραγγελία ήταν δτι επρεπε νά κάνη ή γυναίκα ώ- 
ρισμένα πράγματα. Ό μαντατοφόρος δεν λησμόνησε τίποτε άπό όλα αότά, τά 
είπε μάλιστα μέ προσοχή, καθένα τους μέ τήν ίδια σειρά δπως τά είχενείπή 
ό μάστορας. ’Έγινε δμως ένα λάθος στό χρονικό επίρρημα, καί μάλιστα δχι 
σ’ δλόκληρο άλλά μόνο στήν πρώτη συλλαβή του. Τυπολογικά πρόκειται γιά 
ένα μικρό'λάθος σέ μιά μικρή λεπτομέρεια, ουσιαστικά δμως τό άποτελεσμα 
γίνεται άπροσόόκητο καί προκαλεΐ ισχυρή ένταση στό σύνολο τής τραγικότη
τας τοΰ τραγουδιού. Κανένας δεν μπορεί νά κατηγορηθή γιά ένοχή γιά τό λάθος 
τούτο. Ήταν απλώς μοιραίο.Ήταν μοιραίο νά υπάρχουν στήν ελληνική γλώσσα 
δυο χρονικά έπιρρήματα, καί τά δυό τους όμόηχα, ισοσύλλαβα καί όμοιοκα- 
τάληκτα, άλλ’ δμως καί τά δυό τους έντελώς αντίθετα μεταξύ τους ώς πρός 
τή σημασία. Τό ένα είναι άργά, τό άλλο γοργά, καί άνάμεσα στή σκόπιμη 
άπό τόν έλληνικό λαό έκλογή τους εδώ στό τραγούδι καί τήν άξια επινόηση 
εναλλαγής τοΰ α (ά ργά) καί τοΰ yo- (γο ργά) , —μιάν εναλλαγή πού δέν 
ήταν δύσκολο καθένας μας νά τήν παρακούση,—προήλθε όλη ή τραγική έν
ταση μέ τήν άνελέητη έπίσπευση τών δραματικών περιστατικών καί τόν πόνο 
τοΰ πρωτομάστορα, πού ραγίζεται ή καρδιά του μόλις είδε τή γυναίκα του 
«κ ι’ εξανάφανεν άπό τήν άσπρη στράτα». ’Αξίζει νά ίδοΰμε τούς στίχους αύ- 
τούς, πού ή άξια λογοτεχνική τους σύνθεση δέν έχει διατηρηθή στις σλαβι
κές παραλλαγές (βλ. II. Ε. 89, στίχ. 15—20) :

Πιάνει, μηνάει τής λυγερής μέ τό πουλί τ ’ άηδόνι :
— Άρχά ντυθή, άρχά άλλαχτή, άργά νά πάη τό γιόμα,

άργά νά πάη καί νά διαβή τής ’Άρτας τό γιοφύρι.
Καί τό πουλί παράκουσε'κι’ αλλιώς έπήγε κ ι’ είπε’:

— Γομχά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά νά πάς τό γιόμα, 
γοργά νά πάς καί νά διαβής τής ’Άρτας τό γιοφύρι.
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Τό δαχτυλίδι πού επεαε ατά &εμέλια : "Αλλο σημείο ύπεροχής 
τοΟ ελληνικού κειμένου είναι τό περιστατικό γιά τό τάχα πεσμένο δαχτυλίδι 
(Π. Ε. 89, στίχ. 25—29). "Ας προσέξουμε τις λεπτομέρειες :

Σέ έναν ζωγραφικό πίνακα μέ θέμα τή θυσία της ’Ιφιγένειας στην 
Αυλίδα, ό αρχαίος τεχνίτης παρίστανε στά ζωγραφισμένα πρόσωπα τή δια
δοχική ένταση τής οδύνης καί τήν αποκορύφωνε στον πονεμένο πατέρα μέ τό 
νά βάνη τον Άγαμέμνονα νάχη σκεπάση δλοκληρο τό πρόσωπό του μέ τό 
ίμάτιό του '). Έδω στο δημοτικό τραγούδι μέ τήν αντίστοιχη υπόθεση—δηλ. 
μέ μιαν άλλη ανθρωποθυσία γιά νά στερέωση στήν έναρξή του ένα μεγάλο 
ομαδικό έργο—ό σύζυγος παριστάνεται επίσης τό ίδιο : Μέ ραγισμένη τήν 
καρδιά από τόν πόνο καί διπλωμένος μέσα στή σιωπή του, άφήνει σέ μάς 
τούς άκροατές τοΰ τραγουδιού νά άναπαραστήσωμε μέ τή φαντασία μας τό 
βαθμό τής όδύνης. του. Τήν πρόφαση και τό κόλπο γιά τό πεσμένο τάχα δα
χτυλίδι τήν επινοούν οί άλλοι μαστόροι, αυτοί πού δέν τραυματίζονται άμεσα 
άπό τό δράμα τής άνθρωποθυσίας, γιά τούτο καί έχουν τό κουράγιο νά υπο- 
κρίνωνται πάνω σέ μιά τόσο τραγική στιγμή, καί-μάλιστα μιλώντας προς τό 
θύμα. Στή Βουλγαρική καί στις δυο Σερβικές αύτός πού λέει τό ψέμα γιά 
τό δήθεν πεσμένο δαχτυλίδι είναι ό ίδιος δ σύζυγος καί δχι τρίτοι καί άσχε
τοι. Eivat τούτο λεπτομέρεια άξιοπρόσεχτη, γιατί αδυνατίζει τή λογοτε
χνική ποιότητα τού δανεισμένου προτύπου.

"Αλλο σημείο άδυναμίας : Στο ελληνικό κείμενο δέν υπήρχε ίερωτερο 
σύμβολο πού μπορούσε ν’ άναφερθή γιά νά συγκλονίση τή γυναίκα. Είναι σέ 
δλους μας γνωστό πόσο μεγάλη γρουσουζιά θεωρείται ή άπώλεια τοΰ γαμή
λιου δαχτυλιδιοΰ, δπως τέτοια επίσης θεωρείται καί όταν τυχαία θά συμβή 
νά πέση χάμω μιά άπό τις βέρες τήν ώρα τής αλλαγής τους, πάνω στό άρρα- 
βώνιασμα ή τό στεφάνωμα. Τό δαχτυλίδι υπάρχει καί στή Βουλγαρική πα
ραλλαγή, μόνο πού πάει τώρα νά χάση τήν άρχική καί σπουδαία συμβολική 
του άξια καί αρχίζει νά γίνεται στοιχείο διακοσμητικό (άναφέρεται όχι ώς 
ένα σύμβολο άλλ’ ώς ένα κόσμημα, γιατί έχει γίνει ένα δαχτυλίδι άσημένιο 
μέ κόκκινη πέτρα : βλ. στίχ. 25—26). 'Ωστόσο στό Βουλγαρικό τραγούδι 
διατηρείται πιστή σχεδόν αντιγραφή τού έλληνικοΰ κειμένου' δλη ή σκηνή 1

1) Ό πίνακας είναι έργο τοΰ αρχαίου ζωγράφου Τιμάνθους, σύγχρονου μέ τόν 
Παρράσιο. Γ ι’ αυτόν τόν πίνακα δ Χρ. Τσούντας γράφει, μέ τό γνωστά γλαφυρά ύφος του, 
τά έξης ( Ί α τ ο ρ ί α  τ η ς  Α ρ χ α ί α ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Τ έ χ ν η ς  Ικδ. 1928, σελ. 351—352): «Εις 
τόν διασημότερον πίνακά του, δπου παρέστησε τήν θυσίαν τής Ίφιγενείας' εις τήν Αύλίδα, 
άφοΰ έζωγράφησεν εις τά πρόσωπα τοΰ Κάλχαντος, τοΰ Όδυσαέως καί τοΰ Μενελάου δλους 
τούς βαθμούς τοΰ πένθους, άπορων έπειτα εκάλυψε τήν κεφαλήν τοΰ Άγαμέμνονος μέ τά 
ίμάτιον καί άφήκεν είς τάν θεατήν ν’ άναπαραστήση μέ τήν φαντάσίαν του τόν ΰπέρτατον 
πόνον τοΰ πατρός, τάν οποίον δέν ήδύνατο ν’ άποδώση άνταξίως δ χρωστήρ». ’Εμπνευ
σμένο από τάν αρχαίο ζωγραφικά πίνακα, εχει διασωθή αρχαίο ανάγλυφο, γιά τά οποίο 
βλέπε τήν εικόνα άρ. 371 (ενθ’ άν. σελ. 351) καί τά σχετικά σχόλια (σελ. 352).
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γύρω από τό δαχτυλίδι ώς την πρόθυμη προσφορά της γυναίκας νά κατέβη 
μόνη της καί νά ψάξη, είναι πολύ πιστότερη άπό τις Σερβικές, τόσο σέ άρι- 
θμό στίχων, δσο κυρίως καί σέ λεπτομέρειες επεισοδίων.

"Ερχονται τώρα οί δυο Σέρβικες παραλλαγές, δπου ή διακοσμητική 
τάση έχει προχωρήσει άκόμη πιο πέρα. Τό δαχτυλίδι έχει λησμονηθή καί 
στη θέση του άναφέρεται 8να χρναό μήλο., πού τό είχε μαζί του ό σύζυγος 
καί τοΰ έπεσε στά Θεμέλια. "Ενα χρυσό μήλο ταιριάζει βέβαια γιά στολίδι 
σέ-γυναίκες‘), δέν έχέι δμως καμιά θέση γιά άντρες 1 2), μάλιστα μαστόρους 
καί σέ μέρες καθημερινές, πάνου στην ώρα τής δουλειάς. Έ  Σέρβική δια
σκευή είναι πρόχειρα φτιαγμένη στο σημείο αυτό άπό ψυχολογική πλευρά.. 
LY αυτό μέ τό δίκιο της καί ή γυναίκα τοΰ Γκόϊκο, μαθαίνοντας τό αίτιο τής 
λύπης του, τοΰ άπαντά σχεδόν άδιάφορη δτι, κ ι’ αν έπεσε το χρυσό μήλο, 
καλά νάναι εκείνος καί θ’ άποχτήση άλλο 3). Τό πεσμένο αντικείμενο έχασε 
πιά δλη τή συμβολική σημασία, πού έχει στο ελληνικό πρότυπο. Γιά τοΰτο 
λείπει καί ή έλληνίδα γυναίκα μέ τή θέρμη καί τήν προθυμία νά τρέξη καί 
νά κατέβη μέσα στά νερά καί τις λάσπες γιά νά βρή εκείνη τό δαχτυλίδι τοΰ 
άντρα της, τό δαχτυλίδι πού ήταν ή αιτία νά ένωθή τότε μαζί του καί πού 
τό ίδιο γίνεται τώρα ή άφορμή νά χωρίση γιά πάντα άπό κοντά του.

Τό παιδί στήν κούνια : Στήν ελληνική παραλλαγή πού έχει ό Ν. 
Ιίολίτης (II. Ε. 89) ή γ}ρωιδα δέν έχει παιδί. Στή Βουλγαρική καί τις δυο 
Σε.ρβικές ή γυναίκα έχει μ'ικρό παιδί πού είναι στήν κούνια καί βυζαίνει. 
Στις Σέρβικες μάλιστα, μέ τήν τάση πού έχουνε προς τό συγκεκριμένο καί 
τάχα ιστορικό περιστατικό τό παιδί έχει καί όνομα, είναι ό Γιόβο.

1) Τέτοιο χ ρ υ σ ό  μ ή λ ο  δίνει ή πλούσια μάννα στήν κόρη της, τή νύφη τήν πα, 
λυπροικοΒ, πού χρόνους τής γράφαν τά προικιά, χρόνους τ ’ απανωπροίκια (βλ. II. Ε. 85, 
Τής Νύφης πού κακοτύχησε, στίχ. 6—7):

Τής δίνει κ ι’ ή μαννούλα της τάσι μαργαριτάρι, 
χρυσό θρονί νά κάθεται, μ ή λ ο  χ ρ ν ο ό  νά παίζη.

2) Αύτό ισχύει γιά τά Ιλληνικά δημοτικά τραγούδια. Στά σέρβικά είναι περίεργο 
δτι μερικές φορές υπάρχει χρυσό μήλο καί γιά άντρες.

3) Τό χάσιμο ένάς συμβόλου έχει τεράστια σημασία, είτε τούτο είναι δαχτυλίδι» 
είτε άρματα, είτε δ.ποιο άλλο σύμβολο. Ή  μάννα τοΰ Κίτσου κλαίει καί δέρνεται' καί πε
τροβολάει τό ποτάμι, γιατί πιό πάνω κι’ άπό τή ζωή τού παιδιού της νοιάζεται γιά τήν 
τιμή των οικογενειακών οπλών (Π. Ε. 47). Καί σέ τέτοιες· περιστάσεις, μέσα ατούς στί
χους των δημοτικών τραγουδιών, δέν έχει πέραση δ γνωστός στίχος τοΰ ’Αρχίλοχου γιά 
τήν παρατημένη πάνω στή μάχη ασπίδα του, πού θά τήν άντικαταστήση μ’ άλλην όμορ. 
φότερη, άφοΰ λιποτάχτης πεταςε τήν πρώτη. Αΰτά γίνονται μόνο στή σατυρική ποίηση. 
Στήν ήρωϊκή δμως υπάρχει ή νοοτροπία τής μάννας τοΰ Κίτσου, ό καημός του άρρωστου 
Κατσαντώνη, ή διαθήκη τοΰ Γέρο Δήμου (Π. Ε. 43), ό Αίας πού αΰτοκτονεϊ άπό φιλότιμο, 
οί σκοτωμοί γύρω άπό τό κορμί καί τά δπλα τοΰ Πάτροκλου " καί τόσα άλλα ήρωϊκά 
δείγματα.
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Ή διαφορά δμως αύτή δεν είναι πρωτοτυπία των Σλαβικών διασκευών, 
άλλα Βούλγαροι καί- Σέρβοι τήν βρήκαν έτοιμη καί’ την παρέλαβαν άπό θρα- 
κικές παραλλαγές, οπού ή νέα γυναίκα έχει μικρό καί τό θηλάζει. Άρκοΰν 
μερικά παραδείγματα άπό θρακικές παραλλαγές, δπου από τό βάθος τών θε- 
μελιών μιλάει ή γυναίκα καί λέει :

— Κι5 άφσα στην κούνια τό παιδί καί ανοιχτή τήν πόρτα
(Α ίν ο ς= Ά ρχ . θρακ. θησ. 3, 59 στίχ. 42)

. — Καί τό μωρό μας τό παιδί στήν κούνια νά κοιμάται 
(Σωζόπολη=Λαογρ. 1, 630 άρ. 49, στίχ. 25)

— Τραβήξτε με καί βγάλτε με, έχω παιδί στήν κούνια
(Μεσημβρία ’Αν. Θράκης=Λ. Α. 1104 Α, σ. 201)

•—Έχω ψωμί γιά ζύμωμα, παιδί γιά νά βυζάξω
(Άδριανούπολη=Λ. Α. 1095, σ. 20)

Παραλλαγές πού άναφέρουν παιδί δπάρχουν καί άπό άλλα μέρη, π.χ. 
άπό τήν Εύβοια ‘), τήν Πελοπόννησο 2), τον Πόντο 8) τής Μ. ’Ασίας, έως τήν 
Κύπρο *) καί άλλες περιοχές.

Τό τέλος ιοϋ τραγουδιού—Κιβούρι μέ παράθυρο—Μαρμαρώ-
ματ α :  Σημαντική απόκλιση συμβαίνει πρός τό τέλος τοϋ τραγουδιού. Στό 
ελληνικό κείμενο (Π. Ε. 89) ή γυναίκα δέχεται τήν αναγκαστική θυσία της μέ 
άγανάκτηση, καταριέται τό γεφύρι νά μή στερέωση καί μόνο τότε μαλακώνει 
καί αλλάζει τήν κατάρα της, δταν έντεχνα καί επίκαιρα τής θυμίζουν τον μο- 
νάκριβο άδερφό της. ’Έχομε έτσι πρός τό τέλος τού τραγουδιού τήν προβολή 
ένός νέου καί άξιου ιδανικού, πού αφορά τήν άδερφική άγάπη καί πού είναι 
τόσο έντονα δεμένο μέ τήν ελληνική παράδοση 5).

Στή Βουλγαρική καί στις δυο Σερβικές λείπει τό θέμα τής όργισμένης 
κατάρας καί μαζί μ’ αύτό καί τό σπουδαίο ιδανικό τής άδερφικής άγάπης. 
Νά τά θεώρησε περιττά ό Σλάβος διασκευαστής καί νά τά περί φρόνησε ; Δέν 
μπορεί καί τούτο ν’ άποκλεισθή, άν καί τό πιθανώτερο είναι νά δεχτούμε δτι 1

1) Λαογρ, 6 , 563, άρ. 14, στίχ. 35, «Τραύα με πάνουζμάστορη, κι’ έχου παιδί 
στή κούνια».

2) Μ. Λελέκοι», Έ π ι& ό ρ π ιο ν  1888, σελ. 217 «στήν πόρτα εχω τό κλειδί καί τά
παιδί στήν κούνια». Επίσης Π. Παπαζαφειροπούλου, Π ε ρ ι ο ν ν α γ ω γ ή  1887, σελ. 122— 123 
«νά λυσοδεσω τό παιδί καί νά τ’ άποκοιμήσω» καί ή κατάρα της είναι : «Πώς σκούζει
-τά παιδάκι μου, νά σκούζη τό ποτάμι».

3) 2ινώ πη=Λ. Α. 1141 σελ. 79 «καί τό μωρό μου στό κουνί, ποιος νά τά κοιτάξη;»
4) Λαογρ. 6 , 601, άρ. 7, στίχ. 56 : «Ταύρα με πάνιο, μάστορα, τα’ εχω μωρόν 

στήν σκάφην».
5) Βλέπε τήν αρχαία ’Αντιγόνη καί τις ιδέες γιά τήν άγάπη τών άδερφιών, πού δ 

Σοφοκλής τις αναπτύσσει στό δμώνυμο δράμα του, ώς τή νεοελληνική ’Αντιγόνη, τήν 
αδερφή του Μαυριανοϋ, πού σκέψη της διαρκώς είναι τά πώς νά τίμηση τον άδερφό της 
παραλλαγή Π. Ε. 81).
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μερικές Θρακικές καί Μακεδονικές παραλλαγές, από δσες δανείσθηκαν, φαί
νεται δτι δεν άνέφεραν αδερφό, είχαν δμως άντίρροπο στην έλλειψη της αδερ
φικής αγάπης την ένταση τής μητρικής μέ την αφοσίωση για το μικρό βρέ
φος. Γιά τούς λόγους αυτούς ή μάννα στις Σλαβικές δέχεται υποτακτικά τό 
μοιραίο καί το μόνο πού συλλογιέται είναι τό παιδί της.

Αυτά ώς εδώ είναι φυσικά. Τη στερνή καί κρίσιμη ώρα τοΰ θανάτου 
τά ηρωικά πρόσωπα είναι φυσικώτερο νά συλλογιούνται τούς άλλους, δσοι 
έχουν την άνάγκη τους, παρά τούς έαυτούς των. Ό Λεβέντης (Π. Ε. 214, 
στίχ. 19—22), δταν τόνε νικάη στο πάλεμα ό Χάρος, δέ σκέπτεται τά νιάτα 
πού χάνει άλλά εκείνους πού τόν χρειάζονται καί άναγκάζεται νά τούς άφήση: 
Είναι το κοπάδι του, -ή γυναίκα του καί προπαντός τό μικρό παιδί του, πού 
όρφάνια δεν τοΰ πρέπει. Στά μοιρολόγια τοΰ Ελληνικού λαοΰ ό πόνος γιά 
τό χωρισμό μάννας καί παιδιού είναι ζωηρότατος καί γνήσιος, δποιος κ ι’ άν 
πεθαίνη άπό τούς ουό, είτε ή μάννα είτε τό παιδί. ’Άν πεθαίνη ή μάννα, ή 
σκέψη της είναι νά μπορούσε νά ξεφύγη καί νά βγή άπό τόν ’Άδη. ’Άν πε
θαίνη τό παιδί, τό όρμηνεύουν στά μοιρολόγια πώς νά βάλη σημάδια καί 
νά ξαναγυρίση στο σπίτι. Καί είναι ή παραγγελία αυτή τόσο γνήσια καί κα
θολική, ώστε άπό τά άνώνυμα μοιρολόγια προχωρεί καί γίνεται πρότυπο πού 
όδηγεϊ τόν έθνικό ποιητή πώς νά μοιρολογήση τό θάνατο τοΰ μικροΰ παι
διού του ').

Μέ τήν υπερβολή δμως τών φροντίδων τής μάννας γιά τό παιδί, τό 
ύφος άλλάζει. Καί στή Βουλγαρική, προπαντός δμως στις δυο Σερβικές, τό 
τέλος τοΰ τραγουδιού γίνεται άφυσικο. Βέβαια τήν ευθύνη γ ι’ αυτή τή μετα
βολή τήν έχουν οί άντίστοιχες Βορειοελλαδικές1 2), πού έχρησίμευσαν ώς δά
νεια, ή συμπλήρωση δμως τής υπερβολής καί τοΰ δγκώδους ώς τό υπερφυ
σικό καί ψυχολογικά άφυσικο είναι δημιούργημα τών Σερβικών παραλλαγών. 
Ή χτισμένη γυναίκα λησμονάει ποΰ καί πώς βρίσκεται, πόσο μακριά άπό τό 
σπίτι της και πόσο βαθειά κάτω στά θεμέλια πού κατέβηκε γιά τό δαχτυ- 
λίδι, καί δμως κάνει στερνές παραγγελίες νά τής άφήσουν παραθύρι στή δε
ξιά της μεριά κ.λ.π. Τά νέα παραγεμίσματα τών δυό Σερβικών παραλλαγών, 
άντί νά εντείνουν τή δραματικότητα τής σκηνής, άντίθετα τή χαλαρώνουν 
αισθητικά, κατεβάζοντάς την ώς τήν άτεχνη χοντροκοπιά καί τό γελοίο: 
Εφτά όλόκληρες μέρες, νηστική καί εντοιχισμένη, μπορεί καί μιλάει ή γυ
ναίκα, καί έναν όλόκληρο χρόνο κατόπι μπορεί καί βυζαίνει τό παιδί της εκεί 
κάτω μέσα στις λάσπες τών θεμελιών!

Αιτία γιά τό πιο πάνω αισθητικό άποτέλεσμα είναι ό εξής άκαιρος

1) Βλ. Κωστή ΙΙαλαμά, Ό  Τ ά φ ο ς , δπου υπάρχουν μικρά καί γεμάτα λυρισμό 
π ο ιή μ α τα ,  συνδεμένα κατά τά γνήσιο υπόδειγμα των λαϊκών μοιρολογιών.

2) Βλ. π. χ. πιο πάνω (σ. 316) όπου περίληψη των Θρακικων παραλλαγών γιά 
τοΰ Π α ύ λ ο ν  τό Γ ε φ ν ρ ι  πού βρίσκεται ατό Παυλόκιοϊ.
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διπλός συμφυρμός: α) Συμφυρμός πού έχει γίνει μέ άλλα έλληνικά τραγού
δι α, δσα συνεχίζουν άκριτική παράδοση σχετική μέ τό κιβούρι τοΰ Διγενή 
—καμωμένο στο Άκριτικό έπος από λευκό μάρμαρο—καί προσθέτουν τήν 
επίμονη λεπτομέρεια για iya παραθύρι πού δ μελλοθάνατος πολεμιστής των 
ελληνικών τραγουδιών παρακαλάει νά τρΰ άφήσουν στή δεξιά μεριά τοΰ χτί
στου τάφου του, για νά μπαίνη δ ή'λιος τό πρωί', κ ι’ ή δροσιά τό βράδυ; νά 
μπαινοβγαίνουν τά πουλιά καί νά τόν καλημεράν οί έμορφες πού θά περνούν 
εκεί κοντά ‘). β) Συμφυρμός μέ τις παραδόσεις εκείνες πού άναφέρονται σέ 
μαρμαρώματα, ιδίως σέ άπολιθώσεις γυναίκας, από τά πέτρινα στήθη τής όποιας 
στάζει σέ ώρισμένες μέρες γαλατωδες υγρό,—φάρμακο μαγικό καί αποτελε
σματικό γιά δσες δεν έχουν γάλα.

Άριϋ'μδς καί ονόματα ιώ ν  ϋ'νμάτων : Τούτο είναι ένα άλλο ση
μείο διαφοράς ελληνικής καί Σερβικών παραλλαγών. Στήν ελληνική τό θΰμα 
είναι ένα, ή γυναίκα τοΰ πρωτομάστορα. Στή βουλγαρική θΰμα είναι ή γυ
ναίκα τοΰ μικρότερου άπό τούς τρεις άνώνυμους αδερφούς. Στις δυο Σερβικές 
όμως θΰμα είναι βέβαια τελικά ή γυναίκα τοΰ μικρότερου άδερφοΰ, άλλά 
υπάρχει πριν μιά πβοσ&ήκη άπό 43 όλόκληρους στίχους (στήν παραλλαγή 
τοΰ Subotic, 26 στίχους στήν άλλη τών Noyes=Bacon) δπου τρία ολόκληρα 
χρόνια σ’ δλο τόν κόσμο ό Ντέζιμιρ ψάχνει νά βρή μιάν άδερφή , κ ι’ έναν 
άδερφό πού μάλιστα νά λέγωνται Στόγια και Στόγιανε. Τά όνόμφτα αυτά 
είναι κύρια, άλλά σχετί'ζονται καί μέ άντίστοιχα σέρβικά προσηγορικά, το ν 
δν. 8ΐ:ογα=θέση, στάση, καί τό έπίθ. 8ΐο}Ήη=σταθερός, στερεός1 2). Άφοΰ 
τέλος δλη ή αναζήτηση τών δυό άδερφών τελειώνει άκαρπη, ό Σέρβος δια- 
σκευαστής ξαναρχίζει πάλι άπό τήν άρχή καί μάς διηγείται τό περιστατικό 
τής θυσίας τής μικρότερης συννυφάδας.

"Ολη αυτή ή~προσθήκη τών 43 ή 26 στίχων μέ το νέο επεισόδιο, έτσ,ι 
άκαρπα μάλιστα τελειώνοντας, δέν προσθέτει τίποτε στήν άξια τοΰ τραγου- 
διοΰ, απλώς τό χαλαρώνει. Είναι δμως ή προσθήκη αύτή τάχα ιδιαίτερη 
πρωτοτυπία τών Σερβικών παραλλαγών, άσχετη εξ δλοκλήρου μέ τό έλλη- 
νικό κείμενο ; ’Έχομε ίδή δτι διάφορες πρωτοτυπίες τών δυό Σερβικών

1) Π. Ε. 43, Τοΰ Κλέφτη τό κιβούρι, δπου ό σπουδαίος πρόλογος τοΰ Ν. Πολίτη, 
ώς καί οί στίχοι 13—17 τοΰ τραγουδιού. Τό μοτίβο αΰτά παίρνοντάς το άπό Ιλληνικά 
τραγούδια τά έχουν μιμηθή καί οί Σέρβοι, βάζοντας το άλλοτε σε τραγούδι δανεισμένο 
άπό τούς "Ελληνες κι’ άλλοτε δχι. Βλέπει δμως κανείς δτι δ δανεισμός δέν κρατιέται 
πάντα ατά αισθητικό ύψος πού τά θεματικά τοΰτο στοιχείο διατηρεί ατά Ιλληνικό τρα
γούδι. Πρόχειρη απόδειξη δτι παραθύρια στον τάφο τους δέν ζητούν μόνο γενναίοι άντρες 
πού έζησαν ατά βουνά καί είχαν ζωηρή φυσιολατρική διάθεση, άλλά καί γυναίκες, ακόμη 
καί δταν έντοιχίζουνται μέσα σέ βαθιά θεμέλια καί γιά τοΰτο τό παραθύρι τούς είναι 
έντελως άχρηστο.

2) ’Επεξηγηματική σημείωση τών N o y e s -B a c o n ,  H eroic  Ba llad s  of S e rv ia  σ. 16·
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παραλλαγών είναι επιφανειακές, ενώ ουσιαστικά εμπνέονται από ελληνικές 
παραλλαγές, δπως π. χ. α) γιά τό παιδί στήν κούνια, β) γτά τό χρυσό μήλο 
πού προέρχεται από τό δαχτυλίδι του ελληνικού κειμένου, γ) γιά τό παρα
θύρι- στο κιβούρι καί γιά τά μαρμαρώματα, καί δ) γιά τούς τρεις αδερφούς ή 
γιά τον εναν βασιλιά πού ενοποιούνται στις Σερβικές σέ τρεις αδερφούς άπ’ 
τούς' οποίους πρώτος δ βασιλιάς Βουκάσιν.

Καί στήν προκειμένη — νέα αλλά πιο πολύ παράδοξη— περίπτωση 
ίσως δεν άποκλείεται ν’ άνακαλυφθή ποιά στοιχεία υπήρξαν ή έμπνευση γιά 
τις Σερβικές παραλλαγές. Στο ελληνικό κείμενο χτίζεται ή γυναίκα καί, δταν 
καταριέται, τής αναφέρουν τον αδερφό της πού λείπει στα ξένα καί πού θά 
πέση απ’ τό γεφύρι δταν πέραση. 'Ο Σέρβος διασκευαστής θυμάται τό περι
στατικό τής αδερφής, πού θάβεται στά θεμέλια, καί τού αδερφού, πού θά σκο- 
τωθή κι αύτός πέφτοντας εκεί κάτω, καί—δπως ένωσε τόν ξεχωριστό βασι
λιά καί τούς τρεις αδερφούς, πού πιθανώς άντιστοιχοΰν στις τρεις άδερφά- 
δες τού ελληνικού, οι όποιες· γίνονται τρεις συννυφάδες στά Σέρβικά—έτσι 
ενώνει τώρα ώς θύματα την αδερφή καί'τόν αδερφό. Καί επειδή 6 άδερφός 
στήν ελληνική παραλλαγή άναφέρεται δτι είναι άγνωστος στά ξένα, ούτε πα
ρουσιάζεται διόλου δ ίδιος στο τραγούδι, ίσως γιά παρόμοιο λόγο καί δ Ντέ- 
ζιμιρ στέλνεται στά ίδια ξένα γιά νά ψάξη νά βρή τόν αδερφό καί την 
αδερφή, χωρίς δμως καί νά μάς τούς παρουσιάζη τελικά ι).

’Αλλά γιατί τά δυο θύματα νά όνομάζωνται μέ όνόματα, πού επίτη
δες σημαίνουν σταθερότητα καί στερεότητα ;

Είναι γνωστή ή λαϊκή πίστη δτι τά όνόματα μπορούν μέ τή σημασία 
τους νά ασκήσουν αποτελεσματική μαγική επίδραση. Τήν κυριώτερη' εκδή
λωση τής δοξασίας αύτής τή συναντούμε στή σκόπιμη επιλογή μερικών βα- 
φτιστικών όνομάτων. ’Έτσι, άν τά άρσενικά παιδιά μιας οικογένειας δέν 
ζοΰν, στο νεογέννητο δίνουν τό δνομα Σιέργιος γιά νά στεργιώαη καί νά 
ζήση, ή Πολυχρόνης γιά νά ζήση πολλούς χρόνους, ή Ζήσης γιά νά ζήση, 1

1) Ά λλα καί σέ ανάλογες έλληνικές παραδόσεις δέν λείπει τά ίδιο θέμα τής 
διπλής ανθρωποθυσίας, Λεν είναι μόνο ή γυναίκα καί δ Άράπης πού χτίαθηκαν στής 
Τσυρας τά' Γιοφύρι στή Γορτυνία καί πού τις νύχτες, αάν κατεβάζει τά ποτάμι, φωνάζει 
δ ένας στόν άλλο : «— Βάατα, γυναίκα ! » «— Βάστα καί αύ, Άράπη !» (βλ. Ν. Πολίτου, 
Παραδόσεις Α, άρ. 481). Καί σέ παράδοση τής Άρτοτίνας του Παρνασσού, λένε δτι στά 
θεμέλιωμα τού γεφυριού τής Άρτας έχτισαν τή γυναίκα του πρωτομάστορα κι’ Ιναν 
Άράπη (βλ. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις Β , σελ. 1113) : Ληλ. παράλληλα μέ τήν αδερφή 
κα'ί τόν αδερφό, έχομε έδω ενοποίηση των παραδόσεων πού αναφέρουν γυναίκα που 
χτίζεται καί των παραδόσεων πού μιλάνε γιά έντοιχισμένον Άράπη. Παράλληλα δμως 
καί . ή διπλή ανθρωποθυσία άντρα καί γυναίκας είναι παλαιά στις έλληνικές παραδόσεις, 
δπως άλλωστε γίνεται τούτο φανερό καί από τό Συναξάριο τού Αγίου Ίωάννου τού θεο
λόγου, δπου γιά έναν λουτρώνα στήν “Εφεσο λέγεται δτι ιδιορύττομένων των θεμε
λίων νεανίσκον καί νεάνιδα τούτω εν έβαλαν» (βλ. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις Β, σ. 1113) . :
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ή Σιδέρης γιά νά είναι σιδερένιος κλπ. Ά ν πάλι γεννιούνται σειρά κορί
τσια, τδ τελευταίο νεογέννητο τό δνομάζουν Σταμάτα, για νά σταματήσουν 
επί τέλους τά αλλεπάλληλα κορίτσια καί νά έρθη αγόρι.

Γιά τον ίδιο λόγο καί στην περίπτωση τού γεφυριοΟ, που διαρκώς 
γκρεμίζεται καί ποτέ δέ στεριώνει, τδ όνομα τοΰ θύματος μπορεί άσφαλώς 
νά παίξη πρόσθετο μαγικό ρόλο. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση υπάρ
χει ή δυσκολία ότι ή ήρωΐ'δα σέ αρκετές παραλλαγές έχει προκαθωρισμένο 
άπδ τήν παράδοση όνομα. Έ  άστάθεια όμως στις παραλλαγές τοΰ δνόματος 
—λέγεται ’Αρετή, Κυρά Βδοκιά, Μαρουδιά, Ελένη, Γιώργαινα κλπ. — επι
τρέπει νά εισχώρηση καί άλλος τύπος. Γιά έ'να γεφύρι, τιοί* ίέκ  στεργιώ- 
νει καί πού ζωηρή επιθυμία των μαστόρων είναι τδ στέργιωμά του, τό κα
λύτερο όνομα πού μπορεί νάχη ή γυναίκα πού θά χτίστη, είναι τδ όνομα 
Στεργιανή. "Οπως ό νεογέννητος Στέργιος θά στεργιώση καί δέν θά πεθάνη 
σάν τά προηγούμενα άδερφάκια του, έτσι και ή Στεργιανή θά βοηθήση μέ 
τ ’ όνομά της καί θά στεργιώση τδ γεφύρι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό οτι 
Μακεδονικές παραλλαγές τοΰ γεφυριοΟ τής ’Άρτας φέρουν πράγματι τδ μα
γικό τούτο όνομα. Σέ παραλλαγή άπδ τόν ΙΙολύγυρο τής Χαλκιδικής ’) λέ
γεται (Λαογρ. 10, 264 άρ. 5) :

—Σά δέ στοιχειώσης ανθρώπου, καμάρα δε οτιριώνει (στίχ. 7)
Τού μαθητή του έστειλι, τή Στιριανή νά κράξη (στίχ. 10)

Τό γύρισμα τοΰ τραγουδιού είναι « Στιργιανούδα μου». Άπδ άλλη παραλ
λαγή πάλι άπδ τή Χαλκιδική—Α.Ά. άρ. 1 (66—67, 10)—έχομε τούς στίχους : 

—Ά ν δέν στοιχειώστε άνθρωπον, καμάρα δέν οτεργιώνει 
Τή Στιριανή παράγγελνε,, τή Στιριανή μηνούσε 

Οί πιδ πάνω χαρακτηριστικές λεπτομέρειες επιτρέπουν τδ συμπέρασμα ότι, 
όπως ένοποιοϋνται άπδ τδ Σέρβο διασκευαότή σέ τρεις άδερφούς μέ βασιλιά 
τον πρώτο οί ελληνικές παραλλαγές γιά τρεις αδερφούς ή γιά έναν βασιλιά, 
έτσι καί τά θύματα ενοποιούνται σέ άδερφή καί αδερφό ονομαζόμενους Στό- 
για καί Στόγιαν, καί όλα αύτά επειδή οί ελληνικές παραλλαγές δνομάζουν 
τήν άδερφή Στεργιανή γιά νά στεργιώση τδ γεφύρι καί επειδή πλάι στήν 
άδερφή αναφέρουν καί τδν άδερφό της τδ μονάκριβο πού λείπει στά ξένα.

Τδ είδος τοΰ χτίσματος καί τό πρόβλημα τής καταγωγής του 
τραγουδιού : ’Άφησα νά εξετάσω τελευταία τήν περίπτωση τοΰ είδους τοΰ 1

1) Στήν ίδια παραλλαγή λέγεται :
Καμάρα νέθεμέλιουναν σ τ ή  μ έ σ η  σ τ ο ν  π α ζ ά ρ ι  J ..

θά νόμ ιζ ε  κανείς ό τ ι  πρόκειται γιά π α ρ α λ λ α γ ή  που μ ι λ ά ε ι  ό χ ι  γιά γεφύρ* π ο ταμ ιο ύ  
αλλά γιά παζάρι. Στήν ύποσημείωση δμως (Λ α ο γ ρ .  10, 264) λέγεται δτι ή Στεριανή 
στοίχειωσε σέ κάποιο γεφύρι τοΰ  Βαρδάρη. Νομίζω γιά τούτο δτι αντί «ατή μέση ατού 
παζάρι» ή ορθή αρχική γραφή είναι «ατή μέση ατού Βαρδάρη».



Δημοτικά τραγο ύδ ια  Σ έρβω ν κ α ι Β ο υλγάρ ω ν 32?

χτίσματος, επειδή αυτή περισσότερο απ’ δλες τις άλλες άναχινεΐ καί προ
βάλλει έντονα τό σπουδαίο καί άλυτο ακόμη πρόβλημα τής αρχικής καταγω
γής τοΰ τραγουδιού.

'Όπως συμβαίνει καί μέ άλλα στοιχεία του τραγουδιού, καί τό είδος 
του χτίσματος παθαίνει εξασθένιση καί παρουσιάζεται στις Σλαβικές παραλ
λαγές άτονώτερο καί για τοΰτο άσταθέστερο. Στή Βουλγαρική παραλλαγή 
χτίζουν ένα ανώνυμο κάστρο, στις δυο Σερβικές χτίζουν τό κάστρο καί τήν 
πόλη τοΰ Σκουτάρι. Σέ άλλες Σλαβικές παραλλαγές χτίζουν πότε μοναστήρι, 
πότε πόλη, πότε γεφύρι, πότε κάστρο, πότε άλλα είδη χτίσματος ’).

Στις έλληνικές όμως παραλλαγές, άς είναι αότές πολυπληθείς, τό εί
δος τοΰ χτίσματος επίμονα επαναλαμβάνεται δτι είναι ένα γεφύρι 1 2 3 * * * *). Εκεί 
πού υπάρχει διαφορά είναι μόνο ποιο γεφύρι 8) είναι τό αρχικό, σέ ποιόν 
τόπο εντοπίζεται, κλπ. Τα συχνότερα όνόματα πού βρίσκονται μέσα στις 
παραλλαγές τοΰ τραγουδιού είναι τά έξης τρία : τής Τρίχας ιδ Γεφύρι ή 
τό Τρίχινο Γεφύρι, τής "Αρτας τδ Γεφύρι καί ατήν ”Αδανα Γεφύρι. 
Επίσης άναφέρονται μια ή έλάχιστες φορές τοΰ Παύλου τδ Γεφύρι (στό 
Παυλόκιοϊ τής Θράκης), τδ Γεφύρι τοΰ Μανώλη στή Θεσσαλία, γεφύρι

1) Βλέπε σχετικά καί S. Baud B o vy  σελ. 173.
2) Υπάρχουν έλάχιστες τοπικές εξαιρέσεις, π. χ. γιά βρύση στήν ’Αράχοβα, γιά 

υδραγωγείο των Αέρκων κλπ. (βλ. σχετικά τόν πρόλογο τοΰ Ν. Πολίτη, Π. Ε. 89). ’Αλλά 
καί στις έλάχιστες αύτές περιπτώσεις ουσιαστικά πρόκειται γιά μεταγενέστερη εξέλιξη 
του αρχικού γεφυριοΰ σέ άλλα χτίσματα, πού είναι όμως επίσης συγγενικά μέ τό νερό,

3) Τό ίδιο θέμα του γεφυριοΰ, πού χτίζεται καί γκρεμίζεται ώσπου νά γίνη ή αν
θρωποθυσία, δέν είναι μόνο στό τραγούδι που εξετάζομε, αλλά καί σέ παράλληλη όμάδα
παραδόσεων. Στις παραδόσεις μάλιστα έχει μορφή εντοπισμένη κάθε τόσο καί σέ ώρισμένο 
γεφύρι : Βλέπε Ν Πολίτου, Π α ρ α δ ό σ ε ι ς  Α, άρ. 481 (γιά τής Τσυράς τό Γιοφύρι, πού 
βρίσκεται στή Γορτυνία κι’ έχουν χτίσει μιά γυναίκα κι’ Ιναν Άράπη), άρ. 482 (γιά τά
Γεφύρι τοΰ Φαναριού στήν Άνδρίτααινα ’Ολυμπίας, όπου οί μαστόροι έχουν χτίσει τή 
σταυραδερφή τους, «τήν τσιούπα τήν άπάρθενη», κι" άκούγονται τις νύχτες οί κλάψες 
καί τά βογγητά της), άρ. 483 (τό Γεφύρι τά μονοκάμαρο >τής Σαλαμπριάς—δηλ. Πηνειού— 
κοντά στόν Τύρναβο, όπου χτίσανε τή μαστορίνα, πού τό καταράατηκε νά τρέμη, γι’ αυτά 
κι’ εκείνο διαρκώς γέρνει πότε δεξιά καί πότε ζερβά), καί άρ. 484 (γιά τό Γεφύρι τής 
Αλαμάνας, πού όταν περνούν άνθρωποι καί ζώα έκείνο πάντοτε γέρνει στό πλάϊ). Σχό
λια τοΰ Ν. Πολίτη σχετικά μέ τις πιά πάνω παραδόσεις βλέπε: Ν. Πολίτου, Π α ρ α δ ό σ ε ι ς  
Β\ αελ. 1112—1114. Σχόλιο είδικώς γιά τά Γεφύρι τής "Αρτας βλέπε πιά πρίν : Π α ρ α 
δ ό σ ε ι ς  Β, σελ. 774—776. Άπά όσα γράφει εκεί δ Ν. Πολίτης καί άπό όσα είχε πιό 
πρίν γράψει σχετικά (βλ. Ν. Πολίτου, Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  Μ υ & ολ ο γ ία ,  1871, τόμ. Α, σελ.
137 — 145, ιδίως στή σελ. 144) προκύπτει ότι δ Πολίτης, γιά τά γεφύρι τής "Αρτας, ση
μασία περισσότερη ώς αφετηρία τής έρευνας του έδινε όχι στό όνομα τοΰ γεφυριοΰ, άλλα 
ατά γεγονός ότι δπάρχει έθιμο ανθρωποθυσίας καί ότι τοΰτο αντιστοιχεί πράς παραδόσεις
βυζαντινές καί ρωμαϊκών χρόνων, άναφερόμενες άπά Βυζαντινούς καί άπά τόν Πλούταρχο. 
Στις Π α ρ α δ ό σ ε ι ς  (Β, σ. 775) αναφέρει καί τις εργασίες των L. S a in e a n  καί Κ. Die- 
terich, γιά τις δποίες έκαμα λόγο λίγο πιά πάνω (βλ. οελ. 309).
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οτόν Πηνειό κλπ. Παραλλαγές της κυρίως Ελλάδας άναφέρονται στο φημι
σμένο Γεφύρι της ’Άρτας καί παραλλαγές Μικρασιατικές μιλούνε για τδ Γε- 
φύρι στην Άδανα, οι πιο πολλές δμως παραλλαγές—καί προ παντδς τέτοιες 
πού νά υπάρχουν σέ πολλούς, ποικίλους καί απομακρυσμένους μεταξύ τους 
ελληνικούς τόπους (Πόντο, Θράκη, Πελοπόννησο, Κύπρο, Ρόδο καί Κάρπαθο, 
νησιά τοΰ Αιγαίου κλπ.)1)—άναφέρονται ο τής Τρίχας τό Γεφύρι ή to Τρί
χινο Γεφύρι.

Ξεχωρίζουν έτσι δύο ομάδες, μιά^μέ καθωρισμένα γνωστά τοπωνύμια 
(ή ’Άρτα, ή ’Άδανα) καί μιά μέ δνομα προσηγορικό, εντελώς άσχετο μέ υ
παρκτά τοπωνύμια, παράδοξο γιά δνομα γεφυριοΰ καί δμως τοπικά απλω
μένο επίμονα ατούς πιο πολλούς έλληνικούς τόπους. "Ολες αύτές οί ένδείξεις 
υποδηλώνουν δτι τδ δνομα Τρίχινο ή της Τρίχας φαίνεται νά είναι τδ πα- 
λαιότερο υπόστρωμα στην δνοματολογία τοΰ τραγουδιού, τά δέ τοπωνύμια 
’Άρτα καί ’Άδανα μπήκαν μεταγενέστερα, καί τούτο άπδ τή φυσική λαϊκή 
επιθυμία προς τδ συγκεκριμένο.

ϊ ί  είναι δμως αύτδ τής Τρίχας ή τδ 
(βλέπε τον πρόλογό του γιά τό τραγούδι, Η. Ε. 89) δέχεται μάλλον αρχική 
καί πανελλήνια τήν παραλλαγή μέ τδ δνομα «τοΰ Γιοφυριού τής ’Άρτας», 
καί δτι άπδ παραλλαγές του προήλθαν καί_ τά δνόματα άλλων γεφυριών. 'Ο 
S.Baud—Bovy δέν άσχολεΐται μέ τήν πιθανή καταγωγή τοΰ μύθου τοΰ τρα
γουδιού, διαπιστώνει μόνο (σ. 169) δτι οι παραλλαγές μέ τά ονόματα «τής 
Τρίχας» είναι περισσότερες και τοπικά πολύ πιό απλωμένες.

Εξετάζοντας ενα Κλέφτικο τραγούδι,—πού δ ίδιος ό Θ. Κολοκοτρώ- 
νης μάς διηγείται δτι τό ταίριασε στήν περίσταση καί τδ τραγούδησε γιά νά 
παρακίνηση τούς συντρόφους του γιά μιά επικείμενη πολεμική επιχείρηση 
(βλ. τον πρόλογο στδ Π. Ε. 29),— ό Ν, Πολίτης συζητεί τούς έξης τρεις 
στίχους (Π. Ε. 29, στίχ. 10·—12).

νά πάμε νά φυλάξουμε στής Τρίχας τδ γεφύρι, 
πού'θά περάση ό βόϊβοντας μέ τούς αλυσωμένους, 
νά κόψουμε τούς άλυσους νά βγοΰν οί σκλαβωμένοι.

Τρίχινο γεφύρι ; Ό Ν. Πολίτης

Πολύ σωστά ό Ν. Πολίτης—μέ τή θαυμαστή όξύνοια πού τόν χαρα
κτήριζε—δέχεται εκεί δτι ή μορφή σέ Κλέφτικο τραγούδι ανήκει χρονολο
γικά σέ νεώτερο στρώμα καί δτι «τδ αρχικόν άσμα πιθανώτατα υπόθεσιν είχε 
τήν άπόσπασιν άπδ τόν Χάρον τής λείας του. Τδν τύπον τοΰτον μάλιστα διε- 
τήρησαν, καθόσον γνωρίζω, δύο ανέκδοτοι παραλλαγαί (τής Κορίνθου καί τοΰ 
Άσπροποτάμου), άλλως δέ τής Τρίχας τό γεφύρι, τό όποιον μνημονεύεται εις 
τάς πλείστας παραλλαγάς, σαφώς δεικνύει τήν άρχήν τοΰ άσματος, άφοΰ τό

1) Βλ, S .  B a u d -B o v y ,  osX, 1Ρ9,
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γεφύρι τούτο κατά τάς δημώδεις δοξασίας είναι εις τον Κάτω. Κόσμον». (Π. 
Ε. 29, πρόλογος). . . .

Δυστυχώς,—προκειμένου γιά τό τραγούδι.τοϋ Γεφυριοΰ της “Αρτας— 
ό σεβαστός μου σοφός πρόϋεξε τις παραλλαγές εκείνες πού αναφέρουν την 
“Αρτα και δεν έδωσε περισσότερη βαρύτητα στο πιο απλωμένο σέ τόπους καί 
πιο παράξενο σέ τύπους όνομα «της Τρίχας τό Γεφύρι». “Αν θά είχε- όμως 
προτιμήσει τό δεύτερο τύπο, πιστεύω ότι σίγουρα ήδη άπότό 1914-—τό έτος 
πού τυπώθηκαν οι ’ Εκλογε; των τραγουδιών—θά είχε λύσει τό πρόβλημα 
της καταγωγής τοΰ τραγουδιού. ■ >■

Μεθοδολογικά, αφού έχομε δυο τραγούδια πού ή υπόθεση καί των δυο 
άναφέρεται «στης Τρίχας τό Γεφύρι» (=τό Κλέφτικο II. Ε. 29 καί την 11α- 
ραλογή II. Ε. 89) καί αφού πρόκειται γιά ένα όνομα παράξενο καί άγερμή- 
νευτο πού ώστόσο εξακολουθεί σαν κολλημένο όστρακο νά έπιβιώνη στούς 
στίχους, γιά όλα αυτά θά πρέπη νομίζω νά μη δεχιοϋμε διάσπαοη στην 
ερμηνεία των δυο τραγουδιών, παρά μόνο αφού πριν, θά βεβαιωθούμε απολύ
τως ότι πράγματι δεν χωρεΐ ενιαία ερμηνεία.. Μια τέτοια όμως ερμηνεία 
έχω τή γνώμη ότι μπορεί νά άνευρεθη, καί είναι ή ακόλουθη :

. ’Ανάμεσα στις πολλές δοξασίες τοΰ Ελληνικού λαού υπάρχει μιά πού 
άναφέρεται στο Τρίχινο Γεφύρι τ) ο τής Τρίχας το Γεφύρι. Έ  σχετική: 
παράδοση έχει ώς έξης : «Στον Κάτω Κόσμο οί ψυχές πρέπει νά περάσουν 
άπό ένα γεφύρι, άπό τό Τρίχινο γεφύρι. Αύτό είναι φτενό σάν τρίχα, καί 
Μουνιέιαι πολύ. "Οποια ψυχή δέν μπορεί νά περάση, πέφτει στο ποτάμι 
πρύ τρέχει άποκάτω καί χάνεται» (Ν. ΙΙολίτου,"Παy a δόσεις Α, 612, άρ. 983, 
παράδοση άπό πολλούς τόπους). Τό γεφύρι αυτό είναι στον Κάτω Κόσμο,, 
στον άδη, καί γεφορώνει ένα άπό τά τρία ποτάμια πού είναι κοντά τό ένα με
τ’ άλλο καί πού χωρίζουν τον άδη άπό τούς ζωντανούς '). Κανονικά μπορεί- 
νά νοηθούν ή τρία γεφύρια στά τρία αυτά' ποτάμια ή ένα γεφύρι, πού μέ' 
τρεις γυριστές καμάρες του σκεπάζει άλλεπάλληλα τά τρία ποτάμια. Τά τρί« 
ποτάμια των νεοελληνικών δοξασιών, πού είναι φυσικό μέ τον καιρό νά πε- 
ριορίζωνται καί μόνο σέ ένα, δέν είναι νεώτερη επινόηση, άλλά άποτελοΰν 
συνέχεια στις αντίστοιχες δοξασίες των άρχαίων περί Άχέροντος, Κωκυτοϋ- 
καί Ιΐυριφλεγέθοντος, τών τριών ποταμών τού άρχαίου “Αδη 1 2).

1) Βλ. καί τά μοιρολόι I I . Ε. 208 πού αρχίζει μέ τά οτίχο πού τόν λέει, ό νεκρός 
«Τώρα, στον αποχωρισμό τ ρ ε ι ς  π ο τ α μ ο ύ ς  δ ι α β α ινω». Γιά γεφύρι, άς είναι ασαφές σιήν 
παραλλαγή, γίνεται λόγος καί σ’ άλλο μοιρολόγι ,(II. Ε. 176).

2) Ό ’Αχερων είναι ό πρώτος καί κύριος ποταμός στόν Ά δη .  Ό ΙΙυριφλεγέθων 
άναφέρεται πρώτη φορά στόν "Ομηρο (’05. 10, 513), δπως καί ό Κωκυτές (fOS.' 10, 514, 
Ρλεπε καί Αισχύλου ‘Α χ α μ έ μ ν ο ν α  ατίχ. 1160). ’ Εκεί όμως πού γίνεται διεξοδικός λόγος 
γιά τά τρία αύτά ποτάμια, είναι στόν ΙΙλάτωνα (Φ α ίδω ν  112α — 114c).. Τά δσα λέγονται 
εκεί είναι σημαντική περιγραφή τού άρχαίου ‘Άδη καί τών ποταμιών τ-ου, μέσα στά
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Κάθε ψυχή πού θά πάη στον χοη περνάει άπό εκείνο τό στενό καί τρε- 
μάμενο γεφύρι καί πρέπει νά φροντίση νά μήν πέση καί χαθή. Κάθε Λαμπρή 
καί άλλες φορές (π. χ. ’Αποκριές κλπ.) οί ψύχές ανεβαίνουν ομαδικά πάνω 
στή γη ελεύθερες. Τό ΙΙάσχα ανεβαίνουν δταν γίνεται καί ή ’Ανάσταση τού 
Χρίστου, καί μένουν ελεύθερες ως τό σάββατο της Πεντηκοστής, τό περίφημο 
αάββατο τοΰ Ρουααλιοϋ, όπως δνομάζεται άπό τό λαό (όνομασία άπό τήν 
αρχαία εορτή τά Rosalia) ')· Μετά τό σάββατο τής Πεντηκοστής οί ελεύθε
ρες ψυχές είναι υποχρεωμένες νά πάνε δλες καί νά ξαναπεράσουν τό γεφύρι 
πηγαίνοντας στον τόπο τους. Γιά τό λόγο αυτό, επειδή χάνουν την ελευθερία 
τους, οί νεκροί λυπούνται καί κλαΐνε. Σέ πολλούς τόπους μάλιστα λέγεται— 
μέ κάποιες βέβαια μικρές παραλλαγές—τό εξής δίστιχο :

"Ολα τά σάββατα νά παν καί πίσω νά γυρίσουν 
τοΰ Ρουααλιοϋ τό σάββατο νά μή ματαγυρίση * 1 2).

1 Σέ μερικά μέρη οί ζωντανοί κρατούν καί άνάβουν κερί «γιά νά φωτί
ζουν τούς νεκρούς πού περνάνε» (Καστοριά = ’Επετ. Λαογρ. Άρχ, 5, 69). 
Τό γεφύρι αύτό, πού τό περνούν όμαδικά καί ανεπιθύμητα δλες οί ψυχές 
κατά τήν Κυριακή τού Ρουααλιοϋ, έχει ώς δνομά του τό δνομα πού μάς

όποια πέφτουν οί αρχαίοι κολασμένοι καί βασανίζονται. "Ολα αύτά αντιστοιχούν μέ τά 
Ιδια ποτοίμια πού — όπως ή αρχαία π η γ ή  τ ή ς  Λή&ης,  επιζή. σήμερα ώς β ρ ύ ο η  τ ή ς  "Α ρ■ 
ν η ς  ή τ η ς  Ά ρ ν η α ι α ς  καί ώς ν ε ρ ό  τ ο ν  Ά λ ή σ μ ο ν α  — έτσι έπιζούν κι' αύτά μέσα ατίς 
λαϊκές μας δοξασίες έως τά σήμερα καί είναι κι’ αύτά έπίαης ’ « π υ ρ ι φ λ ε γ ή » ,  γεμάτα 
καυτερή καί άναβραστή πίσσα, γιά νά πέφτουν έκεΐ καί νά βασανιστούν οί άμαρτωλές 
ψυχές τήν ώρα πού περνούν τό περίφημο «τής Τρίχας τό Γεφύρι». Υπάρχει στό σημείο 
αύτό πολύ βαθύς καί ουσιαστικός σύνδεσμος άνάμεσα στις άρχαϊες καί στις νεοελληνικές 
αντιλήψεις γιά τάν "Αδη, τήν κόλαση καί τά βασανιστήρια, ένας σύνδεσμος πολ,ύ ισχυρό
τερος άπό 6,τι συνήθως νομίζομε. ‘Ελπίζω σύντομα νά δημοσιεύσω έτοιμαζόμενη σχετική 
εργασία γιά τό θέμα τούτο καί γιά τήν αμοιβαία στενή σχέση αρχαίων καί νεοελληνικών 
δοξασιών, σχετικών μέ τάν Κάτω Κόσμο.

1) ’Αξιοσημείωτο είναι ότι δέν έχει περισωθή μόνο τό αρχαίο δνομα (Rosalia), 
αλλά καί τό έθιμο, διότι ύπάρχουν μαρτυρίες δτι τήν ήμερα έκείνη κρατούν καί γενικά 
χρησιμοποιούν τ ρ ια ν τ ά φ υ λ λ α ,  καί είναι αυτό τό ίδιο άνθος πού έδωσε τ’ δνομά του ατή 
λατινική όνομασία R osalia (πληροφορία γιά τά νεοελληνικό 'έθιμο βλ. στήν Έ πετ. 
Λαογρ. Ά ρ χ .  5, 69 κ. ά.).

2) Λαογρ. 3,702. Γιά τάν ανεπιθύμητο ατούς νεκρούς χαρακτήρα της ή ονομασία 
τοΰ Ρουααλιοϋ μετατρέπεται κάί σέ τύπο τοΰ Τριοαλιοΰ στήν "Ηπειρο, παρετυμολογικά 
πράς τό τρις άλλοι (βλ. Λαογρ 4,326). Ό  τύπος τ ' Άροαλιοϋ πού γράφεται μέ ψιλή 
(βλ. Έιτετ. Λαογρ. Άρχ. 5, 6 8 = ’Ήπειρος καί 5, 69=Βέρροια) προέρχεται άπό τάν τύπο 
τ '  “Αϊ- Ρουααλιοϋ πού παρετυμολογεΐται άπό ύφοθετικάν "Αγιο καί γιά τούτο πρέπει νά 
διορθωθή σέ τ ’ Ά  ρααλιοΰ ή τ’ Ά -Ρ  οολιο 3, δπως έχομε τ ’Ά ϊ-Γ ιαννιοϋ—τ' Ά-Γιαν. 
νιον. Ό τύπος τ' Ά ΐ-Ρονσαλιοϋ  λέγεται στήν Πωγωνιανή Ηπείρου (βλ. Έ πετ. Λαογρ. 
Άρχ. 5, 69) καί στόν Τσαμαντα ’Ηπείρου. Είναι ' λανθασμένη ή γνώμη τοΰ Ν. Νίτσου 
(Μονογραφία περί τής έν Ή πείρφ κώμης τοϋ Τσαμαντα, 1926, στή σελ. 145) δτι τά 
δνομα τ' Ά  ϊ-Ρουοαλιοΰ ώς δνομα τής Πεντηκοστής οφείλεται σέ παραφθορά τοΰ ονόμα
τος ’Ιερουσαλήμ, πού επανειλημμενως ψάλλεται τήν ήμερα εκείνη ατίς εκκλησίες..



απασχολεί : «τηί; Τρίχας to Γεφνρι». Μιά σχετική μαρτυρία έχομε στήν 
Έπετ. Λαογρ. Άρχ. 5, 69, οπού σχετικά μέ τά έθιμα τής Πεντηκοστής άνα- 
φέρεται δτι δλοι στις εκκλησίες γονατίζουν (για τοΰτο ένα λαϊκό δνομα τής 
γιορτής είναι Γ«τής Γονατιστής»), γιατί: «είναι ή μέρα που περνάνε οί ψυχές 
τσή Τρίχας τό Γιοφύρ’ κΓ δσες είναι καθαρές μπαίν’νε στο 5αράδεισο, ει
δεμή πέφτνε μέσ’ στ’ g-όλασ’» (Μέτρες Θράκης). Έ  τελευταία πληροφορία 
είναι πολύ σπουδαία, επειδή συνδέει κατά τρόπο άμεσο τής Τρίχας τό Γε- 
φύρι μέ τά Ρουσάλια. Χρονικώς τά Ρουσάλια αυτά δέν έορτάζονται μόνο τό 
Σάββατο τής Πεντηκοστής, αλλά και τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου, ή δέ 
μετατόπιση τής γιορτής προχωρεί αναδρομικά καί ώς.τίς ’Αποκριές ‘). ’Ιδιαί
τερη σημασία έχει ό εορτασμός τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου, ιδίως τήν 
Τρίτη μετά τό Πάσχα. Τότε γινόταν παλαιότερα ολόκληρο πανηγύρι, άγερμοί 
ειδικοί καί τραγούδια ειδικά γιά τά Ρουσάλια 1 2 3). Ό Δημ. Καμπούρογλους 
('Ιστορία των ’Α&ηναίων Α, 198 καί 241) βεβαιώνει δτι τό πανηγύρι πού 
γινόταν τήν Τρίτη τ’ής Λαμπρής ονομαζόταν Ρουσάλια. Χαρακτηριστική εί
ναι καί άλλη πληροφορία ('Εβδομός 1, 56), πού λέει : «Τήν τρίτη τής Λαμ
πρής ερχόντουσαν από τά χωριά... στή Χώρα (=τήν ’Αθήνα) οί καλύτεροι 
νοικοκυραΐοη μέ τούμπανα και μέ ζουρνάδες νά χαιρετήσουν τούς άρχόντους 
νά πούνε τά ρουσάλια. Καθώς έμπαιναν στήν αυλή έπαίζανε...» Στά Μέγαρα 
καί σ’ άλλα μέρη ρουσάλια έλεγαν «άσματα προ των θυρών άδάμενα τή τρίτη 
τοΰ Πάσχα ήμερα» *), υπάρχει μάλιστα στά Μέγαρα καί ό εξής σχετικός 
στίχος : «—Νά σάς πούμε τά Ρουσάλια ; —Πέστε τα, βρέ παλληκάρια» 4). 
Τά ίδια Ρουσάλια τά βρίσκομε στή Χαλκιδική νά γιορτάζουνται τό σάββατο 
τοΰ Λαζάρου καί νά χορεύεται μάλιστα ειδικός χορός, πού ονομάζεται τό 
ΡουσάΧ’ s).

Δημοτικά τραγούδια Σέρβων καί Βουλγάρων 331

1) ΙΙαξοί—«Άρχ. Ίστορ. Λεξικού, χειρόγρ. 858, σ. 2 «τό δνομα Ρουσάλια κατήντησε 
νά σημαίνω μόνον τάς των Άπόκρεω έορτάς».

2) Ό έορτασμός των ΡουσαλΚδν τό Πάσχα έχει εύθυμο χαρακτήρα, επειδή ελευ
θερώνονται οί ψυχές, ενώ τό Σάββατο τής Πεντηκοστής έχει μάλλον πένθιμο, άν και δέν 
λείπουν καί τότε οί ευωχίες (βλ. Λαογρ. 4, 324). Τά Ρουσάλια κατά τό Πάσχα φαίνεται 
δτι έχουν παλιά τήν καταγωγή, όπως προκύπτει καί από τά γεγονός δτι (βλέπε Ά νατ .  
Έ πι& εώ ρ .  Α, 100) ό έξηγητής των κανόνων Βαλσαμών αναφέρει δτι τά Ρουσάλια έγί- 
νοντο «μετά τό "Αγιον Πάσχα άπά κακής συνήθειας έν ταίς έξω χώραις».

3) Πληροφορία Βάλληνδα, Πάρεργα, άπά δελτίο τοΰ Αρχείου Ίστορ. Λεξικού.
4) Άρχ. Ίστορ. Λεξικού, χειρόγρ. 624, -σελ, 4. Βλέπε καί Έ π ε τ .  Λαογρ. Άρχ. 

δ, 49—50, οπού δημοσιεύεται πληρέστερα ένα άπά τά σχετικά μέ τά Ρουσάλια τραγούδια·
δ) ’Αξιόλογη πληροφορία άπά επιτόπια στή Χαλκιδική έρευνα τοΰ σεβαστού μου 

Άνθιμου Ά . Παπαδοπούλου, Αιευθυντοΰ τοΰ Ιστορικού Λεξικοΰ : ε ρ ο ν σ ά λ ’ τό... χορός τις 
νεανίδων κατά τά Σάββατον τοΰ Λαζάρου καί τήν Κυριακήν των Βα'ίων, αιτινες τασσό
μενα: εις δίπλοΰν στίχον προχωρούν μέχρι τινός ένώ συγχρόνως κάμνουν ρυθμικάς κινή
σεις τών ποδών καί των χειρών καί επανέρχονται κατά τόν αυτόν τρόπον εις τό σημεΐον 
τής άναχωρήσεως καί προχωρούν πάλιν καί καθ’ εξής» (Άρχ. Ίστορ. Λεξικοΰ, λ. ρουσάλι).
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’Έχοντας υπόψη μας τις προηγούμενες δοξασίες, παραδόσεις καί έθιμα, 
άς επιστρέφουμε τώρα στα δύο δημοτικά τραγούδια πού μάς Απασχολούν, 
στο Κλέφτικο (II. Ε. 29) καί στο Γεφύρι τής’Άρτας (II. Ε. 89). Νομίζω ότι 
είναι πλέον φανερό ότι καί τά δυο αυτά τραγούδια είναι προϊόντα ιών δοξα
σιών καί τών αρχικών άγερτικών τραγουδιών πού σε παλαιότερους χρόνους 
θά τά τραγουδούσαν κατά τόν εορτασμό τών Ρουσαλιών- Ό εορτασμός αυτός, 
με τραγούδια, χορούς καί μέ άλλα δρώμενα, δεν είχε σταθερή ημερομηνία, 
επίκεντρο όμως φαίνεται ότι είχε την αρχή τής Διακαινησίμου μέ εύθυμο 
χαρακτήρα καί τό σάββατο τής Πεντηκοστής μέ χαρακτήρα πένθιμο. Τό 
Κλέφτικο τραγούδι II. Ε. 29 ταιριάζει περισσότερο νά συσχετισθή μέ τό 
σάββατο του ' Ρουσαλιοΰ καί μέ τις δοξασίες τής ημέρας εκείνης, επειδή ό 
Βόιβοντας μέ τούς άλυσσωμένους σκλάβους (Π.Ε. 29 στίχ. 10—12)— που 
τούς περνάει από τής Τρίχας τό Γεφύρι—είναι διασκευή 'μοιρολογιού μέ 
αρχικό Χάροντα καί τούς αποθαμένους πού αναγκαστικά τούς περνάει μετα- 
φέροντάς τους ξανά στον ’Άδη. Ό πένθιμος χαρακτήρας τού αρχικού μοιρο
λογιού συμφωνεί μέ τόν πένθιμο χαρακτήρα τόϋ μοιραίου σαββάτου τής Πεν
τηκοστής, γιά τό όποιο σωστά εύχονται : «"Ολα τά σάββατα νά παν καί 
πίσω νά γυρίσουν, τού Ρουσαλιοΰ τό σάββατο νά μή ματαγυρίση».

"Οσο γιά τό τραγούδι τού Γεφυριοΰ τής ’Άρτας, τούτο εκφράζει τήν 
ανησυχία καί τή φροντίδα όλων νά σταθή στέρεο το μυθολογικό γεφύρι, όπως 
όμοια φροντίδα έχουν οί προσευχόμενοι κατά τό σάββατο τού Ρουσαλιοΰ καί 
τήν Πεντηκοστή ζωντανοί, παρακαλώντας νά περάσουν οί ψυχές ακίνδυνα 
από τής Τρίχας τό Γεφύρι. Επειδή γιά όλα τά παλιά χτίρια, πού στέκουν 
στέρεα, πιστεύεται ότι έχει γίνει β ιοιχείωσι , δηλ. μέ.κάποια θυσία—ιδιαί
τερα μέ ανθρωποθυσία — τά έχουν «στοιχειώσει», γιά παρόμοιαν αιτίά άνε- 
πτύχθη ή ιδέα ότι χρειάζεται νά άνάφέρεται ανθρωποθυσία καί μέσα στήν 
υπόθεση τού προκειμενου λατρευτικού ι) τραγουδιού.

Δεν είναι μόνο τά τραγούδια στά Ρουσάλια ή τό κοινό όνομα (=τής 
Τρίχας τό Γεφύρι) ή οί άλλες αντίστοιχες Ομοιότητες πού είδαμε ότι στενά 
συνδέουν τραγούδι καί έθιμα Ρουσαλιών. Υπάρχουν άλλες ακόμη αντιστοι
χίες καί σ’ αυτό τό περιεχόμενο τού τραγουδιού, όπως : α) Τό γεφύρι τού 1

1) ’Άλλο τραγούδι από τις ΙΙαραλογές πού επίσης έχει φανερό λατρευτικό χα
ρακτήρα (βλ. καί τό σχετικό έκεϊ πρόλογο τού Ν. Πολίτη) είναι τό γνωστό τ ρ α γ ούδ ι  τ ο ν  
Κ υ ρ - Β ο ρ ι ά  (Π. Ε. 88, στίχοι 41). Νομίζω μάλιστα-ότι τό τραγούδι τούτο θά πρέπη νά 
συνδεθή πώ άμεσα καί συγκεκριμένα μέ τις έξης δύο γιορτές: α)- Μέ τήν-Πέμπτη της
Διακαινησίμου, οπότε γίνονται ειδικές γιορτές γιά νά πέση ό βοριάς ή γιά νά διώξουν 
τόν άνεμο (βλ. σχετικά έθιμα στήν ‘ Ε η ετ .  Λ αογρ Ά ρ χ .  5, 50). β) Καί μέ τήν Κυριακή 
τής Τυρινής, γιά τήν όποια υπάρχει μαρτυρία ότι, μέ τόν παπά τής ενορίας μπροστινόν- 
ατό χορό καί μέ τόπο χορού τόν αυλόγυρο τής εκκλησίας, συνηθίζεται νά χορεύεται τήν 
'ημέρα. εκείνη χορός θρησκευτικός. Ό χορός αύτός μάλιστα έχει τό ειδικό όνομα *Χ·ορός 
τ ο ΰ  Κ υ ρ - Β ο ρ ι ά »  (Σίφνος— Έ π ε τ .  Λαογρ. ’Λρχ. 5, 8).



τραγουδιού « τρέμει» από τήν κατάρα της χτισμένης, όπως επίσης τρέμει καί 
«κουνιέται πολύ» καί τό ομώνυμο γεφύρι τοΰ ’Άδη (βλ. Πολίτου, Παραδό
σεις Α, 612 άρ. 983). Ή φροντίδα δλων σέ τραγούδι καί σέ δοξασίες τοΰ 
Ρουσαλιοΰ είναι να στερεωθή τό γεφύρι για να μήν πέφτουν οί διαβάτες, β) 
Στο τραγούδι άναφέρονται τρεις άδερφάδες χτισμένες γιά νά γίνουν τρία 
γεφύρια σέ τρία ποτάμια. Άλλα τρία είναι καί τά ποτάμια τοΰ ’Άδη, πού 
χρειάζονται τά γεφύρια τους, γιά νά περνούν άκίνδυνα οί διαβάτες τού 
Κάτω Κόσμου.

’Αργότερα το λατρευτικό τραγούδι προσαρμόσθηκε σέ δυό άλλα, δπως 
είδαμε, τοπωνύμια, στο γεφύρι ατήν ’Άρτα, πού τό άναφέρουν κατά προτί
μηση παραλλαγές της κυρίως 'Ελλάδας, καί στο γεφύρι ατήν ’Άδανα , πού 
τό άναφέρουν Μικρασιατικές παραλλαγές. Βέβαια γιά νά γίνη αυτή ή έντό- 
πιση, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν νά υπάρχουν μεγάλα γεφύρια στις δυο 
αυτές πολιτείες. ’Αλλά γεφύρια μεγάλα καί θαυμαστά υπήρχαν καί σ’ άλ
λους—μεγαλύτερους μάλιστα—ποταμούς Ελλάδας καί Μ. ’Ασίας. Υποθέτω 
ότι y) προσαρμογή καί έντόπιση αυτή δέν είναι εντελώς τυχαία. Οί προΰπάρ- 
χουσες πανελλήνιες παραδόσεις γιά ένα μυθολογικό Γεφύρι στόν Ά δη  ή 
Γεφύρι στα Τάρταρα νομίζω ότι ήταν εύκολο καί πολύ φυσικό νά διασκευα- 
σθοΰν καί νά έντοπισθοΰν σέ υπαρκτά τοπωνύμια— υπαρκτά άλλά καί δ'χι 
Απομακρυσμένα στ' δνομα,—ώστε αντί ενα αβέβαιο καί μυθολογικό νά 
πρόκυψη τώρα ενα συγκεκριμένο Γεφύρι στήν ’Άδανα κάί ένα συγκεκρι
μένο Γεφύρι στην ’Άρτα. "Οπως στο τραγούδι Π. Ε. 29 τό άρχικό λατρευ
τικό τραγούδι διεσκευάσθη σέ υπόθεση Κλέφτικου τραγουδιού, έτσι καί εδώ 
στο τραγούδι II.Ε. 89 ή άρχική λατρευτική μορφή διεσκευάσθη σέ υπόθεση 
ιστορική γιά δήθεν πραγματικά περιστατικά πού έγιναν κατά τό χτίσιμο 
συγκεκριμένων γεφυριών. Οί Σέρβοι μάλιστα, άφοΰ δανείσθηκαν από τούς 
Έλληνες όλη τήν υπόθεση του τραγουδιού, φρόντισαν νά τό προσδιορίσουν όχι 
μόνο τοπικά μέ τό κάστρο τοΰ Σκουτάρι ‘ή άλλά καί χρονολογικά βάζοντάς το 
γύρω στο 1370 μ. X. καί θεωρώντας το ώς ιστορικό περιστατικό πού έ'γινε 
άπό τον βασιλιά τους Βουκάσιν. "Ολα αύτά αποτελούν φάσεις πού ανήκουν στο 
δεύτερο στάδιο κατά τήν εξέλιξη των μύθων εκείνων, πού άρχίζουν άπό άφε- 1

1) Σημειώνω καί άλλες δύο άκίμη Σερβικές παραλλαγές, τις έξης : α) Μιά άπό 
τελευταία ’Ιταλική μετάφραση Σερβικών δημοτικών τραγουδιων : A r t u r o  C r o n ia ,  P o e -  
s ia  P o p o la r e  S e r b o - C r o a t a ,  P a d o v a — C e d a m  1949, σελ. 189. Ή παραλλαγή είναι 
ατίς σελ. 52—67, επιγράφεται L a  F o n d a z io n e  d i  S c u t a r i ,  οί στίχοι της ανέρχονται 
ατούς 242, καί είναι παρμένη άπό τήν περίφημη Σέρβική συλλογή V u k ,  II άρ. 25, δπου 
οί .στ ίχο ι  είναι επίσης 242. Ή ’Ιταλική έκδοση έχει στή μιά σελίδα τό Σέρβικο κείμενο 
καί άντίκρυ του τήν ’Ιταλική μετάφραση, β) Ή άλλη παραλλαγή δπάρχει ατό βιβλίο τοδ : 
L e o  D ’ O r f e r ,  C h a n t s  d e  G u e r r e  d e  la  S e r b ie ,  P a y o t ,  P a r i s  1916, σελ, 254. Ή 
μετάφραση τοδ τραγουδιού βρίσκεται ατίς σελ. 177 —181 καί όνομάζεται ; L a  C o n s t r u 
c t io n  d e  S c u t a r i .
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τηρία λατρευτική γιά νά καταλήξουν στήν 'Ιστορία καί τήν εμφάνισή τους 
ώς συγκεκριμένων τάχα γεγονότων.

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜ ΕΝΟΥ

"Αν θελήσωμε νά καθορίσουμε ποια άπ’ δλες τις Παραλογές είναι μέ 
τό περιεχόμενό της πιό κοντά πρδς τήν ψυχή καί την παράδοση τοϋ Ελλη
νικού λαού—αρχαίου κάί σημερινού,—σίγουρα τό πρώτο τραγούδι πού θάρθη 
σ’ όλων μας το νοΰ θάναι δ Γυρισμός τοϋ Ξενιτεμένου. Το τραγούδι αυτό 
εϊναι δ ύμνος της ελληνικής οίκογενειαπής άρειής. Μέσα στους στίχους 
του υπάρχει βαθύ καί γνήσιο ανθρώπινο δράμα, μάλιστα θά διόρθωνα : γνή
σιο έλληνικό δράμα, ελληνικό γιατί αύτοί οί άνάγκαστικοί κάί σκληροί χω
ρισμοί άγαπημένων αντρογύνων αρχίζουν άπό τήν ’Οδύσσεια, εξακολουθούν 
μέ τούς αρχαίους άποικισμούς, τά ταξίδια κάί τούς πολέμους, ξαναβρίσκονται 
ατούς πολέμους, τις αιχμαλωσίες κάί τούς ανδραποδισμούς των μεσαιωνικών 
χρόνων ή ατούς συχνούς ξενιτεμούς ατά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, γιά νά 
συνεχίζωντάι στις σκληρές καί μακρυνές μεταναστεύσεις τού τελευταίου 
αιώνα ώς δυστυχώς άκόμη καί στις σημερινές μέρες.

Τό τραγούδι τόΰ Γυρισμού τού Ξενιτεμένου είναι πανελλήνιο καί έχουν 
ώς τώρα συγκεντρωθή περισσότερες άπό 280 παραλλαγές του '). Έκτος τού 
δανεισμού τού ελληνικού θέματος άπό Βουλγάρους κλπ., τό νεοελληνικό τούτο 
τραγούδι παρουσιάζει τά έξης δύο προβλήματα, γιά τά όποια καί θά γίνη 
πριν ειδικός λόγος : α) Τό πρόβλημα τής σημερινής μορφής τού προλόγου 
του. β) Τό σπουδαιότατο πρόβλημα τής καταγωγής τού τραγουδιού, δηλ. αν 
πραγματικά εχη τούτο άμεση συγγένεια μέ τήν 'Ομηρική αναγνώριση Όδυσ- 
σέα καί Πηνελόπης, ή αν ό σύνδεσμος αυτός είναι μονάχα εξωτερικός καί 
άσήμαντος Ινώ ούσιαστικά τό νεοελληνικό τραγούδι συνδέεται μέ άλλα πά- 

“ρόμοια εύρωπαϊκά άπό τά όποια καί προέρχεται. Άπό τις ώς τώρα σχετι
κές μελέτες προηγουμένων ερευνητών έχει θεωρηθή επικρατέστερη ή τελευ
ταία εκδοχή, ενώ ή άποψη πού πιό κάτω παραδέχομαι είναι άσχετη μ’ αυτό 
τό συμπέρασμα.

Οί τύποι τοϋ τραγουδιού καί τό πρόβλημα τοϋ προλόγου : Τό
τραγούδι έχει μελετηθή άπό τόν Ν. Πολίτη (ΈχλογαΙ 1914, άρ. 84, πρό
λογος) καί άπό τόν S. Baud— Bovy (La Chanson Populaire Grecque du 
Dodecanese 1936 σελ. 227—235). Ό Ν. Πολίιης, χωρίζοντας τό τραγούδι 
σέ τρεις κύριους τύπους, γράφει τά ακόλουθα : (Π. Ε. 84) ·. «Τό θέμα τής 

"άναγνωρίσεως τού μετά μακροχρόνιον άποδημίαν επανερχόμενου άνδρός καί 1

1) Τόσες περίπου παραλλαγές έχουν συγκεντρωθή στό Ααογραφικό ’Αρχείο της 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, ένα θαυμάσιο έπιστημονικό ίδρυμα πού συγκεντρώνει καί φυλάσσει 
μέ στοργή τόν άνεκτ£μητο’_καί απαράμιλλο θησαυρό του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού.
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τής έν τω οϊκω προσδοκώσης τήν επάνοδον αύτοΰ συζύγου, είναι διεσκευα- 
σμένον εις τά άσματα χοΰ έλληνικοΰ λαοϋ εις τρεις κυρίους τύπους. Κατά τόν 
πρώτον ή άναγνώρισις γίνεται παρά τήν βρύαιν, έ'ξω τοΰ χωρίου, κατά 
τόν δεύτερον έ'ξω τής οικίας, της οποίας τήν θύραν κρούει δ σύζυγος, κατά 
τόν τρίτον όμοίως &ξω τής οικίας, δ'που τόν προσελκύει ο κρότος τον 
Αργαλειού καί ό ήχος τον Άσματος τής ύφαινούσης συζύγου», Στίς πα
ραλλαγές πού ή συνάντηση γίνεται στή βρύση ή στδ πηγάδι, δ σύζυγος περι- 
γράφεται συνήθως ώς κυνηγός πού έχει μαζί του τό άλογό του καί τά λαγω
νικά του. ’Έτσι περιγράφεται καί στήν παραλλαγή πού έχει διαλέξει καί 
δημοσιεύσει δ Ν. Πολίτης (II. Ε. 84). Στίς παραλλαγές πού ή συνάντηση γ ί
νεται μπροστά στο σπίτι, συνήθως δ ξενιτεμένος σύζυγος περιγράφεται ώς 
πραματευτής.

’Αμέσως άπό τις πρώτες στιγμές γεννιούνται ώρισμένες άμφιβολίες ώς' 
πρός τή γνησιότητα της μορφής ενός τέτοιου προλόγου. Διότι, δπως έχουν στίς 
σημερινές παραλλαγές ό τρόπος καί οι συνθήκες, μέ τις όποιες περιγράφεται 
στήν άρχή τοΰ τραγουδιού δ Ξενιτεμένος σύζυγος, δημιουργοΰνται σοβαρές 
Αντιφάσεις πρός τό γενικό ρόλο τοΰ ίδιου συζύγου μέσα στό ίδιο τραγούδι. 
Σημειώνω τις έξης : α) Τό άντρόγυνο έχει χωρισθή γιά τόσα πολλά χρόνια, 
ώστε ή σύζυγος δέν άναγνωρίζει τόν άντρα της. "Εναν τέτοιο μακροχρόνιο καί 
σκληρό χωρισμό άφωσιωμένων συζύγων, γιά νά τον διακόψη, ποτέ δέν άρκεϊ 
ή εύκολη άπόφαση τού άντρα νά πάρη τά λαγωνικά του καί νά βγή μιά μέρα 
κυνήγι γιά νά βρή κατά τύχη μιά κόρη πού πλένει σέ μαρμαρένια γούρνα. 
’Άν ήταν τόσο εύκολο νά συναντηθούν οι δυό σύζυγοι, άπορεΐ κανείς γιατί 
τέλος πάντων περίμεναν τόσα χρόνια γιά νά πάρουν μιά τόσο εύκολη άπό
φαση. ‘Ο πρόλογος είναι λοιπόν άψυχολόγητα δεμένος μέ τό κύριο θέμα, β) 
Ό σύζυγος γυρίζει πραματευτής σέ γειτονικά μέρη, άλλά γιά πολλά χρόνια 
περιέργως δέν πηγαίνει καθόλου στό σπίτι του. Καί, ενώ θυμάται πάρα πολ
λές λεπτομέρειες (π. χ. τό εξωτερικό τοΰ σπιτιού, τό εσωτερικό του κλπ.), 
άπό τ’ άλλο μέρος περιγράφεται ώς ένας πραματευτής πού έτυχε νά δια- 
βαίνη άπέξω καί σίγόυρα θά προσπερνοΰσεν άν δέ μεσολαβούσε κατά τύχη τό 
όμορφο τραγούδι τής γυναίκας πού υφαίνει, ένα τραγούδι πού γίνεται ή κύ
ρια αιτία ή νά προσελκυσθη ό πραματευτής ώς μπροστά στήν πόρτα τού σπι
τιού καί νά μιλήση στή γυναίκα του !

Δέν λείπουν καί άλλες μικρότερες αντιφάσεις. "Ολες αύτές, μικρές 
καί μεγάλες, πού έντοπίζονται μόνο στον πρόλογο τοΰ τραγουδιού, καί ιδίως 
στον τρόπο πού είσάγεται ή συνάντηση των δυό συζύγων, μπορούν νά έρμη- 
νευθοΰν ικανοποιητικά άν δεχτούμε τήν έξης λύση : "Οτι τό τραγούδι τού Γυ
ρισμού τού Ξενιτεμένου, μέ τις μορφές πού σήμερα μάς παρουσιάζεται, είναι 1
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σνμφγρμός άπό δυο φαινομενικά παρόμοιους άλλ’ ουσιαστικά &σχε 
τους μεταξύ τους κύκλους, τούς έξης :

1 . Ό  κύκλος των παραλλαγών πού προέρχονται άπό την άρ 
χαϊκή Παραλογή καί έχουν θέμα την έτη στροφή τοΰ ξενιτεμένου συζύ
γου ϋατερα άπό άπουοία πολλών ετών. Στην περίπτωση αύτή δ σύζυγος 
επιστρέφει χωρίς νά είναι ούτε κυνηγός ούτε πραματευτής. Είναι απλώς ό 
ξενιτεμένος σύζυγος πού γυρίζει στο χωριό του, άφοΰ όμως έχουν μεσολαβή
σει τόσα πολλά χρόνια ώστε ή γυναίκα του δεν μπορεί νά τον άναγνωρίση.

2 .  Ό κύκλος των παραλλαγών πού προέρχονται άπό ίρωιικά  
τραγούδια (=Έπύλλια και τής ’Αγάπης) και έχουν ϋ·έμα τήν τυχαία συ 
νάντηαη καί τή γνωριμία νέων στή βρύση ή μπροστά ατό σπίτι τής 
νέας. Στη βρύση η στο ποτάμι ή πηγάδι βρίσκομε συνήθως τή νέα, πού πλέ
νει ή πάει νά πάρη νερό, καί τό νέο, πού έχει βγή μέ τά λαγωνικά του γιά 
κυνήγι. Μπροστά στο σπίτι της είναι δ περαστικός νέος, τις πιο πολλές φο
ρές πραματευτής όμορφος, πού περνάει καί ακούει τή νέα νά ύφαίνη καί νά 
τραγουδάη, ή τήνε βλέπει στο παράθυρό της νά ποτίζη τά λουλούδια της καί 
τής ζητάει βασιλικό ή άλλο λουλούδι. "Οταν ζητάη, ό νέος άπό τήν κόρη νά 
τού δώση λουλούδι άπό τά μυριστικά της ή δυο μήλα άπό τά μήλα πού φέρ
νει άπό τ’ αμπέλι ή νά του δώση νερό νά πιή, σέ όλα αυτά καί άλλα παρό
μοια υπόκειται άφθονο καί εύκολονόητο τό στοιχείο τής συμβολικής ερωτι
κής πρότασης.

'Ο κύκλος τοΰ γυρισμού τοΰ ξενιτεμένου συζύγου, επειδή ήταν ανώ
νυμος καί χωρίς εισαγωγικές λεπτομέρειες, αναγκάσθηκε νά δεχθή ώς μετα
γενέστερο συμπλήρωμά του τήν έτοιμη σκηνοθεσία γιά κυνηγό καί πραμα
τευτή, πού είχε κάθιερωθή νά τή χρησιμοποιούν άντίστοιχες ερωτικές σκη
νές στους ίδιους τόπους (δηλ. α) στή βρύση τοΰ χωρίου, όπου ή κόρη πλένει 
ή γεμίζει τή στάμνα της, β) στην πρόσοψη τοΰ σπιτιού, όπου ή κόρη υφαίνει 
καί τραγουδάει).

Καταγωγή τοΰ τραγουδιού—Γνώμες τών άλλων έρευνητών: Κρί
νοντας τό κύριο θέμα τοΰ τραγουδιοΰ ό Ν. Πολίτης (II. Ε. 84, πρόλογος) 
διακρίνει τρία σημεία του : α) τήν έλληνικότητα, πού χαρακτηρίζει κάθε 
στίχο καί φράση, β) Τή σχέση τοΰ τραγουδιού μέ τήν 'Ομηρική σκηνή τής 
άναγνώρισης Όδυσσέακαί Πηνελόπης, μια σκηνή γεμάτη κάλλος άνυπέρβλητο. 
γ) Τήν όμοιότητα, πού το τραγούδι έχει μέ άλλα ευρωπαϊκά τραγούδια πα
ρόμοιου θέματος.

Γιά τήν πρώτη περίπτωση ό Ν. Πολίτης έγραψε μιά φράση πού τήν 
χαρακτηρίζει ύφος επιγραμματικό, κρίση σοφή καί τόνος μεγαλειώδης. Τής 
άξίζει νά τήν ξαναθυμηθοΰμε ολόκληρη: «"Ο,τι πρό πάντων διακρίνει τό ήμέ- 
τιρον άσμα τών άλλων (=εύρωπαϊκών) είναι ή ακραιφνής έλληνικότης αύ-
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τοΰ, διότι τοσοΰτο στερεώς είναι συνυφασμένον προς τόν ελληνικόν βίον, ώστε 
σχεδόν εις έκαστον στίχον αύτοΰ ένωτιζόμεθα απηχήσεις ηθών, έθίμων καί 
συναισθημάτων τοΰ ελληνικού λαοΰ ή βλέπομεν διαγραφΰμένας άναπαραστά- 
σεις έλληνικών τοπείων». Οί άλλες δύο περιπτώσεις, ή δεύτερη καί ή τρίτη, 
είναι μεταξύ τους άντιστρόφως ανάλογες. Ή παραδοχή τής μιας έξουδετερώ- 
νει τήν ισχύ τής άλλης. 'Ο Ν. Πολίτης δέχεται δτι τό νεοελληνικά τραγούδι 
σώζει κάποιες όμοιότητες μέ τό 'Ομηρικό (π. χ. τή λέξη «σημάδια» καί τήν 
αντίστοιχη 'Ομηρική «σήματα», τήν περιγραφή τοΰ συζυγικοΰ θαλάμου καί 
τή σύζυγο πού υφαίνει κλπ.), καί δτι τό τραγούδι βρίσκεται στά μεταίχμιο 
'Ομηρικοΰ καί Ευρωπαϊκών, τό τελικό δμως συμπέρασμά του είναι δτι τό 
νεοελληνικό τραγούδι οΰσιαστικώτερα καί άμεσώτερα συνδέεται μέ άλλα Εύ- 
ρωπαϊκά, ενώ μέ το 'Ομηρικό έχει μόνο εξωτερικές όμοιότητες : «Ιΐρός τό 
όμηρικόν πρότυπον όλίγας, έξωιερικάς μάλλον, όμοιότητας παρουσιάζει τό 
ελληνικόν άσμα, ηολλφ <5έ πλείονας προς τ’ άσματα τών ευρωπαϊκών λαών». 
(II. Ε. 84, πρόλογος).

Ή σαφής αύτή γνώμη τοΰ κορυφαίου καί σοφοΰ ερευνητοΰ ήταν έπό- 
μενο νά έχη μεγάλη επίδραση στήν κατοπινή έρευνα τοΰ τραγουδιοΰ. Ή ορι
στική προτίμηση τοΰ Ν. ΙΙολίτη νά συνδέση τό τραγούδι πράς παρόμοια στό 
θέμα εύρωπαϊκά ‘) καί ή παραδοχή εξωτερικών μόνο όμοιοτήτων τοΰ νεοελ
ληνικού προς τό δμηρικά άσκησαν τέτοιον άποφασιατικό ρόλο, ώστε επί 38 
έτη μετά τή δημοσίευση τών ‘Εκλογών — πού έγινε τό 1914 — νά μήν έπι- 
χειρηθή, δσο ξέρω, κάποιος νέος καί λεπτομερής έλεγχος καί επαλήθευση 
τής έκδοχής αυτής, ούτε νά άναζητηθή βαθύτερος σύνδεσμος τοΰ νεοελληνι
κού προς τό 'Ομηρικό. Τό άντίθετο μάλιστα, αύτή ή προτίμηση τοΰ Ν. Πο
λίτη νά συνδέση άμεσώτερα τό νεοελληνικό προς άνάλόγα ευρωπαϊκά, νομίζω 
δτι ένεθάρρυνε τόν S. Baud-Bovy νά δεχτή τήν απαράδεκτη διάσπαση—χρο
νολογική καί θεματική—τών δύο τύπων τοΰ ίδιου τραγουδιοΰ (τοΰ πρώτου 
μέ τήν άναγνώριση στή βρύση, τοΰ δεύτερου μέ τήν άναγνώριση στά σπίτι) 
καί νά υποστήριξή δύο διαφορετικές λύσεις καταγωγής καί δύο διαφορετικές 
χρονολογίες καί τόπους γιά τούς δύο τύπους τοΰ ίδιου τραγουδιοΰ. Δέχεται 
δηλ. δτι : α) Έ  άναγνώριση πού γίνεται στή βρύση έχει δοκιμασία μόνο 
άπό τόν Άντρα γιά τήν τιμιότητα τής γυναίκας του, δτι διόλου δέν ύπήρ- 
χαν Ικεΐ αρχικά τά σημάδια πού ζητάει ή γυναίκα γιά νά πεισθή γιά τήν 
ταυτότητα τοΰ ξένου, καί δτι τό τραγούδι αύτά έχει πατρίδα του τις νότιες 
Σποράδες καί χρονολογείται άπό τά χρόνια τής Φραγκοκρατίας, άπ’ δπου 
προέρχεται καί ή έμπνευση τοΰ θέματος. IV αύτή τήν υπόθεσή του φέρνει ώς 
άπόδειξη τό γεγονός δτι υπάρχει συχνά δμοιο θέμα καί στή λαϊκή λογοτε- 1

1) Γιά τραγούδια μέ κάπως παρόμοια θέματα των άλλων λαών βλ. W illy  Splet- 
tstosser, Der Heimkehrende Gatte und sein Weib in der W eltliteratur, (Th. I) 
Berlin, 1898. Βλ. σχετικά Λαογρ. 2, 595.



χνία τής Ίβηρικής καί τής ’Ιταλικής χερσονήσου (S. Baud-Bovy σ. 228 
—232, ιδίως σ. 232). β) 'Η διπλή δοκιμασία καθενός συζύγου άπό τον άλλο 
καί τα σημάδια πού τρεις φορές ζητάει ή γυναίκα άνήκουν, κατά τόν S. 
Baud-Bovy, μόνο σέ τραγούδια δπον ή άναγνώριση γίνεται μπροστά 
ατό σπίτι ‘). Πατρίδα τοΰ τραγουδιού αύτοΰ είναι ή ή ’Ηπειρωτική Ελλάδα 
ή ή Καππαδοκία, καί χρονολογία του πιθανώς οί χρόνοι τής Βυζαντινής ακ
μής, καί τούτο επειδή δμοια παραλλαγή βρίσκεται καί στα Ρωσσικά 1 2) δπου 
θά πρέπη νά έφτασε δταν 6 βυζαντινός πολιτισμός άσκοΰσε επίδραση στον 
άντίστοιχο Ρωσσικό (S. Baud-Bovy, σ. 233).

Αντίθετη λύση υποστηρίζει ό καθηγητής Στ. Κυριακίδης, δ όποιος (βλ. 
,/Ιαομρ. 12, 324) σέ σύντομη κρίση του γιά τίς πιο πάνω γνώμες τού S. Baud- 
Bovy, βρίσκει ορθή τή συσχέτιση τοΰ νεοελληνικού άσματος προς τό μύθο 
Πηνελόπης καί Όδυσσέα, τήν οποία έκαμεν ό Ν. Πολίτης, καί δέχεται δτι 
καί τό τραγούδι,τού Γυρισμού τού Ξενιτεμένου δέν είναι μόνο βυζαντινών 
χρόνων άλλά πιθανώς τών εσχάτων ρωμαϊκών, καί τούτο σύμφωνα μέ τή 
γνωστή καί εύφυή θεωρία του, δτι στή νεοελληνική δημώδη ποίηση υπάρχει 
στρώμα παλαιότερο τοΰ άκριτικοΰ 3).

s ’Άν λοιπόν πιο κάτω κατορθωθή νά έξακριβώσωμε καί καθορίσωμε 
οδσιαστικδ καί βαθύ σύνδεσμο σημερινού καί όμηρικοΰ τραγουδιού, τούτο θά 
είναι πλήν τών άλλων καί ένα νέο επιχείρημα γιά τήν άλήθεια τής θεωρίας 
τοΰ καθηγητοΰ Στ. Κυριακίδη. ’Άν μάλιστα ό σύνδεσμος δέν είναι μόνο στά 
σημεία τού μύθου άλλά καί σέ σημεία τεχνοτροπικά αρχαίας καί σημερινής 
μορφής τοΰ τραγουδιού, τότε ή άμοιβαία καί στενή σύνδεση θά μπορή ν’ 
άποβή άδιαφιλονείκητη.

Ή  έπιβίωση τών τριών ' Ομηρικών σημαδιών : Ή ελληνικότητα 
τοΰ τραγουδιού, πού σωστά την τόνισε μέ άξια έμφαση ό Ν. Πολίτης, καί ή
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1) ’Άν πρόκειται νά χωρισθοδν τά σημάδια καί νά περιορισθοΰν μόνο στόν ενα 
τύπο τοΰ τραγουδιού — πράγμα εντελώς άπαράδεκτο,—τότε τά φυσικώτερο θά ήταν ή γυ
ναίκα νά βρίσκεται μακριά στή βρύση καί εκεί γιά άπόδειξη νά ζητάη από τάν ξένο νά 
τής περιγραφή τήν αυλή τοδ σπιτιού της. Ά λλά θά είναι άδιανόητο νά τοΰ ζητάη αύτό, 
δταν δ ξένος βρίσκεται στήν αύλή, μπροστά στην πόρτα τοΰ σπιτιού, καί Ιχει ίδή δλες 
τις λεπτομέρειες. Τά σημάδια τουλάχιστο τής αυλής άνήκουν περισσότερο στόν τύπο πού 
ή αναγνώριση γίνεται μακριά από το σ π ίτ ι , δπως άλλωστε φαίνεται καί από τά τρα
γούδι (Π. Ε. 84, 33—34) :

—Αΰτά είν’ σημάδια τής αυλής, τά ξέρει ό κόσμος δλος, 
διαβάτης ήσουν, πέρασες, τά είδες καί μοδ τά λεεις.

2) Scherch, Algem. Geschichte der L iteratur 5, S tuttgart, 1875, II, 391 
(γι’ αύτά βλέπε σχετικά τά βιβλίο τοΰ Splettstosser, Ινθ’ άν. σ. 60).

3) Τήν ανάπτυξη τής θεωρίας αυτής βλέπε : Στ. Κυριακίδου, Αί 'Ιστορικοί Ά ρ- 
χαι τής Δημώδους Νεοελληνικής Ποιήσεως, Λόγος πρυτανικός, θεσσ)νίκη 1934, σελ. 1-30,
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μόνο στο ελληνικό διάσωση «σημαδιών», πού τά ζητάει ή γυναίκα σήμερα, 
όπως τά ζητούσε καί ή Πηνελόπη, είναι δυο σημαντικές ιδιορρυθμίες καί 
πρωτοτυπίες τοΰ νεοελληνικού τραγουδιού, πού έρχονται σέ χτυπητή αντί
φαση μέ δποια γνώμη μας, πού θά συνδέη τό τραγούδι μέ τά εύρωπαϊκά. 
’Άλλο επίσης πρόβλημα είναι τό έξης : Στό όμηρικό κείμενο ή Πηνελόπη ζη
τάει αποδείξεις καί κατ’ επανάληψη τις όνομάζει σήματα (Όδ. 23, στίχ. 
110, 206 καί 225). Στο νεοελληνικό ή γυναίκα ζητάει κι’ αυτή άποδείξεις 
καί κατ’ επανάληψη τις όνομάζει σημάδια (Π. Ε. 84, στίχ. 29, 33, 35 καί 
40). Γιά τάδνόματα αύτά ή θά δεχτούμε δτι ύπάρχει ουσιαστική άμοιβαία 
σχέση τους προερχόμενη άπο αδιάκοπη προφορική παράδοση χιλιάδων ετών 
ή δφείλομε ν’ άπορρίψωμε όποιαδήποτε ουσιαστική συγγένεια αρχαίας καί 
σημερινής μορφής τού τραγουδιού. -

’Αλλά τις μικρές — έντονα δμως χαρακτηριστικές—λεπτομέρειες πού 
διασώζονται άπό τήν αρχαιότητα, δεν πρέπει νά τις παραδεχώμαστε δτι επι- 
βιοΰν μεμονωμένες, επειδή δεν είναι φυσικό νά έπιζή τό δνομα καί νά έχη 
εντελώς έξαφανισθή τό πράγμα ‘). Τό πολύ-πολύ τά αντίστοιχα πράγματα νά 
έπιζοΰν κάπως παραμορφωμένα καί δυσδιάκριτα, πάντοτε δμως Απαραίτητο 
είναι νά έπιζοΰν καί νά συνοδεύουν τήν επιβίωση τοΰ ονόματος. Μαζί μέ 
τό δνομα κλήδονας πρέπει νά έπιζή—δπως έπιζή πράγματι—καί ένα ούσια- 
στικό μέρος τής αρχαϊκής μαντικής μέ τις τυχαίες φωνές, τις άρχαΐες <ςκλη- 
δόνες». Μαζί μέ τό δνομα Νηρηΐδες πρέπει σέ άξιόλογο βαθμό νά έπιζοΰν 
καί οί αρχαίες δαιμονικές δοξασίες, πού είναι άλληλένδετες μέ τό άρχαΐο 
τους δνομα. ’Ανάλογα θά πρέπη νά συμβαίνουν μέ τις άρχαΐες Μοίρες, μέ 
τή Γιλλώ καί σημερινή Γιαλλοΰ, τις Λάμιες, μέ τή λέξη κάθαρμα καί τά 
έθιμα αρχαίων καθαρμών, μέ τήν Τύχη καί πλήθος άλλες περιπτώσεις.

Τό σωστότερο λοιπόν είναι, πλά'ΐ στο στενό γλωσσικό σύνδεσμο όμη- 
ρικών «σημάτων» καί νεοελληνικών «σημαδιών», νά άναζητήσωμε παράλ
ληλα στενό καί ούοιααιιχδ σύνδεσμο καί ατά ίδια τά πράγματα, οχι 
μόνο ατά όνάματά τους.

Υπάρχει μιά βασική διαφορά στόν τρόπο σύγκρισης πού έχει γίνει 
ώς τώρα μεταξύ όμηρικοΰ καί νεοελληνικού κειμένου καί στόν τρόπο σύγκρι
σης πού προτείνω δτι πρέπει νά γίνεται στο μέλλον. Έως τώρα ή σύγκριση 
γινόταν μόνο μέ τό σημείο έκεΐνο τοΰ άρχαίου κειμένου, δπου γίνεται ή 
αναγνώριση Όδυσσέα καί Πηνελόπης (Όδ. 23, ιδίως στίχοι 174—230). Ό 
αρχαίος δμως Ξενιτεμένος, πού έπιστρέφει στήν ’Ιθάκη του, έχει έκεΐ καί 
άλλες μικρότερες άναγνωρίσεις (μέ τόν Εύμαιο, μέ τόν Τηλέμαχο, μέ τήν 
Εύρύκλεια κλπ.). Δυο δμως είναι οι πιο δραματικές, ή μιά μέ τήν Πηνελόπη 1

1) Αυτό μπορεί  νά γίνεται μόνο μέ τοπωνύμια, μέ μαγικές επωδές καί μ’ Άλλες 
παρόμοιες κατηγορίες.
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καί ή άλλη μέ τό Λαέρτη (Όδ. 23, 85—230 καί 24, 235—347). "Οπως ε ί
δαμε καί στο Γεφΰρι της "Αρτας, of Σέρβοι δανείζονται από τούς Έλληνες 
στοιχεία άπό ξεχωριστές ελληνικές παραλλαγές καί τα ενοποιούν σέ μια νέα 
καί ενιαία μορφή. "Ιδιο μπορεί νά γίνεται στην προφορική παράδοση γενικά, 
δπως μπορεί νά γίνεται καί εδώ ειδικά στό πρόβλημα που μάς άπασχολεϊ. 
Μπορεί δηλ. πολύ φυσικά νά έχουν διαλεχτή διάφορα στοιχεία άπό τις δυο 
'Ομηρικές αναγνωρίσεις καί νά έχουν ένοποιηΰ·ή στή νεοελληνική παράδοση 
σέ μιά ένιαία μορφή.

Πραγματικά, ενώ δ αείμνηστος Ν. Πολίτης εξετάζοντας μόνο τήν 
άναγνώριση Όδυσσέα καί Πηνελόπης έβρισκε κοινή όμοιότητα μόνο στήν 
περιγραφή τοΰ νυφικού θαλάμου, τώρα εξέτάζοντας τά όμηρικά σημάδια 
σχίς δυό άρχαΐες άναγνωρίαεις μέ έκπληξη ευχάριστη τά άνακαλύπτομε 
νά έπιζοΰν άτόφυα και ατό νεοελληνικό τραγούδι : Στήν άναγνώριση 
Όδυσσέα—Πηνελόπης ένα μόνο σημάδι χρησιμοποιείται γιά απόδειξη, είναι ή 
περιγραφή τής κρεββατοκάμαρης τοΰ άντρογύνου. Στήν αναγνώριση Όδυσσέα 
—Λαέρτη χρησιμοποιούνται δύο σημάδια, είναι τό σημάδι πού άφησε μιά 
γνωστή δαγκωματιά πάνω στό κορμί καί είναι τό σημάδι γιά τά δέντρα τής 
αύλής καί τού κήπου έξω άπό τό εξοχικό σπίτι τοΰ γέρο-Λαέρτη. Τρία λοι- - 
πόν είναι τά «σήματα» πού d "Ομηρος χρησιμοποιεί στην άναγνώριση 
τον Όδυσσέα καί χωρίζονται ah α) σημάδια τής αύλής καί τοΰ κήπου, 
β) σημάδια τής κρεββατοκάμαρης καί γ) σημάδια τοΰ κορμιού. Τρία 
δμως είναι καί «τά σημάδια» τοΰ νεοελληνικού τραγουδιού καί—εκπληκτικό 
άληθινά ! — χωρίζονται κ ι’ αύτά μέσα στό τραγούδι μέ τις ίδιες υποδιαιρέ
σεις : Σημάδια τής αύλής (Π. Ε. 84,'29), σημάδια τής κρεββατοκάμαρης ή 
τού σπιτιού (Π. Ε. 84, 35) καί σημάδια τΟύ κορμιού (ΓΙ. Ε. 84, 40).

Βλέπομε λοιπόν οτι ή σύνδεση τοΰ νεοελληνικού καί ομηρικού τρα
γουδιού δέν έχει λίγα καί εξωτερικά τά κοινά σημεία, άλλά βασίζεται σέ 
αλλεπάλληλες καί οόσιαστικές όμοιότητες. ’Αξίζει δμως νά παρακολουθήσωμε 
λεπτομερέστερα τις δμοιες άντιστοιχίες.

Σημάδια τής αύλής.' "Οταν ό Όδυσσέας πηγαίνη στό Λαέρτη, τον 
βρίσκει εκεί στό μεγάλο τους χτήμα μέ τά καρπερά δέντρα (Όδ. 24, 220 
κέξ). Έκεΐ είναι τό εξοχικό τους σπίτι (24, 358), μέ τόν μεγάλο κήπο πλάι' 
του. Ό Όδυσσέας γιά ν’ άποδείξη τήν ταυτότητά του λέει στό γέρο-Λαέρτη 
ένα μυστικό γιά τά δέντρα τοΰ κήπου, πού μόνο οί δυό τους τό ήξεραν: Ό 
ταν ό Όδυσσέας ήταν μικρό παιδί, ό Λαέρτης τοΰ είχε χαρίσει μηλιές καί 
κληματαριές νά τις έχη δικές του. Κάθε λογής νόστιμο σταφύλι υπήρχε πάνω 
σέ κείνες τις κληματαριές, πού βρίσκονταν μπροστά στό εξοχικό σπίτι τού 
βασανισμένου γέρο-πατέρα1). Αυτή ή άποκάλυψη τοΰ μυστικού γιά τά δέντρα 1

1) Όδ. 24, 336—344 : «Εί δ5 &γε xot καί δενδρε* έϋκτιμίνην κατ’ άλωήν
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'τοΟ κήπου λυγίζει τά γόνατα τοΰ γέρου (Όδ. 24, 845-346 : «"Ως φάτο, τοΰ 
δ* αυτού λύτο γούνατα καί φίλον ήτορ, | σήματ’ άναγνόντος τά οί έμπεδα πέ- 
φραδ’ Όδυσσεύς»). Είναι δμως επίσης συγκινητικό  όταν σκεφθοΰμε 8τι οί 
μηλιές καί οί κληματαριές τοΰ εξοχικού σπιτιού της 'Ομηρικής Ιθάκης εξα
κολουθούν δς τά σήμερα οί ίδιες εκείνες νά βλαστάνουν μέσα στην αύλή τοΰ 
νεοελληνικού σπιτιού, πού υποδέχεται κ ι’ αύτό τον ξενιτεμένο του, πού χρό
νια τόν καρτερούσε. "Οπως ό ξενιτεμένος τής Ιθάκης, δμοια κ ι’ δ νεοέλλη
νας ξενιτεμένος άναγκάζεται νά άναφέρη τά ϊδια δέντρα, τις μηλιές καί την 
κληματαριά τους, γιά ν’ απόδειξη ατούς δικούς του πώς αληθινά αύτός είναι 
κι δχι κάποιος άλλος ξένος πού θέλει νά τούς έξαπατήση (Π. Ε. 84, 29—32): 

Δείξε σημάδια τής αύλής καί τότες νά πιστέψω.
—’Έχεις μηλιά στην πόρτα σου καί κλήμα στην αυλή σου, 

κάνει σταφύλι ραζακί καί τό κρασί μοσκάτο, 
κι’ οποίος το πιή δροσίζεται καί πάλι άναζητά το.

Σημάδια τοΰ σπ ιτιού : Ή Πηνελόπη, χωρίς τοΰτο νά γίνη φανερό, 
στήνει παγίδα στον Όδυσσέα μέ τό νά περιγράφη τήν κρεββατοκάμαρή τους 
κατά τρόπο λανθασμένο (Όδ. 23, 177—180) : Προστάζει εκεί τήν Εύρύκλεια 
νά βγάλη έξω τό κρεββάτι καί νά τό στρώση. Ή πρόταση αύτή έχει βαθύ 
καί κρυφό σκοπό, γιατί τό μυστικό τοΰ κρεββατιοΰ τους, πού ήταν αδύνατο 
νά μετακινηθή, τό ήξεραν μόνον δ Όδυσσέας, ή Πηνελόπη καί μιά έμπιστη 
δούλα της, ή Άκτορίς, πού δώρο στο γάμο τήν έδωσε τής Πηνελόπης ό πα
τέρας της (23, 225—-230). 'Ο Όδυσσέας 8μως κάθεται καί κάνε: σωστή 
περιγραφή όλόκληρης τής κρεββατοκάμαρης, τί έχει μέσα, πώς τήν έφτιαξε 
ό ίδιος καί γιατί τό κρεββάτι, φτιαγμένο πάνω σέ χοντρή ρίζα ελιάς, είναι 
αμετακίνητο (Όδ. 23, 183—204). ’Ανάλογα κάπως συμβαίνουν καί στό νεοελ
ληνικό τραγούδι : Έ  γυναίκα ζητάει περιγραφή του εσωτερικού τοΰ νεοελ
ληνικού νυφικού θαλάμου καί ό Ξενιτεμένος άντρας - της συμμορφώνεται μέ 
τήν άπαίτησή της (II. Ε. 84, 35—38) :

— Πές μου σημάδια τοϋ σπιτιού καί τότες νά πιστέψω
— ’Ανάμεσα ατήν κάμαρα χρυσό καντήλι άνάφτει,

καί φέγγει σου πού γδύνεσαι καί πλέκεις τά μαλλιά σου, 
φέγγει σου τις γλύκες αύγές πού τά καλά σου βάζεις.

ε ΐ π ω ,  'ά, μοί  ποτ’ εδωκας, έγά) δ’ f/τεόν σε εκαστα 
παιδνός εών, κ α τ ά  κ ή π ο ν  επισπόμενος- διά δ’ αΰτων 
Εκνεϋμεσθα, σύ δ’ ώνόμασας καί Ιειπας εκαστα 
δγχνας μοι δωκας τρισκαίδεκα κ α ί  δ έ κ α  μηλέα ς
....................................... ό’ρ χ ου ς  δε μοι ώδ’ όνόμηνας
δώσειν πεντήκοντα, δ ια τ ρ ύ γ ιο ς  δέ έ κ α σ τ ο ς  
ηην' έ'ν&α δ * άνά ο τ α φ ν λ α ί  π α ν τ ο ΐ α ι  έ α ο ι ν , 
ο π π ό τ ε  δη  Διάς ώ ρα ι  ε π ι β ρ ί ο ε ι α ν  ί ίπερ&εν».

Δ ημοτικά  τραγούδ ια  Σ έρβω ν κα ί Β ο υλγά ρ ω ν
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Σημάδια τοϋ κορμιού—1Εξέλιξη τής μορφής τους: Στην ομηρική 
αναγνώριση τό σημάδι τού κορμιού είναι μία «ούλή» άπδ μια γνωστή δα- 
γκωματιά—τή δαγκωματιά πού έκαμε στο γόνα τού Όδυσσέα έ'νας κάπρος 
στάν Παρνασσό.—Αύτήν υπενθυμίζει ό Όδυσσέας στο γέρο Λαέρτη (Όδ. 24, 
331—333). Ή δαγκωματιά παραμένει καί στο νεοελληνικά, μόνο πού αντί 
νά ύπάρχη στον άντρα αποδίδεται τώρίι στή γυναίκα. Eivat ή δαγκωματιά, 
πού έγινε από τόν άντρα στο στήθος τής συζύγου (βλ. Passov άρ. 441) : 

καί στο δεξί σου τό βυζί μικρή δαγκωμαιίταα.
Έ  άλλαγή στα πρόσωπα δέν έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια σημαντική 

λεπτομέρεια μπορεί νά έπιβιώνη, και τότε σημασία έχει ή έπιβίωσή της 
μέσα στό τραγούδι αύτή καθ’ έαυτή, ενώ είναι δευτερώτερο ό τρόπος προ
σαρμογής της για νά εξασφάλιση αύτή της τήν επιβίωση. Είναι φυσικό στον 
αγώνα της αυτό νά παθαίνη εξωτερικές μεταβολές, μεταμορφώσεις, ακόμη καί 
νά φτάνη σέ ούσιαστικώτερες υποχωρήσεις. Έδώ πρόκειται μόνο γιά τήν άλ
λαγή στά πρόσωπα, ενώ τό πράγμα δια σώζεται δλόκληρο. Τό "ίδιο συμβαίνει 
καί πιό πάνω (σελ. 318, σημ. 3), στό Τσιγγάνικο παραμύθι οπού διατηρείται 
ή σπουδαία λεπτομέρεια τού έντοιχισμοΟ, έχει 6μως άντιστραφή ό ρόλος στά 
πρόσωπα—δπως και εδώ γιά τό σημάδι το0 κορμιού—,διότι στό γεφύρι έκε: 
είναι τώρα ό Μανώλης πού εντοιχίζεται άπό τή γυναίκα του, δέν τήν εντοι
χίζει πιά εκείνος. Ανάλογο συμβαίνει καί στό πιο κάτω τραγούδι τής Κου
μπάρας— Νύφης. Υπάρχει έκεΐ σταθερή ή επιβίωση μιας ιδιόρρυθμης λεπτο
μέρειας τού έλληνικοΰ προτύπου, δπου ή μάννα μιλάει μέ στοργή καί συμ
βουλεύει τήν κόρη της λίγο προτού νά στολισθή εκείνη καί νά πάη νά στε- 
φανώση. Έ  σπουδαία αυτή λεπτομέρεια τής παρουσίας τής μάννας, πού μι
λάει καί συμβουλεύει, υπάρχει καί στή Βουλγαρική παραλλαγή, μέ τή δια
φορά δμως δτι αλλάζουν εξωτερικά τά πρόσωπα : ’Αντί νά είναι ή μάννα 
τής Κουμπάρας — Νύφης, δπως στό ελληνικό, τώρα είναι ή μάννα τού Μάρ
κου Κράλιεβιτς, δηλ. ή μάννα εκείνου άκριβώς τού άντρα, ό όποιος άσπλα
χνα εγκαταλείπει τή νέα. ’Ακριβώς παρόμοιο γίνεται καί εδώ, δπου τό άρ- 
χαϊο σημάδι τής δαγκωματιάς στό κορμί τοϋ Όδυσσέα διατηρείται ώς σή
μερα, μέ τή διαφορά δμως δτι—αντί νά άνήκη στον άντρα—βρίσκεται τώρα 
στό κόρμί τής γυναίκας.

Ή δαγκωματιά δμως αύτή ώς σημάδι στό κορμί—πού θά τήν ίδοΰμε 
νά διατηρήται καί στήν πιό κάτω Βουλγαρική παραλλαγή—στό μέγιστο πλή
θος τών νεοελληνικών παραλλαγών έχει διασκευασθή κατά τρόπο ενιαίο καί 
σταθερό, ώστε νά είναι τώρα μιά έλιά τού κορμιού. Είναι πολύ σωστή καί 
φυσιολογική αύτή ή μεταβολή ένός σπάνιου σημαδιού (=δαγκωματιάς) σέ ενα 
άλλο όμοειδές άλλά πιό συνηθισμένο σημάδι (=οί Ιλιές τοϋ κορμιού, δ αριθ
μός και ή θέση τους στό κορμί). Σέ μερικές παραλλαγές διατηρούνται καί 
τά δυό μαζί στοιχεία, δηλ. καί ή παλιά κ«ί ή νέα μορφή τοϋ ίδιου σήμα"
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διοϋ τοΰ κορμιού (=παλιά μορφή ή δαγκωματιά, νέα μορφή ή ελιά). Βλέπε 
π. χ. Passow, άρ. 441 :

’Έχεις έλιά ατό μάγουλο κ ι’ έλιά στήν άμασκάλη, 
καί στο δεξί σου τδ βυζί μικρήν δαγκαματίτσα ').

Ένώ δμως τό θέμα των «σημαδιών», πού παραδόξως συμπίπτουν τόσο 
πολύ μέ τά αντίστοιχα 'Ομηρικά, μπορεί νά θεωρηθή δτι έχει ικανοποιητικά 
συζητηθή, δεν είναι άσκοπο νά συνεχίσωμε τήν άναζήτηση γύρω από μιά τε
λευταία λεπτομέρεια : Προξενεί εντύπωση ή επίμονη επανάληψη αύτής τής 
έλιας τοΰ κορμιού : «έχεις έλιά στό πρόσωπο, κ ι’ έλιά...».

Μήπως μπορεί τούτο νά άπηχή τίποτε σχετικό άπό τά Όμηρικά ση
μάδια ; Πράγματι, δπως έδώ τό τρίτο καί σπουδαίο σημάδι είναι ή έλιά κ ι’ 
αυτή φέρνει τήν οριστική λύση πού πείθει τή γυναίκα, έτσι καί στήν άρχαία 
αναγνώριση εκείνο πού άσκεΐ άποτελεσματική άπόδειξη γιά τήν Πηνελόπη 
είναι δταν ό Όδυσσέας γιά «σήμα» τής αναφέρει έπανειλημμένως τήν έ ΐιά , 
πού ύπήρχε μέσα στήν κρεββατόκάμαρά τους καί αύτός ό ίδιος μέ τά χέρια 
του τήν έκοψε καί τήν έκαμε κρεββάτι τους (Όδ. 23, 183.—204). Καί εκεί 
ο Όδυσσέας τονίζει ιδιαίτερα τή λέξη «έλαίης». Γιά τήν ιστορία μάλιστα 
τοΰ πράγματος άς προστεθή δτι — δπως στό νεοελληνικό ό σύζυγος αναφέρει 
επίτηδες τό δνομα έλιά («έχεις έλιά... κΓ έλιά ...», σέ μερικές μάλιστα πα
ραλλαγές άναφέρεται τρεις φορές) 1 2)— ■ έτσι κατά περίεργη σύμπτωση καί ό 
Όδυσσέας αναφέρει τρεις φορές τήν ίδια γενική έλαίης... έλαίης... έλαίης... 
(Όδ. 23, στίχ. 190, 195 καί 204). Φαίνεται πολύ παράδοξη μιά τέτοια σύμ
πτωση στό ίίφος, καί δέ νομίζω νά είναι συνειδητή μίμηση τοΰ ομηρικού 
ύφους καί επιβίωσή ώς τά σήμερα, αλλά τίποτε δεν είναι αδύνατο μέσα στήν 
προφορική παράδοση.

Ό λόγος τοΰ Όδυσσέα τελειώνει μέ τελευταία του λέξη τή λέξη 
«έλαίης» (23, 204). J Ακολουθούν τέσσεροι στίχοι πού μάς λένε πως ή Πηνε
λόπη αμέσως αναγνωρίζει τον άντρα της καί πώς μέ δάκρυα χαράς τρέχει 
ίσια πάνω του κα! τόν αγκαλιάζει μέ τον ειλικρινή καί γνήσιον εκείνο τρόπο,

1) Βλ. καί Λαογρ.  2, 594, άρ. 4, στίχ. 29—30, δπου επίσης υπάρχουν οί ελιές 
στό μάγουλο καί στήν αμασχάλη ρια£ΐ μ ε  τή  μ ι κ ρ ή  δ α γ κ ω μ α τ ί τ ο α  ατό δεζί βυζί τής 
γυναίκας. Παρόμοια ένωση βλέπε καί σέ Καππάδοκική παραλλαγή (Ρ . L a g a rd e , άρ. 
35, στίχ. 12 -13 ).

2) Βλ. π. χ. μιά παραλλαγή άπό τήν Κρήτη (Λ. Α. =  31 — 250) :
Κ ι ’ έχεις ελιά στό μάγουλο κι’ έλ ιά  στήν αμασχάλη, 
κ ι’ ελ ιά  στή ρόγα τω βυζιώ καί θά μέ κουζουλάνης.

Σέ άλλη παραλλαγή, πού τήν έχει δ ”Αγ. Θέρος ( Τ ρ α γ ο ύ δ ι α  τω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  Α, 
312, άρ. 354, στίχ. 35—36), τά δίστιχο μέ τήν απόκριση έχει ώς έξης :

—"Εχεις ελιά στό μάγουλο κ ι ’ ελιά στήν αμασχάλη ,  
κ ι ’ έλ ιά  στή  μέση των βυζώ, Μαργή μου, καί μεγάλη.
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πού σέ πολλές όμοιες περιστάσεις τόν συναντούμε σήμερα στήν ελληνική 
ύπαιθρο : Έτρεξε καί κρεμάστηκε πάνω του, διπλώνοντας τα χέρια της γύρω 
στο λαιμό τού Όδυσσέα της. 'Ο πρώτος της λόγος ήταν νά τον φωνάξη μέ 
τ’ όνομά του, όμολογώντας έτσι ότι ό πριν ξένος δεν είναι παρά δ άντρας 
της κ ι’ δ καλός της. Στο νεοελληνικό τραγούδι ύπάρχει μόνο διάλογος καί 
λείπουν ενδιάμεσοι άφηγηματικοί στίχοι. Τό ύφος είναι ζωηρότερο καί δρα- 
ματικώτερο. ‘Ο άντρας τελειώνει τη φράση του για τό περίφημο μυστικό τής 
έΑ(£ς καί ή γυναίκα αμέσως ομολογεί ότι τώρα αληθινά τον αναγνωρίζει 
(Π. Ε. 84,' στίχ. 43) :

—Ξένε μου, εσύ είσαι έ άντρας μου, εσύ είσαι κ ι’ δ καλός μου.
Είναι όχι μόνο δικαιολογημένη, άλλά καί σίγουρη ή άντιπαρατήρηση 

ότι, παρά την ομωνυμία, πρόκειται ούσιαστικά γιά δυό άσχετα πράγματα, αφού 
άλλη σημασία έχει ή ελιά στήν άπάντηση τού άρχαίου ξενιτεμένου (—τό δέν
τρο ελιά) καί άλλη όταν μιλάη δ νεώτερος (=ή ελιά ώς σημάδι στο δέρμα). 
Πραγματικά, τό επιχείρημα στήν αρχή φαίνεται εξαιρετικά ισχυρό. ’Αλλά 
θά πρέπη νά θυμηθούμε ότι εδώ πρόκειται γιά προφορική παράδοση σέ έμ
μετρο λόγο καί ότι στήν περίπτωση αύτή τέτοιες μεταπτώσεις·σημασιών γ ί
νονται Ανεπίγνωστα καI δχι σκόπιμα., όπως μπορεί νά συμβαίνουν άλλοΰ '). 
Διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες, ή καί απλώς ή αδιάκοπη—καί γιά τούτο 
σάν μηχανική — χρησιμοποίηση καί επανάληψη τών στίχων, προκαλοΰν σέ 
κάποιες στιγμές μετάπτωση τής σημασίας. ’Ανάλογα παραδείγματα ξεκαθα
ρίζουν πολύ καλύτερα τό πράγμα : Στο τραγούδι τής Κουμπάρας-Νύφης, πού 
στολίζεται καί πάει στήν έκκλησιά, τή συνοδεύουν «βάγιες» από τή μιά με
ριά καί βάγιες άπά τήν άλλη (βλ. II. Ε. 83, στίχ. 35—36). Πρόκειται γιά 
τις βάγιες=τ'ις ακόλουθες καί θεραπαινίδες τών βυζαντινών άρχοντισσών, οί 
όποιες συνεχίζουν νά περιγράφωνται μέσα στό δημοτικό μας τραγούδι μέ τήν 
ίδια παράδοση τής παλαιάς αίγλης τού πλούσιου βίου τους. Ή λέξη «βάγια» 
όμως έχει καί άλλη σημασία (βάγια=τδ δέντρο δάφνη), όπως καί έλιά είναι 
καί φυτό άλλά καί σημάδι κορμιού. Καί όπως γιά ένα σημάδι στό ανθρώ
πινο κορμί πιο πρόχειρη σημασία είναι όχι τό δέντρο, άλλά ή ελιά τού σώ
ματος, έτσι καί στό στίχο γιά τις βάγιες πι,ό πρόχειρη σημασία κ ι’ από τις 
βάγιες (—θεραπαινίδες) έρχεται στό νοΰ τού τραγουδιστή ή σημασία βάγια 
(—τό φυτό βάγια). ’Αποτέλεσμα είναι ή εξής παραλλαγή τού στίχου, πού 
τήν προκάλεσε ή Ανεπίγνωστη μετάπτωση της σημασίας (βλ. ’ Αγι Θέρου, 
Τά Τραγούδια τών *Ελλήνων, Α, 1952, σελ. 315, άρ. 359, στίχ. 17—19) : 1

1) Π. χ. σ κ ό π ι μ η  μ ε ι α π ή δ η α η  από τή μιά σημασία στήν άλλη γίνεται στό 
γνωστά άρχαιο λατρευτικό ανέκδοτο, όπου τό άρχικά τάξιμο είναι * μ ή λ ο ν ·  (=πρό6ατο)’ 
άλλα κατά τήν έκπλήρωση τοΰ ταξίματος προσκομίζεται στό ιερό του Θερΰ <μηλον*  
(^καρπός μηλιάς),
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Κινάει νά πάη στην εκκλησία, νά πά νά στεφάνωση, 
βάγιες τήν πάν άπό μπροστά καί δάφνες από πίσω 
καί μέσ’ στή μέση ή ’Αρετή τα στέφανοι στα χέρια.

Τό αρχαίο λοιπόν «σήμα τής έλαίης»— πού λέγεται κατ’ επανάληψη 
καί τόσο στέγη σχέση είχε μέ την κρεββατοκάμαρη καί τά μυστικά τού αν" 
τρογύνου (=μόνό τρεις άνθρωποι τδ ήξεραν, δ Όδυσσέας, ή Πηνελόπη καί 
μιά πίστη δούλα' της ή Άκτορίς, βλ. Όδ. 23, 226—227) καί πού επίσης 
προκαλΟΟσεν άμεση την ομολογία τής συζύγου—δεν ά-ποκλείεται νά είναι δ 
πρόγονος από τον όποιο σταθερά προέρχεται τό νεοελληνικό «σημάδι της 
έΑίάς»—-πού επίσης λέγεται κατ’ επανάληψη, έχει στενότατη σχέση μέ τά 
μυστικά τοΰ αντρογύνου (=οί δυό τους μόνο ξέρουν αυτό το «σήμα>>) καί πού 
έπίσης άκουόμενο προκαλεΐ την άμεση όμολογία τής νεοελληνικής, συζύγου.—

’Ιδιαίτερα άξιοσημείωτο είναι τό γεγονός δτι αυτή.ή σημασιολογική 
μετάπτωση τής αρχαίας ελιάς (=τοΰ δέντρου τής 'Ομηρικής κρεββατοκάμα- 
ρης) στή νεοελληνική ελιά (—■τό σημάδι τοΰ σώματος) επαναλαμβάνεται γιά 
δεύτερη φορά, άλλα κατ’ αντίστροφη διεύθυνση: Συμβαίνει δηλ. σέ νεοελληνι- 
νικές παραλλαγές ή «ελιά ατό πρόσωπο καί στην άμασκάλη» άκουόμενη νά 
προκαλή συμφυρμό καί νέα άνάμειξη μέ τήν ελιά ώς δέντρο. Μάλιστα αυτή 
ή ανεπίγνωστη σημασιολογική μετάπτωση προχωρεί καί προς τρίτο ομόηχο·.. 
Τό νέο τοϋτο όμόηχο στΑάϊ στήν έλιά είναι τό εικόνισμα τοΰ "Αϊ Δια (βλέπε 
παραλλαγή από τούς Άργυράδες τής. Κέρκυρας =  Λαογρ. 9, 161 άρ. 25, 
στίχ. 24—27) :

— Πές μου σουσούμια τοΰ σπϊτιοΰ, κ ι’ ϊσως νά σοΰ πιστέψω.
—’Έχεις έΑιά στήν πόρτα σου καί ΙΑίά στην άφοδιά σου, ‘) 

χρυσό καντήλι κρέμεται μέσα στήν κάμαρά σου, 
κ ι’ άπάνου άπ’ τό προσκέφαλο εχεις τόν "Αϊ-Διά σου.

Σά νά μή φτάνη δμως ή νέα αύτή σημασιολογική μετάπτωση, δταν 
πιό κάτω στά σημάδια τοΰ κορμιοΰ άναφέρεται ή ελιά (σημάδι τοΰ σώματος), 
άμέσως γίνεται καί δεύτερη μετάπτωση μέ τό νά συνδέεται ή ελιά αύτή 
(=σημάδι σώματος τώρα) μέ τδ φυτό γαρουφαλιά κλπ. (βλέπε Ααογρ. 9, 
161—162 άρ. 25, στίχ. 30—33): ' .

"Εχεις ΙΑιά ατό μάονλο κι έλιά στήν άμασχάλη 
κι' άνάμεσα ατά ατή&η σου γαρουφαλιά μεγάλη.

Άνοιξαν τά γαρούφαλα κ ι’ έπιάκαν τδ λαιμό σου ( 
κ ι’ ένα μικρό γαρούφαλο φιλεΐ τό μάουλό σου.

Σύγκριση 'Ομηρικού καί νεοελληνικού τραγουδιού—Όμοιόιητες 1

1) ’Ανάλογο υπάρχει καί σέ Μακεδονική παραλλαγή (χωριό τοΰ άρυμοΰ ατό  Λα
γκαδά), γιά τήν όποια βλέπε Ααογρ. 10, 260 άρ. 7 στίχ. 21 :

•—’Έχεις  μηλιά στήν πόρτα oou, ίλιώνα στήν αΰλή σου, -
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αέ περιεχόμενο, τεχνοτροπία καί ϋφος : ’Αφού είδαμε ότι παρατηρειται 
τόσο καταπληκτική άντιστοιχία ακόμη στις πιο μικρές λεπτομέρειες των 
τριών ομηρικών σημάτων καί των τριών νεοελληνικών σημαδιών, είναι φυ
σικό να περιμένη κανείς καί άλλη γένικώτερη ομοιότητα ανάμεσα στην αρ
χαία καί τή νεοελληνική αναγνώριση. "Ας κάμωμε λοιπόν μια σύντομη άντι- 
βολή δχι τών σημαδιών μόνο, άλλα τώρα όλόκληρου του σχετικού όμηρικοΰ 
κειμένου προς όλο τό κείμενο τού νεοελληνικού τραγουδιού.

Θά πρέπη βέβαια νά έχωμε υπόψη μας α) 'ότι πρόκειται γιά προφο
ρική παράδοση όπου είναι εύκολώτερη ή μετακίνηση στη σειρά τών λεπτο
μερειών, καί β) ότι, αντί νά γίνωνται δυό άλλεπάλληλες αναγνωρίσεις (μια 
μέ την Πηνελόπη καί άλλη κατόπι ξεχωριστή μέ to Λαέρτη), εδώ γίνεται 
μόνο μία—ή πρώτη καί πιο σπουδαία σ’ ολόκληρο το έπος τής ’Οδύσσειας,— 
μία αλλά ένοποιημένη Από τά πιό διαλεχτά στοιχεία καί τών δυό όμη· 
ρικών. Είδαμε τό ίδιο νά γίνεται μέ τά νεοελληνικά σημάδια, πού δέν είναι 
μόνο ένα—δπως μέ τόν Όδυσσέα καί τήν Πηνελόπη—ούτε δύο—τά σημάδια 
στην άναγνώριση Όδυσσέα καί Λαέρτη—άλλά καί τά τρία άρχαΐα ένοποιη- 
μένα στη νεοελληνική άναγνώριση τού Ξενιτεμένου μέ τή γυναίκα του'. Φυ
σικό λοιπόν είναι καί εδώ νά μήν περιμένη κανείς σχολαστικά νά ίδή στήν 
ί'δια σειρά όλα τά στοιχεία, δπως είναι ή σειρά τους στο ομηρικό κείμενο· 
Θά μάς είναι άληθινά ύπεραρκετό, άν πραγματοποιούνται οί προσδοκίες μας 
γιά μια σίγουρη ομοιότητα στηριγμένη δχι μόνο στο περιεχόμενο άλλά καί 
στο ύφος καί στήν τεχνοτροπία τής επεξεργασίας τού θέματος, ώστε νά πει- 
σθοΰμε ότι πράγματι έχομε τή συνεχή προφορική παράδοση τής περίφημης 
'Ομηρικής σκηνής.

1 . Οί δύο τόποι, ατούς όποιους γίνονται οί δύο άρχαΐες Ανα
γνωρίσεις και ατούς όποιους Ιντοπίζονται οί δύο βασικοί τύποι τοϋ 
νεοελληνικού τρ α γ ο υ δ ιο ύ 'Η πρώτη ευχάριστη σύμπτωση είναι εκείνη 
πού σχετίζεται μέ τούς χωριστούς τύπους τού'νεοελληνικού τραγουδιού. Στό 
όμηρικό κείμενο υπάρχουν δυό ξεχωριστές αναγνωρίσεις τού Ξενιτεμένου πού 
επιστρέφει, ή μιά γίνεται ατό σπίτι μέ τήν ΙΙηνελόπη, ή άλλη γίνεται μα
κριά από τήν πόλη, στήν έρημική ϋπαι&ρο (στό χωράφι πού ό Λαέρτης 
δουλεύει). Οί δυό άρχαΐες άναγνωρίσεις φαίνεται ότι στήν ενοποιημένη νεοελ
ληνική παραλλαγή τους διασώζουν σταθερή τήν ανάμνηση τών δυό αρχικών 
τόπων, γιά τούτο καί ξεχωρίζουν δυό βασικοί κλάδοι τών παραλλαγών : 
Κατά τόν έναν τύπο ή άναγνώριση γίνεται στό σπίτι, κατά τόν άλλο γίνεται 
έξω άπό χό χωριό (ή στό χωράφι πού έχει πάει ή γυναίκα καί θερίζει, 
δπως κ ι’ ό γέρο-Λαέρτης περιποιείται τά δςντρικά του, ή πιό συχνά στήν 
έρημική βρύση δπου πήγε νά πλύνη).

2. Ή Απόλυτη σιωπή τής ήρωΐδας, πού κυριαρχεί στήν Αρχή 
τοϋ τραγουδιού : "Οταν ή γριά Εύρύκλεια πήγε καί φανέρωσε στήν ΙΙηνε-
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λόπη τήν αλήθεια, ή πρώτη συνάντηση των δύο συζύγων γίνεται μέαα at 
Απόλυτη σιωπή. Έ  Πηνελόπη, σε βαθμό μάλιστα πού εξοργίζει τόν Τηλέ
μαχο, έρχεται αμίλητη, σκύβει κάτω τό κεφάλι της, δπως κάνει άλλωστε κ ι’ 
ό Όδυσσέας, καί μένει για ώρα όλότελα αμίλητη (Όδ. 23, 89 κέξής. Βλέπε 
στίχ. 99—100, δπου ή παρατήρηση του Τηλεμάχου επειδή εκείνη δεν μι
λάει στον Όδυσσέα. Για τη σιωπή της και τό σκύψιμο κάτω καί ή ίδια ή 
Πηνελόπη μιλάει άπαντώντας στον Τηλέμαχο — βλ. 23, 106—107 «ούδέ τι 
προσφάσ&αι δύναμαι έπος ούδ’ έρέεσθαι | ούδ’ είς ώπα Ιδέο&αι Εναν
τίον» .—Βλέπε καί στίχ. 91, δπου καί ό Όδυσσέας στέκει «κάτω όρόων»). 
Στό νεοελληνικό ή γυναίκα στέκει επίσης αμίλητη καί κοιτάζει χαμηλά (II. 
Ε. 84, στίχ. 6 καί στίχ. 9) :

Τη χαιρετάω, δέ μου μιλεΐ, τής κρένω, όέ μοΰ κρένει, (στίχ. 6)
Σαράντα σίκλους έβγαλε, στά μάτια δέν τήν είδα. (στίχ. 9).

3. Ή  δοκιμασία, πού κάνει ό Ξενιτεμένος μέ ιήν πλαστή Αφή
γησή του δτι τάχα συνάντησε ατήν ξενιτιά καί φιλοξένησε «τδν έαυτό 
του», πού τώρα ίσως νά Μχη πε&άνει : Τούτο ακριβώς τό σημείο τού 
νεοελληνικού τραγουδιού είναι εκείνο πού δέν υπάρχει στήν αναγνώριση τού 
Όδυσσέα καί Πηνελόπης, καί γ ι’ αύτόν τό λόγο ό Ν. Πολίτης τό νόμισε βα
σική απόδειξη δτι δλο τό νεοελληνικό τραγούδι συνδέεται άμεσώτερα μέ τά 
νεώτερα ευρωπαϊκά καί.δχι μέ τό 'Ομηρικό.

Στο άρχαΐο κείμενο ό Όδυσσέας ζυγώνει άγνωστος τον πατέρα του 
καί βάνει σχέδιο νά τόν δοκιμάση πριν (Όδ. 24,235—240)’) Προσποιείται 
δτι είναι κάποιος ξένος, τό δνομά του Έπήριτος γιος τού Άφείδαντος (στίχ. 
306 κέξ.), δτι έτυχε νά γνωρίση περιπλανώμενο στήν ξενιτιά του τόν Όδυσ
σέα—δηλ. τον "ίδιο τόν έαυτό του—δτι τον είχε πάρα πολύ θερμά φιλοξενή
σει τότε (24, 266—279) καί άναρωτιέται αν ό φιλοξενημένος εκείνος έχη 
πεθάνει ή ζή άκόμη (24, 263—264 1 2). Τά δάκρυα τρέχουν άπό τά μάτια τού 
γέρο—Λαέρτη (24, 280), δταν λέη στόν άγνωστο ξένο γιά τά δώρα πού αν 
ήταν εδώ ό Όδυσσέας σίγουρα θά τά έπαιρνε μέ τή σειρά του (24, 283—284), 
πράγμα πού κΓ ό ξενιτεμένος δείχνει δτι τό περίμενε καί το αναφέρει (24, 
313—314). ’Αλλά δυστυχώς, λέει ό γέρος, κάπου στήν ξενιτιά έχει σίγουρα 
πεθάνει εκείνος καί δέν είχε κοντά του τή μάννα του, τόν πατέρα, μά πάνω

1) Βλέπε ιδίως τούς δύο στίχους (24, 239—240) :
ώδε δέ οί φρονέοντι δοάασατο κέρδιον είναι, 
πρώτον κ ε ρ τ ο μ ΐ ο ι ς  ε π έ ε ο α ι ν  π ε ι ρ η & ή ν α ι .

ΐ ά  κατοπινά λόγια τοΰ Όδυσσέα είναι και ψεύτικα καί σκληρά, όπως τέτοια είναι καί 
τοΰ νεοελληνικού Ξενιτεμένου, δ όποιος όχι μόνο πλαστά αλλά καί μέ πολλή σκληρότητα 
αναγγέλλει τό θάνατο τοΰ «έαυτοϋ του». '

2) Δέν είναι μόνο τό ότι Όδυσσέας καί Λαέρτης μιλάνε γιά. τό θάνατο αυτού πού 
λείπει. Ό Όδυσσέας άποκαλεΐ ακόμη «δύσμορον» (21, 311) τόν ξένο πού φιλοξένησε.
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άπ’ όλα τή γυναίκα του τήν Πηνελόπη για νά τόν κλάψη, νά τοΰ κλείση τα 
μάτια καί γενικά νά τοΰ κάμη όλα όσα συνηθίζουν στους νεκρούς (24, 290— 
296). Στό άντίστοιχο νεοελληνικό (Η. Ε. 84, στίχ. 21—26) ό ξενιτεμένος 
προσποιείται επίσης τον ξένο, άλλα καί βεβαιώνει επίσης ότι έχει συναντή
σει στα ξένα τόν άπόντα σύζυγο τής γυναίκας (=δηλ. τόν εαυτό του), ότι 
πολύ τόν περιποιήθηκε, ότι εκείνος πέθανε, καί ότι όλα όσα συνηθίζουν στους 
νεκρούς νά τούς κάνουν οί άγαπημένοι τους οικείοι όλα τοΰ τά έκαμε τότε μέ 
τό παραπάνω εκείνος, άναπληρώνοντας γυναίκα καί δικούς. Τώρα πού έτυχε 
κ ι5 ήρθε περαστικός στο σπίτι εκείνου, πού τόσο τόν φιλοξένησε, περιμένει 
μέ τή σειρά του νά άνταμειφθή για όσα τότε έκαμε, για τοΰτο καί ζητάει 
τό ψωμί καί τό κερί καί τό φίλημα πού έδωσε στο νεκρό. "Ολα τά λέει ό ξε
νιτεμένος, γιά νά δοκιμάση (τό Όμηρ. πειρηϋ^ήναι : Όδ. 24, 240) τή γυ
ναίκα του, πού στέκει εκεί κοντά δακρυσμένη, όπως 'κλαίοντας ακούε τήν 
ίδιαν ιστορία καί ό Λαέρτης.

4. ‘Η ξαφνική Αποκάλυψη, noi) δμώς γίνεται δεκτή μέ τ ις ’ίδιες 
έπιφυλάξεις καί τΙς ίδιες άηαιτήαεις '■ ’Ακολουθεί μιά σκηνή πολύ χαρα
κτηριστική σέ τεχνοτροπία καί δφος, πού είναι τά ίδια και στο άρχαϊο κεί
μενο καί στο νεοελληνικό τραγούδι. Είναι ή πιό κρίσιμη καί πιό έντονη στιγ
μή, γιά τοΰτο είναι πολύ φυσικό ή παράδοση νά φύλαξε ζωηρές καί άπαράλ- 
λαχτες τις πιό μικρές λεπτομέρειες: Ό Όδυσσέας, χωρίς νά περιμένη άλλο, 
Αποκαλύπτεται έντελώς ξαφνικά καί Απροσδόκητα. 'Ο Λαέρτης όμως 
αμέσως τοΰ άπαντά μέ έ'να δίστιχο, πού δείχνει οτι δέν πιστεύει σ’ αυτά καί 
θέλει «σήμα» γιά νά πιστέψη (Όδ. 24, 321—322 καί 328—329) :

— Κείνος μέν τοι δδ' αύτός έγώ, πάτερ, όν σύ μεταλλας 
ήλυθον είκοστω έτεϊ ές πατρίδα γαΐαν.

—ΕΙ μέν δή Όδυοσεύς γε ’εμάς πάί'ς ’ενθάδ’ ικάνεις, 
σήμα τί μοι νϋν είπέ άριφραδές, δφρα πεποίϋ~ω.

Έ  άποκάλυψη τοΰ ξενιτεμένου καί στό νεοελληνικό είναι έντελως 
ξαφνική καί άπροσδόκητη, άλλά καί μέ τή σειρά της ή γυναίκα του άμέσως 
μέ ένα άλλο δμοιο δίστιχο τοΰ ζητάει «σημάδια», γιά νά πιστέψη (II.Ε. 84, 
στίχ. 27—29) :

—Κόρη μου, έχώ είμαι ό άντρας σου, έγώ είμαι κ ι’ 6 καλός σου.
— Ξένε μου, δν είσαι ό Άντρας μου, δν είσαι κι’ ό καλάς μου, 

δείξε σημάδια τής αύλής, καί τότες νά πιστέψω.
5. Τά σήματα—‘Η«έλαίη» καί ή «οϋλή»ένοποιημένες στήνκέλιά»:

’Ακολουθεί ή εκπληκτική ομοιότητα και άντιστοιχία των σημαδιών, πού λε
πτομερούς τά εξετάσαμε πιό πάνω. Συνοψίζομε τό άποτέλεσμα αυτής τής σύγ
κρισης : Διαπιστώνεται ό ίδιος γλωσσικός δρος (δμηρ. «σήμα»—νεοελλ. «ση
μάδι»), ό ίδιος άρϊ&μές («τρία σήματα» στις 'Ομηρικές άναγνωρίσεις καί 
«τρία σημάδια» στό νεοελληνικό τραγούδι) καί τά ίδια έκπροσωπούμενα
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πράγματα (δηλ. α) οί μηλιές καί κληματαριές μέ τά σταφύλια, πού βρίσκον. 
ται καΐ.έξω από τό σπίτι τοΰ Λαέρτη καί έξω από τό σπίτι τοΰ νεοελληνικού 
αντρόγυνου, β) ή αντίστοιχη περιγραφή τής κρεββατοκάμαρας, καί γ) τό μο
νάχα στό αντρόγυνο γνωστό σημάδι τοΰ κορμιού, ή νεοελληνική έλιά πού θυ
μίζει το μυστικό τής «ελιάς» πού μονάχα τό 'Ομηρικά αντρόγυνο καί μια π ι
στή δούλα τους τό ήξεραν, δπως θυμίζει καί τήν ομηρική λέξη ουλή πού εί
ναι πολύ συγγενική στον ήχο καί πού χρησιμοποιείται επίσης στήν ομηρική 
αναγνώριση ώς τό σπουδαίο σημάδι τού κόρμιού πού θ’άποδείξη τήν άλήθεια.

Τά «σήματα» ζητούνται άπό τήν Πηνελόπη γιά νά δοκιμάση τον ξένο. 
Τούτο τό λέει καθαρά ή Πηνελόπη (23, 109—110: «έστι γάρ ήμΐν | σήμαθ\ 
ά δή καί νώϊ κεκρυμμένα ’ίδμεν απ’ άλλων»). Τέτοιο πράγμα τό περιμένει 
καί ό Όδυσσέας (23, 113—114, μιλώντας στον Τηλέμαχο: «Τηλέμαχ’ ή τοι 
μητέρ’ ένί μεγάροισι εασον | πειράζεtv έμέθεν»), καί δταν ή Πηνελόπη μέ 
τρόπο έξυπνο τού στήνει τήν παγίδα γιά ένα κινητό τάχα κρεββάτι, ένώ τό 
δικό τους ήταν αμετακίνητο, δλα αύτά τά είπε γιά νά τόν δοκιμάση (23, 
181: «Ός άρ’ έφη πόσιος πετρωμένη»). "Οτι καί στή νεοελληνική περί
πτωση δσα ζητάει ή γυναίκα γίνονται άποκλειστικά γιά δοκιμασία, τούτο βε
βαιώνεται άπ’ δλο τό σχετικό περιεχόμενο τού τραγουδιού.

6. Ή  «γλυκερή μολπή» που τήν άκούετ κάϋ·ε περαστικός έ’ξω 
στό δρόμο διαβάτης : Στήν άρχή, πριν ακόμη γίνη ή αναγνώριση Όδυσσέα 
καί Πηνελόπης, ό Όδυσσέας γιά νά μή μαθευτή ό φόνος των μνηστήρων 
έχει βάλει τόν άοιδό νά τραγουδάη καί νά παίζη τή λύρα γιά νά χορεύουν 
οί άντρες καί οί «καλλίζωνοι γυναίκες» τοΰ παλατιού. Τό τραγούδι εδώ δέν 
είναι τυχαίο αλλά γίνεται σκόπιμα, μπορούσε λοιπόν ώς δργανικό στοιχείο 
τής δλης σκηνής νά διατηρηθή έντονο μέσα στήν παράδοση. Ήταν ένα τρα
γούδι πού χαρακτηρίζεται ώς «μολπή γλυκερή», πού καθένας «άν ’ δδόν ατεί- 
χων» θά τήν άκουγε (βλ. 23, 133—136 καί 143—148). Όσο γιά τήν Πη
νελόπη, αυτή περνοΰσεν δλο τον τελευταίο καιρό της—πριν πάη ό Όδυσσέας 
—ύφαίνοντας τήν ήμέρα καί ξυφαίνοντας τή νύχτα τό γνωστό σάβανο τοΰ 
Λαέρτη. ’Αντίστοιχα γίνονται στό νεοελληνικό τραγούδι, δπου ή γυναίκα εί- 
vat μέσα στό σπίτι διαρκώς ύφαίνοντας καί γλυκά τραγουδώντας (βλ. παραλ
λαγές τοΰ τύπου, κατά τόν όποιο ή αναγνώριση γίνεται στό σπίτι. Οί πιό 
πολλές παραλλαγές τού τύπου αύτοΰ αρχίζουν μέ τό στίχο : «Μαλαματένιος 
άργαλειός κ ι’ έλεφαντένιο (ή : φιλντισένιο) χτένι» ’)· Καί στό νεοελληνικό 
τραγούδι, κάθε περαστικός «άν’ όδόν στείχων» άκούει τήν «γλυκερήν μολ
πήν» δπως τήν άκουσε καί δ Ξενιτεμένος σύζυγος καί γιά τούτο σταμάτησε 
μπροστά στήν πόρτα τού σπιτιού του * 2).

■ 1) Βλ. καί Λ αογρ .  2, 594, άρ. 4;
2) ’Όχι όμως πού ϋφτασε εκεί κατά τύχη ώς πραματευτής (ή ώς κυνηγός).
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7. 'Η έτοιμαβία τής συζυγικής κλίνης : Μετά τό «σήμα» τής 
«ελαίης» άκολόυθεΐ άμέσως ή αναγνώριση καί ή Πηνελόπη πέφτει στήν αγκα
λιά τοΰ Όόυσσέα (23, 20δ—210). ’Άλλο σημείο μέ σημασία στο όμηρικό 
επεισόδιο ήταν δταν ή Πηνελόπη διατάζη τή δούλα της νά στρώση τό κρεβ- 
βάτι γιά τόν Όδυσσέα (23, 177—180). Γενικά ή 'Ομηρική άναγνώριοη τε
λειώνει μέ ιόν ύπνο τοΰ αντρόγυνου (βλ. 23, 254 «άλλ’ έρχευ, λέκτρονδ’ 
ϊομεν, γυναι...» καί στίχ. 300—301 : « ϊώ  δ’ έπεί οΰν φιλότητος εταρπήτην 
ερατεινής | τερπέσθην μύθοισι, προς άλλήλους ένεποντε»). Στο νεοελληνικό 
τραγούδι άμέσως μετά τό δίστιχο γιά την «ελιά στο πρόσωπο κΓ ελιά στήν 
άμασκάλη, κλπ.» ή γυναίκα άμέσως αναγνωρίζει τόν άντρα της καί σέ άρκε- 
τές παραλλαγές άμέσως προστάζει τις δούλες της νά στρώσουν τό κρεββάτι').

Συμπέρασμα. : Κατάπληκτος αληθινά μένει κανείς μπροστά στις πολ
λές καί άλλεπάλληλες όμοιότητες τοΰ άρχαίου καί τοΰ νεοελληνικού δημοτι- 
κοΰ τραγουδιού. Είναι τέτοια ή συρροή των δμοιων περιπτώσεων, πού διερω- 
τάται κανείς άν πραγματικά ύπάρχη τόσο πανίσχυρη καί γεμάτη εύρωστία 
ή επίδραση τής έμμετρης προφορικής παράδοσης, ή μήπως καί συμβαίνει τ ί
ποτε άλλο. ’Αλλά τίποτε άλλο δέν μπορεί νά συμβαίνη. Γιατί, δπως επιτα
κτικά μάς προβάλλονται τώρα τά πράγματα, δέν δικαιούμεθα πιά νά έπανα- 
λάβουμε τή γνώμη τοΰ Ν. Πολίτη (βλ. Π. Ε. 84, πρόλογος), δπου άλλα τά 
δέχεται ώς άποκλειστικά νεοελληνικά (—τήν έλληνική άτμόσφαιρα πού σέ 
κάθε στίχο, δνομα, φράση του ζωηρά τήν εκφράζει τό τραγούδι), άλλα τά 
θεωρεί φερμένα άπό εύρωπαϊκά πρότυπα, μέ τά όποια καί δέχεται δτι τό 
τραγούδι άμεσώτερα συνδέεται ( =  τήν προσποίηση τοΰ ξένου δτι γνώρισε 
τόν σύζυγο καί άναγγέλλει τό θάνατό του), καί άλλα στοιχεία—πάρα πολύ λίγα 
καί δλα Ιξωτερικά—τά νομίζει αρχαία φερμένα άπό τό 'Ομηρικό τραγούδι.

Σήμερα εμείς έχοντας υπόψη μας δλη τή θαυμαστή συρροή τών όμαιο- 
τήτων—πού πιο πάνω έξακριβώθηκε λεπτομερώς δτι προέρχονται άπό τήν 
ενοποίηση τδν δύο άρ'χαίων άναγνωρίσεων, οι όποιες επιζοΰν καί τοπικά μέσα 
μέσα στους δυό κύριους τύπους τοΰ νεοελληνικού τραγουδιού,—δέν μπορούμε 
νά έπαναλάβουμε γιά δεύτερη φορά τήν εύκολη λύση τής διάσπασης (δπως 
μάλιστα τήν έμεγέθυνε τοπικά καί χρονολογικά ό S. Baud-Bovy) καί έτσι 
άλλα στοιχεία δμοια νά τά παραδεχτούμε ώς άρχαϊκά φερμένα άπό τόν "Ο
μηρο, καί άλλα στοιχεία, επίσης δμοια, νά τά άπορρίψωμε. "Ολες οι λεπτο

ί) Βλέπε π. χ. μιά σχετική θρακική παραλλαγή, δημοσιευμένη ατά Θ ρ α χ ι χ ά  3, 
257 άρ. 8 , στίχ. 28 —30, πού μετά τήν απόκριση τοΰ συζύγου γιά τήν ελιά κλπ. ή γυ
ναίκα του λ έ ε ι ;

—Σύρτε, δοΰλες, ανοίξετε νάρθη ό νιος άπάνου, 
καί άλλες δούλες στρώσετε τήν αργυρή μας κλίνη, 
νάρθη δ νιος νά κοιμηθή, ό άντρας μ’ δ χαμένος.
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μέρειες των αντίστοιχων όμοιοτήτων αποτελούν όμάδα άλληλένδετη, οργα
νική και ένιαία, καί οφείλομε ή α) δλα να τα παραδεχτούμε ώς 'Ομηρική 
παράδοση γνήσια, δημώδη, προφορική, άμεση καί άδιάκοπη, ή β) δλα ανε
ξαιρέτως να τά θεωρήσωμε ώς μία ανεξήγητη άλλα οπωσδήποτε τυχαία συρ
ροή συμπτώσεων για τις όποιες—μια κ ι’ είναι τυχαίες—δεν παραδεχόμαστε 
καμιά σχέση νεοελληνικού καί 'Ομηρικού τραγουδιού.

Τδ πρόβλημα λοιπόν καταλήγει να γίνεται οξύ καί να μήν επιδέχεται 
συμβιβαστική λύση. Νομίζω δτι, έχοντας δλα τά πιο πάνω δπόψη, μάς επι
βάλλεται νά δεχτούμε ανεπιφύλακτα τήν πρώτη λύση. Διαπιστώνοντας έτσι 
τήν άφάνταστη ζωτικότητα πού μπορεί νά έχη τόσο τόθέμα δσο καί ή μορφή 
ενός τραγουδιού, πού επί αιώνες ήταν το άγαπημένο τραγούδι των άρχαίων 
'Ομηριστών, μπορούμε τώρα νά είμαστε άκόμη περισσότερο βέβαιοι γιά τήν 
όρθότητα τής ευφυούς θεωρίας τού καθήγητοΰ Στίλπωνος Κυριακίδη ‘) δτι 
πράγματι υπάρχει παλαιότατο υπόστρωμα στά σημερινά δημοτικά μας τρα
γούδια.’Έτσι, πλάι στή μορφή τών τραγουδιών τήν εξαιρετικά εύθραυστη άπό 
συμφυρμούς κ.λ.π., αξίζει νά άναθεωρήσωμε τή στάση μας στά σχετικά άλλα 
προβλήματα καί νά δεχτούμε δτι—άναφορικά μέ τήν άντοχή στήν παράδοση 
τόσο ένός ποιητικού θέματος δσο καί τής μορφής τού λογοτεχνήματος—υπάρ
χουν δυνατότητες πού διόλου δεν είχαμε φαντασθή τήν έκτασή τους.

Τό σημερινό δημοτικό μας τραγούδι « Ό Γυρισμός τού Ξενιτεμένου» 
(II. Ε. 84) άποδεικνύεται δτι είναι το παλαιότερο δημοτικό τραγούδι δλου 
τού κόσμου, θέμα, πολλές καί χαρακτηριστικές λεπτομέρειες περιεχομένου, 
άκόμη αντιστοιχίες τεχνικής καί ύφους, δλα τους προέρχονται κατ’ εύθεΐαν 
άπό τήν ’Οδύσσεια, αύτό τό παλαιότερο καί τό τελειότερο δημοτικό τρα
γούδι τής παγκόσμιας λογοτεχνίας πού περιγράφει τό Γυρισμό τού Ξενιτεμέ
νου συζύγου.

Ή Βουλγαρική ηαραλλαγή. — Σύγκρισή της μϊ τήν έλληνική: Ή
Βουλγαρική παραλλαγή πού έχω υπόψη μου έχει δημοσιευθή στό βιβλίο 1 2)

1) Βλέπε : At Ί σ τ ο ρ ι κ α ί  Ά ρ χ α Ι  τ η ς  Δ η μ ώ δ ο υ ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Π ο ιή ο ε ω ς ,  Λό
γος Πρυτανικός, Θεσσαλονίκη 1934 σελ. 1— 30.

2) Τό ριβλίο αυτό έχει υλικά καί μελέτες διαφόρων συγγραφέων καί έχει εκδοθή 
τό 1904 στά Λονδίνο. 'Ο τίτλος του κλπ. έχουν ώς εξής : T he  S had e  of th e  B a lk ans ,  
B e in g  a  Collect ion  of B u lg a r ia n  F o lk so n g s  and Proverbs,  here  for the  first 
t im e rendered into E n g l ish ,  to g e th e r  w ith  an essay on Bulgarian  Popular 
Poetry ,  and another  on the  origin  of thij B u lgars .  Published  b y  David Nutt, 
London 1 9 0 4 , σελίδες 328. Κυριώτερά κεφάλαια : Στις σελίδες 23—94 : T h e  Folksong 
of the. B u lg a rs ,  by P en ch o  S la v e iko ff  (μελέτη μέ πολλά τά υπερβολικά καί ανακρι
βή). Σελίδες 95—241 υλικό τραγουδιών, παροιμιών, σημειώσεων στά ποιήματα κλπ. συγ
κεντρωμένο άπό τον H en ry  Bernard  (ύπάρχουν 101 τραγούδια μεταφρασμένα στήν αγ
γλική, στις σελ. 95—-224). Σελίδες 255 κέξ. The Origin and L a n g u a g e  of the  Pri-



The Shade of the Balkans, 1904, στις σελίδες 194—195, μέ άριθμό 82. 
Έ  παραλλαγή έχει στίχους 17 καί είναι χωρίς τίτλο.

Παραθέτω πριν απ’ δλα μετάφρασή μου τής βουλγαρικής παραλλα
γής, πρόχειρα φτιαγμένη σέ δεκαπεντασύλλαβους στίχους : «Γύρισε κείνος 
πίσω έδώ από μια ξένη χώρα, | γύρισε πίσω κΓ ήτανε πεσμένο τό σκοτάδι | 
τήν ώρα που την πόρτα της εκείνος έχτυποΰσε. | —Σήκω, γυναίκα μου καλή, 
πού τόσο καρτερούσες, | έννέα χρόνοι πέρασαν καί νά, ξανάρθα πάλι. I 
—Χρόνια τώρα κΓ άλλοι πολλοί τήν πόρτα μου χτύπησαν. | Σημάδια πές 
μου, γιατί εγώ ποιος είσαι δέ σέ ξέρω. | —Δώ στήν αύλή μας βρίσκεται 
δλόρθη ή κερασιά μας, | πού κάτωθε τις ώρες μας περνούσαμεν οί δυό μας. | 
—Καθένας μέσα στο χωριό πολύ καλά τα ξέρει | δσα λες για τήν κερασιά. 
’Άλλα σημάδια πές μου. | —’Έχεις τά τρία μας παιδιά, Πετκάνα λεν τό 
πρώτο, | Ίβάνα λεν τό δεύτερο καί Ίβάν λένε τό τρίτο. | —Καθένας μέσα 
στο χωριό πολύ καλά τά ξέρει | παιδιά μαζί κΓ δνόματα. ’Άλλα σημάδια 
πές μου. | —Στον ώμο τον άριστερόν εκεί άφησε σημάδι | τό δάγκωμα πού 
σούκαμα τήν άγια κείνη νύχτα». Οί στίχοι στή μετάφραση είναι 17, δσοι~ 
είναι καί στήν αγγλική μετάφραση πού χρησιμοποιώ.

Έ  Βουλγαρική παραλλαγή, άν συγκριθή μέ τήν παραλλαγή πού έχει 
ό Ν. Πολίτης (II. Ε. 84), παρουσιάζει δικά της άξιοπρόσεχτα χαρακτηρι
στικά, τά έξής : 1) ’Αμέσως γίνεται φανερό δτι ό άντρας χτυπάει τήν πόρτα 
τού σπιτιού του, συνεπώς ή παραλλαγή άνήκει στον τύπο κατά τόν όποιο ή 
άναγνώριση γίνεται μπροστά ατό σπίτι. 2) Δέν υπάρχει ό ιδιαίτερος καί με
ταγενέστερος επαγγελματικός προσδιορισμός τού ξενιτεμένου ώς κυνηγού ή 
ώς πραματευτή. Έδώ πρόκειται μόνο για έναν ανώνυμο ξενιτεμένο σύζυγο, 
πού ύστερα άπό εννιά χρόνιαΆπιστρέφει στο σπίτι του καί στή γυναίκα του. 
3) Δέν ύπάρχει ή δοκιμασία τού συζύγου προς τή γυναίκα του, για τούτο καί 
λείπει όλόκληρο τό σχετικό κομμάτι τού νεοελληνικού τραγουδιού, εκεί πού 
γίνεται ή πλαστή διήγηση τού ξενιτεμένου δτι τάχα γνώρισε καί φιλοξένησε 
τόν άντρα τής νέας γυναίκας, τόν περιποιήθη δταν πέθαινε καί ζητάει τώρα 
τήν ανταμοιβή του γιά κείνη τή φιλοξενία. 4) Έ  Βουλγαρική παραλλαγή δέν 
είναι μόνο ακέφαλη άλλά καί κολοβή, γιατί στό τέλος της δέν υπάρχει ή τε
λική απάντηση τής γυναίκας, πού περιέχει βλο τό συμπέρασμα τού τραγου
διού έπι.σφραγίζοντας τήν επίμονη δοκιμασία μέ τήν όμολογία τής αναγνώρι
σης :—«Ξένε μου, εσύ είσαι ό άντρας μου, εσύ είσαι κΓ ό καλός μου!» 
(Π. Ε. 84, στίχ. 43). 'Η έλλειψη αύτή τής Βουλγαρικής παραλλαγής είναι 
τό μεγαλύτερο μειονέκτημά της. 5) ‘Η Βουλγαρική παραλλαγή διασώζει γε

Β5ύ Κ. Ρωμαίου

mitive. B u lgars ,  by Ε .  Τ .  D illon. Γενικά εκείνο n on  ενδιαφέρει είναι τό λαογρα- 
φικό υλικό του βιβλίου, svffi οί κρίσεις, μάλιστα οί γραμμένες άπό Βουλγάρους, είναι γε
μάτες προκατάληψη.
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νικά τή συντομία καί τήν πιστότητα, πού, όπως είδαμε πιο πάνω, χαρακτη
ρίζουν δάνεια απ’ εύθείας παρμένα από τούς 'Έλληνες, χωρίς τρίτους πού 
τυχόν θά μεσολαβούν ώς ενδιάμεσοι διασκευαστές. Γιά τούτο καί υπάρχει 
εδώ μόνο <5 χωρίς, επαγγελματική ιδιότητα σύζυγος καί, τά σημάδια, σέ τρόπο 
ώστε ή Βουλγαρική παραλλαγή διασώζει τό πιο χαρακτηριστικό επεισόδιο 
τού έλληνίκοΰ, αυτό άκριβώς πού είναι άδιαφιλονίκητη παράδοση από τό 
'Ομηρικό κείμενο. Τό περιεχόμενο τού Βουλγαρικού τραγουδιού αντιστοιχεί 
πρός τούς στίχους 27—42 τής παραλλαγής τού Ν. ΙΙολίτη (II. Ε. 84).

Τά αημάδια στο Βουλγαρικό είναι επίσης τρία, προχωρούν κλιμα
κωτά καί άποκορυφώνονται κανονικά σύμφωνα μέ τή γνωστή μας κατεύθυνση 
καί ειδίκευσή τους, πού ξεκινάει από τήν αύλή τού σπιτιού, προχωρεί στην 
οικογένεια ' καί τέλος περιορίζεται μόνο στο κορμί τής συζύγου. Τό πρώτο 
σημάδι είναι τό δέντρο στήν αύλή (διαφορά δμως άπό τό έλληνικό τραγούδι 
υπάρχει στο είδος τού δέντρου, γιατί ένώ στο νεοελληνικό διατηρούνται οί 
μηλιές κ ι’ οί κληματαριές τού 'Ομηρικού κειμένου, στο βουλγαρικό τό δέν
τρο έχει γίνει κερασιά). Τό δεύτερο είναι γιά τά τρία παιδιά τους (τό ση
μάδι τούτο έχει^τή μεγαλύτερη εύπάθεια, γιά τούτο καί αποτελεί‘σημαντική 
άπόκλιση άπό τό νεοελληνικό κείμενο, όπως άκριβώς ανάλογη απόκλιση ση
μειώνεται ειδικά στο σημάδι τούτο καί ανάμεσα νεοελληνικών παραλλαγών 
καί 'Ομηρικού κειμένου). Τρίτο είναι τά τυπικό σημάδι τού κορμιού : Στό 
είδος τούτο, άν τό συγκρίνη κανείς μέ τό κείμενο τής παραλλαγής II. Ε. 84, 
θά νόμιζε ότι υπάρχει πρωτοτυπία τού Βουλγαρικού τραγουδιού, πού άντί 
τού σημαδιού ελιάς περιέχει τό σημάδι τής δαγκωματιάς. ’Αλλά καί ή πα
ραλλαγή αύτή τής δαγκωματιας, όπως είδαμε καί πιο πάνω (σελ. 342), δέν 
λείπει άπό τις ελληνικές παραλλαγές, άπό τις όποιες σίγουρα 'τό δανείσθη- 
καν οί Βούλγαροι.

Μπορεί λοιπόν κανείς νά συμπεράνη μέ βεβαιότητα ότι τό πιο πάνω 
Βουλγαρικό δημοτικά τραγούδι είναι άδιαμφισβήτητο καί πιστά δάνειο άπό 
έλληνικό πρότυπο, πού μέ τή σειρά του προέρχεται κατ’ εύθεΐαν άπό τόν 
'Όμηρο. Γίνεται έτσι φανερό, ότι άπό τήν πλευρά παλαιότητας άξιου θεματι
κού στοιχείου, ούτε ή δημώδης Βουλγαρική λογοτεχνία ούτε καμιά άλλη μπο
ρεί νάχη καλύτερο στολίδι της άπό τήν παραλλαγή τού Γυρισμού. Χωρίς νά 
μεσολαβήσουν άρχεία, λόγιοι, βιβλία καί άναβιώσεις έντεχνες καί πλαστές, άλλά 
μόνο μέ άποτέλεσμα τήν άδιάκοπη τρισχιλιετή προφορική λαϊκή παράδοση, 
έχει καί ή Βουλγαρία τήν παραλλαγή της όπου ό Όδυσσέας τής ελληνικής 
’Ιθάκης παρουσιάζεται ώς ένας άνώνυμος ξενιτεμένος τού Βουλγαρικού λαού 
καί δίνει σήμερα τις ίδιες σχεδόν άποκρίσεις πού καί ό άρχαίος Ικείνος «πο
λύτροπος» άποκρινόταν στον κήπο τού Λαέρτη ή μέσα στό μέγαρο τής ’Ιθά
κης. ’Εξακολουθεί επίσης δ 'Ομηρικός Τηλέμαχος νά έπιζή κάπως μέσα
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στή Βουλγαρική παραλλαγή, έστω κ ι’ άν το νέο του τώρα όνομα είναι Ίβάν 
καί όχι Τηλέμαχος.

’Ιδού λοιπόν ένα άπό τά πολλά — χωρίς να είναι άπδ τα σημαντικώ- 
τέρα—παραδείγματα τοΰ εκπολιτιστικού ρόλου πού έχει ασκήσει ο νεώτερος 
Ελληνισμός : ’Έχει συνδέσει, έστώ έμμεσα, μερικούς γείτονες μας μέ τήν 
απαράμιλλη πνευματική κληρονομιά των ενδόξων χρόνων τής αρχαίας-Ελλά
δας. Μιά προφορική παράδοση πού φτάνει τις τρεις χιλιάδες χρόνια. ’Αντί 
λοιπον οί Βούλγαροι λόγιοι νά ψάχνουν γιά άστήρικτα καί έπιστημονικώς γε
λοία έπιχειρήματα περί δήθεν «ΙΙροβουλγάρων» στή Μακεδονία, τή Θράκη 
καί γενικά στή Βαλκανική, το πιδ φρόνιμο, πού θερμά θά τούς συνιστούσαμε, 
είναι νά αρχίσουν νά ερευνούν μέ σύστημα καί προπαντός μέ προθυμία καί 
μ’ άγάπη γιά νά βροΰν πόσα καί ποιά άξια στοιχεία άρχαίου καί μεσαιωνι
κού έλληνικοΰ πολιτισμού έχουν στή γραπτή καί τήν προφορική τους παρά
δοση, πού τά ώφελήθηκαν από τήν έπικοινωνία τους μέ τό νεώτερο Ελληνικό 
πολιτισμό, φάρον εκπολιτιστικόν άντάξιο τοΰ προγονικού του.

Μέ τά ’Αναστενάρια, πού τά δανείσθηκαν από τούς 'Έλληνες τής Θρά
κης, οί Βούλγαροι συνδέονται εμμεσα άλλα στερεά* μέ τήν άρχαιότητα κ ι’ έ
χουν έτσι κάποιες δοξασίες καί λαϊκές γιορτές, δμοιες μ’ έκεΐνες πού είχαν 
οί άρχαΐοι 'Έλληνες μέ τις γιορτές τού Διονύσου καί άκόμη πρίν. Μέ τό τρα
γούδι τοΰ Γυρισμού τοΰ Ξενιτεμένου συνδέονται εμμεσα μέ τό ένδοξο έπος τής 
’Οδύσσειας. Μιά τέτοια περίπτωση κάθε λαός, στερημένος άπό πρωτόγονο 
εγωισμό, σίγουρα θά τήν διαπίστωνε μέ καμάρι, τό δανεισμό θά τον αναγνώ
ριζε μέ περηφάνεια, καί γιά τον εκπολιτιστικό ρόλο τοΰ δανειστοΰ του—στην 
περίπτωση μας γιά τόν έκπολιτιστικό ρόλο τοΰ σύγχρονου Ελληνισμού—θά 
φρόντιζε νά δείχνη αίσθημα εύγνωμοσύνης, γιατί τέτοιο θάταν τό χρέος του 
πρός τήν άλήθεια. θάρθη καιρός, πού άληθινά θά γίνη κΓ αυτό στήν προκει
μένη ειδική περίπτωση ; ”Ας τό ελπίσωμε.

ΤΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ — ΝΥΦΗΣ

Τό, τραγούδι1 τής Κουμπάρας—Νύφης άνήκει στον κύκλο των Παρα
λογών καί είναι γνωστό σχεδόν σ’ όλόκληρη τήν Ελλάδα, καθώς καί σέ άλ
λες περιοχές δπου υπήρξαν ελληνικοί πληθυσμοί (άπό τήν Καππαδοκία ώς τήν 
Κορσική μαρτυροΰνται παραλλαγές τοΰ τραγουδιού). Οί ώς τώρα γνωστές 
παραλλαγές, δημοσιευμένες καί ανέκδοτες, είναι περίπου 140, όπως συνάγε
ται άπό τή συλλογή τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Μέ τό τραγούδι έχουν άσχοληθή : α) Ό Ν.. Πολίτης (Π. Ε. 83 πρό
λογος), πού περιορίζεται νά σημειώση μέ συντομία δτι τό ίδιο θέμα υπάρχει 
καί σέ τραγούδια γαλλικά, ιταλικά, ίσπανικά, άγγλικά καί σκωτζέζικα, κα
θώς καί σέ σκανδιναυικά. Παρατηρεί άκόμη δτι στά ελληνικά τό τραγούδι
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πιθανώς σχετίζεται μέ τον Άκριτικό κύκλο, β) Ό S. Baud-Bovy, πού εχει 
τήν ώς τώρα πληρέστερη σχετική μελέτη (La Chanson Populaire" Grecque 

•du Dodecanese 1936, σελ. 213 -217).· ’Εκεί, συγκρίνοντας τις διάφορες 
παραλλαγές, εξετάζει.τήν έκταση, τούς συμφυρμούς καί τήν προέλευση τοΰ 
τραγουδιού καί συμπεραίνει δτι πατρίδα τοΰ άσματος είναι τά νησιά τοΰ Αι
γαίου ιδίως οί Μεσημβρινές Σποράδες καί δτι χρονολογία κατασκευής του 
είναι δχι ή εποχή τοΰ Άκριτικοΰ κύκλου αλλά οί χρόνοι τής Φραγκοκρα
τίας. ’Ιδίως συνδέει άμεσα μέ αντίστοιχα τραγούδια Ρωμανικών λαών τή 
σκηνή, πού περιγράφει τήν άφιξη τής στολισμένης Κουμπάρας στήν έκκλη- 
σιά καί τήν έντύπωση πού προξένησε (βλ. σελ. 217). γ) Ή συνάδελφος Μα
ρία Ίωαννίόου — Μπαρμπαρίγου, ή οποία σέ σύντομο άρθρο της ') ξεκινάει 
άπό μιά παραλλαγή από τή νήσο Τήλο, πού είναι κι από τις καλύτερες πα
ραλλαγές τοΰ τραγουδιού, κάνει κατόπι αξιόλογες αισθητικές παρατηρήσεις 
καί τέλος εξετάζει διάφορους συμφυρμούς πού γίνονται ιδίως στούς πρώτους 
στίχους, ή γενικώτερα συμβαίνουν σέ παραλλαγές, οί όποιες ξεμακραίνουν 
άπό τήν άρχική πατρίδα τοΰ τραγουδιού πού—δπως κι ό S. Baud-Bovy είχε 
πριν καθορίσει—τή δέχεται δτι είναι τά Δωδεκάνησα.

θά είχα νά παρατηρήσω δτι στο τραγούδι τοΰτο δέν είναι τόσο ή 
άξια τοΰ περιεχομένου του — δπως συμβαίνει π. χ. μέ τή συγκινητική ιστο
ρία τοΰ Γυρισμού τοΰ Ξενιτεμένου — δσο είναι ή έξαίρετη τεχνική στή λυ
ρική έκφραση, πού χαρακτηρίζει τις πιό πολλές παραλλαγές του. Υπάρχουν 
στίχοι μουσικοί, λέξεις γεμάτες δύναμη, καθώς καί σκηνές μέ περιγραφές 
άρτιες,-ώστε νά υψώνουν το τραγούδι σέ καλλιτέχνημα. Ά π ’ δλες τις καλές 
εικόνες ή πιό σπουδαία είναι εκείνη, πού περιγράφει τό στολισμό τής νέας 
γυναίκας (βλέπε Π. Ε. 83, στίχ. 27—31). Γενικά, τό ύφος σέ γνήσια λυρική 
έκφραση καί σέ ειλικρινή ένάργεια περιγραφής τών ψυχικών καταστάσεων 
ύπενθυμίζει Σαπφική διάθεση, καί,άν τό τραγούδι πράγματι συνετέθη αρχικά 
στά νησιά τοΰ Αιγαίου (Μεσημβρινές Σποράδες κλπ.), τότε δέν είναι άνάγκη 
νά ύποστηρίξωμε δτι ή τεχνική αύτή επεξεργασία είναι αποτέλεσμα τής 
Φραγκικής κυριαρχίας — δπως ό S. Baud-Bovy (σελ. 216—217) συμπεραί
νει—άλλά σωστότερο ίσως θάταν νά δεχτούμε δτι ή παλιά παράδοση τοΰ λυ- 
ρικοΰ ύφους καί τής χάρης τών κατοίκων τής Αίολίας καί τής ’Ιωνίας—άνα- 
ζωπυρούμενη διαρκώς άπό τον ίδιο κλιματολογικό παράγοντα, άκούραστον έμ- 
πνευστή λυρικής νοοτροπίας, καί άπό τήν δμοια χάρη τοΰ νησιωτικού περι
βάλλοντος — άποτελεϊ συνέχεια στήν αντίστοιχη άρχαία παράδοση, πού μάς 
έχει δώσει τόσα δείγματα άκμής λυρικοΰ λόγου σ’ αύτή τήν ίδια περιοχή 
τών νησιών τοΰ Αιγαίου 1 2).

1) Τά τρα γούδ ι τής Κ ο υ μ π ά ρ α ς — Ν ύ φ η ς , περιοδ. «Ελληνική Δημιουργία» 1948 
σελ. 641—644 (τεϋχ. 10 τής 1 Ιουλίου).

2) Μάλιστα ή λυρική διάθεση καί ή πριυτόίΰπη σύνθεση, δσο καί ή συχνή καί
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Ή ύπόθεση τοΰ τραγουδιού έχει μέ λίγα λόγια ως έξης (βλέπε την 
παραλλαγή Π. Ε. 83) : Πρόκειται γιά μια νέα γυναίκα, πού μια άλλη τής 
παίρνει τόν άντρα πού αγαπάει. Ή περιφρονημένη προσκαλείται να γίνη 
κουμπάρα, ντύνεται πολύ όμορφα, όλοι στο γάμο σαστίζουν μέ την ομορφιά 
της, ,ή σαστισμάρα αρχίζει από τον παπά, προχωρεί στο διάκο καί τούς ψάλ
τες καί τέλος άποκορυφώνεται στδ δόλιο τό γαμπρό, πού πάνω στήν κρίσιμη 
στιγμή άλλάζει γνώμη. Γιά κουμπάρα πήγε ή νέα καί νύφη έγινε. Έ  άλλη 
γυναίκα, πού ήταν έ'τοιμη γιά νύφη, έφυγε γεμάτη στενοχώρια.

Περίληψη τής Βουλγαρικής παραλλαγής: Έ  Βουλγαρική παραλ
λαγή, πού έχω υπόψη, προέρχεται από τό βιβλίο: Elizabeth Μ. Mincoff, 
Bulgarian Folksongs, Sofia 1945. 'Η παραλλαγή σέ άγγλική μετάφραση 
βρίσκεται στις σελίδες 24—26, έχει στίχους 63, είναι χωρίς τίτλο, καί δη
λώνεται ότι άρχικά έχει δημοσιευθή στα Βουλγαρικά στο περιοδικό Sbor- 
nik τόμ. .31, σελ.,213. Του ίδιου τραγουδιού παραλλαγή βρίσκω νά έχη δη
μοσιεύσει σέ γαλλική μετάφραση ό γνωστός μας Auguste Dozon (Chan
sons Populaires Bulgares 1875, στή σελ. 260—262, άρ. 45 μέ τίτλο: «La 
toilette ou la belle-mere secourable»). To Βουλγαρικό τραγούδι, πού είναι 
δάνειο από τό ελληνικό, έχει διασκευασθή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε νά έχη 
γίνει φαινομενικά δυσδιάγνωστο. ΓΙρίν γίνη σύγκριση μεταξύ έλληνικοΰ καί 
βουλγαρικού, άπαραίτητο είναι νά παρατεθή περίληψη τής βουλγαρικής 
παραλλαγής:

Πρόκειται γιά έ'να από τά τραγούδια πού άναφέρονται στον Μάρκο 
Κράλιεβιτς.Ό Μάρκο βρίσκει οτι ή γυναίκα του Ντάφινα ή Νταφίνα δέν είναι 
δπως πριν όμορφη.Εκείνη άστεΐα τοΰ λέει νά .πάρη άλλη γυναίκα, πού νάναι 
δμορφότερη. Μάλιστα τότε, λέει, θά μοιράζωνται οί δυό γυναίκες τις πολλές 
δουλειές τού σπιτιού καί τών,χωραφιών κι έτσι δέ θά κουράζεται μονάχη της 
ή ΝταφίναιΌ Μάρκο δμως άκούγοντας αυτά τά παίρνει ατά σοβαρά καί πάει 
μέ δώρα καί μεγάλη πομπή καί παίρνει τήν Γιέλκα, πού ήταν απ’ τή Σόφια. 
Έ  Νταφίνα πήγε τότε στόν κήπο ανάμεσα στά λουλούδια κΓ έκατσε έκεϊ λυ
πημένη καί μιλούσε μέ όλα τά λουλούδια όσα δέν άνθισαν ακόμη καί πού δέν

δημιουργική διασκευή ποιητικών θεμάτων — ιδιαίτερα έρωτικών—πού τόσο έντονα χαρα
κτηρίζουν τή δημοτική ποίηση τής'Καρπάθου, τής Ρόδου, τής Κρήτης (μαντινάδες κλπ.), 
τής Σμύρνης, Λέσβου, Χίου καί όλων τών γειτονικών περιοχών, ϊ οω ς  νά ο φ ε ίλ ε τ α ι  ο τή ν  
ί δ ι α  δ ι π λ ή  α ι τ ί α .  Ή γνήσια καί αδιάκοπη παράδοση αισθητικής διάθεσης, ένισχυμένη 
άπό ευνοϊκές καί μόνιμες κλιματολογικές συνθήκες, μπορεί Θαυμάσια νά κατορθώνη Ινα 
τέτοιο αποτέλεσμα, καί τούτο άσχετα με τά πολιτικά γεγονότα καί τήν αμφίβολη-βαθύ
τερη έπίδραση τών Φράγκων, γιά τούς οποίους μάλιστα ακόμη δέν είμαστε βέβαιοι νά 
ξέρουμε άν έδωσαν ή άν πήραν περισσότερα άπό τά θέματα πού σχετίζονται μέ τή δη
μώδη π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  λογοτεχνία.
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θάχε καιρό γ ι’ αύτά. Τότε πηγαίνει ή μάννα τοΰ Μάρκου καί συμβουλεύει τή 
Νταφίνα νά πάη νά χτενιστή, νά βάλη τά καλύτερα στολίδια της και νά φο- 
ρέση τό όμορφο νυφικό της φόρεμα. Κι5 ύστερα νά πάη νά παρουσιασθή μπρο
στά στό συμπεθεριό καί νά ύποδεχθή γαμπρό καί νύφη, φιλώντας τά χέρια 
όλων των καλεσμένων, καθώς καί τά χέρια της νύφης καί τοΰ γαμπροΰ. Ή 
παρατημένη σύζυγος ακολουθεί τή συμβουλή πού τής είπε ή μάννα τοΰ Μάρ
κου. Έ  νέα σύζυγος μαζί μέ τό γαμπρό καί τούς άλλους φτάνοντας στό σπίτι 
βλέπει τή Νταφίνα, πού είχε στολιστή τόσο πολύ όμορφα, κάί ρωτάει τό 
Μάρκο νά τής είπήποιά είναι ή πανέμορφη εκείνη νύφη πού τούς υποδέχεται. 
Μήν είναι ή άδερφή του ή ή γυναίκα τοΰ άδερφοΰ του ή μήπως ή ξαδέρφη 
του ; 'Ο Μάρκο αποκρίνεται ότι δεν είναι τίποτε άπό αύτά, άλλά είναι ή 
Νταφίνα πού θά τήν παρατήση. Τότε ή νέα νύφη τοΰ παρατηρεί ότι, άφοΰ ή 
ομορφότατη Νταφίνα δεν αρέσει στό Μάρκο, ίδια τύχη γιά χωρισμό καί 
εγκατάλειψη περιμένει σίγουρα κι’ αυτή τήν ίδια. Γυρνώντας ύστερα ή νύφη 
προς ατούς συμπεθέρους τούς λέει: «—Σταματήστε τό γάμο καί πηγαίνετέ με 
πάλι εκεί άπό όπου ξεκινήσαμε. Έ  Νταφίνα δεν ήταν άρκετά όμορφη, καί 
πώς τότε μπορώ εγώ νά εύχαριστήσω έναν άντρα σάν τοΰτον εδώ τό Μάρκο;» 
(Βλέπε Ε. Μ. Mincoff, Bulgarian Folksongs σελ. 24—26).

'Ομοιότητες και διαφορές τον έΛληπχον και τον βονλγαρικοϋ 
τραγονδιοΰ : Γίνεται αμέσως φανερό ότι υπάρχουν διαφορές αξιόλογες με
ταξύ έλληνικοΰ καί βουλγαρικού τραγουδιοΰ, όπως υπάρχουν καί βασικά επει
σόδια τά ίδια. Ό κοινός σκελετός πού υπόκειται καί στά δυο τραγούδια εί
ναι ό έξης : 'Ο άντρας αποφασίζει νά παρατήση τήν πρώτη γυναίκα, μέ τήν 
όποια έχει συνδεθή, καί νά πάρη μιάν άλλη. Έ  παρατημένη άκούει τις συμ
βουλές τής μάννας της (στήν έλληνική παραλλαγή είναι ή μάννα τής νέας, στή 
βουλγαρική έχει διασκευασθή σέ μάννα τοΰ Μάράου).’Έπειτα ή νέα γυναίκα 
κάθεται καί ντύνεται μέ προσοχή, στολίζεται πάρα πολύ όμορφα' καί τέλος 
παρουσιάζεται μπροστά σέ νεονύμφους καί καλεσμένους τήν ώρα τοΰ γάμου. 
Ή όμορφάδα της είναι τόσο χτυπητή, πού καί στό ελληνικό κείμενό καί στή 
βουλγαρική παραλλαγή γίνεται αμέσως αιτία νά χαλάση ό γάμος καί ή δεύ
τερη νύφη νά ζητήση άπό τούς γνωστούς της (άπό τή μάννα της στό Ελλη
νικό, βλ. II. Ε. 83 στίχ. 44—48,άπό τούς συμπεθέρους καί τούς κουμπάρους 
στό Βουλγαρικό, βλ. Mincofl σελ. 26, στίχ. 55—63) νά τήν πάνε πίσω στό 
πατρικό της σπίτι, αφήνοντας έτσι τον άντρα μέ τήν πρώτη του άγαπητικιά.

Οί βασικές αύτές’ όμοιότητες νομίζω ότι μάς επιτρέπουν νά δεχτοΰμε 
ότι πρόκειται εδώ γιά το τραγούδι τής Κουμπάρας—Νύφης, ένα τραγούδι 
πού επί αιώνες είναι γνωστό καί αγαπητό στους "Ελληνες τής Θράκης καί 
τής Μακεδονίας, άπό τούς όποιους—μάλιστα σέ μιά μακροχρόνια εποχή’κοι
νής επικοινωνίας τών λαών σ’ ολόκληρη τή Βαλκανική, κάτω άπό τήν Τουρ
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κική κυριαρχία—οι Βούλγαροι τό δανείσθηκαν, γιατί τούς άρεσε καί φρόντι
σαν να τό προσαρμόσουν στον κύκλο τών τραγουδιών τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς.

Παράλληλα προς τις όμοιότητες δμως άς έξετάσωμε καί τις διαφορές 
τών δυο τραγουδιων, καθώς καί τούς πιθανούς λόγους στους όποιους αύτές 
όφείλονται : Στό ελληνικό τραγούδι πρόκειται για δυο Ιρωτευμένους, για ε'ναν 
άντρα νέο και λεβέντη, καί για μια νέα, πού αληθινά έκεινος την αγαπά. Στό 
Βουλγαρικό δμως πρόκειται για δυο παντρεμένους, δπου ό σύζυγος μέ ευκο
λία άδικαιολόγητη παρατάει τη γυναίκα του για μιαν άλλη. Λεπτομερέστερα 
στό ελληνικό (βλ. Π. Ε. 83) ό σύνδεσμος είναι γνήσια αισθηματικός, δεν έ'χει 
δμως επισφραγισθή μέ γάμο, άρα μπορεί εύκολα να διακοπή άν μάλιστα θά 
παρέμβουν άλλοι τρίτοι πιέζοντας τό νέο. Πραγματικά ό υέος αισθάνεται την 
άνάγη νά άπολογηθή, νά βεβαίωση τή νέα δτι οί δικοί του τόν εξαναγκάζουν 
σ’ αυτόν τό γάμο, καί νά δείξη δτι προσκαλώντας την για κουμπάρα του ου
σιαστικά εξακολουθεί άκόμη νά τήν άγαπάη (βλέπε II. Ε. 83, ιδίως τούς στί
χους 7—10).Ή εγκατάλειψη, όσο σκληρή, ωστόσο περιέχει κατανόηση, συμ
πάθεια καί άμοιβαία συγκατάθεση. Ό άντρας κρατάει τή γυναίκα σέ κάποιο 
ύψος άνάλογο μέ εκείνο πού τήν ύψωσε τό ελληνικό και χριστιανικό Βυζά
ντιο. Στη Βουλγαρική παραλλαγή, ή άντίστοιχη σκηνή γίνεται μέ τραχύτητα 
καί μέ νοοτροπία πρωτόγονη. Έκεΐ πρώτα ή ίδια ή γυναίκα— έστω άστεΐα, 
ούσιαστικά δμως μ’ επιπολαιότητα,—τού προτείνει νά παντρευτή καί νά φέρη 
στό σπίτι άκόμη μιάν άλλη, γιά νά συνυπάρχουν κ ι’ οί δυο γυναίκες μαζί 
καί νά μοιράζωνται τις πολλές δουλειές.’Εκείνος, πρωτόγονος καί χωρίς άγάπη 
ή τουλάχιστο εύγένεια, πηγαίνει ίσια νά παντρευτή κάποιαν άλλη.'Ο τρόπος 
πού γίνεται δλος ό διάλογός τους μάς φανερώνει δτι στο βουλγαρικό τραγούδι 
ώς πηγή καί βάση υπόκειται καί τό έθιμο κάποιας πολυγαμικής κοινωνικής 
μορφής : Πράγματι, στό ελληνικό τραγούδι ό γάμος χαλάει πριν άκόμη άρ- 
χίση—ή μόλις πάει ν’ άρχίση—τό στεφάνωμα, κ ι’ είναι ή στιγμή αύτή πολύ 
χαρακτηριστική, κρίσιμη καί τυπική γιά ματαίωση του γάμου καί γ ι’ άλλαγή 
νυμφίου καί σέ άλλα παρόμοιας σκηνής δημοτικά μας τραγούδια ’). Στο βουλ
γαρικό δμως έχουν πάρει κιόλας τή νύφη καί έχουν φτάσει μπροστά στό σπίτι 
τοΰ γαμπροΰ. Κανένα σημάδι δέν δπάρχει πριν, πού νά μαρτυρή δτι έχει προη- 
γηθή διαζύγιο μέ τή Νταφίνα, καί τοΰ το παρά τήν ύστερογενή στόν επίλογο 
τοίϋ τραγουδιού καί άσήμαντη κατά τόν τρόπο πού είσάγεται μνεία γιά μελ
λοντικό τάχα διαζύγιο. (Βλέπε τή Βουλγαρική παραλλαγή, Minceff σελ. 24— 
26, ιδίως τόν στίχ. 49).

, Στό ελληνικό τραγούδι ή νέα άποκρίνεται δτι θά πάη νά συμβουλευθή 1

Κ. Ρωμαίου

1) Βλέπε π. χ. τό τραγούδι τής Αρπαγής της Γυναικός τοΰ Άκριτα, Π. Ε. 75, 
όπου δ σύζυγος φτάνει μόλις λίγο πριν από τό στεφάνωμα και αρπάζει τή γυναίκα του 
πάνω στό γρήγορο κ ι’ αποφασισμένο άλογό του (Π,Ε. 75, στ. 18, 40—41, 53—54, 67 κέξί)·
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τή μάννα της (II. Ε. 83, στίχ. 11 «—ΙΙάω νά τό πω της μάννας μου at’ δ,ττ 
μοΰ είπή θά κάμω»). Γενικά στη συνέχεια, ό διάλογος μάννας και κόρης 
αποτελεί χαρακτηριστική καί ζωηρή σκηνή μέσα στήν υπόθεση τοΰ τραγου
διού (βλέπε Π. Ε. 83, στίχους 12—25). Ούσιαστικά δηλαδή ή σκηνή αύτή 
είναι μία από τις πέντε κύριες σκηνές, στις όποιες μπορούμε νά χωρίσωμέ 
δλο το τραγούδι, τις έξης : α) 'Η ρωμαντική συνάντηση των δύο άγαπημένών 
καί τά ανέλπιστα καί θλιβερά μαντάτα (Π. Ε. 83, στίχοι 1—11). β) Ό διά
λογος μάννας καί κόρης, πού δείχνει τον αποφασιστικό καί δυναμικό χαρα
κτήρα τής νέας καί καταλήγει μέ τή συγκατάθεση τής μάννας καί τή μη
τρική ευχή (στίχοι 12—25). γ) Ή προετοιμασία γιά τή μεγάλη μάχη, μιά 
προετοιμασία πολύ σωστή καί ψυχολογικά ταιριασμένη γιά τήν όμορφη πα
ρατημένη πού σέ εναν αγώνα κατά μέτωπο μέ τήν αντίζηλό της θέλει νά δο- 
κιμάση τό καίριο γυναικείο δπλο τής υπεροχής στήν ομορφιά. ΟΕ στίχοι τής - 
σκηνής αύτής είναι οί ωραιότεροι πού υπάρχουν στή νεοελληνική δημώδη 
ποίηση γιά νά περιγράφουν τό στολισμό μιας νέας γυναίκας (βλέπε II. Ε. 83, 
στίχοι 26—33). δ) Έ  θριαμβευτική μετάβαση στήν έκκλησιά καί τό γενικό 
σάστισμα; τό όποιο ή δμορφιά της προκάλεσε στις διάφορες αντιπροσωπευτι
κές τάξεις τοΰ εκκλησιάσματος, πού άρχίζει από τον παπά καί τελειώνει μέ 
τήν ικεσία τοΰ μετανοιωμένου γαμπρού νά γύρουν τά στέφανα προς τήν κου
μπάρα (στίχοι 34—43). ε) ’Ακολουθούν δυό σύντομες σκηνές, δπου οί δυο 
πρωταγωνιστές σιωπούν καί μιλούν μόνο οί άλλοι : Πρώτα ή νύφη, πού είχε 
στολισθή καί άπόμεινε στολισμένη, προτείνει στή μάννα της νά φύγουν στό 
σπίτι τους (στίχ. 44—48 : Ή σκηνή αντιστοιχεί μέ τόν επίλογο τής Βουλ
γαρικής παραλλαγής, πού τελειώνει μέ Ιδια πρόταση τής νέας νύφης). Δεύ
τερο, μέ τή μάννα τής Κουμπάρας—Νύφης, πού τήν είχε συμβουλέψει καί 
εύχηθή πριν καί τώρα τήν υποδέχεται γεμάτη ικανοποίηση καί μητρική πε- 
ρηφάνεια (στίχοι 49—51). (Έ σκηνή αύτή λείπει εντελώς από τή Βουλγα
ρική παραλλαγή, ενώ είναι τό φυσιολογικό συμπέρασμα δλου τοΰ τραγουδιού· 
’Έτσι έλειπε τό συμπέρασμα καί στή Βουλγαρική παραλλαγή γιά τό Γυρι. 
σμό τοΰ Ξενιτεμένου). Σωστό και άξιο τεχνοτροπικό στοιχείο ή τελική σιωπή 
τής Κουμπάρας—Νύφης, πού σ’ όλους τούς στίχους, από τόν 26 ώς τόν 51, διό
λου δέν μιλει. ’Έχει μιλήσει, πάρα πολύ εύγλωττα μάλιστα, ό τρόπος μέ τόν 
όποιο σκόπιμα διάλεξε γιά νά έκφράση τήν άποψή της — ό τρόπος πού μάς 
περιέγραψε τόν όμορφο στολισμό της καί τόν άντίκτυπό του στή γενική κλι
μακωτή σαστισμάρα —. Κάθε νέα κουβέντα τής νέας θά ήταν περιττή θριαμ
βολογία, πού θά χαλάρωνε τό αισθητικό ύψος, στό όποιο μάς οδήγησαν δυ
νατές περιγραφές σπουδαίων περιστατικών. Τό μόνο καί άξιο λοιπόν πού 
ταίριαζε ήταν αύτό πού έγινε : ΟΕ τρίτοι, καθένας μέ τό δικό του τρόπο κι’ 
από τή δική του σκοπιά, νά όλο κληρώσουν τό ύψος μέ τό νά εκφράσουν συμ-, 
περασματικά τις απόψεις τους. 'Η μιά νέα μιλάει συντριμμένη στή μάννα
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της, ή άλλη μάννα προσφωνεί θριαμβικά την ήρωίδα κόρη της. Ή τελευταία 
όμως πρέπει να σιωπά.

Είδαμε πιό πάνω τό συμβουλευτικό ρόλο της μάννας στο ελληνικό τρα
γούδι. Στη Βουλγαρική παραλλαγή ή μάννα ώς σύμβουλος εξακολουθεί να 
παραμένη στον ίδιο ρόλο της, τώρα όμώς δεν είναι μάννα τής κόρης, άλλα 
μάννα τοΰ άσπλαχνου άντρα της. Έ  διασκευή δεν έχει σημασία : α) Γιατί, 
δπως είδαμε καί πιο πάνω (βλ. σελ. 342) συμβαίνει στήν προφορική παρά
δοση ενός τραγουδιού να διατηρήται μια βασική λεπτομέρεια — επεισόδιο, 
σκηνή κλπ. — άλλα να έχη μεταστραφή ό ρόλος των βασικών προσώπων που 
μετέχουν καί δρουν, β) Γιατί, ειδικά γιά τόν κύκλο τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς, 
σέ άρκετά τραγούδια ή μάννα του Μάρκου πολύ συχνά παρεμβαίνει καί τοΰ 
δίνει συμβουλές, πού ό γιός της κατά κανόνα τις άκολουθεΐ μέ σχετική εύλά- 
βεια. ’Άλλωστε σ’ δλο τόν κύκλο τών προσώπων, μέ τά όποια ό Μάρκο σχε
τίζεται, τό μόνο πού άσκεί πάνω του άποφασιστική επιρροή είναι μόνο ή 
μητέρα του καί κανείς άλλος.

'Στό έλληνικό ή νέα στολίζεται πολύ δμορφα καί πηγαίνει ατό στεφά' 
νωμα ώς κουμπάρα. Στό βουλγαρικό δεν πηγαίνει πουθενά, άλλά περιμένει 
νά ύποδεχθή τούς νεονύμφους, δταν εκείνοι θάρθουν στό σπίτι τού γαμπρού, 
’Επειδή όμως στό ελληνικό ή στολισμένη νέα γίνεται τελικά νύφη, πιθανώς γΓ 
αυτό συνεχίζεται καί στό βουλγαρικό ή άπήχηση αυτού τού περιστατικού καί 
προκαλεϊ τήν έξης διασκευή : Ή παρατημένη Νταφίνά, χωρίς διόλου νά πρό
κειται νά πάη στο γάμο, δμως στολίζεται σά νύφη—ονομάζεται μάλιστα ρη- 
τώς μέ τόν δρο «νύφη», βλέπε Mincoff στίχ. 45. Καί ή μάννα τοΰ Μάρκου 
πριν έτσι τή συμβουλεύει (βλ. Mincoff στίχ. 35) νά βάλη τό νυφικό της 
φόρεμα—.Στολισμένη έτσι σά νύφη ή βουλγαρική Κουμπάρα—Νύφη μένει 
στό σπίτι τδΰ άντρά της καί καρτεράει μοιρολατρικά πότε θά έρθή ή πομπή 
τοΰ γάμου, φέρνοντας εκείνη τήν άλλη !

’Άλλη διαφορά ελληνικού- καί βουλγαρικού τραγουδιού είναι ή επό
μενη : Στό έλληνικό, μόλις παρουσιάζεται ή στολισμένη Κουμπάρα, εκείνος 
πού μετανοιώνει καί παίρνει τήν άπόφαση είναι ό γαμπρός (II. Ε. 83, στίχ. 
41—43). Στό Βουλγαρικό δμως δέν είναι δ άντρας, ό Μάρκο,-- άλλά ή νέα 
νύφη πού διστάζει καί παραιτεΐται εθελοντικά. Είναι φανερό δτι ή διασκευή 
αυτή έγινε επίτηδες, γιά νά μήν παρουσιάζεται ό ήρωϊκός Μάρκο νά ξεπέφτη 
σέ μετανοιωμούς καί παρακλήσεις, άντίστοιχες μ’ εκείνες πού ύφίσταται ό 
γαμπρός στό έλληνικό πρότυπο. Μέ τή διασκευή δμως αυτή ανοίγει νέο χά
σμα : Στό έλληνικό δ διατακτικός άρχικά γαμπρός παίρνει επί τέλους όρι- 
στική καί άποφασιστική στάση, ή λύση δφείλεται σέ λόγους εσωτερικούς καί 
ουσιαστικούς, καί ή εύτυχία τής κατοπινής ζωής τών δυο πρωταγωνιστών 
προοιωνίζεται εύτύχισμένη. Στό βουλγαρικό δμως ή λύση είναι έξωιεριχή 
χαΐ ίπιπόλαιη, επειδή, αν έτυχε τώρα μιά γυναίκα—ή Γιέλκα άπό τή Σό
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φια—νά παραιτείται, δμως ό-άντρας, δ Μάρκο, παραμένει άμετάτρεπτος. 'Η 
αρχική καί ώς το τέλος τού τραγουδιού αμετάβλητη θέση του είναι δτι δεν 
τόΰ αρέσει ή πρώτη γυναίκα του καί ψάχνει νά βρή κάποιαν άλλη ομορφό
τερη. Ένώ λοιπόν στο ελληνικό έχομε τη μόνιμη λύση τοΰ ευτυχισμένου τέ
λους, στο βουλγαρικό—καί τούτο για νά προφυλαχτή σώος δ εγωκεντρικός 
χαρακτήρας τοΰ Μάρκου — ή λύση δεν είναι μόνιμη, ούτε φέρνει εύτυχία. 
Είναι προσωρινό μπάλωμα, ένα πρόσκαιρο διάλειμμα στο οικογενειακό δράμα, 
καί δεν χρειάζονται προφητικές ιδιότητες γιά νά προβλέψη κανείς δτι νέα 
καταιγίδα στά δράμα τής Νταφίνας μπορεί σέ κάθε στιγμή νά ξαναρχίση.

Ο.ί ωραίες εκφράσεις τοΰ έλληνικοΰ κειμένου, οί δυνατές περιγραφές, 
οί παραστατικές εικόνες γιά τό στολισμό τής νέας γυναίκας, οί μουσικοί δε
καπεντασύλλαβοι στίχοι, δλα αύτά τά προτερήματα—για τά όποια μέ εμπι
στοσύνη γιά τό καλλιτεχνικό μέρος, πού τόν περιμένει, ό αναγνώστης παρα- 
πέμττεται στο ελληνικό κείμενο, II. Ε. 83 -καί όλες τις άλλες παραλ
λαγές τοΰ τραγουδιού—λείπουν τώρα σχεδόν εντελώς άπό τό βουλγαρικό τρα
γούδι. Ά ν κρίνωμε λοιπόν άπό την πλευρά αυτή, θά διαπιστώσουμε δτι 
υπάρχει τεράστια ποιοτική διαφορά μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ προτύπου καί τής 
βουλγαρικής διασκευής. Διαφορά πάρα πολύ μεγαλύτερη απ’ δση σημειώ
σαμε δτι υπάρχει μεταξύ ελληνικής καί βουλγαρικής παραλλαγής στο Γε- 
φύρι τής ’Άρτας. Υπάρχει εδώ κατάπτωση τής αισθητικής άξίας τοΰ συνό
λου, μιά κατάπτωση πού δέν άναφέρεται μόνο στά,θεματικά στοιχεία άλλά 
καί στήν ικανότητα τής καλλιτεχνικής επεξεργασίας τους. Τέτοιες άξιες επε
ξεργασίες είναι βέβαια δύσκολο νά επιτευχθούν στις πρωτότυπες συνθέσεις, 
άλλά είναι κάί ασυγχώρητο νά παρατιούνται περιφρονημένες κατά τούς δα
νεισμούς, δταν έτοιμες καί άξιες υπάρχουν συνθεμένες στά πρότυπά άπ’ 
δπου δ δανεισμός ξεκινάει.

Ποιοτική κατάπτωση της Βουλγαρικής παραλλαγής καί αίτιες 
πού τήν προκάλεααν : ΙΙοιοί είναι οί λόγοι, πού προκάλεσαν τήν ποιοτική 
κατάπτωση τοΰ έλληνικοΰ τραγούδιοΰ κατά τή Βουλγαρική διασκευή του ; 
Σύμφωνα μέ τά προηγούμενα, βασικός λόγος πρέπει νά είναι ή τυχόν μεσο
λάβηση ενδιαμέσων τρίτων, ώστε οί Βούλγαροι νά μή τό δανείσθηκαν άπ1 
ενϋ·είας άπό τούς "Ελληνες τής Θράκης καί Μακεδονίας. Στή Βουλγαρική 
έκδοση τής παραλλαγής (Mincoff σελ. 24—26) υπάρχει μόνο το κείμενο τοΰ 
τραγουδιού, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο ή άλλη κρίση, πού θά μπορούσε νά 
μάς βοηθήση. 'Ωστόσο δύο νομίζω δτι είναι οί κυριώτερες αιτίες αυτής τής 
παραμόρφωσης καί κατάπτωσης θέματος καί μορφής:

Α) 'Η υπερβολική τάση καί ή πληθωρική αύξηση μιάς «Μαρκολα
τρείας», πού κυριαρχεί στή διασκευή, όπως κυριαρχεί καί σέ πολλά άλλα 
τραγούδια τοΰ ίδιου κύκλου τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς. 'Η νοοτροπία αύτή δη
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μιουργεί Εναν ηρώα πού έχει άμετρη γενναιότητά, άλλα συγχρόνως είναι φο
βερά Εγωιστικός, γεμάτος χοντροκοπιά στους ρόλους του, μέ άδιάκοπο με
θύσι καί μέ όξυθυμία σέ βαθμόν άνυπέρβλητο. Είναι άλήθεια δτι δεν έχω 
άμεση γνώση τοΰ Σέρβικου κειμένου των τραγουδιών καί συνεπώς άγνοώ τις 
άμετάφραστες εκείνες χάρες, πού έχει κάθε δημώδης ποίηση. Άπό τις άγ- 
γλικές δμως μεταφράσεις των τραγουδιών αυτών—πού άλλωστε τις χαρακτη
ρίζει προσεκτική απόδοση τοΰ περιεχομένου τοΰ πρωτοτύπου—ομολογώ δτι 
εχω πεισθή πώς ακόμη καί οί Κυπριακές παραλλαγές τοΰ Άκριτικοϋ μας 
κύκλου είναι πολύ ανώτερες σέ όλοκληρωμένη έκφραση έπικοΰ μεγαλείου καί 
άξιων ήρωικών μορφών. Αναφέρω επίτηδες τις Κυπριακές, επειδή αύτές εί
ναι πιο άτεχνες, πιο άρχαίκές καί πιο πιστές στο νά διατηρούν καί κάποτε 
νά εξογκώνουν τό ύπερφυσικό καί τό υπεράνθρωπο στοιχείο (βλέπε π. χ. τούς 
τύπους τοΰ Σαρακηνοΰ, τοΰ Πορφυρή κλπ. δπως περιγράφονται σέ Κυπριακές 
παραλλαγές). Άπό μιά λοιπόν τέτοια « !κ  τών .προτέρων» θέση καί διάθεση 
γιά τούς ρόλους τοΰ Μάρκου, πολύ συχνά, καί άλλοΰ δπως καί εδώ, δλα 
θεωροΰνται επιτρεπόμενα είδικώς γιά τό Μάρκο καί σχεδόν δλοι—καί αύτός 
ό Σουλτάνος—φοβοΰνται καί σκύβουν μοιραία στις δποιες πρόσκαιρες καί εύ- 
μετάβλητες διαθέσεις τοΰ Μάρκου, δπως άλλωστε κάνει καί εδώ ή παρατη
μένη νέα γυναίκα του ή δπως μιλάει γ ι’ αύτον προς τό τέλος τοΰ τραγουδιού 
ή άλλη πού προτιμάει εθελοντικά νά άποσυρθή ξανά στο σπίτι της. Μέ τέ
τοιους δμως ήρωες — πού επιβάλλονται σίγουρα έκ τών προτέρων καί δέν 
έχουν τά ποικίλα συναισθήματα μιας ηρωικής βέβαια, ανθρώπινης δμως, ψυχής, 
—λιγοστεύουν οί εύκαιρίες τής άξιας δραματικής σύγκρουσης άτόμων, χα
ρακτήρων ή'περιστατικών, καί ή δημώδης επική ποίηση παραμένει σέ στάδιο 
πρωτόγονο, πού τό χαρακτηρίζει παντοδυναμία τοΰ όπεράνθρωπου ήρωα, μο
νομέρεια καί συνεπώς μονοτονία.

Β) Στη βουλγαρική δημώδη ποίηση υπάρχει μιά ομάδα τραγουδιών 
πού ή άναφέρονται ή καί είναι ποιητικό έργο Μουσουλμάνων (ΙΙομάκων κλπ.), 
Ινώ στή Γιουγκοσλαβία παράλληλα μέ τά «τραγούδια τών άνδρών» (=ήρωϊκά 
δημοτικά) καί τά «τραγούδια τών γυναικών (=λυρικά τραγούδια) υπάρχει 
πολυπληθής δμάδα δημοτικών τραγουδιών τών Μουσουλμάνων τής Γιουγκο
σλαβίας, πού περιγράφουν ιδέες, έθιμα καί δοξασίες μουσουλμανικής καταγω
γής. ’Έχοντας αύτά υπόψη μας νομίζω δτι μάς επιτρέπεται νά δεχτοΰμε δτι 
ή προκειμένη βουλγαρική διασκευή τοΰ ελληνικού τραγουδιοΰ τής Κουμπά
ρας—Νύφης πιθανώτατα έφτασε στή σημερινή της μορφή διά μέσου Μουσουλ
μάνων Βουλγάρων ή Σέρβων, οί οποίοι τούς άρχικά άγαμους "Ελληνες ήρωες 
τοΰ τραγουδιοΰ τούς μετέτρεψαν σέ παντρεμένους, μιά καί σύμφωνα μέ τό 
μουσουλμανικό έθιμο τής πολυγαμίας δέν ήταν εμπόδιο νά πάρη ό ήρωας καί 
δεύτερη γυναίκα, πού θά μοιραζόταν τις δουλειές τοΰ σπιτιοΰ μέ την πρώτη 
σύζυγο.
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Είδαμε ότι το τραγούδι τοΰ Γεφυρίοΰ τής ’Άρτας τδ δανείζονται οί 
Βούλγαροι An' εύ&είας από τούς "Ελληνες. Τδ ίδ ιο  περίπου συμβαίνει καί 
μέ τδ τραγούδι το0 Γυρισμού τοΰ Ξενιτεμένου. Καί τα δυο είναι άπ’ ευθείας 
δάνεια, για τούτο καί είναι σύντομα καί σχεδδν πιστά αντίγραφα τού έλλη- 
νικοΰ προτύπου τους. Στδ Γεφύρι της ’Άρτας μάλιστα υπάρχει πιστότερη α ι
σθητική μίμηση  καί επιτυχία, παρά στήν περίπτωση τοΰ Γυρισμοΰ.’Εδώ δμως 
στδ τραγούδι της Κουμπάρας—Νύφης δ δανεισμός εχε ι γ ίνει δχι άπ’ ευθείας 
άλλά μέ ενδιάμεσους τρίτους (Μουσουλμανική επίδραση —  προσαρμογή στον 
κύκλο καί τδ χαρακτήρα τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς — Σέρβική πιθανώς άνά- 
μειξη). ’Αποτέλεσμα είναι ή μεταβολή των επεισοδίων, ώστε τδ τραγούδι νά 
γίνη φαινομενικά άρκετά δυσδιάγνωστο.

Ή ήρωΐδα ηον βρίσκεται Ανάμεσα ατά λουλούδια : Υπάρχει δμως 
μέσα στή Βουλγαρική παραλλαγή καί ένα επεισόδιο περίεργο, πού δεν τδ 
βρίσκομε στδ ελληνικό πρότυπο. Είναι ή στιγμή, πού ή Νταφίνα, ή παρατη
μένη καί νέα αύτή γυναίκα, πηγαίνει στόν κήπο μέ τ’ άνθη κ ι’ δπως ήταν 
εκεί ανάμεσα ατά λουλούδια μιλάει σ’ αδτά καί μάλιστα τά προσφωνεί ώς 
«μικρές της άδερφοΰλες» καί τούς λέει δτι δέν εχει πιά καιρό γι’ αύτά ή δυ
στυχισμένη νέα πού αύτοαποκαλεΐτμι «ή άδερφούλα των λουλουδιών» (Βλ. 
Mineoff στίχους 27—31). Περίεργη πραγματικά ή προσθήκη αύτή. Γεννιέται 
δμως τδ ερώτημα : Περίεργη είναι, είναι δμως καί εντελώς πρωτότυπη ή 
σκηνή αύτή της Βουλγαρικής παραλλαγής ; Ή ώς τώρα πείρα μάς έχει δεί
ξε: δτι, όταν πρόκειται γιά Σλαβικές παραλλαγές δημοτικών τραγουδιών πού 
προέρχονται άπδ ελληνικά πρότυπα, μερικές εντυπωσιακές πρωτοτυπίες τών 
Σλάβων διασκευαστών δέν είναι τέτοιες έξ ολοκλήρου άλλά προέρχονται άπδ 
σκόπιμη διασκευή ή άλλη παρανόηση τοΰ ελληνικού κειμένου. Βλέπε π. χ. 
γιά ένα τέτοιο τυπικδ παράδειγμα, δσα λέγονται πιβ πάνω (σελ. 324—326) 
γιά τά δυδ θύματα, πού επί τρία όλόκληρα χρόνια άναζητοϋνται στις δυό Σέρ
βικός παραλλαγές τοΰ Γεφυριοΰ της ’Άρτας καί πού έπρεπε νά είναι αδερφή 
κάί άδερφδς καί νάχουν μάλιστα τά ονόματα Στόγια καί Στόγιανε. Στδ τέλος 
δμως είδαμε δτι καί εκείνη  ακόμη ή εντυπωσιακή πρωτοτυπία τήν αρχή της 
τήν δφείλει στις Βορειοελλαδικές παραλλαγές. Μήπως λοιπόν μπορέΐ νά συμ- 
βαίνη παρόμοιο καί μέ τήν παρατημένη νέα^καί τά φυτά καί λουλούδια τοΰ 
κήπου της, πού τάχει συντροφιά της σάν άδερφοΰλες ;

Πράγματι στο ελληνικό τραγούδι παρατηρεΐται μιά έντονη καί στενή 
σχέση πού έχουν τά άνθη μέ τά πρόσωπα καί μέ τά γεγονότα. Έ  συγγένεια 
αύτή προσώπων καί λουλουδιών είναι σημαντικό καί σπάνιο χαρακτηριστικό 
τοΰ· τραγουδιού."Οταν π. χ. στήν άρχή-άρχή περιγράφεται 6 νέος άντρας νάρ- 
χεται νά συνάντηση τήν Κουμπάρα—Νύφη, λουλούδια κΓ αύτόν τόν τριγυρί
ζουν. Μάς τδ βεβαιώνει ή νέα πού τόν βλέπει (βλέπε Π. Ε. 83, στίχ. 3—4):
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ανϋ'η ιόν τριγυρίζουνε καί μόσχοι »όν μυρίζουν
καί τά σγουρά του τά μαλλιά zb νοΰ μου συνεπήραν. ‘)

Πιο κάτω πάλι, δταν ή μάΛα συμβουλεύη τήν κόρη της, στο τέλος θερμή τής 
δίνει τήν εύχή της. Άλλα καί ή ευχή αύτή μιλάει πάλι γιά τά λουλούδια, 
πού άνάμεσά τους μακάρι νά βρίσκεται ή κόρη της (II. Ε. 83, 24—25) :

—Σύρε, παιδί μου, στο καλό καί στην καλή τήν ώρα,
καί νά γιομίοη ή στράτα αου τριαντάφυλλα καί ρόδα.

Καί πραγματικά αύτό γίνεται πιο κάτω, γιατί δταν πηγαίνηή κόρη, ή στράτα 
της γεμίζει από λουλούδια (II. Ε. 83, 34—37) :

ΙΙαίρνει καί πάει στήν έκκλησιά ν’ άρραβωστεφανώση.
Βάγιες τήν πάνε από μπρος καί βάγιες από πίσω, 
καί βάγιες απ’ τά δυο πλευρά νά μή τήν πιάση ό ή'λιος.
Στο δρόμον δπου πήγαινε τά μσνο/ιάτια άν&οϋααν.

Σέ μιά παραλλαγή τοΰ τραγουδιού από τήν ΙΙάρο ή νέα γυναίκα βρί
σκεται ή ίδια άνάμεσα στα λουλούδια καί οι στίχοι αυτοί είναι πολύ κοντά 
πρός τήν εξεταζόμενη βουλγαρική παραλλαγή. Ή παραλλαγή τής Πάρου 
έχει ως έξης (Λ. Α. 2041 στίχ. 1—2) :

Μιά κόρη ρόδα μάζωνε κι άν&ούς Iκορφολόγα, 
κ ι’ εκεί ό νιός τσή πάντηξε κ ι’ εκεί ό νιος τσή λέει.

Τέτοιες λοιπόν εικόνες, ιδιόρρυθμες καί αλλεπάλληλες, πού τοποθετούν 
τον ή'ρωα—ιδίως δμως τήν ήρωΐδα—άνάμεσα στά λουλούδια, δεν θάταν φυ
σικό νά περάσουν εντελώς άπαρατήρητες κατά τή διασκευή τού τραγουδιού 
στά Βουλγαρικά. ’Εκείνες μάλιστα, πού πλειοδοτούν σ’ δλη αυτή τή σύνδεση 
τής νέας γυναίκας μέ τούς κήπους καί μέ τά λουλούδια, είναι οί. Βυζαντινές 
βάγιες (^θεραπαινίδες, ακόλουθοι),.πού έπιζοΰν στά τραγούδια μας στον αρ
χικό τους άρχοντικό ρόλο καί μέ τ’ άρχικό τους μεσαιωνικό δνομα, αλλά 
καί πού μπλέκουν πού καί πού τή σημασία τους μέ τά φυτά τις βάγιες, ώστε 
τώρα βάγιες καί δάφνες νά είναι ή απαραίτητη συντροφιά καί ή αποκλειστική 
συνοδεία τής νέας (βλέπε καί πιό πάνω σελ. 344—345). Γιατί λοιπόν τά φυτά 
αυτά καί τά λουλούδια, πού είναι οί αγαπημένες συντρόφισσες τής Κουμπά
ρας— Νύφης στό ελληνικό, νά μήν όνομασθοΰν «άδερφούλες» τής ίδιας ήρωΐ- 
δας κατά τή βουλγαρική διασκευή ; Στό έλληνικό κείμενο ή νέα στολίζεται 
δμορφα καί πηγαίνει στό γάμο, δπου τελικά γίνεται νύφη. Στό βουλγαρικό' 
δέν πηγαίνει πουθενά, αύτό δμως δέν τήν έμποδίζει νά στολισθή μέ τό νυ
φικό της φόρεμα καί, έτσι ντυμένη νύφη, νά περιμένη στό σπίτι. ’Ανάλογο * •

1) Σ4 μιά παραλλαγή τής Ηπείρου (Π. Α. Άραδαντινοδ, Σ υλλο γ ή  Δ ημωδών  
’Ασμάτων τ ή ς  'Η π ε ίρ ο υ  1880, σελ. 147 άρ. 21δ στίχ. 4 —5) 6 νέος συνδέεται άμεσώ- 
τερα μέ τά περιβόλια καί τους κήπους :

Σ ά ν  π ε ρ ι β ό λ ι  ε μ ύ ρ ι ζ ε ,  οά ν  ν ε ρ α τ ζ ιά  άν& οΰαε ,
• καί φ ο ύ ν τ ’ ά π ό  τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ α  στό  χ έρ ι  τ ου  κ ρα το ύ σ ε .



είναι καί τοΰτο πού τώρα συμβαίνει : Στό ελληνικό τή νέα τή συντροφεύουν 
όλόγυρά της οί βάγιες κ ι’ οί δάφνες τοΰ κήπου, σά νάναι οί πιό καλές κ ι’ 
ακριβές της φίλες. Άφοΰ δμως στο Βουλγαρικό 5έν πηγαίνει ή νέα πουθενά, 
<5 Βούλγαρος διασκευαστής γιά νά συμπλήρωσή τό κενό βάνει—καί πολύ σω
στά, θά έπρόσθετε κανείς,—τή νέα νά μένη στον κήπο τοΰ σπιτιού της καί, 
έτσι δπως βρίσκεται κ ι’ αυτή τώρα ανάμεσα στά φυτά καί τά λουλούδια πού 
αποτελούν τήν αγαπημένη συντροφιά της, νά κλαίη καί νά λέη τό πικρό 
της τό παράπονο σ’ αυτές τις αγαπημένες της φίλες καί «άδερφούλες» της ‘).

δημ οτικά  τραγούδ ια  2 ερ β ω ν  κα ί Β ο υλγά ρ ω ν 3θδ

Σημείωση: Ή συνέχεια τής μελέτης θά δημοσιευθή στόν επόμενο 
τόμο τοΰ ίδιου περιοδικοΰ.

1) Μάλιστα — άν καί δέν μάς ένδιαφέρη άμεσα ούτε πρόκειται νά έχη επίδραση 
στους πιό πάνω συλλογισμούς μας—θά πρέπη κάποτε στό μέλλον Ινας ειδικός στή Βουλ
γαρική γλωσσά καί τή δημώδη ποίηση νά μάς έλεγε τί σημαίνει στά Βουλγαρικά τό γυ
ναικείο δνομα Ντάφινα ή Νταφίνα καί άν είναι συχνά δνομα ή σπάνιο, πού τότε ή εί' 
δική εδώ παρουσία του μπορεί νάχη κάποια βαθύτερη αιτία. Μπορεί δηλ. κατ’ αρχή νά 
μήν άποκλείση^κανείς τήν εύλογη υποψία δτι ενδέχεται νά δπάρχη κάποια σχέση άνά- 
μεσα στις δάφνες  καί τις βάγιες τών στίχων τοΰ Ιλληνικοΰ' προτύπου καί τής Βουλγάρας 
Ν τάφ ινας  ή Νταφίνας, πού επίσης έχει άδερφούλες της τις δάφνες καί τις βάγιες τοΰ 
τραγουδιού.
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ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΙΤΑ 
ΔΡΥΣΤΑΣ Ο ΕΚ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

Ή  αείποτε μετά τοΰ Περιθωρίου άπαντώσα έκκλησιαστικώς συνηνω- 
μένη Ξ ά ν θ η  ή Ξ ά ν θ ε ι «, πόλις τών πρώτων βυζαντινών αιώνων, διε- 
τέλεσεν άρχικώς μέν επισκοπή τής μητροπόλεως Τραϊανουπόλεως, μεταξύ τών 
Ι Γ '- Ι Δ ' αΐώνος προήχθη ε’ις αρχιεπισκοπήν, βραδύτερου δε εις μητρόπολιν. 
Και είναι μέν βέβαιον δτι, ενεκα τών διαφόρων περιστάσεων, επί μακρόν I- 
ξέλιπεν ή Ξάνθη, μή μνημονευόμενη έκτοτε εις τάς γενομένας εκθέσεις, άλλ’ 
οπωσδήποτε από τοΰ I c ’ αίώνος άπαντα καί πάλιν, συνήθως μάλιστα δμοΰ 
μετά τοΰ Περιθωρίου, από δέ τοΰ 1721 καί μετά τής πατριαρχικής εξαρχίας 
Καβάλλας ‘).

’Ήδη κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΖ' αιώνος εις τον θρόνον τής Ξάνθης ά- 
νήλθον δυο τρόφιμοι τής επί τοΰ Παγγαίου όρους περιπΰστου μονής τής 
’Αχειροποιήτου, άλλως λεγομένης Είκοσιφοινίσσης, Δ ω ρ ό θ ε ο ς  καί Σ α- 
μ ο υ ή λ, ’Ακολουθεί σειρά μητροπολιτών : Ί  ω α ν ν ί κ ι ο ς, Ί  ω α ν- 
ν ί κ ι ο ς ,  Σ α μ ο υ ή λ ,  Σ ί λ β ε σ τ ρ ο ς ,  Ι ω σ ή φ ,  Δ α μ α σ κ η -

1) Πενιχρά είναι ή περί Ξάνθης σχετική βιβλιογραφία. ‘Ιδία εργασία περί 
τής μητροπόλεως δέν εχει γραφή. "Ο κατάλογος τών μητροπολιτών, μόνον μέ τήν 
αναγραφήν πιθανών χρονολογικών ενδείξεων, άνευ άλλων πληροφοριών, καταντρί 
βοήθημα ξηρόν, σχετικής μόνον αξίας. Τοιοΰτος κατάλογος, όχι πλήρης καί εχων 
ανάγκην άναθεωρήσεως εις πολλά σημεία, κατηρτίσθη πλέον ή άπαξ ύπό παλαιό· 
τερών ερευνητών, τών οποίων ή εργασία δέν ύπήρξεν αποκλειστική ερευνά περί 
Ξάνθης, αλλά στραφεΐσα εΰρύτερον, πρός σύνταξιν καταλόγων τής ’Ανατολικής 
Εκκλησίας, επόμενον ήτο καί φυσικόν νά συναντήση τάς ανυπερβλήτους δυσχε- 
ρείας ενός τόσον μεγάλου εγχειρήματος. Οΰτω. βλ. Μ. Qu i e n ,  Oriens Christia- 
nus, τόμ. I, Παρίσιοι 1740, σελ. 1205 1206.—Ά  ν θ. Ά  λ ε ξ ο ύ δ η, μητροπολ. 
Άμασείας, Χρονολογικοί κατάλογοι... «Νεολόγος» Κ)πόλεως 18 Ίουλ. 1891. Προ- 
χειρότερον «Πανελλήνιον Λεύκωμα Έ θν. Έκατονταετηρίδος», τόμ. Δ', σελ. 225.— 
Μητροπολίτου Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  Επισκοπικοί κατάλογοι τών επαρχιών 
Ά νατ. καί Δυτ. Θράκης' «Θρακικά», τόμ. <χ' (1935), σελ. 106110.—Μ ι λ τ. 
Σ τ α μ ο ύ λ η ,  Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών εκκλησιών τής Θράκης, «Θρα
κικά», τόμ. ΙΔ' (1910), σελ. 150 153. ‘Ενταύθα κρίνομεν ωφέλιμον νά σημειώ- 
σωμεν ιόν από πολλών απόψεων χρήσιμον κατάλογον τών χειρογράφων κωδίκων 
τών έν Ξάνθη μονών Παναγίας Άρχαγγελιωτίσσης καί Παναγίας τής Καλαμοΰς 
ύπό τού τότε πρωτοσυγκέλλου τής μητροπόλεως Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  Χ α τ ζ ή -  
σ τ α ύ ρ ο υ (νΰν μητροπολίτου Φιλίππων καί Νεαπόλεως), έν τή «Byzantinis- 
che Zeitschrift», τόμ. XXI (1912), σελ. 65-75 —Περί χειρογράφων τινών τής Κα· 
λαμοϋς βλ. «’Εκκλησιαστικήν ’Αλήθειαν», τόμ. Γ (1886-90), σελ. 22!. Τά έν λόγφ 
χειρόγραφα τών δύο μονών διηρπάγησαν υπό τών Βουλγάρων κατά τήν είσοδον 
αΰτών είς Ξάνθην τό 1912.



ν ό ς, Δ ο ν ι ή λ, Δ α μ α σ κ η ν ό ς ,  Σ υ μ ε ώ ν ,  Μ α κ ά ρ ι ο ς ,  Σ υ 
μ ε ώ ν ,  Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ,  II α ρ ft έ ν ι ο ς (1726 —1742) 2), Μ η τ ρ ο φ α
ν η ς (1742—1756) ό από Φιλιππουπόλεως 3).

Τον Μητροφάνην τοΰτον άποίλανόντα διεδέχθη ό «όσιώτατος Μ. "Αρ
χιμανδρίτης τής τοϋ Χριστοϋ Μ. ’ Εκκλησίας» Κ ύ ρ ι λ λ ο ς  4). Ή  εκλογή 
εγένετο τον’Οκτώβριον τοϋ 1756. Τό αξίωμα πού κατεΐχεν δ Κύριλλος ήτο 
εκ των σπουδαιότερων, αφήνει δέ νά ύποθέσωμεν δτι προ αρκετού χρόνου 
ειχεν εγκατασταθή εις Κωνσταντινούπολιν καί ή υπηρεσία αύιοϋ προς την 
Μ. ’Εκκλησίαν συνετέλεσεν ώστε ν’ άνέλθη μέχρι τού εν λόγω όφφικίου καί 
ακολούθως τοϋ μητροπολιτικοϋ θρόνου τής Ξάνθης.

Ό  Κύριλλος κατήγετο εκ Δημητσάνης, τής γνωστής πελοποννησιακής 
πολίτης5), εξ ής πλήθος αρχιερέων κατά τούς μετά την "Αλωσιν χρόνους προ- 
ήλθεν °), ήιο υιός ευσεβών γονέων Γεωργίου ϊερέως καί Παναγιώτας, τό δέ 
έπώνυμον αύτοΰ παρουσιάζεται υπό τριπλήν μορφήν, ήτοι α) Μπαμπίλης, 
β) Άδρόνικος ή Άνδρονικόπουλος μέ την γνωστήν πελοποννησιακήν κατά- 
ληξιν — πουλος καί γ) Κωστόπουλος. Τό τρίτον έκ των οικογενειακών τούτων 
επιθέτων εύρίσκομεν είς τό ακόλουθον σημείωμα τοϋ κτητορικοϋ κώδικος τής 
ού μακράν τής Δημητσάνης κειμένης Μονής Παναγίας τής Α’ιμυαλοϋς (φ 34 β):

1765 Μαίου 27 αφιέρωσα ι δ μ(ητ)ροΙΙολήτν;ς κυρίλος του πα(πα)— 
γιώργι υιός κοστοπουλ(ος) | γρόσια πενήντα ήγουν γροσια—50 διαψηχηκήν 
τουν σοτηριαν δωπίος ήναι έκ | χώρας διμιτζάνας καί έγραψε ονόματα δίο 
κυρίλου άρχηερέος καί τήν μ(ητέ)ρα του παναγιοτα Ί).

2) Ό  Π α ρ θ έ ν ιο ς  σ δ το ς  τή  1 Μ α ρ τ ίο υ  1740, ε ίς  έ κ λ ο γ ή ν  ε π ιτ ρ ό π ω ν  τού  
κ ο ιν ο ύ  π ρ ό ς  δ ια χ ε ίρ ισ ιν  τ ω ν  ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  τή ς  Μ . Ε κ κ λ η σ ία ς ,  υ π ο γ ρ ά φ ε ι τό  σ χ ε τ ι
κ ό ν  έγ γ ρ α φ ο ν . Β λ .  Μ .  I. Γ  ε δ ε ώ  ν, ’Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν  μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ώ ν  ο ι  έ κ δ ε δ ο μ έν ο ι 
κ α τ ά λ ο γ ο ι σ υ μ π λ η ρ ο ύ μ ε ν ο ι Α '  μ η τ ρ ο π ο λ ΐτ α ι  'Η ρ ά κ λ ε ια ς '  « Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  Α λ ή 
θ ε ια » ,  τόμ . Θ ' (1888-89), σελ . 14 — Τ  ο  0 α  ΰ  τ ο ΰ , Ό  α ρ χ α ιό τ ε ρ ο ς  κ ώ δ η ξ  το ύ  
ε θ ν ικ ο ύ  τ α μ ε ίο υ -  Α υ τ ό θ ι ,  τ ό μ . Γ  (1889 90), σ ελ . 155.

3) Ό  Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς  ή τ ο  σ υ ν ο δ ικ ό ς  κ α τ ά  τ ή ν  π ε ρ ίο δ ο ν  1746 — 1747, L .  P e t i t  
— W .  R e g e l ,  A c t e s  d e  l ’ A t h o s .  I l l  A c t e s  d ’ E s p h ig m e n o u ,  Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς  1906, 
σ ελ . 7 1 .—  Μ .  I. Γ  ε δ  ε ώ ν, έ ν θ ’ άν . σελ . 156, ύ π ο σ , 6 .

4) Κ ώ δ ιξ  π α τ ρ ια ρ χ ικ ό ς  Α ' σ ελ . 1 9 4 — Μ η τ ρ ο π .  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ  ε ρ μ α ν ο ύ ,  
ε ν θ ’ ά ν ω τ . ,  σ ελ . 108

5) ' Ι κ α ν ά  π ε ρ ί  α υ τή ς  βλ . έ π ’ ε σ χ ά τ ω ν  Τ ά σ ο υ  Ά θ .  Γ ρ ι τ σ ο π ο  ό 
λ ο  υ , Ή  ’ Α ρ χ ιε π ισ κ ο π ή  Δ η μ η τ σ ά ν η ς  κ α ί  Ά ρ γ υ ρ ο κ ά σ τ ρ ο υ '  « Έ π ε τ η ρ ίς  ’ Ε τ α ιρ ε ία ς  
Β υ ζ α ν τ ιν ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν » , τ ό μ  Κ  (1950), σ ελ . 219 κ εξ .

6) Ό  Κ ύ ρ ιλ λ ο ς  α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι ε ίς  τ ό ν  κ α τ ά λ ο γ ο ν  τώ ν  έκ  Δ η μ η τ σ ά ν η ς  α ρ χ ιε 
ρ έω ν  ά κ α θ ο ρ ίσ τ ω ς .  (Ε  ύ θ  Κ α σ τ ό ρ χ η ] ,  Π ε ρ ί τ ή ς  έν Δ η μ η τ σ ά ν η  έλ λ η ν . Σ χ ο λ ή ς  
κ α ί  π ε ρ ί τ ώ ν  κ α θ ιδ ρ υ τ ώ ν  κ α ί π ρ ώ τ ω ν  α υ τ ή ς  δ ιδ α σ κ ά λ ω ν ,  έν  Ά θ ή ν α ι ς  1847, σελ. 
43 — Τ  ά κ η  X .  Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ ,  Ή  Δ η μ η τσ ά ν α ,  έν  Ά θ ή ν α ι ς  1897, σ ελ . 25, 
5 5 ο ς .— Τ  ο ΰ α ύ ι ο ΰ ,  Ή  Γ ο ρ τ υ ν ία ,  έν  Π ύ ρ γ φ  1798, σελ . 152. ι 3 ος.— Ί  ε ρ ω- 
ν ύ μ ο υ  Β ο γ ι α τ σ ή ,  Μ ο ν ή  Φ ιλ ο σ ό φ ο υ , « Β ύ ρ ω ν» , τόμ . Α '  (18 /4 ), σελ. 183, 3 ος.

7) Τ  ά  σ ο  υ Ά  θ .  Γ  ρ ι  τ  σ  ο  π  ο ύ  λ ο υ, Ή π α ρ ά  τή ν  Δ η μ η τ σ ά ν α ν  μ ο ν ή
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“Αν to κατά κόσμον όνομα χοΰ Κυρίλλου ήτο Κωνσταντίνος, τούτο 
θά έδόθη εις αυτόν εις άνάμνησιν ομώνυμου παππού του, δστις πιθανώς ίε- 
ρεύς ών και αυτός έλαβε κατά φυσικόν λόγον τό επώνυμον Κωστόπουλος, 
παραλλήλως πρός τό παλαιότερον ’Ανδρόνικος. ’Επειδή δμως τό Κωστόπου
λος δεν είχε φαίνεται έπισημοποιηθή, ό Κύριλλος έχρησιμοποίει και τό ’Αν
δρόνικος υπό τον πελοποννησιακώτερον τύπον Άνδρονικόπουλος. Τό επώ
νυμον Μπαμπίλης, έπιχωριάζον μέχρι σήμερον εν Δημητσάνη υπό τον τύ
πον Βαμβίλης, αν δεν ήτο τό έκ μητρός τοΰ μητροπολίτου οικογενειακόν 
όνομα, πάντως προϋπήρχε των δύο άλλων. ’Άξιον σημειώσεως είναι δτι τό 
φαινόμενων τοϋτο τής από καιρού εις καιρόν μεταβολής των οικογενειακών 
ονομάτων, δεν είναι άγνωστον εν Δημητσάνη, κατά την περίοδον τής τουρ
κοκρατίας μάλιστα είναι σύνηθες. Ε’ις σωζόμενα τής εποχής έγγραφα τάς 
ύπογραφάς τών κατοίκων συναντώμεν ή με μόνον τό βαπτιστικόν όνομα, ή 
μετά τοΰ πατρωνυμικού, οιον Ρήγας, ’Ιωάννης' μάρτυρας, Άνδροΰτζος τοΰ 
παπά, Νικολός τοΰ Δημήτρη, Γιάννος τοΰ Θεοφίλου ”). ’Εντεύθεν δ τελευ
ταίος δύναται νά λάβη επώνυμον Θεοφίλοϋ ή Θεοφίλης—καί τό όνομα τούτο 
έφερον οικογένειαι παλαιότερον — προελθόν από τό όνομα τού πατρός του. 
Καθ’ δμοιον τρόπον λησμονούμενα τά παλαιότερα αντικαθίστανται υπό άλ
λων. Κάτι παρόμοιον πιθανώς συνέβη καί μέ τό όνομα τής οικογένειας τοΰ 
Ξάνθης Κυρίλλου. Πάντως ενδιαφέρον είναι δτι τό επώνυμον ’Ανδρόνικος 
ανήκει ήδη κατά τά μέσα τοΰ ΙΗ' αίώνος εις οικογένειαν άκμάζουσαν τής 
Δημητσάνης. Έξ αυτής προήρχετο καί δ ολίγον μόνον γνωστός Παναγιώτης 
’Ανδρόνικος, ποιητής τοΰ ηρωικού προεπαναστατικού εμβατηρίου 

δ) π'αιδιά μου ορφανά μου, διωγμένα, υβρισμένα 
σκορπισμένα εδώ κι εκεί άπ’ τά έθνη πανοικεί...

Κατά τινα γνώμην, τήν δποίαν δεν δύναμαι ν’ απορρίψω, δ Ξάνθης 
Κύριλλος ήτο αδελφός τοΰ ενθουσιώδους ποιητοΰ τοΰ εγερτηρίου, δ όποιος 
εγκατεστημένος εις Βεσαραβίαν υπηρετεί εις τον ρωσικόν στρατόν, έκείθεν δ’ 
ωραματίζετο τήν έλ?,ηνικήν ελευθερίαν, τήν δποίαν δμως δεν έπρόλαβε νά 
προϋπάντηση, διότι άπέθανε τό 1820. ’Αλλά υπέρ τής ύποθέσεως ταύτης δεν 
δύναμαι καί νά προσφέρω οΰδέν πρός τό παρόν. Πάντως δ Παναγιώτης είχε 
καί άλλον γνωστόν αδελφόν, Ίωάννην, δ όποιος εκατόνταρχος χενόμενος 
υπηρέτησεν εις τον εν Δραγατσανίψ Ιερόν Λόχον 9).
®______________
Π α ν α γ ία ς  τ η ς  Α ίμ υ α λ ο ϋ ς ,  έ ν  Ά θ ή ν α ι ς  1917, σ ελ . 24. —  Ό  π ε ρ ί οΰ ό λ όγο ς  κ τ η τ ο -  
ρ ικ ό ς  κ ώ δ ιξ  τ ή ς  Μ ο ν ή ς  ά π ό κ ε ιτ α ι  ή δ η  ε ις  τ ό  π α ρ ά  τ ή ν  Δ η μ ο σ ία ν  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ν  τ ή ς  
Σ χ ο λ ή ς  Δ η μ η τ σ ά ν η ς  Ι σ τ ο ρ ικ ό ν  Ά ρ χ ε ΐο ν  Γ υ ρ τ υ ν ία ς .

8 ) Τ ά σ ο υ  Ά 9 .  Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ ,  Π ω λ η τ ή ρ ια  κ α ί  ά λ λ α  έγ γ ρ α φ α  τή ς  
π α ρ ά  τ ή ν  Δ η μ η τ σ ά ν α ν  Μ ο ν ή ς  τ οΰ  Φ ιλ ο σ ό φ ο υ  (1626  1787)' « Έ π ε τ η ρ ίς  τοΰ  Α ρ χ ε ίο υ  
τ ή ς  Ι σ τ ο ρ ία ς , τ ο ΰ  Έ λ λ η ν .  Δ ικ α ίο υ »  τή ς  ’ Α κ α δ η μ ία ς  ’ Α θ η ν ώ ν ,  τ. Γ '  (1950) σ. 121-122.

9) Ί  to. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς ,  Δ ο κ ίμ ω ν  Ισ τ ο ρ ικ ό ν  π ε ρ ί  τ ή ς  Φ ιλ ικ ή ς  Ε τ α ιρ ε ί α ς ,
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\ Ό Κύριλλος γενόμενος μητροπολίτης Ξάνθης εΰρε την μητρόπολιν- 
αυτοΰ όφείλουσαν προς τδ Πατριαρχείου ποσά από τά έμβατίκια δοσίματα. 
"Ενεκα τής καθυστερήσεως τών εισπράξεων τούτων και των πολλαπλών υπο
χρεώσεων τής Μ. Εκκλησίας, αυτή εΐχεν άναλάβει δυσβάστακτα χρέη, τά 
οποία οί κατά καιρούς πατριάρχαι κατέβαλλον ύπερανθρώπους προσπάθειας 
νά μειώσουν, πολλάκις δέ έ'νεκα τοΰ λόγου τούτου και παρητοΰντο. Ή  τοι- 
αύτη κατάστασις άντιμετωπίζετο διά συνάψεως δανείων έκ μέρους εύπορούν- 
των 'Ελλήνων τής Κωνσταντινουπόλεως ή καί αρχιερέων, αλλά καί διά τής 
τακτικής ή εκτάκτου έπιβαρύνσεως των μητροπόλεων, αί δποΐαι όμως δεν 
εύρίσκοντο εις καλυτέραν οικονομικήν κατάστασιν.

.Οΰτω τό 1756 έστάλησαν ’Έξαρχοι άνά τάς επαρχίας τοΰ πατριαρ
χείου προς σύναξιν ελεημοσυνών. Καί εις μέν την Πελοπόννησον άπεστά/,η 
δ πρ. Μελενίκου Φιλάρετος, προς δν ώφειλε τό Πατριαρχεΐον χρήματα, συγ- 
κεντρώσας 2240 γρόσια, εις τινας δέ επαρχίας τής βορείου Ελλάδος έτερος 
δανειστής τοΰ Πατριαρχείου, δ Σερρών Ίωαννίκιος άπέστειλε τον διάκονον 
αυτοΰ καί είσέπραξε 2.000 γρόσια. Αί επαρχίαι ήσάν, αί Σέρραι, ή Δράμα, 
ή Ξάνθη καί τό Μελένικον ‘).

Ευθύς από τοΰ πρώτου έτους τής άρχιερατείας αυτοΰ ό Ξάνθης Κύ
ριλλος εκλήθη καί μετέσχεν ως συνοδικόν μέλος εις τάς εργασίας τής πα
τριαρχικής συνόδου. Ούτως, υπογράφει κατά τό 1757 τό υπόμνημα τής εκλο
γής τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου Δ' τοΰ από Προϊλάβου, είς διαδοχήν Κυ
ρίλλου Ε' τοΰ Καρακάλλου * 1 2 3). ’Επίσης έμμάρτυρον συνοδικόν γράμμα τής 
πατριαρχικής Συνόδου, τοΰ κλήρου καί τών αρχόντων, περί τής ορθής καί 
άλανθάστου πίστεως τοΰ ίδιου οΐκουμενικοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Δ' 
φέρει τήν υπογραφήν τοΰ Κυρίλλου. Τό γράμμα τοΰτο μή φέρον χρονολο
γίαν προφανές είναι δτι εντός τοΰ 1757 συνετάγη ").

έν  Ν α υ π λ ίς ι 1834, σελ . 3 8 1 .— Τ  ο  0 α  ΰ t  ο  ΰ, Δ ο κ ίμ ιο ν  ισ τ ο ρ ικ ό ν  π ε ρ ί τή ς  ' Ε λ 
λ η ν ικ ή ς  Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς ,  Ά θ ή ν α ι  1859, σ ελ . 10, 1 4 0 .— Σ  π . Π .  Λ  ά  μ  π  ρ ο  υ , Ή  
π υ ρ ΐτ ις  τ ή ς  Δ η μ η τ σ ά ν η ς .  Λ ό γ ο ι κ α ί  " Α ρ θ ρ α  (1 8 7 8 — 1902), έν  Ά θ ή ν α ι ς  1902, σελ . 
5 1 3 .— Μ  ι χ .  Ο Ι κ ο ν ό μ ο υ ,  ' Ι σ τ ο ρ ικ ά  τ ή ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  π α λ ιγ γ ε ν ε σ ία ς ,  ή  ό  Ιερός 
τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  ά γ ώ ν , έν  Ά θ ή ν α ι ς  1873, σελ . 5 9 .— Τ ά κ η  X .  Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ ,  
Ή  Δ η μ η τ σ ά ν α ,  έν  Ά θ ή ν α ι ς  1897, σελ . 41 4 3 .— Τ  ο ΰ  α ΰ τ ο ΰ ,  Η  Γ ο ρ τ υ ν ία ,  έν  
Π ά τ ρ α ις  1898, σελ . 223-224.— Τ  ο ΰ α ΰ τ ο ΰ ,  Ή  Φ ιλ ικ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α  (1814— 1821), 
έν  Ά θ ή ν α ι ς  1926, σ ελ . 1 7 0 — 171,

1) Μ .  I. Γ  ε δ  ε ώ  ν, Ν ικ η φ ό ρ ο ς  ό Ν ικ ο μ ή δ ε ια ς ·  «’ Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  ’ Α λ ή 
θ ε ια » ,  τ ό μ . Η ’ (1887— 88), σ ελ . 323.

2) Μ η τ ρ ο π ο λ ίτ ο υ  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ  ε ρ μ α ν ο ΰ ,  Σ υ μ β ο λ ή  ε ις  το υ ς  π α τ ρ ια ρ χ ι
κ ο ύ ς  κ α τα λ ό γ ο υ ς  Κ )π ό λ ε ιο ς  ά π ό  τ ή ς  'Α λ ώ σ ε ω ς  κ α ί  ε ξ ή ς - « ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ία »  Κ Ιπ ό λ ε ω ς  
τ ό μ .  Ι Α ’ (1936), σ ελ . 169.

3) Γ .  Δ  ε λ η  γ ι  ά  ν  ν η , Κ α λ λ ιν ίκ ο υ  Γ ’ π α τ ρ ιά ρ χ ο υ  Κ )π ό λ ε ιο ς  έ π ισ τ ο λ α ί 
κ α ί  ά λ λ α  έγ γ ρ α φ α  έκ  τ ώ ν  κ ω δ ίκ ω ν  τ ή ς  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ς  Ζ α γ ο ρ ά ς ,  « Θ εο λ ο γ ία » , τ ό μ . Ζ ’ 
(1929), σελ. 179.
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Εις συνοδικήν πράξιν τοΰ έτους 1759, δΓ ής καθωρίσθησαν αϊ προ; 
συντήρησιν τής Μ. Σχολής τοΰ Γένους εισφορά! των επαρχιών τοΰ οικουμε
νικού πατριαρχείου, διά την Ξάνθην ωρίσθη το ποσόν των 3,000 άσπρων 
ετησίως ')■

Έκ νέου συνοδικός έγένετο 6 Κύριλλος κατά τά έτη 1762—1764. 
’Εφεξής, από τοΰ έτους 1762, συναντώμεν αυτόν εις επίσημα έγγραφα ως 
ακολούθως. Τον Μάϊον τοΰ έτους τούτου υπογράφει σιγίλλιον τοΰ πατριάρ
χου Ίωαννικίου, άπολυθέν υπέρ τής μονής 'Αγ. Διονυσίου τής έν Όλύμπφ 
τής Θεσσαλίας 1 2). Trj 24 Μαΐου 1763 υπογράφει δύο υπομνήματα, άφ’ ενός 
τής εκλογής οϊκουμ. πατριάρχου τοΰ από Δέρκων Σαμουήλ3 4), άφ’ ετέρου δέ 
τής μεταθέσεως τοΰ ’Εφέσου Διονυσίου εις μητρόπολιν Δέρκων *). Την 15 
’Ιουνίου 1763 υπογράφει συνοδικήν επιστολήν τοΰ πατρ. Σαμουήλ Α' τοΰ 
Χαντζερή προς τον Δρύστρας Βαρθολομαίον, περί τοΰ κύρους τής πατριαρ
χικής σφραγΐδος 5). Τον ’Ιούλιον τοΰ ιδίου έτους είναι υπογεγραμμένος εις 
συνοδικήν πράξιν τοΰ ίδιου πατριάρχου, δι’ ής ή μετά τής μητροπόλεως Χρι- 
στιανουπόλεως ηνωμένη Τριπολιτζά, άποσπωμένη αυτής άποκαθίσταται εϊς 
αρχιεπισκοπήν, έκλεγομένου πρώτου επισκόπου αυτής τοΰ μετέπειτα έ.θνο· 
μάρτυρος γενομένου ’Ανθίμου. Εις τήν έν λόγφ πράξιν ό Κύριλλος έχει τήν 
γνώμην καί τοΰ Ίκονίου Διονυσίου 6 7). Τον δέ Σεπτέμβριον τοΰ ίδιου έτους 
1763 υπογράφεται είς συνοδικόν σιγίλλιον, υπό τοΰ αΰτοΰ πατριάρχου ά
πολυθέν προς έπικύρωσιν τής σταυροπηγιακής άξίας τής έν ΓΙελοποννήσφ 
μονής Ά γ. Νικολάου, έν τή επαρχία τής μητροπόλεως Κερνίτζης’). Κατά τό 
αυτό έτος 1763, επί τής πατριαρχεία; τοΰ αΰτοΰ Σαμουήλ τοΰ Χαντζερή, 
έγένετο ή δευτέρα καθαίρεσις τοΰ πατρ. Κυρίλλου Ε' τοΰ Καρακάλλου, τήν

1 ) Μ  η  ν δ  Δ . X  ( α  μ  ο  υ δ ο  π  ο  ύ λ  ο  υ ) , Ή  π α τ ρ ια ρ χ ικ ή  Μ .  τ ο ΰ  Γ έ 
νου ς  Σ χ ο λ ή ,  « ’ Α λ ή θ ε ια »  Κ )π ό λ ε ιο ς  τόμ . Α '  (18 8 0 — 21), σ ελ . 238, « Θ ρ α κ ικ ά »  ΙΔ ',  σ . 152.

2) Μ ε γ ά λ ο υ  Π ρ ω τ ο σ υ γ κ έ λ ο υ  ’Α θ ή ν α  γ ό ρ α  ( το ϋ  μ ε τ ά  τ α ϋ τ α  Π α ρ α μ υ 
θ ία ς ) ,  Ή  έν  Ό λ ύ μ π φ  Ιερά  σ τ α υ ρ ο π η γ ια κ ή  μ ο ν ή  το ΰ  ο σ ίο υ  Δ ιο ν υ σ ίο υ '  « Γ ρ η γ .  Π α -  
λ α μ α ς»  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς ,  τ ό μ .  Δ ' (1920), σελ . 13.

3) Μ η ν ά  Δ.  Χ α μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ ,  Π α τ ρ ια ρ χ ικ ο ί  π ιν α κ ίδ ε ς ’ « Έ κ κ λ η  
σ ια σ τ ικ ή  ’Α λ ή θ ε ια » ,  τόμ . Β '  (1881— 82), σ ελ . 2 3 3 .— Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ ε ρ 
μ α ν ο ύ ,  έ ν θ ’ ά ν ω τ . ,  σ ελ . 270.

4 )  Σ τ α υ ρ ά κ η  Ά ρ ι σ τ ά ρ χ η  β έη , Δ έ ρ κ ο ι .  Π ε ρ ί  τ ή ς  μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς  
Δ έρ κ ω ν  κ α ί  τ ώ ν  α υ τ ή ς  μ η τ ρ ο π ο λ ιτ ώ ν '  « ’ Ο ρ θ ο δ ο ξ ία »  Κ )π ό λ ε ιο ς ,  τ ό μ .  I ' (1935), σ . 422 .

5) Μ .  I .  Γ  ε δ  ε ώ  ν, Τ ιν ά  π ε ρ ί  τ ή ς  Ι σ τ ο ρ ικ ή ς  ά ν α π τ ύ ξ ε ω ς  τοΰ  δ ιο ικ η τ ικ ο ΰ  
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ ή ς  τ ώ ν  κ ά τ ω  χ ρ ό ν ω ν  ’ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ  ’ Ε κ κ λ η σ ία ς '  « ’ Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  ’ Α λ ή 
θ ε ια » ,  τ ό μ .  Δ ’ ( 1 8 8 3 - 8 4 ) ,  σ ελ . 2 5 6 - 2 5 8 .

6 )  Χ ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο υ  Κ ν ή τ η ,  Ή  μ η τ ρ ό π ο λ ις  Χ ρ ισ τ ια ν ο υ π ό λ ε ω ς "  
« Έ κ κ λ .  ’ Α λ ή θ ε ια » ,  τόμ . Λ '  (1910), σ ε λ . 71.

7) 4  ι  ο  ν . Α .  Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ ,  ’ Α ν έ κ δ ο τ α  π α τ ρ ια ρ χ ικ ά  έγ γ ρ α φ α  τ ώ ν  
χ ρ ό ν ω ν  τ ή ς  τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία ς ' «’ Ε λ λ η ν ικ ά » ,  τ ό μ . Γ ’ (1930), σ ελ . 443.

£?0 Τ άσου Ά θ .  Γ ρ ιτσοποΰλου



Μ ητροπολίτης Ξ ά νθη ς  Κ ύριλλος ’Ανδρόνικό: m

οποίαν ό Ξάνθης Κύριλλος, μολονότι συμπολίτης τοΰ ανήσυχου πατριάρχου, 
δεν ήδυνήθη νά μη ύπογράψη *).

Ή  συνοδική θητεία τοΰ Κυρίλλου εξηκολούθησε και κατά τό 1764, 
κατ’ ’Ιανουάριον τοΰ οποίον εύρίσκομεν αυτόν μετά τοΰ Δρύστρας Βαρθολο
μαίου υπογεγραμμένους εις γράμμα συνοδικόν, διά τοΰ οποίου χορηγείται 
τώ πρώην Κων)πόλεω; Σεραφείμ Β' προς διαμονήν ή παρά τάς Σέρρας μονή 
Τ. Προδρόμου 1 2 3) ’Αλλά κατά τήν ιδίαν ταύτην εποχήν ό Κύριλλος μετετέθη 
επί τήν μητρόπολιν Δρύστρας, αντί τοΰ εις τήν μητρόπολιν ’Αθηνών μετα- 
τεθέντος Βαρθολομαίου *). Εις Ξάνθην τον Κύριλλον διεδέχθη ό Μ. Ιίρω- 
τοσύγκελος τής Μ. ’Εκκλησίας Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς 4).

Ό Βαρθολομαίος Δρύστρας έγένετο τή 11 Νοεμβρίου 1739, εις δια
δοχήν τοΰ άποθανόντος Κωνταντίου 5), ήτο ικανός· άρχιερεύς 6 7 8) αλλά φιλό
δοξος αποβλέπουν εις τον πατριαρχικόν θρόνον '). Διά τοΰτο πολλάκις ε’ις 
Κοον)πολιν παρεπεδήμει *), μετ’ άλλων δέ αρχιερέων, ήτοι των Χαλκηδόνος 
Ίωαννικίου, Σερρών Ίουαννικίου και Καισαρείας Παϊσίου συνωμοτεί κατά 
τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ, κατά τό 1761, επιζητούν τήν επάνοδον Κυρίλλου

1) Ή  κ α θ α ίρ ε σ ις  α υ τ ή  έ χ ε ι κ α τ α χ ω ρ ισ θ ή  ε ις  τ ό ν  ύ π ’ ά ρ ιθ .  320  Ι ΐα τ ρ .  Κ ώ 
δ ικ α ,  σ ελ . 31-33, έν  ά ν τ ιγ ρ ά φ φ  δέ ε ις  ιό ν  ό π ’ ά ρ ιθ .  122 χ ε ιρ ό γ ρ . κ ώ δ ικ α  τή ς  Β ι 
β λ ιο θ ή κ η ς  Ζ α γ ο ρ ά ς .  Β λ .  Ε  ύ α  γ. 1. Σ α β  ρ ά  μ  η , Ή  πρώτη κ α θ α ίρ ε σ ις  τοΰ 
ο ικ ο υ μ ε ν ικ ο ύ  πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Ε '  τοΰ Κ α ρ α κ ά λ ο υ ' « Έ π ε τ η ρ ίς  τ ή ς  ’Ε τ α ι 
ρ ε ία ς  Β υ ζ α ν τ ιν ώ ν  Σπουδών», τόμ. Γ  (1933), σ ελ . 173— 174.

2) Μ η τ ρ ο π .  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  έ ν θ ’ ά ν ω τ ., σ ελ . 2 4 2 .—  Ά  θ .  Κ  ο- 
μ  ν η  ν ο ΰ — Ύ  ψ η λ ά ν τ ο υ ,  Τ ά  μ ε τά  τ ή ν  " Α λ ω σ ιν ,  έν  Κ ) π ό λ ε ι 1870, σ ελ . 397.

3) Μ η τ ρ ο π .  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ ε ρ μ α ν ο ό ,  ’ Ε π ισ κ ο π ικ ο ί  κ α τ ά λ ο γ ο ι Θ ρ ά κ η ς  κ α ί 
έ ν  γ έ ν ε ι τή ς  Β ο υ λ γ α ρ ία ς  ά π ό  τ ή ς  Ά λ ώ σ ε ω ς  κ α ί  ε ξ ή ς · « Θ ρ α κ ικ ά » ,  τ ό μ .  Η '  (1937), 
σ ελ . 140. Π ρ β λ .  κ α ί  τ ό μ . Σ Τ '  (1935), σελ. 108.

4) Μ η τ ρ ο π .  Π α ρ α μ υ θ ία ς  Ά θ η ν α γ ό ρ α  Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ ,  Ό  θ ε 
σ μ ό ς  τώ ν  σ υ γ κ έλ λ ω ν  έν  τ φ  ο ίκ ο υ μ ε ν ικ φ  π α τ ρ ια ρ χ ε ίφ '  « Έ π ε τ η ρ ίς  'Ε τ α ιρ ε ία ς  Β υ 
ζ α ν τ ιν ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν » , τόμ . Θ ’ (1932), σελ. 267 .— Μ η τ ρ ο π .  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ  ε ρ μ α ν ο ΰ ,  
’ Ε π ισ κ ο π ικ ο ί  κ α τ ά λ ο γ ο ι τώ ν  ε π α ρ χ ιώ ν  τή ς  Ά ν α τ ο λ .  κ α ί  Δ υ τ . Θ ρ ά κ η ς '  « Θ ρ α κ ικ ά » ,  
τ ό μ .  Σ Τ ’ (1935J, σ ελ . 108. ‘ Ε ν ώ  α ί  π η γ α ί έ ξ  ώ ν  ή ν τ λ η σ α ν  ο ί  α ο ίδ ιμ ο ι  μ η τ ρ ο π ο λ ϊ-  
τ α ι  φ α ίν ο ν τ α ι α ί  α ύ τ α ί ,  δ μ ω ς  υ π ά ρ χ ε ι α σ υ μ φ ω ν ία  ώ ς  π ρ ό ς  τό  έ το ς  τ οΰ  θ α ν ά τ ο υ  
τοΰ  Φ ιλ α ρ έ τ ο υ  Ξ ά ν θ η ς  (1781 ή  1789 ; ).

5 )  Ά θ η ν α γ ό ρ α  ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ ,  ε ν θ ’ ά ν ω τ .,  σελ . 263 .— Σ ά ρ δ ε ω ν  
Γ  ε ρ μ α ν ο ΰ ,  « Θ ρ α κ ικ ά » ,  τ ό μ . Η \  σ ελ . 140. «‘ Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  ’ Α λ ή θ ε ια » ,  τ ό μ . 
Β ’ ( 1 8 8 1 -8 2 ) ,  σ ελ . 229.

6 )  Χ ρ υ σ ο σ τ .  Π α π α δ ο π ο υ λ ο υ ,  Ά ρ χ ι ε π .  ’ Α θ η ν ώ ν ,  Ή  ’ Ε κ κ λ η 
σ ία  ’ Α θ η ν ώ ν ,  σ ελ . 68 κ ε ξ .

7) Ά  θ . Κ  ο  μ  ν  η  ν ο ΰ — ‘Υ  ψ η λ ά ν τ ο υ ,  έ ν θ ’ ά ν ω τ . ,  σελ . 408.
8) Ό  κ α τ ά  Μ ά ϊο ν  1765 γ ε ν ό μ εν ο ς  Ε π ί τ ρ ο π ο ς  Μ ο υ σ ο ύ ν ο γ λ ο υ  Μ ε χ μ έ τ  π α 

σ ά ς  π α ρ ε τ ή ρ ε ι τ ό ν  π α τ ρ ιά ρ χ η ν  Σ α μ ο υ ή λ  δ ια τ ί  ν ά  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  τ ό σ ο ι α ρ χ ιε ρ ε ίς  ε ί ς  
Κ ) π ο λ ιν ,  α φ ο ρ μ ή ν  λ α μ β ά ν ω ν  έ |  α ι τ ία ς  τ ο ΰ  έν  Ί α σ ίφ  τ ιτ ο υ λ α ρ ίο υ  ε π ισ κ ό π ο υ  Ζ ε ΰ κ η ,  
τ ο ΰ  Δ ρ ύ σ τρ α ς  Β α ρ θ ο λ ο μ α ίο υ  κ α ί  τοΰ  ά π ό  Δ ιδ υ μ ο τ ε ίχ ο υ  Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λ ε ω ς  Α ύ ξ ε ν τ ίο υ .  
’ Α  θ .  Κ  ο  μ  ν η  ν  ο  ΰ — Ύ  ψ  η  λ  ά  ν τ  ο  υ , ε ν θ ’ ά ν ω τ . ,  σ ελ . 403.
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Ε'. Καί δεν επέτυχον μέν to τελευταΐον, κατώρθωσαν δμωςοί κινούμενοι νά 
αναβιβάσουν τον Χαλκηδόνος Ίωαννίκιον είς τον πατριαρχικόν θρόνον '). 
Εις τήν μητρόπολιν Αθηνών παρέμεινεν ό Βαρθολομαίος από τοΰ 1764 μέ
χρι ΐοΰ 1781, οτ’ άπέθανε 1 2).

Ό Κύριλλος ολίγους μόνον μήνας παρέμεινεν είς Δρύστραν, διότι 
κατ’ ’Ιούλιον τοΰ ίδιου έτους 1764. εκλέγεται μητροπολίτης Δρύστρας Π α ρ 
θ ε ν ί α ς  «τοΰ Κυρίλλου τό ζην έκμετρήσαντος καί εις αιωνίους μονός με- 
ταστάντος» 3). Άλλ’ ή πληροφορία αυτή, μολονότι εκ πατρ. κώδικος ειλημ
μένη, έρχεται εις άντίφασιν προς τό από 27 Μαΐου 1765 σημείωμα έν τφ 
κτητορικώ κώδικι τής μονής Αίμυαλοΰς 4 5 6). ’Εάν δεν είναι εσφαλμένη ή άνά- 
γνωσις τοΰ έτους είς τον πατριαρχικόν κώδικα, ίσως εσφαλμένη να είναι ή 
αιτία τής εκλογής τοΰ Δρύστρας Παρθενίου εκ παραδρομής τοΰ πατριαρχι- 
κοΰ νοταρίου. Ύποθέτομεν δηλ. ότι πιθανώς ό Κύριλλος παραιτηθείς έφη- 
σύχασεν εις την πατρίδα του, διότι θεωροΰμεν τό σημείωμα τοΰ κτητορικοΰ 
κώδικος τής μονής Αίμυαλοΰς οπωσδήποτε ασφαλές.

Πάντως είς τον Κύριλλον μητροπολίτην Δρύστρας αφιέρωσε δοξολο
γίαν δ κατά τον ΙΗ' προς ΙΘ' αιώνα άκμάσας Θρσίξ μουσικός ’’Ανθιμος 
Γανοχωρίτης. Ή  Ιν λόγιρ δοξολογία, πιθανώς ή φήμη τοΰ Κυρίλλου, διά 
τών μουσικών σημείων νεωτέρας γραφής γεγραμμένη, σώζεται είς τον Λαυ- 
ριωτικόν κώδικα ύπ’ αριθμόν Θ. 157 ε).

Την συνωμοτικήν τακτικήν τοΰ Δρύστρας καί εΐτα ’Αθηνών Βαρθολο
μαίου συνέχι'σε καί δ Παρθένιος Δρύστρας. Διότι καί ουτος ατενώς συνερ- 
γαζόμενος μετά τοΰ Προύσης Μελετίου καί τών ποστελνίκων Κ. Μουρούζη, 
Δ. καί Μ. Σούτζου κ. α., άντεστρατεύετο κατά τοΰ πατριάρχου Σαμουήλ Α' 
τοΰ Χαντζερή, κατά τήν β' αύτοΰ πατριαρχείαν (1773 —1774) G). Ό Παρθέ
νιος παρέμεινεν ως Δρύστρας μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου 1790, ότε καθηρέθη, 
ύποβαλών μετά διετίαν καί κανονικήν παραίτησιν 7).

1) Α υ τ ό θ ι ,  σ ε λ . 38 7 — 388 .
2 ) 'Ε π ο μ έ ν ω ς  ή έ ν  ο ιγ ι λ λ ίφ  τ ο ΰ  1759 υ π ο γ ρ α φ ή  α ύ τ ο ΰ  ώ ς  ’ Α θ η ν ώ ν  δ έ ν

ά ν ε γ ν ώ σ θ η  ό ρ θ ώ ς .  Δ .  A . Ζ  α  κ  υ θ  η  ν ο  ΰ, έ ν θ ’ ά ν ω τ ,  τ .  Τ '  (1933), σ ελ . 201.
3) Μ η τ ρ ο π .  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  Ε π ι σ κ ο π ι κ ο ί  κ α τ ά λ ο γ ο ι Θ ρά ,κη ς  κ α ί  

έν  γ έ ν ε ι  τ ή ς  Β ο υ λ γ α ρ ία ς . . . ,  « Θ ρ α κ ικ ά » ,  τ ό μ .  Η '  [1937), σ ελ . 140.
4) Π ρ β λ .  α ν ω τ έρ ω , σ ε λ .  387.
5) Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  Ε ΰ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ ,  Θ ρ φ κ ε ς  μ ο υ σ ικ ο ί"  « Έ π ε τ η ρ ίς  ' Ε 

τ α ιρ ε ία ς  Β υ ξ α ν τ .  σ π ο υ δ ώ ν » , τόμ . Ι Β '  (1926), σ ελ . 4 9 — 50.
6) ’Α  θ .  Κ  ο  μ ν η  ν  ο  ΰ — Ύ  ψ  η  λ ά  ν  τ  ο  υ, έ ν θ ’ ά ν ω τ . σ ελ . 5 1 3 — 5 1 4 .—

Σ έ ρ γ ι ο ς  ό  Μ α κ ρ α ϊ ο ς ,  ’ Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  Ι σ τ ο ρ ία  π α ρ ά  κ . Ν .  Σ  ά θ  μ ,
Μ ε σ α ιω ν ικ ή  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ,  τ ό μ . Γ ' ,  έν  Β ε ν ε τ ίφ 1 8 7 2 ,  σ . 29 7 — 298 — Μ . I .  Γ  ε δ ε ώ  ν 
Σ α μ ο υ ή λ  τοΰ  Χ α ν τ ζ ε ρ ή ,  π α τ ρ .  Κ ) π ό λ ε ω ς ,  έ π ισ τ ο λ α ί α ν έ κ δ ο το ι"  « Έ κ κ λ .  ’ Α λ ή θ ε ια » ,  
τ ό μ .  Δ" (1 8 8 3 -8 4 ) ,  σελ . 199.

7) Μ η τ ρ ο π .  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  Ε π ι σ κ ο π ι κ ο ί  κ α τ ά λ ο γ ο ι Θ ρ ά κ η ς  κ α ί
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Εις το παρά τη Δημοσίρ Βιβλιοθήκη τής Σχολής Δημητσάνης μι
κρόν Μουσεΐον φυλάσσεται είς σχετικώς καλήν κατάστασιν χρυσοκέντητον 
μέγα αρχιερατικόν ωμοφόριον τοϋ Κυρίλλου ως μητροπολίτου Ξάνθης. 
Τοΰτο έχει μήκος 4,37 μ. και πλάτος 0,305. Έλικοειδές κόσμημα πλαισιοΐ 
τό ωμοφόριον καθ’ δλον τό μήκος αυτού. Εις τά άκρα αύτοϋ κρέμονται 
θύσανοι, ολίγον δ’ ύψηλότερον άνά δύοεύθεΐαι μέ χρυσοκέντητα φύλλα άνθη 
ποικίλα και μίσχους εις συμπλέγματα επιτυχή κοσμούν έπιχαρίτως τούτο. 
Τέσσαρες έκτυποι κεντητοί σταυροί διά συμπλεκομένων άνθέων καί φύλλων 
έκ χρυσών νημάτων επί ερυθρού μετάξινου υφάσματος (φέλπας) περιέχουν 
είς τό κέντρον αυτών τους τέσσαρας Εύαγγελιστάς μετά τών σημάτων αυτών. 
Ή  άπεικόνισις εγένετο διά ποικιλοχρώμων νημάτων διά τής χειρός καί 
είναι άρίστης τέχνης. Εις τό κέντρον τού ωμοφωρίου 6 ’Ιησούς μέ τον 
αμνόν έχει θαυμασίαν έκφρασιν. Εις τό βάιθος τοϋ πλαισίου φαίνεται δ 
Σταυρός καί ή επιγραφή ΙΝΒΙ (’Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς τώ ν’Ιουδαίων).

'Εκατέρωθεν τών δύο άκρων έκεντήθη ή ακόλουθος επιγραφή. *)

f  ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ Μ(ΗΤ)ΟΡ 
ΠΟΛΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΟΙΟΥ ΕΚ KOMHG 
ΔΗΜΗΤ(0)ΑΝΗΣ ΟΡΜΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥΠΙΚΛΗΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΨΞΒ 1

έν  γ έ ν ε ι τ ή ς  Β ο υ λ γ α ρ ία ς . . . ,  « Θ ρ α κ ικ ά » ,  τόμ . Η '  (1937), σελ . 140. Σ η μ ε ία )  π ρ ο χ ε ί-  
ρω ς τ ά ς  μ ε τ α ξ ύ  τώ ν  ε τ ώ ν  1769 — 1773 μ ν ε ία ς  τοϋ  ά ν δ ρ ό ς  ε ίς  ε π ισ ή μ ο υ ς  π α τ ρ ια ρ χ ι 
κ ό ς  π ρ ά ξ ε ις '  « Ε λ λ η ν ικ ά »  Γ '  (1930), σελ . 454, Λ ' (1931), σελ. 231. - M i k l o -  
s  i  c  h  - Μ  ϋ·1 1 e  r ,  A c t a  e t  d ip lo m a t a . . . ,- τόμ . V I ,  V in d o b o n a e  1890, σ. 3 4 9 .—  
« Ο ρ θ ο δ ο ξ ία »  Κ )π ό λ ε ω ς ,  τόμ . I '  (1935), σελ . 423 κ λ π .

1 ) Τ ά σ ο υ  Ά θ .  Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ή  π α ρ ά  τ ή ν  Δ η μ η τ σ ά ν η ν  μ ο ν ή  
Ρ α ν α γ ία ς  τ ή ς  Α ίμ υ α λ ο ϋ ς ,  έν  Ά θ ή ν α ι ς  1947, σελ · 24-
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ. ΤΟ ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ TOY SKANSEN. 
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Σ Η Μ . Δ Ι Ε Υ Θ . . — ‘Α π ό  α φ ο ρ μ ή  μ ια  π ρ ό σ φ α τ η  ε π ίσ κ ε ψ ή  του  σ τ ή  Σ ο υ η δ ία ,  δ π ο υ  
π α ρ η κ ο λ ο ύ θ η σ ε  τό  Δ ιε θ ν έ ς  Σ υ ν έ δ ρ ιο  ’ Ε θ ν ο γ ρ α φ ία ς  τ ή ς  Σ τ ο κ χ ό λ μ η ς ,  ό  κ. Δ η μ ή τ ρ ιο ς  
Λ ο υ κ α τ ο ς ,  Σ υ ν τ ά κ τ η ς  τ οΰ  Λ α ο γ ρ α φ ικ ο ΰ  ’ Α ρ χ ε ίο υ  τ ή ς  ’ Α κ α δ η μ ία ς  ’ Α θ η ν ώ ν  εδ ω κ ε  
σ τ ις  8 Μ α ίο υ  δ ιά λ ε ξ η  π ρ ό ς  χά  μ έ λ η  τ ή ς  ’ Ε λ λ η ν ικ ή ς  Λ α ο γ ρ α φ ικ ή ς  ' Ε τ α ιρ ε ία ς  γ ιά  τ ά  
Υ π α ί θ ρ ι α  Α α ο γ ρ α φ ικ ά  Μ ο υ σ ε ία  τ ώ ν  Σ κ α ν δ ιν α υ ικ ώ ν  κ α ί  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  χ ω ρ ώ ν  κ α ί 
ιδ ια ί τ ε ρ α  γ ιά  τό  π ε ρ ίφ η μ ο  S k a n s e n  τ ή ς  Σ τ ο κ χ ό λ μ η ς .  ’Α π ό  τ ι ς  π ε ρ ιγ ρ α φ έ ς  του , π ο ύ  
σ υ ν ώ δ ευ σ ε  μ έ  40 φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς ,  κ α ί  τ ι ς  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις  του  γ ιά  ο σ α  θ ά  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  
νά  γ ίν ο υ ν  κ α ί  σ τη ν  Ε λ λ ά δ α ,  ό  κ . Λ ο υ κ α τ ο ς  μ α ς  έδ ω σ ε  κ α ί δ η μ ο σ ιε ύ ο υ μ ε  μ ια  π ε ρ ί 
ληψ η , μ υ ζ ί  μ έ  σ κ έ ψ ε ις  του  γ ιά  τ ή ν  π ε ρ ίπ τ ω σ η  ενό ς  Θ ρ α κ ικ ο ΰ  Λ α ο γ ρ α φ ικ ο ΰ  Μ ο υ σ ε ίο υ .

Λέγοντας «'Υπαίθριο Μουσείο» δεν εννοούμε βέβαια ένα Μουσείο χω
ρίς στέγη. ’Ίσα ίσα εννοούμε μια σειρά από οικήματα πού στήνονται, όπως 
στις εκθέσεις, σέ μεγάλους υπαίθριους χώρους (πάρκα, πλατείες, έξοχες) καί 
δείχνονται μόνιμα στο κοινό. Τά οικήματα αυτά είναι συνήθως αυτούσιες 
λαϊκές κατοικίες, μέ τά εξωτερικά εξαρτήματα καί τήν επίπλωσή τους, πού 
τά κουβάλησαν ή τά άναπαράστησαν από τό χωριό ή καί από μιά συνοικία τής 
πολιτείας. ”Αν είναι αγροικίες, συντροφεύονται άπ’ δλους τούς βοηθητικούς 
χώρους: υπόστεγα, σιταποθήκες, ληνούς, στάβλους, πηγάδια, καθώς κι’ από 
άλλα κοινόχρηστα κτίσματα, όπως φούρνους, μύλους κλπ.

Πρότυπο στο είδος του καί πρώτο χρονολογικά στην ίδρυσή του εί
ναι τό'Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο τής Στοκχόλμης, κτισμένο από τό 1891 
στο πάρκο τοΰ Skansen. Γά Σκανδιναυικά και τά βόρεια κράτη έδωσαν από 
νωρίς σημασία στα Ααογραφικά Μουσεία γενικά, κι’ ανάπτυξαν τό σύστημα 
αυτό τών υπαίθριων παραρτημάτων, επειδή τούς βοηθούσε καί τό ξύλινο 
υλικό από τό όποιο είναι φτιαγμένα τ’ αγροτικά σπίτια τους καί τούς 
διευκόλυνε στή μετακόμιση, To Skansen ανήκει στο Μεγάλο ’Εθνολογικό 
Μουσείο τής Στοκχόλμης, τό Nordiska Museet. Στο χώρο του, πού έχει πε
ρίμετρο 2 χιλιόμετρα περίπου, έχουν στηθή 187 κτίσματα, όλα σχεδόν ξύ
λινα, πού δείχνουν σ’ ένα ποικίλο σύνολο τήν παλιά αγροτική ζωή τής 
χώρας: ’Αγροικίες τού κάμπου καί τοΰ βουνού, σπίτια χωρικών απλά ή άρ’ 
χοντικά, σκηνές καί προσφυγόσπιτα τών γειτονικών λαών, καλύβες καί στά
νες, νερόμυλοι, νεροτριβές κι’ ανεμόμυλοι, πέτρες χιλιομετρικών αποστάσεων, 
προσκυνητάρια, μικρομάγαζα τού χωριού, εργαστήρια, καί στή μέση μιά 
εκκλησιά μεταφερμένη επίσης από τήν επαρχία, μέ τό καμπαναριό καί τό 
νεκροταφείο της. Τά κτίσματα αυτά δεν στέκονται εκεΐ ακίνητα καί κλει
σμένα. ’Έχουν όχι μονάχα τούς φύλακες αλλά καί τούς κατοίκους των. Είναι
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δλοι διαλεγμένοι από τις επαρχίες, φοράνε τοπικές ενδυμασίες, μιλάνε τη 
διάλεκτο τοΰ τόπου τους και δουλεύουν εκεί στον αργαλειό ή σ’ άλλες απασχο
λήσεις τοϋ σπιτιού. Σάς υποδέχονται σαν νοικοκυραΐοι, όταν επισκέπιεσθε τό 
Μουσείο καί σάς κουβεντιάζουν δπως στό χωριό τους. Τις καλοκαιρινές γιορ
τές τοΰ χρόνου, Ιδιαίτερα τό Πάσχα, την Πρωτομαγιά καί τ’ "Αη Γιάννη 
του κλήδονα, γίνονται εςω απο τ αγροτικά αυτα συγκροτήματα αναπαρα
στάσεις φυσικές των σχετικών εθίμων, μέ τις ίδιες ή άλλες ομάδες χωρικών, 
πού τις καλούν επίτηδες από την επαρχία. Στην εκκλησία γίνονται λειτουρ
γίες απλές κάθε Κυριακή, και πολλά ζευγάρια λαϊκά κάνουν εκεί τό γάμο τους.

Στό πίσω μέρος τοΰ Skansen υπάρχει κι’ ένας ζωολογικός κήπος μέ 
ταράνδους, φώκες, αρκούδες κΓ άλλα ζώα τής χώρας, καθώς κι’ ένας βοτα
νικός μέ τη σουηδική χλωρίδα. ’Έτσι οί άφθονοι επισκέπτες τής Κυριακής,

Σ ο υ η δ ικ ό  α γ ρ ό κ τ η μ ά  μ ε τα φ ερ μ έ ν ο  σ τό  Μ ο υ σ ε ίο  S k a n s e n .
Ή  γ υ ν α ίκ α  μ έ τ ις  χ ή ν ες  ε ί ν α ι  υ π ά λ λ η λ ο ς  το ΰ  Μ ο υ σ ε ίο υ .

πού γυρίζουν τό Μουσείο μέ τις οικογένειες καί τά παιδιά τους, μπορούν νά 
δοΰν γιά ένα απόγευμα, σέ μικρογραφία, ολη την ΰπαιθρη χώρα τους.

Τέτοια υπαίθρια Μουσεία, χαρακτηριστικά τής κάθε περιοχής, υπάρ
χουν και στις επαρχιακές πόλεις τής Σουηδίας, ακόμα καί στις κοινότητες. 
‘Υπολογίζεται πώς σέ 2.600 κοινότητες πού έχει δλη ή χώρα, οί 400 έχουν 
τά τοπικά Μουσεία τους, πού δείχνουν έτσι κι’ αυτά σέ κάποιον κήπο τού 
χωριού την παλιά τους ζωή. Άπό τις άλλες χώρες, ή Νορβηγία, ή Δανία κι 
ή Φιλανδία μιμήθηκαν νωρίς τό παράδειγμα τών Σουηδών κΓ εφάρμοσαν 
σέ πολλές πόλεις τό σύστημα αυτό τών ‘Υπαίθριων Μουσείων. ’Από τά πιο 
νότια ευρωπαϊκά είναι τό 'Ολλανδικό τοΰ Arnhem, πού ιδρύθηκε τό 1912 
καί δεν έχει μόνο ξύλινα αλλά καί πέτρινα καί πλιθόκτιστα κτίρια. Οί Γάλ



376 Δ. Δ ουκάτου

λοι Ετοιμάζουν τώρα νά στήσουν κι’ αυτοί ένα παρόμοιο Μουσείο στο Πα
ρίσι, μέσα στο δάσος τής Βουλώνης.

Τί μπορεί νά γίνη στην Ελλάδα ; Βασικό είναι πρώτα πρώτα νά 
ίδρυθούν σέ δλες τις μεγάλες επαρχίες καί περιφέρειες τά κλασσικά Λαογρα- 
φικά Μουσεία, μέ τή συγκέντρωση καί την παρουσίαση ιών έργων τής λαϊ
κής ζωής καί τέχνης. Στο σημείο αυτό υστερεί ακόμα κι’ ή Πρωτεύουσα. 
"Υστερα νά δημιουργηθούν σάν εξαρτήματα τέτοια υπαίθρια Μουσεία, έστω 
καί μέ λιγοστά δείγματα, που νά παρουσιάζουν πάντως την αγροτική ζωή. 
"Αν αυτό είναι πρόωρο ή δύσκολο, μπορούν κι” ανεξάρτητα από τά Λαογρα- 
φικά Μουσεία νά στηθούν σ’ ένα πάρκο ή σ’ έναν κατάλληλο χώρο μιας 
πόλεως δείγματα μικρών αγροτικών σπιτιών, ανεμόμυλοι, φούρνοι, φάροι,

Τ ό  ε σ ω τ ε ρ ικ ό  τ ή ς  κ α τ ο ικ ία ς  ενό ς  α γ ρ ο κ τ ή μ α τ ο ς  
α π '  δ σ α  δ ε ίχ ν ο ν τ α ι σ τ ό  Μ ο υ σ ε ίο  S k a n s e n .

μαγαζάκια, καλύβες, τέτοια πού νά δείχνουν καί μέ την εσωτερική τους επί
πλωση τήνπαλιότερη ή καί τή σύγχρονη ζωή τών χωριών τής επαρχίας αυτής.

Γιά τά συστηματικά Λαογραφικά Μουσεία, πού θά χτιστούν κάποτε 
υπάρχει κι’ άλλη λύση: Ό συνδυασμός τού Κλειστού καί τού Υπαίθριου Μου
σείου. Τό κτίριο δηλ. δπου θά στεγάζωνται τά έργα τής λαϊκής ζωής καί τέ
χνης, θά πρέπη νά πλαισιώνεται από δλα εκείνα τά δευτερεύοντα στοιχεία 
πού δίνουν τήν ατμόσφαιρα τού’ χωριού: πόρτες στεγαστές ανεξάρτητες, πα
ράσπιτα, πηγάδια, μάντρες, μύλοι, γοΰρνες πέτρινες τής πλύσης, υπόστεγα 
γιά τά κάρρα κ. ά. Τό Ααογραφικό Μουσείο πρέπει νά τό άναγνωρίζη κα
νείς από μακριά, χωρίς νά βλέπη τήν επιγραφή του.

*# *
Γιά τά δείγματα τής λαϊκής κατοικίας καί ζωής xojv Θρακών, ένας
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τέτοιο; συνδυασμός κλειστού και υπαίθριου Λαογραφικοϋ Μουσείου θα ήταν 
από τις πιο παραστατικές δημιουργίες. Τό πρόγραμμα’ καί το καταστατικό 
τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών αναγράφουν πάντα, σαν άμεσο σκοπό τους 
και την 'ίδρυση «Λαογραφικοϋ Μουσείου». Εύχομαι δ σκοπός αυτός νά πραγ
ματοποιηθώ όσο γίνεται γρηγορώτερα. Θά πρέπη όμως τότε ή φροντίδα για 
τό κτίσιμο ή την εγκατάσταση τοϋ Μουσείου νά μην περιοριστή στο κτίριο, 
αλλά ν’ άναζητήση και χώρο μεγάλο, δπου νά κτιστούν ή νά κουβαληθούν 
από τή Θράκη χαρακτηριστικά μικροκτίσματα και καλύβες, τσαρντάκια, υπό
στεγα και ληνοί, μύλοι, φράχτες τοϋ αγρού, ορόσημα, στροϋγγες κι" εκκλη
σάκια, κι’ δ,τι άλλο θά θυμίζη στο θρακιώτη επισκέπτη τον τόπο του, σάν 
ύπαιθρο κατοικημένο, σάν ατμόσφαιρα πού θά τον έτοιμάση νά χαρή πιο 
ζωντανά δσα θά δή εκτεθειμένα στις σάλε; τού Μουσείου. Καί τό Μουσείο 
αυτό νά έχη εξωτερικά καί εσωτερικά τή μορφή ενός χαρακτηριστικού θρα- 
κιώτικου σπιτιού. Τί θά μπή μέσα στο σπίτι αυτό καί μέ ποιόν τρόπο θά 
δειχτούν στο κοινό τά θυμήματα τής ζωής καί τής τέχνης τών Θρακών είναι 
ζήτημα πού θά πρέπη ν’ απασχόληση τότε, μέ σοβαρή σκέψη, τήν επιτροπή 
τού Μουσείου.

Έδώ θά προσθέσω καί κάτι άλλο. Ή  σημερινή Θράκη έχει ασφα
λώς νά δείξη χωριά ολόκληρα ή συγκροτήματα αγροτικών σπιτιών πού δια
τηρήθηκαν από σχειικώς παλιά χρόνια καί πού είναι χαρακτηριστικά γιά 
τήν ξεχωριστή Θρακική παράδοση. Τά χωριά ή τά συγκροτήματα αυτά είναι 
κι’ δλας, μπορούμε νά πούμε, 'Υπαίθρια Μουσεία, Χρειάζεται μόνο νά τά 
προσέξουμε περισσότερο, νά τά σημειώσουμε σάν αντιπροσωπευτικά παλιά 
δείγματα καί νά οδηγούμε εκεί τούς έπισκέπτες-μελετητές τής θρακικής ζωής. 
Οί δήμοι κι’ οί τουριστικές επιτροπές τών πιο γειτονικών πόλεων θ ’ άναλά- 
βουν τή φροντίδα αυτή', στήν οποία θά προσθέσουν μιά σημαντικότερη : νά 
καλλιεργήσουν στούς κατοίκους τών χωριών αυτών τή λαογραφική συνείδηση 
καί νά τούς βοηθήσουν οικονομικά νά τά διατηρούν καθαρά κι’ αχάλαστα. 
Ή  φροντίδα αυτή είναι κάτι πού χρειάζεται γιά δλης τής χώρας μας τά 
τυπικά λαογραφικά χωριά.
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Πρόα&ετον σημείωμα εις την πραγματείαν 
«Σχολεία καί διδάσκαλοι Διδυμοτείχου» α. 2 1 5  · 2 3 4

1. —Κατά πληροφορίας τοΰ Ά ρ. Δελόγκα, τό 1885 διευθυντής τής 
διοργανωθείσης αστικής άχολής Διδυμοτείχου ήτο δ μετά ταΰτα τοΰ εν Άθή- 
ναις γυμνασίου Μάκρη καθηγητής ’Αθανάσιος Θεοδοσιάδης.

2. —“Εν των εγγράφων τοΰ ύπ’ αριθμόν 434 φακέλλου τής Βιβλιοθνί-
κης τής Βουλής «περί Θράκης», τό δον είναι μία μακρά έκθεσις περί τής 
εκκλησιαστικής επαρχίας Μαρωνείας. Συνταχθεΐσα, 3 Αΰγ· 1883, υπό τοΰ 
Νικολάου Γ. Χατζοποΰλου, υπεβλήθη εις την εν Κ)λει Φιλεκπαιδ. καί Φι- 
λανθρωπ. ’Αδελφότητα. 'Ο συντάκτης αυτής αναφέρει, έκτος άλλων, καί τα 
εξής: « . . . ’Από τοΰ 1 8 5 6  ένέκυψα ιδίως εις τήν έρευναν των δύο έκ· 
κληαιαστικών έπαρχιών, τοΰ Διδυμοτείχου, ενϋ·α διηύϋ·υνα τήν ελλη
νικήν Σχολήν έπί πενταετίαν, καί Μιρωνείας, άπό τοΰ 1 8 7 3 ,  αυατη- 
σάμενοι . ». Έκ των ανωτέρω εξάγεται δτι δ Ν. Γ. Χατζόπουλος εδίδαξεν 
εν Διδυμοτείχφ, άπό τοΰ 1856 μέχρι τοΰ 1861, ή τουλάχιστον μεταξύ των 
ετών 1866 καί 1873. ’Αρχιμανδρίτης Ν ικ ό λ α ο ς  Β α φ ε ι δ η ς

3. —Εις τον ΙΣΤ' τόμ. σελ. 148 έδημοσιευθη κατά λάθος ή υπογραφή 
τοΰ Μητροπολίτου Φιλ)λεως επί τοΰ εγγράφου 1. Πρόκειται περί τοΰ Είρη- 
νουπόλεως ’Ιγνατίου Καρκαλιά Στενιμαχίτου επισκόπου, τοποτηρητοΰ τοΰ 
Παναρέτου, άνακληθέντος εις Κων)πολιν ως βουλγαρίζοντος εις τά 1868, 
δταν ήρχιζε δ εθνικός αγών τών Βουλγάρων.

4 .  —Είς τήν περί τής Ιατρικής έν Θράκη μελέτης Π. Π.

«Ε κεί παρουσιάζεις μεταξύ τών δπωσδήποτε επιστημόνων ιατρών τών 
Σαράντα ’Εκκλησιών κάποιον Σερνοσκοΰτην. Πρόκειται περί τοΰ έκ μητρός 
πάππου μου Μιχαλάκη ϊατροΰ άποβιώσαντος δταν ή μητέρα μου ειχεν ηλι
κίαν μόνον 5 ετών, δηλ. προ 92 περίπου ετών. "Οταν ήμην μικρός ή θεία 
μας ή Δάφνη, ή αδελφή τών μπαμπάδων μας, μοί διηγείτο δτι δ πάππος μου 
δ γιατρός Μιχαλάκης, δ επικαλούμενος Συρνοσκούτης (διότι φορούσε μακρύ 
τζουμπέ, όπως ή εικόνα πού παρουσιάζεις), ήτο εκ’ τών καλών ιατρών τής 
εποχής εκείνης, ή δ καλύτερος δλων. Φαίνεται δε αληθές τοΰτο, διότι άπό 
τά ιατρικά συγγράμματα πού άφήκε στο σπίτι του καί άπό κάποιο ίταλοελ- 
ληνικό λεξικό πού τό είχα εγώ επί έτη (καί κατόπιν μέ τό πήρε δ μουσικοδι
δάσκαλος μας Georgio Francesqueti) προκύπτει δτι είχε σπουδάσει επί τινα 
έτη είς Πάδουαν τής ’Ιταλίας, άντίζηλός του δέ ήτο δ γνωστός έν Σαράντα- 
Έκκλησίαις ιατρός Κωνσταντίνος Μαζαράκης ή Κόκκινος ή «δ Δήμαρχος», 
αδελφός τοΰ γνωστού τραπεζίτου Σαράφ Μαζαράκη Κοκκίνου. Ταΰτα δέ έν
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παρόδφ. Επίσης εις τά βιβλία ταϋτα άναφέρονται κάτι ευχές διά βασκανίες, 
εξορκισμούς και άλλα, απαράλλακτα σχεδόν με δσα κάπου είς στο Άρχεΐον 
σου η στα Θρακικά κάπου περιγράφονται διά τους Θράκας».

Μ ιχ .  Μ ο σ χ ά η ο υ λ ο ς

δ .—Περί γερμανικών έηι&έτων τών Άγχιαλιτών

"Οταν τό 1900 εύρισκόμην εις την Παλαιάν Άγχίαλον, δ τότε Μη
τροπολίτης Άγχιάλου Βασίλειος Γεωργιάδης, δ μετέπειτα Πατριάρχης Κων) 
πόλεως υπό τό ό'νομα Βασίλειος δ Γ', εν δμιλία μεταξύ άλλων μοϋ είχε εΐπεΐ, 
δτι περίεργον φαινόμενον είναι, δτι πολλοί Άγχιαλίται φέρουν γερμανικά 
επίθετα καί μοϋ άνέφερε μερικά. ’Εγώ κατόπιν συνέλεξα τά περισσότερα— 
διότι μπορεί, μερικά νά μοϋ διαφεύγουν—καί τά δποΐα παραθέτω. 1) Βένγκ- 
ος, 2) Νταΐν-ας, 3) Ίλτσ-ογλου, 4) Μπρίμπ-ος, 5) Κερμ-άς, 6) Γκουγκλ-ή, 7) 
Μυ-όγλου, 8) Μάντς. 9) Μπότ-ης, 10) Χίρτ-ογλου, 11) Μπάντ-τζος, 12) 
Τρίνκ-ογλου, 13) Γκίν-ογλου, 14) Γκάν-ογλου, 15) Κοϋν-ες, 16) Κίνες, 17) 
Στρούμπελ-ος, 18) Λέγκ-ης, 19) Χάντις.

Πώς εξηγείται αυτό τό φαινόμενον ; Ώς γνωστόν δ Πατριάρχης Βα
σίλειος δ Γ' ητο γερμανομαθής, ας συμπληρώσας τάς πανεπιστημιακάς του 
σπουδάς εν Γερμανία, όπου ηκουσε μεταξύ άλλων καί τον περίφημου πα- 
λαιοκαθολικόν Δέλιγκερ καί δεν μπορούσε νά αστειεύεται είς αυτό τό ζήτημα 
καί ώς φαίνεται εκ τής άνω παραθέσεως τών επιθέτων αυτά φαίνονται κα
θαρά, δτι είναι γερμανικά επίθετα φέροντα καταλήξεις τουρκικός ή ελληνι
κός. Τό εξηγώ δε διά τοϋ ιστορικού γεγονότος, δτι δταν οί Γερμανοί είχον 
λάβει μέρος εις τάς σταυροφορίας δεν είναι απίθανου διερχόμενοι πλησίον 
τής Άγχιάλου τινές νά έδραπέτευσαν από τάς τάξεις των καί άλλοι ώς ασθε
νείς νά έμειναν εν Άγχιάλω. Πιθανόν Ιπίσης κατά τούς πολέμους πού διε- 
ξήγον οί Τούρκοι μέ τούς Γερμανούς, Αυστριακούς νά έφερον ούτοι αιχμα
λώτους Γερμανούς τούς δποίους είχον φέρει είς Άγχίαλον, δπου έξηγορά- 
σθησαν υπό τών Χριστιανών, επί πολλά δε έτη δι«μείναντες έν Άγχιάλίο 
καί νυμφευθέντες έγιναν ορθόδοξοι διατηρήσαντες μόνον τά επίθετά των. 
'Υποθέτω δτι αυτή είναι ή μόνη πιθανή καί λογική εξήγησις.

Υ. Γ., Τήν ώς άνω θεωρίαν έπικυροΐ καί δ εξωτερικός τύπος τών 
φερόντων τά γερμανικά επίθετα : είναι ξανθοί μέ γαλανά μάτια.

Θ ε ο δ ό σ ι ο ς  Μ α ύ ρ ο  μ μ ά τ η ς

6 .—’Ιταλικά έηίϋ'ετα τών Άγχιαλιτών

“Οτι ασφαλώς κατά τον μεσαίωνα ιδίως από τοϋ 9ου καί εφεξής αιώ
νων οί Ιταλοί κυρίως Βενετοί, Γενουήνσιοι, Πισάται καί Άμαλφηνοΐ καί 
οί Σλαΰοι Ραγουζαΐοι εΐχεν εμπορικός σχέσεις μέ τό Βυζάντιον, είχον έμπο-
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ρίκας συνθήκας, διεξήγον εμπόριον, ήρχοντο μέ τά πλοία των, έκαμνον α
ποικίας και εγκαθίσταντο εις Έλληνικάς πόλεις, άπόδειξις μεταξύ άλλων της 
επικοινωνίας των ταΰτης ως καί έπιδράσεως είναι καί τά ’Ιταλικά η Γαλ
λικά επίθετα τά όποια φέρουν πολλοί "Ελληνες. Εις την ΓΙαλαιάν Άγχίαλον 
συναντούν τά έξης περίπου επίθετα (διότι άλλα μοΰ διαφέγουν): 1) Βίγκλας
2) Ματζούρη 3) Μουτζούρη 4) Κυριέρης 5) Τζοτζόλα 6)Λυμπέρης 7)Τούρνα
8) Ντουρβάνα 9) Μπολιός 10) Γκοΰμενα 11) Τραμαντάνα 12) Ζαράρης 13) 
Ζέκο 14) Λάτσος 15) Ράλλης. Καί τά κύρια ονόματα 1) Βενειία 2) Μαριγά)
3) Μαργιωρή 4) Δόμνα 5) Μπαλοΰ 6) Τρανός (ίσως Τραϊνός), καί θηλυκόν 
Τρανή. ’Ονόματα επίθετα μουσουλμανικά 1) Άμηράς ό'νομα κύριον εκ τού 
αραβικού άμήρ όπως έλεγαν τον Έμίρην των ’Αράβων οί Βυζαντινοί 2) 
Χουρμούζης=ό'νομα κύριον εκ τού Περσικού (Όρμίζδας 24. IV. 1948 3) τό 
όνομα Λέων άπαντά τουρκιστί Άσλάνης, Άσλάνογλου=Άνδρεϊος.

Θεοδόσιος Μανρομμάτης

7 .—ΠεθΙ Τξμφυλλίου

Τό Τριφύλλιον είναι κοινότης τής επαρχίας Σουφλίου τού νομού "Ε
βρου καί επί τουρκοκρατίας εκαλείτο Πσσμακτσή. Μετά δε την άπελευθέρω- 
σίν του ωνομάσθη Τριφύλλιον μεθερμηνευθείσης τής λέξεως Πασμακτσή έκ 
τού Τουρκικού εις τό Ελληνικόν. Έ ν τοΐς προ Χριστού όμως χρόνοις εκα
λείτο Βώπολις, ήτοι πόλεως τού βοός κατά δωρικόν σχηματισμόν' (όνομαστ, 
ό βώς, γεν. τού βώ) καί νύν είσέτι ή τοποθεσία καλείται βώπολι(ς). Θά ήκ- 
μαζε προ των 'Ομηρικών χρόνων. Αυτόθι ό Δημήτριος Παπακυριακού ευρε 
χειρόμυλον τής προομηρική; εποχής. Ή  έκτασις τής πόλεως ήτο αρκούντως 
μεγάλη, ως φανερούσι τά συντρίμματα τών λίθων. Οί χριστιανικοί ναοί 
"Αγιος Γεώργιος, "Αγιος Δημήτριος καί "Αγιος ’Αθανάσιος, ερείπια ήδη,είναι 
αρχαιότατοι υπό πτωχών χριστιανών ίδρυθέντες. Εις την περιοχήν ταύτην 
περιλαμβάνομεν καί τό Πέρα πηγάδι, δπου μνήματα Ελληνικά ύπήρχον, καί 
ένθα κάτοικός τις εΰρεν υδρίαν πλήρη σποδού, ήν έπώλησεν εις άρχαιοκά- 
πηλόν αντί πινακίου φακής. Έ ν τφ λόφφ εις τό ’Ανατολικόν μέρος «"Αγιος 
Γεώργιος» εις την άμπελον τού ’Αθανασίου Μαργαζή ύπάρχουσι δύο λίθοι 
μεγάλοι λελαξευμένοι κάτωθι τών όποίιον πηγάζει ύδωρ.

’Εντός τού χωρίου διακρίνομεν τό φρέαρ «Σμίγια», ούτω κληθέν 
διότι εκεί έσμιγον, ήτοι συνηντώντο ά'νδρες καί γυναίκες προς ά'ντλησιν ύδα- 
τος (σμίγνυμι^μίγνυμΟ-Είς την βρύσιν πέραν τού χειμάρρου (=Βρόος,βρώς) 
υπάρχει τεμάχιον μαρμάρινης πλακός έν ή είναι γλυπτή παράστασις γυναι- 
κός' καί εντός τού υδραγωγείου ή κάλλιστα είπεΐν ύδατοθήκης, υπάρχει έντε- 
τειχισμένον τεμάχιον μαρμάρινης πλακός. Πόθεν εκεί έκομίσθησαν τά γλυπτά 
μάρμαρα δεν δύναμαι έγκύρως νά άποφανθώ·

Ό νΰν ενοριακός Ναός "Αγιος Νικόλαος ίδρύθη τό 1845.— Ή  πα-
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λαιά εκκλησία «Κοίμησις τής Θεοτόκου», ώς δηλοΰσι οί έκτος αυτής ογκώ
δεις και λελαξευμένοι λίθοι ήτο τό πάλαι εϊδωλεΐον άγνωστον όμως εις τίνα 
Θεόν ήτο αφιερωμένου—Έπ'ι των παιδικών μου χρόνων ό'πισθεν τοΰ Άγ. 
Βήματος πολλοί των κατοίκων προσέφερον ζωοθυσίας και τούτων τάς δαΐ- 
τας, μοίρας καλουμένας, διένεμον εις τό χωρίον. Τον δέ εντεύθεν συναγόμε
νου σίτον παρέδιδον εις τον Ναόν.

Έκεΐ πλησίον εις κάτοικος Κώστας Τσολάκις λεγόμενος υπό την 
εστίαν του ευρεν δφιν χαλκοΰν, ον έπώλησεν εις άρχαιοκάπηλον. Πολλά δέ 
νομίσματα εΰρέθησαν τοΰ Φιλίππου και των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων. 
’Απέναντι τοΰ λόφου "Αγιος Γεώργιος εύρίσκεται ό λόφος Φείδια και κάτω
θεν τούτου εν τφ χειμάρριρ (Τσάι) χάσματα (Καζάνια) πλήρη ύδατος καί τό 
θέρος ακόμη. Εις έν τοιοϋτον χάσμα (Καζάνι) έπνίγη ριφθεΐσα έκουσίως ή 
Μαρίνα διά νά μή πέση εις τάς χείρας των Τούρκων, οιτινες την έκυνήγουν 
διά νά την συλλάβωσι καί την τουρκεύσωσι. Τρις τρέχουσα περιήλθεν τον 
μέγαν λόφον ή Μαρίνα, καί διαλαθοϋσα την προσοχήν τών Τούρκων, υπό λί
θον έκρυψε τά ενώτιά της, τά ψέλλια της καί τήν ζώνην της, ώς μαρτύρια 
τοΰ εκουσίου πνιγμού της, καί έρρίφθη εις τό χάσμα. (Καζάνι), έκ τών άφε- 
θέντων κοσμημάτων εύρέθη τό λείψανόν της τό όποιον οί χριστιανοί έντί- 
μως έκήδευσαν. 'Γούτο συνέβη τώ 1821. Παρά τον χείμαρρον (Τσάϊ) υπάρ
χει έκτασις προσεπωνυμουμένη Καπλάνης (=Λέων, Τίγρης) ένθα εύρέθη 
φρέαρ αρχαιότατου. Ό κάτοικος Καρατζάς πέραν τοΰ Καπλάνη ευρεν εν τφ 
άγρφ του μέγαν πίθον, ον τον χειμώνα ό ποταμός άπεκάλυψεν. ’Ολίγον τι 
κάτωθι τούτου υπάρχει ό Πόρος δΓ οΰ εν καιρφ πλημμύρας τού ποταμού 
διέβσινον οί κάτοικοι αντίπερα, καί διά τής στράτας Βαλαβάνη άνέβαινον 
εις τά δοκίμια δπου ή οί Θράκες έγυμνάζοντο, ή οί άρχοντες κατφκουν. 
’Από τού σημείου τούτου προχωρούντες πλέον τής ήμισείας ώρας φθάνομεν 
εις λόφον μέγαν καλούμενον Μπεσίκ — Τεπέ, ήτοι λόφος τού λίκνου. Ό λό
φος ουτος είναι τεχνητός καί είναι τύμβος τών 'Ομηρικών χρόνων επισήμου 
Θρακός. Άνέβην ό ίδιος τφ 1936 καί ευρον λαιμόν πίθου αρχαιότατου, ον 
έκεΐ άφήκα. Προς τό δυτικόν μέρος τοΰ λόφου "Αγιος Γεώργιος «κεΐται ή το
ποθεσία Παλαιόκαστρον», ένφ τρεις μεγάλαι πλάκες, ών δύο κεχωσμέναι 
κατά τό ήμυσι εις τήν γήν, ή δέ τρίτη έπ’ αυτών- τούτο ήν βωμός παλαιός 
εις άγνωστον θεότητα, και κάτωθι τούτου τά ερείπια άρχαιοτάτων πτωχών 
οικίσκων έκαστος τών οποίων ειχεν καί υπόγειον κατασκευασμένου παμμέγι- 
στον πίθον εντός τοΰ οποίου εν καιρφ επιδρομών έκρυπτον τά αγαθά ίων οί 
κάτοικοι. Ή  δέ περιοχή αύτη καλείται τοΰ Ζάνη τά αλώνια. Πλησίον δέ 
τούτων εύρίσκεται βαθύς ρύαξ βόθανος—βόθυνος καλούμενος. Προχωροΰν- 
τες εντεύθεν φθάνομεν εις τάς Τούμπας, αϊτινες δεν είναι άλλο τι εί μή τύμ
βοι αρχαίοι. Καί προς τήν Μάνθειαν προχωρούντες έν δεξιοΐς εις άπόστασιν 
λεπτών είκοσι τής ώρας, συναντώμεν μίαν τοποθεσίαν καλουμένην παλαιό-
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βρυσιν, ένθα υπάρχει μία βρύσις καί παρ’ αυτήν διακρίνονται θεμέλια εί- 
δωλικοΰ ναοϋ πτωχού ιών προομηρικών χρόνων, όσης ώρισμένως ήτο ορφι
κόν λείβηθρον καί όρφεοτελεστήριον. Ή  αρχαιολογική σκαπάνη πολλά θά 
φέρη εις φως. Παρέλειψα να εκθέσω δτι μεταβαίνοντες εις τήν βρυσιν τοϋ 
χειμάρρου Τσάι διερχόμεθα διά τής τοποθεσίας Γνηματούδια'), ένθα ήσαν 
Ελληνικοί τάφοι. 'Ένα δέ τφ 1900 μαθητής ών τοϋ Γυμνασίου Άδριανου- 
πόλεως ανεκάλυψα εγώ. Άφήκα όμως τοΰτον άνέπαφον.Τφ 1936 έπεζήτησα 
τούτον καί πάλιν, αλλά δεν εΰρον ίσως έπιχωσθέντα εν τφ μεταξύ. Ο! δέ μύ
θοι των παλαιών γερόντων περιέχουσι πολλά ορφικά στοιχεία. Έ ν τφ νΰν 
νεκροταφείφ ευρίσκεται επιτύμβιος πλάξ παριστώσα έφιππον μετά χρονο
λογίας 1702.

Άρχιμ. Σ ω φ ρ ό ν ιο ς  Π α π η χ ν ρ ια κ ο ν  
Ίεροκήρυξ—συγγραφεύ; έκ Θράκης

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α  

ΣΤΤΗΛΙΟΣ X. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ

Εις ηλικίαν 77 ετών έξεμέτρησε τό ζεΐν δ επίτιμος αρεοπαγίτης Σα- 
κελλαριάδης, Ό  μακ. ύπήρξεν ένας άδολος άνθρωπος κιάληθινός επιστήμο
νας. Εις ακμήν ηλικίας έπεχείρησε νά συγγράψη τό έργον του : «Πόλεις καί 
θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας έν τή άρχαιότητι» καί τό έπεχείρησε σοφά καί 
Ικανοποιητικά καί αξιόλογα. Κιέγραψε πρώτον «Πόλεις καί ΰ·έσμια ιής 
Θβάχης» μέ τόσην εντέλειαν καί σοβαρότητα, ώστε αποκομίζει κανείς τήν 
έντύπωσιν δτι ή επιστημοσύνη του υπήρξε μόχθος καί κόπος άμετρήτου ερ
γασίας καί ΐκανότητος ου τής τυχούσης. Ή  δυσχέρεια υπήρξε μεγάλη από 
τήν έλλειψιν σχετικών συγγραφών καί από ασυμφωνίαν τών πενιχρών πληρο* 
φοριών.Ό Άμμιανός Μαρκελλΐνος (Rerum Gestarum XXVII 4, 2) πα
ρατηρεί τούτο : Μετριόφρονα δ συγγραφείς ομολογεί δτι «6 κύριος σκοπός 
ήμών ήτο νά προωθήσωμεν τήν έρευναν τών έν λόγιρ ζητημάτων, ή μελέτη 
τών οποίων, προς τή εξυπηρετήσει τών εθνικών δικαίων, παρ’ ήμίν πλειότε- 
ρον ενέχει τό θέλγητρον καί ιδιάζον κινεί τό ενδιαφέρον». Υπήρξε εις τό 
έργον πλέον τι ή Θράξ, νοσταλγός τής πατρίδος του. Ή  Θράκη τον ευγνω
μονεί καί εύχεται αίωνίαν τήν μνήμην καί τής Αττικής τό χώμα έλαφρόν.

π . ΤΤΑΤΤΑΧ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Κατά τά φοιτητικά μου έτη 1892—1894 έγνώρισα εν Άθήναις τον 
τότε σπουδαστήν τής ιατρικής Νικόλαον Σ. Σταυρίδην καί τον μεγαλύτερον

3 έ ί

1) Μνηματοΰδια.
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αδελφόν του Ίωάννην, τραπεζιτικόν υπάλληλον.Ή μόρφωσις και ή ευγένεια 
άμφοτέρων μέ εϊλκυσε και συνεδέθημεν διά φιλίας, ήτις διετηρήθη έπι δε
καετηρίδας. Επειδή εγώ έφιλολόγουν, ό δέ Νικόλαος Σταυρίδης είχεν υπάρ
ξει άριστος μαθητής έν τη Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή καί συνέθεσε βραχέα 
ελεγεία, μοί άνεκοίνωσεν άντίγραφον τοιούτων τινών συνθέσεων τον, τάς 
οποίας δημοσιεύω κατωτέρω αντί μνημοσύνου φιλικού επι τοΰ τάφου του. 
Τάς βιογραφικάς του σημειώσεις έλαβον παρά τοΰ υιού του Μάριου αξιωμα
τικού τοΰ Β. Ναυτικού.

«Έγεννήθη έν Κων)πόλει τφ 1871. Έφοίτησεν εις την Μεγ. τού Γέ
νους Σχολήν. Έλθών εις ’Αθήνας έφοίτησεν εις την ’Ιατρικήν Σχολήν τού 
Πανεπιστημίου, άποφοιτήσας δέ συμμετέσχεν ώς εθελοντής είς τον πόλεμον 
τοΰ 97 ώς ανθυπίατρος τοΰ Στρατού ξηράς εις τό μέτωπον (Πρέβεζα—"Αρτα 
κλπ.) Μετά τούτον κατέστη αδύνατον νά έπανέλθη εις Κων)πολιν και εγκα- 
τεστάθη είς ’Αθήνας επιτυχών είς εισαγωγικός εξετάσεις τού υγειονομικού 
σώματος τού Ναυτικού. Μετέσχε τών πολέμων. Μετά τήν Μικρασιατικήν 
καταστροφήν έγένετο θύμα τών κομματικών διενέξεων, επειδή ύπηρετήσας 
έπΐ μακρόν ώς ιατρός τής βασιλικής θαλαμηγού « ’Αμφιτρίτης» είχε συνδεθή 
μετά τής Βασιλικής Οικογένειας. Ούτω άπεμακρύνθη τοΰ Ναυτικού. Άλλ’ 
άνεκλήθη μετ’ ολίγον, διά ν ’ άποστρατευθή τελικώ'ς τφ 1925 μέ τον βαθμόν 
τού υποναυάρχου. Άπέθανε τφ 1935 (Όκτ.) έν Άθήναις».

1—Αϊμ. Νοννόττη καθηγητή
Accipe imaginem hanc a discipulis, bone doctor,
His, tibi oblatam ut minimum indicium 
Pro multis sudoribus et sapientia adulta,
Quam cura ipsorum imposuisti animis.

2—Έπιτύμβιον εις- Γ. Π. Καπλάνογλου :
Λαμπόμενον Χαρίτεσσι Γεώργιον ένθα κέκευθα 
Καπλανίδην, ήβης οΰτι τεταρπόμενον"
Όρμαίνοντα δέ μιν θυμήρεα μήδεα πολλά 
Ή  μάλα γ’ άργαλέη μοίρα κίχεν θανάτου.

3—Έ πι στεφάνου κατατεθέντος υπό τών τελειόφοιτων τής Μ. τού Γένους 
Σχολής έπΐ τοΰ νεκρού τοΰ μεγάλου ευεργέτου Γ. Ζαρίφη :

Ή ΐθεοι στενάχουσι, γόον τ’ άλίαστον ϊεΐσι 
Σφ στυγνφ θανάτφ μυρόμενοι, Ζαρίφη"
Αύτάρ ευεργεσιών έδανήν τήν μνήστιν έχοντες 
Τφδ’ έπι νύν φέρτρφ λιττανεύουσιν όμώς"
Ζφης ές μακάρων, άμφ’ ήμμιν δ’ δσσα μόγησας 
Αΐθε γε Παμμεδέων μείζονα τώνδε πόρος,
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4.—’Επί φωτογραφίας των ιδίων προσενεχιθείσης

τφ καθηγητή τής φιλοσοφίας κ. Ί . Άριστοκλεΐ :
Δέξαι, Άριστόκλεες πολύαινε, εύήρατε άμμι,
Τήνδ’ είκώ, μορφή εΐκελον ήμετέρη,
Την σοι ήρα φέροντες εθήκαμεν ούποιε σεΐο 
Λησόμενοι σοφίης και πινυτοφροσύνης.

5.—Εις εικόνα προσενεχθεΐσαν τώ καθηγητή Α. Χουρμουζιάδη :

Εΰ μάλ’ Άναστασίφ Χουρμουζιάδη προχέαντι 
Ίδμοσύνην θυμφ ήμετέρφ τό πάρος 
Τήνδ’ είκώ κατά μοίραν εθήκαμεν, οιίτι δ3 έπέσται 
*Ημαρ, οτ’ εύποιίης λησόμεθα προτέρης.

Α Ν Τ . Δ. Κ Ε ΡΑ Μ Ο ΤΤΟ ΥΛ Λ Ο Σ

ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ

Είς τον ΙΟον τόμον τοΰ ’Αρχείου Θράκης άνέγνωσα, εκτός άλλων, 
οσα ωραία καί ορθά γράφει ό κ. Ππαχριστοδούλου είς μνημόσυνον τοΰ αει
μνήστου ιστοριοδίφου τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής καί Μεγάλης ’Εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως Μανουήλ Γεδεών, Είς αυτά έπιτρέήιατέ με νά προσ
θέσω ως κατακλείδα έναν ωραΐον καί επιτυχή χαρακτηρισμόν τοΰ έκλιπόντος 
μεγάλου ιστορικού : Ό τό 1933 έν Θεσσαλονίκη άποθανών Μητροπολίτης 
Ήρακλείας, τέως δε Διδυμοτείχου, Κυρός Φιλάρετος Βαφείδης, ήτο στενός 
φίλος καί συνεργάτης έν πολλοΐς τοΰ Γεδεών. ’Ιδού τί γράφει περί αύτοΰ, 
ζώντος ετι και ύπηρετοΰντος την ’Εκκλησίαν διά τοΰ ρηξικέλευθου ίστορικοΰ 
του καλάμου: « ’Αδικίαν θά διεπράττομεν, εάν εν σιγή παρηρχόμεθα τον μέ- 
γαν των Πατριαρχείων χαρτοφύλακα Μ. Γεδεών, δστις επί πεντηκονταετίαν 
δλην άφοσιωθεΐς είς την μελέτην τής ιστορίας ήμών κατά τούς μέσους καί 
νεωτέρους χρόνους, άφελιμώτατος κατέστη είς τούς περί τον ιστορικόν καί 
πρακτικόν τής θεολογίας κλάδους άσχολουμένους, πολλά ανέκδοτα έκδοΰς, 
διατριβάς ποικίλας συγγράψας, αδιόριστα καθορίσας καί πολλά εν σκότει κεί
μενα άποκαλύψας. Οί Πατρ. Πίνακες, τά περί τής Μ. τοΰ Γ. Σχολής καί 
τοΰ ’Άθω, αί κανονικαί διατάξεις, τά περί τοΰ βουλγαρικοΰ ζητήματος καί 
αναρίθμητοι αύτοΰ διατριβαί εν τή «Έκκλ. Άληθεία» καί άλλαχοΰ, είναι 
Ισχυρά συμβολή είς τον πέριξ τον βίον τής ήμετέρας ’Εκκλησίας άσχολούμε- 
νον. Ό Μ. Γεδεών είναι ταμεΐον άκένωτον καί ή ζώσα ιστορία τής ήμετέ" 
ρας ’Εκκλησίας». (Φιλ, Βαφείδου Έκκλ. Ίστορ. τ. Γ' μέρος Β' σελ. 421)

ΑΡΧΙΜ. Ν Β Α Φ Ε ΙΔ Η Σ
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Δημ. Γεωργακδ, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Utah : ΙΙερι 
της καταγωγής των Σαρακατσαναίων και τοΰ ονόματος αυτών. (Μελέτη).

Ή  μελέτη αυτή τοϋ κ. Γεωργακα έχει δημοσιευθή εις τον 12ον καί 
14ον τόμον τοΰ ’Αρχείου τής Θράκης. Ό  κ. Δ; Γεωργακας ως γλωσσολόγος, 
σπουδάσας πολλά έτη στη Γερμανία, ήταν ό Ινδεδειγμένος νά έπιληφθή τοΰ 
έργου αΰτοΰ. Τό πρώτον μέρος εις τον 12ον τόμον άναφέρεται σέ κάδε 
γνωστή μελέτη κοί πηγή που έγράφη για τό θέμα. Παρελαύνουν δλες οί 
γνώμες τών πιο έγκυρων και ειδικών νά μιλήσουν για τό θέμα, καί ό ανα
γνώστης ευθύς αμέσως μπαίνει μεθοδικώτατα είς τήν ουσίαν, κατανοεί τό' 
περιεχόμενό του καί διδάσκεται παν δ,τι έγράφη καί ελέχθη από ξένους γιά 
τή φυλή ιών Σαρακατσαναίων, πού είναι τό μήλον τής έριδος τών Βαλκα
νικών λαών, καί τήν προέλευσή τους καί τήν πιθανή ή ασφαλή συγγένειά 
τους προς τούς "Ελληνας καί Ρουμάνους, Βουλγάρους καί ’Αλβανούς. Ό 
μελετητής διαβάζει τις πιό απίθανες γνώμες καί τά πιο κωμικά συμπερά
σματα τών φανατικών ύποστηρικτών, δτι οί Σαρακατσαναΐοι δεν είναι ελλη
νικής καταγωγής ή δτι είναι αλβανικής ή ρουμανικής ή βουλγαρικής. Ό 
συγγραφεύς έπειτα επισκοπεί καί βασανίζει τις γενόμενες ετυμολογίες τοΰ 
έθνικοΰ Σαρακατσάνος καί εκφέρει δλες τις γνώμες τών ειδικών, τοΰ Άρα- 
βαντινοΰ, τοΰ Λαμπρίδη, τοΰ Henzen, τοΰ G. Hoer καί άλλων. Καί συμ
περαίνει λέγοντας, δτι τό συμπέρασμα δεν είναι άπολύτως ασφαλές, διότι 
δυνατόν ή νομαδική αυτή φυλή νά έχασε τό παλαιότερον όνομα καί νά προσέ- 
λαβε τό νέον «Σαρακατσδνοι». To Β ’ μέρος είς τον 14ον τ. τοΰ’Αρχείου 
-Θράκης διαπραγματεύεται τά περί τής καταγωγής τών Σαρακατσαναίων καί 
άποδεικνύει δτι οί Σ. είναι ελληνικής καταγωγής. Παρουσιάζει τά επιχειρή
ματα τών ξένων γιά τήν καταγωγή τους, για τή νομαδική τους ζωή, για 
τήν κοιτίδα τους, γιά τήν τάση τών Ρουμάνων λογίων, γιά τό έτυμον τοΰ 
τοπωνυμίου Σιρόκο, γιά τον πατριαρχικό βίο, γιά τήν καλύβα τους καί γιά 
τήν ετυμολογία λέξεων τής γλώσσας τών Σαρακατσαναίων, δπου καταδείχνεται 
ή επιστημοσύνη τοΰ Δ. Γεωργακα. Τέλος παραθέτει καί βιβλιογραφία εκ
τενή καί τελευταίες πληροφορίες. Δεν είμαι ειδικός νά κρίνω, αλλά ή εργα
σία τοΰ Γεωργακα είναι πειστική, ευχάριστη, χωρίς μεροληψίαν καί πάθος 
καί ολως αντικειμενική καί εισάγει τον αναγνώστην μέ ευκολίαν εις τό θέμα, 
πού ενώ τόσον δύσκολον είναι, τό καθιστά εύκολονόητον κι’ επαγωγόν. Ή  
Ιργασία συμπληρώνεται καί μέ σύντομη αγγλική περίληψη γιά τούς ξένους.

π. π.
Πέτρου Ί . Άξιωτίδη, Δικηγόρου : Έ  Άδρίανούπολις (Θράκη — 

Ά ν. Ρωμυλία) από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ 1922. Θεσσαλονίκη, 
1949.—Όπως έχω διακηρύξει γράφοντας γιά τούς τέσσαρας τελευταίους

25
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ιστοριογράφους της Θράκης, η ιστορική μας ερευνά πηγαίνει καλά και συμ
μαζεύομε λίγο-πολύ το υλικό μας κατά πόλεις, γιά νά μπορέσουμε νά συνθέ
σουμε—όποιος θάναι ό τυχερός—τό ιστορικό δοκίμιο τής ,Θράκης. Ό μακ. 
Άποστολίδης εξηγεί τούς λόγους γιατί δέ μπορεί νά γραφή ιστορία τής Θρά
κης αλλά ιστορία τών πόλεων. ’Έτσι μέ τον κ. Άξιωτίδην άποχτήσαμε ένα 
δοκίμιο ιστορικό τής Άδριανουπόλεως. Ό Πέτρος Άξιωτίδης είναι ό φιλό
τιμος εργάτης τοϋ έργου. Έγνωρίζαμε ότι και δ Λαμπουσιάδης Γ. αφήκε 
ιστορία τής Άδριανουπόλεως, άλλ’ όπως πληροφορήθηκα από τις κόρες του 
δεν ξαίρουν τί άπέγινε τό έργον του. Πάντως έχουμε τό έργο τοϋ Άξιωτίδη 
τώρα, βέβαια χωρίς αξιώσεις ιστορίας έρεύνης, άλλ5 οπωσδήποτε ένα περιλη
πτικό δοκίμιο, όπου κανείς άνιχνεύει μέ συγκίνηση τό παρελθόν τής Ελλη
νικής μεγαλουπόλεως, πού σήμερα κατάντησε έ'να κατσιβελοχώρι στο πείσμα 
τών Τούρκων. Τά περιεχόμενα είναι κατά χρονολογική σειρά καί εκτυλίσ
σονται μεθοδικά, απαλά και εκφραστικά Είναι μιά σειρά κειμένων, πού 
διαβάζονται και συγκινοΰν καί προκαλοΰν δάκρυα. Ό Π, Άξιωτίδης μέ τό 
έργο του έβαλε τά θεμέλια μιας εργασίας, πού θέλει τον ερευνητήν καί τον 
συνθέτην καί τον άρχιτέκτονά της. Εύχόμεθα νά έμφανισθή γρήγορα τό 
Θρακόπουλο, πού θά καταπιασθή τό έργο.

π. π.
Ό  κ. Μ. Γ. Μιχαηλίδης—Νουάρος μας προσέφερε προφρόνως τά 

εξής περισπούδαστα έργα του : 1) Λαογραφικά σημειώματα Καρπάθου, τόμ. 
Β', μετ’ εικόνων,’ Αθήναι 1934, 2) Καρπαθικά μνημεία. Α' Δημοτικά τραγού
δια Καρπάθου κλπ., 1928. 3) Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου τής Δω- 
δεκανήσου, 1926. 4) Καρπαθιακά μνημεία, Α'. 'Ιστορία τής νήσου Καρπά
θου, τεύχη 4 (1940, 1940, 1947, 1949). Ή  εργασία τοϋ εξαίρετου λαογρά- 
φου καί ιστορικού εμπνέει σεβασμό και δέος. Σεβασμόν μέν, διότι είναι ερ
γασία επιστημονική καί ερευνητική, δέος δέ διά τον όγον της καί τήν έκτΰ- 
πωσίν της. Εύχόμεθα εις τον συγγραφέα μακροζωίαν καί πνευματικήν ακ
μήν διά νά συνέχιση τό έργον του, πού αποτελεί τιμήν εις τό έθνος καί με- 
γάλην έξυπηρέτησιν εις τον Δωδεκανησιακόν λαόν.

π. π.
Άρ. Παααδάτη : Ιστορία— αγώνες — δίκαια τοϋ Ελληνισμού τής 

Ά ν. Ρωμυλίας, 1948.—*0 συγγραφέας στά 1948, δαπάναις καί αμοιβή τοϋ 
Γραφείου Τύπου τοϋ Γεν. Επιτελείου έξετύπωσε τό βιβλίον του γιά εξυπη
ρέτηση τών εθνικών αναγκών τής ώρας εκείνης, Ή  εργασία του, συλλεκτική 
άπ’ εδώ καί κεΐ (χωρίς ν’ άναφέρωνται οί πηγές) τών γεγονότων τής Βορ. 
Θράκης. Τό βιβλίο είναι χωρισμένο σέ κεφάλαια καί μέρη (τέσσαρα) μ’ επί
λογο καί στολίζεται καί μέ εικόνες. Τό διακρίνει σαφήνεια καί ύφος επαγω 
γόν καί γίνεται από τά προσόντα του αυτά καλόν ανάγνωσμα γιά τον σκοπό 
πού εκτυπώθηκε.

π. π.
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"Αβαρές 6, 7, 8
Άγχιάλη Κιλικίας 7
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Άγχίαλος 5
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ακμή' Άγχιάλου 21 
’Αλέξιος ό Μέγας αύτοκράτωρ 13 
άλλα εύρήμστα 279 
'Αλέξιος Βρανάς 14 
αλφαβητικός πίναξ λέξεων 50 
Άμεδαΐης ό VI κόμης 1β 
Άμμιανός Μαρκελλΐνος 7 
αναγνώριση 337 
αναστενάρια 354 

Ανδρόνικος (1183 — 1185) 14 
άνθελληνικό κίνημα 142, 143 
Angelof Β. 43 
"Αννα Κομνηνή 13 
Απόλλων 31
Απόλλωνος λατρεία έν Θράκη 32 
αριθμός καί ονόματα των θεαμάτων 324 
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Άρναούτωφ 116 - Χ
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μισμάτων 296, 297, 298 
αρχαιότητες Άμορίου 304, 305 
αρχαϊκή παραλογή 336 
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αύτοκράτειρα Ειρήνη 11 
αύτοκράτωρ Γάλλος 7

βάγιες 344, 445
βαλκανικός Β' πόλεμος 143
βαλκανολόγος G. VVeigand 45
Baud-Bovy 355
Βενιαμίν ό Λέσβιος 18
Bernard R. 47
Βερόη (Έσκή Ζαγορά) 7
Βερολίνειος συνθήκη 20
βιβλιοθηκάριος Κράτους 180
βιβλιοθήκη Σχολής Δημηισάνης 373
Βιταλιανός 8
Βλάχοι 14
Βορείοβουλγάρων τοπικός χαρακτήρ 113 
Βουλγαρομακεδονικό ’Επαναστατικό Κο

μιτάτο 108

Βουλγαρομακεδόνες, Βορειοβούλγαροι, Νο· 
τιοσλάβοι 106
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Βούλγαροι καί Έλληνες 101 
βουλγαρικός λαός 143, 144, 145, 146 
βουλγαρική δημώδης ποίηση 302 
βουλγαρομανία 41 
Βούλγαροι λόγιοι 44 
βυζαντινές βάγιες 364 
βυζαντινά! χρονογραφίαι 35

γενική σύγκριση των παραλλαγών 313, 
314, 315

γεφύρι στήν "Αρτα, γεφύρι στήν "Αδανα 333 
Γεώργιος Σαράφης 18 
γεωργική συνείδηση 121 
Γκρέτσκο Τσβάτε=έλληνικό λουλούδι 111' 
γλωσσικώς άφωμοιώθησαν 34 
γλωσσικοί σχέσεις τών μεταφράσεων 44 
γλωσσολόγος St. Mladenov 45 
γνώμες άλλων ερευνητών 3 
Γότθοι 6
Γρήγορή Νάτσεβιτς 106

δείγμα λαϊκής στιχουργίας 252
δεινή ήττα εις Βερόην 14
δημοτικά τραγούδια 307, 308
διαρροή τών έλλην. γλωσσ. στοιχείων 39
διάσπαση χρονολογική καί θεματική 337
διασυμμαχική περίοδος κεξ. 228, 229
διάσωσις Άγχιάλου 20
διάφοροί εις τήν σημασιολογίαν 68
Διον. Θερειανός 102
δισχίλια καί εξακόσια χαλάνδρια 11
δούκα Άγχιάλου Σιαοΰζ 13
Δριζίπαρα 9
Δρύστρα 372
δυό έγγραφα Αρχείων Έράτους 305, 306

"Εβρος—Μαρίτσα 298, 300 
έγκάλεση 280 
εθνικόν αίσθημα Β. 41 
εισβολή Κρούμου (812) 11 
ενθεσι καθηγ. τού Πανεπιστημίου 118 

’Εκκλησία καί Παιδεία Ελληνική 42 
έκκέιωσις Άγχιάλου 812, 11 
εκκλησία Θεοτόκου Φάρου 11 
έκχριστιανισμός Βουλγ. 36 
ελαττώματα Βουλγάρων 134 
ελληνικά δάνεια Βουλγαρικής 40 
ελληνικοί λέξεις διά ξένων γλωσσών 71
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ελληνικά! λέξεις ε!ς Βουλγαρικήν διά τής 
Τουρκικής 81

ελληνική έκπαίδευσις επιθυμητή 40 
ελληνική μόρφωση τών εύπορωτέρων Βουλ- 

γάρ. τάξεων 40 
έλληνοφοβία 45
έλληνοφιλία κα! θαυμασμός στή Βορειο- 

βουλγαρία 115
ελληνικά στοιχεία τής Βο'ιλγ. γλώσσης 33 
ελιά 312, 343, 344, 345 
ένας πρωτομάστορας ή περισσότεροι, 315, 

316, 317, 318 
ένα χρυσό μήλο 321
ενεπίγραφος στήλη Ικ Πλωτινουπόλεως 

197, 198, 199, 201, 202, 203 
’Εξαρχικοί, Τσίντσαροι καί Τούρκοι 108 
έξελληνισμός Β. 41
εξισλαμίσεις γυναικών κα! άνδρών 204, 

205-206, 207, 211 
έπονάσταση Ή λίν—Νιέν 109 
επαρχία Αίμιμόντου (Άδριανουπόλεως) 7 
έπίδρασις τής 'Ελληνικής είς τήν Βουλ

γαρικήν φρασεολογίαν 95 
έπίδρασις τής Ελληνικής είς τήν Βουλ 

γαρικήν σημασιολογίαν 93 
έπίδρασις τής ‘Ελληνικής είς τήν Βουλ

γαρικήν γραμματικήν 89 
έπίδρασις τής ‘Ελληνικής έπί Βουλγάρων, 

(γραικομανία) 40
έπίδραση τών Βουλγαρομακεδόνων 111
επιδρομή Συμεών 916, 12
έπιρρεπεΐς στή λεηλασία 136
επίσημος γλώσσα ελληνική 35
'Επίσκοπος Κρεμώνης ’Ιορδάνης 7
έπίσκοπος Σωτάς 7
έπίσκοπος Τιμόθεος 7
ερυθρά Κρήνη 150
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ερωτικά τραγούδια 336
έσνάφια έν Δίδυμοιείχφ 300, 301, 302
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Ζώσιμος 7
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ήγεμών Β. Συμεών 12 
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ήγεμών Τελέσιος Β. 10 
ήγεμών Τέρβελης (Βουλγ.) 10 
ήγεμών Β, Θεοδ. Σβιατοσλάβος 15 
ή γλυκερή μολπή 349 
ή ελληνική γλωσσική έπίδρσσις έπ! Β. 38 
ή ελληνική έπίδρασις είς νέαν φάσιν 35 
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§ιών 338.

ή ετοιμασία τής συζυγικής κλίνης 350 
ή ήρωΐδα ανάμεσα στά λουλούδια 363 
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# 271, 272, 274, 275, 276 
ή λέξις Γκρέκ 111 
ή μάννα ώς σύμβουλος 360 
ήρωϊκός θάνατος Π. Μελά 109

θάνατος, ταφή, πένθος 133, 134 
θέατρον Μπούκουρα 160 
Θεοφάνης κα! Κεδρηνός 9 
Θεοφύλακτος Σιμοκάτης 9 
θρησκευτικό αίσθημα 128

ιδιαίτερη έκτίμηση τών Βουλγάρων προς 
τον ’Ελληνικό λαό 113 

Ιερά λίμνη 13
'Ιερεμίας Β' ό Τρανός πατριάρχης 1594 13 
Ιουστινιανός Β' ό ρινότμητος 10 
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Καρατζάβεης 1453, 16 
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καταγωγή τού τραγουδιού 336 
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κατάτμησις υλικού 50 
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κατά τούς πρωίμους βυξαντ. χρόνους 14 
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κεφαλή Σεραπίδος 6 
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κλήδωνας 287, 288, 289, 290, 330' 
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264
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Λαογραφία ή πιό καθάρια πηγή τής ψ υ 

χής 112
Λατίνος Έρρ. Φλανδρίας (12Q6) . 1§
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περί Τριφυλλιού 380
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πρώτη συστηματική σχολή 18 
Πτολεμαίος Κλαύδιος 6

Romanski St. 44 
ρωμαϊκή κατάκτησις 33 
ρωσικός στολίσκος 17 
ρωσοτουρκικός πόλεμος 1877—78, 19 
Ρωσόκαστρον 16 
Ρωσικός πόλεμος 1787

Σάββατο τού Ρουσαλιοΰ 330 
Σαββάτιος τέταρτος 7 
Σάθας Κ. Ν. 17 
Sandfeld Kr. 46 
Σαούλ 164, 165, 166 
Σεβαστιανός τρίτος 7 
Σεβήρεια 6
σήματα—σημάδια 339, 318, 353
σημάδια τής αυλής 340
σημάδια τού σπιτιού 341
σημάδια τού κορμιού 342
Σίσμαν Μιχαήλ 1330, 15
Skansen 375
σλαβόφωνος χώρα 34
σουκμάνι—λιτάκι 131
Σπήλιος Σακελλαριάδης 183
Σταυρίδης Νικ 383
στενωπός Βιρέγαβα 10
Στέφανος Τεΐζα (1164) βασιλ. Οΰγγαρ. 13
στοιχεία βουλγαρικού λεξιλογίου 44
Στράβων 5
συγκεχυμένη ιδέα 104 
συγκριτική μέθοδος 104 
σύγκριση ομηρικού καί νεοελληνικού τρα

γουδιού 345
σύγχρονος Βουλγαρική 48
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συμπληρώματα 378
συμμάχους των Άβάρ. Σκλαβηνούς 9
συμπέρασμα 350
συνοδική θητεία  Κυρίλλου 371
Συρίας Εΰάγριος ό σχολαστικός 9
σχεδίασμα 47
Ιχίσμα 139, 140, 141, 14  ̂
σχολεία καί διδάσκαλοι έν Διδυμοτείχω 

215, 217, 218, 219, 227 
σωξομένη στήλη 31

Τάναστενάρια 1952 280, 281, 282
Τά ονόματα άσκοΰν μαγική επίδραση 325
Τζαμάλα 269,270
ιής κουμπάρας ντίφης 354
τίτλοι κεφαλ ιστορίας Θράκηο 235, 251
τό γεφύρι τής "Αρτας 308, 310
τό γυμνάσιο 229, 230
τό κράτος στή Βουλγαρία παντοδύναμο 125 
τό παιδί στήν κούνια 321 
τορευτική ξυλογραφία διακοσμητική 294 
τοποθεσία παλιά αμπέλια 29 
τόπος καταστροφής 12 
τοποθεσία Μπουνάρτζικ 30 
τό τέλος τοϋ τραγουδιού 321 
τουρανικής καταγωγής Βούλγαροι 34

τραγική καταστροφή Άγχιάλου 22 
τριάντα ’Ιουλίου 1906, 21 
Τριβέλλιος Πολλίων 7 
τρίχινο γεφύρι 329, 331 
τσιγγούνηδες κι αφιλόξενοι 135 
τυραννία Τούρκων 17 
Τύρναβο—Άρμπανάος 114

ϋμνος Κ. Ά ριστίου 182, 183, 184, 185 
υπαίθρια μουσεία 376, 377 
υπερβολική τάση 361 
Wasmer Μ. (Φάσμερ) 44, 47

φάρος τής ελληνικής μορφώσεως 42 
Φιλαρμονική Έαιρεία 160, 162, 169 
Φιλοδραματική 'Εταιρεία 167, 176—179 
φιλολογική γλώσσα Βουλγάρων 35 
φοβερά ήττα 12
φρούριον Μαρκάλλας Καρναβάτιον 10 
φωνητικοί μεταβολαί 85 
φωνητικοί αρχαϊσμοί 85

Χίος γεωγράφος Σκύμνος 5 
χριστιανισμός Βουλγάρων 864 35 
Χρυσοβέργης Κουροπαλάτη; 18 
χώματα καί τάφοι 285, 286, 287

Τ Τ Α Ρ ΟΡ Α ΜΜΑ Τ Α  στή μελέτη Ν. Άνδριώ τη.

Σελ . 35 σημ. 3 αντί V a lia n t  γράφε V a illa n t
» 35 » 3 » 113 13

37 στίχ. 18 » W o lkes  » V o lk e s
» 46 » 18 » esp rit » esprit
» 48 » 13 » ουσιαστική » ουσιαστικών
» 81 ■» 5 » A rk u s  » A rgus
» ' 87 » 23 » h a rf ija  » h a rt i ja
» 89 » 28 ή λέξις r is im  κλπ. vu διαγραφή
» 89 στίχ. 27 αντί ron » tron
» 92 » 1 » g eo m eatija  » g eo m etrija
» 74 » 5 » άντίδορον » άντίδωρον
» 94 5 » προσφορά—pro iznosenie 

— pro iznosen ie
γράφε προφορά

» 96 » 16 » S p r ic h w z rte r  s S p ric h w o rre r
» 97 27 » Na P e tra  nu » N a  P e tra  m u
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