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ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΓΟΥΛΟΥ

Η Α Γ Χ Ι Α Λ Ο Σ  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή  από του Βου?ν/αρικού Σχίσματος (1872) και τής Συνθήκης του Αγ. 
Στεοράνου δημιουργηθεΐσά προοπτική εις τον πολιτικόν βίον των Βαλκανίων 
ενεοράνιζε λίαν προσεχές τύ τέλος τού Ελληνισμού εις τα βόρεια τής Χερσο
νήσου, όπου από 24 αιώνων ούτος απετέλει το σπουδαιότατον στοιχεΐον τοΰ 
εκεί πολιτισμού, τον όποιον έγκατέστησε από τοΰ στ' π. X. αιώνος διά των 
ελληνικών αποικιών κατά μήκος τών δυτικών τοΰ Εύξείνου ακτών, από του 
Βοσπόρου μέχρι τών εκβολών τοΰ Δνεισιέρου, κα'ι σύν τώ χρόνφ έπεξέτεινεν 
εις το εσωτερικόν τής χώρας, δπου συγχρόνοος και παραλλήλως, άλλη όμάς 
ελληνικών αποικιών εκ τών βορείοον ακτών τοΰ Αιγαίου επετέλει το αυτό έρ- 
γον, διεισδύσασα βαθέως εις την χώραν τών ποικίλων θρακικών φυλών με
ταξύ Στρυμόνος και "Εβρου μέχρι τών ύπιυρειών τοΰ Αίμου. Τό εκπολιτι
στικόν τούτο έ'ργον τού Ελληνισμού ένισχύθη εκεί διά τών αΙώνων κατά την 
ελληνομακεδονικήν καί την ρωμαϊκήν περίοδον τής Ιστορίας καί τήν ύπερ- 
χιλιετή τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αΐ από τού γ' π. X. μετακινήσεις τών 
έκεΐθεν τού Δουνάβεως βαρβάριυν λαών έδημιοΰργησαν μακραίωνα πάλην 
μεταξύ τούτων καί τού επικρατήσαντος Ελληνισμού, αμυνόμενου υπέρ τής 
διασώσεως καί διατηρήσεως τού έργου του, υπό τήν κρατικήν, οικονομικήν 
καί πνευματικήν έννοιαν. 'Η πάλη κατέληγεν εκάστοτε εις επιτυχίας έκ περι
τροπής καί αποτυχίας, εν εξαρτήσει από τής κρατικής έπικρατήσεως μέχρις 
δτου από τού τέλους τοΰ ιδ' αιώνος διά τής τουρκικής κατακτήσεως έτέθη 
εκποδών ό σλαυϊκός παράγων, υπαχθείς πνευματικούς καί οικονομικούς υπό 
τον έλλ,ηνικόν. Ή  πάλη όμως τελικώς περιώρισε τό πλαίσιον τής δράσεως 
τοΰ Ελληνισμού εις όλιγωτέρας εστίας—κεντρικάς τινάς καί τάς όλίγας παρα
λίους τού Εΰξείνου πόλεις, έν αις ή Αγχίαλος υπήρξε σπουδαΐον κέντρον τοΰ 
εκεί ελληνικού πολιτισμού. Διά τούτο ή εις κρατικόν οργανισμόν διά τής Ρα)σ- 
σίας τφ 1878 δημιουργηθεΐσά Βουλγαρία, ή άπό τού η' αιώνος πείσμων αν
τίπαλο; τού βυζαντινού Ελληνισμού, κατέστησε τήν Άγχίαλον στόχον τού 
εθνικού της σωβινισμού μετά μίαν εικοσιπενταετίαν εξαφανίσασα αυτήν διά 
πυρός καί σιδήρου, καταστρέψασα εν αυτή παν δ,τι ύπήρχεν ελληνικόν καί 
αυτό τό όνομα’εκβου?ογαρήσασα είςΠομόριε (=Άγχίαλος)'). Οί "Ελληνες κά
τοικοι, πλήν ολίγων, φεΰγοντες τον έκβουλγαρισμόν, κατέφυγον εις τήν έλευ- 
θέραν Ελλάδα, δπου οί πλεΐστοι (4.000 περίπου) παρά τον “Αλμυρόν τού

1) Σ. Δ. Τούτο είναι συνήθεια τών Βουλγάρων. Τήν Φιλιππούπολιν λ. χ. ώνό- 
μασαν Π λόβδ ιφ  και τήν Στενίμαχον Ά σένοφ γκρα ν τ .



ΙΙαγασητικού και οί λοιποί βορείως της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τάς ωραίας 
παραδόσεις της παλαιάς πατρίου πόλεως.

Άλλ η ιστορία της παλαιάς ταυτης πατρίδος, πλήρης εκπολιτιστικής 
δράσεως, πρέπει νά περισωθη και διά τούς μεταγενεστέρους ήαών συμπολί- 
τας και διά την καθόλου τού ’Έθνους ημών 'Ιστορίαν. ’Ήδη τφ 1888 ό Άγ· 
χιαλίτης Θεμιστοκλής Παρασκευόπουλος, φοιτητής τής ’ Ιατρικής έγραψε τό 
πρώτον δοκίμων Ιστορίας τής Άγχιάλου, περιορισθεις εις μόνα τά μέχρι 
τής Άλώσεως γεγονότα, άνευ κριτικής και άνευ εξετάσεως πλήρους τών εθνο
λογικών στοιχείων τής πέριξ χώρας. Ή  παράλειψις δέ τής έκθέσεως τών μετά 
την άλωσιν χρόνων είναι σπουδαιότατη· διότι εξηγεί την διάσωσιν τού ελ
ληνικού τής πόλεως χαρακτήρος, τού γλωσσικού αυτής ιδιώματος και τον άκ- 
μαΐον πνευματικόν αυτής βίον. Αΐ από τού 1911 ένεργοΰμεναι άνασκαφα! 
τής βουλγ. ’Αρχαιολογίας, και τά άνευρεΟέντα τρισχίλιά του νομίσματα, άπο- 
κείμενα έν τφ Μουσείου τής Σόφιας, εύρεθέντα εις τό υπέδαφος τών Θερμών 
και άνερχόμενα μέχρι τού δ' π. X. αΐώνος, δεν παρέσχον είσέτι επικριβωμένα 
στοιχεία ιστορικής σημασίας διά την Άγχίαλον και τάς άλλας παραλίους τής 
Βορείου Θράκης πόλεις. Μετά τον Θ. Παρασκευόπουλον 'Ιστορικήν Μελέτην 
περί Άγχιάλου συνέταζε και κατέλιπε χειρόγραφον ό έκ Μεσημβρίας κατα
γόμενος καί έν Τεργέστη επί μακρόν ζήσας Μαργ. Κωνσταντινίδης, δστις καί 
περί Μεσημβρίας όμοίαν έφιλοπόνησε μελέτην καί άλλην περί Απολλωνίας 
(Σωζοπόλεως) '). Καί τήν μεν περί Μεσημβρίας έζέδωκε προ μικρού ό κ. Γ. 1
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1) Σ. Δ. Πριν από πολλά χρόνια ό μακαρίτης Μαργ. Κωνσταντινίδης, από τή 
Μεσημβρία Βορείου Θράκης, πού καταγίνονταν μέ ιστορικές μελέτες κέδημοσίευε στην 
«Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», όργανον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τά γραφόμενα 
του, μεταξύ άλλων έ'γραψε καί ιστορήματα για τήν Άγχίολο, τήν Άπολλιονία καί τή 
Μεσημβρία. Διατελώντας Γεν Γραμματεύς τοϋ Εμπορικού Επιμελητηρίου τής Ε λ
ληνικής Κοινότητος Τεργέστης εργάζονταν ώς ιστοριοδίφης καί φιλοδοξώντας μια 
ηθική τιμή, πού καί τού τήν άπέρριψαν, έζήτησε νά όνομασθή διδάκτωρ τής φιλο
σοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Τά έ'ργα του είχε στείλει, δημοσιευμένα καί μή, χειρόγραφα δλα σέ τρία βιβλία, 
στήν εδώ ’Εθνική Βιβλιοθήκη, δπου καί κατάκεινται κτήμα κοινό τών Ελλήνων. Μέ 
γράμματα παρακάλεσε κέμένα τότε, νά φροντίσιο γιά τήν ικανοποίηση τοϋ πόθου του 
πού έτάφη κιαύτός μαζί του άνεκπλήρωτος. Καί εγώ ό ίδιος έδημοσίευσα πολλά ανέκ
δοτα μικροτεμάχια στούς τόμους τοϋ ’Αρχείου Θρακικοΰ Θησαυροΰ.

Τήν ιστορία τής ’Απολλωνίας έδημοσίευσα ώς απλό ιστορικό κείμενο στά Θρα- 
κικά, (Βλ. ’Απολλωνία, Θρακικά, τ. Γ', σ. 150 κέξ.), διευθυντής τότε τοϋ περιοδικού, 
τής δέ Άγχιάλου στο ’Αρχείο τοϋ Θρακικοΰ Θησαυροΰ, (Βλ. Άγχίαλος, τ. ΙΣΤ',’Αρχ. 
Θρακ. Θησ.), κι αυτή ώς υλικό, γιά νά χρησιμεύσουν ποτέ γιά τή συγγραφή τής Θρα. 
κικής 'Ιστορίας τών Ελληνικών πόλεων τής Θράκης κατά τή γνώμη τοϋ μακαρίτη Κ. 
Μ. Άποστολίδη, πού έπρέσβευε δτι 'Ιστορία τής Θράκης δλης δέν είναι δυνατό νά 
γραφή άηρ ελληνική μόνον άποψη.

'Ιστορία τής Άγχιάλου έγραψε καί ό μακαρίτης Άδαμ. Ν. Διαμαντόπουλος, κα
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Μέγ«ς μετά τινων ιδίων προσθηκών, Αΐ δέ όίλλαι δύο παραμένουν ανέκδοτοι 
εις την Ε λληνικήν ’ Εθνικήν Βιβλιοθήκην (τμήμα Χειρογράφων) ‘). Περ'ι 
Άγχιάλου, έξ αφορμής των άθρόων εύρεθέντων αρχαίων νομισμάτων, ών 
πολλά τής πόλεως τούτης, έγραψε σημειώσεις ό Γερμανός αρχαιολόγος Mark 
L,. Strack εν Antiken Miinzen τής Kaizerl Akademie a' Wissenschaft 
έτ. 1912 Band II erst. Theil. s. 203—293.

Ή  από 70 ετών δμως δημιουργηθεΤσα πολιτική έν τή χώρα εκείνη κα- 
τάστασις, τήν οποίαν οι Βούλγαροι και οι εκ των Σλαύων συμπαθοΰντες 
προς αυτούς διά παντοίων νοθεύσεων τής'Ιστορίας προσπαθούν νά διαφωτί
σουν και δικαιολογήσουν τάς έθνικάς αυτών αξιώσεις εις βάρος τών 'Ελλή
νων, απαιτεί ν’ άντιταχθή κατ’ αυτών ή ιστορική αλήθεια και εξαχθούν τά 
αναμφισβήτητα συμπεράσματα, τά οποία περιορίζουν τά επί τής χώρας εκεί
νης δικαιώματα τών Βουλγάρων εις μόνην τήν πολιτικήν σκοπιμότητα και 
τήν βίαν. Διά τούτο παρακολουθούντες κατά πόδας τήν από τών άρχαιοτά- 
των χρόνων ιστορικήν έξέλιξιν τών γεγονότων εν τη χώρα ταύτη, έν τή οποίς*

θηγητής καί βυζαντινολόγος, πού γεννήθηκε στήν Άγχίαλο. Τήν Ιστορία του αυτή δη 
μοσιεύουμε στον ΙΘ' τόμο, σαν μια σύνθεση δοκιμίου, πού γράφηκε νά υπηρέτηση 
τό γενικό σκοπό τής συγγραφής Ιστορίας τοΰ Θρακικοΰ Ελληνισμού. Όμοΐως ιστο
ρίες έγραψε ό Κ. Μ. Άποστολίδης γιά τή Φιλιππούπολη καί Στενίμαχο. (Ό Στενίμα- 
χος Ά θ . 1929) Τό υλικό τής ιστορίας Φιλ)λεως έδημοσίευσα στα Θρακικά καί προ 
παντός στο Άρχ Θρ. Θησ. σιιστηματικώτερα στους τ. ΙΒ' κέξ., πραγματοποιιόντας 
μέρος τοΰ σχεδίου γιά τή συγγραφή Ιστοριών τών ελληνικών Θρακικών πόλεων. "Ο
μοια Ιστορία περί ’Απολλωνίας έγραψε ό Κ. Παπαϊωαννίδης, διδάσκαλος καί λαο· 
γράφος. 'Ιστορία τής Βιζύης (1886) έχουμε τοΰ Σάββα-Ίωαννίδου, διδασκάλου, μέσα 
στον ύπ’ άρ. 434 φάκελλο Βιβλ. Βουλής, πού τό περιεχόμενό του έδημοσιεΰσαμε στον 
ΙΕ' τόμο τοΰ Άρχ. Θράκης. Αυτό τό υλικό θά  χρησιμεύση γιά τον μέλλοντα ιστο
ρικό τής Θράκΐ)ς.'Υλικό έχουμε τής μυθικής καί Ιστορικής εποχής δημοσιευμένο από 
τον Κ. Κουρτίδη, πλούσιο στήν Ιστορία του περί Θράκης, από τον Άχιλλέα Σαμο
θράκη, από τό Γ. Λαμπουσιάδη, μέ πηγές από τούς αρχαίους ιστορικούς, καί μερι
κούς ξένους τοΰ Κ' αίώνος συγγραφείς ιστοριών, πού έθιξαν Θρακικά θέματα. (Βλ. 
'Ιστορία τής Θράκης Κ. Κουρτίδη,Άθήναι 1932. Πρβλ. Κριαρά, Κριτική Άρχ. Θρακ. 
Θησ., επίσης βλ. Ιστορία Θράκης Άχ. Σαμοθράκη καί Ιστορικόν καί γεοογραφικόν 
λεξικόν τοΰ ίδιου, Άρχ. Θρ. Θησ. Πρβλ. Κριτική Μ. Άποστολίδη).

Χρειάζεται λοιπόν πολύ εργασία γιά νά σκεφθοΰμε γιά έργο ιστορικό καί πο
λύς μόχθος καί μεγάλη επιστημονική καί αρχιτεκτονική δεξιό της. "Οταν θά έπιστή 
ή ώρα, ώριμασμένος θά προβάλη ό αρχιτέκτονας, πού θά σχεδιάση τό έργο καί θά 
τακτοποιήση καί θά χρησιμοποίηση τό υλικό. Ά ς  μή βιαζώμεθα λοιπόν, άλλ’ άς 
ελπίζουμε. Τά μεγάλα έργα χρειάζονται πολύν χρόνον καί πολλούς κόπους καί εργα
σία. Τώρα γρήγορα δεν υπάρχει τρόπος νά γραφή ή Ελληνική Θρακική Ιστορία, 
Τά θεμέλια δμως έχουν βαλθή πλέον καί προχωρούν.

1) Σ. Δ. Την περί Απολλωνίας έτύπωσα εγώ στά Θρακικά, τ. Γ'σ. 150 κέξ. ώς 
κείμενον1 άπλοΰν πιστά καί ασχολίαστα. Τής Άγχιάλου έξετυπώθη ομοίως εις τον ΙΣΤ 
Άρχ. Θρ. τόμον ώς κείμενον. Περί τής έκδόσεως από τον κ. Γ. Μέγαν τής Ιστορίας 
Μεσημβρίας βλέπε κριτικήν Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμος ΙΓ' σ. 269 κέξ.
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εύρίσκετο ή πόλις ημών, θά ΐδονμεν πότε και πόσον ήλλοιώθη ό φυλετικός 
χαρακτήρ τοΰ πληθυσμοί) της όλης Βορειοανατολικής Θράκης. Καί περί μέν 
τής Άγχιάλου, Μεσημβρίας καί Σωζοπόλεως ό ελληνικός αυτών χαρακτήρ 
ουδέποτε ήμφεσβητήθη, διότι μέχρι τοΰ 1885 ουδέ εις Βούλγαρος έ'ζησεν εκεί, 
ή δέ γλώσσα τών κατοίκων μέχρι του 1906 ήτο τόσον καθαρά ελληνική δσον 
ούδαμοΰ τής άλλης Θράκης καί πολλαχοϋ τών άλλων ακραιφνώς ελληνικών 
χωρών. Τό εσωτερικόν δμως τής χώρας από 300 περίπου ετών κατεκλΰσθη 
υπό Τούρκων, τών μονίμων από τοΰ 1.400 κυριάρχων αυτής, καί τών κατά 
μεγάλας ομάδας ύπ’ αυτών μετακληθέντων προς καλλιέργειαν τής γής Βουλ
γάρων εκ τών επέκεινα τοΰ Αίμου. Ύπό τοιαΰτας συνθήκας οί Βούλγαροι εκ 
τής βορείως τοΰ Αίμου μονίμου από τοΰ η' αιώνος εγκαταστάσεώς των είσ- 
χωρήσαντες κατά τον ιστ' αιώνα εις τήν Βορειοανατολικήν Θράκην οΰχί ώς 
ανεξάρτητος φυλή, έζων πολαικώς καί πνευματικώς ώς Ρούμ, έχοντες δηλ. 
τά κοινοτικά προνόμια τά χορηγηθέντα εις τό Οικουμενικόν 'Ελληνικόν Πα· 
τριαρχεϊον, ώς μέλη τών υπό τό Πατριαρχείον τοΰτο περιληφθέντων χριστια
νών τής κατακτηθείσης ύπό τών Τούρκων Ελληνικής (Ρούμ) αυτοκρατορίας, 
διοικούμενοι ύπό τών Τούρκου (δικαστικούς, οίκονομικώς, φορολογικούς) καί 
ύπό τοΰ Ελληνικού Πατριαρχείου, διά τών αρχιερέων (πνευματικώς).Ή βουλ
γαρική γλώσσα κατά τούς δύο πρώτους αιώνας—ιστ' καί ιζ '—μή καλλιερ- 
γηθεΐσα διά τοΰ σχολείου, τό οποίον δεν ύπήρχε, ύπεχώρησε προ τής επισή
μου τουρκικής (τών δικαστηρίοον, τής αστυνομίας, τοΰ εμπορίου) καί τής ελ
ληνικής (τής Εκκλησίας) καί έπλουτίσθη δι’ άφθονων στοιχείων τών δύο 
τούτων γλωσσών J). Έθνοφυλετική κίνησις ύπό τήν πίεσιν εθνικής συνειδή- 
σεως, οία ή τών κλεφτών καί αρματολών ’Ελλήνων (από τοΰ τέλους τοΰ ιε' 
αιώνος), δεν έσημειώθη προ τοΰ τέλους τοΰ ιη' αιώνος παρ’ αύτοΐς, ούτε 
πνευματική άφύπνισις διά τής ΐδρύσεως πνευματικών κέντρων έν τή ’Ανα
τολή ή έν Ευρώπη, ουδέ φιλολογική ή επιστημονική έκδήλωσις έν τή γλώσση 
των. Είναι φυσικόν λοιπόν νά άποκατασταθή ή αλήθεια περί τής εκπολιτι
στικής δράσεως τών έν Θράκη κέντρων 1 2) τοΰ Ελληνισμού εντός τοΰ πλαισίου 
τοΰ ιστορικού βίου τής ελληνικής φυλής. Αΐ πηγαί τών περί τούτου πληρο
φοριών ημών είναι ώς επί τό πλείστον έλληνικαί: ιστορικοί, χρονογράφοι, 
γεωγράφοι, ποιηταί, περιηγηταί, εκκλησιαστικοί άνδρες, μνημεία τέχνης πε- 
ρισωθέντα έν δλω ή έν μέρει ή περιγραφέντα ύπό συγχρόνων ή μεταγενε
στέρου. Όλίγισται είναι λατινικαί καί μόνον από τοΰ ια' αιώνος σπα-

1) Σ. Δ. Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. ΙΖ', Τά ελληνικά στοιχεία εις τήν Βουργαρι- 
κήν Ν. ’ Ανδριώτη.

2) Σ. Δ. Τήν Φιλιπποΰπυλιν, Στενίμαχον καί τάς τής Ροδόπης μονάς, τήν έπαρ' 
χίαν Καβακλή μέ τάς 1 1  κοηιοπόλεις καΰαρώς Ελληνικός καί τάς παραλίους πόλεις 
τοΰ Εύξείνου Βάρναν, Άγχίαλον, Σωζόπολιν, Μεσημβρίαν, ιός παραδέχεται καί ό 
Jirecek καί άλλοι Βούλγαροι επιστήμονες ιστορικοί καί εθνολόγοι καί γλωσσολόγοι.
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νιώταται εις άλλας γλώσσας. Τάς πηγάς ταύτας οΐ νεώτεροι ούχί πάντοτε 
ήρμήνευσαν δρθώς, άλλ5 υπό τό πρίσμα των συμπαθειών η αντιπαθειών προς 
τον Ελληνισμόν και ούτως έδημιουργήθησαν ψευδείς αντιλήψεις, έφ3 ών σή
μερον στηρίζονται αΐ αξιώσεις των Σλαύων τής Βαλκανικής, Βουλγάρων και 
Σέρβων, και τών νεορρωμαίων Ρουμάνων. Αΐ ψευδείς δμως αΰται αντιλή
ψεις ήδη από του παρελθόντος άνεσκευάσθησαν υπό ήμετέρων τε και ξένων 
και ή ιστορική αλήθεια άπεκατεστάθη ^ .Έ ν τοΰτοις οΐ Σλαύοι και μάλιστα 
οί Βούλγαροι εξακολουθούν ουτω μορφοΰντες τον λαόν αυτών και διδάσκον
τες από τής έδρας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων τό ιστορικόν ψευδός προς μόρ- 
φωσιν τής κοινής γνώμης, ήτις έχει μέν όριστικώς ήδη διαφωτισθή, άλλα 
τούτο μέν ανήκει εις τό έστω και πρόσφατον παρελθόν, ένίρ ή έπανάληψις 
ή συνεχής του ιστορικού ψεύδους ενώπιον τής νέας γενεάς άνευ τής αντιπά
λου διαψεΰσεως καταλείπει τι κέρδος υπέρ του ψευδομένου, πλήν εΐ μή τις 
επικριτής αυτού ευρωπαίος καταγγείλη τό ψευδός, ως συνέβη εις τον νεαρόν 
Βούλγαρον λέκτορα τού πανεπιστημίου του Βερολίνου Gantzo Tzenof 1 2).

Διά πάντα τάνωτέρω ένόμισα και άναγκαΐον και σκόπιμον, εις τήν ιστο
ρίαν τής 'Άγχιάλου, νά μή αγνοήσω μηδέ ν’ άποκλείσω εξ αυτής τό εθνολο
γικόν στοιχεΐον, ώς προς τό όποιον οΐ Βούλγαροι δσον ασθενέστεροι είναι, 
τόσον εντονώτερον έπιμένουσι. Αΐ βραχυχρόνιοι έπιδρομαι δέν έδημιούργη- 
σαν ουδέποτε και ούδαμου λόγον εδαφικών διεκδικήσεων" ούτε τα περισο)- 
θέντα σλαυϊκά τοπωνύμια από τών παλαιών σλαυϊκών ομάδων του ζ' και η' 
αΐώνος, δεχθέντων ως ειρηνικών εποίκων υπό τών Ελλήνων αύτοκρατόρων 
—και οϊτινες δέν ήσαν Βούλγαροι—και διά τών αΐοόνων μέχρι τού δεκάτου 
έξελληνισθέντων χωρίς ν3 άφήσουν ίχνη σλαυικής επιρροής ούτε εις τον βίον 
ούτε εις τήν γλώσσαν τής χώρας, δέν δημιουργούν τοιούτο δικαίωμα επί τής 
Θράκης και τής Μακεδονίας, αΐτινες πολύ περισσοτέρους αιώνας κατείχοντο 
υπό τών Ελλήνων ώς χώραι ελληνικού Κράτους και πολιτισμού και γλώσ- 
σης. Οΐ λόγοι τής εΕαφανίσεως αυτών έν μέσω τού ελληνικού κόσμου είναι 
of αυτοί καί ισχυρότεροι ή τών απειραρίθμων Σλαύων, οϊτινες από τού ζ' 
αΐώνος κατέκλυσαν τήν Ευρώπην μέχρι τού Ρήνου και δμως μέχρι τέλους 
τού ιδ' αΐώνος έξέλιπον μέχρι τού Βιστούλα, άφήσαντες ώς ίχνη τής διαβά- 
σεως και πολλαχού έγκαταστάσεως αυτών τήν Μοραυΐαν, πολλά τοπωνύμια 
έν Σαξωνία και Πριοσσία καί πολυπληθείς λέξεις εις διάφορα γερμανικά 
ιδιώματα, άποκομίσαντες έκεΐθεν άλλας τόσας γερμανικάς εις τήν ιδίαν αυ
τών γλώσσαν (τήν πολωνικήν και τήν ρωσσικήν).

1) Σ. Δ. Και μάλιστα μέ τήν νέαν επιστήμην, τήν λαογραφίαν, ώς έκαμε ό ’ Αν. 
Χ ουρμουζ ιάδης  μέ τ ’ Α ναστενάρ ια  του.

2) Σ. Δ. Βλ. Δ. Π ετροπούλου ,  Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων καί Βουλγάρων, 
δημοσίευμα Εταιρείας Θρακικών Μελετών ΰπ’ άριίΚ 28. έτ. 1954. Πρβλ.Άρχ. Θρακ, 
Θησ. τ Β' σ. 30 —Β1 καί Byzand. Zeitscbrift τ. 36, σ. 431—35,
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ΓΤΟΤΤΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ή  νοτίως τοΰ Αίμου κατά τό πλεΐστον ορεινή Χερσόνησος1) επαι- 
σθητώς ταπεινοΰται προς τάς άκτάς το\3 Εύξείνου Πόντου, σχηματίζουσα εις 
τό κέντρον τοΰ ανατολικού ήμίσεως αυτής πεδιάδα, την οποίαν διαρρέει ό 
μόνος αξιόλογος ποταμός "Εβρος και οΐ μικροί παραπόταμοί του, κατερχό- 
μενοι εκ τοΰ Αίμου και τής Ροδόπης. Ή  πεδιάς αΰτη άνευ σπουδαίων τοΰ 
εδάφους ανωμαλιών, φθάνει μέχρι τοΰ κόλπου τοΰ Πύργου, δπου ή ακτή 
σχεδόν πανταχοΰ απολήγει εις αμμώδη αίγιαλόν. Ό κόλπος οΰτος, ό μόνος 
τής χερσονήσου επί τοΰ Ευξείνου, τοΰ οποίου τό βόρειον άκρον κατέχει ή 
Μεσημβρία, τό δέ νότιον ή Σωζόπολις (ή αρχαία "Απολλωνία), διά μικράς 
προεξεχούσης χερσονήσου διαιρείται εις δύο τμήματα, τό μεταξύ Μεσημβρίας 
και "Αγχιάλου, κειμένης επί τής προβλήτας τής χερσονήσου ταύτης, και τό 
μεταξύ ταύτης και τής Σωζοπόλεως, εις τό βάθος τοΰ οποίου κεΐται ό Πύρ- 
γος. Ή  άνά τον κόλπον τοΰτον διαμόρφωσις τοΰ εδάφους καί δή τής παρα
λίας μαρτυρεί περί τής διαβρωτικής ένεργείας τής θαλάσσης' τοΰτο άποδει- 
κνύουν αΐ εις τήν εκ νότου είσοδον τοΰ κόλπου νησίδες, οπού κεΐται ή Σω- 
ζόπολις, καί ή έν συνεχεία τούτων ανωμαλία τής προς τον Πύργον ακτής καί 
αύτοΰ τοΰ μυχοΰ τοΰ κόλπου, μάλιστα δέ πάντων τα μεγάλα τμήματα των 
θαλασσίτον τειχών τής "Αγχιάλου, τά οποία εύρίσκονται νΰν ΰφαλα εις άπό- 
στασιν ενός περίπου μιλίου από τής παραλίας, αϊ λεγόμεναι. Ξέρες, επί τών 
οποίων προσκρούουν καί καταστρέφονται κατ’ έτος καταπλέοντα έκ βορρά 
ιστιοφόρα πλοία1 2 3 4 * * *). Εις τήν διαμόρφωσιν ταύτην τοΰ εδάφους δεν είναι ξέ
νος καί δ "Ηφαιστος, ως μαρτυρεί ή ΰπαρξις δύο λιμνών ΒΑ τοΰ Πύργου 
καί ΒΑ τής Άγχιάλου καί αι περίφημοι θερμά ι,  τά τουρκιστί λεγόμενα 
Δ ίτζα8), ή παλαιά' κατά τον Hammer Ύ δρανλ ίς ή .  Πότε συνετελέσθη ή 
εδαφική αΰτη άλλοίωσις δεν είναι γνωστόν. Κατά τόν πρώτον μ. X. αιώνα 
τά θαλάσσια τής πόλεως τείχη ύψοΰντο απειλητικά προ τών έκ νότου πλεόν

1) 18—28° Α. μήκους καί 44—42° Β. πλάτους.
2) Ή διαβρωτική ενέργεια τής θαλάσσης επί τής θρακικής ακτής μαρτυρεΐται 

καί έκ τής αναγραφής τοΰ Θεοφάνους δτι επί ’Ιουστινιανού τοΰ Α' τώ 543 «έπανέ- 
στη ή θάλασσα τή Θράκη επί μίλια τέσσαρα καί έκάλυψεν αυτήν επί τά μέρη Όδη- 
σοΰ καί Διονυσοπόλεως καί ’Αφροδισίου καί πολλοί έπνίγησαν» Χρον. σ. 244 έκδ- 
De Boor.

3) Ούτως ώνόμασαν οί Τοΰρκοι καί τάς παρά τήν Λίτιτζαν εγγύς τής Ροδόπης 
Θέρμας, νοτιοδυτικώς τής Άδριανουπόλεως.

4) Hammer. Histoire de l ’empire Ottoman, traduct. francaise J. Hellert,
1837 t. VIII p. 275. Περί τών ήφαιστειωδτΰν ενεργειών άνά τάς δυτικάς τοΰ Εύξεί- 
νου άκτάς μαρτυρεί τό υπό τοΰ Στράβωνος (σ. 265 τής έκδ. M uller— Diibner 1853)
λεγόμενον περί τής πόλεως Βύζωνος, (νοτίως τής άρχαίας Καλλάτιδος, βορείως τοΰ
άκρωτηρίου τοΰ Αίμου) «ής κατεπόθη πολύ μέρος έκ σεισμών». Περί τούτου διέλαβε
διεξοδικώς ό άρχιτέκτων Κούπας έν τώ περιοδικά) τοΰ Έλλ, Φιλ, Συλλόγου Κων)λεως·
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των ταξειδιωτών, ών δ ’Οβίδιος πλέων εξόριστος εις Τόμιν της Σκυθίας, ικέ
τευε τούς θεούς ϊνα ή φέρουσα αυτόν ναΰς «τοϊς νοτίοις ωθούμενη άνεμοις 
τολμηρά τάς επισφαλείς άντιπαρέλθοι Κνανέας και τής Θυνιάδος τον κόλ
πον, κάκεΐθεν διά τής πόλεως τού ’Απόλλωνος υπό τά υψηλά διέλϋοι της 
Άγχιάλου τείχη, δπόθεν τής Μεσημβρίας τούς λιμένας και την ’Οδησσόν 
και τά ύψη τής επωνύμου τού Βάκχου πόλεως (τ.έ. τής Διονυσουπόλεως πα- 
ρακάμψοι» ‘). Μέχρι δε των Σταυροφοριών ή Άγχίαλος έξηκολούθει ούσα 
δ έν τφ Εύςείνω πολεμικός τού κράτους λιμήν, δπου συνεκεντρούτο δ στόλος, 
ενώ από ξηράς έστάθμευεν δ βυζαντινός στρατός κατά τάς πέραν τού Αϊμου 
στρατείας του. Και σήμερον δ’ ετι ή προς τά ύφαλα λείψανα τών τειχών εκ- 
τασις είναι άβαθής' εις δέ την νοτιοανατολικήν παραλίαν υπάρχουν λείψανα 
τών τειχών τού λιμένος, ποικίλου μεγέθους καί σχήματος λίθινοι όγκοι, ιδία 
κάτω τής παλαιάς τών άρρένων Σχολής και εις τό Λιμνιό. Και ταΰτα μέν από 
θαλάσσης, δπου δ λιμήν ήτο ασφαλέστερος τού τής Σωζοπόλεως, περισσότε-f
ρον εκτεθειμένου εις τούς βορειοανατολικούς ανέμους, και ευρύτερος αυτού, 
δι’ δ και άπέβη δ κυριοκατος τού βυζαντινού κράτους έν τφ Εύξείνφ λιμήν.

2. ’Από ξηράς δέ ή πόλις έξετείνετο προς τό τέλος τής μακράς κεντρι
κής πεδιάδος, περιοριζόμενον από δυσμών, βορρά και νότου υπό τών ανατο
λικών παραφυάδων τού Μεγάλου και Μικρού Αίμου, καί από τών βυζαντι
νών χρόνων δνομαζόμενον Κάμπος της Άγχιάλου 1 2), ιδία τό βορειοδυτικόν 
αυτής μέρος3). Έκ τούτου φαίνεται σαφώς δτι τό άνωθεν τού λιμένος κύ
ριον τμήμα τής πόλεως έξετείνετο νοτιοδυτικούς μέχρι τής άμπελοφύτου περιο
χής, τής καλούμενης Παληόκαστρον, έκ τού εκεί άλλοτε ευρισκομένου φρου
ρίου4). Έξετείνετο δέ ή πόλις εις μέν τούς πρώτους τής ίδρύσεώς της χρό
νους ούχΐ πολύ μακράν τής θαλάσσης καί δή προς τό ΒΑ μέρος, παρά τήν 
άλατοϋχον λίμνην, δπου καί σήμερον σώζονται ίχνη παλαιοτάτου συνοικι
σμού τών άλατοπαραγωγών. Σύν τώ χρόνφ δμως, αύξανομένου τού πληθυ
σμού καί διά τήν σπουδαιότητα αυτής ως έμπορικοΰ κέντρου καί συγκοινω-

1) Ovid. Tristia I, ίο, 36. Haec, precor, evincat propulsaqtte flantibus 
Austris I transeat instabiles strenua Cyaneas | Thyniacosque sinus, et ab bis 
per Apollinis urbem | alta sub Anchiali moenia tendat iter, | inde Mesembria- 
cos portus et Odesson et arces praetereat dictas nomine, Bacche, tuo.

2) Θεοφάν. Χρον. σ. 433 καί πληθ. «κάμποι», αύτ. σ. 376.
3) Θεοφάν. σ. 376 «τά δέ καβαλλαρικά εις τούς άνω-θεν τής Άγχιάλου κάμπους 

άπιθηκεΰσαι προσέταξεν»'
4) Τυχαία εκσκαφή εις τό κτήμα αμπελουργού, 500 μέτρα ΒΑ τής Μονής τού 

Ά γ. Γεωργίου, τφ 1937, άπεκάλυψεν εις βάθος 7—8 μέτρων μεγάλα λίθινα κτίσματα 
3—4 μέτρων, έν οΐς έ'νσημον πλάκα καί υπόγειον οχετόν καί ύπερχίλια κρανία αν
θρώπων καί άλλα οστά. Εις άλλην δέ άμπελον εύρέθη έκσκαφεΐσα πλάξ, ίσως σαρ
κοφάγου, μέ κοσμήματα τής χριστιανικής περιόδου, Οί Βούλγαροι αρχαιολόγοι ανά
γουν ταΰτα εις τόν στ' αιώνα μ. X.

/
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νκκκοΰ στάθμου εντεύθεν και εκεΐθεν του Αίμου, έπεξετάθη και ΝΑ μέχρι 
της σημερινής θέσεως Χωνιάτια καί των Τ ύμβων’). ΕΙς τό βάθος τοϋ κάμ
που τής Άγχιάλου καί εις τάς τρεις αύτοϋ πλευράς εγείρεται φυσικόν ερυμα 
εκ μεμονωμένων του Αίμου παραφυάδων, αίτινες άφίνουν μεταξύ των στε
νάς ή εΰρυτέρας διόδους, διά των οποίων έγίνετο ή συγκοινωνία προς Β. μέν 
προς τον Αίμον καί την πέραν αύτοϋ χώραν, πρός Ν. προς την Ά ν. Θράκην 
καί τό Βυζάντιον, πρός Δ. δε εις την πέραν τοϋ Τόντζου ποταμού και του 
'Έβρου μεγάλην κοιλάδα μεταξύ τοϋ μέσου "Εβρου και τής Ροδόπης έκτει- 
νομένην. Διά των διόδων τούτων, από τής Ρωμαϊκής εποχής έστρώθησαν 
δημόσιοι καί στρατιωτικαί οδοί, ών ή μέν εκ νότου έφερε πρός τάς ανατο
λικός διόδους τοϋ Αίμου, τον Ζυγόν των Βυζαντινών, μέχρι Νικοπόλεως 1 2)’ 
ή δε εκ Δ. πρός Α.κατέληγεν εις τήνΆγχίαλον, την οποίαν συνέδεε μετά τής 
Άδριανουπόλεως διά τοϋ κέντρου τής διασταυρώσεως των δυο οδών παρά 
την Καβυλην (ν. Σελέμνον) καί Τραϊανήν Αύγοΰσταν (ν. Στάρα Ζαγόρα), 
καί πρός Δ. μετά τής Φιλιππουπόλεως 3 4).

3. Ή  πεδιάς ή ό Κάμπος τής ’Αγχιάλου έχει έδαφος ομαλόν καί γονι- 
μώτατον με πλουσιωτάτην βλάστησιν, ένθα ευδοκιμεί ή άμπελος από αρχαίων 
χρόνων καί καρποφόρα δένδρα ώς ή κέρασος εις τά διάφορα αυτής είδη, ή 
άπιδέα, ή κάρυά, ή μηλέα, ή συκή, ή λεπτοκαρυά, ή κράνεια, ή κερατέα. Ή  
άμπελος από τών παλαιοτέρων βυζαντινών χρόνων έκάλυπτε μέγα μέρος τοϋ 
κάμπου, καί μέχρι τής καταστροφής τοϋ 1906 επί τρίωρον διήρχετό τις πρός 
Δ. μεταξύ άμπελοφύτων εκτάσεων *). Ή  αμπελουργία καί οινοπαραγωγή 
ήδη από τών πρώτων χρόνων τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως μαρτυρεϊται διά 
τής επί νομισμάτων τής Άγχιάλου παραστάσεως τοϋ Διονύσου, τοϋ Βότρυος, 
τοϋ Κανθάρου. Εις δύο όμως έκ διαμέτρου απ’ άλλήλων άπέχοντα σημεία ή 
πεδιάς τής Άγχιάλου έπαρουσίαζε δύο στοιχεία, άποδεικνύοντα τον ήφαι- 
στιάιδη χαρακτήρα τοϋ εδάφους : πρός μέν τά Β. Α. καί εις την άμεσον τής

1) Τών στρατιωτικών δηλ. σκοπιών καί σταθμών τής βυζαντινής περιόδου (σήμ. 
τοϋμπες). Τών τΰμβιον τούτων διαφέρουσιν οί πολλαχοΰ τής Θράκης ευρισκόμενοι 
τεχνητοί λόφοι φορητού χώματος επί τών τάφων βασιλέων ή επιφανών πολεμιστών, 
συνήθεις δέ καί παρά τοϊς άρχαιοτάτοις “Ελλησι, (Σ. Δ. Βλ. Έπιπιτΰμβιον Χρ. 
Τσούντα, Μ. 'Α ποστολ ίδη ,  Περί τύμβων καί τάφων).

2) Ζωναρ. Τστ. XV, 16 σ. 3 4 8 -3  i9 εκδ. Teub.
3) Μυρτίλου Άποστολίδου. Συλλογή αρχαίων επιγραφών έν Τραϊανή Αύγούστη 

καί περί αυτήν, έν Θρακικοΐς Η' (1937) σ. 69.
4) ’Άννα ή Κομνηνή έν τή περιγραφή τής στρατείας τοϋ πατρός της Αλεξίου 

Α' (1081—1118) κατά τών Κουμάνων, ώς εξής περιγράφει την πεδιάδα τής Ά γχιά
λου : «Τό δέ κάστρον ή Άγχίαλος τοιαύτης έτυχε θέσεως’ δεξιόθ·εν μέν τήν Πον- 
τηράν είχε θάλασσαν- έξ εύωνύμου δέ τραχΰν τινα τόπον καί δύσβατον καί ΰπάμπε- 
λον καί τοϊς ιππόταις (=Άππεϋσι) εΰοδον τον δρόμον μή παρέχοντα» Άλεξιάς II σ. 
61 κέξ. 66—69 καί 178.
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πόλεως γειτονίαν υπάρχει μικρά λίμνη, ήτις παρέχει τό ύδωρ προς παραγω
γήν τοΰ θαυμασίου άλατος, την πηγήν τοϋ κυριωτάτου πλούτου τής Άγχιά- 
λου '), προς δέ τά Ν. Δ., εις άπόστασιν 17 χιλιομέτρων υπάρχουν θερμα'ι 
θειούχοι πηγαί, τά λεγάμενα Λίτζα.

4. Τό Κλίμα  τοΰ τόπου είναι συνήθως εΰκραές, παρά πάσαν τήν γειτο
νίαν τοΰ Αίμου, καί μετριάζεται από τής θαλάσσης. Ό χειμών εκεΐ δεν εί
ναι δριμύς και ή χιών πίπτουσα από των μέσων τοΰ ’Ιανουάριου ούτε πολλή 
είναι οΰτε πολύ παραμένει επί τής γής 1 2). Τουναντίον ορμητικοί καί θυελλώ
δεις είναι οΐ βορειοανατολικοί άνεμοι, οϊτινες δεν ςρείδονται ούδ’ αΰτοΰ τοΰ 
κόλπου τοΰ Πύργου, τοΰ βαθυτάτου τής ευρωπαϊκής τοΰ Εύξείνου παραλίας, 
καί ή «οργίλη Εύξεινος (θάλασσα), ή μητρυιά των πλοίων», κατά τον ποιη
τήν, σπανίως δΐ’ δλου τοΰ έτους παρέχει, καί εις τό μέρος τοΰτο γαλήνην. 
Τω 765)6 δτε δ αύτοκράτωρ Κτονσταντΐνος δ Ε\ εστράτευσε κατά των Βουλ
γάρων καί «άπέστειλεν επί Άχελόν—ώς επί τό δημοτικώτερον ήδη από τοΰ 
η* αΐώνος ώνομάζετο ή ’Αγχίαλος—2.600 χελάνδια, εξοπλίσας αυτά εκ πάν
των των θεμάτων», βόρειος άνεμος πνεύσας συνέτριψεν αυτά «προσωρμι- 
σμένα εν ταϊς άκταΐς» καί έπνίγη πολύ μέρος των έπιβαινόντων στρατευμά
των, καί ταΰτα κατά μήνα ’Ιούνιον 3).

ΙΙ· ΚΤΙΣΙΣ ΤΗ Σ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

5. Ή  Άγχίαλος ήτο αποικία ιωνική, έξ εκείνων τάς όποιας από τοΰ 
r\' αιώνος π. X. ϊδρυσεν ή μεγίστη των τότε πόλεων τοΰ Μικρασιατικού ελ
ληνισμού Μίλητος, άνά τάς άκτάς τής Προποντίδος καί τοΰ Εύξείνου Πόν
του, έπεκτείνασα δι’ αυτών τό έμπόριόν της καί δι’ αυτού τον ελληνικόν πο
λιτισμόν εις τήν Βορειοανατολικήν Ευρώπην 4) .Άπό τής Όλβίας μέχρι

1) Ή λίμνη αυτή κατά τήν ’Άνναν Κομνηνήν (’Αλεξίας II σ. 61 έκδ. Teubn). 
εκαλείτο Ιερά λίμνη... άγχοϋ τής Άγχιάλου διακειμένη καί διάφορος των Θερμών (αύτ.)

2) 'Υπήρξαν όμως περιστάσεις έξαιρέτως δριμυτάτου χειμώνος, οΐα ή τοϋ 764, 
δτε ή παραλία τοϋ Εύξείνου έκαλύφθη υπό παχυτάτου στρόίματος πάγου 30 πήχεων (;) 
έφ’ ου έπεκάθισε χιών ετέρων 20 πήχεων, άπό των ακτών τής Ρωσσίας «μέχρι Με
σημβρίας καί Μήδειας», ώς αναγράφει ό Θεοφάνης (σ. 434), δστις ήτο καί σύγχρονος 
καί μάρτυς τοϋ λεπτομερώς περιγραφομένου γεγονότος.

3) Θεοφ. σ. 437. ΙΙρβλ. καί Ζωναρ. XV, 9 σ. 353, οστις άντί τής Άγχιάλου 
γράφει Μεσημβρίαν.

4) Περί τής εύρυτάτης αποικιακής κινήσεως τής Μιλήτου βλ., Raoul Rochette. 
Antiquites grecques dti Bosphore Cimmerien. Paris 1823. Minns: Scythians 
and Greeks, Cambridze 1913 καί κριτικήν τούτου υπό Seure έν Journal des sa
vants 1913 nov—decembre καί Μ. P. Rostovtsef έν Περιοδικώ τοϋ 'Υπουργείου 
τής Παιδείας τής Ρωσσίας 1913 Νοεμβ. καί Ίουλιανοΰ Koulakovski: Ελληνικοί 
πόλεις άνά τάς άκτάς τοΰ Εύξείνου καί τό παρελθόν τής Ταυρικής. Κίεβον 1906· 
”Ετι τά σχετικά άρθρα τής Real Encyclopadie τών Rauly— Wissowa — Kroll καί

ι
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Σαλμυδησσοΰ ή εΰρο^παϊκή παραλία τοΰ Εΰξείνου ήτο κατεσπαρμένη κυρίως 
υπό ιωνικών της Μιλήτου αποικιών, ήσαν δε αΰται από Β προς Ν. ή 'Ιστρία» 
υΐ Τομείς (ή Τομείς κατ’ Άρριανόν, και Τόμις), Καλαντία ή Κάλλατις, Κα
ρών λιμήν, Τετρισίάς, Διονυσόπολις, Όδηοός, Ναύλοχον, *Αγχίαλος, 
5Απολλοονία, Χερσόνησος, Θήρας, Περοντικόν, Θυνιάς, Σαλμυδησσός, Φι- 
λέας, Δέλκος· ή Μεσημβρία ήτο αποικία Μεγαρέων. Τούτων τών Ιωνικών 
μία τών αρχαιότατων ήτο ή Απολλωνία, τής οποίας ή κτίσις ορίζεται κατά 
προσέγγισιν περί τό 590 π. χ. '), τούτης δέ κτίσμα αναγράφεται υπό τών 
παλαιών Περιηγητών και Γεωγράφων ή ’Αγχίαλος. Ό Στράβων π.χ. άνα- 
γράφων τάς ελληνικός πόλεις τών δυτικών του Εΰξείνου ακτών, μετά την 
Μεσημβρίαν θέτει την Άγχίαλον : «ειτ’ Άγχιάλη άπολλωνιατών πολίχνιον, 
καί αυτή ’Απολλωνία» 3). 'Ο εις τον Άρριανόν αποδιδόμενος ΓΙερίπλους 
Εΰξείνου Πόντου γράφει : «Έκ δέ Αίμου εις Μεσημβρίαν πόλιν στάδιοι 90, 
δρμος ναυσί καί έκ Μεσημβρίας εις Άγχίαλον πόλιν στάδιοι 70, καί εξ 
Άγχιάλου εις Απολλωνίαν 180» 3) *0 Στράβων ταΰτα παρέλαβεν από του 
παλαιοτέρου Περιηγητοΰ Σκΰλακος τοΰ Καρυανδέως (δ', αιώνος), έν τφ Πε· 
ρίπλφ τής Μεσογείου θαλάσσης γράψαντος : «Άπό δέ Μεσημβρίας εις Ά γ 
χίαλον πόλιν, έχουσαν καί λιμένα τοΤς άφ’ εσπέρας άνέμοις, στάδιοι Ο! μι
λιά Θ! Άπό δέ Άγχιάλου εις Απολλωνίαν πόλιν, έχουσα καί λιμένας μεγά
λους δυο, στάδιοι ρπ" 4), δ Πλίνιος επίσης αναγράφει καί τάς τρεις πόλεις, 
Μεσημβρίαν, Άγχίαλον, Απολλωνίαν, παρεμβάλλων μεταξύ, τών δυο τελευ
ταίων ύπάρξασαν ά'λλοτε πόλιν Ά νθιον, την δ’ Άγχίαλον τοποθετεί δπου 
πρότερον ήτο ή Μέσσα δ).Ό  σύγχρονος τοΰ Πλινίου Πομπώνιος Μέλας άνα-

Ο. Tafrali έν Revue d’Archeologie 1925 p 238—292 καί συλλογήν Peuples et Ci
vilisations t. II. La Grece de Guerres Mediques a la conquete romaine 
p. 38 κέξ.

-) Παπαϊωαννίδου. 'Ιστορία τής έν Πόντφ Άπολλωνίας-Σωζοπόλεως. Θ)νίκη 1933.
2) Στράβ. VII, 319. Ό Θ. Παρασκευόπουλος σ. 13 καί 20 παρανοήσας τον Στρά

βωνα ένόμισεν δτι κατ' άρχάς ή ‘Αγχίαλος έλέγετο Απολλωνία. Ό Στράβων όμως 
άναγράψας πρώτον τάς κυριωτέρας άπό τοΰ ’Ίστρου μέχρι τής ’Απολλωνίας ελληνι
κός αποικίας έ'πειτα έπάγεται «Έν τω μεταξύ δέ διαστήματι τω άπό Καλλάτιδος εις 
’Απολλωνίαν Βυζώνη τ,έ έστι. . καί Κρουνοί καί Όδησός... καί Ναύλοχος. Ειτα τό 
Αίμον δρος... ειτα Μεσημβρία... εΐτ’ Άγχιάλη... καί αυτή ’Απολλωνία».

3) Κεφ. XXIV, 5.
4) Fragmentum Peripli Ponti Euxini et Moeotidis, hactenus ineditum. Ή 

άναγραφή δμως «μιλίων» καταβιβάζει τό άπόσπασμα εις ρωμαϊκούς χρόνους.
5) Hist. nat. IV, II Nunc in ora Mesembria (ϊσ. Mesembriae) Anchialum, 

ubi Messa fuerat Astice regio habuit oppidum Anthium ntmc est Apollonia· 
To χωρίον είναι έφθαρμένον. Φαίνεται μάλλον δτι έν τή παραλία τής Μεσημβρίας, 
ένθα ύπήρξεν ή Μέσσα, νϋν υπάρχει ή ’Αγχίαλος καί δπου άλλοτε ύπήρξεν τό Ά ν  
θιον, έν τή έπαρχία ’Αστικής (έκτεινομένη άπό Περίνθου μέχρι ’Απολλωνίας. Πτο
λεμαίου Γεωγραφία III, 11, 6) νυν είναι ή Απολλωνία.
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γράφει από τοΰ λιμένος Κρουνών κατά σειράν την Διονυσόπολιν, Όδησόν, 
Μεσημβρίαν, Άγχίαλον.

6. Πότε ακριβώς εκτίσθη ή Άγχίαλος δεν δΰναται εκ τών ύπαρχόντοον 
στοιχείων νά όρισθή, μετά τό έτος της ίδρΰσεως της Απολλωνίας. Πάντως 
λόγοι έκμεταλλεΰσεως της τε παραλίας και τής ένδοχώρας ταχέως προυκάλε* 
σαν τούς Μιλησίους τής Απολλωνίας νά εγκατασταθούν και εις την απέ
ναντι ακτήν, οπού περί τό 515 π. X. είχον έγκατασταθή οί Μεγαρεϊς τής 
Καλχηδόνος και τοΰ Βυζαντίου, φεύγοντες τούς Πέρσας τού Δαρείου, κα'ι 
'ίδρυσαν την Μεσημβρίαν. Έάν οϊ Μεγαρεϊς οίκισταί τής Χαλκηδόνος (677 
π. X.) 17 μόνα ετη μετά την ιδρυσιν ταΰτης, άντιληφθέντες την ύπέροχον 
θέσιν τής απέναντι ευρωπαϊκής παραλίας και τού Χρυσού Κέρατος, έκτισαν 
επ’ αυτής τό περι?νάλητον Βυζάντιον '), έκ Μεσημβρίας δε άπφκισαν βορείως 
τού ακρωτηρίου τοΰ Αίμου τό Ναΰλογον 1 2 3), οΰδέν τό παράδοξον άν οί Μι- 
λήσιοι τής Απολλωνίας ετι πρότερον, κατ’ αυτό τό τέλος τοΰ στ' αΐώνος 
έκτισαν την Άγχίαλον διά σπουδαίους εμπορικούς λόγους “). Καταλαμβά- 
νοντες την απέναντι τής Απολλωνίας βορείαν πλευράν τοΰ μεγάλου κόλπου 
έξησφάλιζον απολύτως τον επ’ αύτοΰ έλεγχον, μέ παράλια καί λιμένα μάλλον 
τών τής Απολλωνίας υπήνεμα. Ύπεράνω τής παραλίας ταύτης έξετείνετο 
εύρεΐα καί εύφορος πεδιάς μέ ορεινά προς δυσμάς καί βορράν καί νότον 
ερείσματα κατά τών παροικούντων Θρακών καί μέ καλάς διόδους προς τό 
εσωτερικόν καί ιδία προς τον Αίμον καί τάς πέραν αυτού χώρας μέχρι τοΰ 
Δουνάβεως καί τής εύφορωτάτης περιοχής τοΰ κάτω αύτοΰ ροΰ. "Οτι εις την 
κτίσιν τής Άγχιάλου τούς'άπολλωνιάτας Μιλησίους παρέσυρε καί ή εκ τής 
ίεράς λίμνης παραγωγή άλατος, ως νομίζει δ Strack, δστις καί τό ό'νομα 
τής νέας πόλεως εξηγεί ως «οίκον άλατος» 4), δέν φαίνεται πολύ πιθανόν. 
Ή  εκμετάλλευσις τού άλατος ώς σπουδαίου παραγωγικού προϊόντος είναι 
πολύ μεταγενεστέρα, αί δέ νομισματικοί παραστάσεις ούδέν ίχνος παρέχουν 
τής σημασίας, την οποίαν είχε τό άλας διά την Άγχίαλον κατά την περίοδον 
τοΰ δικαιώματος τής νομισματοκοπίας. Καί αυτός δέ 6 Strack δέν πιστεύει 
οτι αΐ καλύβαι τών άλατοπαραγωγών έκολάκευσαν την φαντασίαν τών άπολ- 
λωνιατών ώστε νά άποικίσουν τον παρά την 'Ιεράν λίμνην χώρον, καί θέλει 
την κτίσιν τής πόλεως γενομένην τό βραδύτερον τον δ' αιώνα μικρόν πρό τής 
κατά την τελευταίαν τριακονταετίαν τού αίώνος εκείνου έκπτωσιν τής Άπολ-

13

1) Ήροδ. IV, 87 καί 144.
2) Ήροδ. IV, 33. ’Αμέσως μετά την Ιωνικήν έπανάστασιν (500—499). Τό «φκι· 

σαν» δμως τοΰ Ηροδότου σημαίνει μάλλον κατώκησαν εις ύπάρχουσαν ήδη τώ 509 
Μεσημβρίαν (Ήροδ. IV, 93).

3) ”Αν είναι αληθές τό έκ τών άνασκαψών παρά τό Παλαιόκαστρον συμπέρα
σμα τών Βουλγάρων αρχαιολόγων δτι εκεί ήτο πόλις πρό 2500 ετών, δχι πολύ πιθανόν

4) Die antiken Munzen έ'νθ’ άνωτ. σ. 206.
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λωνίας ‘). Οικιστής τής πόλεως δεν άναφέρεται, ούδ’ εάν παρελήφθη, κατά 
ΐό αποικιακόν δίκαιον, εκ χής παλαιάς μητροπόλεως Μιλήτου" τα παλαιό· 
τέρα νομίσματα δεν έχουν τούτου ενδείξεις. Μόνον περί τα τέλη τής αύτο- 
κρατορικής περιόδου εδημιουργήθη παράδοσις περ'ι επωνύμου οικιστού Άγ- 
χιάλου, ού ή προτομή αναφαίνεται έπ'ι τής πρόσθιας οψεως μικρών νομι
σμάτων του γ' αΐώνος μετά τής κεφαλής του Σαράπιδος. Παρετηρήθη δέ 
επί τινων νομισμάτων των χρόνων του Καρακάλλα καταπληκτική δμοιότης 
τοϋ οικιστοϋ Άγχιάλου προς τον ατιτοκράτορα Γέταν, τον δολοφονηθέντα 
υπό του αδελφού του Καρακάλλα.

7. Ούτως ίδρυθεΐσα περί τά μέσα τού στ' αίώνος ή Άγχίαλος, μικρά 
πόλις έν αρχή, εύρίσκετο πάντως εις ποιάν τινα κοινωνικήν έξάρτησιν από 
τής μητροπόλεως "Απολλωνίας, αλλά μέ πολιτικήν αύτοδιοίκησιν 1 2 3). Ταχέως 
δμως, ώς καί αΐ άλλαι έλληνίδες πόλεις τής Θράκης, περιήλθεν εις εχθρικός 
σχέσεις προς τά γείτονα θρακικά φύλα, τούς Νιψβίονς καί Σκιρμ ιάδας  κα'ι 
Βιϋυνους Θράκας και μάλιστα τούς Όδρύσας, τούς ϊσχυροτάτους καί πόλε· 
μίκωτάτους των λαών τής Θράκης, οικούντας εκατέρωθεν τού Άρτισκοΰ πο
ταμού9). Καί ούτοι μεν οΐ βάρβαροι ώς και αί έλληνικαί άποικίαι επί μίαν 
τριακονταετίαν (510—480) επί Δαρείου καί Ξέρξου ύπέκυψαν εις τούς έξ ’Α
σίας επιδραμόντας Πέρσας καί κατά τήν εκστρατείαν τού Ξέρξου ύπεχρεώθη- 
σαν νά στρατεΰσουν μετά τών Περσών επί τήν Ελλάδα, παρέχοντες 100 
πλοία καί «έσκευασμένοι ώς "Ελληνες» ώς ϊώνων καί δωριέων άποικοι 4).Ή  
ναυτική αύτη συμβολή άποδεικνύει τον πλούτον καί τήν ευημερίαν τότε τών 
πόλεων τούτων. Μετά τήν καταστροφήν καί άποχώρησιν τών Περσών έξ Ευ
ρώπης, αί έλληνικαί τής Θράκης άποικίαι προσεχώρησαν εις τήν’Αθηναϊκήν 
Συμμαχίαν, τήν οποίαν συνέπηξαν τώ 477 οί ’Αριστείδης καί Κίμων, μετά 
τήν εκ τού κοινού κατά τών Περσών άγώνος άποχοόρησιν τών Σπαρτιατών 
καί τών άλλων Πελοποννησίων. Μετά τον κύριον σκοπόν τής Συμμαχίας ταύ- 
της, τήν έξασφάλισιν από τού περσικού κινδύνου καί τής πειρατείας, οί σύμ· 
μαχοι ενίσχυσαν τήν θέσιν αυτών έν τφ Εύξείνφ εύρύτερον εκμεταλλευόμε
νοι εμπορικώς το εσωτερικόν τής Θράκης καί Σκυθίας έξάγοντες έκεΐθεν πρώ
τος ύλας (ξυλείαν, ϊχθεΐς, έρια) καί εϊσάγοντες έξ Ελλάδος προϊόντα ποικίλης 
βιομηχανίας. Διά τής έτησίας συμμαχικής εισφοράς 460 κατ’ άρχάς ταλάν
των, άνελθούσης τφ 436 εις 600 τάλαντα ή Συμμαχία έδημιούργησε τον μέ- 
yav καί ισχυρόν ’Αθηναϊκόν στόλον, δστις πλέων εις τον Εΰξεινον έπεδείκνυε 
τό μεγαλεΐον τής μεγάλης Δημοκρατίας, ένίσχυε τήν θέσιν τών 'Ελλήνων εις 
τάς βαρβαρικάς άκτάς, εξασφαλίζουν τήν ελευθερίαν αυτών απέναντι τών γει

1 ) Αυτόθι σ. 2 1 1 , 212.
2) Θκ. I, 25, 4. 34, 1 .
3) Ήροδ. IV, 92.
4) Ήροδ. VII, 95.

14
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τόνων βαρβάρων ‘). Τδίςι κατά την πρώτην περίοδον το επαγωγικόν εκ τοϋ 
Πόντου έμπόριον περιωρίζετο είς τον σίτον, κα'ι τά εκεΐθεν καιαπλέοντα εις 
τούς λιμένας τού Αιγαίου πλοία ήσαν ως επί τό πλεΐστον σιτοφόρα 1 2 *). Ή  
συμμαχική αύτη ένίσχυσις άπέβη αποτελεσματική διά τάς έλληνικάς αποικίας 
τού θρακικού Πόντου ιδία από τής ΐδρΰσεως και ταχείας προόδου τοϋ κρά
τους των Όδρυσών Θρακών από τού βασιλέως αυτών Τήρου και τού υιού και 
διαδόχου αυτού Σιτάλκου, δστις έπεξέτεινε τάς κτήσεις του από "Αβδήρων 
τού Αιγαίου μέχρι τού "Ίστρου και από Στρυμόνος μέχρι τοϋ Εύξείνου 8) μέ 
πρωτεύουσαν την Ούσκουδάμαν ("Αδριανούπολιν). Έ πΐ ενα αιώνα οϊ Θρά
κες Όδρύσαι ήρχον τής πέραν τοϋ Αίμου μέχρι τού "Ίστρου χώρας' άπη* 
σχολημένοι δμως μάλλον πρός δυσμάς και νότον κατά τών "Ιλλυριών καί τών 
Μακεδόνων δεν υπέταξαν ει μή όλίγας εκ τών έλληνίδων άποικιών περί τά 
τέλη τοϋ ε' αΐώνος επί τοϋ βασιλέως αυτού Σεύθου έκ τών διαδόχων τοϋ 
Σιτάλκου, εφ" ου τό κράτος τών "Οδρυσών εφθασεν είς μεγίστην δύναμιν 
καί πλοΰτον 4). Οί ’Αθηναίοι ενδιαφερόμενοι δπως αΐ ενταύθα «υπό τή 
Θράκη οΐκοϋσαι ελληνίδες πόλεις μάλλον προσέχωσι τοΐς "Αθηναίοις τον 
νοϋν» περιεποιοϋντο τούς βασιλείς τών "Οδρυσών 5 6 *). Τον υιόν τοϋ Σιτάλκου 
μάλιστα έποίησαν δημότην "Αθηναίον καί συνήψαν συμμαχίαν κατά τών 
Μακεδόνων β). Ή  διάσπασις δμως τής ένότητος τοϋ κράτους τών "Οδρυσών 
περί τό 410 μεταξύ Άμαδόκου καί Σεύθου Β'κατέστησεν όλιγώτερον επικίν
δυνον την γειτονείαν τών Θρακών τούτων είς τάς ελληνικός τοϋ Πόντου 
αποικίας. Τούτων αΐ βορειότεροι πέντε : ’ Ιατρός, Τόμις, Κάλλατις, Διο-

1) Οΰτως ό Περικλής «είσπλεύσας είς τον Πόντον (ϊσ. τφ 450) στόλφ μεγάλω 
καί κεκοσμημένφ λαμπρώς, ταΐς μέν έλληνίσι πόλεσιν ών έδέοντο διεπράξατο καί 
προσηνέχ'άη φιλανάρώπως, τοΐς προσοικοΰσι δέ βαρβάροις έθ νεσι καί βασιλεΰσιν 
αυτών καί δυνάσταις έπεδείξατο τής δυνάμεως τό μέγεϋ·ος». Πλούταρχ. Περικλ. 20.

2) Ήροδ. VII, 147. Ό Ξέρξης «έών έν Άβύδφ είδε πλοία έκ τοΰ Πόντου σι
ταγωγό, διεκπλέοντα τον Έλ?ιήσποντον εις τε Αίγαΐον καί Πελοπόννησον κομιζόμενα» 
καί VI, 3 καί 26 καθ'5 ά ό 'Ιστιαΐος μόνος ή μετά τών Λεσβίων πλέοντες είς τό Βυ
ζάντιον παρεμόνευον καί συνελάμβανον τά έκ τοϋ Πόντου έκπλέοντα ελληνικά πλοία.
r 3) Θκ. Π, 97, 1—5. «Έγένετο δέ ή άρχή τών Όδρυσών μέγεΟ-ος επί μέν Οάλασ· 
σαν καθήκουσα από Άβδήρων πόλεως ές τον Εϋξεινον Πόντον μέχρι ’Ίστρου ποτά· 
μοΰ. Αυτή, περίπλους έστίν ή γή τά ξυντομιότατα, ήν αεί κατά πρύμναν ίστήται τό 
πνεύμα νηϊ στρογγυλή τεσσάρων ημερών καί ίσων νυκτών όδώ δέ τά ξυντομώτατα έξ 
Άβδήρων ές Τστρον άνήρ εΰζωνος ενδεκαταΐος τελεί».

4) Θκ. II, 29, 95—98. Ό Θουκυδίδης (II, 97, 3) σημειοΐ «φόρος τε έκ πάσης τής 
βαρβάρου καί τών Έλληνίδων πόλεων, δσων περ ήρξαν έπί Σεύάου, ος ύστερον Σι- 
τάλκου βασιλεύσας πλεΐστον δή έποίησε, τετρακοσίων ταλάντων μάλιστα δύναμις, ά 
χρυσός καί άργυρος εΐη καί δώρα ούκ έλάσσω τούτων χρυσοϋ τε καί αργύρου προ- 
σεφέρετο».

5) Ξενοφ. Έλλην. IV, 8, 26.
6) Είς την ομοσπονδίαν προσετέΦη βραδύτερον (ε' αί. μ. X.) ή Μαρκιανούπολις»

δυτικώς τής Όδησοΰ.
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ννσόπολις και ’Οόησός, άπετέλεσαν ομοσπονδίαν, την ΙΙεντάπολιν, έχουσαν 
εμπορικόν «κοινόν», και θρησκευτικόν άρχοντα, τον ?.εγόμενον ΙΙένταρχον, 
και διεξήγον τό έμπόριον της χώρας του κάτω ’Ίστρου, εκ τοΰτουδέ ήλθον 
εις στενωτέραν επικοινωνίαν προς τούς κατοίκους αυτής Γέτας και Σκΰθας 
και τούς Β. Δ. οικούντας Σαρμάτας : τούτων πάντων έδέχθησαν, λόγφ τού 
κλίματος, πολλάς βιοτικός συνήθειας, καί την γλώσσαν έξέμαθον και διά της 
αυτής όδοΰ εϊσήγαγον παρ’ αύτοΐς πολλά στοιχεία τοϋ ελληνικού πολιτισμού. 
Οΰτω ταχέως και ή εμπορική τής χώρας έκμετάλλευσις υπό των 'Ελλήνων 
άποίκων ταχέως ηύξήθη '), και τα προϊόντα τής παραγωγής των νοτίων ελ
ληνικών χωρών εύρον αγοράς εις την μεγάλην εκείνην περιοχήν τού αρχαίου 
κόσμου 1 2).

8. Εις τό πλαίσιον τούτο τού έν τφ Θρακιχφ Πόντφ αποικιακού βίου 
τών Έλληνίδων πόλεων συνετελέσθη ή αΰξησις και πρόοδος τής Άγχιάλου. 
Στοιχεία εκ γραπτών ιστορικών πηγών τής προόδου ταΰτης, κατά τούς πρώ
τους τής ύπάρξεως αυτής αιώνας, δεν εχομεν. At επι τών πολυαρίθμων δμως 
νομισμάτων αυτής παραστάσεις, ενεπίγραφοι λίθοι και αγάλματα και οίκο- 
δομικά λείψανα, διαφωτίζουν τό κενόν τούτο, προς αποκατάστασιν σχετικής 
τίνος συνεχείας τού βίου τής πόλεως. Αυτή ή ύπαρξις νομισμάτων τής Ά γ
χιάλου σημαίνει δτι αύτη κατά τον γ' π. X. αί., εΐ μήγε χαΐ από τού δ', 
είχε πολιτικήν αυτοτέλειαν, προελθούσαν έκ τής αΰξήσεως τών κατοίκων και 
τής οικονομικής αύταρκείας’ και είναι τούτο εύνόητον. Οι Μαχεδόνες τού 
Φιλίππου και Αλεξάνδρου καταλύσαντες τό κράτος τών Όδρυσών και άπο- 
κροΰσαντες τούς Γέτας 0) και Σκΰθας τούς πέραν τού Αίμου, περιέλαβον τάς 
Έλληνίδας πόλεις τού Πόντου εις τον ορίζοντα τής δράσεως τού Αλεξαν
δρινού πολιτισμού. Τήν μετά τον θάνατον τού Μ. Αλεξάνδρου (323) από
πειραν τού υποτελούς βασιλέως τών Όδρυσών Σεΰθου ν3 4 άποδώση πάλιν 
τήν πολιτικήν ελευτθερίαν εις τον λαόν τούτον, χατέστειλεν δ έν Θράκη έκ 
τών Διαδόχου Λυσίμαχος, δστις μετά εξαετείς προς τούς Όδρΰσας αγώνας 
(322—316) κατετρόπωσε τον Σεΰθην καί έξέτεινεν τάς κτήσεις αυτού και 
πέραν τού Αίμου, περιλαβών εις τάς κτήσεις αυτού και τάς θρακικάς τού 
Εύξείνου Έλληνίδας πόλεις, ών ή Τνριζ ις άκρα , νοτίως τής Απολλωνίας, 
άπέβη τό γαζοφυλάκιον αυτού ή. Ότε τώ 313*ό Αντίγονος άνέλαβε νά συ-

1) Έκ των πληροφοριών τοϋ Ηροδότου, δστις καί αυτός έπεσκέφ'δη τήν βορειό- 
τερον τής Ταυρικής χιόραν μέχρι τών Ίππημολγών, ών περιγράφει τα ήθη, διατηρη- 
θέντα επί μακράν καί μέχρι σήμερον (ή χρήσις τοϋ koumych—όνείου γάλακτος) δει
κνύεται ή επί πολύ διείσδυσις τών Ελλήνων είς^τήν χώραν εκείνην.

2) Chapot. Le monde romain, 1927 p. 213—214 .
Β) Οί Γέται, οίκοϋντες πέραν τοϋ Αίμου, ήσαν^όμόγλωσσοι τών Θρακών (Στράβ. 

VII, 10, σ. BOB) καί Λακών, ιός δεικνύουν τά παρά Διοσκορίδη περισωθέντα ονόματα 
φυτών. (Μ. Muller, The science of Language. London 1866 p. 1 3 1 ).

4) Στράβ. VIII, 6. σ. 265 (εκδ. Muller—Diibner Paris 1853).



Ή ’Λγχίαλος 17

νενώση ύφ’ εαυτόν πάσας του Μ. "Αλεξάνδρου τάς κτήσεις και εκήρυξε την 
πολιτικήν ελευθερίαν και των θρακικών του Εΰξείνου πόλεων, έπανεστάτησε 
μέν πάλιν ό Σεύθης, άπεστάτησαν δέ και αΐ θρακικαί πόλεις, ών ή υποταγή 
άπησχόλ,ησε πάλιν τον Λυσίμαχον επί δυο περίπου έτη (313—312), κατά δέ 
την συνθηκολόγησή προς τον "Αντίγονον (311) ή Θράκη μετά των παρα
λίων πόλεων της παρέμεινεν υπό την κατοχήν του Λυσιμάχου, δστις τφ 306 
ώνομάσθη καί Βασιλεύς μέχρι τού 281, δτε μετά περιπετειώδη πολιτικόν καί 
ιδιωτικόν βίον άπέθανεν έν Μ. ’Ασία, άγωνιζόμενος προς τον Σέλευκον, εΐς 
δν περιήλθον αΐ ευρωπαϊκοί τοΰ Λυσιμάχου κτήσεις. Καθ’ ολον τό διάστημα 
τούτο τής αρχής τοΰ Λυσιμάχου (313—281) αΐ έλληνικαί τής Λ. Θράκης 
πόλεις άπέλαυον εσωτερικής αυτονομίας καί εύρίσκοντο εις τό περιθώριον 
τής πολυταράχου ζωής τοΰ εκ των ολίγων έπιζησάντων συνεργατών τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου, άπηλλαγμένας οΐασδήποτε επιρροής των βαρβάρων τής γείτο- 
τονος ενδοχώρας τής Θράκης, των Όδρυσών έκλιπόντων ως αυτονόμου κρά
τους καί εμπεσόντων εις τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν αναδημιουργίαν τοΰ 
σταθερώς εν Θράκη εγκατασταθέντος έλληνομακεδονικοϋ κόσμου.

9. Μετά τον θάνατον τοΰ Λυσιμάχου ή Άν. Θράκη περιήλθεν εις τό 
υπό τον Πτολεμαίον τόν Κεραυνόν καί ειτα τόν ’Αντίγονον τον Γονατάν άνα· 
συγκροτηθέν Μακεδονικόν κράτος, δτε έπήλθε διά τοΰ Δουνάβεως καί τοΰ 
Αίμου επιδρομή πολυπληθών Γαλατών, έκ τής πρό τίνος σημειωθείσης με
γάλης εκ Δυσμών κινήσεως πολυαρίθμων κελτικών φυλών. Και ή μέν διά 
τής 'Ιλλυρίας καί Μακεδονίας εις τάς νοτίας έλληνικάς χοορας κεραυνοβόλος 
αυτών κάθοδος άνεκόπη περί τούς Δελφούς" οΐ δέ έξ αυτής Γαλάται, συνε- 
νωθέντες μετ’ άλλων ομοφύλων, εν τφ μεταξύ διαβάντων τόν Αίμον, έγκα- 
τεστάθησαν έν Θράκη, ένθα ίδρυσαν τό βασίλειον τής Τύλης ΒΔ τοΰ Βυζαν
τίου. Τούτο κατά πάσαν πιθανότητα έπεξετάθη καί μέχρι ιών ακτών τοΰ Εΰ- 
ξείνου, αφού καί αυτό τό ισχυρόν Βυζάντιον κατέστη φόρου υποτελές εις τούς 
Γαλάτας. Τό κράτος δμως τής Τύλης υπήρξε βραχύβιον" διότι μετά 60 έτη 
έπανέστησαν οΐ Θράκες καί εξεδίωξαν τούς ξένους κατακτητάς, διαπεραιω- 
θέντας εις τήν Μ. ’Ασίαν, ένθα ύπηρετήσαντες ώς μισθΌφόροι διαφόρων 
Ελλήνων ηγεμόνων τέλος έγκατεστάθησαν μονίμως εις τήν μεταξύ Βιθυνίας, 
Φρυγίας, Παφλαγονίας καί Καππαδοκίας χώραν, τήν άπ’ αυτών κληθεΐσαν 
Γαλατίαν. Ή  συμμετοχή τών έλληνίδων αποικιών εις τήν κίνησιν ταύτην 
είναι εις τάς λεπτομέρειας άγνωστος" γενικώς είναι βέβαιον τό σημειούμενον 
υπό τοΰ Παπαρρηγοπούλου, δτι αΐ πόλεις αΰται «μετά κόπον μέν αώζουοι 
τήν έλενϋ ερίο,ν, άλλα πλοντονοι καί άντέχονσι διά τής μεγάλης αυτών εμπο
ρίας» 3). Αυτή διεξήγετο προς τάς ελληνικάς χώρας τοΰ Αιγαίου καί τής Με
σογείου, τών όποίοον τά πλοία καί οΐ έμποροι έπλεον επίσης εις τούς λιμένας 1

1) Ιστορία τοΰ Ελληνικού Έθ·νους, έκδ. Κ. Έλευθερουδάκη, τόμ. Β', α, σ. 227,

2
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του Εύξείνου κα! πολλοί εγκαθίσταντο εις τας εκεί ελληνικός πόλεις. Τον εποι
κισμόν τούτον εκ των ακτών της Μεσογείου και δη εξ Αίγυπτου των Πτολε- 
μαίων ενίσχυσαν κατά τον γ' αιώνα και αΐ πολεμικά! τών Διαδόχων επιχει
ρήσεις. Οΐ επίλυδες στρατιώται και έμποροι εγκαθιστάμενοι εις τάς πόλεις 
ταΰτας εΐσήγον εκεΐ τά ήθη αυτών και έθιμα και την θρησκείαν. Έκ τοΰτου 
εύρίσκονται εν αΰταϊς ερείπια ναών Αιγυπτίων θεών και επι τών νομισμά
των αυτών παραστάσεις τούτων. Είναι δέ τούτο γενικόν φαινόμενον άνά τον 
ελληνικόν κόσμον τής ελληνιστικής λεγομένης περιόδου. Οϋτω σώζονται ερεί
πια ναών τής ’Ίσιδος, του Σαράπιδος και άλλων εν Πριήνη, Κορίνθφ και 
αλλαχού εν Έλλάδι '). Έ πι νομισμάτων δέ τής Άγχιάλου, παλαιοτέρων τοϋ 
α' π. X. αΐ,ώνος, παρίστανται ό Σάραπις, ή Φαρία ’Ίσις καί ό ’Ασκληπιός, 
παράστασις τής ’Ίσιδος μετά σκήπτρου και υδροχόης, ως και βραδύτερον 
κατά τον γ' μ. X. αιώνα από Σεπτιμίου Σευήρου Ζ).

10. Κατά τούς αλεξανδρινούς χρόνους, άπομακρυθέντων ή ταπεινωθέν- 
των τών βαρβάρων τής θρακικής ενδοχώρας, Γετών, Δακών καί τών λεγομέ
νων αυτονόμων Θρακών τής Δυτ. προς την Μακεδονίαν και ’Ιλλυρίαν ορεσι
βίων θρακών, αϊ παρευξείνιοι έλληνίδες πόλεις, εν αις ή Άγχίαλος και ή 
’Απολλωνία, εύημέρησαν. Ώς οΐ Άπολλωνιάται ειχον τον «’Απόλλωνα» τού 
Καλάμιδος, τον όποιον άπήγαγεν ό στρατηγός Λουκουλλος εις Ρώμην τον α' 
π. X. αιώνα 1 2 3), ούτως οΐ Άγχιαλεΐς άντέγραφον επι νομισμάτων αυτών τον 
«Έρμήν» τού Πραξιτέλους, ου μαρμάρινον άντίγραφον βεβαίως ειχον εν τή 
πόλει των 4). ’Εκ τοιουτου δέ νομίσματος τής Άγχιάλου, άποκειμένου εν 
τφ Μουσείιυ τής Όδησού, ό ρώσος αρχαιολόγος A, Ν. Schwartz άποκα· 
τέστησεν δι’ ιδίας μελέτης τό από τού εν Έλλάδι εύρεθέντος πρωτοτύπου τού 
Πραξιτελείου αριστουργήματος έλλείπον τμήμα, τό όποιον παριστά βότρυν 
σταφυλής, τον όποιον έπεδείκνυε διά τής εκπεσοΰσης άριστερας χειρός εις 
τόν διά τής δεξιάς κρατούμενον παΐδα Διόνυσον5). Έκ τούτου εύκολος απο
βαίνει ή άποκατάστασις τού ήκρωτηριασμένου «Έρμυύ» τού Πραξιτέλους. 
Εις τί δ’ ώφείλετο ή κατά τούς τρεις τελευταίους π.Χ. αιώνας ή ευημερία τής

1) Παυσαν. Κορινθιακά. Έν Πριήνη εΐδομεν αυτά ήμεΐς τω 1901.
2) S track : Die antiken Munzen, ένθ’ άνωτ. έν Καταλόγφ νομισμάτων No 

108, 109, 159, 165, 511, 573, 651.
3) Τφ 72 π. X. ότε κατέλαβε την ’Απολλωνίαν.
1) ’Αντίγραφα κλασσικών αγαλμάτων εΐχον και άλλαι θρακικα! πόλεις, ώς ή 

Φιλιππούπολις (Μυρτ. ’Αποστολίδου. 'II ρωμαϊκή επαρχία Θράκης, έν «Θρακικοϊς», 
τόμος ΙΖ', σ. 255).

5) Tkeod. Reinach έν Histoire par leg monnaies 1902 p. 12 «Tout recem- 
ment on a retrouve sur une monnaie d’Ancbialos en Thrace la copie de Γ 
Hermes de Praxitele, et cette copie ne laisse aucun doute sur la restitution 
du bras inutile. II tenait une grape de raisin, avec laquelle le dieu aga^ait 
l’enfant Dionysos»,
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Άγχιάλου δεικνύουν τά νομίσματα αυτής διά των παραστάσεων καί επιγρα
φών αυτών. 'Η Γεωργία και Οινοποιία, ή Ναυτιλία και 5Αλιεία ήσαν αΐ 
κυριώταται πηγαί πλοΰτου της πόλεως. 'Η Δήμητρα καί δ Τριπτόλεμος, δ 
Διόνυσος, δ βότρυς, δ κάνθαρος, δ Ποσειδών ‘). δ δελφίν, δ ιχθύς, το 
πλοΐον είναι at συνηθέσταται παραστάσεις επί τών νομισμάτων τούτων, ως 
προστάται η σύμβολα τών πηγών τούτων του πλοΰτου της πόλεως. Αΐ πανη- 
γΰρεις προς τιμήν τών Άγχιαλείων Νυμφών έχουν άπήχησιν επί τών νομι
σμάτων διά τοϋ «στεφάνου—βραβείου» επί στρογγυλής τραπέζης τών ελλα
νοδικών, ενίοτε καί μετά βαλαντίου χρυσοΰ 1 2). Αΐ πανηγΰρεις δε αΰται καί 
αΐ κατά την αΰτοκρατορικήν επί ενα αιώνα περίοδον έορταί προς τιμήν του 
Σεπτιμίου Σευήρου — Σεπτίμια Νυμφαία καί Σεπτίμια Νέμαια 3)—ή τής 
Φαυστίνης, εύρίσκουσαι άπηχησιν επί τών νομισμάτων δεικνύουν ευημερίαν 
ούχί πολΰ πρόσφατον οΰδ’ άναγομένην εις. την ταραχώδη περίοδον τών επι
δρομών Μιθραδάτου τοΰ Εΰπάτορος (α' π.Χ. αΐ.) ή τών Δακών, Γετών καί 
Γότθων (β' καί γ'μ.Χ. αΐ ), ών θέατρον επί'δυο αιώνας ύπήρξεν ή Θράκη, 
άλλ’ εις παλαιοτέρους χρόνους, καθ’ οΰς αΐ πηγαί αΰται πλουτισμού άπέβη- 
σαν μόνιμοι καί σταθεραί, μή επηρεαζόμενοι σπουδαίως εκ τών επιδρομών 
καί τών πολεμικών επιχειρήσεων, αΐτινες συνήθως εγίνοντο παροδικώς καί 
διεξήγοντοως επί το πολύ εις το εσωτερικόν τής χώρας, ή δέ Άγχίαλος έκειτο 
εις τό άκρύτατον ανατολικόν περιθώριον τής από τοΰ Αίμου εις την Θράκην 
δδοΰ. Είναι όμως περίεργον δτι τά νομίσματα τής Άγχιάλου ούδέν ίχνος 
παρέχουν τής σημασίας τής άλατοπαραγωγής διά τον πλούτον τής πόλεως. 
Οΰδεμία επ’ αυτών παράστασις ή αλυκής ή τών γραφικών κωνοειδών σω
ρών τού συγκομισθέντος παλλεόκου άλατος, προς ένδειξιν τού σπουδαίου τού
του παράγοντος τής ευημερίας τών κατοίκων, αντικειμένου τού εμπορίου τής 
πόλεως, ουδόλως ύπολειπομένου τής αλιείας καί τής οινοποιίας, αΐτινες επί 
τών νομισμάτων συμβολίζονται διά τού ιχθύος καί τού βότρυος.

11. Περί τάς άρχάς τού α' π.Χ. αΐώνος ή Μοισία καί ή Θράκη έδοκί* 
μασαν την επιδρομήν Μιθραδάτου τοΰ στ' τού Εΰπάτορος άναλαβόντος ν ’ 
άνακόψη τήν δρμητικήν πορείαν τής Ρώμης προς όλοκληρωτικήν κατάκτη- 
σιν τής χερσονήσου τού Αίμου καί τής Μ. Ασίας. Ή  βραχυχρόνιος δμως 
κατάκτησις ύπ’ αυτού τοΰ πλείστου μέρους τής βορειοανατολικής χερσονήσου 
επεκταθεΐσα καί επί τάς ελληνικάς τού Εΰξείνου αποικίας δεν άφήκεν εις αΰ- 
τάς οΰδέν ίχνος τής διαβάσεώς της, εΐ μή δτι επέσπευσε τήν κατάληψιν τής

1) Έπί τής κυρίας πύλης τών προς τήν θάλασσαν τειχών ό άλιμέδων Ποσειδών 
είκονίζεται χειριζόμενος τήν τρίαιναν προς εκφοβισμόν τών έχθρών.

2) Βλ. Κατάλογον Νομισμάτων Strack No 570, 638]G40.
3) Mionet. Description des Medailles antiques, Supplement t. II, p. 223. 

Τήν έν Άγχιάλφ τέλεσιν τών Νεμαΐων εύρίσκομεν έπί μεταλλίου τοϋ αύτοκράτορος 
Καρακάλλα.
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χώρας υπό των Ρωμαίων.Ό Μάρκος Λικ. Λοΰκουλλος, ύπατος τώ 73 και αν
θύπατος Μακεδονίας τφ 72 έστράτευσεν επί την Θράκην και την Μοισίαν, 
ην υπέταξε μέχρι τοΰ ’Ίστρου. Αί έλληνίδες παρευξείνιοι πόλεις της Θράκης 
ΰπέκυψαν πιθανώτατα άνευ άντιστάσεως και δή η Άπολλτονία, Μεσημβρία, 
Όδησός, Τόμοι. Ή  Άγχίαλος και άλλαι έλληνίδες πόλεις δεν άναφέρονται, 
άλλα πάντως και αύται ύπετάχθησαν εις τούς Ρωμαίους, διατηρήσασαι όμως 
εσωτερικήν αΰτοδιοίκησιν, ώς τούτο έχορηγήθη και εις τούς Θράκας ηγεμο
νίσκους των Όδρυσών. Μετ’ ού πολύ όμως, περί τά μέσα τοΰ σ' π.Χ. αϊώ- 
νος, μεγά?ςη επιδρομή Γετών, έκ των πέραν τοΰ Αίμου οΐκουντων, είτε μό
νων είτε και μετ’ άλλων πέραν τοΰ Δουνάβεως βαρβάρων, πολύ έβλαψε τάς 
παραλίας τοΰ Εΰξείνου έλληνικάς πόλεις μέχρι και τής ’Απολλωνίας. Τού
των άλλας μεν εντελώς κατέστρεψαν, ώστε άπεκλείσθη ό μετά ταΰτα συνοι
κισμός των, άλλας δέ σπουδαίως έβλαψαν, άναγκασθείσας νά δεχθοΰν συ
νοίκους έκ των επιδρομέων βαρβάρων *). Ό αύτοκράτωρ Αύγουστος διά 
νέων πολεμικών επιχειρήσεων, διά τών στρατηγών Μάρκου Λ. Κράσσου (30 
π. X.) και Δομιτίου Καλπουρνίου Πίσωνος, κατενίκησε καί υπέταξε τάς βαρ 
βαρικάς φυλάς τής Μοισίας και τής Δ. Θράκης (Βαισοΰς, τούς εχθρούς τών 
Όδρυσών) και έπεξέτεινε τό ρωμαϊκόν κράτος μέχρι τής Μ. Σκυθίας καί. 
τών εκβολών τοΰ ’Ίστρου. Τότε συνέπεσεν ή εξορία τοΰ ποιητοΰ Όβιδίου 
(43 π. X.—17 μ.Χ. εις Τόμους τής Σκυθίας, κτήσιν ήδη τών Ρωμαίων. Ή  
υπό τοΰ ποιητοΰ δέ μνεία τών «υψηλών τειχών» τής Άγχιάλου, άποδεικνΰει 
δτι ή ανωτέρω προ ενός αιών, βαρβαρική επιδρομή δεν έβλαψε τήν πόλιν ταΰ- 
την. Τφ 46 μ. X. δ αύτοκράτωρ Κλαυδιος Α' κατέλυσε τάς προνομίας τών 
Θρακών ηγεμόνων καί μετέβαλε τήν χώραν εις ρωμαϊκήν επαρχίαν, διοικον- 
μένην υπό ανθυπάτου τής Μοισίας, ώς αντοκρατορική καί ούχϊ συγκλητική, 
απ’ αυτήν δέ έξηρτώντο ό ήγεμών καί νπατενων τής Θρακών επαρχίας ή 
ήγουμενεύων ή ηγούμενος τον έ'ΰνονς, ώς φέρεται εις τάς έπιγραφάς ή επί 
τών νομισμάτων. 'Η ρωμαϊκή φρουρά τής χώρας δέν ύπερέβαινε τούς δισ- 
χιλίους στρατιώτας 8). Κατά τήν περίοδον ταΰτην ή Άγχίαλος διετήρει τήν 
εσωτερικήν αυτής αΰτοδιοίκησιν, εχονοα Δήμον καί Βουλήν, ώς αναγράφε
ται επι νομισμάτων τοΰ β' καί γ' αΐώνος, επί παλαιοτέρας δέ πλακός έντε- 
τοιχισμένης εις τό παρεκκλήσιον τής Παναγίας τής Χαριτωμένης σώζεται 
ψήφισμα, άναγράφον τήν βουλήν καί τον λαμπρότατον Δήμον Ονλπιανών 1 2

1) Διον. Χρυσοστόμου: Λόγ. Βορυσθενικός, τ. II, σ. 49. «Τήν δέ τελευταίαν καί 
μεγίστην άλωσιν (τών Γετών) τής πόλεως (τών Βορυσθενιτών) ού πρό πλειόνον ή 
πεντήκοντα καί έκατών ετών. Εΐλον δέ καί ταύτην Γέται καί τάς άλλας, τάς εν τοϊς 
άριστεροΐς τοΰ Πόντου πόλεις μέχρις Απολλωνίας’ οθ-εν δή καί σφόδρα ταπεινά κα
τέστη τά πράγματα τών τήδε 'Ελλήνων, τών μέν ούκέτι συνοικισθεισών πόλεων, τών 
δέ φαύλως καί τών πλείστων βαρβάρων εις αύτάς συρρυέντοον».

2) Τωσήπου Ίουδ. άρχαιολ. I, 6, 1 .
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Άγχιαλέων. Γενικώς πιστεύεται οτι τά νομίσματα της Άγχιάλου τό πρώ
τον εμφανίζονται επί του αΰτοκράτορος Δομιτιανοϋ (81—96) και εκόπτοντο 
μέχρι Γορδιανοϋ του Γ' (238—244), επι τών αύτοκρατόρων Τραϊανοΰ (97 
—117), Άδριανοΰ (117—138), Άντωνίνου τοΰ Ευσεβούς (138 —161), Μάρ
κου Αΰρηλίου (161 —180), Κομμόδου (180 —192), Σεπτιμίου Σευηρου (197 
211), "Αλεξάνδρου Σευηρου (208—235). Τό δικαίωμα της κοπής νομισμά
των ή "Αγχίαλος είχε και προ τής οριστικής ρωμαϊκής κατακτήσεως, διότι 
πολλά τών νομισμάτων αυτής δεν αναγράφουν τον τίτλον Ονλπιανών Άγ- 
χιαλεων, δπερ άρχεται από τοΰ Οΰλπίου Τραϊανού, μετά τό 103, αλλά μό
νον Άγχιαλέων ή Ννμφαι ’Αγχιάλειαι ή έχουν την παράστασιν τον ’Ασκλη
πιόν, τον Σαράπιόος. τής ’Ίσιδος, ενώ τής ρωμαϊκής περιόδου φέρουν πλήν 
τοΰ Ονλπιανών τό ό'νομα τοΰ αΰτοκράτορος, τής γυναικός του τής Φανστί- 
νης, τής Ίονλ ίας  Μαμαίας, τοΰ Αομιτιανοΰ, Μ. Αΰρηλίου, Κομμόδου, Σε
πτιμίου Σευηρου, Καρακάλλα, Γέτα, Μαξιμίνου, Γορδιανοϋ, Τραγκυλίνης, 
Νέας Φαυστίνης *), Νέας Σεβαστής. ’Επί τινων νομισμάτων επι τής μιας 
όψεως φέρεται Άγχίαλος μετά νεαράς κεφαλής τοΰ μυθολογουμένου κτίστου, 
επι δε τής ετέρας Άγχιαλέων μετά ίσταμένου Α σκληπιόν , επι άλλου Άγ· 
χιαλέων—'Ίσις Φαρία, Δήμητρα, Τριπτόλεμος, συνεσπειρωμένος ’Όφις. 
ΙΙνλη πόλεως, Αγωνιστική Τράπεζα 3J, Διόννσος, Βότρνς, Κάνθαρος, Πο- 
σειδών, Δελφίν, 3Ιχθύς, Πλοΐον, Τρεις σνμπεπλεγμέναι Κόραι 3). Κατά 
την τελευταίαν περίοδον (211 — 238) σημειοΰται εντατικωτέρα κοπή νομι
σμάτων έν Άγχιάλφ, ήτις είναι τότε εκ τών ολίγων Ορακικών και παρευξει- 
νίων πόλεων, αϊτινες έκοπτον νομίσματα, ως ή Τομές, τό Βυζάντιον, ή Κοίλη 
και ή Δεβελτός 4). Αϊ επι τών νομισμάτων δέ ανωτέρω σημειοΰμεναι παρα
στάσεις είναι ασφαλείς πηγαί, προς άναπαράστασιν τής τε πόλεως και τών 
κυριαηάτων ασχολιών τών κατοίκων, τής Θρησκείας, τής λατρείας τοΰ Άσκλη. 
πιοΰ, σχετικής προς τάς παρ’ αΰτήν Θέρμας. 1

1) Head—Σβοριονου. Ιστορία τών Νομισμάτων τόμ. Α', 1895, Άδηναι.
2) Σύζυγος τοΰ Μ. Αΰρηλίου, ήν μόνη ή Άγχίαλος έτίμησε διά νομίσματος.
3) Πρώτη ατελής έ'κδοσις τών νομισμάτων Άγχιάλου έγινεν υπό J. Ch. Rasche 

έν τώ Lexicon Universae rei nnmeriae veterum etc. Lipsiae 1785. Εϊτα έξέδω- 
κεν o Mionnet, από τοΰ οποίου παρέλαβέ τινα ό Θ. Παρασκευόπου?ως. Μετ’ αυτούς 
ό Head έν τή Ιστορία τών Νομισμάτων, μεταφρασδεΐσαν υπό Π. Σβορώνου έν Άδη· 
ναις 1898. Τελευταΐον δέ πλούσια αυτών Συλλογή έδημοσιεύδη και περιεγράφη υπό 
Marx L. Strack έν τοΐς Antiken Miinzen 1912. Τφ 1910 εις τάς Θέρμας ό έκμι- 
σθωτής αυτών πλήν άλλων, οΐα άργυροι καί χαλκοί δακτύλιοι καί άλλα βυ
ζαντινής τέχνης πράγματα, εΰρε καί περί τά 3.000 νομίσματα μετ’ έπιγραφής Νύμ- 
φαις Άγχιαλείαις (Ειδήσεις τοΰ έν Κ)πόλει Ρωσσικοΰ Άρχαιολ. ’ινστιτούτου 1911 
σ . 283 καί 1913 σ. 96, εϊκ. 10). Παρά δέ τά Λουτρά Άετοΰ εύρέδησαν νομίσματα 
Μ. Ίουλ. Μικκάλου Νύμφαις Άγχιαλείαις τής Ρωμαϊκής έποχής (Ειδήσεις Ρωσ. Άρχ. 
Ινσπτούτου τ. 111 1912 — 1913 σ. 19ο. Ποβλ. καί Revue Archeologique 1914 Ρ· 475)·

4) Die antiken Miinzen Nord Griechelands I, 187 καί 616.
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12. Εισαγωγή τον Χριστιανισμού εις την 1 2 3 4 Αγχίαλον. Περί τάς άρχάς 
του Β' αιώνος πιθανώτατα έκηρυχθη εις την Άγχίαλον ή νέα θρησκεία, 
πάντως εκ των προκών εν Μακεδονία χριστιανικών Κοινοτήτων, τάς οποίας 
μετά τό 53 ΐδρυσεν δ απόστολος Παύλος, ως ή των Φιλίππων καί της Θεσ
σαλονίκης ’). Κατά παράδοσιν, διασωθεϊσαν εν τφ βίφ της αγίας Σεβαστια
νής, εορταζόμενης την 7 ’Ιουνίου καί 16 Σεπτεμβρίου 3), τό Εύαγγέλιον 
εκηρΰχθη εν Άγχιάλφ, δπου ειχεν οπαδούς, δτε ή ay ία «έξελθοΰσα εις Άγ· 
χίαλον και εΰροΰσα μαθητήν του άπ. Παΰλου ήσπάσατο αυτόν συν τοΤς άδελ- 
φοΐς». Εις έπιβεβαίωσιν δέ τής οΰτω πρωίμου κηρΰξεως εκεί του Ευαγγε
λίου, υπάρχει περί τά τέλη του Β' αιωνος μαρτυρία του σοφοϋ επισκόπου 
’Αντιόχειας Σεραπίωνος (198—212), άναγράφοντος ότι δ Αΐλιος Ποΰπλιος 
Ιούλιος επίσκοπος τής έν Θράκη Δεβελτοΰ, έμαρτΰρησε περί τής κατά των 
αιρετικών Μοντανιστών δράσεως του μακαρίτου επισκόπου Σωτά τής Άγ- 
χιάλου γράψας «Ζή δ Θεός δ εν τοΐς ουρανοΐς δτι Σωτάς δ μακάριος δ εν 
Άγχιάλφ ήθέλησε τον δαίμονα τής ΓΙρισκίλλης έκβαλεΐν καί οΐ ύποκριταί 
ουκ άφήκαν» °). Ή  αιρεσις του Μοντανοΰ εκ Φρυγίας, δπου τό πρώτον ενε- 
φανίσθη, διεδόθη καί έν Θράκη διά τών δυο οπαδών αύτοΰ Πρισκίλλης ή ΓΙρί- 
σκας καί Μαξιμίλης (περί τό 160), αΐτινες έπαρουσιάζοντο ώς προφήτιδες *). 
Έκ τής παλαιοτάτης ταΰτης μαρτυρίας, μεταγενέστερα—ϊσως του ε' αιώνος 
— παράδοσις έδημιοΰργησεν ύλην σύνοδον 10 Θρακών επισκόπων, συνελ- 
θόντων έν Άγχιάλφ υπό την προεδρείαν τοΰ μακαρίου Σωτά, καί δ Papils 
έν τφ Libello synodico έγραψεν δτι «ίερωτάτη σύνοδος συνήλθεν υπό τον 
άγιώτατον επίσκοπον Σωτάν τής έν Θράκη Άγχιάλου μετά 12 άλλων επι
σκόπων, ήλεγξε τάς πλάνας Θεοδότου τοΰ σκυτέως 5 6), τοΰ Μοντανοΰ καί Μά
ξι μίλης καί κατεδίκασεν αυτούς 8). Έκ πάντων τούτων φαίνεται άρχαιοτάτη 
ή ’Εκκλησία Άγχιάλου καί σπουδαΐον έν Θράκη κένιρον τοΰ νέου θρησκεύ
ματος εΐτε διά την σπουδαιότητα τής πόλεως είτε διά την έπιβολήν τοΰ τότε 
αγίου αυτής επισκόπου 7)·Έκτοτε μέχρι τών μέσων τοΰ Δ' αιώνος δεν άπαν- 
τώμεν άλλο δνομα επισκόπου τής Άγχιάλου, ως τοΰτο παρατηρεΐται καί δι’ 
άλλας θρακικάς πόλεις καί δή καί αΰτοΰ τοΰ Βυζαντίου 8).Άβάσιμος δέ φαί

1 ) Πράξεις ‘Αποστόλων 16, 10 καί 17, 2 κέξ.
2) Έκδοθέντι υπό τών Βολλανδιστών έν Acta Sanctorum iunii η. Πρβλ. καί 

Hippolyte Delehaye Propylaeum ad Acta S-rum Novembris col. 50.
3) Εύσεβ. Έκκλ. Ίστ. V, ig, 3 , έκδ. Dindorf 1890.
4) Βλ. L. Duchesne. Histoire ancienne de l ’Eglise t. I (1923) p. 270—284.
5) Πρώτου είπόντος ψ ι λ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  τον Χριστόν. Εύσ. Έκκ. Ίστ. V, 28, 6.
6) Mansi, Conciliorum Collectio amplissima t. I col. 723,
7) Δεν αναγράφονται δέ οΰτε τών άλλων συνέδρων επισκόπων τά ονόματα ούτε 

τών πόλεων αυτών.
8) Τούτου ό κατάλογος τών πρώτων επισκόπων συνεπληρώθη βραδύτερον καί 

έκ τών ύστερων, τόγ ε' καί στ' αιώνα.
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νεται ή γνώμη του Μ. I. Γεδεών *) οτι πολύ πιθανώς και ό επίσκοπος Ά γ 
χιάλου, ό κατά τα τέλη της β' εκατονταετηρίδος έποπτεΰων και διεξάγα>ν τα 
πράγματα της ολιγάριθμου Εκκλησίας του Βυζαντίου μετείχε της εκλογής του 
επισκόπου η Πατριάρχου Κων)πόλεως μετά των Ήρακλείας και Νικομήδειας 
καί των επισκόπων αυτών Νίκαιας και Χαλκηδόνος, εξ οΰ επωάσθη ό «Γε° 
ροντισμός», διότι ούτε προ της άλώσεως ούτε μετ’ αυτήν ό επίσκοπος Άγ- 
χιάλου περιελήφθη ποτέ εις τούς Γέροντας, ών ό θεσμός, εξέλιξες τής από 
τού δ' αιώνος έμφανιζομένης τό πρώτον ενδημοΰσης Συνόδου, αναφαίνεται 
κατά τον ιζ' αιώνα.

13. Περί τά τέλη τού α' μ.Χ. αιώνος, κατά τούς χρόνους τού Νέρωνος, 
’Όθωνος, Βιττελίου, Δομιτιανού, οι πέραν τού’Ίστρου Γότθοι, μόνοι ή μετ’ 
άλλων γειτόνων βαρβάρων διαβαίνοντες τον ποταμόν ελεηλάτουν την Δακίαν, 
Μοισίαν και Θράκην. Άλλ’ δ γενναίος Τραϊανός, άποκαταστήσας την από τού 
67 διασαλευθεϊσαν τάξιν του Κράτους εστράτευσε δϊς—103 καί 105—κατά 
τών επιδρομέων καί άνέστειλεν επί μακρόν την προς νότον κίνησιν τών βαρ
βάρων, ενίσχυσε την ρωμαϊκήν κυριαρχίαν επί τής μεταξύ τού ’Ίστρου καί 
τού Αίμου χώρας, ίδρυσε στρατιωτικός αποικίας, έξεχιορησε τά δικαιοόματα 
αποικίας (ius coloniae) εις τινας τών εκεί ελληνικών πόλεων καί τον εκ τού 
οικογενειακού ονόματος του (Ούλπιος Τραϊανός) τίτλον ούλπιανή εις αΰτάς. 
Έκ τούτων ήτο καί ή Άγχίαλος, ής τά νομίσματα καί αΐ δημόσιαι άναγρα* 
φαί (ενιπίγραφα μνημεία) έκτοτε φέρουσι σταθερώς καί τούτον τον τίτλον 
«Ούλπιανών Άγχιαλέων». Μετά τον Τραϊανόν την άμυναν τής χώρας άνέ- 
λαβεν δ Μ. Αύρήλιος διαβάς τον ’Ίστρον καί άπωθήσας τούς γότθους Μαρ- 
κομάνους, καί δ Σεπτίμιος Σευήρος ώς στρατηγός Θράκης καί μετά τον Κόμ- 
μοδον(11.92) ώς αΰτοκράτωρ, επί τρία έτη παραμείνας εν Θράκη προς κα- 
ταπολέμησιν τού αντιπάλου του Πεσκεννίου Νίγρου, εις ον ειχον προσχωρή
σει ή Ελλάς, ή Μακεδονία καί ή νότιος Θράκη.Έκ τού άγώνος τούτου πολλά 
έπαθον αί χώραι αύται, ιδία δέ ή Θράκη, ένθα τό οχυρόν Βυζάντιον, καί 
μετά την εν Μ. Ά σία κατατρόπωσιν τού Νίγρου, πεισμόνως άντέστη καί κυ
ρ ιευθέν άπώλεσε την ελευθερίαν, τά τείχη καί τά παλαιά προνόμια.Ή παρα
λία τού Εύξείνου καί ή Βόρειος Θράκη εις τούτον τον αγώνα υπήρξαν τό 
δρμητήριον τού Σ. Σευήρου καί αΐ αυτόθι πόλεις συνεδέθησαν προς αυτόν 
καί τον ο!κόν του, ώς μαρτυρούσι τά νομίσματα τής Άγχιάλου καί αΐ εορ- 
ταί καί πανηγύρεις, ώς τά Σεβήρεια Νυμφαία καί τά Σεβήρεια Νέμαια 1 2). 
’Ιδιαιτέραν δέ συμπάθειαν επέδειξαν οί Άγχιαλείς προς τον υιόν τού Σεπτι- 
μίου Γέταν,δν δ τερατώδης αδελφός του Καρακάλλας έφόνευσεν ενώπιον τής 
μητρός του. Τού Γέτα τούτου την εικόνα φέρουσι πολλά τής Άγχιάλου νο

1) Μ. Ί. Γεδεών. Ιστορία τών τοϋ Χρίστου πενήτων, ’Αθήναι 1939, σ. 245.
2) Mionnet. Supplem. t. ΪΙ p. 223 καί Strack, Die Antiken Miinzen, Κα

τάλογος No 491]3 καί 562.
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μίσματα, αυτού δε την μορφήν παρέλαβον επί τινων νομισμάτων προς πα- 
ράστασιν του μυθολογούμενου οικιστοϋ τής πόλεως.

14. Αΐ επί Σ. Σευήρου έπαναληφθεΐσαι έπιδρομαί των Γότθων έξηκο- 
λούθησανέπί τοϋ υΐοΰ του Καρακάλλα (211—218) και των ασθενών αΰτοϋ 
διαδόχων, έπί δε Φιλίππου του ’Άραβος ο! βάρβαροι εκείνοι άνεμποδίστως 
εισέβαλον εις την Δακίαν, διέβησαν τον ’Ίστρον, έλεηλάτησαν την Μοισίαν 
μέχρι Μαρκιανουπόλεως, ής οΐ κάτοικοι μετά μακράν πολιορκίαν έξηγόρασαν 
την φυγήν των Γότθων. Οΰτοι δμως τφ 251 επανήλθαν μετά των Σαρμα* 
των, συμποσοΰμενοι εις 70.000, καί νικήσαντες τούς Ρωμαίους παρά τήν 
Φιλιππουπολιν, έφόνευσαν, καθ’ ά λέγεται, περί τάς 100.000 άνδρών εις 
δευτέραν δέ μάχην, περί τά τέλη τοϋ 251, ένίκησαν καί εφόνευσαν τον υπό 
των υποστρατήγων του προδοθέντα αύτοκρ. Δέκιον, και αντί χρημάτων έπεί- 
σθησαν υπό τοϋ προδότου Γάλλου, άναλαβόντος τήν αρχήν, ν’ άπογωρί\οουν 
μετά πολλών αιχμαλώτων καί άφθονου λείας. Αΐ έπιτυχίαι αΰται αμέσως μετά 
τοϋτο παρέσυραν (253) πολυπληθεστέρους βαρβάρους έκ τών νοτίων τής Σκυ- 
θίας χιορών. Οΰτοι συνήθως έπέδραμον από θαλάσσης εις τάς νοτιοδυτικός 
άκτάς τοϋ Εΰξείνου επί πολυαρίθμων μονόξυλων’ τούτων ή ανατολική μοίρα 
έφθασε μέχρι τοϋ Βοσπόρου.Άλλ’ ή περαιτέρίΰ πορεία αυτών άνεκόπη, διότι 
ή δυτική αυτών πτέρυξ, ή διά τοϋ ’Ιλλυρικού καί τής Δ. Μοισίας κατερχο- 
μένη ΰπέστη σοβαράν ήτταν υπό τοϋ στρατηγού Αιμιλιανοΰ. Τοϋτο δμως δεν 
εκώλυσε τούς βαρβάρους νά συνεχίσα)σι τάς επιδρομάς των καί μάλιστα διά 
τής Άνατ. Θράκης διά ξηράς, υπερβάλλοντας τον Αίμον, καί από θαλάσσης, 
καθ’ ον χρόνον οΐ Ρωμαίοι διεξήγον έν Μ. ’Ασία σκληρόν αγώνα κατά τών 
Περσών Σαπώρ τοϋ Β', ύφ ’ οΰ έπανειλημμένως ένικήθησαν, αΐχμαλωτισθέν- 
τος καί τοϋ αΰτοκράτορος Βαλεριανοϋ (260). Τότε οΐ Γότθοι διεπεραιώθησαν 
εις τήν άφρούρητον χώραν μετά τών Σκυθών καί διά τοϋ Βοσπόρου προσέ- 
βαλον καί ελεηλάτησαν τήν Χαλκηδόνα, Νικομήδειαν, Νίκαιαν, Κίον, Άπά- 
μειαν (ν. Μουδανιά) καί Προύσαν. Τω 266 πάλιν επέδραμον οΐ Γότθοι επί 
500 πλοιαρίων μέχρι τοϋ Βοσπόρου, δτε ούτε κατά ξηράν ή έν Θράκη υπό 
τον Κλεόδαμον ρωμαϊκή στρατιά ούτε ό υπό τύν Βενεριανόν στόλος τοϋ Αι
γαίου ήμπόδισαν τήν μέχρι ΓΙροποντίδος καί Αιγαίου κάθοδον αυτών καί 
τήν εμφάνισιν εις τά ανατολικά παράλια τής Ελλάδος, δτε ελεηλάτησαν τάς 
πόλεις τής Πελοποννήσου, τάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά. Τέλος δμως οΐ επι
δρομείς Γότθοι προσβληθέντες έκ Θεσσαλίας καί ’Ιλλυρικού καί από θαλάσ
σης, ενφ έπέστρεφον διά τοϋ Ελλησπόντου εΐ,ς τά ίδια, κατεστράφησαν, καί 
ολίγα αυτών υπολείμματα διέφυγον έκεΐθεν τοϋ ’Ίστρου. Τήν αυτήν τύχην 
είχε καί ή κατά τό 270 επιδρομή 300.000 Γότθων νοτίως τοϋ ’Ίστρου καί 
τοϋ Αίμου μέχρι τής παραλίας τοϋ Εΰξείνου, δτε ό γενναίος αύτοκράτωρ Κλαύ- 
διος δ Β '(268—270) κατετρόπωσεν αυτού: παρά τήν Μαρκιανούπολιν έν ’Α
νατολή (Θράκην—Μοισίαν) και παρά τήν Ναϊσύν (Nisli) έν τή Δύσει (Ίλλυ·
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ρία), μετ’ «{«ιόν δέ συνέχισε τον αγώνα δ Αΰρηλιανύς (270—275) επανει- 
λ,ημμένως εΐσβαλών εις την πέραν τοΰ κάτω και μέσου ’Ίστρου χώραν.

15. Έκτων συχνών όμως τούτων επιδρομών άναμφισβήτητον κατέστη δτι 
δ πέραν του ’Ίστρου και δυτικιότερον τοΰ Ρήνου κίνδυνος των βορείων τοΰ Ρω
μαϊκού Κράτους συνόρων ήτο επικείμενος, ή δέ πρώτη γραμμή άμύνης δεν 
θ ’ άντεϊχεν επί πολύ, μάλιστα άφ’ οΰ χρόνου και τά απώτατα ανατολικά παρά 
τον Εΰριράτην και Τίγρητα δρια συχνά παρεβιάζοντο υπό τοΰ νέου τών Σα- 
σανιδών Περσικού Κράτους, ή δέ εσωτερική διάσπασις τής ένότητος τοΰ 
Ρωμ. Κράτους εξεμηδένιζε τήν ά'μυναν αυτού. Δέκα εννέα σύγχρονοι αύτο- 
κράτορες, διεκδικοΰντες τήν αρχήν προς άλλήλους—ή δνομασθεΐσα περίοδος 
τών τριάκοντα τυράννων—δεν ήδύναντο νά εξασφαλίσουν τήν σωτηρίαν τοΰ 
αχανούς Κράτους, πολεμουμένου εις άπειρα εκτεταμένα σύνορα προς Βορράν 
καί Άνατολάς. ‘Η μεγαλύτερα πίεσις προήρχετο εξ ’Ανατολών, από τοΰ 
μέσου Δουνάβεως μέχρι τοΰ κάτω Εΰφράτου. Πρώιτος δ Αύρηλιανός, καίπερ 
νικητής, ήναγκάσθη νά δεχθή καί έγκαταστήση τούς Γότθους, τούς συνω- 
θουμένους εις τήν Ν.Δ. Σκυθίαν, μεταξύ τοΰ Δνείπερου καί τοΰ κάτω Δου
νάβεως, εις τήν Ρωμαϊκήν Δακίαν δ δέ διάδοχος αυτού Πρόβος, (276—282), 
καίπερ επίσης νικητής, εδέχθη πολλούς Γότθους καί εγκατέστησε πανοικε1 
καί εντεύθεν τοΰ Δουνάβεως, εις τήν Μοισίαν καί τήν Β. Θράκην, ΈΙ εγκα- 
τάστασις αΰτη νέου πολυπληθούς φυλετικού στοιχείου εις τάς μέχρι τοΰ Α ί
μου χώρας, ή τις έσυνεχίσθη εκτοτε επί τρεις αΙώνας, πάντως ήλλοίωσε τήν 
φυλετικήν δψιν τοΰ τμήματος τούτου τής Αν. Ευρώπης. ’Από Φιλίππου τοΰ 
Β'. τής Μακεδονίας, τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων αυτού ή εις τάς 
χώρας ταύτας διείσδυσις τοΰ Ελληνισμού διά τών πολέμων, τών νέων αποι
κιών έν τφ εσωτερική) καί τής άλλης επικοινωνίας, διηύρυνε τήν παλαιοτέ- 
ραν ενταύθα επιρροήν τής ελληνικής γλώσσης καί τοΰ ελληνικού πολιτισμού, 
τήν άσκηθεισαν από τών παραλίων ελληνικών αποικούν κατά μήκος τιών 
ακτών τής χώρας, από τών Άβδήρων τής Ά ν. Μακεδονίας μέχρι καί πέρα 
τών εκβολών τοΰ Δουνάβεως. Οί Όδρύσαι καί αί άλλαι μικρότεροι φυλαί 
ύπεχώρησαν βαθμηδόν προ τών δραστηρίιον γειτόνων, οϊτινες εξεμεταλλεύοντο 
τήν χοόραν των εμπορικώς. Αί εκ Μακεδονίας άποικίαι τοΰ εσωτερικού με
ταξύ Αιγαίου καί Αίμου (Φίλιπποι, Άμφίπολις, Νεάπολις, Σέρραι, Φιλιπ- 
πούπολις), αί διά τής Έγνατίας δδοΰ από τής ρωμαϊκής κατακτήσεως πολ- 
λαπλασιασθεΐσα εκ Δυσμών διά τοΰ Ιλλυρικού προς Άνατολάς διά τής νο
τίου Θράκης, μετά τοΰ εμπορίου καί τής διοικήσεως εγκατέστησαν δεσπό
ζουσαν τήν ελληνικήν γλώσσαν, ήτις προηγηθεΐσα τής λατινικής δέν εξετο- 
πίσθη ύπ’ αυτής, ως δεικνύουν τά νομίσματα τών τριών πρώττον αιώνων 
καί αί έπιγραφαί, δημόσιαι καί ΐδιωτικαί, σχεδόν πάσαι γραφεισαι ελληνι
στί. Ό υπό τών Ρωμαίων επί τρεις αιώνας διεξαχθείς αδιάκοπος προς τούς 
έπερχομένους βαρβάρους άγων εγίνετο διά στρατιωτικών δυνάμεων έκ τών
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ελληνικών χωρών η τών εξελληνισμένων λαών της Εύροδπης καί ’Αφρικής 
καί τής ελληνικής Μ. Ασίας, εξ ών άπετελούντο οΐ λεγεώνες τοτί Τραϊανού 
καί Αύρηλιανού, ώς δεικνύουν αί άναγραφαϊ αυτών επί ενεπίγραφων μνη
μείων, επί τόπου άνασκαφέντων ’). Αί στρατιωτικαί ρωμ. αποικίαι τής 
Θράκης ως ή Τραϊνή Αύγούστα (ν. Σχάρα Ζαγόρα), ή Δεβελτός (ν. Δαβουτλή)« 
ή Βέροια ή Βερόη, ή Σερδική, τό Δορόστολον (ν. Σιλίστρια), Μαρκιανού' 
πόλις, Άδριανούπουλις (ή πρώην Ούσκουδάμα τών Όδρυσών) καί άλλαι 
έπφκίζοντο διά λεγιοναρίων άπολυομένων έκ τής υπηρεσίας ή καί έκουσίως 
έγκαταμενόντων αυτόθι διά τάς προνομίας, τάς οποίας παρείχε τό κράτος εις 
τούς άποίκους τούτους, ώς φρουρούς τών νέων του κτήσεων. Ούτως δ εγχώ
ριος πληθυσμός ένοδπιον τοϋ παλαιοτέρου ελληνικού τών αποικιών καί τού 
νεωτέρου ρωμαϊκού εποικισμού βαθμηδόν ύπεχώρησε, μη εχων ίδιον πολιτι
σμόν, δι’ οΰ ν ’ άντιδράση εις τούς έπήλυδας. Οί Κερσοβλέπται, οί Σιτάλκαι, 
οΐ Σεΰθαι τών χρόνων τού ΓΙερδίκα, τού Δημοσθένους καί τού Φιλίππου Β', 
οί πορέχοντες μισθοφόρους εις τούς ’Αθηναίους στρατηγούς καί δούλους εις 
τον Δήμον καί τούς ίδιώτας τής μεγάλης Δημοκρατίας, άντικατεστάθησαν 
τοδρα υπό τών Κοτύων καί Ροιμηταλκών, οΐτινες διηγωνίζοντο προς άλλή- 
λους υπέρ τής εύνοιας τών αύτοκρατόρων καί ανθυπάτων τής Ροόμης, κό- 
πτοντες νομίσματα ελληνικά καί λατινικά καί είσάγοντες τάς έορτάς καί τούς 
αγώνας τών Ελλήνων καί Ρωμαίων καί τών άλλων λαών τής αυτοκρατορίας. 
’Άν εις ταύτα προσθέσωμεν την από τού Β' αΐώνος βαθμιαίαν εις τάς χώρας 
ταύτας διάδοσιν τού Χριστιανισμού, μέ μόνον δργανον έξαπλώσεως καί δι
δασκαλίας την ελληνικήν γλώσσαν τών αποικιών, εις την οποίαν έγράφησαν 
αί επιστολαί τού απ. Παύλου προς Θεσσαλονικεΐς καί Φιλιππησίους, καί τών 
σ,γ. ’Ιγνατίου ’Αντιόχειας καί Πολυκάρπου Σμύρνης προς τούς Μακεδόνας 
τών Φιλίππων, θά έξηγήσωμεν τό γεγονός δτι κατά τά τέλη τού γ' αί., τούς 
χρόνους τής άθρόας έγκαταστάσεως νοτίως τού Δουνάβεα)ς τών Γότθων καί 
άλλων τής Ν. Σκυθίας λαών, ή νοτίως τού μεγάλου ποταμού καί ιδίως εντεύ- 
τθεν τού Αίμου Χώρα—ή Θράκη—ήτο εξελληνισμένη καί μάλιστα τό ανατο
λικόν αυτής μέρος εκατέρωθεν τού Αίμου.

16. Ό Μ. Κωνσταντίνος προ τού δσημέραι δξύτερον τιθεμένου προβλή
ματος τής άμύνης τού κράτους από τών έκ Βορρά καί ’Ανατολών έγκειμένων 
βαρβάρων, υιοθέτησε τό σχέδιον τού Διοκλητιανού, τής έγκαταστάσεως τού 
κέντρου τού κράτους καί τής διευθύνσεως τής άμύνης αυτού έκ τής ’Ιταλίας 
εις την ’Ανατολήν άλλ’ αντί τής Νικομήδειας, δπου είχε μεταθέσει την πρω
τεύουσαν δ Λιοκλητιανός, προυτίμησε τό Βυζάντιον, δπόθεν εύκολωτέρα ήτο 
ή άπόκρουσις καί τών έκ τού Δουνάβεως καί τών έκ Μεσοποταμίας επιδρομών. 
Σπουδαιότατοι στρατηγικοί καί οικονομικοί λόγοι εις τούτο συνέτρεχον. Ή

1)’ Διά τοΰτο ή άξίτοσις τών όψιπλούτων Ρουμάνων τής πάλαι Δακίας επί άμέσω 
καταγωγή από τών Ρωμαίων τοϋ Τραϊανού καί Αύρηλιανοϋ είναι δλως αστήρικτος.
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χερσόνησος του Αίμου εύρίσκετο αμέσως επί της οδού της προς δυσμάς πο
ρείας των εξ ’Ανατολών και Βορρά πιεζομένων βαρβάρων, διά δυο οδών, 
του κάτω Δουνάβεως και της θαλασσίας διά του Εύξείνου/Όλαι αΐ από του 
α' π.Χ. αιώνος γενόμεναι επιδρομαΐ διά τούτων έγιναν τών οδών, δπου πα
ρέσυραν τούς επιδρομείς τό εύκραές κλίμα και τά αγαθά προηγμένου πολι
τισμού προς διαρπαγήν η έγκατάστασιν, εις την οποίαν συνήθως, μετά πολ- 
λάς απόπειρας καί άπέληγεν ή επιδρομή. ’Αλλά καί ή άμυνα τού κράτους 
εις τάς χώρας ταύτας ήτο άσφαλεστέρα* ό μέσος καί κάτω Δοΰναβις άπετέλει 
την πρώτην γραμμήν τής άμύνης, 6 δέ Αίμος την δευτέραν, βοηθούσης καί 
τής θαλασσίας οδού διά τού στόλου, άπειλοΰντος πάντοτε τά νώτα τών έπι- 
δρομέτον. Αλλά και τών νέων ΙΤερσών τάς κατακτητικός επιθέσεις εύκολώ- 
τερον θά άνέστελλεν ή σταθερά κατοχή καί φρούρησις τών ακτών τού Εύξεί- 
νου καί τού Αιγαίου, ώς τούτο έδίδαξεν ό προς τούς παλαιούς Πέρσας άγων. 
Ούχί δλιγώτερον σπουδαίοι ήσαν οί οικονομικοί λόγοι. Ή  Θράκη, ή Μοι- 
σία καί ή Δακία ήσαν πλουσιώταται χώραι, ή δέ Μικρασιατική χερσόνησος 
διά τής γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας έτι δέ διά τής μόνης σχεδόν βιομηχα- 
ανίας, τήν οποίαν έγνώρισεν ό αρχαίος κόσμος, έξησφάλιζε πάντας τούς ορούς 
τού βίου καί τής προόδου τής αυτοκρατορίας. Αΐ φυσικαί δέ αύται συνθή- 
και, έξυπηρετοΰμεναι υπό τού κατά τήν μεγίστην πλειοψηφίαν τού ελληνικού 
ή εξελληνισμένου λαού, συνδεδεμένου προς τάς χώρας ταύτας διά μακραίονος 
ενδόξου Ιστορίας, έπέβαλον τήν μετάθεσιν τού κέντρου τού Ρωμαϊκού Κρά
τους εις τήν Εγγύς Ανατολήν καί δή εις τό προσφυέστερον αυτής σημεϊον 
τού θρακικού Βοσπόρου τάς δχθας. °Εν έτος προ τών εγκαινίων τής νέας 
πρωτευούοης δ Κωνσταντίνος διέβη επί λίθινης προς τούτο κτησθείσης γε- 
φύρας τον Δούναβιν καί πολεμήσας υπέταξε τούς Γότθους, ή ώς ονομάζει 
αυτούς δ Θεοφάνης Σκύθας ‘), εστράτευσε δέ κατά τών Περσών καί κατέ- 
στησεν εν Μ. Άσία κέντρον στρατιωτικών εξορμήσεων κατά τής Περσίας τήν 
Αντιόχειαν, οίονεί πρωτεύουσαν τής’Ανατολής, ένθα ήδρευεν ανώτατος στρα
τιωτικός αρχών, είδος άντιβασιλέως, πολλάκις αυτού τού αΰτοκράτορος επί 
μακρόν εκεί παραμένοντος, προς παρακολούθησιν καί διεύθυνσιν τού κατά 
τής Περσίας πολέμου 1 2). Μετά τον Μ. Κωνσταντίνον (f 337), δ τούτου εν 
’Ανατολή διάδοχος Κωνστάντιος δ Β' (337—360), αφού άπέκρουσεν επα
νειλημμένος επιθέσεις τών Περσών έσπευσεν εις τήν Δ. Μοισίαν καί Παν- 
νονίαν, προς άπόκρουσιν τού άρπάγος τού Δυτ. θρόνου Μαγνεντίου.Έν Σιρ- 
μίφ δέ παραμείνας ήσχολήθη μέ τό θρησκευτικόν ζήτημα τών άρειανών καί 
ήμιαρειανών, διά τό δποΐον πρό τινων ετών (343) ειχον συγκληθή έν Σερ- 
δική καί Φιλιππουπόλει σύνοδοι επισκόπων, προς έκκαθάρισιν τής θέσεως 
τού αγίου Αθανασίου τής ’Αλεξάνδρειάς και έπικύρωσιν τού Συμβόλου τής

1) Θεοφτίν. Χρον. σ. 28 έκδ. De Boor.
2) Θεοφάν. αύτ. σ. 42—43,
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εν Νίκαια Α' Οικουμενικής Συνόδου (325). Ή  εις τάς συνόδους ταύτας συρ
ροή πολλών επισκόπων θρακικών, μακεδονικών και ιλλυρικών εκκλησιών άπο- 
δεικνΰει την κατά μέσα τοΰ δ' αί. ευρεΐαν αυτόθι εγκατάστασιν τοϋ Χρι
στιανισμού και τοΰ Ελληνικού πολιτισμού ’). Τφ 361 ό σοφός και πολυ- 
γραφώτατος Δωρόθεος επίσκοπος Κΰρου διήρχετο ύπερεκατοντοΰτης ήδη 
εξόριστος τά τελευταία έτη τοΰ βίου έν τή πατρίδι του ίσως, Διονυσοπόλει 
τής Μοισίας επί τοΰ Πόντου 1 2 3).

17. Μεγάλαι επιδρομαι Γότθων και Οννων τοϋ δ' και ε' αΐώνος. "Από 
τών μέσων τοΰ δ' αΐώνος ή από Β. πίεσις τών πέραν τοΰ Δουνάβεως και 
τοΰ Δνειπέρου Γότθων και Σαρματών ένετάθη έτι μάλλον, ως εκ τής κινήσεως 
διαφόρων βαρβάρο.)ν τής κεντρικής και δυτικής "Ασίας και τής Β Α. Ευρώ- 
πης. Τφ 376 μεγάλη μοίρα αυτών, άποσπασθεισα από τοΰ μεγάλου κορ- 
μοΰ τών Γότθων, τών εγκατεστημένων μεταξύ τής Κασπίας καί. τοΰ Δνείπε
ρου, κατήλθε προς τον Δουναβιν και τή συγκαταΟέσει τοϋ έν "Αντιόχεια δια- 
μένοντος αύτοκράτορος Ούάλεντος (364—378) διέβησαν, περί τάς 200.000, 
τον ποταμόν καί έξεχύθησαν εις την Μοισίαν καί Θράκην 8). Παραβιάσαυ- 
τες όμως την συμφωνίαν διετήρησαν τον οπλισμόν των καί άποβάντες επι
κίνδυνοι ήνάγκασαν τον Ούάλεντα νά σπεύση δπως αναχαίτιση την κάθοδον 
αυτών νοτιώτερον ε!ς την ελληνικήν χερσόνησον. Νικήσαντες όμως οϊ Γότθοι 
τά στρατεύματα τής Θράκης κατετρόπωσαν καί αυτόν τον Ούάλεντα, πεσόντα 
κατά τήν μάχην τής Άδριανουπόλεως (9 Αύγ. 378). Οί βάρβαροι Γότθοι 
κατέκλυσαν τότε καί έλεηλάτησαν τήν Δ. Θράκην, Μακεδονίαν καί Θεσσα
λίαν, μετά ματαίαν κατά τής Κων)πόλεως έπίθεσιν. "Αλλ" ό αύτοκράτωρ τής 
Δύσεω: Γρατιανός άναθέσας τό "Ανατολικόν Κράτος εις τον "Ισπανόν στρα
τηγόν του Θεοδόσιον άπέστειλεν αυτόν διά τοΰ "Ιλλυρικού κατά τών Γότθων, 
οϊτινες διεσπαρμένοι άνά τήν χοόραν εχειρώθησαν, ιδία οί εν Θράκη «κατά 
κράτος νικηθέντες» 4). "Άν κατά τήν επιδρομήν ταΰτην εδηώθησαν καί αΐ 
παράλιοι τοΰ Εύξείνου πόλεις δεν άναφέρεται. "Επειδή όμως ή επιδρομή δεν

1) Ό ιστορικός Σωκράτης, τοϋ ε' αί. Έκκλ. Ίστ. I, 8 (Migne C. Gr. t. 67, 
col. 61) γράφει περί τής Α' Οίκουμ. Συνόδου «Πόντος τε καί Άσΐα, Φρυγία τε καί 
Παμφυλία τούς παρ’ αύτοϊς παρεΐχον έκκρίτους- άλλα καί Θράκες καί Μακεδόνες, 
Αχαιοί τε καί Ήπειρώται άπήντων».

2) Θεοφάν. Χρον. σ. 43—43.
3) Αί δύο αΰται χώραι ώρίσθησαν υπό τοϋ Ούάλεντος δια τήν εγκατάστασιν 

τών Γότθων, κατά τόν ιστορικόν Σωκράτην (Έκκλ. Ίστ. IV, 34 «άφορίζει ούν αυ
τούς τά μέρη τής Θράκης»). Κατά τόν Σωκράτη, λεπτομερέστερον περί τούτων γρά- 
φοντα, πολύ πρότερον μοίρα Γότθον υπό τόν Φριτιγέρνην, διαπληκτισθεϊσα πρύς 
τούς υπό τόν Άθανάριγον πολυπλ,ηθεστέρους ομοφύλους καί ήττηθεϊσα, έπεζήτησε 
τήν βοήθειαν τοΰ Ούάλεντος, δστις διά τών έν Θράκη στρατευμάτων «έβοήθησε τούς 
βαρβάρου; κατά βαρβάρων στρατεύοντας». Οί Γότθοι τοΰ Φριτιγέρνου οΰτω νική· 
σαντες έδέχθησαν καί τον χριστιανισμόν (τόν ’Αρειανισμόν).

4) Θεοφ. Χρον. σ. 66 «Ούτος τούς έν Θράκη βαρβάρους κατά κράτος ένίκησε»·
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έγινε από θαλάσσης, αί δέ πόλεις αΰται καί στόλον ειχον καί αί πλεΐσται 
ήσαν τειχήρεις, ώς ή Άγχίαλος, ή δέ σύγκρουσις εγινεν εις το εσωτερικόν 
της Θράκης, δεν φαίνεται πιθανόν δτι έπαθον αΰται αί πόλεις, εις τάς οποίας 
μάλλον κατέφυγον οί πληθυσμοί της υπαίθρου, φεΰγοντες από των επιδρο
μέων. 'Ο Θεοδόσιος περιορίσας την περαιτέρω προέλασιν των Γότθων, 
έδέχθη την καθ’ ομάδας έγκατάστασιν αυτών εις την ύπαιθρον, τούς δέ εξ 
αυτών στρατευσίμους ένεσωμάτωσεν εις τούς ποσοτικώς καί ποιοτικώς ισχνούς 
λεγεώνας του, τούς αρχηγούς και φυλάρχους αυτών περιεποιήθη, γενικώς σε- 
βασθείς την μεταξύ τών ομοφύλων θέσιν των, δεχθείς τινας εξ αυτών καί εις 
στρατιωτικά καί πολιτικά τού Κράτους αξιώματα' περιέβαλε δέ πάντας διά 
τού τίτλου τών συμμάχων ένσπονδοι (foederati). 'ΓΙ Μοισία και ή Θράκη 
ησαν τά κέντρα της έγκαταστάσεως τών Γότθων τούτων, ών ισχυρά μοΐρα 
έτέλει υπό τον φύλαρχον 3 Αλάριχον, ετέρα δ3 έγκατασταθεΐσα έν τη ΒΔ. Μι
κρά Άσία είχε αρχηγόν τον Τριβίγίλδυν. Ό  Θεοδόσιος άναχωρήσας εις την 
Δύσιν, προς κατάπνιξιν της στάσεοτς τού σφετεριστού τού θρόνου Μαξίμου, 
άφήκε την διοίκησιν της Ανατολής εις τον Γαλάτην Ρουφΐνον, επίτροπον 
τού πρεσβυτέρου υιού του Άρκαδίου. Οί ούτως εγκατεστημένοι Γότθοι άπε- 
τέλουν εις τε την Κσ)ν)πολιν καί τάς μεγάλας πόλεις πολυπληθείς κοινότητας, 
θρησκευτικώς αυτοτελείς, ώς αρειανοί, χωριζόμενοι από τών ορθοδόξων κατά 
τάς τελετάς καί πανηγύρεις' εις δέ τά ανάκτορα τόσον άπέβησαν ισχυροί, 
ώστε διηύθυνον τά πάντα, έπεμβαίνοντες καί εις αυτά τά της Εκκλησίας *)· 
Καταλαβόντες δέ την Θράκην, πάντα τά περί αυτήν «άνέτρεπον». Καί διά 
της ένεργείας τού πανισχύρου Γαϊνά νέαι πολυπληθείς ομάδες Γότθων εκ 
τών έκεΐθεν τού Δουνάβεως τόποον αυτών κληθεΐσαι μετηνάστευσαν εις το 
Κράτος καί ό αριθμός αυτών έν Κοον)πόλει «κατά πολλάς μυριάδας» αυξη
θείς παρείχε την δψιν «βαρβάρου» πόλεως εις την πρωτεύουσαν 1 2). ’Από
πειρα τού Γαϊνά νά καταλάβη την Κων)πολιν καί τον θρόνον, έν συνεννοή- 
σει μετά τού έν Φρυγία Τριβιγίλδου, άπέτυχε καί έξεγερθέντος τού ελληνικού 
πληθυσμού της πρωτευούσης μετά της αΰτοκρ. φρουράς έξεδιώχθησαν οί 
Γότθοι, καί άποτυχόντες νά διαβώσιν διά τού Ελλησπόντου εις την Μ. ’Α
σίαν προς τον Τριβίγιλλον, κατεδιώχθησαν εις την ’Αν. Θράκην καί έξων- 
τόθησαν, φονευθέντος τού Γαϊνά. Έν τφ μεταξύ καί ή υπό τον Άλάριχον 
μοΐρα τών Γότθων πεισθεΐσα ηδη υπό Ρουφίνου ν’ άπέλθη εις ’Ιταλίαν έξε- 
κένωσε την Θράκην καί μετά περιπετειώδη περιπλάνησιν έν Μακεδονία και 
Πελοποννήσορ καί Ίλλυρίρ. διέπλευσεν τον Άδρίαν (402) καί τφ 412 άπήλ- 
θεν εις την Ν. Γαλατίαν. Ούτως έκ τού κατακλυσμού τούτου της χοόρας υπό

1) Γνωστή ή υπό τοϋ ευνούχου Εύτροπίου κατάργησις τοΰ άσυλου τών ναών 
τφ 397.

2) Σιυκρ. Έκκλ. Ίστ. VI, 6. «Βεβαρβάρωτο ούν ή πόλις υπό τών πολλών μυ- 
ριάδων»,



τών Δυτικών Γότθων (Βησιγότθων) του δ' α’ιώνος, διαρκέσαντος σχεδόν εΐ- 
κοσιν έτη, δεν ύπελείφθησαν εις τάς βόρειας του Κράτους επαρχίας, εί μή 
σποραδικαϊ αναμνήσεις ταχέως και αΰιαι έξαλειφθείσαι υπό την επιβολήν 
άλλων γεγονότων.

18. Τούτους όμως έκκενώσαντας την Θράκην αντικατέστησαν οί ομό
φυλοι αυτών Ανατολικοί Γότθοι (Όστρογότθοι). Ούτοι διήλθον τον Δού- 
ναβιν υπό την πίεσιν των θύννων και έν άρχη κατφκησαν εις την Παννο- 
νίαν και την Ιλλυρίαν, υπό τούς αυτούς ως και οΐ Βησιγότθοι ό'ρους, στρα- 
τευόμενοι μετά τών Ελλήνων ώς σύμμαχοι (foederati) καί τελοϋντες υπό 
Ιδιους φυλάρχους, άνεγνωρισμένους υπό της έν Κων)πόλει αρχής, ητις έδέ- 
χετο αυτούς εις διάφορα στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα. Ούτοι τω 427 ‘) 
άδεια της Κυβερνησεως «τά τής Θράκης χοιρία ώκησαν, επί 58 χρόνους 
έν τή Θράκη διατρίχραντες», υπό φύλαρχον δέ τόν Θεοδιύριχον τύ 485 άπήλ- 
θον εις “Ιταλίαν, άκολουθοϋντες την οδόν τών προς Δυσμάς πρότερον άπελ" 
θόντων ομοφύλων Γεπίδων, Σουηβων, Βανδάλων Βησιγότθων. 'Η μετακί- 
νησις αύτη, εϊιε έκουσία, ώς έκ τών εύκολων κατακτήσεων τών έν τη Δύσει 
χωρών της Ρωμ. αυτοκρατορίας 1 2 3), ιδία δ' έν “Ιταλία, ένθα οΐ πολυπ?ιηθεις 
βάρβαροι Γερμανοί κατέλυσαν την δυτικήν αυτοκρατορίαν 8), είτε τη υπο
δείξει τοΰ Ζήνωνος, ό Θεοδώριχος άνεχώρησε μετά τοΰ καλώς κατηρτισμένου 
στρατού του εις “Ιταλίαν, ένθα νικησας τόν Όδόακρον, ΐθρυσεν ίδιον “Οστρο
γοτθικόν κράτος. Ούτως ή Θράκη άπηλλάγη και τούτων τών Γότθων, αφού 
δμως επί μίαν πεντηκονταετίαν πολλά ύπ“ αυτών ύπέστη δεινά, διότι οΐ θ ύν
νοι υπό τόν “Αττίλαν διαβάντες τόν Δούναβιν τίο 448 έπετέθησαν κατά τών 
έν Μοισία καί Θράκη Γότθων καί έδηωσαν την Ρατιαρίαν (παρά τόν ν. Βι- 
δίνιον) καί την Νάϊσον, έπειτα δέ άνατολικώτερον την Φιλιππούπολιν καί 
Άρκαδιούπολιν καί Κωνσταντίαν «καί ετερα πλεΊστα πολίοματα καταστρε- 
ψάμενος καί συν αίχμαλώτοις πολλοΤς, ύπέρογκον συμφορήσας λείαν καί 
μέχρι ΰαλάσσης έκατέρας, τής τε του Πόντου καί τής προς Καλλιπόλει καί 
Σηστω κεχυμένης, πάσαν πόλιν καί φρούρια δουλούμενος πλήν Άδριανου- 
πόλεως καί Ήρακλείας, τής ποτέ Περινέου κληΌείσης, ώστε καί εις τό 
°Αϋ·ύρα αυτόν φρουρών ελέλεϊν» 4 * *). Ή  φοβερά αύτη επιδρομή τού “Αττίλα 
καί λεηλασία ηρήμωσε πάντως την Θράκην από τών ακτών τού Εύξείνου μέ

SO ‘Αδαμάντιου N. Διαμαντοπούλου

1) Θεοφάν. Χρον. σ. 94.
2) Οί Βάνδαλοι καί οί Σουήβοι ήκολούθησαν άλλήλους εις 'Ισπανίαν καί Β. 

‘Αφρικήν, οί Βισιγότθοι καί Φράγκοι εις Γαλλίαν, οί Άλαμανοί εις τόν Ρήνον.
3) Τω 476 οί υπό τόν Όδόαρχον ’Έρουλοι έπαυσαν τόν έν Ραβέννη ύστατον 

αύτοκράτορα Ρωμύλον Αύγουστύλον,
4) Θεοφάν. Χρον. σ. 102—103. [ασε τούς πλουσίους νά καταβάλουν εξ ίδιων τό

απαιτητόν ποσόν καί ήνάγκασε τήν εκκλησίαν νά παραδιόση τά πολύτιμα αυτής σκεύη
προς συμπλήρωσιν τών λύτρων.
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χρι της Προποντίδος καί αυτών των πρόθυρων της Κων)πόλεως. Οί βάρβα
ροι τέλος άπεχώρησαν, άφοΰ Θεοδόσιος δ β' κατέβαλεν εις τον "Αττίλαν φό- 
ρον·6.000 λίτρων χρυσοί καί ύπέσχετο έτέρας 1000 λίτρας κατ’ έτος ').*Άν έκ 
των πόλεο ν̂ οσαι δεινά έπαθον από των θύννων ήτο καί ή ισχυρά καί έξω 
της προς την Κων)πολιν οδοί ’Αγχίαλος ώς καί ή Απολλωνία, δεν υπάρχει 
σύγχρονος μαρτυρία 1 2). 'Ο Μαρκιανός διαδεχθείς τον άποθανόντα (450) 
Θεοδόσιον Β' έπιτυχώς καταδιώξας τον Αττίλαν προς τά δυτικά της Χερσο
νήσου, ήνάγκασε νά τραπή προς την ’Ιταλίαν καί την Γαλλίαν, ένθα υπό 
των ρωμ. στρατευμάτων καί των Φράγκων καί Βησιγότθων κατενικήθη εις 
την περιλάλητον μάχην των Καταλαυνικών πεδίων (451]2). Μετά δέ την άνα- 
χώρησιν των θύννων, εν Θράκη, ως εΐδομεν, παρέμειναν επί 30 έτη οί 
Όστρογότθοι, χρησιμοποιηθέντες υπό τοΰ πανισχΰρου εν Κων)πόλει ομοφύ
λου των Άσπαρ εναντίον τοΰ αυτοκρ. Λέοντος Α' τοΰ Θρακός (458 — 473). 
"Οτε δέ τφ 461 δ Λέων έφόνευσε τον "Ασπαρ, δ εν Θράκη φύλαρχος των 
Γότθων Θεοδοοριχος επήλθε κατά τής Κων)πόλεως καί ήττηθείς υπό τοΰ ελ
ληνικού στρατού άπεχώρησεν πάλιν εις την Θράκην, δπόθεν τφ 473 διά πρε
σβείας άπήτησε παρά τοΰ Λέοντος την εις αυτόν άπόδοσιν τής δημευθείσης 
περιουσίας τοΰ γυναικαδέλφου του "Ασπαρ καί τό εν τφ κράτει αξίωμα αυ
τού καί εΐδικώς την διοίκησιν (στρατηγίαν) τής Θράκης. ’Επειδή δέ δ βασι
λεύς έδέχθη μόνον τό τελευταιον αίτημα, δ Θεοδώριχος έστασίασε καί επο- 
λιόρκησε τούς Φιλίππους καί την Άρκαδιούπολιν, ήν καί έκυρίευσε καί επέ
τυχε τελικώς ν ’ άναγντορισθή στρατηλάτης Θράκης καί αρχών των Γότΰτον, 
κατεβλήθη δ’ εις αυτόν έτησία άποζημίωσις 2000 λίτραι χρυσίου, υπό τον 
δρον νά βοηθή στρατιωτικώς των αΰτοκράτορα, εξαιρέσει μόνον πολέμου 
κατά των Βανδάλων. Μετά τον θάνατον δμως τοΰ Λέοντος (473) καί κατά 
τον ανταγωνισμόν τοΰ Ζήνωνος προς τον Βασιλίσκον, δ Θεοδώριχος ύποστη- 
ρίξας τούτον συνεκροΰσθη προς τούς Ίσαύρους τοΰ Ζήνωνος, κυριαρχοΰντας 
έν Κων)πόλει, έπήλθε κατά τής πρωτευούσης καί άποτυχών νά καταλάβη 
αυτήν άνέζευξε προς τήν Θράκην, ένθα προδοθείς υπό των οικείων του ηύ- 
τοκτόνησε τφ 478. Ή  μετά τόν Μαρκιανόν καί Λέοντα Α' έπικρατήσασα έν 
Κων)πόλει ατασθαλία ιδιαιτέρως κατέστη έπαισθητή έν Μοισία καί Θράκη. 
Ό πληθυσμός αυτών εύρίσκετο διηνεκώς ούτως είπεΐν ύπ’ ατμόν έκ τών επι
δρομών τών Γότθων καί τών στάσεων αυτών, άναμειγνυομένων εις τάς εκά- 
στοτε περί τόν θρόνον μεταβολάς. Ό αύτοκρατορικός στρατός τής Θράκης,

1) Θεοφ. σ. 103 Ξανθόπουλος Πκ. Έκκλη. Ίστ. XIV, 58.
2) Έκ τών χρόνων τούττον έχομεν τήν ειδησιν ότι ό επίσκοπος Άγχιάλου Σαβ. 

βάτιος μετέσχε τής ένΚ)πόλειέπΐ Πσ,τριάρχου Γενναδίου μεγάλης κατά Σιμωνιακών 
Συνόδου τφ 459, ύπογράψας μετά τόν επίσκοπον Κώ Ίουλιανόν, τόν γνωστόν αντι
πρόσωπον τοΰ πάπα Λέοντος Λ' έν τή Δ' Οικουμενική Συνόδω και μόνιμον αύτοϋ 
άποκρισάριον. Mansi Collectio Conciliorum t. VII Col. 920. Πρβλ. Διαμαντοπού- 
λου : Κατάλογον Επισκόπων καί Μητροπολιτών Άγχιάλου. Ά θήνα ι 1937 σ. 5.
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νπ αρχηγόν τον στρατηγόν Θράκης ι ), διά την ασφάλειαν της επαρχίας 
ταΰτης, έκά?αιπτε καί την πρωτεύουσαν, όπόθεν ελάμβανεν ενισχύσεις, και 
είχε φρούρια την Πέρινθον, Άρκαδιούπολιν, Τραϊανην—Αύγούσταν καί επί 
τής παραλίας τοΰ Εύξείνου την Άγχίαλον. Κατά τούς ανωμάλους τούτους 
χρόνους των Γοτθικών καί Ούννικών επιδρομών καί παροδικών εγκαταστά
σεων ό εγχώριος πληθυσμός τής υπαίθρου μετεκινεΐτο έκάστοτε, άπεδεκατί- 
ζετο ή αΐχμαλωτιζόμενος έξω τών ορίων τής χώρας του. Ή  Θράκη ήτο δ 
διάδρομος τών επιδρομέων—είτε βαρβάρων είτε αποστατών—κατευθυνομέ- 
νων προς την έπίμαχον τού Κράτους πρωτεύουσαν. Λιεσχίζετο δέ διά στρα' 
τηγικής οδού, ήτις ήδη από τής Ρωμαιοκρατίας συνέδεε την Δυτικήν Θράκην 
από Φιλιππουπόλεως μέχρι Άγχιάλου επί τής ακτής τού Εύξείνου, καί έκ 
νότου από τής ’Αδριανουπόλεως μέχρι τής παρά τον Δούναβιν Νικοπόλεατς Ζ). 
'ΓΙ στρατιωτική αυτή οδός διεσταυρούτο προς τήν από Δυσμών παρά τήν 
Καβύλην 3). Τφ 48δ δ Θεοδώριχος, υιός τού Γότθου Βαλάμιρ, στρατηγού 
τής Θράκης, παιδευθεΐς έν Κων)πόλει καί διαδεχθείς τον πατέρα του εις τό 
έν Θράκη αξίωμα εχρησιμοποιήθη υπό τού αύτοκρ. Ζήνωνος κατά τών έν 
Μ. ’Ασίςτ Ίσαύρων τού αποστάτου στρατηγού ’Ίλλου. Έπανελθών δμως 
έκεΐθεν έστράφη κατά τού Ζήνωνος καί ήπείλησε τήν Κων)πολιν. Ό Ζήνων 
όμως προέτεινεν εις αυτόν τήν εν ’Ιταλία διοίκησιν ώς συνάρχοντα, αφού 
άνατρέψη τον από τοΰ 476 ήδη κατέχοντα τήν αρχήν ταύτην Όδόακρον. Ό 
φιλόδοξος Γότθος έδέχθη καί μετά τών δμοφύλων καί καλώς παρεσκευασμέ- 
νου στρατού άνεχώρησε διά τής Παννονίας διαβάς εις τήν ’Ιταλίαν καί νική- 
σας καί φονεύσας τον Όδόακρον ίδρυσε τό ισχυρόν Όστρογοτθικόν κράτος 
(485)· Τούς έκ Θράκης άπελθόντας Γότθους μετά δεκαετίαν αντικατέστησαν 
έκεΐ δ Ίσαυροι, τούς οποίους δ Ζήνα)ν καί δ Βασιλίσκος άθρόους ειχον από 
τού 475 μεταφέρει ει,ς τήν πρωτεύουσαν καί εις τά διάφορα περί αυτήν στρα
τιωτικά κέντρα. Οί βάρβαροι ουτοι καί απολίτιστοι ορεσίβιοι τής νοτιοδυ
τικής Μ. "Ασίας επανέφερον εις τό Κράτος τήν προ ενός αί,ώνος επί τής έπι- 
κρατήσεως τών Γότθων τού Τριβιγίλδου καί Γαϊνά κατάστασιν. Ό νέος αΰ- 
τοκράτωρ ’Αναστάσιος Α' (491—518) καταστείλας τήν στάσιν αυτών επί τώ 
θανάτφ τού Ζήνωνος «μετφκισε τό πλή&ος τών Ίσαύρων εις Θράκην» 4). 
Τό πλήθος τούτο δεν ήτο βεβαίως μέγα' ήσαν τά υπολείμματα τής έν Κων- 
πόλει ισαυρικής φρουράς, ής μέγα μέρος, περί τάς 15.000, παρέλαβε μεθ* 1 2 3 4

1) ’Ήδη επί Κωνσταντίου Β' υπήρχε στρατηγός Θράκης (Θεοφ. σ. 42), πρβλ. 
Θεοφάν. σ. 118, 124, 160, 274 (επί Μαυρίκιου, στ' αιών) καί 284 καί 296, καί βρα- 
δτίτερον, επί Κοονσταντίνου Ε' καί επί Ειρήνης (αύτ. σ. 415, 488, 463, 474/5/491).

2) Κ. Μυρτ. Άποστολίδου : Έπιγραφαί Τραϊανής - Αύγούστης, έν Θρακικοϊς ΐΓ  
σ. 69—106.

3) Κ. Μ. Άποστολίδου αύτ. σ. 69.
4) Θεοφαν. Χρον. σ. 140,
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εαυτού ό αποστάτης Λογγΐνος εις Μ. "Ασίαν τώ 493 ’) δεν ορίζεται δε και 
ποΰ της Θράκης μεττυκισεν αυτούς δ ’Αναστάσιος' πιθανώς δεν εγκατέστησεν 
αύιούς εις μίαν μόνην περιοχήν, άλλα διεσκόρπισεν αυτούς καθ’ ομάδας, δύ
στε νά καταστηση ακίνδυνους, και μάλιστα εις τά δυτικότερα μέρη, δπου 
συνήθως, ώς θδχ ίδωμεν κατηυθΰνοντο οί τοιοΰτοι άλλοθεν τοΰ κράτους με* 
τοικισμοί. ’Έκτοτε οί ’Ίσαυροι δεν μνημονεύονται πλέον εΐ μη ώς κτίσται 
έπαγγελματίαι 2)·

20. Έπιδρνμαϊ Άβάρων καί Σλανων, Σπουδαιότατον γεγονός εν τη 
ίστορία της Χερσονήσου τοΰ Αίμου δ κι την περαιτέρω εξέλιξιν τού βίου των 
κατοίκων αυτής και της Ελληνικής αυτοκρατορίας τοΰ Βυζαντίου είναι η 
έμφάνισις παρά τον Δούναβιν καί βαθμιαία διείσδυσις εις τάς προς νότον 
χώρας καί πολλαχού καθ’ ομάδας έγκαιάστασις πολυπληθών σλαυικών φύ
λων, τών Σκλανϊνών ή Σκλαυήνων των βυζαντινών ιστορικών, Ούτοι μέχρι 
τού τέλους τού σώ αιώνας κατώκουν καθ’ ομάδας τάς προς Β. τού Δουνάβε- 
ως εκτάσεις άνατολικώς τοΰ Ουγγρικού βαθυπέδου, μεταξύ τών Γότθων καί 
θύννων έξ Α. καί τών Γερμανών καί Άβάρων εκ Λ. Γ'0τε δέ κατά τον στ' 
αί. οΐ θύννοι έπέδραμον κατά τού Ά ν. Ρωμαϊκού Κράτους ηγον μεθ’ εαυ
τών ώς υποτελείς μοίραν τών ανατολικών Σλαύων, τούς Άντας καί άλλους, 
οΐτινες ησαν εγκατεστημένοι τότε εκείθεν τού Δουνάβεως 3). Ταυτοχρόνως εκ 
Α . επελθόντες οί ’Άβαροι, ηγον πολυπληθείς Σλαύους υποτελείς εις αυτούς. 
Ούτοι κατακλύσαντες την Παννονίαν καί ’Ιλλυρίαν καί δυτικήν Μοισίαν ήρή- 
μωσαν την χώραν πολλαχού μονίμως εγκατασταθέντες, καί άποτελέσαντες ού- 
τω τάς δνομασθείσας τότε Σκλαβηνίας  εις τά βορειοδυτικά μέρη τού Κρά
τους (’Ιλλυρίαν, ΒΔ. Μακεδονίαν). Αί έπιδρομαί αυτών εις τά μέρη ταύτα 
άπέβησαν καταστρεπτικαί. Ό Προκόπιος γράφων περί τά τέλη τής αρχής 
τού ’Ιουστινιανού λέγει: «Ίλλυριούς δέ καί Θράκην δλην—εϊη δ’ αν έκ κόλ
που τού Ίονίου μέχρι εις τά Βυζαντίου προάστεια, εν τοίς ‘Ελλάς καί Χερ- 
ρονησιτών ή χώρα εοτίν θύννοι τε καί Σκλαβηνοί καί Ά ντα ι σχεδόν τι άνά 
παν καταθέοντες έτος, εξ ού ’Ιουστινιανός παρέλαβε την Ρωμαίων αρχήν, άνή* 
κεστα έργα εϊργάσαντο τούς ταύιη ανθρώπους, πλέον γάρ έν εκάστη έσβολή 
οΐμαι ή κατά μυριάδας εΐκοσιν είναι τών τε άνηρημένων καί ήνδραποδισμέ- 
μο>ν ενταύθα Ρωμαίων, ώστε την Σκνΰών ερημιάν αμελεί ταύτης παντα- 
χόσε τής γής ξυμβαίνειν ε ίνα ι»4). Ό  δέ καθηγητής Dvornik τής Πράγας 1 2 3 4

1) Θεόδ. Άναγν. II, 9 σ. 222.
2) Θεοψάν. σ. 232.
3) Προκ. Γοτθικά II, 26, 18, «Τοϋτό τε (την εκ τοΰ άφανοΰς μεταξύ τών ελών 

έπίθεσιν) αεί παρά ποταμόν "Ιατρόν, ένθα ϊδρυνται ές τε Ρωμαίους καί τούς άλλους 
βαρβάρους ένδείκνυται».

4) Σημειοοτέον οτι ταϋτα έγράφησαν έν τοίς Άνεκδότοις 18, σ, 114, ένθα 6 
Προκόπιος μεγεθύνει πάντα  τά επί ’Ιουστινιανού δεινά εις βάρος τοΰ ήγεμόνος τού-

3
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βεβαίωσιν των εκ της Ιπιδρομής ταΰτης ευρίσκει εις την από τοΰ τέλους του 
στ' αιώνος έξαφάνισιν πολλών επισκοπών τών ΒΔυτικών χωρών της Χερσο
νήσου τοΰ Αίμου: εν Νορικφ, Παννονία (επ. Σιρμίου τώ 579), Δαλματίφ, 
’Άνω Μοισία (έπ. Σιγγιδόνος —Βελιγραδιού 580), Δακία (Σαρδικής 595, 
Ναϊσσοΰ 553, Α' Ίουστινιανής, Λύσσας 592, Σκόδρας, Διοκλείας 602), εν 
Κάτω Μοισία (Μαρκιανουπόλεως, Δοροστόλου και άλλαι), πολλα'ι τοΰ εσω
τερικού τής ’Ιλλυρίας υποκείμενοι εις την Μητρόπολιν Δυρραχίου, ώς καί 
τινες τής Θεσσαλίας, υποκείμενοι εις την Μητρόπολιν Λαρίσης, τών οποίων 
ή έξαφάνισις συμπίπτει προς τάς έπιδρομάς τών Σλαΰων τοΰ στ' και ζ' αιώ
νος1). Περί τών οΰτω παθόντων επισκόπων ό αΰτοκράτωρ Μαυρίκιος (582 
—602) έγραψεν εγκύκλιον επιστολήν προς διαφόρους μητροπολίτας τοΰ Κρά
τους (Θεσσαλονίκης, Α' Ίουστινιανής, Νικοπόλεως, Σκόδρας, Λαρίσης, Κό
ρινθου, Κρήτης, Μεδιολάνου, Ραβέννης, Καλάρεως, Σικελίας) καλών αυτούς 
νά ύποστηρίξωσι τούς παθόντας κατά την επιδρομήν τών ’Αβαρών καί Σλαΰων 
τφ 590 επισκόπους, οιτινες εξεδιώχθησάν εκ τών επαρχιών αυτών υπό τών 
επιδρομέων* 1 2 3). Ταΰτα, παρά πάσας τάς ανακρίβειας περί τής λεπτομέρειας8), 
βεβαιοΰν τό γεγονός τής περί τό τέλος τοΰ στ' αιώνος άθρόας εισβολής σλαυϊ- 
κών ομάδων εις τάς βορειοδυτικάς επαρχίας τοΰ Κράτους υπό τήν πρωτο
βουλίαν τών Άβάρων, οιτινες επί έ'να περίπου αιώνα άδιακόπως εκ τοΰ Νω- 
ρικοΰ καί τής Παννονίας όρμώμενοι συχνά έπέτρεχον τάς παραδουναβείους 
χώρας, προβαίνοντες μέχρι τής πρωτευοΰσης, πάντοτε οσάκις τά βυζαντινά 
στρατεύματα ήσαν άπησχολημένα εν Μ. Άσίφ κατά τών Περσών πολεμοΰντα.

21. Πλήν τών Σλαΰων υποτελείς τών Άβάρων ήσαν καί ή οΰραλοτατα- 
ρική φυλή τώς Βουλγάρων. Οΰτοι μέχρι τών αρχών τοΰ στ' αιώνος ήσαν 
άγνωστοι εις τούς βυζαντινούς. Κατά Θεοφάνη πρώτον τφ 501)2 «οι καλού
μενοι Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  τω Ίλλυρικφ καί τή Θράκη έ π ι τ ρ έ χ ο υ σ ι  καί 
ε π α ν α τ ρ έ χ ο υ σ ι  π ρ ι ν  γ ν ω σ θ ή ν α ι  α υ τ ο ύ ς 4)' 6 δέ Ζωνα- 
ράς τό αυτό σχεδόν αυτολεξεί αναγραφών λέγει: «κατά τούτους τούς χρόνους 
ιστορείται τό τών Βουλγάρων έθνος τό ’Ιλλυρικόν καί τήν Θράκην καταδρα- 
μείν μ ή π ω  π ρ ι ν  γ ι ν ω σ κ ό μ ε ν ο ν » 5). Ή  πρώτη αΰτη τών Βουλ

του. Προσοχής έν τούτοις άξιον είναι τό λεγόμενον δτι ή Ελλάς καί χερρονησιτών 
χώρα περιλαμβάνεται μεταξύ τοΰ Ίονίου κόλπου (τοΰ Β. Άδριατικοΰ) καί τών «προα- 
στείων τοΰ Βυζαντίου». Ταΰτα προς διαφτότισιν τοΰ γνωστοΰ χωρίου τοΰ Μενάνδρου 
καί τοΰ Κ. Πορφυρογέννητου.

1) Dvornik : Les Slaves, B37zance et Rome an TX siecle. Paris 1926. Πρβλ. 
L. Brehier : Histoire de l ’Eglise Fliche et Martin t 5 p. 148.

2) L,· Brehier αύτ. p. 58. Ταΰτα όμως ό Br. δανείζεται εκ τών τοΰ Duchesne:
Anthonomies ecclesiastiques p 235 236 έκ τοΰ έργου Les Eglises separees 1890.

3) . Ό Duchesne στηριχΟείς επί άποδειχθέντιον ήδη υπό Mommsen καί Frie
drich νόίίων πηγών περιπίπτει εις πλεΐστας αντιφάσεις. 4) Θεοφάν. σ. 143.

5) Ζωναρ. XIV, 3 τόμ. σελ. 201 έκδ. Dindorf. Τό έπιτρέχουσι καί έπανατρέ"



Ή Άγχίαλος

γάρων επιδρομή έ'γινεν άπδ τού μέσου Δουνάβειος εις τάς βορειοδυτικάς του 
Κράτους επαρχίας ( ’Ιλλυρικόν), όπόθεν έκδιωχθέντες έπανήλθον διά τής 
Θράκης εις τά Ϊ5ια. Ούιε το πλήθος όμως των έπιδραμόντιον μνημονεύεται 
ούτε αί δηιόσεις αυτών κατά την επιδρομήν και τήν ά ν α χ ο ό ρ η σ ι ν .  'Ότι 
δμως κατά τήν αμέσως έπακολουθήσασαν στάσιν τοϋ Βιταλιανοϋ, ής κέντρον 
ήτο ή ανατολική Θράκη καί στρατηγεΐον ή ’Αγχίαλος, φέρονται μεταξύ των 
ύποστηρικτών τοϋ στασιαστοϋ καί Βούλγαροι, δεικνύει δτι ούτοι δεν εύρί- 
σκοντο μακράν των συνόρων τού κάτω Δουνάβεως. Ό γότθος βηλ. τήν κα
ταγωγήν *) στρατηγός Βιταλιανός, συγγενής τοϋ ’Άσπαρ καί αποβλέπουν προς 
τό βυζαντινόν στέμμα, εκμεταλλευόμενος τάς έν Κων)πόλει ταραχάς έκ τής 
εκκλησιαστικής πολιτικής τοϋ ’Αναστασίου Α' (491-518), πολεμοϋντος τήν 
εν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικήν Σύνοδον (451) καί τούς δύο δημοφιλείς πα* 
τριώτας Εύφήμιον καί Μακεδόνιον, εστασίασε τώ 512' στηριζόμενος δέ επί 
των ορθοδόξων τής Κων)πόλεως καί uvcov συγκλητικών, έχων δέ καί τήν 
ηθικήν ύποστήριξιν τού έν ’Ιταλία κυριαρχοϋντος Θεοδωρίχου, κατέλαβε τήν 
Μοισίαν καί Θράκην « μ έ χ ρ ι ς ’Ο δ υ σ ο ΰ κ α ΐ  Ά γ χ ι ά λ ο  υ», δηώ- 
σας δλην τήν χώραν, ηγούμενος στρατού· έξ «ούννικών εθνών» ή ώς λέγει ό 
Θεοφάνης «έ'χων μεθ’ εαυτού πλήθη θύννων καί Βουλγάρων» * 1 2 3 4). Όρμώμε- 
νος δ’ έκ τής Σκυθίας τοϋ κάτο) Δουνάβεως (ν. Δοβρούτσας) και νικήσας τον 
κατ’ αυτού έπελθόντα στρατηλάτην Κύριλλον κατέλαβε «τήν Άγχίαλον καί 
τήν Όδυσσούπολιν» καί λεηλατών τήν ύπαιθρον ήλθε μέχρι τοϋ Βυζαντίου, 
ό δέ στόλος του ένεφανίσθη εξω τοϋ Βόσπορου «περί τά καλούμενα Βυθά- 
ρια». Ό διά ξηράς, τής Ά ν. Θράκης, κατερχόμενος στρατός τοϋ Βιταλιανοϋ 
διεσκόρπισε τον βασιλικόν, συνέλαβε πολλήν λείαν καί άφθονα χρήματα καί 
τον ανεψιόν τοϋ βασιλέως Ύπάτιον στρατηγοϋντα 8), και έστρατοπέδευσεν 
εις τό Σιοσθένιον, επί τοϋ Βοσπόρου. Έκεΐ δμως δ στόλος τοϋ αποστάτου 
κατεστράφη διά τοϋ νεωστί έφευρεθέντος υπό τοϋ μηχανικού Πρόκλου χημι. 
κοϋ μείγματος, τό οποίον ριπτόμενον κατά τών πλοίων καί άναφλεγόμενον 
υπό τοϋ ήλιου έπυρπόλησε τύν έχθρικόν στόλον. II κατά θάλασσαν αϋτη ά* 
ποτυχία καί ούχι ή φειδώ τής πόλεως, ώς γράφει ό Θεοφάνης *), ήνάγκασαν
χουσι τοϋ Θεοφάνους σημαίνει τό βραχύ τοϋ χρόνου τής επιδρομής.

1) Ό σύγχρονος Εύάγριος (Έκκλ. Ίστ. III, 43) λέγει αυτόν «Θράκα τό γένος»·
2) Ό  Ζωναράς (XIV, 3 σ. 261) γράφει : «Τοϋ μέν τοι Θρακός Βιταλιανοϋ τυ. 

ραννίδι έπικεχειρηκότος, Μοισοΰς τε καί Σκΰθας προσεταιρισαμένου καί άμα τοΰτοις 
τά περί τήν βασιλίδα ληιζομένου τών πόλεων, αλλά μην καί στόλφ κατ’ αυτής έπελ- 
θόντος». Μοισούς δέ καλεΐ τούς Βουλγάρους, ώς ?έγει αυτόθι σ. 265 «’Αναστάσιος 
έκτισε τό Μακρόν τείχος... διά τάς εφόδους τών τε Μοισών ήγουν Βουλγάρων καί 
τών Σκυθών.

3) Τά τοϋ Θεοφάνους ταϋτα, σ. 157, είναι συγκεχυμένα καί έξωγκιομένα, μάλ 
λον έκ διαδόσεων : «Φασί δέ ότι έν μια συμβολή 65 χιλιάδας στρατοϋ βασιλικοΰ* 
έκρήμνισε».

4) σ. 160, διότι ώς κατωτέρω (σ. 166) λέγει, οί βυζάντιοι έδολοφόνησαν αυτόν
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τον Βιταλιανόν ν ’ άναζεύξη προς βορρίχν. Ό χρονογράφος δμως προσθέτει 
δτι δ ’Αναστάσιος «άπογνούς πέμπει τινάς τής Συγκλήτου, παρακαλών είρη- 
νεΰσαι αυτόν και δμόσαι (γρ. δμόσας) συν τή Συγκλήτω τους τε έξορισθέν- 
τας επισκόπους (Κο)ν)πόλεως Εύφήμιον και Μακεδόνιον και τον ’Αντιόχειας 
Φλαυϊανόν) άνακαλείσθαι καί (σύνοδον ποιήσαι) εν 'Ηράκλειά τής Θράκης. 
Ό δέ Βιταλιανός προσέθηκεν ϊνα και οϊ πρίγκηπες έκάστης σχολής τοΰτο 
όμόσωσι καί Μακεδόνιος και Φλαυϊανός οί αδίκως έκβληθέντες, άπολάβτοσι 
τούς ίδιους θρόνους, ομοίως και πάντες οΐ λοιποί επίσκοποι, και ούτω κρο- 
τηθή ή σύνοδος, ερχομένου καί τής Ρά>μης καί πάντων των επισκόπων καί 
κοινή κρίσει δοκιμασθή τά κατά των ορθοδόξων τολμηθέντα». Γενομένης 
τής ενόρκου τούτων βεβαιώσεως «ειρήνη γέγονε καί έπανέζευξεν επί τά ίδια» 
άπολύσας καί τον αΐχμαλωτισθέντα 'Υπάτιον. Ένώ δμως την προς τον πάπαν 
Όρμίσδαν πρόσκλησιν, προς περισσοτέραν βεβαίωσιν ένεπιστεύθη δ ’Ανα
στάσιος εις αυτόν τον Βιταλιανόν, έγραψεν ιδία προς τον πάπαν νά μη έλθη 
εις την Σύνοδον’ ούτω δέ οί προσελθόντες περί τούς διακοσίους επίσκοποι 
ήναγκάσθησαν ν’ άπέλθουν εις τά ’ίδια. Ή  παρασπονδία αύτη τοϋ ’Αναστα
σίου έξηρέθισε τον Βιταλιανόν, δστις άνενέτοοε τάς πολεμικός επιχειρήσεις, 
ορμώμενος έξ Άγχιάλου ') «πολλά κακά τοις υπό ’Αναστάσιον στρατοπέδοις 
καί τή λοιπή πολιτεία έπιδεικνύμενος, άναιρών καί άρπάζων καί άφοπλίζων 
καί τέλος προς ύβριν έκαστον στρατιώτην μιας φ ό λ λ ε ω ς έπίπρασκεν» 2). 
Ή  στάσις αύτη περί τά τρία διαρκέσασα έτη καί διε&αχθεΐσα διά βαρβαρι- 
κής ενόπλου δυ·νάμεως γοτθικών υπολειμμάτων καί θύννων καί Βουλγάρων, 
υπήρξε καταστρεπτική δι,ά την ύπαιθρον τής Α. Μοισίας καί Θράκη:, ών δ 
πληθυσμός ύφίστατο τάς συνήθεις ύλικάς καί ήθικάς συνέπειας των τοιούτων 
άναστατοάσεων : προσφυγήν εις τάς μεγάλας καί δχυράς πόλεις, αιχμαλωσίαν 
καί απαγωγήν έκεΐσε τοΰ Αίμου καί τού Δουνάβεως, άνάμειξιν μετά των επι
δρομέων, μερικήν εξοικείωσιν προς τά ήθη καί τήν γλώσσαν αυτών καί τά 
τοιαύτα. Έν Άγχιάλφ παρέμεινεν δ Βιταλιανός κατά τό παρεμπεσόν διά
στημα από τής συνθηκολογήσεως μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Αναστασίου (512- 
218)’ εκεί δέ πάντως έστάθμευε καί δ στόλος αύτοΰ. Άλλ’ δτε τήν αρχήν 
κατέλαβεν δ ’Ιουστίνος Α' δ Θράξ, φίλος αύτοΰ, δ Βιταλιανός έπέστρεψεν 
εις Κων)πολιν καί τιμηθείς διά τοΰ αξι οόμοιτος σ τ ρ α τ η λ ά τ ο υ  καί γε- 
νόμενος ύ π α τ ο ς  καί κ ό μ ι ς ΓΙ ρ α ι ζ έ ν τ ο υ, ήσκησεν μεγά?νην επιρ
ροήν επί τά πράγματα, ιδία τά εκκλησιαστικά °). Τφ 519 έδολοφονήθη υπό 1 2 3

επί Ιουστίνου «μηνίοντες αύτφ διά τό πολλούς άνηρηκέναι έν τφ καιρφ τής έπανα- 
στάσεως».

1) Ειιάγριος Έκκλ.Ίστ. III, 43. «Φασΐ δ’ οΰν τον Βιταλιανόν έν Άγχιάλιρ τινά 
χρόνον διατρίψας τήν ήσυχίαν άγοντα». Τοΰτο δέ βέβαιοι καί 6 Μαλάλας XVI, 406.

2) Θεοφάν. σ, 161, πρβλ. καί Μαλάλ. XVI σ. 406.
3) Θεοφάν. σ. 165.
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των βυζαντίων, μνησικακούντων «διά τό πολλούς άνηρηκέναι εν τώ καιρφ 
της έπαναστάσεως αΰτοΰ κατά ’Αναστασίου» '). Εις την στάσιν του Βιταλια- 
νοϋ ή Κων)πολις Οφείλει την όχύρωσιν αυτής διά τοΰ τρίτου μεγάλου τεί
χους, τοϋ Μακροϋ η Άναστασιακοΰ, κατά τοΰ οποίου επί μακράν έθραύ· 
σθησαν αΐ συχνάι των βαρβάρων έπιδρομαί.

22. 'Η άνοδος εις τον θρόνον τοΰ Βυζαντίου Ιουστίνου τοΰ Α' (518— 
527) και ή μακρά βασιλεία τοΰ ’Ιουστινιανού Α' (527—565) έσημείωσαν νέαν 
περίοδον εις τον βίον της Μοισίας και της Θράκης, ένθα αί παρευξείνειοι 
ελληνικάι πόλεις. Και πρώτον μέν έπεχειρήθη ή άμυνα τσΰ Κράτους κατά 
των επιδρομών τών έκείθεν τοΰ Δουνάβεως διαφόρων βαρβάρων. Σειρά οχυ
ρών φρουρίων άνηγέρθη από Σιγγιδόνος (ν. Βελιγραδιού) διά Βιμινακίου 
και Ρατιαρίας (ν. Άρζέρ Παλαγκά) και Νοβών (Novae) μέχρι τής παραλίας 
τοΰ Εΰξείνου κατ’ άμφοτέρας τάς δχθας τοΰ ποταμοΰ, ώς πρώτη αμυντική 
γραμμή. Νοτιώτερον δε και παραλλήλως άλλη φρουρίων σειρά διέσχιζε την 
Δαρδανίαν και Μοισίαν εκατέρωθεν τοΰ Αίμου, από τής Οΰλπιανής (ν. Κιου- 
στενδήλ) μέχρι Τριαδίτσας ή Σερδικής (ν. Σόφιας). Οί στρατιωτικοί πύργοι 
τής γραμμής ταύτης άνήρχοντο, κατά Προκόπιον κατονομάζοντα αΰτοΰς, εις 
181, πλήν παμπόλλθ)ν άλλων, «μή ύποπιπτόντων άριθμφ<>, διήρχοντο δε 
πάντα ταΰτα τά οχυρά διά τών κατοικουμένων τής χώρας μερών. Διά δέ τής 
Ν. Θράκης διήρχετο ή τρίτη οχυρωματική γραμμή, ήτις άρχομένη από τής 
νέας ’Ηπείρου κατέληγεν εις τά έν τή θρακική χερσονήσφ φρούρια έξωθι 
τοΰ Άναστασιακοΰ τείχους. Εις τήν εξ αυτοψίας περιγραφήν τής Θράκης 
καί τών οχυρωμάτων αυτής3), δ Προκόπιος τά εξής λέγει περί Άγχιάλου καί 
τών παρ’ αυτήν Θερμών Πηγεον. «Πόλιν δέ τινα επιθαλασσίαν οΐκοΰσι Θρά
κες, παρά τήν ήΐόνα τοΰ Εΰξείνου Πόντου, 3 Αγ γιαλόν ό'νομα, ήσπερ εν έπι- 
τηδείφ μνησθείημεν άν, περιηγούμενοι τά τής Θράκης χωρία. Έπεί δέ τα- 
νΰν δ λόγος ήμΐν διελήλυθεν δσα προς τήν ακτήν τοΰ Εΰξείνου Πόντου δε- 
δημιούργηται τώ βασιλεΐ τοΰτφ, οΰδέν τι χείρον άφηγήσασθαι ενταύθα τοΰ 
λόγου δσα δή επί τής Άγχιάλου ταύτης έδείματο. Ένταΰθα οΰν πηγαι ΰερ- 
μών φύσει νδάτων άναβλυστάνουσι τής πόλεως οΰ πολλφ άποθεν, άπαυτο- 
ματίζουσαι βαλανεϊα τοΐς τή δε άνθροδποις. Τοΰτον δή τον χώρον ατείγ ιστον 
εκ πολλοΰ δντα ύπερεώρων οΐ προβεβασιλευκότες τά πρότερα, καίπερ εν γει
τόνων ώκημένων αντφ  βαρβαρικών έϋνών τυσοντων τό πλήϋος' έπεχωρία- 
ζόν τε αΰτώ οΐ νενοσηκότες τά σώματα, μετά κινδύνων τήν παραψυχήν κο- 
μιιζόμενοι- Τειχήρη τοίνυν αυτόν έν τφ παρόντι πεποιημένος ’Ιουστινιανός 1 2

1) Θεοφάν. σ. 166. ’Αληθέστερος δ παρά Ζωναρα, XIV 5, σ. 267 λόγος ότι 
«προστάζει τοΰ βασιλέως ’Ιουστίνου καί ’Ιουστινιανού φασίν άναιρεθήναι αυτόν έν 
το> παλατίφ, θέλοντα καί αύτοΰ τοΰ κρατοΰντος κατάρχειν». Στρατηλάτης τότε έ'γι- 
νεν ό ’Ιουστινιανός.

2) «Περιηγούμενοι τά τής Θράκης χωρία»,
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βασιλεύς, «κίνδυνον διεπράξατο σφίσι την ά'κεσιν είναι»)). Αΐ περί Άγχιά- 
λου αύται ειδήσεις τού αύτόπτου ιστορικού, παρά τά εν αρχή υπεσχημένα, 
περιορίζονται εις μάνας τάς περί ιών Θερμών Πηγών πολυτίμους πάντως 
πληροφορίας. ’Αλλά και εξ αυτών έξάγομεν πρώτον οτι ή παρά την Άγχία- 
λον ένδοχώρα—άγνωστον εις πόσην εκτασιν—κατωκειτο υπό βαρβάρων, οί- 
τινες έπιτρέχοντες παρηνώχλουν τούς θαμώνας τών Θερμών1 οτι αύται έξ 
άμελείας τών προτέρων βασιλέων ήσαν ατείχιστοι και διέτρεχον τον εκ τών 
επιδρομών κίνδυνον, και οτι τό κακόν τούτο θεραπεύσας ό ’Ιουστινιανός διά 
τής περιτειχίσεως τού χώρου άπήλλαξε τούς θεραπευομένους τού εκ τών επι* 
δρομών κινδύνου. Και πότε μέν τό πρώτον άνακαλυφθεϊσαι αΐ πηγαί αύται 
διεμορφώθησαν εις ιαματ ικός ΰέρμας είναι άγνωστον. Πάντως τούτο εγινε π. 
X. και δρ)είλεται εις τούς κατακτητάς Ρωμαίους. Κατά τάς εν ετει 1910 γενο- 
μένας υπό τών Βουλγάρων άνασκαφάς, τά εύρεθέντα υπό παχύ στρώμα άπο- 
λιθωθείσης άμμου υπό τον βυθόν τής νεωτέρας κινστέρνης άφθονα χαλκά και 
δρειχάλκινα νομίσματα και άλλα αντικείμενα, από Φιλίππου Β' τής Μακεδο
νίας (f 836) μέχρι τού Δομητιανού (f 96 μ. X.), αντιπροσωπεύουν τάς πα- 
ρευξεινείους πόλεις Τόμεις, Όδυσσόπολιν, Μεσημβρίαν, Άγχίαλον, Δεβελτόν, 
Απολλωνίαν, Βιζύην, Βυζάντιον, 'Ηράκλειον, Θέρμην και άλλας. Τίνες όμως 
ήσαν οι βάρβαροι τού εσωτερικού οΐ «εν γειτόνων ωκημένοι» και επιτρέχον- 
τες τάς Θέρμας ; 'Ως εϊδομεν ανωτέρω, ή από τού Δουνάβεως μέχρι τού Βυ
ζαντίου χώρα τής Ά ν. Μοισίας και Θράκης, από τού γ' μ. X. αΐώνος, υπήρξε 
πεδίον άδιακόπων επιδρομών τών Γότθων, Σκυθών και θύννων, οιτινες 
δμως εκδιωκόμενοι αμέσως μετά τάς επιδρομάς άπωθούντο πέραν τού Αίμου 
και τού Δουνάβεως. Οί δέ επί τινα χρόνον έγκαταμείναντες έν τη χώρα ήσαν 
οΐ καιθ’ ομάδας εΐρηνικώς υπό τών αύτοκρατόρων, Ρωμαίων και Ελλήνων, 
γενόμενοι δεκτοί ώς φοιδεράτοι Βησιγότθοι κα.ι Όστρογότθοι, άναχωρήσαν- 
τες πανοικεΐ μετά τού Άλαρίχου οί πρώτοι, μετά τού Θεοδωρίχου οΐ δεύτε
ροι, πάντως άφήκαν μικράς τινας τήδε κάκεΐσε ομάδας, αϊτινες οίκειοθελώς 
παρέμειναν εις την χώραν, οίκειωθέντες προς αυτήν και προς τον παλαιότε- 
ρον μόνιμον αυτής θρακικόν πληθυσμόν. Οΐ μόνιμοι ούτοι κάτοικοι από τού 
ε' αΐώνος έζων υπό ώρισμένον διοικητικόν σύστημα, επιβληθέν έκ Κων)λεως, 
διαιρέσαν την χώραν εις μεγάλας καί μικράς διοικητικός περιφέρειας, υπό 
διοικητάς δοϋκας καί κονσονλαρίονς καί υπό γενικόν στρατιωτικόν διοικη
τήν, τον στρατηλάτην Θράκης. Ούτως επί Αναστασίου καί ’Ιουστίνου Α' 
διεκρίνοντό αΐ επαρχίαι Θράκης Ευρώπης υπό κονσουλάριον, Εοδόπης υπό 
δούκα, Θράκης (απλούς) υπό κονσουλάριον, Λιμιμυντον υπό δούκα, Μοισίας 
υπό δούκα καί Σκνΰ ία ς  υπό δούκα. Παραλλήλως προς την πολιτικήν ταύιην 
διαίρεσιν κατά τούς αυτούς χρόνους υπήρξε καί ή εκκλησιαστική διάκρισις,

1) Προκοπ. Περί Κτισμάτων III, 7, 17—24.
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των επαρχιών, ως δεικνύει δ «Συνέκδημος» του 'Ιεροκλέους, συνταχθε'ις προ 
του 535 *). Εις οΰτω συντειαγμένον κράτος δεν ήτο δυνατόν να χίνωνται υπό 
ιών μονίμων κατοίκων έπιδρομα! κατά γειτόνων, εκτός ληστρικών συμμο' 
ριών των έκάστοτε έκ Βορρά είσβαλλόντων βαρβάρων. Κατά Ίεροκλέους Συ
νέκδημον «υπό βασιλέα Ρωμαίων τον έν Κων)πόλει ήσαν (έν Μοισία και 
Θράκη) επαρχίαι 64, πόλεις 935» 1 2)· ή δε *Αγχίαλος περιλαμβάνεται έν τη 
έπαρχίςι Αΐμιμόντου (Haemimonti), ήτις περιελάμβανε τάς πόλεις Άδρια- 
νούπολιν, Άγχίαλον, Δεβελτόν, Πλωτινοΰπολιν, Τζόϊδης3). Ό  δέ Άμμιανός 
Μαρκελλΐνος, ήδη προ ενός αιώνος, τφ 367, άναγράφων την επαρχίαν Αιμι- 
μιμόντου λέγει : «Μετά δέ ταΰτην (την Θράκην) δ Αίμίμοντος έχει την Ά - 
δριανοΰπολιν, η Ούσκουδάμα ελέγετο, και 3 Αγχίαλον, πόλεις μεγάλας» 4 5). Ώς 
εϊδομεν ηδη και ή κατόπιν Ιστορία θά επιβεβαίωση, ή από τών ανατολικών 
διαβάσεων τοΰ Αίμου πρύς την πρωτεύουσαν χοΰ Κράτους πορεία τών έκά
στοτε επιδρομέων κατέλειπε την Άγχίαλον και τάς δυο γείτονας πόλεις, Με
σημβρίαν και Σωζόπολιν, έξω τής επιδρομής και ώς έκ τής παρά την θάλασ' 
σαν θέσεως αυτής και διότι ήτο τετειχισμένη. Αί Θέρμαι δμως, εις τρίωρον 
από τής πόλεως κείμεναι και συχναζόμεναι υπό πλήθους ευπορών ασθενών, 
πολύ μακρόθεν συρρεόντων εις τό Άσκληπιεΐον εκείνο, ήτο φυσικόν νά έπι- 
σύρωσι και τών επιδρομέων την προσοχήν και ληστρικών συμμοριών τάς 
συχνάς εμφανίσεις.

23. Κατά την επί ένα αιώνα περίοδον ταΰτην, από Λέοντος Α' τοΰ Θρα- 
κός μέχρι τέλους τής βασιλείας τοΰ Ίουστινιανοΰ τοΰ Α' (458-565), δτε συνε· 
τελέσθησαν σπουδαιότατοι μεταβολαί έν τφ Έλληνικφ Κράτει τοΰ Βυζαν
τίου, φυλετικά! και κοινιυνικαί, δημιουργήσασαι νέας κρατικός συνθήκας, 
προς τάς δποίας στενώτερον συνεδέθη ή Θράκη με τάς παρά τον Εΰξεινον 
ελληνικός πόλεις, και ή Αγχίαλος βεβαίως ύπήχθη εις τό γενικόν διοικητι
κόν τοΰ Κράτους σύστημα. Έξέλιπεν δ λαμπρότατος Δήμος και ή Βουλή τής 
πόλεως, ή κοπή νομισμάτων, ή παλαιά εθνική θρησκεία, ιδία μετά τον διωγ
μόν τών ειδωλολατρών τοΰ 519 Β). Αΐ συχνά! κατά τήν περίοδον ταΰτην θεο.

1) Κ. Κρουμβάχερ - Σωτηριάδου : Βυζαντινή Λογοτεχνία t. Β' σ. 22. Πρβλ. Κα
ταλόγους Έκκλ. επαρχιών G. .Partlie}'’ : Hieroclis Synecdemus et Notitiae epi- 
scopatuum. Berolini 1866

2) Κρουμβάχερ, αύτ. σ. 912.
3) Τήν διαίρεσιν ταΰτην καί την σύστασιν τής επαρχίας Αΐμιμόντου περιλαμ

βάνει αυτολεξεί καί Κωνστ. ό Πορφυρογέννητος, περί Θεμάτων II, 47 σ. 391. Πρβλ. 
καί Μαλάλαν σ. 406. Λέοντα Διάκονον σ. 124 Κεδρηνόν I, 692, παραλειπομένης μό
νον μιας έκτης πόλεως, ήτις περιελαμβάνετο εις τήν επαρχίαν ταΰτην.

4) Am. Marcellitius XXXI, 5 «Adrianoupolin... et Anchialon civitates 
magnas».

5) Θεοφάν. σ. 180, βεβαιοΰντος τούτο τοΰ Προκοπίου : ’Ανέκδ, κ. 11 καί Μα" 
λ'άκα σ. 449, 3,
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μηνίαι-σεισμοί, λοιμοί, πυρκαϊαί ι) ή μεγάλη πανώλης τοΰ 541 1 2) ή κατα- 
στρέψασα μέγαν αριθμόν κατοίκων, ήλλοίωσαν την δψιν πολλών πόλεων' αί 
μεγάλαι ταραχαί τής πρωτευουσης μεταξύ των φατριών του 'Ιπποδρόμου, επί 
ολόκληρα έτη άναστατώσασαι δλας του Κράτους τάς πόλεις 3), δεν γνωρίζο- 
μεν άν εΐχον σπουδαίον αντίκτυπον καί εις τάς πόλεις τής Θράκης, έν αις 
και εΐς την Άγχίαλον. Αΐ πόλεις δμως διωκουντο κατά τό νέον διοικητικόν 
σύστημα, υπαγόμενοι εΐς τούς επαρχιακούς δούκας ή κονσουλαρίους' διεξή- 
γον εμπόριον σιτηρών, ονομασιών διά την ποιότητα, σταφυλών και οίνου, 
έ'χουσαι προς τούτο τελωνεία, τά λεγάμενα κομμέρκιη, μετά ειδικών υπαλλή
λων, τών κομμερκιαρίων *). "ΤΙσαν δ3 5 αί παράλιοι αύται πόλεις τότε ορμη
τήρια κατά τών εν τή νοτίω Σκυδία και τή Ταυρική (Κριμαία) θύννων, 
προς ούς διεξήγετο εμπόριον, άλλ’ οΐτινες δεν ήσαν ασφαλείς γείτονες. Οΰτω 
τώ 527 διά τής Όδυσοπόλειυς άπεστάλη διά ξηράς έκστρατευτικόν σώμα υπό 
τον από υπάτων Ίωάννην «μετά βυηδείας σκυθικής πολλής» β), τό οποίον 
άποκατέστησε την ασφάλειαν τών εμπορικών συμφερόντων τού Κράτους εις 
την πέραν τού κάτα) Δουνάβεως χώραν εκείνην 6). Ή  άπασχόλησις δμως τών 
στρατιωτικών τού Κράτους δυνάμεων εΐς την Μ. ’Ασίαν κατά τών Περσών 
καί εις την άνόητον τού ’Ιουστινιανού επιχείρησιν τής έν τή Δύσει άνακτή- 
σεως τών παλαιών χωρών τού Ρωμ. Κράτους, άφήκε τάς ευρωπαϊκός επαρ
χίας άνευ επαρκούς άμύνης, έ'ρμαιον τών επιδρομών τών θύννων καί τών 
υποτελών εΐς αυτούς Σλαΰων, τούς οποίους δεν ΐσχυον ν’ αποκρούσουν αΐ 
τήδε κάκεΐσε κατεσπαρμέναι φρουραί καί αί δύο γραμμαί τής άμύνης έκεΐ- 
δεν καί εντεύθεν τού Αίμου 7). Τά ετήσια φιλοδωρήματα 8) εΐς τούς Φυλάρ

1) Θεοφάν. σ. 222, 224, 22δ, 226, 229, 230, 231, 232, 240, 241. Τφ 543 έγινε φο
βερά πλημμύρα τοΰ Εύξείνου Πόντου, εις μέγα μέρος τής Φρακικής παραλίας εις βά- 
Φος 4 μιλιών καί έκάλυψεν ή ίίάλασσα τήν ξηράν «επί τά μέρη Όδΰσου (Βάρνας) 
καί Διονυσοπόλειος καί τό ’Αφροδίσιον καί πολλοί έπνίγησαν έν τοϊς ύδασιν» (σ. 224).

2) Θεοφάν. σ. 222. Τά κατά τον «βουβωνικόν λοιμόν» τοΰ 541 περιγράφει εκ
τενέστατα ό Προκόπιος, Περσ. πόλ. II, 22—23 κατ’ άπομίμησιν τοΰ Θουκυδίδου, πε" 
ριγράψαντος τον λοιμόν τσύ 429 π. X. Ό τοΰ 541 έπεξετάθη καί εις μέγα μέρος τής 
Α. Ευρώπης καί Μ. ’Ασίας.

3) Προκ. Άνέκδ. 8. «Ταύτα μέν οΰν έν τε Βυζαντίφ έπράττετο καί πόλει έκά' 
στη’ ώσπερ γάρ άλλο τό νόσημα ένΟένδε άρξάμενον τό κακόν πανταχή ένέσκηψε τής 
Ρωμαίων αρχής».

4) Τούτων μολυβδόβουλλα ευρέδ-ησαν τής Μεσημβρίας επί Κωνσταντίνου Δ' 
(669—670 καί 676—677) καί Δεβελτοϋ 0·' καί Τ αί. (Έλλ. Φιλ. Σύλ. Κων)πόλεως : 
Παράρτημα 1880 σ. 90—92).

5) Έκ τών από τοΰ δ'αί. εγκατεστημένων έν τή Μικρά λεγομένη ΣκυίΚα Σλαύοον.
6) Μαλάλα σ. 428 καί Θεοφ. σ. 176.
7) Αί τακτικαί στραπιωτικαί δυνάμεις τών ευρωπαϊκών επαρχιών ήσαν 129.500_ 

διηρημέναι έξ ίσου μεταξύ ’Ιλλυρικού καί Θράκης.
8) Εις τό μέσον τούτο κατέφευγεν από άρχαιοτάτων χρόνων ή τε Ροομαϊκή Δΐ'
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χους των βαρβάρων ολίγον η ουδόλως άνεχαίτιζον τάς έπιδρομάς. Οί βάρ
βαροι άμιλλώμενοι προς άλλήλους έξεβίαζαν έκάστοτε διά της απειλής των 
επιδρομών την καταβολήν ή την αύξησιν των φιλοδούρημάτων τούτων.

24. Έταδρομαι Βονλγάρυιν. “Ήδη περί αΰτάς τάς άρχάς του στ' α!ω- 
νος ’) ως εΐδομεν οΐ Βούλγαροι, άγνωστοι τέως εις τούς "Ελληνας, επέδρα- 
μον την εντεύθεν τού Δουνάβεως χώραν" άλλα προσβληθέντες υπό τού στρα
τηλάτου τού Ιλλυρικού Άρίστου, καίτοι μέ ανεπαρκείς δυνάμεις (15.000 άν- 
δρών), επανήλθον διά τής Θράκης εις τά ίδια" μετά μικρόν Ά νται είσέβα- 
λον εις τον ’Ιλλυρικόν, εις τά ΒΔ. τού Κράτους, και ένίκησαν τούς κατ’ αυ
τών έξελθόντας έκ τού επιτόπιου στρατού * 1 2). Τφ δε 517 εις τρίτην εισβολήν 
προυχώρησαν μέχρι τής Β. Ηπείρου, Μακεδονίας και Θεσσαλίας. A t επί- 
δρομαί αΰται έγιναν έν συνδυασμώ μέ τό κίνημα τού Βιταλιανού, όμως, ως 
εΐδομεν έχρησιμοποίησεν εΐς τήν στάσιν του και τούς Βουλγάρους. Άπό τού 
επομένου έτους αί επιδρομαι αύται τών Βουλγάροιν έπαυσαν και διότι ό 
αποστάτης στρατηγός συνεβιβάσθη προς τον νέον αΰτοκράτορα φίλον του 
“Ιουστίνον και διότι αί έν Μοισία και Θράκη στρατιωτικά! δυνάμεις ένισχύ- 
θησαν υπό δύο διακεκριμένους στρατηγούς, τον ανεψιόν τού ’Ιουστίνου Γερ
μανόν και τον Χελβούδιον. Και δ μέν Γερμανός τώ 528 ένίκησε και κατέ
στρεψε τοχις διαβάντας τον Δούναβιν και έπιδραμόντας τήν Θράκην σλαύους 
Άντας, οΐτινες πέραν τού ποταμού εγκατεστημένοι και ευρισκόμενοι μεταξύ 
τού Βυζαντινού Κράτους και τών θύννων έξ ’Ανατολών και τών Άβάρων 
έκ Δυσμών, ότέ μέν έπολέμουν τό Κράτος εΐσβάλλοντες εις αυτό διά τού πο
ταμού, ότέ δέ συνεμάχουν μετ’ αυτού έκ περιτροπής κατά τών θύννων και 
τών Άβάρων. Ό δέ Χελβούδιος και πέραν τού Δουνάβεως, έν τή ιδία αυ
τών χοδρα κατεδίωξεν, δ'τε έν μια τών έκστρατιών τούτων και αυτός έφονεύ- 
θη 3). Αί επιδρομαι αΰται τών βαρβάρων περί τό 540 σχεδόν διεκόπησαν. 
'Ο Θεοφάνης και προ αυτού δ Μαλάλας αναγράφουν τφ 587 νέαν τών Βουλ
γάρων επιδρομήν έκ τής έκείθεν τού Δουνάβεως χώρας υπό δύο φυλάρχους 
(ρήγας) αυτών. Οί βάρβαροι άπό τε ξηράς καί θαλάσσης («δρούγγου») εισέ-

πλωματία π. χ. έπι Τραϊανού (Άππιαν. λόγ. 23), Κομμόδου (Ζωναρά XXI, 94) Άλεξ* 
Σευήρου (Ζωναρά XII, 15 σ. 122 καί 21 σ. 136), βραδΰτερον δέ και έν τη Δύσει οί 
Φράγκοι έξηγόραζον τήν ησυχίαν των άπό τών Νορμανδών (877/8) διά καταβολής 
τοιούτου φόρου. Capitularia t. II p, 353-

1) Θεοφάν σ. 143.
2) Οί Ά ν τ α ι γενικώς μέν θεοοροΰνται Σλαύοι, άλλ’ αί περί αυτών γνώμαι καί 

τών Σλαΰων καί τών ξένων Ιστορικών διίστανται υός προς τήν προέλευσιν, τήν κίνη- 
σιν κατά, τον ε' μέχρι τοϋ η' αίώνος καί τήν οριστικήν αυτών έγκατάστασιν, τών Ρώ- 
σων περί τό Κίεβον τοΰ 6-' αίώνος ίΐεωρούντιον αυτόν υός πυρήνα του φυλετικού αυ
τών οργανισμού. Ν. Δερζάβην, ακαδημαϊκού : Οί Σλαύοι έν τή άρχαιότητι, Μόσχα 
1945 σ. 11—22.

3) Μαλάλα σ. 437. Θεοφάν. 217, 218.
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βαλον εις την Μ. Σκυθίαν και την Μοισίαν, τελούσας υπό δύο στρατηγούς, 
τον ’Ιουστίνον και τον Βαουδάριον. ‘Η πρώτη σύγκρουσις ύπήρξεν ατυχής 
διά τά βυζαντινά στρατεύματα, φονευθέντος και τοΰ ’Ιουστίνου, οί δε βάρ
βαροι εισέδυσαν και εις την Θράκην. Άλλ’ 6 νέος ταύτης στρατηγός Κων
σταντίνος ό Φλωρεντίου καί ή βοήθεια των στρατευμάτων του Ιλλυρικού, 
υπό τον στρατηγόν Άκούμ τον έξ θύννων, κατέστρεψαν τούς Βουλγάρους 
«άποκτείναντες πλήθη πολλά», και άφήρεσαν πάσαν την λείαν αυτών, φο- 
νεύσαντες και τούς δύο αυτών φυλάρχους. Κατά την επιστροφήν ομίος των 
νικητών ισχυρά μοίρα τών βαρβάρων έπέπεσεν έξ ένέδρας κατά τής αμέρι
μνου οπισθοφυλακής και διεσκόρπισεν αυτήν και συνέλαβε και τούς τρεις 
στρατηγούς, διά τής μεθόδου τοΰ ριπτομένου βρόχου (σώκου). Οι Βούλγαροι 
μετά τούτο επανήλθαν «εις τήν. ιδίαν Πατρίδα» μετάτινων αιχμαλώτων. Μετά 
έν έτος (538J9) νέα επιδρομή τών Βουλγάρων κατά τού ’Ιλλυρικού απέληξεν 
εις ολοσχερή καταστροφήν τών πολυπληθών ‘) επιδρομέων υπό τού στρατη
λάτου τοΰ Ιλλυρικού Μούνδου, δστις τον αρχηγόν τών Βουλγάρων μετ’ άλ
λων αιχμαλώτων άπέστειλεν είς Κων)πολιν, έκτεθέντας εις διαπόμπευσιν" 
«τούς αιχμαλώτους τών Βουλγάρων έπεμψεν δ βασιλεύς εις ’Αρμενίαν και 
Λαζικήν» ένθα κατετάγησαν εις τάς εκεί στρατιωτικός μονάδας. «Και έγέ- 
νετο-έπάγεται δ χρονογράφος-εΐρήνη βαθεϊα έν Θράκη, μηκέτι τολμώντων 
τών θύννων  (τ.έ. τών Βουλγάρων) περασαι τον Δανονβιν» 1 2 3) έκ τούτου φα
νερόν είναι ότι περί τό 540 οΐ Βούλγαροι παρέμενον εγκατεστημένοι έκεΐθεν 
τού Δουνάβεως. Ό Προκόπιος συνοψίζων, άνευ όμως λεπτομερειών, τά τών 
τελευταίων επιδρομών τών Βουλγάρων, τό πεδίον τής δράσεως αυτών δρίζει 
από τής παραλίας τού ’Ιλλυρικού μέχρι τών δυτικών προαστείων τής Πρω 
τευπύσης και από τής Χαλκιδικής μέχρι και πέραν τών Θερμοπυλών, μετά 
τής γενικωτέρας παρατηυήσεως ότι «Οΰτω δε σχεδόν άπαντας "Ελληνας, 
πλήν ΙΙελοποννηοίων διεργασάμενοι άπεχώρησαν» °). Αΐ συχναι αύται τών 
Βουλγάρων έπιδρομαί, τών μέσων τού στ' αΐ. εις τήν προς νότον τού Δου
νάβεως και τού Αίμου χώραν προεκάλεσαν βεβαίως αναστατώσεις, μείωσιν 
τού π?νηθυσμού τής υπαίθρου καί μετακινήσεις αυτού προς τάς μεγάλας και 
ωχυρωμένας πόλεις, ώς αναγράφει δ Προκόπιος περί τής κώμης Βελλού- 
ρου, έν τή μεσογαία παρά τήν Ροδόπην, κατά μέν τον πλούτον και τήν πο
λυανθρωπίαν «ίσα και πόλις», διά τό άτείχιστον όμως αυτής προσβαλλομέ- 
νης διηνεκώς υπό τών περιοικούντων βαρβάρων, έξ οΰ έτειχίσθη υπό ’Ιου
στινιανού. Ταύτό σημειοΐ και περί Τραϊανουπόλειυς και Μαξιμιανουπόλεως 
και Άναστασιουπόλεως, ήτις παραλία ούσα δεν ήδύνατο νά κωλύη τάς μέχρι 
τού Αιγαίου έπιδρομάς, ότε οί βάρβαροι συνελάμβανον τά έκεΐσε καταίροντα

1) Θεοφάν. σ. 219 «έξήλθον οί Βούλγαροι πλήθος πολύ».
2) Θεοφάν. αυτόθι.
3) ΙΙροκόπ. Περσ, II, 19.
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πλοΐα, «ώστε και τάς νήσους ένθένδε τάς xfj χώρα επικείμενος ήνώχλησαν» *). 
Κατά τούς χρόνους ακριβώς τούτους ένέσκηψεν ή μεγάλη βουβωνική πανώ- 
λης, ή καταστρέψασα μέρος τής Ευρώπης και χής Μ. Ασίας, χήν οποίαν 
τόσον εμπεριστατωμένας περιέγραψεν ο Προκόπιος. "Οτι ή Θράκη καί αυτή 
εδοκιμάσθη υπό τοΰ λοιμού και μάλιστα αί πόλεις αυτής τοΰ Εύξείνου είναι 
εκτός αμφιβολίας, του Προκοπίου σημειοϋντος ότι εΐσέβαλλεν ή νόσος κυ
ρίως από τάς παραλίας* ρητώς όμως οΰδέν άναφέρεται περί Άγχιάλου και 
των γειτόνων αυτής. Κατά τους χρόνους τούτους ή Άγχίαλος μετέσχε διά 
τοΰ επισκόπου αυτής Παΰλου τής έν Κων)πόλει πέμπτης Οικουμενικής Συ
νόδου, τοΰ 553, επί ΓΙατριάρχου Ευτυχίου, ύπογράψαντος «Παΰλος έλέω 
Θεοΰ επίσκοπος Πόλεως Άγχιάλου, όμοιας (υπέγραψα)».

25. Άβαροολαυική περίοδος επιδρομών. ’Ήδη κατά την τελευτάίαν δε
καετίαν τής βασιλείας τοΰ ’Ιουστινιανού νέος εχθρός άνεφάνη πέραν τοΰ Δου- 
νάβεας, δυτικώτερον των θύννων καί νοτίως των Σλαΰων τής Κεντρικής 
Ευρώπη:, οΐ Άβαροι, πολυπληθής πολεμοχαρής φυλή. Οΰτοι ύποτάξαντες 
διάφορα σλαυϊκά φύλα μεταξύ τοΰ Δνειστέρου και Θείσου καί νοτίως των 
Καρπαθίων οΐκούντων, επέδραμον κατά των βορείων τοΰ Κράτους επαρχιών. 
Τώ 557 άπεστάλη εις Κων)πολιν πρεσβεία τοΰ Χάνου αυτών, ζητούσα νά 
έπιτραπή εις αυτούς ή είσοδος εις τήν εντεύθεν τοΰ ποταμοΰ χώραν, άφοΰ 
δμως ήδη άνευ άδειας καθ’ ομάδας είχον εισβάλει νοτίως τοΰ Δουνάβεως, 
παρά τό Σίρμιον, καί έκειθεν εις τήν Ά ν. Μοισίαν μέχρι της Μ. Σκυθίας. 
Ή  θέα των περιέργων τούτων ξένων,,τό πρώτον Ιμφανισθέντων εις τήν πρω
τεύουσαν, πρωτοφανούς τύπου καί περιβολής 3), έξέπληξε τούς Βυζαντίους, 
Άπορριφθείσης τής προτάσεως αυτών, γενομένης μετά τήν εισβολήν αυτών, 
οί “Αβαροι μετά τινας μήνας έπήλθον μετά καί Σλαύων υποτελών κατά τής 
Θράκης, καί νικήσαντες δύο τοΰ Κράτους στρατηγούς, τον Σέργιον καί τον 
“Εδερμαν, έπροχώρησαν μέχρι τοΰ Άναστασιακοΰ τείχους, τό όποιον εϊς τινα 
μέρη, παρά τήν Σηλυβρίαν, κατεστραμμένα υπό σεισμών, καί διέβησαν. Πε
ρίτρομος ό Ιουστινιανός κατέφυγε προς τον γηραιόν Βελισσάριον, δστις δι’ 
ευφυούς στρατηγήματος έσωσε τήν πρωτεύουσαν καί απώθησε τούς βαρβά
ρους μέχρι Τυρολόης καί Άρκαδιουπόλεως καί άγ. Αλεξάνδρου Ζουπαρών. 
Μετά-τριών μηνών παραμονήν εις τήν νοτιοανατολικήν Θράκην, μαθόντες 
οΐ Άβαροι δτι στόλος ελληνικός παρεσκευάσθη νά προσβάλη αυτούς εκ τοΰ 
Δουνάβεως, «παρεκάλεσαν διά πρεσβευτοΰ άκινδύνως εάσαι αντοϋς περάσαι 
τον Αανονβιν», καί τούτο έγινε διαταχθέντος τοΰ στρατηγού ’Ιουστίνου νά 
παρακολούθηση αυτούς κατά τήν άποχώρησιν 3). Καί κατά τήν επιδρομήν 1 2 3

1) Προκόπ. περί Κτισμ. IV, 2, 7—12.
2) Θεοψάν. σ. 234. «Εϊχον γάρ τάς κόμας όπισθεν μακράς πάνυ. δεδεμένας πραν 

δίοις καί πεπλεγμένας’ ή δέ λοιπή αυτών φορεσιά όμοια των λοιπών Ού'νων.
3) Μαλάλα σ, 490 καί Θεοφάν, σ. 233—234,
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ταύτην ή ύπαιθρος τής Θράκης έλεηλατήθη’ άλλ’ οι επιδρομείς δεν έμειναν 
εις την χώραν εΐμή ολίγους μήνας, δ δέ γέρων βασιλεύς καί περιοδείαν έπε- 
χείρησεν άνά την Θράκην. Έκ λόγων προνοίας δ ’Ιουστινιανός μετέφερεν 
εκ τής ΒΔ Μ. ’Ασίας τμήματα στρατού εις την Θράκην, εν τε 'Ηράκλειά καί 
ταΐς πέριξ αυτής πόλεσιν J). Τφ 560 νέα επιδρομή των θύννων Άβάρων εις 
την Ά ν. Θράκην έσημειώθη, οτε κατελήφθη ύπ’ αυτών ή Όδυσσόπολις s) 
και επί τού Αιγαίου ή Άναστασιοΰπολις* άπεστάλη δέ κατ’ αυτών δ ανεψιός 
τού βασιλέως Μάρκελλος, δπως άνακαταλάβη την Όδυσόπολιν και την πε- 
ριοικίδα. Άποθανόντος (565) τού ’Ιουστινιανού, οι ’Άβαροι, οϊτινες έν τφ 
μεταξύ έπεκράτησαν τών διασπασθέντων δμοφΰλων των τής παρά τον Δον 
και Δνείπερ μεγάλης Ουννικής δμοφυλίας, εγκατεστάΟησαν μονίμως βορείως 
τού μέσου Δουνάβεως, έχοντες υποτελείς πολλάς σλαυικάς φυλάς, τούς Σλο- 
βένους, τούς ούννοτατάρους Βουλγάρους και άλλους. 'Ως παλαιοί τού Κρά
τους σύμμαχοι κατά τόον θύννων καί Σλαύων άπήιησαν την εις αυτούς πα- 
ράδοσιν τού Σιρμίου, ποωτευούσης τών Γεπιδών έν Παννονία, και την εις 
αυτούς καταβολήν τής εις τούς θύννους πρότερον διδόμενης έξ 80.000 χρυ
σών δωρεάς. Ιουστίνος δ Β' (565—576) άπέρριψε ΐάς αξιώσεις ταΰτας των 
Άβάρων και άπέστειλε κατ’ αυτών τφ 571 τον στρατηγόν Τιβέριον με ανε
παρκείς δυνάμεις, ώ >τε ήττήθη υπό τών βαρβάρων και άποβαλών πολλούς 
άνδρας ύπεχώρησεν. Ό βασιλεύς τότε προ τής άπειληθείσης εισβολής τών 
Άβάρων ήναγκάσθη νά ικανοποίηση τάς απαιτήσεις των, μεθ’ ο διαβάντες 
τον Δούναβιν ώς σύμιταχοι τών Ελλήνων έπέπεσον κατά τών από τίνος εγ
κατεστημένων έν τή Μοισία Σλαύων καί έπροξένησαν εις αυτούς μεγάλην 
φθοράν. Οι Σλαύοι δέ οΰτοι, οΐ προ μικρού διαβάντες τον κάτω Δούναβιν, 
100.000, κατά τον Μένανδρον «έλεηλάτησαν τήν Θράκην και άλλα πολλά», 
χω >ίς νά ύπάρχη ένδειξις δτι μονίμως που τού Κράτους έγκατεστάθησαν. 
Τό «Θράκην καί άλλα πολλά» τού Μενάνδρου δέ.ν δικαιολογεί τήν γνώμην 
τού Fallmerayer δτι οϊ Σλαύοι οΰτοι εΐσέδυσαν τότε διά τής Μακεδονίας, 
’Ηπείρου καί Στερεάς εις τήν Πελοπόννησον καί έγκαταμείναντες μονίμως 
έξηφάνισαν τον γηγενή ελληνικόν πληθυσμόν, οΰτινος δμως ούτε τήν γλώσ
σαν κατέστρεψαν ή διέστρεψαν, ούτε τά ήθη έμόλυναν, οΰ δ στρατός σύγ
χρονα); τότε νικηφόρως έπολέμει επί ένα αιώνα έν Μ. Άσία τούς Πέρσας 
καί εις τάς βορείους επαρχίας αυτούς τούς Σλαύους, διεκδικών προς αυτούς 
σπιθαμήν προς σπιθαμήν τά εδάφη τού Κράτους. 'Η πολυπληθής αύτη έπι- 
δρομή κατέληξεν εις τήν έπαναχώρησιν τών βαρβάρων εκείνων εις τά ίδια, 
υπό τήν πίεσιν τών συμμαχούντων ήδη προς τό Κράτος Άβάρων, ο'ίτινες 
έπιπεσόντες κατά τών έκεΐθεν τού Δουνάβεως εστιών αυτών κατενίκησαν αύ- 1

1) Θεοφά ν. σ. 236.
2) Ό Θεοψάν. σ. 236 λέγει δτι «παρελήφθη υπό τών θύννων ή Όβαισίπολις» 

άγνωστος άλλοθεν πόλις, τής γραφής θεωρούμενης υπό τού De Boor εσφαλμένης.
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τούς κατά την εκ της εισβολής επάνοδον καί άπηλευθέρωσαν καί άπέδοσαν 
εις τό Κράτος πολλάς αιχμαλώτων μυριάδας, «άπαγομένων υπό των Σκλα- 
βηνών εκ της Ρωμαίων γης», ως έκαυχήθη μετ’ ολίγον, κατά τον αυτόν 
Μένανδρον, 6 Χαγάνος των Άβάρων. Τοιαϋται καί πολυπληθέστεροι ετι έπι- 
δρομαί ουδέποτε έν τη παγκοσμίφ ΐστορίφ ήλλοίωσαν τον φυλετικόν χαρα
κτήρα τής χώρας, εις ήν έπέδραμον, άν μη συνέτρεχον καί άλλοι παράγον
τες : ή χρονία έγκατάστασις, ή στρατιωτική καί κοινωνική υπεροχή των εισ
βολέων, ή διά τής βίας επιβολή επί τούς γηγενείς. Παράδειγμα ό κατακλυ
σμός τής Συρίας, Μ. ’Ασίας καί Θράκης υπό τοϋ Αιγυπτίου Ραμσή τοΰ Β' 
(ιδ' αί. π.Χ.), τής Μ. ’Ασίας καί Συρίας υπό των Κιμμερίων (η' αι. π.Χ.), 
των εκατομμυρίων τού Ξέρξου εις τήν Ελλάδα (ε' αι. π. X.), των Κίμβρων 
καί Τευτόνων εις τήν Γαλλίαν καί "Ιταλίαν (α' αΐ. π.Χ ), των Δανών επί δύο 
αιώνας εις ’Αγγλίαν, τών μυριάδων Τατάρων τής εις Ρωσσίαν καί Κεντρι
κήν Εύροόπην επιδρομής τού ιγ' αϊώνος καί τής επί δύο αιώνας κυριαρχίας 
αυτών εν Ρωσσία. Καί ΐνα περιορισθώ εις μόνην τήν Ελληνικήν Χερσόνη
σον, τίνα άλλοίωσιν επέφεραν εις τον φυλετικόν χαρακτήρα τής χώρας αΐ 
προ διακοσίων τότε ετών εγκαταστάσεις Γότθων μεταξύ Δουνάβεως καί Αί
μου, άνανεούμεναι καί ένισχυόμεναι συνεχώς διά νέων διεισδύσεων έκ τών 
πέραν τού ποταμού ομοφύλων ; Ποία ή φυλετική επιρροή τών επί ενα ολό
κληρον αιώνα (ε'—στ') έπιτρεχόντων καθ’ δ'λας τάς διευθύνσεις τήν Μοισίαν 
καί Θράκην θύννων εις τάς χώρας, αΐτινες μέχρι τού δεκάτου αιώνος ήσαν 
πυκνώς κατφκημέναι υπό εκατοντάδαν ελληνικών πόλεων, ών οΐ πληθυσμοί 
άπέστελλον καθ’ εκατοντάδας τούς επισκόπους των εις τάς Οικουμενικός Συ
νόδους τού ε', στ', ζ', η' καί θ' αιώνος; Εγκαταστάσεις λοιπόν άθρόαι Σλαύων 
κατά τάς άβαροσλαυϊκάς έπιδρομάς τού στ' καί τών αρχών τού ζ' αιώνος νο- 
τίως τού Αίμου δεν έγιναν’ αΐ δε ούτως όνομαζόμεναι παρά τοΐς βυζαντινοΐς 
χρονογράφοις Σκλαν ϊν ία ι τό πρώτον άπαντώσι κατά τά μέσα τού ζ' αιώνος, 
δτε τφ 6δ6]7 ό αύτοκράτωρ Κώνστας «έπεστράτενσε κατά Σκλαυϊν ίας και 
ί]χμαλώτευοε πολλούς και νπέταξεν» ’). Πού ήτο ή Σκλαυϊνία αύτη—διότι 
περί μιας πρόκειται κατά τήν περίστασιν ταύττιν—δεν ορίζεται, ό δε ειδικώς 
περί τούτου γραψας Herzberg3) λέγει οτι δεν είναι σαφώς γνωστόν άν πρό
κειται περί τών έν Μακεδονία ή περί τών έν Μοισίςτ Σλαύων. Ό  δέ πρώτος 
δνομάσας τό Σκλαβηνών έθνος Προκόπιος, κατά τήν μετά τών Άβάρων επι
δρομήν αυτών κατά τής Θράκης καί τών Μακρών τειχών, άναγράφων τον 
ειδικόν τρόπον αυτών τοΰ πολεμεϊν διά βρόχων από προχείρων κρησφυγέ- 
των, λέγει: «Είναι γάρ τινας τών οΐ επομένων έκ τού Σκλαυϊνών  έθνους, οΐ 
κρύπτεσθαί τε υπό λίθω βραχεί ή φυτφ κρ παρατυχόντι εΐώθασι καί άναρ- 1 2

1) Θεοφάν. σ. 347.
2) 'Ιστορία της Ελλάδος άπύ τής λήξεως τοΰ αρχαίου βίου, τ. Α', σ. 221, με- 

τάφρασις Π. Καρολίδου.
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πάζειν άνδρα πολέμιον, τοΰτό τε άει παρά ποταμόν ’Ίστρον, εν&α ΐδρυνται, 
ες τε Ρωμαίους και τούς άλλους βαρβάρους ενδείχνυνται» ι). "Ωστε έ'τι κατά 
τά τέλη τοϋ στ' αιώνος, δτε έγραφεν δ Προκόπιος, οΐ Σλαΰοι εις μεγάλας η 
μικράς ομάδας φκουν παρά τον Δοΰναβιν, και έκεϊθεν είτε μόνοι εϊτε μετά 
των Άβάρων, οσοι ήσαν τούτων υποτελείς εποίουν έπιδρομάς κατά των βο
ρείων τοΰ Κράτους επαρχιών 2).

26. Τφ 581 δμως οΐ Άβαροι κατέλαβαν το Σίρμιον και ήξίωσαν την
αΰξησιν τοΰ υπό τοΰ κράτους καταβαλλομένου εις αυτούς χορηγήματος εις
100 χιλιάδας χρυσών, και έπι τή άρνήσει τοΰ Μαυρίκιου, έπέρασαν τφ 582
τον ποταμόν και εκυρίευσαν την Σιγγιδόνα (παρά τό ν. Βελιγράδιον) και
προχωροΰντες διά τής "Ιλλυρίας, δπου κατέλαβον τό Βιμινάκιον (ν. Κοστο- 
λάτς) και την Αύγοΰσταν τής Μοισίας και ύπερβάντες τον Αίμον έστρατοπέ- 
δευσαν προ τής Άγχιάλου. Και δ μεν Σιμοκάττης και κατ’ αυτόν δ Θεοφά
νης λέγουσιν δτι δ Χαγάνος «κατέλαβε την Άγχίαλον» 1 2 3), δ δε Ζωναράς έκ 
τής αυτής πηγής αντλώ ν παρέλιπε την πληροφορίαν περί καταλήψεως τής 
’Αγχιάλου4). Ή  πληροφορία δμως τοΰ Σιμοκάττου είναι προτιμότερα διότι 
σύγχρονος ήτο τών γεγονότων και παρέχει καί την περί Θερμών τής Άγχιά
λου λεπτομέρειαν, καθ’ ήν «την Άγχίαλον περιτέμνεται, τάς τε περιοικίδας 
κώμας έδήωσε, τον δέ τών Θερμών ύδάτων οίκον ούκ άναστήσαί φασι. Λό
γος δέ τις εις ημάς έξεφοίτησεν ενθάδε (=έν ταϊς Θέρμαις) τά τοΰ Χαγάνου 
άπορρΰψασδαι γύναια καί μισθόν τής άπολαυσεως εκείνον αυτών μη καταρ- 
ρίπτειν τά τών ύδάτων οικοδομήματα. Λέγεται δέ τά ΰδατα ταΰτα τοϊς λου- 
σαμένοις αγαθόν είναι και την ύγίειαν τούτοις συμμαχεΐν». Οΐ ’Άβαροι πα- 
ρέμειναν εν Άγχιάλφ, σκοποΰντες νά έπέλθουν κατ’ αυτής τής Κων)πόλεως. 
Ό δέ Μαυρίκιος, άπησχολημένας έχων τάς δυνάμεις του εις την Μ. Ασίαν, 
έστειλε προς τον Χαγάνον πρέσβεις εις Άγχίαλον, μετά τρεις από τής άλω- 
σεως αυτής μήνας, τον συγκλητικόν Έλπίδιον και τον αρχηγόν τής αύτοκρα- 
τορικής φρουράς Κομεντίολον, δπιος διαπραγματευθοΰν περί ειρήνης5). Αί

1) ΓΓροκ. Γοτ9\ πολ. II, 26, 18.
2) Ό καθ·. τής Πράγας F. Dvornik έν τφ Kes Slaves, Byzance et Rome au 

IX siecle, Paris 1926, διδάσκει on oi Σλαΰοι περί τά τέλη τοΰ ε' αίώνος κατεϊχον 
τά βόρεια σύνορα τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους. Τφ 626 μετέσχον τής κατά Κων)πόλεως 
επιδρομής τών Άβάρων καί περί τό 700 έγκατεστάδ'ησαν διά πυκνών κατά τό μάλ
λον ή ήττον ομάδων καθ’ δλην τήν ΑΙμικήν χερσόνησον μέχρι τών άπωτέριον τής 
Πελοπόννησου, έ'νθα ή επιρροή των παρέμεινεν ισχυρά μέχρι τόΰ 805, δτε έσημειώθη 
νικηφόρος επάνοδος τών Βυζαντινών καί ή βραδεία άπορρόφησις τών επιδρομέων 
υπό τοΰ ελληνικού στοιχείου.

3) Σιμοκ. 41, 2 καί Θεοφάν. σ. 2δ3- «Στρατεύσας ό X. τήν Σιγγιδόνα πόλιν κα- 
τέστρεψε καί πολλάς έτέρας πόλεις έχειρώσατο, τάς υπό τον Ιλλυρικόν τελοτίσας- πα
ρέλαβε δέ καί τήν Άγχίαλον, ήπείλει δέ καί τά Μακρά τείχη».

4) Ζωναρ. XIV 12 σ. 291 t. III.
ό) Σιμοκάτ. αύτ, *ΤΗκον ούν ά'μφω παρά τύν Χαγάνον επί τήν Άγχίαλον καί
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διαπραγματεύσεις, παρά την μετριοπάθειαν του Έλπιδίου και τά σθεναρά 
επιχειρήματα του Κομεντιόλ,ου, δεν κατέληξαν εις άλλο ει μή νά παροργίσουν 
τον Χαγάνον, δστις άπειλήσας νά καταστρέψη τά Μ. Τείχη έδέσμευσε τούς 
δύο πρέσβεις, αλλά μετ’ ολίγον τούς απέλυσε. Μετά εν έτος (583]4) έπανελ- 
θών δ Έλπίδιος εις Άγχίαλον *), έκόμισεν ικανοποιητικήν άπάντησιν τού 
Μαυρίκιου, συγκατατεδέντος ν’ αύξηση τό προς τούς ’Αβαρούς επίδομα κατά 
20.000 χρυσών' ούτω δε διά πρέσβεως τού Χαγάνου, συνοδεύσαντος τον Ε λ
πίδων εις Κων)πολιν, συνήψθη ειρήνη προς τούς Αβαρούς, οΐτ ινες επανήλ- 
&ον εις την πέραν του ΔοννΛβεως χώραν των, μετά ενός καί ήμίσεος έτους 
παραμονήν εν τή Ά ν. Θράκη, με κέντρον τά περί τήν Άγχίαλον μέρη. Ή  
πόλις αυτή δεν ύπέστη καταστροφήν, τό δέ περιτέμνεται τού Σιμοκάττου 
έχει μετριωτέραν σημασίαν τού εδηωσε των περιοικίδων κωμών, άλλως θά 
ελέγετο τούτο ρητώς, υπό δέ τού Θεοφάνους λέγεται δτι παρέλαβε τήν Ά γ 
χίαλον Μιχαήλ δ Σύγκελος ουγχέων τά τής επιδρομής ταύτης των Άβάρων 
προς τήν των Σλαύων επί Τιβερίου τω 571, ήν αναφέρει δ Μένανδρος, λέ
γει δτι έκεΐ εΰρον οΐ ’Άβαροι τήν πορφύραν, ήν ή Αύγούστα Αναστασία ή 
γυνή τού Τιβερίου εΐχεν αφιερώσει εις τήν ’Εκκλησίαν, δτε έπεσκέφθη τάς 
Θέρμας, καί ήν δ Χαγάνος τότε περιβληθείς είπε κομπάζων ·<εΐτε θέλει είτε 
μή δ βασιλεύς Ρωμαίων, άλλ’ Ιδού ή βασιλεία εις εμέ περιήλθε» * 1 2). eH λε
πτομέρεια αύτη δεικνύει δτι αι Θέρμαι τής Αγχιάλου καί ή πόλις ετιμώντο 
διά τής έπισκέψεως καί τής Αυλής τού Βυζαντίου καί φυσικά καί τής άνω- 
τέρας κοινωνίας τής πρωτευούσης. Τήν επιδρομήν ταύτην των Άβάρων 
ήκολούθησε κατά πόδας, τω 583, τή υποκινήσει τού Χαγάνου, ως λέγει δ 
Σιμοκάττης καί δ τούτον αντιγράφων Θεοφάνης3), εισβολή των Σλαύων εις 
τήν Θράκην. Ούτοι διαβάντες τον Αιαον ήπείλησαν τό Άναστασιακόν τεί
χος «πολλήν άλωσιν ποιούμενοι». Ό Μαυρίκιος, μή έχων άλλα διαθέσιμα 
στρατεύματα, άπησχολημένα εν Μ. Άσίςι, άπέστειλε κατά των βαρβάρων τήν 
αύτοκρατορικήν φρουράν υπό τον Κομεντίολον, τήν δέ άμυναν τής πόλεως 
ένεπιστεύθη εις τούς Βενέτους καί Πρασίνους, τούς δποίους έξώπλισε. Άπω- 
θήσας τούς επιδρομείς από τής πρωτευούσης, δ Κομεντίολος έστράφη κατ’ 
άλλης μοίρας Σλαύων, οϊτινες εΐσβαλόντες δυτικώτερον καί λεηλατήσαντες 
τήν ύπαιθρον έπέστρεφον μετά πολλής λείας εις τά ίδια, υπό τον φύλαρχον 
Άρδάγαστου. Τούτους συναντήσας παρά τήν Άδριανούπολιν κατενίκησε καί

περί σπονδών ήξίουν ώς προσετάχθησαν».
1) Ό Niederle έν Slavanske Starozitnost, Praga 1906, t II, 214 , γράφει 

ότι καί α ί δύο αύται πρεσβεϊαι έγιναν τω 586J7, έν άντιΌ-έσει πρός τον Σιμοκάττην 
όρίζονταΆό 58·]4.

2) Ιν Hauptmann, Les Avares et les Byzantins au VI siecle, έν Byzan- 
tio n [i927)8 p. 157

3) Σιμοκ. 46, 8. Θεοφάν. σ. 254.
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διέσωσε τούς άπαγομένους πολυπληθείς αιχμαλώτους*). Τφ 585J6 δ Χαγά- 
.νος των ’Αβαρών ενέβαλε πάλιν μετά ΐσχυράς δυνάμεως εις την Μοισίαν και. 
Σκυθίαν καί ελεηλάτει την μεταξύ τού Δουνάβεως καί Αίμου χώραν, άπδ 
Ρατιαρίας εν τη ΒΔ. Μοισία μέχρι Μαρκιανουπόλεως προς τον Εΰξεινον, 
καταστρέψας τάς έν τφ μεταξύ πόλεις Βονωνίαν και Ά κις καί Δορόστολον 
επί της δεξιάς όχθης τού ποταμού, καί Ζάρδαπα βορείως των προς την Θρά
κην παρόδων τού Αίμου. Κατά των έπερχομένων Άβάρων ό Μαυρίκιος άπέ- 
στειλε τον Κομεντίολον μετά των υποστρατήγων Κάστου και Μαρτίνου. Τό 
στρατόπεδον έγκαιεστάθη εις την Άγχίαλον1 2), δθεν δ στρατηγός άποσπάσας 
ώς εφεδρείαν 40.000 3), διαιρέσας τούς επίλεκτους 6.000 άπέστειλε τον Κά· 
στον καί τον Μαρτίνον μετά 2.000 έκάτερον έκεΐθεν τού Αίμου, αυτός μετά 
των λοιπών 2.000 παρακολουθήσας αυτούς όπισθεν. Καί δ μεν Κάστος, 
ύπερβάς τον Αίμον, «ευρών τούς βαρβάρους ημελημένους πολλούς διέφθειρε» 
καί τούς αιχμαλώτους καί πολλην άλλην λείαν άπέστειλεν εις τά μετόπισθεν, 
αυτός δ’ έπροχώρησε προς τον Δούναβιν καί διαπεράσας αυτόν έπετέθη κατά 
των προφυλακών των Άβάρων καί ένίκησεν αυτούς' αλλά την επιούσαν απο
κλεισθείς υπό τού Χαγάνου συνελήφθη αιχμάλωτος. Ό δέ Μαρτίνος προ- 
χωρήσας άνατολικώτερον συνήντησε παρά τούς Τόμεις τον έν τφ μεταξύ δια- 
βάντα τον ποταμόν Χαγάνον καί «άπροσδοκήτως περιπεσών πολλούς της 
αυτού δυνάμεως άνεΐλε» καί έτρεψεν εις φυγήν. ’Αλλά προ τού αναμενομέ
νου κυρίου πλήθους τών Άβάρων καί τής καταστροφής τού Κάστου, ήναγ- 
κάσθη νά έπιστρέψη προς τον Κομεντίολον. ’Αλλά καί οΰτος επί τη αναγγε
λία τής καταστροφής τού Κάστου καί τής διαβάσεως τής ίσχυράς τών Άβά- 
ρων δυνάμεως τού ποταμού ύπεχώρησε προς την Μαρκιανούπολιν, ώστε οί 
περί τον Μαρτίνον μή εύρόντες αυτόν εις τό συντεθείμένον μέρος τής συ* 
ναντήσεως, ύπεχώρησαν «εις τάς στενωπούς τού Αίμου». Οί δέ Άβ:<ροι δια- 
βάντες τό όρος παρά την Μεσημβρίαν, διά τής δδού δυτικώς τής Άγχιάλου 
έπήλθον κατά τής προ3τευούσης καί έστρατοπέδευσαν προ τών Μακρών τει
χών4). Τότε δ Κομεντίολος μετά τού Μαρτίνου έπήλθον διά τής αυτής δδού 
εκ τών νώτων καί προσέβαλον τάς προς λεηλασίαν άνά την Θράκην διεσκορ- 
πισμένας άβαρικας δμάδας. Τούτο ήνάγκασε τον Χαγάνον ν’ αναχώρηση εκ 
τού Άναστασιακοΰ τείχους καί ν’ άπέλθη προς τον Αίμον, ακολουθούμενος

1) «Ό δέ άδοκήτως τοΐς βαρβαροις έπιπεσών πολλά πλήθη άνεΐλεν... παραγε- 
νόμενος δέ έν Άδριανουπόλει περιέτυχε Άρδαγάστφ πλήθη Σκλαυϊνών μετά αίχμα- 
λοισίας έπιφερομένφ καί τοτίτφ έπιπεσών την αιχμαλωσίαν διέσωσε καί νίκην μεγά- 
λην περιεβάλετο».

?) Σιμοκάτ. 87, 4 «ό δέ Κομεντίολος έπί τήν Άγχίαλον ήλθε».
3) Θεοφάν. σ. 257. «Καί τήν μέν άχρηστον δΰναμιν (οΰς «δοκίμους απώτερο.·) ωνό- 

μασε προς διάκρισιν από τών άριστέων) μ' χιλιάδας ψυλάττειν τον χάρακα κελεύει».
4) Σιμοκάτ. 91, 18. Θεοψάν. σ. 258.
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κατά πόδας υπό τοΰ ελληνικού στρατού. Ό κίνδυνος των 'Αβαρών νά εύρε- 
θοΰν μεταξύ των δυνάμεων τοΰ Κομεντίολου και τοΰ παρά την Άγχίαλον 
εφεδρικού των 40.000 στρατού ήτο προφανή:. Τυχαίον δμως συμβάν έπρο- 
ξένησε πανικόν μεταξύ των Ελλήνων *), οιτινες ετράπησαν εις φυγήν, αλλά 
και οί Άβαροι, άδυνατούντες νά εξηγήσουν την φυγήν ταύτην και νόμισαν· 
τες τό πράγμα ύποπτον στρατήγημα, επέσπευσαν την φυγήν των, και ως 
λεγει δ Σιμοκάττης «ήν ϊδεΐν "Αβαρούς τε καί Ρωμαίους αδήλους διαδιδρά- 
σκοντας, μηδενός διώκοντος». Κατά δέ την πέραν τού Αίμου προς τον Δού- 
νσβιν επιστροφήν, οΐ βάρβαροι διδαχθέντες παρά τίνος μηχανικού την κα
τασκευήν τού κριού — πολιορκητικής μηχανής—κατέλαβον τήν πάλιν Άππια- 
λίαν καί άλλας τής παραδουναβείου Σκυθίας «και μετά πολλής αιχμαλωσίας 
έπέστρεψαν», έκεΐσε δηλ. τοΰ ποταμού a). Μετά τρία έτη (589) δ Μαυρίκιος 
απαλλαγείς τοΰ προς τούς Πέρσας πολέμου, μετέφερε στρατιωτικός δυνάμεις 
«από ’Ανατολής επί τήν Θράκην» καί αυτοπροσώπως έξήλθε μετά τοΰ στρα
τού δπως ΐδη τάς καταστροφάς έκ των τελευταίων επιδρομών των Άβά- 
ρων 3). Φθάσας δμως εις τήν Άγχίαλον έμαθεν δτι πρέσβεις Περσών καί 
Φράγκων άνέμενον αυτόν εις τήν Κων)πολιν' διά τούτο διακόψας τήν περαι
τέρω πορείαν ύπέστρεψεν εις τά βασίλεια» 4). Καί ή νέα λοιπόν, τού 586, f 
εισβολή τών’Αβάρων δεν έξεδηλώθη εις κατάληψιν χώρας τού Κράτους, άλλα 
μόνον εις λεηλασίας καί καταστροφάς. Τώ 590)1 νέα εισβολή των Άβάρων 
έγινεν έκ των πέραν τοΰ Δουνάβεως έν ΙΙαννονίφ έγκαταστάσεών των, δτε 
επολιόρκησαν τήν Σιγγιδόνα καί προσέβαλον τό Σίρμιον. Στρατός υπό τον 
γενναιον Πρίακον «στρατηγόν Ευρώπης» καί τον υποστράτηγον Σαλβιανόν 
προελθών μέχρι τού Δουνάβεοτς ένίκησε τήν πρωτοπορείαν των Άβάρων. 
Άλλα προ τού όγκου τής κυρίας αυτών δυνάμεως, ΰπεχοόρησεν εις τήν Ά γ
χίαλον, δπου μετ’ ολίγον διά τής άνατολικωτάτης παρόδου τού Αίμου έφθασε 
καί δ Χαγάνος, δστις αφού έπυρπόλησε τον άγιον ’Αλέξανδρον 5), κατηυ- 
θύνθη προς τήν Πέρινθον καί έκεϊθεν εις Τσορονλοΰ, ένθα επολιόρκει τον, 
ΙΙρίσκον. Έκ συλληφθείσης δέ πλαστής προς τον Πρίσκον επιστολής τού 
Μαυρίκιου, περί δήθεν πορασκευαζομένης εκστρατείας τού αύτοκράτορος διά 1 2 3 4 5

1) Θεοφάν. αύτ. Όδηγός τις δηλ. υποζυγίου μή παρατηρήσας δτι τό ζώον του 
άνέτρεψε τό φορτίον. προυκάλεσεν έκ τοΰ οπισθ'εν τάς φωνάς άλλου όπως άνορύκοσχι 
τό φορτίον διά των λέξεων «τόρνα, τόρνα, φράτερ* εις τήν πατρώαν του γλώσσαν. 
Ή φράσις γυρνά, γυρνά, αδελφέ, παρεξηγηϋ·εϊσα υπό στρατιωτών είς τήν έννοιαν τοΰ 
«πίσω στραφήτε» καί γενικευθεϊσα έπέφερε τήν φυγήν.

2) Θεοφάν. σ. 259.
3) Σιμοκάτ. αύτ. 236 «Ιδεΐν τά υπό των βαρβάρων κατεστραμμένα»
4) Σιμοκάτ. σ. 245, 13. Θλοφάν. 269,
5) Μονήν ίσως, ούχί δέ ώς νομίζει δ De Boor, ναόν εις τά Δριζίπαρα· διότι ό 

Θεοφάνης διακρίνει αυτά λέγων δτι μετά τήν πυρπόλησιν τοΰ αγίου ’Λ?ιεξάνδρου 6 
Χαγάνος εΐτα προσέβαλε τά Δριζίπαρα, ΰαυμασίως σιοάέντα. Θεοφάν. σ. 269.

4
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■θαλάσσης επί τον Δοΰναβιν, ό Χαγάνος φοβηθείς «εηανέζενξεν εις την εαυ
τόν γην μετά φυγής κραταιάς» 1). Μετά δυο ετη (591)2) δ Μαυρίκιος άπέ- 
στείλε στρατόν υπό τον Πρίσκον εις τον Δοΰναβιν, δπως έμποδίση νέαν των 
πέραν τοΰ ποταμοί) Σλαΰων εισβολήν εις την Μοισίαν καί Θράκην. 'Ότε δ 
Πρίσκος εφθασεν εις τό Δορόστολον, δ Χαγάνος διά πρέσβεως διεμαρτυ- 
ρήθη προς αυτόν διά την εναρξιν πολέμου κατ’ αυτοί)' άλλ’ δ Πρίσκος άπήν- 
τησεν δτι ειχεν εντολήν νά πολεμήση μόνον τους Σλαΰους τάς υπό τον Άρ- 
δάγαστον, καί διαβάς τον ποτάμιόν έπέπεσεν άπροσδοκήτως κατά των διεσ- 
κορπισμένων εις λεηλασίαν σλαυϊκών στρατευμάτων, ετρεψεν εις φυγήν τον 
Άδράγαστον, εδήωσε τήν χώραν καί πολλούς συνέλαβεν αιχμαλώτους, ούς 
καί άπέστειλεν εις Κων)πολιν, αυτός δε εΐ,σεχώρησε βαθΰτερον εις τήν χώραν 
των Σλαΰων καί κατανικήσας τον βασιλέα αυτών Μουσοΰλιον, ον καί συνέ
λαβε ζώντα, άπήγαγε πολλούς αιχμαλώτους ”). Ό Μαυρίκιος τότε διέταξε τον 
στρατόν νά διαχειμάση εκεί εν τή εχθρική χώρα, παρά τήν δυσφορίαν τού 
στρατού, φοβουμένου καί τού χειμώνας τήν δριμΰτητα και τά πλήθη τών 
βαρβάρων Σλαΰων. Τήν άνοιξιν τού 592 δ Πρίσκος μαθών δτι δ αύτοκρά- 
τωρ άντικατέστησεν αυτόν διά τού αδελφού του Πέτρου, διεπέρασε πάλιν τον 
Δοΰναβιν, ένφ δ Χαγάνος ήπείλει νά παρακωλΰση τήν διάβασιν τού ποτα
μού, άν μή έλάμβανε μέρος τής άπαγομένης υπό τών Ελλήνων λείας s). Ό 
νέος στρατηγός έξηκολοΰθησε τον κατά τών Σλαΰων τού κάτω Δουνάβεως 
αγώνα, οΐτινες προστατευόμενοι υπό τού Χαγάνου ένήργουν ληστρικός επι- 
δρομάς εις τά εντεύθεν τού ποταμού μέρη' μεταξύ δ’αύτών άναφέρονται καί 
μικραί δμάδες Βουλγάρων 1 2 * 4). Τό δ’ επόμενον έτος επανελθών εις τήν στρα
τηγίαν δ Πρίσκος 593)4), ώθησε τάς στρατιωτικός επιχειρήσεις προς τον μέ
σον Δοΰναβιν καί επόρθησε τήν υπό τών Άβάρων κατεχομένην Σιγγιδάνα, 
καί εξεδίωξεν εκειθεν τούς υποτελείς τών Άβάρων Βουλγάρους5 6). Τφ 597)8 
δ Χαγάνος μετά πολλής δυνάμεως εΐσέβαλεν εις τήν Δαλματίαν καί επόρθει 
τά πέριξ τής πόλεως Βάλκης, δπόθεν άπέστειλεν αίχμαλοότους εις τήν χοδραν 
του» Τοΰτους όμως παραφυλάξαντες καθ’ οδόν ήλευθέρωσαν οί 'Έλληνες τού 
Πρίσκου καί ήνάχκασαν τον Χαγάνον νά έκκενώση τήν Δαλματίαν, καταδιώ- 
ξαντες αυτόν μέχρι Σιγγιδόνος, ώστε άπέσυρε καί τά προς αντιπερισπασμόν 
τού Πρίσκου ε!ς τον κάτω Δοΰναβιν καί τήν Μοισίαν άποσταλέντα άβαρο- 
σλαυϊκά στρατεΰματα °). Αΐ έπιτυχίαι αύται τού Πρίσκου κατέστησαν αυ
τόν ύποπτον εις τούς περί τον Μαυρίκιον, ου δ αδελφός Πέτρος, άντικα-

’Αδαμάντιου Ν. Διαμαντοποΰλου

1 ) Θεοφάν. Ο. 270.
2) Σιμοκάτ, σ. 251—259. Θεοφάν. σ. 270—271.
8) Σψοκάτ. σ. 263 καί Θεοφάν. σ. 273—274.
4) Θεοφάν. σ. 275.
δ) Θεοφάν. σ. 277.
6) Σιμοκάτ. σ. 293. Θεοφάν. σ. 278.
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ταστήσας αυτόν εις τον Άβαρικόν πόλεμον ειχεν άποτύχει ώς και δ Κομεν- 
τίολος. Οΰτος λοιπόν τφ 599 άπεστάλη δήθεν προς βοήθειαν τοϋ Πρίσκου 
κατά των παρά τον κάτω Δοΰναβιν επιτιθεμένων Σλαύων, και έξ άμελείας ή 
και εκ κακοβουλίας προκάλεσε την ήτταν των στρατευμάτων του *), καί την 
ύποχώρησιν αυτών εις την ’Ανατολικήν Θράκην μέχρι των Δριζιπάρων. Οΐ 
εν Κων)πόλει έντρομοι προ του κίνδυνου άπεφάσισαν πρύς στιγμήν νά δια- 
βουν τον Βόσπορον εις τήν Χαλκηδόνα' άλλ’ δ. Μαυρίκιος προυτίμησεν ν ’ 
άμυνθή υπέρ τής πρωτευούσης, δτε βουβωνικός λοιμός ένσκήψας εις το βαρ- 
βαρικόν στρατόπεδον ήνάγκασε τον Χαγάνον ν ’ αποχώρηση, άφοϋ έφόνευσε 
τούς "Ελληνας αιχμαλώτους, ους ήρνήθη νά εξαγοράση δ Μαυρίκιος 1 2). Ό 
Χαγάνος μετά τοΰτο «επί τά ίδ ια  άνέζενξε», άφοΰ ηυξησε κατά 50.000 το 
εις τους Άβάρους ετήσιον επίδομα των βυζαντινών 3). Το επόμενον έτος 
(600) δ Πρίσκος, οστις είχε παραμείνει παρά τήν Σιγγιδόνα, λαβοόν ένισχύ- 
σεις υπό τον Κομεντίολον, νικά επανειλημμένους τούς Άβάρους μετά τών 
υποτελών εις αυτούς Γηπέδων και Σλαυων καί εισχωρεί βαθέως ε!ς τήν χώ
ραν των παρά τον ποταμόν ΘεΧσον (Theiss) καί άπάγει πολλήν λείαν καί 
αιχμαλώτους, πλήν τών κατά χιλιάδας φονευθέντων Βαρβάραν 4). Έ ν τού- 
τοις ή ανατολική ραδιουργία πάλιν έφερε τον αδελφόν τοϋ Μαυρίκιου Πέ· 
τρον εις τήν στρατηγίαν τής Θράκης, άνατεθείσης εις αυτόν νέας εκστρα
τείας κατά τών Άβάρων, οΐτινες παρεσκεΰαζον εισβολήν εις τά Β. Δ. τοϋ 
Κράτους εν Δαρδανία, υπό τον Άψήχ, ένφ συγχρόνως δ Χαγάνος μετά πολ
λής δυνάμεως διέβη άνατολικώτερον εις τήν Δυτικήν Μοισίαν. Οΐ "Ελληνες 
υπό τήν ισχυράν ταΰτην πίεσιν, καί παρά τήν βοήθειαν τών Σλαυων Άν- 
τών, ήναγκάσθησαν νά υποχωρήσουν μέχρις Άδριανουπόλεως 5 6). Ό  Μαυρί
κιος τότε διέταξε τον Πέτρον νά διαβή τον Δοΰναβιν προς αντιπερισπασμόν 
καί νά παραχειμάση εις τήν χώραν τών εχθρών και έξ αυτής νά σιτίζεται. 
Τοΰτο προυκάλεσε στάσιν τοϋ στρατού, οστις άπεκήρυξε τον Μαυρίκιον καί 
άνηγόρευσεν αΰτοκράτορα τόν χιλίαρχον Φωκάν (|). Κατά τήν βραχεΐαν αλλά 
θυελλώδη βασιλείαν τοΰ Φωκά (602—610), οΐ "Ελληνες άδιακόπως πόλε- 
μουντές κατά τών Περσών τοϋ φοβερού Χοσρόου συνεκέντρωσαν τάς πολε
μικός δυνάμεις των έν Μ. Ά σία καί άφήκαν τάς ευρωπαϊκός κτήσεις των 
άφρουρήτους, έρμαιον τών επιδρομών τών Άβάρων κάί Σλαύων. Οι σύγ
χρονοι δέ καί μεταγενέστεροι ιστορικοί καί χρονογράφοι διά . τών εξής ση

1) Θεοφάν. σ. 278—279. Τήν προδοσίαν τοΰ Κομεντιόλου κατήγγειλεν αυτός ό 
παθών στρατός δι’ άντιπροσοόπων του προς τόν αΰτοκράτορα.

2) ’Ιωάν. ’Αντιοχ. άπόσπ. 218β. Θεοφάν. σ. 280.
3) Σιμοκάτ. σ. 299. Θεοφάν. σ. 280.
4) Σιμοκάτ. σ. 317—319.
5) Σιμοκάτ. σ. 321—323.
6) Θεοφάν. σ. 286—289,
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μειώνουν την έπελθοΰσαν καταστροφήν : «Ου διέλειπε δε τη Ρωμαίων βα
σιλεία εξ εκείνου καιρόν (δηλ. της βασιλείας τοΰ Φωκά) δυστυχήματα π ο ι
κίλα τε και εξαίσια, δτε γάρ Χοσρόης την ειρήνην διέλυσε και οί ”Αβαρές 
την Θράκην διώλεσαν» ι). c() Φωκοίς έφείσθη τοΰ γενναίου Πρίσκου και 
γαμβρόν αυτόν έπί θυγα,τρί κατέστησεν, άλλα δεν φαίνεται νά έχρησιμοποίη- 
σεν αυτόν κατά των ’Αβάρων, των οποίων κατ’ άρχάς έξησφάλισε την ουδε
τερότητα, έπαυξήσας τό παλαιόν χρηματικόν επίδομα 1 2). Έν τοΰτοις αΐ έπι- 
δρομαί των ’Αβάρων έπανελήφθησαν και « την Ευρώπην ήρήμωοαν» 3 4), ή 
δε δλη κατάστασις τοΰ Κράτους άπέβη οίκτρά, τοΰ Φωκά επί οκτώ έτη άγω- 
νιζομένου νά εξασφάλιση τον θρόνον κατά των ιδίων αΰτοΰ υπηκόων καί 
κατά τοΰ σπουδαιότατου έξωτερικοΰ έχθροΰ των Περσών' ή δε κατάστασις 
αΰτη δεν έβελτιώθη ουδέ κατά την έπακολουθήσασαν την πτώσιν αΰτοΰ 
(610) πρώτην δεκαετίαν τής αρχής τοΰ Ηρακλείου. "Ακριβώς εις την 
περίοδον ταύτην συμπίπτει ή εισβολή καί μονιμωτέρα έγκατάστασις δια- 
φόρο)ν σλαυϊκών ομάδων εις τάς νοτίως τοΰ κάτω καί μέσου Δουνά- 
βεως ακραίας τοΰ Κράτους επαρχίας. Ό παλαιός στρατός τοΰ Μαυρίκιου, 
τοΰ Πρίσκου, τοΰ Γερμανοΰ έφθάρη καί ποσοτικώς καί ποιοτικώς’ αί 
έπαρχίαι έκεϊναι έκ των αδιάκοπων επί ήμισυν αιώνα επιδρομών καί δηώ- 
σεων ειχον ΐκανώς έρημωθή κατοίκων, καί πολλαί πόλεις έδραι χριστιανών 
επισκόπων, έξέλιπον, ιδίως κατά την "Άνω Μοισίαν καί Δαλματίαν' τοΰτο δ" 
έσημειώθη εκεί, ώς εΐδομεν, επί Μαυρίκιου, δστις δι’ εγκυκλίου συνέστησε 
τούς παθόντας τών ειρημένων επαρχιών επισκόπους εις την αδελφικήν αλλη
λεγγύην τών εν Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο;, Κρήτη καί "Ιταλία συναδέλ 
φων αυτών επισκόπων *). Ή  έρήμα)σις τής καί άλλως άραιώς κατιρκημένης 
μοίρας εκείνης τοΰ Κράτους εξηγείται πάντως εκ τών συνεχών εισβολών τών 
"Αράβων καί Σλαΰων, δτε πολλαί ομάδες αυτών, ελλείψει άντιστάσεως εγκα- 
τεστάθησαν έν τη ύπαίδρφ μονίμως. cII κατάστασις αΰτη καί ή φοβερά έξ- 
ασθένησις τοΰ στρατοΰ έκ τών αδιάλειπτων πολέμων εις τά εκτεταμένα δρια 
τοΰ Κράτους, ήνάγκασαν τον Ηράκλειον, ό)ς άλλοτε τον Μ. Κωνσταντίνον 
καί τον Μ. Θεοδόσιον τον Α' αιώνα—δεχθέντας καί έγκαταστήσαντας εντός 
τών βορείων παρά τον Λοΰναβιν επαρχιών τοΰ Ρωμαϊκοΰ κράτους πολυπλη
θείς βαρβάρους, υπό τύπον φοιδεράτα)ν (συμμάχων), καλλιεργητάς τών έρη- 
μωθεισών εκτάσεων καί άναπληρωτάς τών κενών εις τούς φρικωδώς άραιω-

1) Σιμοκάτ. σ. 340. Θεοφάν. σ. 290. Ό Ζωναρας XIV, 14, σ. 302 γράφει «έδήωσαν»·
2) Θεοφάν. σ. 292 «τω Χαγάντρ τά πάκτα επαυξήσας, νομίζων ήρεμεϊν τών 

Άβάρων τό έθνος».
3) Θεοφάν. σ. 300.
4) I,. Brehier, Histoire Ecclesiastique τής Συλλογής A. Fliclie—V. Martin, 

t. 5 . p. 58 καί L,· Duchesne: Eglises separees : Autonomies ecclesiastiquee, p. 
235—236. Βλ, καί Brehier αΰτ. p 148 .
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θέντας λεγεώνας του στρατού—να δεχθή την έγκατάστασιν των είσβαλόντων 
Σλαΰων εις τα βορειοδυτικά μέρη τοΰ Κράτους. Οΰτω δ’ ελυεν εν μ'έρει και 
τό δημογραφικόν πρόβλημα και την άναουγκρόιησιν τοΰ στρατού, τόσον 
επείγουσαν κατά τον απηνή κατά τοΰ Κράτους πόλεμον τοΰ Χ,οσρόου. 'Ως 
τοιοϋτοι δέ και ούχί ως κατακτηταΐ έγκατασταθέντες οί Σλαΰοι, μέ ιδίαν φυ
λετικήν συνείδησιν (γλώσσαν, ήθη, θρησκείαν), άλλ’ ώς υποτελείς τοΰ Κρά
τους, εις τοΰ οποίου τον άνοκερον πολιτισμόν ύπέκυψαν, ενεσιυματώθησαν 
εις αυτό διά τής διοικήσεως, τής γεωργίας τοΰ εμπορίου, τής στρατολογίας 
και των άλλων κλάδων τοΰ βίου καί βαθμηδόν άφωμοιώθησαν προς τό ελ
ληνορωμαϊκόν περιβάλλον τής Χώρας '). Ή  εγκατάστασης αΰτη των Σλαΰων 
έγινε κατά την περίοδον τής βασιλείας τοΰ Φωκά και Ηρακλείου εις την χώ
ραν την μεταξύ Δουνάβεως και Αίμου από των παραλίων τοΰ Εύξείνου μέ
χρι των ακτών τής Άδριατικής. Ό Λιμός επί δυο ακόμη αιώνας υπήρξε τό 
βόρειον τοΰ Κράτους προτείχισμα, τό όποιον παρεβίαζον μέν πολλάκις νέοι 
βάρβαροι, αλλά μετά βραχείας έπιδρομάς έπανήρχοντο εκδιωκόμενοι εις την 
πέραν τοΰ όρους εκείνου χώραν, ήν κατέκτησαν από τών ήδη πρότερον εγκα
τεστημένων εκεί Σλαΰων. Αί άβαροσλαυικαι επιδρομαί έσημείωσαν την τε- 
λευταίαν πράξίν των κατά τόν ηρωικόν τοΰ Ηρακλείου αγώνα προς τούς 
Πέρσας. Τώ 620, μετά πολλάς προσπάθειας προς τόν Χαγάνον περί ειρήνης, 
δτε παρ’ ολίγον ό 'Ηράκλειος θά έπιπτε θύμα τής καχοπιστίας τοΰ άβάρου 
ήγεμόνος ύπ5 αυτά τά τείχη τής πρωτευοΰσης 1 2 3), έπήλθεν ειρήνη μετά τών 
Άβάρων, διά καταβολής νέας προς αυτούς χρηματικής χορηγίας ») και ό 
'Ηράκλειτος ανενόχλητος εκ βορρά, ανέλαβε τώ 622 τόν κατά τοΰ Χοσρόου 
πόλεμον, «άποστείλας τά στρατεύματα τής Εύροόπης επι την 'Ασίαν», παρα- 
καλέσας δέ καί τόν Χαγάνον «έπικουρεΤν τά τών Ρωμαίων πράγματα, ώς φ ι
λίαν σπεισάμενος προς αυτόν καί επίτροπον τοΰ έαυτοΰ υιοΰ τούτον ώνόμα- 
σεν» 4). Τφ 625 όμως ή περσική διπλωματία προσηταιρίσθη τόν Χαγάνον, 
δστις παραλαβών «Βουλγάρους τε καί Σκλάβους καί Γήπαιδας» εισέβαλε διά 
ξηράς εις τήν Θράκην καί διά θαλάσσης εκ τοΰ Δουνάβεως επί απείρων μο- 
νοξΰλων—-«γλυπτών σκαφών» — 5), επήλθε κατά τής Κων)πόλεως και εΐσε- 
χώρησε μέχρι «τοΰ κόλπου τοΰ Κέρατος» καί τών ύπεράνω αυτού υψωμά
των, ενώ οί Πέρσαι ήπείλουν εκ τής άντικρύ ακτής τοΰ Βοσπόρου. Μετά δε

1) Οί Κροάται είρηνικώς έγκατεστάθησαν εις τήν ΒΔ γωνίαν του Κράτους καί 
μέχρι τέλους τοΰ ια' αίώνος έτέλουν εις ήμιανεξάρτητον προς αυτό σχέσιν. Άπό τοΰ 
1102 κατεκτήΟ-ησαν υπό των Οΰγγριον, ώς αυτόνομοι υπό τό ουγγρικόν στέμμα’ τφ  
1526 κατεκτήθησαν υπό τών Τούρκων μέχρι τοΰ 1718, δτε κατελήφΟησαν υπό τής 
Αυστρίας, διά τής ειρήνης τοΰ Πασάροβιτς.

2) Θεοφάν. σ. 301.
3) Θεοφάν. σ. 302.
4) Θεοφάν. σ. 303. 5) Θεοφάν. σ. 316,
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καήμερον όμως παραμονήν, φοβερά μέν θύελλα κατέστρεψε τον εν τφ Κερά* 
τίφ καί'Βοσπόρφ στόλον των Άβαροσλαύων (15 Αύγουστου 626), ό δέ Βώ· 
νος ενισχύσεις ήδη και διά στρατευμάτων, άποσταλέντων έκ Μ. ’Ασίας υπό 
τού βασιλέως έξεδίωξε και τούς ύπερκαθημένους απέναντι τής πόλεως εχθρούς 
και τούς συμμάχους των σλαυοβουλγάρους, οϊτινες «πολλά πλήθη άποβαλλόν- 
τες εν τε γη και θαλάττη μετά μεγάλης αισχύνης εις τούς εαυτών τόπους 
υπόστρεψαν».

27. Έκ των ανώτερο.) περί άραβοσλαυϊκών επιδρομών εις τό Βυζαντι
νόν Κράτος εκτεθειμένων καταφαίνεται δτι επί ήμισυν αιώνα αΐ προς νότον 
τού Δουνάβεως ανατολικοί έπαρχίαι τού Κράτους υπήρξαν πεδίον άδιακόπων 
εισβολών θύννων (Άβάρων) και Σλαύων, έξορμώντων έκ τών πέρα τού κά
τω και μέσου ροΰ τού μεγάλου ποταμού εστιών των. Αΐ έπιδρομαι αύται 
ήκολούθουν συνήθως την διά τού ανατολικού Αίμου οδόν, την άγουσαν προς 
τό Βυζάντιον. Οί επιδρομείς έδήουν την ύπαιθρον χώραν, έφόνευον ή άπή- 
γον πολλούς ή ολίγους αΐχμαλιότους, τούς οποίους ή άφηρούντο υπό τών εκ- 
διωκόντων αυτούς στρατευμάτων τού Κράτους, ή άπέλυον αντί λύτρων' δεν 
παρέμενον δμιος επί πολύν χρόνον εντός τού Κράτους, διότι δ ελληνικός 
στρατός, επανερχόμενος έκ Μ. ’Ασίας, έξεδίτοκεν αυτούς πέρα τού Δουνάβεως 
ή απειλών τά μετόπισθεν αυτών ή διεγείρων κατ’ αυτών άλλους γείτονας 
βαρβάρους ή τέλος έξαγοράζων την άποχοδρησιν αυτών καί ησυχίαν δι’ έτη- 
σίας χρηματικής χορηγίας (πάκτα). Ή  ύπαιθρος βεβαίως σκληρώς έκ τών 
επιδρομών τούτων έδοκιμάζετο καί ήρημούτο και συνήθως οΐ πληθυσμοί με- 
τεκινούντο προς τάς ώχυρωμένας πόλεις ή εις τόπους έξω τής άκτίνο: τής 
εισβολής. Τούτο συνήθως έγίνετο εις δλας τάς βαρβαρικός εισβυλάς καί τού 
αρχαίου και τού μεσαιωνικού κόσμου εις τε την ’Ανατολήν καί την Δύσιν. 
Ή  Άγχίαλος καί ώς κειμένη έκτος τής κυρίας οδού τών επιδρομέων προς 
την Πρωτεύουσαν καί διότι ήτο τειχήρης καί ναυτικός πολεμικός λιμήν, δπου 
κατέπλεεν δ ελληνικός στόλος καί απεβιβάζοντο αΐ έκστρατευτικαί έκ τής πρω- 
τευούσης δυνάμεις, δεν έπαθέ τι κατά την περίοδον τών άβαροσλαυϊκών έπι- 
δρομών, ώς καί ή πολύ άνατολικώτερον αυτής κειμένη ’Απολλωνία—Σωζό- 
πολις. Μέχρι τού 656)7 ή ιστορική παράδοσις δεν παρέχει ενδείξεις περί 
τής έν Μοισία καί Θράκη καταστάσεως καί μόνον κατά τό έτος τούτο ανα
φέρει δ Θεοφάνης *) δτι «δ βασιλεύς (Κώνστας) έπεστράτευσε κατά Σκλαβη- 
νιας καί ήχμαλώτενσε πολλούς καί ΰπεταξεν» άνευ ενδείξεως τόπου, έξ ού 
πολλοί μέν έν οις καί δ Παπαρρηγόπουλος '-), έδέχθησαν τούς έν Μακεδονία, 
περί τήν Θεσσαλονίκην, πρό τίνος τότε χρόνου εγκατασταθέντας Σλαύους, 
δπου μετ’ ού πολύ συναντώμεν πόλιν δχυράν τά καλούμενα Σερβία ' άλλοι 1 2

1) Θεοφιχν. 347.
2) Ιστορία τοϋ Έλλην. "ΕΟΎους, τ. Γ', α', σ, 231, έκδ. Έλ,ευθερουδάκη.
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δέ, ως 6 Herzberg και ό μεταφράσας αυτόν Π. Καρολίδης ‘), διαμφισβη- 
τοϋν τούτο, άποκλίνοντες μάλλον υπέρ των εν Μοισία εγκατεστημένων Σλαύων. 
ΊΓοϋτο εξάγεται και εκ του δτι ό Κώνστας έοτράτενσεν επί τούς Σλαύους και 
Ιιχμαλώτευσε πολλούς και νπέταξεν. Πρόκειται δηλ. περί έπαναστάσεως 
συμπαγών πέραν τού Αίμου Σλαυϊκών φύλων, πιθανώς εξ αιτίας νέας εΐσ- 
βολής τών πέραν τοΰ ποταμού ομοφύλων των. Ή  περιωρισμένη πληροφορία 
ιού Θεοφάνους δεν επιτρέπει νά κρίνωμεν περί της έκτάσεως τών νέων τού
των έν Μοισία σλαυϊκών [εποικισμών] κινήσεων, αϊτινες, ως δηλούται, πε- 
ριεστάλησαν. Τό Κράτος έξηκολούθει νά κατέχη την παραλίαν τού Εύξείνου 
μέχρι της Κριμαίας, οπού τφ 658 ό Κώνστας έξώρισεν εις την Χερσώνα τον 
πάπαν Μαρτίνον, ως πολεμούντα τον Μονοθελητισμόν, τον οποίον ύπεσχή- 
ριζεν ό βασιλεύς 8). Ό Κώνστας φαίνεται δτι χαταπνίξας την έπανάστασιν 
πολλούς σλαύους η ένεσωμάτοοσεν εις τον στρατόν αυτού η μεττοχισεν εις την 
Μ. 'Ασίαν' διότι τό 663 κατά την επιδρομήν τών Αράβων εις την Ρωμα
νίαν (Μ. Ασίαν) οί σλαύοι τού ελληνικού στρατού ηύτομόλησαν προς τούς 
άραβας τού Άβδεραχμάν, περί τούς πεντακισχιλίους, καί χατωχίσθησαν ύπ' 
αυτού έν τη χώμη Σελευχοβόλω τής συριαχής Άπαμείας 3). Τώ 678 τελευ- 
ταΐον άναφέρονται οί Άβαροι, ών ό Χαγάνος ώς καί «οί επέκεινα ρήγες 
έ'ξαρχοί τε καί κάσταλδοι καί έξοχώτατοι τών προς την δύσιν εθνών διά πρε
σβευτών δώρα τφ βασιλεΐ στείλαντες ειρηνικήν πρός αυτούς αγάπην κυρω- 
θήναι ήτήσαντο» *).

28. ’Επιδρομή και έγκατάοτασις Βουλγάρων. Έ πί Κτονσταντίνου Δ' 
τοΰ Πωγωνάτου (668 —685) έσημειώθη, εις τήν μεταξύ τού Βόλγα καί τού 
Δνειστέρου ποταμού χώραν τών βορείων ακτών τού Εύξείνου, κίνησις βαρβά
ρων λαών, οϊα τον Δ', αιώνα ή τών Γότθων υπό τήν πίεσιν τών θύννων, νύν 
υπό τήν ώθησιν τής πολυπληθο'ϋς φυλής τών Χαζάρων. Μία τών φυλών τού
των οί Ουννογούνδουροι Βούλγαροι μετά τών συγγενών αυτών Κοτράγων 
ήδη πρότερον—πιθανώς έπί Μαυρίκιου—χατέχουσα τάς βορείως τής Κριμαίας 
εκτάσεις, έτέλει υπό τήν αρχήν τών Άβάρων, μεθ’ ών, ως ε’ίδομεν, έστράτευ- 
σαν κατά τών παρά τον κάτω Δούναβιν Σλαύων. Μετά τήν έξασθένησιν τών 
Άβάρων άπηλλάγησαν τής εις αυτούς ύποτελείας καί ήνώθησαν υπό ένα άρ
χοντα, τον Κροβάτ ή Κουβρατ καί άποθανόντος τούτου έπί Κωνσταντίνου 
τού Πωγωνάτου, διεσπάσθησαν μεταξύ τών. πέντε υιών του' ή τρίτη μοίρα 
τούτων υπό τον Άσπαρούχ διαβάσα τον Δνείπερον κατέλαβε τό μεταξύ αυ
τού, τού Δνειπέρου καί τών εκβολών τού Δουνάβεως τρίγωνον, τό υπό τών 
παλαιοτέρων κατοίκων αυτού Σλαύων καλούμενον ’Όγλον (ούγολ=γωνία). 1 2 3 4

1) Ιστορία τής Ελλάδος από τής λήξεως τσϋ αρχαίου βίου, τ. Α', σ. 221.
2) Θεοψάν. σ. 317 καί 331, Ε, Brehier Histoire de l ’Eglise t. 5 p. 1 ,59-160.
3) Θεοφάν. σ. 348.
4) Θεοφάν. σ, 355—356 καί Ζωναρ. XIV, 20 σ. 318,
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Έκεΐθεν δέ υπό την πίεσιν των Χαζάρων είσέβαλον εις τά παρά τον κάτω 
Δοΰναβιν μέρη του Κράτους κα'ι έλεηλάτουν την χώραν, την μετά δυο αιώ
νας— δηλ. επί Θεοφάνους *)—κατεχομένην όριστικώς ύπ= αυτών 2). Ό βασι
λεύς Κωνσταντίνος ό Δ' θορυβηθείς παρεσκεύασε στρατιωτικήν κατ’ αυτών 
έπιχείρησιν, και προς τοϋτο μετέφερε στρατιωτικάς μονάδας και εκ Μ. ’Α
σίας εις την Θράκην και «εξοπλίσας στόλον διά τε γης και θαλάσσης κατ’ 
αυτών άπεκίνησε, πολέμφ τούτους έκδιώξαι πειρώμενος», τον πεζόν στρα
τόν παρατάξας μεταξύ τοΰ κάτω Δουνάβειος και τοΰ κατειλημμένου υπό τών 
Βουλγάρων τριγώνου, διά δέ τοΰ στόλου άποκλείσας την προς τον Εΰξεινον 
παραλίαν. Οί Βούλγαροι ύποχωρήσαντες εις την περιοχήν τών τελμάτων 
άπέφυγον τήν σύγκρουσιν προς «την άβρόαν και παμπληθή παράταξιν» τών 
Ελλήνων" οιφοι δέ άνέβαλον τήν έπίθεσιν διά τό δύσκολον τοΰ εδάφους, και 
διότι ό βασιλεύς προσβληθείς δξύτερον υπό τής ποδάγρας του άνεχώρησεν 
εις τάς Θέρμας τής Άγχιάλου 3). Λι’ άίγνωστον λόγον τότε έπήλθεν αταξία εις 
τον βυζαντινόν στρατόν πρωτοστατούντος τοΰ ιππικού, καί. οί "Ελληνες ε'φυ- 
γον «μηδενός διώκοντος». Οί δέ Βούλγαροι «τούτο θεασάμενοι επεδίωκον 
όπίσω αυτών και τούς πλείστους ξίφει άνεΐλον, πολλούς δέ καί έτραυμάτισαν 
καί καταδιώξαντες αυτούς μέχρι τού Λουναβΐου καί τούτον περάσαντες καί 
έλθόντες επί τήν λεγομένην Βάρναν, πλησίον Όδύσσου καί τού εκεΐσε με- 
σογαίου, τον τόπον εορακότες έν πολλή ασφαλεία διακείμενον, εκ μέν τών 
δπισθεν διά τού Λουναβίου ποταμού, έμπροσθεν δέ καί εκ πλαγία)ν διά 
κλεισουρών καί τής Ποντικής θαλάσσης, κυριευσάντων αυτών (ί'σ. κυριεύ- 
σαντες δέ) καί τών παρωκημένων σλαυϊκών εθνών τάς λεγομένας επτά γε
νεάς, τούς μέν Σέβερεις κατώκισαν από τής έμπροσθεν κλεισούρας Βερεγά- 
δων επί τά προς ’Ανατολήν μέρη, εις δέ τά προς μεσημβρίαν καί δύσιν μέ- 
χρις Άβαρίας τάς υπολοίπους επτά γενεάς υπό πάκτον δ'ντας» 4). Διά τού
των ό Θεοφάνης παρέχει, πλήν τής ήττης τού ελληνικού στρατού, ούτως 
απροσδόκητου — λαμβανομένου ύπ’ δψιν τού δγκου καί τής παρασκευής τής 
εκστρατείας τού Κτονσταντίνου—καί τάς άμεσους συνεπείας τής νίκης τών 
Βουλγάρων, κατά τήν έπακολουθήσασαν επιδρομήν καί εισβολήν αυτών εις 
τάς νοτίως τού Δουνάβειος εκτάσεις. Αύται από τών χρόνων τού Φωκά καί 
'Ηρακλείου κατωκούντο υπό επτά σλαυϊκών φύλων, έκ τού τόπου τών πα- 1 2 3 4

1) Θεοφάν. σ. 350 «Τοΰτ’ έστι τήν νϋν κρατουμένην νπ  αυτών χώραν».
2) Οί νεοιτεροι Σλαΰοι Ιστορικοί δεχόμενοι τήν ϊδρυσιν τοΰ Βουλγαρικού κρά

τους τα> 679 έκτείνουσιν αμέσως τότε τά όρια αΰτοΰ έφ’ δλης τής Μοισίας από τοΰ 
ποτ. Μοράβα καί Τιμόκ μέχρι τής παραλίας τοΰ Εΰξείνου καί τοΰ Αίμου. Δερζάβην: 
Οί Σλαϋοι έν τή άρχαιότητι. 1945 σ. 50.

3) Θεοφάν. σ. 358 ένθα εσφαλμένος λέγεται οτι «επί Μεσημβρίαν έβιάσθη 
ΰποστρέψαι διά συνήθειαν λουτροϋ»,

4) Θεοφάν. σ. 359,-
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λαιοτέρων η ιών νέων ο’ικήσεών των χαλουμένων Σέβερεις (=βόρειοι), Βε· 
ρεγάβοί (=παρόχθιοι) και άλλων άλλως, και είναι ούτοι τα οκλαυϊνών έθνη 
η at Σκλαυϊνία ι ι) οΐ Σκλαυΐνοι, καθ’ ών εστράτευσεν δ αύτοκράτωρ Κών- 
στας ]). Τούτους ύποτάξαντες οΐ Βούλγαροι έξέτειναν τάς κατακτήσεις αυτών 
μέχρις Άβαρίας τ. ε. της Παννονίας. Ίδόντες δέ την χώραν κατάλληλον 
προς έγκατάστασιν, παρέχουσαν ασφάλειαν πάντοθεν από άπόψεως άμύνης 
(Αίμος, Δοΰναβις, Εύξεινος Πόντος), διώκισαν αυτήν μεταξύ τών εγκατεστη
μένων ήδη εκεί σλαυΐκών φύλων, φόρου υποτελών μέχρι τότε εις τό Κράτος 
(υπό πάκτον ό'ντας). Εις τά δυτικά μέρη τών κτήσεων αυτών οΐ Βούλγαροι 
ούτοι τοΰ Άσπαρούχ συνήντησαν άλλην μοίραν τών Βουλγάρων, οΐτινες υπό 
τον αδελφόν τοΰ Άσπαρούχ προτ^ ν έγκατασταθέντες εν Παννονία ύπετά- 
χθησαν εις τούς ’Αβαρούς. 2) Ούτ-.,ς ή επιδρομή τών Βουλγάρων τοΰ 679 
κατέληξεν εις κατάκτησιν τής μεταξύ τοΰ Δουνάβεως και τοΰ Αίμου, τοΰ Ευ- 
ξείνου και τής Παννονίας χώρας τοΰ Βυζ. Κράτους, τό όποιον ούτως έπλαι- 
σιώθη έκ βορρά^και δυσμών υπό συμπαγούς φιλοπολέμου φυλής, σπουδαίους 
αύξηθείσης διά τής προς τούς προτέρους κατοίκους τής χώρας εκείνης Σλαύ- 
ους άφομοιώσεως. Όρμώμενοι δέ εκ τών νέων εστιών των οΐ Βούλγαροι 
έπεχείρησαν έπιδρομάς και νοτιοότερον τοΰ Αίμου, εις την προς την Παννο- 
νίαν μέρη, προσβάλλοντες τά οχυρά αυτών καί λεηλατοΰντες την ύπαιθρον 
καί άπάγοντες αιχμαλώτους 3)' τούτο ήνάγκασε τον Κουνσταντΐνον Δ' νά 
έλθη εις ειρηνικός προς αυτούς διαπραγματεύσεις καί διά χρηματικής ετη
σίου εισφοράς νά έπιτύχη την παΰσιν τών επιδρομών νοτίως τοΰ Αίμου. Ή  
ειρήνη αύτη έτηρήθη μέχρι τοΰ θανάτου Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνάτου 
(685).Ό διάδοχος όμως αυτού, νεαρός καί ανισόρροπος’Ιουστινιανός δ Β' τφ 
687 διενοήθη ν’ άνακτήση από τών Βουλγάρων καί Σλαύων τάς ύπ’ αυτών 
καταληφθείσας χώρας τοΰ Κράτους καί παρεσκεύασε κατ’ αυτών εκστρατείαν, 
συγκεντρώσας τον στρατόν εις την Θράκην 4), κατά παράβασιν τής συνθήκης 
τοΰ πατρός του άρνηθείς νά καταβάλη τό προς τούς Βουλγάρους επίδομα δ). 
Προσέβαλε δ’ δ ’Ιουστινιανός συγχρόνως τούς πέραν τοΰ Αίμου Βουλγάρους 
καί τούς έν Μακεδονία Σλαύους. Καί προότους μέν ένίκησε καί απώθησε 
τούς έπιτεθέντας Βουλγάρους °), προχωρήσας δέ μέχρι Θεσσαλονίκης «πολλά 1 2 3 4 5 6

1) Βλ. άνωτ. 90—91.
2) Θεοφάν. σ. 357.
3) Θεοφάν. σ. 359 «ήρξαντο τά υπό την ροομαϊκήν πολιτείαν δντα κάστρα τε καί 

χωρία έπιρρίπτειν καί αίχμαλωτίιειν».
4) Θεοφάν. σ. 364. «Βουλόμενος τους τε Βουλγάρους καί τάς Σλαυϊνίας αίχμα- 

λωτίσαι, κελεύει περάσαι επί την Θράκην τά καβαλαρικά θέματα».
5) Ζωναρ. XIV, 22, σ. 321.
6) Θεοφάν. σ. 364. «Καί τούς μέν Βουλγάρους πρός τό παρόν ύπηντηκότας 

ώθησε ν»,
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πλή&η τών Σλαύίον, τά μεν πολέμιο, τά δέ προσρνέντα, παραλαβών εις τά 
τον Ό ψ ικ ίου  διά της Άβύδου περάσας κατέστησε μέρη ')'. Οί Σλαΰοι οΰ· 
τοι τής Βορείου Μακεδονίας, το πρώτον νυν άπαντώντες, φαίνονται ύποκι- 
νηθέντες εις έπανάστασιν κατά το\3 Κράτους υπό των Βουλγάρων, γειτόνων 
ήδη εκ ΒΑ. Καταληφθένΐες όμως άπροσδοκήτως υπό τοΰ εκ Θεσσαλονίκης 
έπελθόντος ελληνικού στρατού, και μη τυχόντες βοήθειας υπό των ήδη έξου· 
δετερωθέντων Βουλγάρων, εν μέρει μέν πάλιν ύπετάγησαν, εν μέρει δέ πο- 
λεμήσαντες ήττήθησαν και ύπεδουλώθησαν. ‘Ο δέ ’Ιουστινιανός παραλαβών 
εξ αυτών 30.000 μετωκισεν εις την ΒΔ. Μ. ’Ασίαν και έξ αυτών άπετέλεσεν 
επίλεκτα στρατιωτικά τάγματα, τά όποια μετ’ ολίγον παρέλαβεν εις την κατά 
τών ’Αράβων εκστρατείαν τοΰ 691)2. Οί Σλαΰοι δ μ ως ουτοι κατά την μάχην 
προδώσαντες τον βασιλέα ηΰτομόλησαν προς τους ’Άραβας, αί εΐκοσιν έξ 
αυτών χιλιάδες και προυξένησαν την ήτταν τών Ελλήνων 2). Κατά τάς έν 
Κων)πόλει έπελθοΰσας ανωμαλίας τοΰ 694)5, καθ’ άς άνετράπη και έρρινο- 
κοπήθη και εξωρίσθη εις Χερσώνα ό ’Ιουστινιανός και έβασίλευσαν ό Λεόν- 
τιος (695-698) καί ό Άψίμαρος Τιβέριος (698-705), οί Βούλγαροι δέν φαί
νονται κινηθέντες κατά τοΰ Κράτους. Τό 705 δμως ό ’Ιουστινιανός φεΰγων 
τους Χαζάρους τής Κριμαίας διά τοΰ Δουνάβεως κατέφυγε προς τον ηγεμόνα 
τών Βουλγάρων Τέρβελιν και διά τής στρατιωτικής βοήθειας αΰτοΰ έκ Βουλ
γάρων και Σλαύων κατέλαβε την Κων)πολιν καί τον θρόνον και πλουσίως 
άνταμείψας αυτόν «άπέλυσεν αυτόν έν ειρήνη» s). Μετά δυο δμως έτη—τώ 
807—δι’ άγνωστον αιτίαν ό ’Ιουστινιανός λύσας την προς τούς Βουλγάρους 
ειρήνην, έστράτευσε κατ’ αυτών διά τε ξηράς και θαλάσσης. Ό στόλος αΰτοΰ 
προσωρμίσθη «εμπροσϋεν τον κάστρου» τής ’Αγχιάλου, ό δέ πεζός έστρατο- 
πέδευσεν «εις τούς άνωθεν αυτής κάμπους». ’ Επειδή δέ ό έχθρός δέν έπα- 
ρουσιάσθη, άλλ’ άποσυρθεις εις τάς υπερβάσεις τοΰ Αίμου κατεσκόπευεν 
έκεΐθεν, οί "Ελληνες άνυπόπτως και αφύλακτοι διεσκορπίζοντο ασύντακτοι 
εις προμήθειαν τροφής διά τό ιππικόν. Τοΰτο ίδόντες οί Βούλγαροι έπέδρα- 
μον άπροσδοκήτως καί έφόνευσαν μέν πολλούς, συνέλαβον δ’ αίχμαλοότους 
καί ίππους καί άρματα. Ό  βασιλεύς άποσυρθεις εντός τής ’Αγχιάλου έκλεισε 
τάς πύλας καί επί τρεις ημέρας άνέμενε την άναχώρησιν τών Ιχθρών. Επειδή 
δμως οί Βούλγαροι παρέμενον εις τον κάμπον καί πιθανώς έλαβον ένισχύ- 
σεις, ό βασιλεύς νενροκοπήσας πάντας τούς ίππους, δπως μή περιπέσουν εις 
τάς χεΐρας τών εχθρών, έπιβιβασθείς τοΰ στόλου άπέπλευσε λαθραίως διά νυ- 1 2 3 * *

1) Κατά Zcovapav XIV, 29, σ. 321. «Έκστρατεΰσας κατά τά έσπέρια πολλά τών 
Σθλαυϊκών εθνών ύπηγάγετο, τά μέν έκόντα έ'νια δέ πολέμου νόμοι».

2) Θεοφάν. σ. 3G6 καί Ζωναρ. XIV, 22 σ. 321—322.
3) Θεωράν. σ. 374—375. Ούδέν λέγεται περί έκχωρήσετος γης τοΐς Βουλγάροιςι

ώς άναγράφουσιν ουτοι (Ρίζοοφ Grenzen χάρτης No 5) καί δέχεται καί ό Ξανάλα-
τος (Τά δρια τοΰ Ελληνισμού εις την Βαλκανικήν, σ. 18).
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κτός, άφοϋ ένόμισε καλόν νά στήση επί των τειχών της πόλεως ·<τρόπαια». 
Οΰιω δέ κατησχυμένος επανήλθεν εις την προηεΰουσαν 1). Την συνέχειαν 
της άπαισχΰντου ταΰτης αποτυχίας και τάς συνέπειας αυτής διά την Άγχία- 
λον οί ιστός»ικοι και χρονογράφοι δεν αναφέρουν. Πάντο)ς τα τείχη και δ 
στόλος έσωσαν αυτήν. Ή  άδόκητος αυτή επιτυχία καί νέαι εσωτερικά! τοΰ 
Βυζαντίου ταραχαί 1 2) ένεθάρρυναν τούς Βουλγάρους νά εισβάλουν ε’ις την 
Θράκην καί αΐφνιδίως νά έμφανισθοΰν παρά τον Βόσπορον καί τα τείχη 
τής Πόλεως σφάζοντες καί λεηλατοΰντες καί διαρπάζοντες ανθρώπους καί 
κτήνη καί «άπασαν την Θράκην 3) λεηλατήσαντες ύπέστρεψαν αβλαβείς εις 
τά ίδια μετά κτηνών άμέτρων 4). Οΐ Βούλγαροι παρακολουθοΰντες τάς συ
στηματικός καί επιμόνους επιχειρήσεις τών "Αράβων κατά τής Κων)πόλεως 
κατά τά έτη 714-717, δτε ουτοι καί μονίμως εστρατοπέδευσαν εν Θράκη βο- 
ρειοδυτικώς τής πρωτευοΰσης, σοβαρώς ανησύχησαν περί αυτής τής χώρας 
των, καί επήλθον κατά τών ’Αράβων απροσδόκητοι τών Ελλήνων επίκουροι 
καί εις μίαν συγκρουσιν «κατέσφαξαν 22.000 άράβων» 5 6). Παρελθόντος όμως 
τοΰ από τών ’Αράβων κίνδυνου δ Τέρβελις έβοήθησε κακοπίστως τον εν Θεσ
σαλονίκη εξόριστον προρην αΰτοκράτορα ’Αρτέμιον,' άποστατήσαντα κατά 
Λέοντος Γ' τοΰ Ίσαΰρου, δούς εις αυτόν στρατόν καί 50 κεντηνάρια χρυ
σόν, μεθ’ ών δ ’Αρτέμιος έπήλθε κατά τής πρωτευουσης, βεβαιώσας τούς 
Βου?ν/άρους δτι αυτή θά ήνοιγεν εις αυτόν τάς πΰλας. ’Επειδή δμως τούτο 
δεν εγινεν, οΐ Βούλγαροι παρέδοσαν τον ’Αρτέμιον εις τον Λέοντα «αντί 
πολλών χρημάτων» e) καί «φιλοφρονηθέντες ύπ’ αΰτοΰ ύπέστρεψαν» 7 8), άπε- 
κεφάλισαν δέ καί τον συνεργόν τοΰ ’Αρτεμίου πατρίκιον Σισίννιον, καί πα
ρέδοσαν τον προς αΰτοΰς καταφυγόντα αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης, άποκε- 
φαλισθέντα μετά τοΰ ’Αρτεμίου εν Κων)πόλει ®). Καθ’ δλην την βασιλείαν 
Λέοντος τοΰ Ίσαΰρου (717 741) ή Θράκη καί αΐ παρευξείνειοι πόλεις δεν 
φαίνονται ταραχθεΐσαι εξ επιδρομών τών πέραν τοΰ Αίμου Βουλγάρων. 
Κωνσταντίνος δ’ δ Ε' (741-775) έπικρατήσας τοΰ επί τριετίαν άρπάσαν- 
τος την αρχήν γαμβρού του επ’ αδελφή Άρταβάσδου, μετέφερεν έκ Μ. ’Α
σίας τούς περί τήν πατρίδα αύτοΰ Γερμανίκειαν κατοίκους εις τήν Θράκην,

1) Θεοφάν. σ. 376.
2) Θεοφάν. σ. 382 καί Ζωναρ. ΧΙΥ, 26, σ. 331.
3) Θράκην ενταύθα καί αλλαχού (σ. 39δ) ό Θ. ονομάζει τήν Θρακικήν Χερσό

νησον καί τήν περί τά Μακρά Τείχη μεσογαίαν, ήτις έλέγετο καί Θρακφα μέρη καί 
«Θρακωα μέρη τοΰ Στενού». Βλ. σ. 353, 367, 386, 396, 412. 415, 419.

4) Θεοφάν. σ. 382,
5) Θεοφάν. σ. 397, δστις άναφέρεται εις τήν μαρτυρίαν τών «ακριβώς έπιστα- 

μένων» καί Ζωναρ. XV, 16, σ. 336 προσθέτων «ώς τινες άναγράφουσι».
6) Ζωναρ, αύτ. σ, 337.
7) Θεοφάν. σ. 400.
8) Θεοφάν. αύτ, καί Ζωναρ, σ. 338.
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έγκαταστήσας αυτούς εις την ήρημωμένην ύπαιθρον, ούς ό Θεοφάνης εΰρεν 
εκεί περί τάς άρχάς τοΰ Θ' αΐώνος, διατηροΰντας τάς μονοφυσιτικός αυτών 
δοξασίας και συνήθειας *). Τώ 751 οϊ Βούλγαροι άνησυχήσαντες διά τά οχυ
ρωματικά έργα, τά οποία δ Κωνσταντίνος άνήγειρεν εν Θράκη, έζήτησαν 
άνανέωσιν τοΰ παλαιού προς αυτούς επιδόματος* επί τη άρνήσει τοΰ βασι- 
λέως τότε εστράτευσαν κατά της πρωτευούσης μέχρι τοΰ Μ. Τείχους και λεη- 
λατησαντες την Ά ν. Θράκην «ύπέστρεψαν αβλαβείς εις τά ίδια 1 2 3). Ό Θεο
φάνης την επιδρομήν ταύτην αναγράφει τω 754* μετά τρία δ’ έτη προσθέτει 
δτι δ Κωνσταντίνος «τάς κατά την Μακεδονίαν Σκλαυϊν ίας ηχμαλώτενσε 
και τους λοιπούς υποχειρίους έποίησε» ο)* μετά εν έτος δέ (758)9) δτε «ό 
βασιλεύς έπεστράτενσε την Βουλγαρίαν και έλϋών εις Βερέγαβαν, εις την 
κλεισούραν, νπήντησαν αντψ  οι Βούλγαροι και πολλούς των αυτόν άνεϊλονt 
εν οις κα'ι Λέοντα πατρίκιον και στρατηγόν των Θρακησίων και Λέοντα έτε
ρον Λογοθέτην τοΰ δρόμου και λαόν πολύν καί έλαβον τά άρματα αυτών και 
ούτως αδόξως ύπέστρεψαν». Ή  χώρα τών Βερεγάδων Σλαύων καί η κλει
σούρα (τοΰ Αίμου) δεικνύουν δτι η σύγκρουσις έγινεν εν αυτή τη Βουλγαρία, 
παρά την Μαρκιανούπολιν καί την Βάρναν. Τώ 761 έν Βουλγαρία εξερράγη 
έπανάστασις, ητις καθηοεσε την από τοΰ Άσπαρούχ (βουλγαρικήν) δυνα
στείαν τών Δουλοϊδών καί παρέδωκε την αρχήν εις τον νεαρόν, σλαυϊκής 
πιθανώς καταγωγής, Τελέτς 4)· πολλοί δέ Σλαΰοι εκ τών οπαδών της έκπε- 
σούσης δυναστείας προσεχώρησαν προς τον Κωνσταντίνον, δστις έγκατέστη- 
σεν αυτούς εις την Βιθυνίαν παρά τον Άρτάναν ποταμόν 5 6)* κατά Ιούνιον 
δέ τοΰ 762 έστράτευσεν δ βασιλεύς κατά τών Βουλγάρων «επί την Θράκην» 
καί διά θαλάσσης επί 800 χελανδίων °), φερόντων έκάστου 12 ίππους. Καί 
δ μεν στόλος προσωρμίσθη εις τον λιμένα της Άγχιάλον, δ δέ πεζός εις τον 
κάμπον αυτής έστρατοπέδευσεν.

'Ο Τελέτς βοηθούμενος καί υπό 20.000 εκ τών «προσπαρακειμένων 
εθνών», ώχύρωσε τάς προσβάσεις τοΰ Αίμου καί την 30 ’Ιουνίου Ιπηλθε 
κατά τών Ελλήνων.Ή μάχη παραταθεΐσα καθ’ δλην την ημέραν πεισματώ
δης καί μέ πολλάς εκατέρωθεν άπιολείας, άπέληξεν εις την νίκην τών Ελλή
νων. Ό Τελέτς έτράπη εις φυγήν καί «πολλά πλήθη Βουλγάρων άνηλιόθη-

1) Θεοψάν. σ. 422 καί Νικηφόρον Π. Κ. επιτομή σ. 62.
2) Ό ’Ζωναράς, XV, 6, σ. 348, συγχέει δύο διάφορα γεγονότα, άτινα διακρίνει 

σαφώς ό Θεοφάνης, ώς κατωτέρω εκτίθενται.
3) Θεοφάν. σ. 430.
4) Θεοφάν. σ. 432 «έφόνευσαν τούς κυρίους αυτών, τούς από σειράς καταγομέ- 

νους» καί Ζωναρ. XV, 6, σ 348.
5) Θεοφάν. σ. 432. Ό Παπαρρηγόπουλος τούς προσχωρήσαντας αντί 20.000 

αναβιβάζει είς 200.000.
6) Ό Θεοφάν. σ. 432—433 αναγράφει χελάνδια 800, ενώ 6 Π. Κο>ν)πόλεως Νι" 

κηφόρος γράφει 2 .000.
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σαν, πολλοί δέ και εχειρώιθησαν, άλλοι δέ και προσερρύησαν». Ή  περιφα
νής αυτή παρά την Άγχίαλον νίκη του ελληνικού στρατοί επανηγυρίσθη εν 
Κων)πόλει διά θριάμβου κατά την επάνοδον τοΰ μεγάλου βασιλέως, δστις 
«αρματωμένος *) συν τφ στρατφ εΐσήλθεν εύφημοΰμενος υπό των δήμων και 
ξυλοπανδούροις σΰρων τούς χειριυθέντας Βουλγάρους, ούς έξω τής χρυσής 
πόρτας άποτμηθήναι εκέλευσεν υπό των πολιτών» 1 2). Οι Βούλγαροι τότε στα· 
σιάσαντες εφόνευσαν τον Τελέτς και τούς ύποστηρικτάς του και εξέλεξαν άρ
χοντα τον Σαβίνον, συγγενή τής πρό τίνος καταλυθείσης δυναστείας των* 
αλλά και τούτον θελήσαντα νά έλθη εις ειρηνικός προς τούς "Ελληνας δια
πραγματεύσεις άπεκήρυξαν, ως «δι" αυτού τής Βουλγαρίας μελλούσης δου- 
λούσθαι τοΐς Ρωμαίοις» Ή  φυλετική λοιπόν και κρατική συνείδησις των 
Βουλγάρων ήδη από τοΰ ΡΓ αϊώνος βαρύνει επί των σχέσεων αυτών προς τήν 
ελληνικήν αυτοκρατορίαν. Ό Σαβΐνος κατέφυγεν εις Κων)πολιν, ένθα παρέ- 
μεινεν αναγνωριζόμενος υπό τού Κωνσταντίνου, διοικών τήν χώραν δι’ επι
τρόπου- τούτον οΐ Βούλγαροι εφόνευσαν και αντικατέστησαν διά τοΰ Παγά- 
νου, ένφ οΐ τής 3 4Αν. Βουλγαρίας Σλαύοι Σέβερες υπό τον άρχοντα αυτών 
Σκλαβοΰνυν επεχείρουν επιδρομάς νοτίως τοΰ Αίμου άνά τήν Θράκην. Καί 
τούτον μέν οΐ "Ελληνες συνέλαβον- 6 δέ Παγάνος τή συγκαταθέσει τού βα- 
σιλέως ήλθεν εις Κων)πολιν συνοδευόμενος υπό τών συμβούλων αυτού (βοϊ- 
λάδων =  πολεμάρχων) καί παρόντος τού Σαβίνου «ώνειδίσθη» διά τήν «ατα
ξίαν» τών Βουλγάρων καί τό κατά τού Σαβίνου μίσος. Τέλος δέ συνήφθη 
ειρήνη προσποιητή (τφ δοκεΐν, λέγει ό Θεοφάνης), τήν οποίαν έπωφελήθη- 
σαν οΐ Βούλγαροι, όπως παρασκευάσουν νέαν επιδρομήν. Γούτο διά κατα
σκόπων μαθών ό Κωνσταντίνος έστράτευσεν αιφνιδιαστικούς διά τών παρό
δων τοΰ Αίμου εντός τής Βουλγαρίας και προβάς μέχρι τής Τσίκας έπυρπό- 
λησε τάς στρατιωτικός συγκεντρώσεις (άούλας=αύλάς=στρατόπεδα) καί έπα- 
νήλθεν εις Κων)πολιν *). Συνεχίζων τον κατά τών Βουλγάρων αγώνα, έξε- 
στράτευσεν δ Κωνσταντίνος τφ 763 κατά τε ξηρόν καί θάλασσαν. Ο στόλος 
μέ άποβατικά στρατεύματα έκ 2.600 χελανδίων, προοριζομένων εν μέρει καί 
διά τον Δούναβιν, έστάθμευσεν εις τήν Άγχίαλον καί τήν Μεσημβρίαν, τό 
δέ πεζικόν διά τής προς τον Αίμον στρατιωτικής οδού εστρατοπέδευσεν εις

1) Θεοφάν. σ. 433 ή ώς λογιωτατίζων λέγει ό Ζωναράς, XV, 6, σ. 349, πα- 
νοπλίτης.

2) Θεοφάν. αύτ. καί Ζωναρ. αύτ.
3) Θεοφάν. αύτ. Έκ καταλόγου εις τέως άγνωστον γλώσσαν, περιεχομένου εις 

παλαιόν ανώνυμον χρονογράφον, εύρεύ'έντος καί έκδοΦέντος υπό A. Popof τφ 1866» 
έγνώσΟ·ησαν τά ονόματα τών Βουλγάρων ηγεμόνων (χάνων) πρό τοΰ Άσπαροΰχ (Άβι- 
τόχολ, ’Ίρνηκ) καί μετ’ αυτόν (642—660), ό Τέρβελ καί ό Σέβαρ, δ Κορμίσος (τής 
δυναστείας Βοκήλ), δ Τελέτς (τής δυναστ. Ούγαΐν), δ Ούμορ (δυν. Βοκήλ) καί τέλος 
ό Βίνεχ (765—766). Δερζάβιν : Οί Σλαΰοι κατά τήν αρχαιότητα, σ. 191.

4) Θεοφάν. σ. 436.

β ΐ
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την πεδιάδα της Άγχιάλου.Οϊ Βούλγαροι τότε έσπευσαν νά προτείνουν συμ
βάσεις' αλλά δεινή τρικυμία έκραγεΐσα εβύθισε το πλεΐστον τοΰ στόλου καί 
«έπνίγη λαός πολύς, ώστε τόν βασιλέα κελεΰσαι γρίπους εκτείνει ν και τους 
νεκρούς άναλέγεσθαι και θάπιειν».

Ούτως έματαιώθη ό σκοπός της εκστρατείας, τού βασιλέως έπανελθόν- 
τος εις την πρωτεύουσαν ’). Φαντάζεται τις ευκόλως την ταραχήν και συγκί- 
νησιν όλης της πόλεως Άγχιάλου, εν οψει της οποίας έγινεν ή τραγική απώ
λεια τού στόλου, ή αλιεία των πτωμάτων και ή ομαδική ταφή χιλιάδων άν- 
δρών εις τάς έξω των τειχών αυτής εκτάσεις, υπό τα δμματα των έκεΐ που 
εστρατοπεδευμένων άνδρών τού πεζικού. Προσθετέου ενταύθα δτι προ δύο 
ετών ειχον δεινοπαθήσει τά παράλια τού Εύξείνου εις εκτασιν εκατόν μιλίων 
από τών εκβολών τού Δνείπερου μέχρι Μεσημβρίας καί Μήδειας, δτε ή θά
λασσα εις μέγα βάθος υπό δριμυτάτου ψύχους «άπελιθώθη... τού δέ τοιού- 
του πάγους επιχιονηθέντος ηύξήθη επί άλλους είκοσι πήχεις, ώστε συμμορ- 
φωθήναι τήν θάλασσαν τή ξηρά καί πεζοβατεΐσθαι ύπερθεν τοΰ κρύους από 
τε Χαζαρίας καί Βουλγαρίας καί τών λοιπών παρακειμένων εθνών υπό τε 
ανθρώπων, αγρίων τε καί ημέρων ζοβων». Τόν δέ Φεβρουάριον μετριασθέν- 
τος τού ψύχους, ήρχισεν ή διάλυσις τοΰ συμπαγούς εκείνου χιονοσκεπούς όγ
κου καί τεράστια τμήματα αυτού παρεσύρθησαν μέχρι τού Βοσπόρου καί τής 
ΓΙροποντίδος καί έβλαψαν τά παράκτια τείχη τής πρωτευούσης, ώς μαρτυρεί 
ό αύτόπτης Θεοφάνης, έπιβάς ό ίδιος μετ’ άλλων ομηλίκων επί ενός τοιού- 
του πλωτού όγκου1 2). Κατά Μάϊον τού 771]2 πάλιν έστράτευσε Κωνσταντί
νος δ Ε' κατά τής Βουλγαρίας, αυτός μέν επί τόν Δούναβιν προσωπικώς 
επιβαίνων στόλου έκ δισχιλίων χελανδίων, τόν δέ άλλον πεζόν στρατόν αφή- 
σας εντεύθεν τών ανατολικών τού Αίμου παρόδων—έξω τών κλεισουρών—- 
ίνα όταν οΐ Βούλγαροι θ’ ασχολούνται ν’ αποκρούσουν τήν εκ τού ποταμού 
εισβολήν, αυτοί είσελάσουν διά τού Αίμου εις τήν Βουλγαρίαν. Ό Θεοφάνης 
άπιστεύτως μισών τόν Κωνσταντίνον ώς εΐκονομάχον3), παρέχει τάς εξής 
άνοήτους π?.ηροφορίας περί τού τέλους τής εκστρατείας ταύτης. Άποσιωπών 
δτι δ βασιλεύς καί διέβη άνεμποδίστως τόν Δούναβιν καί κατήλθε νικηφόρος 
μέχρι Βάρνης, ούδέν δέ είπών περί τής δράσεως τοΰ παρά τάς κλεισούρας 
στρατού, γράφει δτι δ βασιλεύς «ελΰ'ών έως τής Βάρνης έδειλίασε και εμε- 
λέτα ύποστρέψαι». ’Αλλά καί οί Βούλγαροι λέγει, «ίδόντες και δειλιάσαν- 
τες απέστειλαν βοϊλάν καί Τσιγάτον, αιτονμενοι ειρήνην γενέσϋαι, οϋς ίδών

1) Θεοφάν. σ. 437.
2) Θεοφάν. σ. 434. Τήν θεομηνίαν ταύτην τοΰ 762)3 μετά τών αυτών λεπτομε

ρειών αναγράφει έκτενώς καί ό Ζτοναράς XV, 7, σ. 349—350.
3) Τό καλογηρικόν μίσος τοΰ Θεοφάνους κατά τών βασιλέων τής Μεταρρυθμί- 

σεως καί τών συνεργών αυτών πολιτικών, στραταπτικών καί εκκλησιαστικών άνδρών 
υπερβαίνει πάντας τούς γράψαντας μέχρι τοΰ I' αίώνος.

02
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δ βασιλεύς και περιχαρής γενόμενος έποίησεν ειρήνην και ώμοσαν άλλήλοις 
μήτε Βουλγάρους εξελϋ'εϊν κατά Ρωμανίας μήτε τον βασιλέα έπιτηδενσαι 
είσελΟεΐν εις Βουλγαρίαν, και έ ποίησαν έγγραφα επί τούτοι ς προς άλλή
λους » *). "Οτι ταύτα eivotι άτελεστάτη έκθεσις των γενομένων φανερόν είναι, 
πρώτον εκ τού ότι αΐ περί ειρήνης προτάσεις προήλθον εκ τών Βουλγάρων 
δεύτερον δτι «έδειλίασαν» και οΰτοΓ τρίτον δτι δ Κωνσταντίνος εγκατέστησε 
φρουράς εις τά νέα άνεγερθέντα ύπ’ αυτοί) οχυρά εις την καταληφθεΐσαν 
παρά τον Δοΰναβιν χώραν μέχρι Βάρνης 1 2 3). Μετ’ ολίγον δμως κατάσκοποι 
εχ Βουλγαρίας έπληροφόρησαν τον βασιλέα περί επικείμενης επιδρομής τών 
Βουλγάρων κατά τής Βερζιτίας, ής τούς Σλαΰους κατοίκους ήθελον νά με
ταφέρουν εις Βουλγαρίαν εκ τών έν Θεσσαλία οικήσεων αυτών. Καί ενταύθα 
τά πράγματα είναι ασαφή. Ό Θεοφάνης λέγει περί έπικειμένης εισβολής δο)- 
δεκακισχιλίων Βουλγάρων «προς το αιχμαλωτίσαι τήν Βερζιτ ίαν και μετα- 
στήσαι αυτούς εις Βουλγαρίαν» άνευ τίνος προσδιορισμού τής Βερζιτίας" δ 
δέ Ζωνσράς γράφει δτι οΐ κατάσκοποι «μεμυνήκασι τω Κωνσταντίνω δτι 
βούλεται δ σιρέτερος αρχηγός λαόν έκπέμχραι κατά τίνος τών Ρωμαίων χω
ρών, ϊν* έκεΊ&εν λείαν κομ ίσα ιτο» ουδέ δνομάσας τήν χώραν, καθ’ ής έμελε- 
τάτο ή επιδρομή. Ή  σχηματισθεΐσα γνώμη δτι ή Βερζιτία είναι ή Βελεγι- 
τία τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας υπό Σλαύων βραδύτερον κατοικηθεΐσα πε
ριοχή ) είναι απίθανος. Πλήν τής άποστάσεως τής Βερζιτίας—παρά τον Πα- 
γασιτικόν κόλπον—, καί τών δυο παρεμπιπτόντων στρατιωτικών θεμάτων 
Θεσσαλονίκης καί Δυρραχίου, διά τά οποία ή ληστρική επιδρομή 12.ΓΟΟ 
Βουλγάρων δεν ήτο ακατάβλητος, δ βασιλεύς φέρεται πορασκευάσας έκστρα- 
τευτικόν σώμα 80.000 άνδρών, μετακαλέσας εκ Μ. ’Ασίας καί τού σώματος 
τών "Οπτιμάτων καί τού τών Θρακησίων καί προλαβών τούς επιδρομείς 
εις αυτήν τήν αρχήν τής εισβολής εις τό Κράτος, παρά τά Λιϋοσώρια έπέ- 
πεσεν αντο ίς  άπερισαλπίγκτοος και τρέφας έποίησε νΐκος μέγα και μετά 
πολλών λαφύρων καί αιχμαλωσίας ϋπέστρεψε ϋριαμβεύσας έν τη πόλει... 
καί τον πόλεμον τούτον έπωνόμασεν ενγενή, ώς μηδενός αύτώ άντιστάν- 
τος» 4). Πλήν τούτων δέ φέρεται αυτός δ Κωνσταντίνος «λΰσας τήν ειρήνην». 
Αΐ έπακολουθήσασαι ένέργειαι ταύ μεγάλου βασιλέως έπιβεβαιούν δτι άνέ- 
λαβε νά εκκαθάριση τήν θέσιν τού Κράτους απέναντι τής θρασύτητος τών 
έκ Βορρά γειτόνων. Έχων ήδη υπό τά δπλα ισχυρόν στρατόν αυτός μέν 
έστράτευσε τφ 773 διά ξηράς προς τον Αίμον, τον δέ στόλον μετά 12.000 
άνδρών άπέστειλε προς τήν Μεσημβρίαν. ’Άνεμοι δμως πάλιν καταστρεπτι-

1) Θεοφάν. σ. 447. Τό αυτό καί κατά τόν αυτόν τρόπον αναγράφει καί ό Ζω· 
ναράς XV, 7, σ. 353.

2) Θεοφ. σ. 447 «ταξάτα άφείς έκ πάντων θεμάτων εις τά κάστρα, άπερ έ'κτισεν».
3) Κ. Παπαρρηγοποΰλου, Ιστορία του Ελληνικού ’Έθνους, τόμ. Γ', β', σ. 100.
4) Θεοφάν. σ. 447.
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κοι διέλυσαν τόν στόλον, άπολεσθέντων πολλών άνδρών, ένφ ό πεζός στρα
τός ούδέν φέρεται πράξας, του βασιλέως έπιστρέψαντος χωρίς νά επιχείρηση 
τ ι 1). Δεν διέλυσεν όμως τόν εν Θράκη στρατόν, αλλά τό επόμενον έτος 774 
έπήλθε πάλιν προς τόν Αίμον προς έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του. ’Αλλά καθ’ 
οδόν παρά την Άρκαδιοΰπολιν σοβαρώς άσθενήσας έπέστρεψεν εν σπουδή 
εις Σηλυβρίαν κα'ι έκεΐθεν άναχομιζόμενος διά θαλάσσης εις την πρωτεύου
σαν απέθανεν εν πλφ τφ 775. Καθ’ δλην την μακράν βασιλείαν Κωνσταν
τίνου τοΰ Ε' ό αγών τοΰ Κράτους διεξήχθη συστηματικώς κατά των Α ρά
βων και Βουλγάρων, Οΰτοι ως συντεταγμένον ήδη κράτος ειχον ώρισμένην 
πολιτικήν, την προς νότον εντεύθεν τοΰ Αίμου έπέκτασιν καί νοτιοδυτικώς 
προς τάς επαρχίας, ένθα από ενός αιώνος ειχον εγκατασταθη πυκνοί η άραιαί 
σλαυϊκαί ομάδες, ιδία εις την Β. Βυζαντινήν Μακεδονίαν 1 2) καί τό Ά ν. Ίλ. 
λυρικόν καί αραιότατα εις την μεταξύ Ροδόπης καί Αίμου χοόραν μέχρι της 
Θράκης καί ούδαμοΰ τής προς ’Αν. τοΰ "Εβρου μέχρι τής παραλίας τοΰ Εύ* 
ξείνου, οπού διεξήγοντο μόνον αΐ έπιδρομαί αυτών κατά τής Κων)πόλεως 
καί αί κατά τής Βουλγαρίας στρατιωτικοί επιχειρήσεις τών Ελλήνων διά 
ξηράς καί θαλάσσης. Ή  από ενός ήδη αιώνος έγκατάστασις σλαυϊκών ομά
δων εις τάς δυτικάς χώρας τοΰ Κράτους δεν επηρέασε σπουδαίως τόν φυλε
τικόν χαρακτήρα τών χωρών εκείνων πλήν τής παλαιός Παννονίας καί τοΰ 
Β. ’Ιλλυρικού. Ό πληθυσμός οΰ μόνον τών πόλεων άλλα καί τής υπαίθρου 
νοτίως τοΰ Αίμου καί από τοΰ Άξιοΰ μέχρι τών ακτών τοΰ Εύξείνου ήσαν 
"Ελληνες ή εξελληνισμένοι ξένοι, ών πολλοί έν Θράκη καί παρά την Ροδό
πην καί τόν Αξιόν είναι κατά πυκνάς ομάδας μετανάσται εκ Μ. ’Ασίας και 
τών νήσων, ους διά διαφόρους λόγους μετέφερον καί έγκαθίστων εκεί οΐ 
αύτοκράτορες3). Τάνάπαλιν δ’ έσημειοΰτο καί ή ομαδική μετανάστασις 
Σλαύων εξ Ά ν. Μακεδονίας εις Μ .Ασίαν ήδη επί ’Ιουστινιανού τοΰ Β', τέλη 
τοΰ ζ' αιώνος4). "Οτι δε τούτο ήτο άντίδρασις τοΰ Κράτους κατά τοΰ έχ- 
σλαυϊσμοΰ τών μερών εκείνων θά δείξη μετ’ ολίγον Νικηφόρος δ Α' άποικί* 
σεις τφ 809] 10 «εκ παντός θέματος επί τάς Σκλανϊν ίας γενέσθαι» προστά- 
ξας, θά εξοκολουθήση δε ή πολιτική αΰτη καί εις τούς κατόπιν χρόνους.

1) Θεοφάν. σ. 448—449 καί Ζωναρ. X V, 8, σ. 354,
2) Μακεδονία ώνομάσθη ήδη από ενός περίπου αιώνος ή χώρα από Μελενίκου 

μέχρι Κωνστάντσας μέ πρωτεύουσαν τήν Άδριανούπολιν (Θέμα Μακεδονίας). Ή αρ
χαία καί σημερινή Μακεδονία άπετέλουν τά θέματα Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης.

3) Πλήν άλλων παλαιοτέρων εποικισμών, ήδη τώ 745 Κωνσταντίνος ό Ε' με* 
τφκισεν εις Θράκην πολλούς Σύρους καί "Αραβας, ίδίφ μετά τήν καταστροφήν τής 
Γερμανικείας (Θεοφάν. σ. 422), άπό δέ Θεοδοσιουπόλεως καί Μελιτηνής εις τήν Θρά
κην μετώκισεν άθρόους τούς Παυλικιανούς, έξ οΰ καί έπλατύνθη ή τούτων αϊρεσις. 
Σ. Δ. Περί Παυλικιάνων βλ. Κ. Μ. Άποστολίδην Άρχ. Θρ. Θησ. Τόμ. II'.

4) Θεοφάν. σ. 364 «πολλά πλήθη τών Σκλαύιον τά μέν πολέμφ, τά δέ προσ* 
ρυέντα παραλαβών εϊς τά τοΰ Ότ|ηκίου διά. τής Άβύδου περάσας κατέστησε μέρη»
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Άλλα καί άλλο}; ή δύναμις του ελληνικού πολιτισμού Ύ\το τοιαΰτη (διοίκη- 
σις, δικαιοσύνη, εμπόριον, εκκλησία), ώστε ή μόνη· άντίδρασις της γλώσ- 
σης δεν έ'σωσεν επί πολύ την φυλετικήν των Σλαύων συνείδησιν, ούδ’ ανά
γονται εις την περίοδον ταΰτην (ζ'—ι' αΐώνος) τα σήμερον σημειοΰμενα ενια
χού τής κεντρικής καί νοτίου Ελλάδος σλαυϊκά τοποιννμια, ενώ ή Γεωγρα
φία τής Θράκης κατά τούς αυτούς αιώνας παρέχει τα τοπωνυμία εντελώς 
ελληνικά, ώς δεικνύει ή κατ’ επαρχίας εκκλησιαστική διαίρεσις τού στ' αίώ- 
νος (Συνέκδημος 'Ιεροκλέους), τού θ' αίώνος (Δέοντος τού Σοφού) ’) καί τα 
εν τοΐς ΙΊρακτικοΐς τών δύο τελευταίων Συνόδων (787 καί 879) καί τών το
πικών αναγραφόμενα ονόματα τών πόλεων καί επαρχιών τών παραστάντων 
επισκόπων. Ή  νέα επί Ίσαύρων νομοθετική εργασία ούδέν στοιχεΐον ούτε 
γεωγραφικόν ούτε νομικού τύπου παρέχει σλαυϊκής επιρροής, καί τα στρα
τιωτικά «τακτικά» τών χρόνων τούτων εξακολουθούν έχοντα είτε τούς πα
λαιούς ρωμαϊκούς όρους, εϊτε καθαρούς ελληνικούς νέους. Ούτε ή στρατιω
τική υπηρεσία τών Σλαύων 1 2)—αν κατά τούς χρόνους τούτους ύπήρχεν—αφή- 
κεν ίχνη γλεοσσικής ή άλλης επιρροής εις το Βυζάντιον. Άλλ’ ούδ3 * από τής 
θρησκευτικής πλευράς σημειούται τοιαύτη επιρροή, αφού καί ή ’Εκκλησία 
καί τό Κράτος πάντως επί ένα καί ήμισυν αιώνα ήσκησαν άβίαστον προση
λυτισμόν μεταξύ τών συμπαγών σλαυϊκών ομάδων, εγκατεστημένων ως υπη
κόων τού Κράτους εις διαφόρους αυτού επαρχίας, διότι δ εκχριστιανισμός 
τών Σλαύων υπό δήθεν τών δύο Ελλήνων αδελφών Μεθοδίου καί Κυρίλλου 
κατά τον Θ' αιώνα αποβλέπει εις τούς Μοραυούς καί τούς πέραν τού Αίμου 
Σλαύους καί Βουλγάρους, οϊτινες άλλως από τού Η' αίώνος διά. τής παντο- 
δαπής προς τό Κράτος επιμειξίας (πολέμων, εμπορίου κλπ.) εγνώρισαν καί 
μονομερώς εδέχθησαν τον χριστιανισμόν' τό τελευταιον τούτο ιδία ρητέον 
περί τών «Σκλαυϊνών» τού Κράτους, οϊτινες εϊρηνικώς εγκατασταθέντες από 
τού Ζ' αΐώνος δεν έμειναν πάντες εθνικοί εν μέσφ ημέρου καί πεπολιτισμέ- 
νου περιβάλλοντος, έχοντος πολλά μέσα ειρηνικού προσηλυτισμού, καί ουδέ
ποτε άσκήσαντος βίαιον προσηλυτισμόν 3).

29. 5Οξείς αγώνες Βουλγάρων προς τό 'Ελληνικόν Κράτος. Διά τού θα-

1) G. Parthey, Notitiae graecae episcopatuum, καί Gelzer, Texte d. No· 
titiae episcopatuum. Πρβλ. καί Στ. Ψάλτη Θράκη, 1919, τοπωνυμία σ. 4.

2) 'II παρουσία εξελληνισμένων ήδη Σλαύιον έν τφ βυζαντινφ στρατφ σημειοΰν- 
ται περί τά ΐέλη τοϋ θ' αίώνος, δτε τφ 878 Βασίλειος ό Α' πολέμων κατά τών έν 
Σικελία Σαρακηνών άπέστειλε κατ’ αυτών τούς στρατηγούς Λέοντα τον ’Αποστύπ- 
πην καί Προκόπιον τον πρώτοβεστιάριον μετά στρατού έκ τών θεμάτων Θράκης καί 
Μακεδονίας καί τών δυτικιυτέρων από Στρυμόνος μέχρι Νικοπόλεοος καί Δυρραχίου, 
όπόθεν συνεστρατεύοντο καί οί Σκλαυϊνοί (Θεφάν. συνέχεια σ. 305, 21 έκδ. Botiri).

3) Εις ταϋτα προστεθήτω καί ή άνεξιθρησκεία καί ή έλλειψις φυλετικής απο
κλειστικότητας, ώστε επί Κωνσταντίνου τοϋ Ε' καί Πατριάρχης έξελέγη ό έκ Σλαύων
Νικήτας (765—779), Θεοφάν. σ. 449.

5
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νάιου Κωνσταντίνου τοΰ Ε' το Κράτος περιέπεσεν εΐς χεΐρας ασθενείς, του 
βραχύβιου Δέοντος Δ' (77ό—780) καί της πονηράς και εγωπαθούς Ειρήνης, 
έν μέσφ τοΰ άνακΰψαντος μετά νέας ορμής ζητήματος τής εικονομαχίας, περί 
τό όποιον ή διοίκησις καί ό στρατιωτικός κόσμος ήσαν διηοημένοι εις δυο 
αντίπαλα στρατόπεδα. Την δε κατάστασιν ταΰτην έξεμεταλλεύθησαν εκ περι
τροπής φιλόδοξοι στρατηγοί καί πολιτικοί υπάλληλοι προς κατάληψιν τής αρ
χής. Ή  κατάστασις αυτή παρετάθη σχεδόν επί ενα αιώνα, καθ’ ον εν ’Ανα
τολή μέν ένετάθη ό ’Αραβικός κίνδυνος διά των Όμεϊαδών καί τοΰ Άρούν 
έλ Ρασίδ, έν δέ ιή Δύσει καί Βορρά κατέρρευσε τό πολιτικόν κατασκεύασμα 
τοΰ Ίουστινιανοΰ τοΰ Δ' έν ’Ιταλία καί έδημιουργήθη άμεσοίτερος ό βουλ
γαρικός κίνδυνος. Οί Βούλγαροι κατηρτισμένοι ήδη εις κράτος άνέλαβον πο
λιτικήν κατακτήσεως εις τάς ευρωπαϊκά; χώρας τοΰ Ελληνικού Κράτους, ώς 
οΐ ’Άραβες έπεδίωκον τοΰτο εΐς την Μ. ’Ασίαν καί τάς νήσους τοΰ Αιγαίου 
καί τής Μεσογείου. Τώ 776 έν Βουλγαρία έξερράγη δυναστική κρίσις* ό αρ
χών αυτής Τελέριγος κατέφυγεν εΐς Κων)πολιν προς τον νέον βασιλέα Λέοντα, 
έβαπτίσθη, ένυμφεΰθη συγγενή τής βασιλίσσης Ειρήνης καί έτιμήθη πατρί
κιος ι). Κατ’ αυτό έκεΐνο τό έτος, μετά έπιτυχή έν Μ. Άσίςτ σΰγκρουσιν, με- 
τφκίοθησαν πολλοί Σΰροι αιρετικοί (Παυλικιανοί) εΐς τήν Θράκην καί μετοί
κησαν έκει 2). Ό στρατός προβλέπων τήν επιρροήν τής φιλάρχου γυναικός 
επί τοΰ άσθενυΰς τον χαρακτήρα Δέοντος, όσης τή εΐσηγήσει αυτής περιώ- 
ρισε τούς άλλους τοΰ Κωνσταντίνου υιούς, άπήτησε τήν εΐς βασιλέα άνακή- 
ρυξιν καί τοΰ ανηλίκου υΐοΰ αΰτοΰ Κωνσταντίνου. "Οτε δέ τφ 780 άπέθανε 
Λέων ό Δ' καί άνέλαβε τήν αρχήν ό Κωνσταντίνος ΣΤ', αμέσως έξεδηλώθη 
ή κατά τής άσκούση; τήν άντιβασιλείαν Ειρήνης άντιπολίτευσις έπιφανών 
στρατιωτικών καί πολιτικών άνδρών, επί σκοπώ ν’ αναβιβάσουν εΐς τον θρό
νον τον υιόν Κωνσταντίνου τοΰ Ε' Νικηφόρον. Καί ή μέν συνωμοσία προε- 
λήφθη, οΐ δέ υιοί τοΰ Κωνσταντίνου περιεβλήθησαν ιερατικά αξιώματα, ή 
δέ Ειρήνη άπροκαλύπτως έξεδηλώθη κατά τής εικονομαχίας, ό δέ μοναχικός 
κόσμος άνεθάρρησε καί μοναχοί και άββάδες πολυπληθείς κατέκλυσαν τήν 
άνωτάτην ιεραρχίαν fl). Γφ 788 κατόπιν ειρήνης προς τούς ’Άραβας διετά- 
χθη ό υπουργός τών στρατιωτικών ευνοούμενος τής Ειρήνης Σταυράκιος νά 
στρατεύση «μετά δυνάμεως πολλής κατά τών Σλανϊνών έϋνών, καί κατελ- 
&ών έπϊ Θεσσαλονίκην και ‘Ελλάδα υπέταξε πάντας και νποφόρονς έποίησε 
rfj βασιλεία» 4). Ό  Σταυράκιος κατήλθε μετά τοΰ στρατού μέχρι Πελοπον- 
νήσου «και πολλην αιχμαλωσίαν και λάφυρα ηγαγε τη Ρωμαίων βασιλεία» δ). 
Τίς ήτο ή άμεσος αιτία τής κατά τών Σλαύων τής Δυτικής καί Νοτίου Ελλά- * 5

1) Θεοφάν. σ. 451. 2) Θεοφάν. σ. 452, 3) Θεοφάν. σ. 449. 4) Θεοφάν. σ. 456,
5) Θεοφάν. αυτόθι. Σημειωτέα ενταύθα ή διάκρισις μεταξύ Θεσσαλονίκης και 

Ελλάδος καί τής Πελοπόννησου.



Ή Άγχίαλος 67

δος εκστρατείας ταυτης δεν λέγεται. "Οπ όμως γίνεται λόγος περί ϋποτά- 
ξεως πάντων καί επιβολής φόρου και αιχμαλωσίας και λαφύρων, προδήλους 
πρόκεται περί γενικής τίνος κινήσεως των Σλαΰων υπό την έξώθησιν έξωθεν 
και δη εκ Βουλγαρίας. Τά αποτελέσματα τής επιτυχούς ταυτης εκστρατείας, 
διά την οποίαν έπανελΟών ό Σταυράκιος (784) κατήγαγε μέγαν θρίαμβον εν 
Κων)πόλει, ήσαν τόσορ μεγάλα, ώστε μετ3 ολίγον ή Ειρήνη μετά τοϋ υϊοΰ 
Κωνσταντίνου «καί δυνάμεως πολλής, έπιφερομένη καί όργανα μουσ ικά», 
εξήλθεν εις την Θράκην καί έλθοϋσα μέχρι Βερροίας διέταξε την άνοικοδό- 
μησιν αυτής, δνομασΟείσης εκτοτε Εΐρηνουπόλεως, «κατήλΰ'ε μέχρι Φίλιπ
που πόλεως μετά πάσης άπαύλείας», άκολύτως δήλον δτι, και επέστρεψεν εν 
ειρήνη «κτίσασα καί τήν Άγχίαλον» ^ .’Επειδή οΰδεμία υπάρχει πληροφορία 
περί επιδρομής των Βουλγάρων κατά τής πόλεως ταυτης επί Κωνσταντίνου 
Ε'. και Δέοντος Δ', καί μάλιστα με καταστρεπτικός δι" αυτήν συνέπειας, οϋ· 
δόλως άλλως έξηγοΰμεν την ενέργειαν ταΰτην τής Ειρήνης είμή εκ τής μερι- 
κής καταστροφής τής "Αγχιάλου υπό σεισμού 1 2 3) ή πυρκαϊάς. Τοϋτο δέ εξη
γείται και εκ τοϋ δτι από τινων ετών ή πόλις ημών έπαυσε μνημονευομένη 
ως κύριον όρμητήριον του βυζαντινού στό?ωυ εις τον Εϋξεινον, άντικατα- 
σταθεισα υπό τής δλιγώτερον εύλιμένου Μεσημβρίας, επίσης τειχήρους καί 
εφοδιασμένης διά πολεμικού ύλικοϋ, εν οις καί τοϋ ύγροϋ πυρός 3). Επειδή 
δ3 δ Θεοφάνης μεγάλας έξ εχθρικών επιδρομών ή θεομηνιών καταστροφάς 
πόλεων συνήθως περιγράφει λεπτομερώς, είναι δ’ επί πλέον και σύγχρονος 
τών γεγονότων, είναι απορίας άξιον δτι οϋδέν ανέγραψε περί τής καταστρο
φής τής "Αγχιάλου, ήν έν τοΰτοις ό τρόπος τής ύπ’ αϋτοΰ αναγραφής τής κτί
σεως της προϋποτθέτει την καταστροφήν αυτής ως παγκοίνως γνωστόν γεγο
νός. Καί διά μέν τήν άνοικοδόμησιν τής Βερροίας ήρκέσθη ή Ειρήνη νάδώση 
διαταγήν, ή κτίσις δέ τής "Αγχιάλου αναγράφεται ως γεγονός τετελεσμένον.

30. Ό νέος βασιλεύς τών Βουλγάρων Κάρδαμος από τοϋ 789 μέχρι τοϋ 
802 επανειλημμένους επήλθε κατά τοϋ Κράτους εις τά προς τήν Μακεδονίαν

1) Θεφάν. σ. 457 καί Ζώναρ. XV, 10, 24.
2) Σεισμός δεινός ήδη τφ 740 έβλαψε πλήν άλλων μερών τοΰ Κράτους «καί 

πόλεις καί χωρία έν τη Θράκη... καί έκράτησεν ό σεισμός μήνας δώδεκα» Θεοφάν. 
σ. 412. Έκ τοϋ σεισμού τούτου «έπεσον έν ΚωνΙπόλει έκκλησίαι καί Μοναστήρια.., 
τά τε χερσαία τής πόλεως τείχη». Έν Νικαία έσώθη μία μόνη εκκλησία, «εις τινας 
δέ τόπους καί ή θάλασσα άπεσύρθη τών Ιδίοον όροον» (αυτόθι). Ό Ζωναράς τά αυτά 
άναγράφων περί Άγχιάλου ?>.έγει «καί τήν Άγχίαλον δειμαμένη», δπερ ένισχύει τήν 
γνώμην ημών δτι πρόκειται περί άνοικοδομήσεως πόλεως σεισμοπαθούς,

3) Θεοφάν. σ. 499. «Καί τή έπαύριον (2 Νοεμβρ. 812) ή περί τής άλώσεως Με
σημβρίας ήλθεν ήμϊν έλεεινή φάσις, πάντας πτοούσα διά μειζόνων κακών άπεκδοχήν. 
Εΰρόντες γάρ αυτήν οί εχθροί πεπλησμένην πάντων τών όφειλόντων πρός κατοίκη- 
σιν ανθρώπων παρεϊναι πραγμάτων, ταύτην έκράτησαν συν τή Δεβελτώ, έν οις καί 
σίφωνας χαλκούς εδρον λστ' καί τοΰ δι’ αυτών έκπεμπομένου ύγροϋ πυρός ούκ ολίγον».
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και τήν Ά ν. Θράκην μέρη κατά τό μάλλον η ήττον έπιτυχώς. Τφ 789 αίφνι- 
δίως επιπεσόνχες κατά τοϋ παρά τον Στρυμόνα κατεσκηνωμένου στρατηγού 
τη; Θράκης Φιλητού έφόνευσαν αυτόν μετά πολλών άνδρών *). Μετά δυο έτη, 
791, κατ’ ’Απρίλιον έστράτευσε Κωνσταντίνος δ ΣΤ' κατά των Βουλγάρων 
εις την Ά ν. Θράκην, δπου συνήντησεν αυτούς παρά τό φροΰριον Προβάτου 
(και σήμερον ετι δνομαζόμενον Προβαντί), παρά τον ρΰακα τού 'Αγ. Γεωρ
γίου βορειοδυτικώς της Άγχιάλου και Μεσημβρίας. Μετά βραχεΐαν όμως 
σύγκρουσιν οΐ εχθροί διεχωρίσθησαν, οΐ μέν "Ελληνες «δειλανδρίσαντες», οί 
δέ Βούλγαροι «φοβηϋ'έντες» 2). Μετά εν ετοο, τον Ιούλιον τού 792, νέα κατά 
των Βουλγάρων εκστρατεία, σοβαρωτέρα της προηγούμενης, έφερε προς τον 
Αίμον πολύν στρατόν μετά στρατηγών διαπρεπών, έν οΐς δ προς τούς ’Άρα
βας πολλάκις διακριθείς Μιχαήλ δ Λαχανοδράκων και ό πατρίκιος Βάρδας 
και άλλοι. Έκεΐ παρά τούς πρόποδας τού Αίμου οι "Ελληνες εΐχον κτήσει 
τό φρούριον Μαρκελλών, δτε κατήλθεν εκ τών ορεινών διαβάσεούν ό Κάρδα
μο; «μετά πάσης δννάμεως αυτόν καί εοτη έν τοΐς δχυρώμασι» Ή  σύγ- 
κρουσις άπέληξεν εις καταστροφήν, πεσόντων κατά την μάχην τών είρημέ- 
νων στρατηγών και ετέρων τεσσάρων και πολλών τού βασιλικού περιβάλλον
τος μετά πολλών άνδραιν τού στρατού. Ό  δέ βασιλεύς εγκατέλιπε την σκη
νήν του και τό ταμειον, περιελθόντα εις τον εχθρόν, και έσπευσε φυγάς εις 
την πρωτεύουσαν. Ή  άγανάκτησις τού στρατού ήτο μεγάλη καί ήπείλησαν 
ν’ άνακηρύξουν βασιλέα Νικηφόρον τον υιόν Κωνσταντίνου τού Ε’. Άλλ’ ή 
Ειρήνη μετά τού εραστού αυτής υπουργού Σταυρακίου προλαβόντες αυτόν 
μέν εξετύφλωσαν, τούς δ’ άλλους συγγενείς έγλωττοκόπησαν. Τφ 796 δ Κάρ
δαμο; τής Βουλγαρίας ά'πήτησε την καταβολήν τού χρηματικού επιδόματος 
(πάκτα) επί απειλή δηώσεως τής Θράκης μέχρι τού Μακρού τείχους3).· Ό  
Κωνσταντίνος περιφρονητικούς άπεκρίθη εις τον Βούλγαρον ηγεμόνα και «βα
λών καβαλλίνας αλόγου εις μανδήλιν έπεμψεν αυτά είπών οϊα μέν σοι πρέ- 
ηει πάκτα , άπέστειλά αοί’ γέρων δε ε ΐ και ον Όέλω ϊνα κοπιάσης εως τών 
ώδε, άλλ3 εγώ έρχομαι εως Μαρκέλλων και εξελέλε και εΐτι κρίνει δ Θεός». 
Τήν υβριστικήν ταύτην άπόκρισιν έπηκολούθησεν εκστρατεία, καθ’ ήν ό μέν 
Κωνσταντίνος ήλθε μέχρι Βερσινικείας, δ δέ Κάρδαμο; κατήλθεν εις τό δά
σος Άβρολέβα, άλλ’ επί 17 ημέρας προκαλούμενος άπέφευγε τήν μάχην δει- 
λιάσας, ως λέγει δ Θεοφάνης, καί τέλος άνεχώρησε «φυγάς εις τά ίδ ια» .  
Εντεύθεν μέχρι τού 802 τό μέν Βυζάντιον διήλθεν ημέρας οΐκτράς εσωτε
ρικού ανταγωνισμού πολιτικών καί στρατιωτικών άνδρών, προς άνατροπήν 
τής άθλιας Ειρήνης, ήτις εν τφ μεταξύ έξετύφλωσε τον υιόν αυτής βασιλέα 1

68

1) Θεοφάν. σ. 464. 2) Θεοφάν. σ. 467.
Β) Θεοφάν. σ. 470 «ή τέλεσόν μοι πάκτα ή έρχομαι έως τής χρυσής πόρτης καί 

έρημώ τήν Θράκην».
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καί εντελώς παρεδόθη είς τούς αντίπαλους τής Μεταρρυθμίσεως και τούς 
μοναχούς. Ή  δέ Βουλγαρία επίσης, φαίνεται, διήλθε δυναστικήν κρίσιν διά 
τής έπικρατήσεως τού δραστήριου Κρούμ. Έ ν Κων)πόλει αύτοκράτωρ άνε- 
κηρύχθη ό πατρίκιος και γενικός λογοθέτης Νικηφόρος, δ'στις άνέλαβε ν’ 
ανόρθωση ιό πεσόν μεγαλείον τού Κράτους, τό όποιον κατερράκωσεν εικο· 
σιπενταετής γυναικοκρατία και μοναχοκρατία. “Ανέλαβε δ’ ό Νικηφόρος δι· 
μέτωπον αγώνα κατά τών εν Μ. Άσίςτ και εις τό Αΐγαΐον και Ίόνιον πέλα» 
γος επιτιθεμένων “Αράβων και έν Ευρώπη κατά τών Βουλγάρων, αυτός προ· 
σωπικώς διευθύνων τάς κατά τούτων επιχειρήσεις. Τώ 807 έμαθεν δτι ό 
στρατός τής Πελοπόννησου περιφανώς κατέπνιξεν ομαδικήν έπανάστασιν τών 
εκεί Σλαύων. Αυτός δε τό αυτό έτος έπήλθε κατά τών Βουλγάρων τού Αί
μου, έλθών όμως εις “Αδριανούπολιν καί μαθών δτι παρεσκευάζετο κατ“ αυ
τού στάσις έν Κων)πόλει «έπέστρεψεν άπρακτος μηδέν άνύσας» λέγει ό κατ’ 
αυτού λυσσιύν Θεοφάνης, δστις ούδέν καλόν παρ’ αύτφ εύρε, άλλα πάντα 
κάκιστα και βδελυρά διά τήν κατά τών μοναχών πολιτείαν του’), ό υμνητής 
τής ανήθικου και κακούργου άλλ“ «ορθοδόξου» Ειρήνης. Τώ 809 υΐ Βούλ
γαροι έπιπεσόντες κατά τών μεταφερόντων τό στρατιωτικόν ταμειον τών παρά 
τον Στρυμόνα στρατευμάτων διήρπασαν 1.100 λίτρας χρυσίου και έφόνευ* 
σαν ιόν στρατηγόν Θράκης μετά πολλών αξιωματικών. Μετ’ ολίγον δέ, προ 
τού Πάσχα, ό Κρούμ έπήλθε κατά τής Σαρδικής, τήν οποίαν διά δόλου κα
τέλαβε «κατασφάξας στρατεύματα ρωμαϊκά χιλιάδας 6, χωρίς ιδ ιωτικόν  
πλήθους». Ό  Νικηφόρος δμως στρατεύσας άνακατέλαβε τήν Σαρδικήν και 
επελήφθη τής άνοικοδομήσεως αυτής 2), ένισχύων δέ τό άραιωθέν χριστιανι
κόν στοιχεΐον τής Δ. Θράκης μετώκισεν άθρόους έποίκους εις τάς υπό Σλαύων 
οίκουμένας περιοχάς3). Τέλος τώ 810] 11 διά πολλού στρατού, ένισχυθέντος 
καί, διά μικρασιατικών ταγμάτων ό Νικηφόρος έστράτευσε κατά τών Βουλ
γάρων, στρατοπεδεύσας παρά τά Μάρκελλα. Ό Κρούμ φοβηθείς τό πλήθος 
τών αντιπάλων προέτεινεν ειρήνην, άπορριφθεΐσαν υπό τού βασιλέως, «καί 
μετά πολλάς περιαγωγάς δ ι3 άβάτων τόπων ριψοκινδννως... εισέρχεται είς 
Βουλγαρίαν τη 20 τον ’Ιουλίου μηνάς». Ό  Κρούμ ειδοποιηθείς παρά τίνος 
Έλληνος «επιστήθιου οίκέτου του βασιλέως», κρύφα καταφυγόντος προς τούς 
Βουλγάρους, αφού συνήρπασεν έσθήτα βασιλικήν καί χρυσίου λίτρας εκα
τόν, έφυγεν έγκαταλιπών τήν σκηνήν καί τό ταμειον αυτού και ίκετικώς προέ- 
τεινε προς τον βασιλέα κατάπαυσιν τού πολέμου αντί πάσης θυσίας 4). Έ πι

1) Θεοφάν. σ. 482. 2) Θεοφάν. σ. 485. 3) Θεοφάν. σ. 488.
4) Θεοφάν. σ. 490. «Έπί δέ τρισίν ήμέραις, μετά τάς πρώτας συμβολάς, δόξας 

κατευοδουσθαι .. καί τοΐς κωλΰουσι τήν είσοδον (είς τήν Βουλγαρίαν) άρχουσιν ήπεί- 
λει... κλείθρα δέ καί σφραγίδας τοΐς ταμείοις Κρούμμου έπιθ-είς ώς ίδια λοιπόν 
ήσψαλίσατο καί τήν λεγομένην αυλήν τοϋ Κρούμμου ένέπρησεν, εκείνου σφόδρα τα'
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if) άρνήσει του βασιλέως να δεχθή ειρήνην, δ Κρούμ καταλαβών και άπο- 
κλείσας χάς διόδους του Αίμου, δΓ αιφνίδιας νυκτερινής έπιθέσεως έκύκλθ4σε 
τό ελληνικόν στρατόπεδον και εν μέσφ απεγνωσμένης συγκροΰσεως συνέτριψε 
τάς δυνάμεις τοΰ Νικηφόρου, οστις μαχόμενος έπεσε μετά των περί αυτόν 
στρατηγών και πολιτικών αρχόντων. Ή  σκηνή τοΰ βασιλέως και πολύς οπλι
σμός επεσεν εις χεΐρας τών Βουλγάρων νικητών. Την κεφαλήν τοΰ πεσόντος 

•Νικηφόρου, έκτεθεΐσαν επι πολλής ημέρας εις θέαν, δ Κρούμ «γνμνώοας τό 
δοτονν αργυρόν τε έπενδύσας εξωϋ'εν πίνειν εις αυτήν τους τών Σκλαυΐνών  
άρχοντας εποίησεν εγκανχώμενος» '), Τό καλογηρικόν μίσος δεν έφείσθη τοΰ 
γενναίου άνδρός ούδ’ εις τάς τελευταίας αύτοΰ στιγμάς, αλλά παρέστησεν δτι 
έν Κων)πόλει παρά πάντα τόν θρήνον «τών πολλών χηρών και ορφανών εν 
μια ημέρα γενομένων, ή τούτον σφαγή πολλών παραμυθ ία γέγονεν» * 1 2) και 
«κονφισμόν έποίει τής συμφοράς ή τον κρατονντος απώλεια, έφηδομένων 
πάντων αυτή» a). Ταΰτα έγιναν τήν 26 ’Ιουλίου 811. Και έν Κων)πόλει ήσχο- 
λοΰντο περί τήν διαδοχήν τοΰ θρόνου, διότι δ υιός τοΰ Νικηφόρου Σταυρά- 
κιος, σωθείς εκ τής καταστροφής, άλλα θανασίμως πληγωθείς, μετά δυο μή
νας παρητήθη υπέρ τοΰ επ’ αδελφή γαμβροΰ του Μιχαήλ τοΰ Κουροπαλά- 
του* έκλεγέντος υπό τοΰ στρατού. 'Ο δέ Κροΰμ, ούτως άδοκήτως νικήσας, 
έξηκολοΰθησε τόν αγώνα έν Θράκη και κατήλθε μέχρι Δεβελτοΰ καί πολιορ- 
κήσας κατέλαβεν αυτήν και τούς κατοίκους μετά τοΰ επισκόπου «μετώκισε» > 
εκουσίως προς αυτόν προσχωρήσαντας4). ΓΙροέτεινεν όμως εις τόν Μιχαήλ 
ε’ιρήνην έφ’ οις οροις είχε συναφθή προ 100 έτών μεταξύ Θεοδοσίου τού Γ' 
και Κορμεσίου τής Βουλγαρίας (713), δι’ ών καθωρίζετο συνοριακή γραμμή 
μέχρι «Μηλεώνων τής Θράκης», φόρος εις είδος μέχρι 30 λιτρών χρυσίου, 
άπόδοσις τών εκατέρωθεν προσφύγων και περιορισμοί τινες εις τό έμπό- 
ριον. Ό  βασιλεύς, παρά τήν γνώμην τών στρατιωτικών και παρασυρόμενος 
υπό τών συμβούλων αύτοΰ και μάλιστα Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, άπέρριψε 
τάς προτάσεις τοΰ Κρούμ, οστις και έπελθών κατέλαβε τήν Μεσημβρίαν. Έκ 
τοΰ φόβου τοΰ παθήματος τής Δεβελτοΰ, οϊ κάτοικοι τής Άγχιάλον και τής 
Βερροίας έγκατέλιπον τάς πόλεις αυτών φυγόντες «μηδενός διώκοντος», αυ
τούς δ’ έμιμήθησαν οί κάτοικοι τής Νικαία: (τής Θράκης), τοΰ Κάστρου 
Προβάτου, τής Φιλιππονπόλεως και Φιλίππων και άλλων τινών όχνρωμά-

πεινουμένου καί δηλοϋντος δ τ ι: ιδού νενίκηκας1 λάβε οΰν εΐ τί σοι αρεστόν έστι καί 
έξελθε έν ειρήνη».

1) Τά κατά τήν νυκτομαχίαν ταύτην καί πώς επεσεν ό Νικηφόρος παρέμειναν 
άγνωστα, ως λέγει καί ό Θεοφάνης καί δ Ζωναρας (XV, 15 σ. 378) προστιθέμενοι 
τήν φήμην δτι «καί χριστιανοί πεσόντα τούτον έπέτρωσαν» (Θεοφάν.) ή δτι «λέγεται 
δέ καί παρά τών οικείων άναιρεθήναι ή πρωτουργησάντων τήν έκείνου σφαγήν' ή 
τών μέν βαρβάρων καταρξαμένων τών δέ Ρωμαίων έπεξεργασαμένοον τόν φόνον τόν 
τού άλάστορος».

2) Θεοφάν. σ. 491. 3) Ζωναρ. XV, 15 σ· 374. 4) Θεοφάν. σ. 495.
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των» ι). 01 δέ περί χδν μέσον και κάτω Στρυμόνα δια μετοικισμοΰ έγκατα, 
σταθέντες μικρασιάται «προφάσεως δραξάμενοι έν τοίς ιδίοις φεΰγοντες έπα· 
νήλθον» 2). Που κατέφυγον οί έγκαταλιπόντες την πόλιν τιον κάτοικοι τής 
Άγχιάλου ώς και των άλλων όνομαζομένιον και μ ή πόλεων δεν λέγεται, άλλ9 
οΰτε και αν αύται κατελήφθησαν υπό των Βουλγάρων και μάλιστα ή πλη- 
σιέστατα προς την ύπ’ αυτών καταληφθεΐσαν Μεσημβρίαν ’Αγχίαλος και ή 
παρά τά σύνορα αυτών Βέρροια. Ή  καταφυγή αυτών εις την Άδριανούπο* 
λιν ήτο δυνατή αν έγινε προ τής καταλήψεως τής Δεβελτοΰ, ήτις θά ήμπόδιζε 
τήν πρός τήν Άδριανούπολιν πορείαν. Τοΰ Μιχαήλ άπορρίψαντος τάς περί 
ειρήνης προτάσεις τοΰ Κροΰμ, οΰτος έξετέλεσε τήν απειλήν του καταλαβών 
κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ 8J2 τήν Μεσημβρίαν διά πολιορκίας καθ’ ήν οΐ Βούλ
γαροι έχρησιμοποίησαν καί πολιορκητικάς μηχανάς. Ό Κρούμ παρασκευά- 
σθη τότε εις γενικήν κατά τής Θράκης έπίθεσιν κατά Φεβρουάριον τοΰ 813. 
Άλλ’δ Μιχαήλ ειδοποιηθείς εγκαίρως υπό δυο χριστιανών ορυγάδοον έκ Βουλ. 
γαρίας έξεστράτευσε μέχρι Άδριανουπόλεως, δτε τοΰ Κρούμ ύποχωρήσαντος 
«απράκτου» εις Βουλγαρίαν και ο ελληνικός στρατός επανήλθε πάλιν εις τήν 
πρωτεύουσαν3), όπου έκάλεσε πολυπληθή στρατόν, ιδία έκ Μ. ’Ασίας, τής 
οποίας δ στρατευόμενος κόσμος, φανατικός οπαδός τής Μεταρρυθμίσεως, 
έδυσφόρει διά τήν από εΐκοσιπενταετίας άνάκυψιν τής μοναχοκρατίας, ήτις 
κάκιστα επηρέαζε τήν πολιτικήν τοΰ Κράτους. Ό βασιλεύς διά τούτο δυσπι
στών πρός τον στρατόν και τούς αρχηγούς του δεν ώδήγησεν αυτόν κατά τοΰ 
εχθρού, άλλ’ άναμένων παρά τούτου πρωτοβουλίαν επιχειρήσεων «περιεπό- 
λευε την Θράκην συν τοΐς στρατηγοΐς και τοις στρατεύμασι μήτε κατά Με
σημβρίαν απερχόμενος μ ή τ ’ άλλο τι των όφειλόντων εις καίλαίρεσιν έχ&ρών 
διαπραττόμένος». Ή  διά τής Θράκης κίνησις αύτη τοΰ στρατού συνωδεύετο 
υπό πολλής αταξίας και λεηλασίας τοΰ πληθυσμού τής χώρας «και ήν βαρ- 
βαρικής εφόδου βαρύτερα ή των ομοφύλων πληϋύς, άπορονμένοον εις τάς 
αναγκαίας χρείας και άρπαγαΐς και επιβάσεσι λυμαινομένων τους εγχω
ρ ίο υ ς»4). Κατά ’Ιούνιον τοΰ 813 όμως δ Κρούμ επιφανείς προσχώρησε μέ
χρι Βερσινικείας, παρά τήν Άδριανούπολιν, στρατοπεδεύσας 30 «σημεία» 
από τοΰ βασιλικού στρατού. Τότε έν τφ ελληνική) στρατοπέδω διεκρίθησαν 
δύο αντίθετοι γνώμαι, τοΰ Δέοντος ’Αρμενίου, στρατηγού τών ’Ανατολικών, 
και Τωάννου Άπλάκη, πατρικίου και στρατηγού Μακεδονίας, υπέρ άμεσου 
έπιθέσεως διά τοΰ αριθμητικούς ύπερτεροΰντος ελληνικού στρατού, και τοΰ 
βασιλέως Μιχαήλ μετά «τών κακών συμβούλων αύτοϋ», άπαγορεύσαντος 
τήν πρωτοβουλίαν εις τον προκείμενον αγώνα. Τον βασιλέα έτάραττον αί έκ 
Κων)πόλεως ειδήσεις περί έκραγέντος κινήματος τών φιλελευθέρων οπαδών

1) Θεοφάν. σ. 496. 2) Θεοφάν. σ. 488. βλ. άνωτ. σ. 118..
3) Θεοφάν, σ. 499—500, 4) Θεοφάν. σ. 500.
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της Μεταρρυθμίσεως, προβαλλόντων τά πρόσφατα ετι κατά των Βουλγάρων 
κατορθώματα Κωνσταντίνου του Ε'. Τέλος δμως την 22 Ιουνίου οΐ Βούλ
γαροι ήνάγκασαν τον Μιχαήλ εις μάχην ου μακράν τής Άδριανουπόλεως. 
ή μάχη άπέβη κατά τοΰ βασιλικού στρατού, διασκορπισθέντος κα'ι έγκατα- 
λειφθέντος υπό τοΰ Μιχαήλ, προς κατάπληξιν τοΰ Κρούμ, ύποπτευσαντος 
την φυγήν ως τέχνασμα. Ό στρατηγός όμως Λέων μείνας μετά τοΰ περισω· 
f)έντος στρατού παρά τήν Άδριανούπολιν έπιέσθη υπό των άλλων στρατη
γών νά δεχθή τήν βασιλείαν, βλέπων τον Κρούμ σπεόδοντα κατά τής Κων)- 
πόλεως, προλαβών αυτόν εΐσήλθεν εις τήν πρωτεύουσαν καί αναγνωριστείς 
βασιλεύς ήνάγκασε τον μετά εξ ημέρας έπελθόντα αντίπαλον ν’ αποχώρηση, 
δτε καί πολιορκήσαντες οι Βούλγαροι κατέλαβαν τήν Άδριανούπολιν ‘) καί 
μέχρι τοΰ επομένου εαρος ελεηλάτουν τήν Θράκην, μή δεχθέντες τάς περί 
ειρήνης προτάσεις τοΰ Λέοντος τοΰ Ε '2). Ούτος δ’ έν τίσ μεταξύ άνασυντά- 
ξας τον στρατόν καί ενισχύσας αυτόν έκ Μ. "Ασίας εξεστράτευσε μέχρι Με
σημβρίας, ένθα συνήντησε τον Κρούμ μετά πολλών επικούρων Σλαύων καί 
Άβάρων. Τήν 12 προς τήν 13 ’Απριλίου 814 μετά σκληράν μάχην κατασυ- 
νετρίβησαν αί βουλγαρικοί δυνάμεις, πολλών εξ αυτών πεσόντων, πλειόνων 
δε αιχμαλωτισθέντων. Ό δέ Κρούμ μόλις σωθείς έκ τής φυγής άπέθανε μετ’ 
ολίγον (14 ’Απριλίου 814) εϊτε επ' πληγής είτε καί άπόπληκτος γενόμενος3). 
Τό μέγεθος τής βουλ,γαρικής καταστροφής ήτο τοιοΰτον ώστε, κατά Κωνσταν
τίνον τον Πορφυρογέννητον, καί μετά ενα αιώνα μετά φρίκης διήρχοντο διά 
τοΰ παρά τήν Μεσημβρίαν καί τήν Άγχίαλον πεδίου τής μάχης εκείνης, τό 
δέ ύψωμα όπισθεν τοΰ οποίου άποσυρθείς καί έκεΐθεν επισκοπών άπροσδο- 
κήτως ό βασιλεύς έπήνεγκε τήν καταστροφήν τών Βουλγάρων, ώνομάσθη 
«βοννός τον Λέοντος». Οΐ χριστιανοί αιχμάλωτοι άπηλευθερώθησαν, άνε- 
κτήθη πάσα ή προς νότον τοΰ Αίμου καταληφθεΐσα υπό τοΰ Κρούμ χτόρα, 
καί ό υιός καί διάδοχος τούτου Μορτάγων (814—831) έσπευσε, τόν χειμώνα 
τοΰ 8!5]6, νά ύπογράψη τριακονταετή ειρήνην προς τό Κράτος, ήτις πάρε- 
τάθη καί πολύ πέρα τοΰ χρονικού τούτου ορίου4). Κατά τό 823 μάλιστα, 
κατά τήν μεγάλην στάσιν τοΰ στρατηγού Θωμά, δτε ούτος νικητής διέβη έκ

1) Θεοφάν. σ. 501-503. 2) Ζωναρ. XV 19 σ. 380. 3) Ζωναρ. XV, 19, σ. 381.
4) Τφ 1905 εις τάς ΕΙδήσεις τοΰ έν Κων)πόλει Ρωσικού Άρχαιολ. ’Ινστιτούτου 

(τόμ. X, σ. 220 κέξ.) έδημοσιεύύη έν μέρει τό κείμενον της συνθήκης ταύτης, καθ·’ δ 
τά έν Θράκη σύνορα τής Βουλγαρίας σημειοΰνται μεταξύ Δεβελτοϋ και Μακρολιβά- 
δου. Ταύτην δ Bury ορίζει διά τό έτος 814 (The Bulgarian treaty of 814 , έν τή 
Engl, histor. review t. 25 τοΰ 1910), έδέχθη δέ τοϋτο ασυζητητί καί ό Diehl έν 
G. Glotz Histoire Generale t. I ll, Le monde oriental cle 395 a roSi, p. 308. 
Τοϋτο δμως είναι αδύνατον κατόπιν μιας ήττης τών Βουλγάρων, καί τών έπί έν έτος 
έσωτερικών έν Βουλγαρία ταραχών, αΐτινες έπεβράδυναν τήν άναγνώρισιν τοΰ Μορ' 
τάγων ώς ήγεμόνος. 'Η έκχώρησις τής γραμμής Δεβελτοϋ—Μακρολιβάδου έγινεν έπί 
Μιχαήλ Γ' καί Θεοδώρας, ώς ΰά  ίδωμεν κατωτέρω,
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Μ. Ασίας εις Θράκην και ήπείλει την πρωτεύουσαν, ό Μορτάγων προέτει- 
νεν εις τον Μιχαήλ Β' τον Τραυλόν βουλγαρικήν επικουρίαν κατά τοϋ άπο- 
στάτου, και παρά τήν άπόρριψιν τής βοήθειας υπό τοΰ βασιλέως έπήλθε 
κατά τοΰ Θωμά και νικήσας αυτόν συνετέλεσεν εις τήν καταστροφήν τής αν
ταρσίας. Ή  άνάμιξις αυτή τοϋ Μορτάγων περιωρίσθη εις λαφυραγωγίαν, 
μεθ3 8 ούτος επανήλθεν εις τήν εκεΐθεν τοϋ Αίμου χώραν ίου *). Τοϋτο δ 
ΓΙαπαρρηγόπουλος έξηγεΐ εκ τοϋ φόβου, δν εξηκολουάει έμπνέουσα εις τους 
Βουλγάρους ή άνάμνησις τής προσφάτου παρά τήν Μεσημβρίαν ήττης υπό 
Δέοντος τοϋ Ε '2). Τοϋτο δεν φαίνεται πιθανόν. Ή  τολμηρά προέλασις των 
Βουλγάρων μέχρι τοϋ ύδραγωγείου έξω τοϋ Μακροΰ Τείχους, μετά τήν νί
κην αυτών κατά τοϋ Θωμά, είναι πιθανόν οτι ήνάγκασε τον Μιχαήλ, θα* 
λασσοκρατοϋντα ήδη από τίνος κατά τοϋ Θτομά, οΰ τον στόλον είχε κατα
στρέψει, ν3 άπειλήση από τοϋ Εϋξείνου τήν Βουλγαρίαν, τοϋτο δ’ έπεισε τον 
Μορτάγων νά επανέλθη εις τήν χοόραν του, τής οποίας τότε ακριβώς αΐ δυτι
κά! έπαρχίαι και μάλιστα ή Κροατία ήπειλοϋντο υπό τών Καρολιδών3), εις τούς 
οποίους τέλος ήναγκάσθη νά έκχιορήση τά βορειοδυτικά τών κτήσεών του δυτι- 
κώς τοϋ Σιρμίου και τής Σιγγιδόνος, τής έκτοιε δνομασθείσης Βελιγράδιον. 
’Αλλά και οΐ Ούγγροι κατά τούς αυτούς χρόνους ήπείλουν τήν Βουλγαρίαν 
εκεΐθεν τοϋ Δουνάβεως 4).

Ταΰτα ήνάγκασαν τον Μορτάγων καί τούς διαδόχους του τά τηρήσουν 
τήν ειρήνην τοϋ 816 προς τό Βυζάντιον, και μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ αύτο- 
κράτορος Θεοφίλου (f 842). Τφ 843 όμως δ Βούλγαρος ήγεμά)ν Βόρις (Βόγο- 
ρις) κατήγγειλε τήν από τοϋ 816 συνθήκην και ήπείλησε διά πολέμου τό κρά
τος. Και οΰτος μέν άπεσοβήθη άνανεωθείσης τής ειρήνης5). ΈπηκολυΰΘη- 
σαν όμως δυο σπουδαιότατα γεγονότα — δ έκχριστιανισμός τής Βουλγαρίας 
και ή εις αυτήν έκχώρησις, τή αιτήσει τοϋ Βόρις, στενής λωρίδος εκ τοϋ 
Κράτους προς νότον τοϋ Αίμου. Προ πολλοϋ ήδη δ επιφανής "Ελλην Θεό- 
διυρος δ Κουφαράς, αιχμάλωτος παρά τοΐς Βουλγάροις, προσεπάθησε νά 
προσηλυτίση τον ηγεμόνα αυτών. 'Ότε διά τής άνανεώσεως τής ειρήνης επα
νήλθεν εις τήν Βουλγαρίαν ή αδελφή τοΰ ήγεμόνος, προ πολλοϋ αίχμάλιυτος 
εν Βυζαντίιρ και παραμένουσα εις τά ανάκτορα, ένθα και έβαπτίσθη, έπεισε 
τον αδελφόν της νά προσέλθη εις Χριστόν, άποσταλέντος κατ3 άΐτησίν του 1 2 3 4 5

1) Ζωναρ. XV, 23, σ. 39δ.
2) Παπαρρηγ. Ίστορ., τ. Γ', β', σ. 233.
3) Bury, Histor. of the later Roman empire, t. IT, p 363—365. Ή έκ Δυ’ 

σμών αυτή πίεσις ήρχισεν ήδη επί Μ. Καρό?ιου (t 816), έξ οΰ ό Κρούμ δίς ήναγκά- 
σΟη, καί μετά τήν νίκην του τφ 811, νά προτείνη ειρήνην τφ 812 προς Μιχαήλ τον 
Ραγκαβέ καί τφ 813 προς Λέοντα τον Ε' (Diehl αύτ. ρ. 308).

4) Δερζάβην, Οι Σλαΰοι έν τή άρχαιότητι, σ. 195.
5) Ζωναρ. XVI, 2, σ. 45,



η Άδαμαντίου Ν. Διαμαντοποΰλου

προς τούτο άρχιερέως εκ Κων)πόλεο:>ς. Στάσις εκ τούτου προχληθεισα κατά 
τής πράξεακ τούτης ευκόλως κατεστάλη «και οΰτω πάντες εϊλοντο τά των χρι
στιανών», ώς λέγει ό χρονογράφος ‘), επί τής Θεοδώρας και Μιχαήλ του ΙΥ 
Τότε ό των Βουλγάρων εξάρχων διεπρεσβεύσατο προς την βασίλισσαν, αϊτών 
γής αύτω παραχωρηθήναι, ρωμαϊκής* στενοχωρεΐσθαι γαρ τό έθνος αΰτοϋ, 
άϊδίους σπονδάς προς Ρωμαίους και όμαιχμίαν έπαγγελλόμενος. « Και ή βα- 
οιλις την α ΐτησιν έξεπλήροοσε και οι τής άπδ τής λεγομένης Σ ιδηράς ( π ύ 
λης ;)  παρεχώρησε χώρας, ή τά Ρωμαίων και Βουλγάρων διώριζε πριν, μέ
χρι τής Δεβελτοΰ, ήν λαβόντες οι Βούλγαροι κεκλήκαοι Ζαγοράν» ~). Τό 
πρωτοφανές τούτο γεγονός υπό τάς γνωστάς τότε συνθήκας του Κράτους εί
ναι εκ πρώτης ό'ψεως άνεξήγητον. Οΐ "Ελληνες, νικηται μεγάλου εμφυλίου 
πολέμου—τής στάσεως τοϋ Θωμά,—θαλασσοκρατοϋντες έν τώ Εΰξείνω, και 
λύσαντες όριστικώς τύ ζήτημα τής εΐκονομαχίας (843), ύποτάξαντες τούς τα
ραχοποιούς Σλαύους τής Πελοπόννησου (849), δεν ήτο δυνατόν νά διευκο
λύνουν τό δημογραφικόν πρόβλημα τοϋ κακόπιστου καί μισητού γείτονος, πα· 
ραχωροϋντες εις αυτόν χώραν εντεύθεν τοϋ φυσικού προπυργίου τοϋ Κρά
τους, τοϋ Αίμου, καί αΐροντες τό μεσότειχον μεταξύ αυτού και τών συμπα
γών Σλαυϊκών φύλων τής βορείου καί ανατολικής Μακεδονίας. Ό έκχρισπα
σμός τής Βουλγαρίας επίσης δεν δύναται έπαρκώς να δικαιολογήση την 
άπαλλοτρίιοσιν τών εν Κριμαία κτήσεο ν̂ τοϋ Βυζαντίου υπέρ τοϋ Βλαδίμη
ρου τών έκχριστιανισθ'ένττον Ρώσων τοϋ Κιέβου (989). Καθ’ ημάς κύριος λό
γος τής έκχωρήσεως ταύτης είναι ή από τίνος έμφανισις καί προς νότον 
προώθησις τών Σλαυϊκών φύλων τοϋ Δνείσπέρου Ραδημιτσών, Κοηβιτσών, 
Δραγοβιτσών καί άλλων υπό την ηγεσίαν τών Νορμανδών Βαριάγων Ρώς, 
τών διοργανωσάντων περί τάς άρχάς τοϋ Θ', αΐώνος τό νορμανδοσλαυϊκόν 
Κράτος τοϋ Κιέβου, ών άλλοι όμόιρυλοι συγχρόνως τότε έπιδραμόντες διά τής 
Βαλτικής ιθαλάσσης εγκατεστάθησαν εις τά βόρεια τής Γαλλίας. Έ πί τών 
μονοξύλων των οϋτοι διά τοϋ Δνειπέρου καί Δνειστέρου έπέτρεχον τάς άκτάς 
τοϋ Εύΐείνου, τφ δέ 862 ενεφανίσθησαν καί παρά τον Βόσπορον 1 2 3)> κατά 
ξηράν δέ κατήοχοντο προς τον Δούναβιν, άπειλοϋντες τό Βουλγαρικόν κρά
τος, τό όποιον βορειοδυτικοπερον έπίεζον οί Ούγγροι. Ταϋτα καί ήνάγκασαν 
τούς Βουλγάρους νά προτείνουν άνανέωσιν τής παλαιάς τριακονταετούς ειρή
νης, την προσχοόρησιν εις τον χριστιανισμόν καί συμμαχίαν κατά τοϋ κοινού 
εχθρού. Τό δέ Βυζάντιον άπησχολημένον μέ τούς’Άοαβας, καταλαβόντας ήδη

1) Ζωναρ. αύτ. σ. δ,
2) Ζωναρ. XVI, 2, σ. 5—6. Ό Getzer (Έπίτ. Βοζαντ. Ιστορία, έν Κ. Κρουμ- 

πάχερ Βυζ. Λογοτεχνία, τ. Γ' σ. 355) θέτει ταϋτα γενόμενα τφ 854J5 υτε δεν έ'ζη ή 
Θεοδιόρα καί προς βεβαίωσιν της ειρήνης.

3) "Οτε ό Πατριάρχης Φώτιος απήγγειλε δύο ομιλίας έπί τή καταδρομή τών 
Ρώς Στ. Άριστάρχου, Λόγοι καί Όμιλίαι, Κων)πολις.τ. II, σ. 5 καί 30,
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την Κρήτην και την Σικελίαν καί άπειλοΰντας την Πελοπόννησον, ενώ οΐ 
Σλαΰβοι τής Δαλματίας είχ,ον επαναστατήσει κατά του Κράτους, είχε πάντα 
λόγον νά περιποιηθή τον εκ Βορρά γείτονα εχθρόν, ήναγκασμένον καί αυ
τόν νά φροντίζη περί τής ασφαλείας του. Πότε κατά τό από του 813 μέχρι 
του 831 διάστημα χρόνου έπανήλθον οΐ 'Έλληνες εις τάς εγκαταλειφθείσας 
πόλεις την Άγχίαλον, Βέρροιαν, Φιλιπποΰπολιν καί άλλας τής Θρακικής πε
ριοχής δεν γνωρίζομεν. Πάντως ή τώ 816 άποχώρησις των Βουλγάρων εκεΐ- 
θεν τοϋ Αίμου καί ή υπό Δέοντος του Ε\ άνάκτησις τής Μεσημβρίας τφ 815 
έσήμαναν τό τέλος του εκπατρισμού των Άγχιαλιτών, οίτινες επίσης άγνω
στον είναι εις ποίαν κατάστασιν εΰρον την πόλιν αυτών εκ τής επί τρία έτη 
κατοχής τής γείτονος Μεσημβρίας υπό τών αγρίων τοΰ Κρούμ ορδών.

31. Οΐ Βούλγαροι καταλαβόντες την εις αύτοΰς έκχωρηθεισαν λωρίδα 
νοτίω; τοΰ Αίμου έπεδόθησαν εις την κατοχύρωσιν αυτής* άλλ’ ύπεχρεώθη- 
σαν ν ’ αποδώσουν εις τό Κράτος τους πληθυσμούς τής Β. καί Βορειοανατο
λικής Μακεδονίας (τοΰ βυζαντινού δηλ. υπό τό όνομα τοΰτο θέματος), οΰς ό 
Κροΰμ κατά τάς νοτίως τοΰ Αίμου επιδρομάς του εΐχεν άπαγάγει εις Βουλ
γαρίαν '). Ό τοΰ Μορτάγων διάδοχος Μαλαμιρ επί τή εκπνεύσει τών 30τών 
σπονδών ειχεν εισβάλει εις την Β. Μακεδονίαν, κατέλαβε την Φιλιπποΰπολιν 
καί καταβάς μέχρι τοΰ Παγγαίου ήπείλει την Θεσσαλονίκην ^.Ά λλ5 ό στρα
τός τής Θεοδώρας τον ήνάγκασε νά επανέλθη εις τά ίδια καί νά συνάψη την 
νέαν, ώς είδομεν, ειρήνην. Μετά δέ τον θάνατον αΰτοΰ (852), ό ανεψιός καί 
διάδοχος αΰτοΰ Βόρις προσήγγισε προς τό Βυζάντιον καί είσήγαγε εις την 
χώραν του τον χριστιανισμόν βαπτισθεις αυτός, μετονομασθείς Μιχαήλ, από 
τοΰ άναδόχου αΰτοΰ αΰτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Γ\ Αί παράλιαι όμως πόλεις 
τής Θράκης επί τοΰ Εΰξείνου παρέμειναν εις τό Κράτος. Οΐ Βούλγαροι επί 
τινα έτη μετά την παραδοχήν τοΰ χριστιανισμοί) ήσχολοΰντο με τήν πολιτι
κήν τής εκκλησιαστικής έ’ξαρτήσεως από τοΰ Βυζαντίου, δπόθεν έλαβον τήν 
νέαν θρησκείαν, ή τής υποταγής εις τήν παπικήν Ρώμην, ήτις ζωηρώς έπε- 
λήφθη τής εκκλησιαστικής διοικήσεως τής νεοφώτιστου χώρας1 2 3), επίσης δέ 
καί μέ τον πέραν τοΰ Δουνάβεως κίνδυνον από τών Ούγγρων καί Μοραβών4). 
Διά τής ανόδου εις τον βυζαντινόν θρόνον Βασιλείου Α' τοΰ Μακεδόνος (867) 
οΐ Βούλγαροι παρέμειναν ήσυχοι απέναντι τοΰ Κράτους, εΐρηνεύοντες προς 
αΰτό καί άναπτΰξαντες πολλάς προς τούς "Ελληνας έμπορικάς σχέσεις, κανό-

1) Dvornik, La vie de St Gregoire le Decapolite 1926 καί Bury, Histor. 
p. 370—372 καί Dielil, Histoire du Moyen-age τής Συλλογής Glotz, p. 309.

2) Dvornik, Deux inscriptions bulgares de Philippes, 1928, παρά Diehl 
αυτού· t.

3) Σχετικώς καλήν τούτου έκθ·εσιν βλ. Em. Atnann, La Question bulgare εν 
Collection d’Histoire de l’Eglise τών A. Fliche —V. Martin t. 6(1937) p. 476—483.

4) Rambaud, L’Empire grec, p. 345  κέξ.
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νιζομένας κατά την εμπορικήν του Κράτους νομοθεσίαν. ’Έπαυσαν δέ φυσι- 
κώς αί πρότεραι συχνά! έπιδρομαί καί λεηλασίαι της υπαίθρου. "Η Βουλ- 
γαρία περί τά τέλη τοΰ θ ' αιώνος άπετέλει πλέον συντεταγμένον κράτος, εκ- 
τεινόμενον προς Β. μέχρι Μοραβίας καί Πολωνίας, προς Ν. μέχρι των λιμ
νών Πρέσπας καί Όχρίδος, εκατέρωθεν της Β. Πίνδου, δπου διά οής απο
χής τοΰ χριστιανισμοί) προσεταιρίσθη τά ήδη εκχριστιανισμένα σλαυϊκά της 
Θεσσαλίας φΰλα καί εν μέσω τοΰ οΰτω άπείρως πλειοψηφοΰντος εν τώ κρά- 
τει της σλαυϊκοΰ στοιχείου έξεσλαυΐσθη εντελώς περί τε την γλώσσαν, τά ήθη 
καί τον καθόλου βίον, απέκτησε συνείδησιν εθνικής ένότητος με πολιτικάς 
τάσεις έπεκτάσεως καί έπικρατήσεως εις τήν από πολλοΰ έξελληνισμένην χερ
σόνησον τοΰ Αίμου, καί εναντίον τοΰ έλληνικοΰ Βυζαντίου. Το Ελληνικόν 
Κράτος είχε συνείδησιν τοΰ κινδύνου τούτου καί από τοΰ Η'. αΐ. ή άμυνα 
κατ’ αΰτοΰ έβαινε παραλλήλους προς τήν έν Μ. ’Ασία κατά τοΰ άραβικοΰ κιν
δύνου καί τοΰ Ίσλάμ. 'Η Μακεδονική δυναστεία άνέλαβε καί επί δύο σχε
δόν αιώνας επιτυχέστατα διεξήγαγε τον αγώνα προς τούς δύο εξίσου φαβε- 
ρούς τούτους εχθρούς καί επειδή προς δύο ούδ’ 'Ηρακλής, κατά τήν παροι
μίαν, ΐσχυσεν, έθυσίαζεν ενίοτε τήν Μ. ’Ασίαν προς σωτηρίαν τής ευρωπαϊ
κής Ελλάδος, δπου ΐστορικώς περισσότερον συνεχεντροΰτο ό ελληνισμός. Εις 
τούτο πάντως συνετέλει καί ή εν Ευρώπη επί τοΰ Βοσπόρου θέσις τής πρω- 
τευούσης τοΰ Κράτους, ης ή πτώσις θά έσήμαινε τήν διάλυσιν αύτοΰ, καί 
ήτις πολύ περισσότερον ήπειλεΐτο υπό τοΰ βουλγαρικού κινδύνου ή τοΰ αρα
βικού καί τουρκικού. Καί επί μεν Βασιλείου τοΰ Α'. καί τοΰ ήγεμόνος αυ
τών Βόριδος καί τοΰ διαδόχου τούτου Βλαδίμηρου (888—893), οΐ Βούλγα
ροι, έορύλαττον τήν από τοΰ 816 ειρήνην άπησχολημένοι άλλως καί έσωτερι- 
κώς υπό τοΰ εκκλησιαστικού ζητήματος, ώς ειδομεν, καί εξωτερικούς υπό τοΰ 
άγώνος προς τούς Ούγγρους ή Τούρκους, ώς τότε ώνομάζοντο οι Μαγυάροι. 
Έπι Λέοντος δμως τοΰ ΣΤ', τοΰ Σοφού (886—912) καί τοΰ Συμεών *) τής 
Βουλγαρίας (893—927) έπήλθε ρήξις έκ λόγων οικονομικής φύσεως. Ή  υπό 
τών ελληνικών τελωνείων παραβίασις τοΰ μέχρι τότε δασμολογίου διά τό 
μετά τής Βουλγαρίας έμπόριον, έδωκε «λαβήν» εις τον Συμεών, «ζητοϋντα 
πρόφασιν τον άρασϋ·αι πόλεμον κατά Ρωμαίων»  2).

Ή  πρώτη σύγκρουσις άπέβη καταστρεπτική διά τό βυζαντινόν στρά
τευμα, μέ τήν επάνοδον τής παλαιάς τών Βουλγάριον άγριότητος, οΐτινες 
ρινοκοπήσαντες τούς έλ,ληνας αιχμαλώτους, άπέστειλαν αυτούς εις Κων)πο- 
λιν 3). Ό Λέων άποτυχών ειρηνικώς νά λύση τήν διαφοράν άπέστειλε 1

1) Τούτον, επί μακρόν παραμείναντα καί παιδευθέντα έν τή αυλή τοΰ Βυζαν
τίου καί τελείως έξελληνισθέντα, ό από τοΰ 888 αποσύρσεις είς μονήν Βόρις Μιχαήλ 
άνέ δείξε βασιλέα, άπομακρύνας τω 893 τόν Βλαδίμηρον, θέλησαντα νά έπαναφέρτ) 
τον εθνισμόν. Δερζάβην, ά,νωτ. σ. 198. 2) Ζίοναρ. XVI, 12, σ. 40.

Β) Ζωναρ. αύτ. «καί πολλ,οί έπεσον τών Ροηιαίων καί ό στρατηλάτης αυτός».
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κατά των Βουλγάρων τον στρατηγόν Νικηφόρον Φωκάν1), παρασκευάσας χαί 
διά θαλάσσης έπίθεσιν κατά της Βουλγαρίας, ένφ συγχρόνως επεισε τούς 
Ούγγρους νά εισβάλουν εις αυτήν εκ βορρά. Οί Ούγγροι επιδραμόνες χατέ- 
χλυσαν την έχεΐθεν τοϋ Δουνάβεως Βουλγαρίαν, ένίχησαν τόν Συμεών, άναγ- 
χασθέντα νά χαταφΰγη εις to εντεύθεν τοϋ ποταμού Δορόστολον (την χατό* 
πιν Δρίστραν, σήμερον Σιλίστριαν), έπώλησαν δε εις τόν Λέοντα τούς βουλ- 
γάρους αιχμαλώτους. 'Ο Συμεών τότε έν όψει τοϋ προς τόν Αίμον προελαΰ- 
νοντος Φωκά, «ικέτευε περί ειρήνης». Ό  Λέο;>ν ό ΣΤ' πεισθείς εις τάς περί 
εΙρήνης προτάσεις άνεχάλεσε τόν Φωχάν χαί άφήχε τόν Συμεών νά έπιπέση 
μεθ’ όλων των δυνάμεών του χατά των Ούγγρων χαί νιχήσας αυτούς εστράφη 
χαχοπίστως χατά των Ελλήνων, προβαλών ώς αιτίαν την μή άπελευθέρω- 
σιν υπό τοϋ Δέοντος έξαγορασθέντων αιχμαλώτων. Νιχήσας τόν αντικατα
στάτην τού Φωκά Κατακαλών παρά τό Βουλγαρόφυγον 1 2), ό Συμεών εστράφη 
πάλιν χατά των Ούγγρων, άφήσας επί τοϋ παρόντος ήσυχον την Θράκην. 
Τφ 913 ό Συμεών εΙσέβαλε πάλιν νοτίως τοϋ Αίμου, οτε οΐ "Ελληνες έπο- 
λέμουν έν Μ. ’Ασία τούς ’Άραβας καί τφ 914 διά προδοσίας κατέλαβε την 
Άδριανούπολιν, όπόθεν δμως άμέσαις έξεδιοόχθη. Επειδή όμως οί Βούλγα
ροι έπανήλθον χαί πάλιν εις τήν Θράκην λεηλατοϋντες τήν ύπαιθρον, ή κυ- 
βέρνησις ήναγκάσθη νά συνάψη ειρήνην προς τούς ’Άραβας καί νά μετα- 
φέρη στρατεύματα έξ Ανατολής προς τήν Ευρώπην, τά όποια υπό τήν αρ
χηγίαν Δέοντος τοϋ Φωκά άπέστειλε κατά των Βουλγάρων. Κατά τήν παρά 
τήν Άγχίαλον συνάντησιν επήλθε τήν 21 Αύγουστου 917 σύγκρουσις, καθ’ 
ήν ό Φωκάς ένίκησε περιφανώς τόν Συμεών «και φόνον των Βουλγάρων 
ποιείτα ι πολνν» 3). Αίφνης όμως ή νίκη μετετράπη εις καταστροφήν. Ή  
προδοτική διαγωγή τού αρχηγού τοϋ παραπλέοντος στόλου, τοϋ εξ Αρμενίων 
Ρωμανού τοϋ Λακαπηνού, έκ φθόνου προς τόν Φωκάν έμποδίσαντο; τήν εις 
τά νώτα των Βουλγάρων απόβασιν των συμμάχιυν τοϋ Βυζαντίου Πετσεναί- 
γων καί άπροσδοκήτως έπαναπλεύσαντος προς Βόσπορον όπως καταλάβη τόν 
θρόνον, ήνάγκασε τόν Φωκάν νά σπεύση αυτός διά ξηράς εις τήν πρωτεύου
σαν καί προλάβη τόν αντίζηλον, άποβλέπων καί αυτός εις τό στέμμα. Ή  
άναχώρησις τοϋ στρατηγού έπέφερε σύγχυσιν εις τό νικηφόρον μέτωπον, οί 
δέ Βούλγαροι κατάπληκτοι κατ’ άρχάς διά τήν «φυγήν» τοϋ στρατού έπήλθον 
κατά των τεταραγμένων Ελλήνων και «ΰυνέκοψαν άπειρα πλή'&η ανηλεώς», 
ών τά οστά επί πολύν χρόνον, καί δή επί τοϋ διηγουμένου ταϋτα Δέοντος 
Διακόνου κατά σωρούς εδεικνύοντο £ξωθι τής Άγχιάλου 4). Αϋτη είναι ή

1) Ζωναρ. αύτ. «τούς 6’ αιχμαλώτους Βουλγάρους ό βασιλεύς παρά των Ούγ
γρων έπρίατο».

2) Gelzer, έπίτ. Βυζ. 'Ιστορία έν Κρουμβάχερ—Σωτηριάδου Γ', σ. 364.
3) Ζωναρ. XVI, αύτ. σ. 54.
4) Λέων Διάκονος VI, 7 «καί νΰν έστιν όραν είσέτι σωρείας οστών παρά τήν
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πιθανωτέρα έκδοσις τής καταστροφής ταυτης τώ 917 παρά την ’Αγχίαλον *)· 
Οι δυο αρχηγοί του στόλου και τοϋ στρατού άπέβλεπον προς την κατάληψιν 
τής αρχής, ήτις μετά τον κοΰφον Λέοντα τον Σοφόν (f 912) και τον άνόη- 
τον και άνήθικον αδελφόν του ’Αλέξανδρον (f 912) περιελθοΰσα εις τάς χει- 
ρας μέτριας γυναικός, τής Ζωής, τέταρτης τοϋ Λέοντος συζύγου, έπιτροπευ- 
οΰσης μετά πολυμελούς αντιβασιλείας τον ανήλικον Κωνσταντίνον Ζ . τον 
Πορφυρογέννητον, δεν έξησφάλιζε την έσοκερικήν τοΰ Κράτους ενότητα και 
την ασφάλειαν κατά τής φιλοδοξίας των επιφανών στρατηγών κα'ι τών εχ
θρών γειτόνων * 1 2).Έπανελθόντα τον Λακαπηνόν έδίκασαν ως ένοχον τής παρά 
την ’Αγχίαλον ήττης και κατεδίκασαν εις τυφλωσιν, άλλ’ οΐ περί την βασιλο- 
μήτορα Ζωήν ισχυροί έσωσαν αυτόν. 'Ο Συμεών νικηφόρος ήδη έπήλδε κατά 
τής πρωτευουση:, ής ή άλωσις ήτο τό δνειρον τής ζωής του, διό και ανέ
λαβε τον τίτλον τοΰ Βαοιλέως τών 'Ελλήνων και Βουλγάρων. Άλλ’ δ Φω
κάς επελθών κατ’ αΰτοΰ ενίκησε παρά τούς Κατασύρτας, καί εξεδίωξενέκ τής 
Θράκης 3) Έ ν τουτοις ανακτορική ραδιουργία έφερε τον Ρωμανόν Λακαπη
νόν Λ', και τούς υιούς του συμβασιλεΐς Κωνσταντίνου τοΰ ΙΙοριρυρογεννή- 
του, τεθέντος έν δευτέρςι και τρίτη μοίρα' ό δέ Φωκάς στασιάσας και έγκα- 
ταλειφθείς συνελήφθη και έτυφλώΟη 4). Ό Συμεών έπωφελήθη εκ τής εσω
τερικής ταυτης καταστάσεως του Βυζαντίου και ΙπήλΟε κατά τής πρωτευού- 
σης, ενίκησε τούς κατ’ αΰτοΰ έξελθόντας μέχρι τοΰ προαστείου Πηγής (νΰν 
Μπαλουκλή), έπυρπόλησε τά εκεί ανάκτορα «καί τάλλα δσα έν τώ αίγιαλψ τοΰ 
καταντικρύ τής πόλεως ήσαν διακειμένου πορθμού»' έπειτα έστράφη κατά τής 
Άδριανουπόλεως, και κατέλαβεν αυτήν παραδοθεΐσαν δι’ έλλειψιν τροφίμων. 
ΈκεΐΟεν δέ λεηλατών την ανατολικήν Μακεδονίαν, ής προττεύουσα ήν ή Ά - 
δριανοΰπολις. καί τήν Θράκην, άνεφάνη πάλιν προ τής Κων)πόλεως καί 
στρατοπεδεύσας παρά τάς Βλαχέονας, συνηντήθη μετά τοΰ Ρωμανού άνευ 
όμως αποτελέσματος συνεννοήσεως 5). Τέλος δ Συμεών έκστρατεΰσας κατά 
τών Χορβάτων (ν. Κροατών) ύπέστη δεινήν ήτταν καί μετ’ ολίγον άπέθανε 
(927) άναδειχθείς εις τώ»ν μεγάλων ηγεμόνων τής Βουλγαρίας, εις ήν είσή- 
γαγε τά πολιτικά ήθη τοϋ Βυζαντίου καί τήν πρώτην πνευματικήν κίνησιν 
έν τή χώρα του, σκληρά δμως πληρώσας τά μαθήματα τής ελληνικής πρωτευ- 
ουσης, ένθα επί μακρόν παραμείνας έξεπαιδευετο. Ούτως έληξεν ή πρώτη πε

Άγχίαλον».
1) Ή παρά Ζωναρα XVI, 16, σ. 53—54 έκδοσις περί πανικού, τον όποιον πρου. 

κάλεσεν ό ίππος τοΰ Φωκά, καλπάζων ά'νευ αΰτοΰ εις τό στρατόπεδον, εξ ου ένομί' 
σθη ότι ό Φωκάς έφονεύθη καί διεσκορπίσθη τό στράτευμα, ό δέ Φωκάς κατέφυγεν 
είς Μεσημβρίαν, είναι ανόητος.

2) Τάς λεπτομέρειας τής όλης οίκτράς καταστάσεως βλ. παρά Ζωναρα XVI, 
17, σ. 56—58.

3) Ζωναρ. αύτ. 55. 4) Ζωναρ. αύτ. σ. 55—58. 5) Ζωναρ. XVI, 18, σ. 59—60,
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ρίοδος των συστηματικών αγώνων τοϋ συγκεκροτημένου ήδη Βουλγαρικού 
κράτους κατά τοΰ ελληνικού Βυζαντίου. Οΐ αγώνες οΰτοι διεξήχθησαν εις 
’Ανατολικήν και Κεντρικήν Θράκην και την περί χόν μέσον ’Αξιόν Μακεδο
νίαν, αϊτινες ως θέατρον αδιάκοπων επιδρομών και πολεμικών επιχειρήσεων 
έπαθον δεινά' ό πληθυσμός αυτών ήλαιχώθη εκ χοΰ φόνου, τής λεηλασίας 
και τής αιχμαλωσίας ή τής μετακινήσεως εις άσφαλέσχερα μέρη. Έκ τής 
άκρας ’Ανατολικής Θράκης εχομεν τό παράδειγμα τής παλαιάς ρωμαϊκής 
στρατιωτικής αποικίας Δεβελτον, ου μακράν τής Άγχιάλου, ής τούς κατοί
κους μετά τού επισκόπου αυτών οί Βούλγαροι άπήγαγον έκεϊσε τοΰ Αίμου, 
και αυτής τής Άγχιάλου και τής Βερροίας—Ειρηνουπόλεως, ών οι κάτοικοι 
έκ φόβου μή τά αυτά πάιθουν, επί τινα χρόνον τάς έγκατέλιπον, Αΐ πλεΐσται 
όμως πόλεις τής παραλίας καί τοϋ εσωτερικού τής Θράκης έξηκολοΰθουν 
ύπάρχουσαι, ώς δεικνύουν αι «Άναγραφαι»  τών πολιτικών καί εκκλησια
στικών διοικήσεων τοΰ δέκατου αΐώνος *), τό περί θεμάτων τοΰ Κωνσταντί
νου Πορφυρογεννήτου καί Μολυβδόβονλλα καί Σφραγίδες επισκόπων καί 
διοικητικών υπαλλήλων τοΰ Κράτους, ίδια οικονομικών (τελωνειακών). Τά 
γραπτά μνημεία τοΰ δεκάτου καί ενδεκάτου αϊώνος δεν παρέχουν στοιχεία 
άντικαταστάσεως παλαιοτέρων ελληνικών καί θρακικών τοπωνυμίων διά 
βουλγαρικών ή σλαυϊκών. Καί εις αυτήν δέ την μεταξύ Αίμου καί Δουνά- 
βεως χώραν, την προ τριών αιώνων μονίμως κατοικηθεΐσαν υπό διαφόρων 
σλαυϊκών φύλων καί από ενός καί' ήμίσεως αίώνος καταληφθεΐσαν υπό τών 
Βουλγάρων, παρά τό Σίρμιον, την Σιγγιδόνα, την Ρατιαρίαν, την Νικόπο- 
λιν, τάς Νόβας, την Δορόστολον, την Μαρκιανούπολιν, τούς Τόμεις, την 
Κωνσταντίαν καί άλλας, μόλις εύρίσκομεν την βουλγαρικήν πρωτεύουσαν Πρε- 
σλάβαν. Εις δέ τήν Θράκην ή Μεσημβρία, ή *Αγχίαλος, η Σωζόπολίς, ή 
Δεβελτός, ή Διάμπολις, ή Μήδεια, οί Κρουνοί, Άδριανονπολις, Βερσινι· 
κία, Φιλιππονπολίς, Μοσυνονπολις, Πάνιον, Καλανρια, Ταυρόκκωμον, 
Τραϊνονπολις, Πλωτινονηολις, Σηλυβρία, Άρκαδιούπολις, Τνρολόη, 
Άΰ'ύρας, Ραιδεστός, Χρνσόπολις, Βερόη, Μαρκελλών κάστρον, Περιϋεο')- 
ριον, Μηλεών, Σερδική (αλ. Τριαδίτσα), Δριζίοτερα, ’Άπρως, Κ ιλία, Νί
καια, Τζωΐδος, Ενδοξιονπολις, ΦερραΙ (αλ. Σέρραι), Στενίμαχος, Ρον- 
σιον, καί πάμπολλαι άλλαι διετήρησαν τά παλαιά ονόματα των επί πολλούς 
μετά ταΰτα αιώνας καί δεν άντικατεστάθησαν διά σλαυϊκών μέχρι τοΰ τέ
λους τοΰ ΙΘ' αϊώνος. Μόνον οί Τούρκοι κατακλύσαντες από τοΰ ΙΔ' αϊώνος 
τήν Θράκην, ώς καί τήν δλην χερσόνησον τοΰ Αίμου έξετούρκισαν ή παρε- 
μόρφωσαν τά πλεΐστα παλαιά τοπωνύμια π. χ. Άχιολοΰ, Μισιβρή, Σιζεμπο- 
λοΰ, Έδιρνέ, Τσορλοΰ, Κιρκ-κιλισέ (40 έκκλησίαι) κιλ. 'Η Αγχίαλος ήδη 
από τοΰ η' αϊώνος έφερε καί τό δημώδες ό'νομα Άχελώ, εξ ού καί προήλ- 1

1) Parthey, Notitiae episcopatuum.
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θεν ή παρανόησις ως προς την κάθοδον των Άβάρων του στ' αΐώνος μέχρι 
του ’Αχελώου ποταμού τής ’Ακαρνανίας ’). Τό επίσημον όμως δνομα αυτής 
διετηρήθη αμετάβλητον και ύπ’ αυτών των Βουλγάρων μέχρι του 1906, δτε 
δ βουλγαρικός σωβινισμός μετεβάπτισεν αυτήν εις ΙΙομόριε, αντιστοιχούν 
ακριβώς προς τό Άγχίαλος.

32. Έ πι τής παραδυναστείας του οΐκου τών Λακαπηνών, οι Βούλγαροι 
κινδυνεΰοντες εκ Βορρά και Δυσμών εκ τών επιθέσεων τών Ρώσσο.)ν, Πε- 
τσεναίγων και Ούγγρων 1 2) καί ιδία φοβούμενοι την παράτασιν τού πολέμου 
προς τούς "Ελληνας, έπεζήτησαν ειρήνην, ήτις έπεσφραγίσθη καί δι’ επιγα
μίας μετά τού οΐκου τού Ρωμανού Α\ Παρετάί)η δέ ή ειρήνη αύτη επί τής 
μακράς βασιλείας τού Πέτρου (927—968), τών Βουλγάρων άποσυρθέντων 
εκεΐθεν τού Αίμου. Νικηφόρος δμως δ Β', δ Φωκάς (963—969), νικητής 
ήδη τών ’Αράβων εν Κρήτη, ήν άπ* αυτών άνακατέλαβε, καί εν Μ. ’Ασία, 
ένθα άποκατέστησε τά παλαιά τού Κράτους σύνορα, άνέλαβε νά ύποτά'ξη καί 
εν Εύροόπη τούς Βουλγάρους (965). ΙΙρόφασιν δ’ έδοοκαν οΐ Βούλγαροι, άρ- 
νηθέντες νά εμποδίσουν τούς Ούγγρους, διελθόντας διά τής χώρας των καί 
έπιδραμόντας κατά τής Θράκης3). Τφ 965 δ Νικηφόρος διέβη τον Αίμον, 
ένφ δ Ρώσσος ήγεμών τού Κιέβου Σβιατοσλαύος, υιός τής εν Κων)πόλει τφ 
959 βαπτισθείσης ’Όλγας, έν συνεννοήσει και συμμαχία προς τούς "Ελληνας 
κατήρχετο εις τήν πέραν τού Δουνάβεως Βουλγαρίαν μετά πολυαρίθμου έκ 
μονοξύλων στόλου καί στρατού 60.000 Ρώσσων καί κατελάμβανε τάς παρα- 
δουναβείους τής Βουλγαρίας πόλεις, έν αΐς τήν Δορόστολον καί τήν Μικρόν 
Πρεσλάβαν (Περεασλάβετς)4). Προ τού κινδύνου τούτου οΐ Βούλγαροι συνε- 
βιβάσθησαν προς τον Νικηφόρον, συνάψαντες καί συμμαχίαν κατά τών Ρώσ
σων. Ούτοι δέ πάλιν προσβληΟέντες υπό τών γειτόνων αυτών Πετσεναίγων 
έξεκένωσαν μέρος τής Βουλγαρίας, άλλ’ έκδιοόξαντες τούς Πετσεναίγους έπα-

’Αδαμάντιου Ν. Διαμαντοπούλου

1) ΕΙς τήν σΰγχυσιν ταΰτην ύπέπεσε καί ό Gelzer έν τή Έπιτόμαρ Βυζαντινή 
'Ιστορία του (Κρουμβάχερ—Σωτηριάδου, Βυζάντ. Λογοτεχνία, τόμ. Γ', σ. 367) άνα· 
γράψας τήν παρά τήν Άγχίαλον ήτταν τών Ελλήνων τή 20 Αύγουστου 917 ώς γε- 
νομένην παρά τον ’Αχελώον.

2) Ζωναρ. XVI, 18, σ. 61. «'Ως δ’ έξ άνθριόποιν ό Συμεών άπελήλυθεν, ή τι”>ν 
Βουλγάρων αρχή πρός Πέτρον περιελήλυθεν, δς έπεί καί λιμψ τό τών Βουλγάρων 
έθνος ήν πιεζόμενον καί τά πέρις έθνη μή κατ’ αύτοΰ δρμήσέιεν έδεδίει, καί προ τών 
άλλων Ρωμαίους, στέλλει πρός τόν βασιλέα σπονδάς ποιησόμενος.

3) Τήν άρνησιν δ Πέτρος έδικαιολόγησεν έκ τοϋ δτι πολέμουντα κατά τών Ούγ
γρων καί ζητήσαντα τήν βοήθειαν τών Έλλήνιον, ούτοι δεν έβοήθησαν αυτόν, ώστε 
ήναγκάσθη νά ύποκύψη καί νά συνθηκολόγηση πρός τούς Ούγγρους. Ζωναράς XVI, 
27, σ. 87.

4) Ζωναρ. αύτ. «Καί χώραν αυτών πολλήν έληίσατο καί λείαν ούκ εύαρίθμητον 
εκεΐθεν απήλασε' καί τφ έπιόντι δ’ ένιαυτφ ούχ ήττον τών προτέρων οί Ρώς τά 
Βουλγάρων έκάκωσαν».
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νήλθον τφ 966 εις την Βουλγαρίαν, ήχμαλώτισαν την ηγεμόνα αυτής Βόριν 
τον Β' καί κατέλαβον την πρωτεύουσαν ΓΙρεσλάβαν καί υπέταξαν την χώραν 
μέχρι τοϋ Αίμου. Έ νφ δέ εν Κων)πόλει εδολοφονήθη ό γενναίος Φωκάς 
καί τον θρόνον κατέλαβεν ό ’Ιωάννης Τσιμισκής (969—974), ό Σβιατοσλαΰος 
διέβη τον Αίμον και κατέλαβε την Φιλιππούπολιν, τα πάντα λεηλατών καί 
σφάζων τούς κατοίκους. Μάτην ό Τσιμισκης ύπέμνησεν αυτόν τάς μετά του 
Νικηφόρου συμφωνίας. 'Ο Σβιατοσλαΰος ώμίλησεν άλαζονικώς προς τούς 
"Ελληνας πρέσβεις '). ώστε δ αύτοκράτωρ άπεφάσισε νά εκδίωξη αυτόν διά 
των οπλών, άναθέσας την αρχηγίαν τού στρατού εις τον γυναικάδελφον αύ- 
τοϋ Βάρδαν τον Σκληρόν, μάγιστρον. Ό Σβιατοσλαΰος τότε τούς μεν υπο
τελείς Βουλγάρους ώπλισε, προσέλαβε δέ ως συμμάχους μοίραν τινά Πετσε- 
ναίγιον καί τούς έκ βορρά Ούγγρους καί μετά στρατού 300.000 εϊσέβαλεν 
εις την Θράκην λεηλατών την ύπαιθρον. Τό άνισον προς τάς πολέμιας δυνά
μεις ήνάγκασεν τον Βάρδαν Σκληρόν ν ’ αποφυγή πάσαν εκ τού συστάδην 
μάχην, νά επιτεθή δέ κατά των εχθρών τμηματικούς. Ούτω κατ’ άρχάς εξου
δετέρωσε τούς Πετσεναίγους, έπειτα δέ συγκρουσθεΐς προς τούς Σλαύους 
ένίκησε καί έτρεψεν αυτούς εις φυγήν, καταπλαγέντας καί εκ της προσωπι
κής τού Βάρδα ανδρείας 1 2). Τώ δέ 971 αυτός ό Τσιμισκης μετά περισσοτέ
ρου στρατού καί στόλου έκστρατεΰσας κατά των Ρώσσων διά τού ’Ανατολι
κού Αίμου προυχοόρησε μετά μόνης της εμπροσθοφυλακής μέχρι της πρω- 
τευοΰσης Πρεσλαΰας καί νικήσας τούς επεξελθόντας Βουλγάρους άπέκλεισεν 
αυτούς ήττημένους νά καταφΰγουν εις την πόλιν, την οποίαν καί κατέλαβεν 
οτε προσηλθε καί τό κύριον σώμα τοΰ ελληνικού στρατού, καί ήχμαλώτισε 
τον Βόρις καί την αυλήν του. Κατέλαβεν έπειτα παρακείμενον φρούριον ωχυ- 
ρωμένον υπό τών Ρώσσα)ν καί προχωρήσας κατά μήκος τού ποταμού έκυ- 
ρίευσε πάσας τάς παραδουναβείους πόλεις μέχρι τού Δοροστόλου, ένθα ήτο 
εστρατοπεδευμένος δ Σβιατοσλαΰος. Μετά σκληράν πολύωρον μάχην οί Ρώσ- 
σοι ήττηθέντες διεσκορπίσθησαν καί άποκλεισθείσης υπό τού ελληνικού στό
λου τής διαφυγής αυτών πέραν τού ποταμού, ήναγκάσθησαν νά καταφύγουν 
εις τό Δορόστολον. ’Αλλά καί τούτο μετά δίμηνον πολιορκίαν καί σθεναράν 
τών Ρώσσων άντίστασιν παρεδόθη μετά μίαν τελευταίαν προ τών τειχών 
του πολύνεκρον μάχην. Ό Σβιατοσλαΰος άπελπίσας εζήτησε «συγγνώμην» 
παρά τού βασιλέως καί την άδειαν ν’ άπέλθη εις τά ίδια παρακαλέσας τον 
Τσιμισκήν νά εξασφάλιση την διά τής χοόρας τών Πετσεναίγων δίοδον αυτού 
προς τό Κίεβον. Ούτοι όμως δεχθέντες τάς άλλας τού βασιλέως προτάσεις 
(συμμαχίαν καί μή έπίθεσιν κατά τής εντεύθεν τού Δουνάβεως Βουλγαρίας), 
άπέρριψαν την υπέρ τού Σβιατοσλαύου μεσιτείαν, δν καί προσβαλόντες ένί-

1) Ζωναρ. XVII 1, σ. 93—91.
2) Ζωναρ. XVII, 1, σ. 94-95 .
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κησαν και έφόνευσαν ’). Κατά την πολιορκίαν του Δοροστόλου οί κάτοικοι 
της παραλίου πόλεως Κωνσταντίας (ν. Κωνστάντσας) καί άλλων παρευξεινίων 
πόλεων διά πρέσβεων πρός τον αύτοκράτορα έζήτησαν «συγγνώμην και εαυ
τούς παραδίδοντες αΰτώ και τα φρούρια», τά όποια καί «παρελαβον οί Ρ ω 
μα ίο ι»  1 2). Οϋιως ήλευθερώθη ή έν τφ μεταξύ εις τούς Βουλγάρους ύποτα. 
γείσα παραλία από ιών εκβολών τοϋ ποταμού μέχρι τού Αίμου, δπου ησαν 
όσαι έσώζοντο παλαιαί ελληνικά! άποικίαι. Επανήλθε δ’ ό Τσιμισκής θρι
αμβευτής εις Κων)πολιν, συνεπαγόμενος τον αιχμάλωτον Βόρις τον Β'. καί 
έν μέσφ rrjc ύποδεξαμένη: αυτόν πόλεως έν τη αγορά «άπέδυσεν αυτόν τά 
παρά τοΐς Βονλγάροις τής βασιλείας παράσημα και τφ  των μαγίστρων ετ ί- 
μησεν άξ ιώματι»  3). Ούιως ή Βουλγαρία ύπετάγη εις τό Κράτος. Οί νεώ- 
τεροι Βούλ,γαροι καί τινες πανσλαυϊσταί ρώσσοι ιστορικοί ορίζουν την επί 
Τσιμισκη έκκαθάρισιν τού ελληνο - βουλγαρικού άγώνος ως κατάλυσιν τού 
πρώτου βουλγαρικού κράτους, αλλά μόνον τού ανατολικού ήμίσεως αυτού, 
διότι τω 963 έκ των πολλών επαναστάσεων τών δυσηρεστημένων κατά τής 
εσωτερικής πολιτικής τού Πέτρου μ]α, υπό την αρχηγίαν τοϋ έκ Μακεδονίας 
Βουλγάρου φεουδάρχου Νικόλα, επέτυχε ν" άποσπάση τάς δυτικάς επαρχίας 
τού βουλγαρικού κράτους καί έσχημάτισε νέον ανεξάρτητον βασίλειον με πρω
τεύουσαν την Σόφιαν καί έπειτα την "Αχρίδα 4). Τφ 974 ό ένδοξος Τσιμι. 
σκής άπέθανε καί αμέσως έξαπελύθη θύελλα εμφυλίων περί τον θρόνον ερί
δων, τών δύο περιδόξων στρατιωτικών οΐκων Βάρδα τοϋ Σκλ,ηροϋ καί Βάρδα 
τοϋ Φωκά διαμβισβητούντων τό στέμμα εις τούς δύο ένηλικιωθέντας ήδη 
υιούς Ρωμανού τού Β’. Βασίλειον και Κωνσταντίνον. Εφόσον δέ οί προς 
τούς άποστάτας τούτους αγώνες διεξήγοντο έν Μ."Ασία, μέ αποτελέσματα ούχί 
πάντοτε ευνοϊκά διά τούς δύο νομίμους βασιλείς, οί Βούλγαροι τών δυτικών 
επαρχιών υπό τούς τέσσαρας υιούς τοϋ φεουδάρχου Νικόλα, Δαυίδ, Μωϋσήν, 
Άαρών καί Σαμουήλ έπέδραμον κατά τής Δ. Θράκης, φθάσαντες μέχρι Σερ
ρών, κατά την πολιορκίαν τών οποίων έφονεύθη ό Μωϋσής. Άποθανόντος 
δέ καί τοϋ Δαυίδ, ό Σαμουήλ έφόνευσε τον "Ααρών καί άνέλαβε μόνος τον 
κατά τού Βυζαντίου αγώνα. Ό  αγών οΰτος διαρκέσας επί 25 έτη διεξήχθη 
μετ’ ίσου εκατέρωθεν πείσματος καί στρατηγικής ίκανότητος, Βασιλείου τοϋ 
Β'. καταπαλαίσαντος τέλος τόν θράσύν αντίπαλον καί ύποτάςαντος άπασαν 
τήν Βουλγαρίαν, ήτις σχεδόν επί δύο αιώνας παρέμεινε κτήσις τοϋ Ελληνι
κού Κράτους, υπό πολιτικήν καί στρατιωτικήν ελληνικήν διοίκησιν, μετά τι-
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1) Ζωναρ. XVII, 3, σ. 100—102.
2) Ζωναρ. αύτ σ. 98—99.
3) Ζωναρ. αύτ. σ. 102.
4) Β. Ζλατάρσκη, 'Ιστορία τοΰ Βουλγαρικού Κράτους κατά τούς μέσους αιώνας 

τ. Γ, Σόφια 1918. Ν. Δερζάβην: Ιστορίας τής Βουλγαρίας, τ. I', 1945 καί οι Σλαϋοι 
έν τή άρχαιότητι, 1946, σ. 201—206.
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νων τοπικών προνομίων και εν πολλούς σεβασμού της φυλετικής συνειδήσεως 
του ’Έθνους τούτου.

Ή  όζύτης δμως τού μακρού τούτου πολέμου άπέβη καταστρεπτική καθ’ 
δλην την έκτασιν τής Ελληνικής χερσονήσου, ήτις άνεστατώθη, έδηώθη, 
πολλαχοΰ ήρημώθη, και περισσότερον πάσης άλλης ιστορικής περιόδου άφή- 
κεν ίχνη τής διαβάσεως τών έκλαυϊσθέντων πλέον Βουλγάρων εις τήν ύπαι
θρον χώραν. Διεξηχθη δ’ ό πόλεμος κυρίως εις τό κέντρον καί τα δυτικά τής 
μεγάλης Χερσονήσου, έκεΐθεν μέν τοΰ Αίμου από Πρεσλαύας μέχρι Βιδύνης, 
νοτίως δέ τοΰ Αίμου από Άδριανουπόλεως και Σοφίας (Σαρδικής—Τρια- 
δίτσης) μέχρι Πελοποννήσου διά μέσου τής Μακεδονίας, ’Ηπείρου και Στέ
ρεας Ελλάδος. Φόνοι, αίχμαλωσίαι, άπαγωγαί και μετατοπίσεις πληθυσμών 
έγιναν εις εύρεΐαν κλίμακα. Μόνιμοι δμως εγκαταστάσεις Βουλγάρων δεν 
έγιναν, ένεκα τοΰ αδιάλειπτου καί συνεχοΰς τών πολεμικών επιχειρήσεων. 'Ο 
Βασιλεύς καί οί στρατηγοί αύτοΰ έπήρχοντο έκ διαφόρων σημείων κατά τών 
επιδρομέων καί ήνάγκαζον αυτούς είς ΰποχώρησιν προς προστασίαν τής 
ιδίας αυτών χώρας, λεηλατουμένης υπό τών έκάστοτε εισβαλλόνττον Ελλή
νων. Καί τάς μέν προς Βορράν, από Μακεδονίας μέχρι τοΰ Δουνάβεως πο
λεμικός επιχειρήσεις διηύθυνε προσωπικώς αυτός ό ακαταπόνητος αύτοκρά- 
τωρ, τάς δέ νοτίως τής Μακεδονίας μέχρι τής Πελοποννήσου άνέλαβεν δ 
στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός, αποστολείς ώς «αρχών τής Δύαεως» *). Εις 
τοιαύτην δέ έντασιν είχε φθάσει ή άγριότης τοΰ πολέμου, ύποτρεφομένη καί 
υπό τοΰ φυλετικού εκατέρωθεν μίσους δύο αιώνων, ώστε κατά την τελευταίαν 
παρά τά οχυρά στενά τής Κρέσνας μάχην (1014), ό νικητής Βασίλειος, 6 
άποκληθείς Βουλγαροκτόνος, εκτυφλώσας 15.000 αιχμαλώτους βουλγάρους 
στρατιώιας έκ τών επί είκοσιπενταετίαν αγρίως λεηλατησάντων καί έρημω- 
σάντων τάς ελληνικός χώρας, άπέστειλεν αυτούς προς τον Σαμουήλ υπό τήν 
οδηγίαν ενός έτεροφθάλμου άνά 100 τυφλούς. Τό αυτό—εΐδομεν ανωτέρω— 
έπραξεν ό Σαμουήλ διά τής αποστολής πολλών Ελλήνων στρατιωτών αιχμα
λώτων ρινοκοπημένων εις τό Βυζάντιον. Άποθανόντος τοΰ Σαμουήλ (1014), 
ή άντίστασις τών Βουλγάρων παρετάθη επί τέσσαρα ακόμη έτη έν τή Βορ. 
Ή πείρφ καί τή Δ. Μακεδονία υπό τής βασιλίσσης των καί τινων στρατη
γών—διοικητών. ’Αλλά καί ούτοι τέλος μέχρι τοΰ 1018 ύπετάχθησαν καί ή 
Βουλγαρία άπέβη πάλιν Βυζαντινή επαρχία, τελούσα υπό πολιτικούς καί 
στρατιωτικούς διοικητάς 1 2), κατεχομένη στρατιωτικώς 3). Ό μακρύς ούτος 
πόλεμος δεν ήρήμωσε μόνον τάς χώρας τοΰ Κράτους, δπου ό άγων διεξή- 
γετο, αλλά καί αυτήν τήν Βουλγαρίαν μέχρι τοΰ Δουνάβειος, δπου δ Βασί-

1) Ζωναρ. XVII, 8, σ. 118.
2) Ζωναρ. XVII, 16, σ. 174. «Ό τής χώρας άρχων» τοιοΰτος δέ άναφέρεται ό 

Πρωτεύων «όστις τήν τής Βουλγαρίας αρχήν περιέζωστο», αύτ. σ. 180—181.
3) Αυτόθι.



λείος επανειλημμένος εισέβαλε και κατετρόπιυσε τούς Βουλγάρους, ώστε μετά 
35 έτη Κωνσταντίνος δ Μονομάχος έγκατέστησεν εις την κατά τό πλεΐστον 
έρημον μεταξύ τοΰ Δουνάβεως και τοϋ Αίμου χώραν τούς προσχωρήσαντας 
εις τό Κράτος πολυπληθείς Πετσεναίγους *). Ά λλ ’ οΐ βάρβαροι ούτοι παρα- 
σπονδήσαντες επέδραμον τώ 1049 νοτίως τοΰ Αίμου και παρά την Διάμπο- 
λιν ένίκησαν τον Άριανίτην, στρατηγόν των θεμάτων της Δΰσεως- τό δ3 
επόμενον έτος πολυπληθής ελληνικός στρατός, υπό την αρχηγίαν τοΰ αναξίου 
της αυλής ευνοούμενου Νικηφόρου, πρώην ίεοετος, επαίσχυντους ήττήθη 
παρά τούς 'Εκατόν Βοννονς, εκεΐθεν της Σιδηράς Πύλης. Έ πι πέντε ετη 
οΐ Πετσεναΐγοι έλεηλάτουν την Βουλγαρίαν, Θράκην καί Μακεδονίαν (την 
’Ανατολικούς τοΰ Στρυμόνος) και μόνον τφ 1054 άντ'ι μεγάλου ποσοΰ χρη
μάτων επείσθησαν νά παυσουν τάς έπιδρομάς και συνάψουν τριακονταετή 
ειρήνην, άφήσαντες ησυχον την βυζαντινήν Βουλγαρίαν, ήτις κατ’ εκείνο τό 
έτος είχε ’Έλληνα διοικητήν τον Πρωτεύοντα, δν ό μετ’ ολίγον (τφ 1055) 
άποθανών Κωνσταντίνος δ Μονομάχος διενοεΐτο νά καταλίπη τοΰ θρόνου 
διάδοχον. Οΐ Βούλγαροι, δέ διά τήν παραβίασιν των από τοΰ Βασιλείου Β' 
επικυρωθεισών φορολογικών συνηθειών (τής εις είδος και ούχΐ εις χρήματα 
καταβολής φόρων τινών εΐ,ς τάς δυτικάς επαρχίας), έπανεστάτησαν εις τήν 
Μακεδονίαν, ’Ήπειρον και Θεσσαλίαν, κατέλαβον τό Δυρράχιον καί προσέ- 
βαλον τήν Θεσσαλονίκην (1060)' διασπασθέντες δμως υπό δύο αρχηγούς, τον 
Δελεάνον και τον Άλουσιανόν, διεκδικοΰντας τήν διαδοχήν τοΰ Σαμουήλ, 
κατενικήθησαν τέλος. Ή  κίνησις αΰτη δεν έπεξετάθη εις τήν Κεντρικήν καί 
’Ανατολικήν Θράκην. Τώ 1065 έσημειώθη μεγάλη επιδρομή τών εκεΐθεν 
τοΰ Δνείστερου Κονμάνων, ού: οΐ Ρώσσοι (ονόμαζαν ΙΙολόφτσονς, οΐτινες 
έπιπεσόντες κατά τών βορείως τοΰ Δουνάβεως Πετσεναίγων κατεδίωξαν αυ
τούς εντός τής παλαιάς Βουλγαρίας καί προήλασαν μέχρι Θεσσαλονίκης, 
οπού δμως νικηθέντες νπεχώρησαν προς τον Αίμον καί προσβληθέντες υπό 
τών εκεΐ Πετσεναίγαιν καί τών Βουλγάρων διεσκορπίσθησαν. Λείψανά τινα 
αυτών παρέμειναν εις τήν Β. Μακεδονίαν, ένθα τό έν τή σημερινή Ν. Σερ
βία Κονμάνοβον διαιωνίζει τό γεγονός τοΰτο. Τώ 1075 οΐ Βούλγαροι εν 
συνεννοήσει μετά τών γειτόνων Σέρβων έπανεστάτησαν καί μετά τινας έν τή 
Δ· Μακεδονία επιτυχίας ένικήθησαν καί ύπετάχθησαν. Ή  έγκατάστασις τών 
πολυπληθών (800.000) Πετσεναίγων καί Κουμάνων εις τάς εκεΐθεν τοΰ Αί
μου βουλγαρικός χώρας, τών όποιων δ πληθυσμός έκ τοΰ εΐκοσιπενταετοΰς 
πολέμου είχε φρικωδώς άραιωθή, ώς λέγει δ Ζαιναράς 1 2), έπλούτισε τό φυ

1) Ζωναρ. αύτ. σ. 175. «Τό πλήθος δέ το λοιπόν χρήσιμον ένομίσθη γενέσθαι 
Ρωμαίοις, εί τά όπλα άφαιρεθέν είς τήν τών Βουλγάρων χώραν κατοικισθείη, έρη
μον οϋσαν τήν πλείονα, πρό μικρού τοϋ έθνους εκείνου καταλυθέντος' ο καί γέγονε 
τοΰ βασιλέως κελεύσαντος».

2) Ζων. σ. 175.
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λετικόν μωσαϊκόν της Βουλγαρίας και της έκεΤθεν του Δουνάβεως παλαιάς 
Δακίας, τό οποίον συν τφ χρόνψ ετι μάλλον εποικίλθη διά νέων φυλετικών 
στοιχείων έκ της αδιάκοπου μετακινήσεως εξ ’Ανατολή; και Βορρά τουρκι· 
κών (Όγούζων), φίννικών και σλαυϊκών ομάδων, βραδΰτερον δέ και τατάρων 
της μεγάλης ταταρικης επιδρομής του ΙΓ ' αιώνος. Και διά μέν την Δακίαν, 
την σημερινήν Βλαγίαν η Ρουμουνίαν  *) μαρτυρεί ή μέχρι του 1860 γλώσσα 
τών Βλάχων, ητις παρ’ δλην την έκτοτε τεχνητήν έξέλιξίν της διασώζει πολλά 
στοιχεία έκ παλαιού τη; χώρας εκείνης φυλετικού κυκεώνος. Ή  Βλαχία ανέ
καθεν ύπηρξεν ή μεγάλη λεωφόρος, δπόθεν διήλθον διάφοροι βάρβαροι λαο'ι 
έξ ’Ανατολών προς Δυσμάς καί έκ Λυσμών καί Βορρά προς την Άν. Ευρώ
πην καί τό Βυζάντιον 1 2). 'Ως προς δέ την Βουλγαρίαν, πλήν τών ελληνικών 
καί σλαυϊκών στοιχείων, τά όποια εκυριάρχουν εκεί μέχρι του Α' αΐ., προσ- 
ετέθησαν έκτοτε οί Βούλγαροι, οι ’Άβαροι, οι Ούγγροι, οί Πετσεναΐγοι, οι 
Κουμάνοι, οι δυτικοί Σλαϋοι (Σέςβοι καί Κροάται), Ρώσσοι, Χαζάροι, 
Τούρκοι (Ουζοι η Όγοΰζοι τής Δοβρουτσας), ών τά ίχνη άνευρίσκομεν καί 
εις την σημερινήν ακόμη γλώσσαν των. Ταυτα, συγκρινόμενα προς τά τής 
νοτίωςτοΰ Αίμου χώρας του Ελληνικού κράτους τοΰ Βυζαντίου, άποδεικνυουν 
δτι οΐ μέχρι Ταινάρου έγκατασταθέντες Σλαΰοι—διότι αΐέπιδρομαί τών Βουλ
γάρων τοΰ Γ καί ΙΑ' αιώνος, ώς ουδέ αΐ τών Σέρβων τοΰ ΙΓ' δεν ήσαν έγ- 
κατάστασις μόνιμος, άλλ’ αυτό τοΰτο έπιδρομαί διάρκειας 5 μέχρι 25 έτών — 
ήσαν εις τοιαΰτην προς τούς εντοπίους αναλογίαν, ώστε έν μέν τή νοτίως τών 
Καμβουνίων δρέων χώρα δλως έξελληνίσθησαν, έν τή βορειότατη Μακεδονία 
διετήρησαν έν μέρει σλαυϊκόν τι ιδίωμα, διάφορον τοΰ τε βουλγαρικοΰ καί 
σερβικοΰ 3), έν δέ τή Κεντρική καί ’Ανατολική Θράκη πολλαχοΰ τής υπαί
θρου, ιδία παρά τον Αίμον, εΐσέδυσεν από τοΰ Θ' αιώνος ή σλαυοβουλγα- 
ρική γλώσσα παραλλήλως προς την ελληνικήν, εις δέ τάς πόλεις καί κώμας,

1) Ρουμανία ώνομάσθη από τοΰ ιε' αΐ. έκ παραλλήλου προς τό Βλαχία, ής τό 
ΒΔ έλέγετο Ούγγροβλαχία. 'Η συγγένεια προς τούς Ρωμαίους καί ’Ιταλούς είναι 
έφεύρημα τών έθνικιστών Βλάχων καί τών νεωτέρων ιστορικών. Ή εκκλησιαστική 
αυτών γλώσσα ήτο μέχρι προ ολίγων έτών σλαυωνική καί τά τοπωνύμια είναι παν 
άλλο ή ομογενή, ή δέ έπί έ'να αιώνα διοίκ?]σις αυτών υπό Ελλήνων ηγεμόνων καί ή 
έγκατάστασις παλλών χιλιάδων Ελλήνων καί κέντρων ελληνικής παιδεύσεως αφθό" 
νως έπλούτισαν την γλώσσαν τής Βλαχίας.

2) Ούτως οί Πετσεναΐγοι πιεζόμενοι υπό τών Κουμάνων τω 1064 μετηνάστευ· 
σαν έκ τής παρά τον Δνείστερον χώρας ε’ις την Βλαχίαν καί Βουλγαρίαν, περί τάς 
800.000. Κ. Gelzer, Επίτομος Βυξ. Ιστορία έν Κρουμπάχερ—Σωτηριάδου Ιστορία 
τής Βυζ. Λογοτεχνίας τ. 3, σ. 416. Μετ’ ολίγα έτη κατέκλυσαν τήν Δυτ. Βλαχίαν οί 
Σταυροφόροι Πέτρου τοΰ έρημίτου καί μέγα τμήμα τής Α' Σταυροφορίας (1096),

3) Ώς απέδειξαν αί άπό τοΰ 1870 αντεγκλήσεις Σέρβων καί Βουλγάρων καί τών 
εις τον αγώνα έκεΐνον άναμιχθέντιον ξένων καί δή καί Ρώσσων, ώς τοΰ Ίάστρεποφ 
(Ρώσσου προξένου έν Βιτωλίοις) καί Νικολάου Δουρνοβώ.
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τά διοικητικά, εκκλησιαστικά, στρατιωτικά και εμπορικά κέντρα απολύτως 
Ιπεκράτησεν ή ελληνική. Τής διοικήσεως οΰσης ελληνικής, ή υπαλληλία ήτο 
ελληνική και εις την γλώσσαν ταΰτην διεξήγετο γραπτώς ή συνεννόησις προς 
τά επαρχιακά κέντρα και την πρωτεύουσαν καί δεν υπάρχει ούδ’ ίχνος ύπάρ- 
ξεως μεταφραστικών. γραφείων εις την Κ)πολιν και τά τοπικά κέντρα. Αι 
σφραγίδες των δημοσίων υπαλλήλων, αΐ άνευρεθεΐσαι εις άνασκαφάς, είναι 
ελληνικά! από τού ι', ια' και ιβ' αϊώνος ’). Τά κτητορικά Μοναστηρίων 2), 
άνεγέρσεως εκκλησιών ή δωρητήρια εις τά ιδρύματα ταύτα ελληνιστί έγρά- 
φοντο" ή εικονογραφία και αί έπιγραφαι εικόνων και τοιχογραφιών έγίνοντο 
ελληνιστί κατά την περίοδον ταύτην 3 ) .  CH από τού Γ αιώνος πλουτιζομένη 
δημώδης ελληνική γλώσσα, ής πολλά έχομεν γραπτά μνημεία (ποιητικά, ιστό* 
ρικά, τού ιδιωτικού βίου), μέχρι τού ΙΕ' αιώνος δεν παρέχει στοιχεία σλαυϊ- 
κής επιρροής ως θά ήτο φυσικόν εάν ή αναλογία τού σλαυϊκού πληθυσμού 
εν Θράκη ήτο τοσούτο καταθλιπτική, ώστε ν’ αλλοίωση τον φυλετικόν χαρα* 
κτήρα τής χώρας ταύτης εις βάρος τού ελληνισμού αυτής. Ή  ελλειψις γρα-. 
πτών μνημείων τής σλαυωνικής γλώσσης, τής δμιλουμένης εις τάς έκατέροο- 
θεν τού Αίμου χώρας δεν βοηθει νά όρισθή ό βαθμός τής επιρροής τής ελ
ληνικής τού Βυζαντίου γλώσσης επι τών πτωχών γλωσσικών ιδιωμάτων τών 
σλαυϊκών εκείνων περιοχών1). Κατά τον Γ/Οστρογόρσκη και ή επι δύο σχε- 1 2 3 4

1) Οΰττο τά δικαστικά καί άλλα μολυβδόβουλα Θράκης, τά ασφαλώς χρονολο
γημένα (1089, 1094, 1096, 1103, 1127, 1145, 1212, 1217, 1225, 1238, 1254, 1263, 1274) 
είναι πάντα ελληνικά. Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Χρονολογήσεις βυζαντινών Μολυβδο 
βοΰλλων Θράκης έν ’Αρχεία) Θρακ. Λαογραφ, καί Γλα)σ. Θησ. 1936)7 σ. 203—208.

2) Κτητορικόν τής Μονής τοΰ Μπατσκέβου, εύρεθέν υπό L. Petit έν τή Βι
βλιοθήκη Βουκουρεστίου.

3) Έν τή 'Αγία Σοφίφ τοΰ Κίεβου (ι' αί.) αί παλαιοί εικόνες έχουν ελληνικός 
έπιγραφάς.

4) Περί τοΰ διατυμπανιζομένου «έκσλαυϊσμοΰ» τής ελληνικής χερσονήσου μέχρι 
καί τής Πελοποννήσου σημειοϋμεν την ασύστατον γνώμην τοΰ καθηγητοΰ Dvornik 
καί τοΰ Bassilief, οϊτινες άπηχοΰντες παλαιόν γνώμην τοΰ Gh. Diehl, δέχονται δτι . 
αί νότιαι ελληνικοί χώροι τής Χερσονήσου κατελήφθησαν υπό τών Σλαύων μεταξύ 
τοΰ ζ' καί ι' αιώνος, δτε δήθεν έσημειώθη έκείθεν άθρόα μετακίνησις τοΰ έλληνι- 
κοΰ πληθυσμού προς τήν Μ. ’Ασίαν καί Συρίαν κατά τής εκεί άθρόας εισβολής τών 
Αράβων καί δτι έκλιπόντος κατά τον ι' αιώνα τοΰ από τούτων κινδύνου, έπαλιννό- 
στησαν οί "Ελληνες εις τήν Νότιον Ελλάδα καί εξελλήνισαν τούς από 4 αιώνων εγ
κατεστημένους Σλαύους, ώστε από τοΰ ια' αιώνος ό εκεί πληθυσμός νά είναι έλλη' 
νικός. Τό άνόητον τής γνώμης ταύτης άποδεικνύεται α) έκ τοΰ ίστορικώς άμαρτυρή- 
του άθρόας μετακινήσεως πληθυσμών είς Μ. ’Ασίαν από τοΰ η' αιώνος καί όμαδι" 
κής παλιννοστήσεως^ αυτών προ τοΰ ι' αιώνος. β) θΤ παλιννοστήσαντες θά έπρεπε νά 
ενεργήσουν στρατιωτικούς κατά τών έγκατεσ τημένων μονίμως Σλαύων, καθ’ δν χρό
νον ό Σαμουήλ εύρίσκετο έξω τών Θηβών. γ) Λησμονεΐται ή κατά τον ζ' αί. (726) 
στάσις τών «Έλλαδικών» τοΰ Θωμά, πολεμησάντων τούς Βουλγάρους έν Θράκη και 
μετά μικρόν έλύόντων νά πυκνώσουν τον έκ τοΰ λοιμοΰ άποδεκατισθέντα πληθυσμόν
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δον αιώνας διαρκέσασα κυριαρχία ιών Βυζαντινών προυκάλεσεν εν τε τή 
Βουλγαρία καί tfi Μακεδονία έξασθένωσιν το\3 σλαυϊκοΰ στοιχείου καί μά
λιστα παρετηρήθη ου μόνον εκ νέου έξελλήνισις τών χωρών τούτων, άλλα 
καί ένίσχυσις άλλων λαών εις βάρος του σλαυ'ίσμοΰ» Geschiclite des by* 
zantinischen Staats Miinchen 1940 s. 287.

33. Ή  Άγγμαλος και ή Θράκη έπι Κομνηνών και ’Αγγέλων (1080—* 1 
1204). 'Η δυναστεία τών Κομνηνών  έπεχείρησε νά άναστείλη την από ήμί- 
σεος ήδη αΐώνος άρξαμένην κατάρρευσιν τοΰ Κράτους ένεκα της έπιταθείσης 
διεισδύσεως εις αυτό τών τούρκων εν Μ. ’Ασία και τών πέραν τοΰ Δουνά- 
βεως βαρβάρων καί της έκ Δυσμών επιδρομής τών Σταυροφόρων καί της εν 
χώ Κράτει έγκαταστάσεοος καί οικονομικής έκμεταλλεύσεως τών εμπορικών 
ιταλικών Δημοκρατιών Βενετίας, Γενονης και Πίοης. Τά βόρεια παρά τον 
Λοΰναβιν σύνορα, ως πάντοτε δεν ήσαν ασφαλή. Οι έκεΐθεν τοΰ ποταμού 
Πετσεναιγοι καί Κουμάνοι είχον από πολλοΰ έν τώ Κράτει εγκατεστημένους 
όμοφΰλους, ύφ ’ ών προπεκαλοΰντο εις βοήθειαν κατά τών συνοίκων Βουλ
γάρων, Δακών ή κατ’ αΰτοΰ τοΰ Κράτους, Οΰτω τώ 1078 εΐσέβαλον πολλοί 
Κουμάνοι, ότε συγχρόνως είχεν εκραγή θρησκευτική στάσις τών Παυλικια- 
νών—Βογομίλων έν Θράκη υπό τον έκ Τριαδίτσης (Σόφιας) Λέκαν καί τον 
έκ Μεσημβρίας Δομπρομηρόν. Τούς στασιαστάς τούτους ευκόλως ένίκησε καί 
διεσκόρπισεν δ ελληνικός στρατός' τά υπολείμματα όμως αυτών μετά οκτώ 
έτη (1086) ένίσχυσαν τούς Κουμάνους μεθ’ών συνέπραττον οΐ κατά τον κάτω 
Δούναβιν Βούλγαροι (παρά την Σιλίστριαν), οΐτινες έλεηλάτησαν την Θρά
κην καί νικήοαντες τούς στρατηγούς ΓΤακουριανόν καί Βρανάν έγιναν κύριοι 
τής παρά τον ποταμόν Βουλγαρίας. Τώ 1087 Πετσεναιγοι καί Κουμάνοι 
έπέδραμον νοτίως τοΰ ποταμού καί νικήσαντες τόν στρατηγόν Μαυροκατα- 
λών καί αυτόν τόν ’Αλέξιον Κομνηνόν (1088) παρά την Σιλίστριαν έλεηλά
τησαν την Θράκην σχεδόν μέχρι τής πρωτευούσης. Ό 'Αλέξιος τότε διά δώ
ρων άπέσπασε τούς Κουμάνους (40.000) από τών Πετσεναίγων, καί ένίκησε 
τούτους τφ 1091 παρά τό Αεβούνιον καί μίαν αυτών ομάδα έγκατέστησεν 
περί τά Μογλενά *).Μετά τρία έτη ό αποστάτης Κωνσταντίνος Διογένης, νό
θος υιός Ρωμανού τοΰ Διογένους, ώδήγησεν έντεΰθεν τοΰ Δουνάβεως πολ
λούς Κουμάνους καί λεηλατών την χώραν έφθασε μέχρι Άδριανουπόλεως, 
αλλά νικηθείς υπό τοΰ στρατού παρά τό Ταυρόκωμον συνελήφθη καί έτυ- 
φλώθη. Ταΰτα πάντα έγιναν έπί μίαν εικοσαετίαν εις την ’Ανατολικήν Θρά

τής Κωνσταντινουπόλεως. (Βλ. Ν. Ά νδρ ιώ τη  Άρχ. Θρ. Θησ. τύμ. ΙΖ').
1) Ζωναρ. XVIII, 23, σ. 241—242. «Πλήθος έπιλεξάμενος σφριγώντων καί ρω

μαλέων Σκυθών, εις τό τών Μογλένων θέμα τούτους σύν γυναιξί καί τέκνοις κατφ- 
κισε, καί τάγμα τούτους κατέστησεν ιδιαίτατον, οι καί μέχρι τοΰ δεύρο κατά διάδο
χός διαμένουσιν, εις έπίθετον σχόντες τόν τόπον, έν φ κατφκίσθησαν, Πατσινάκομ 
καί Μογλενΐται καλούμενοι».
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κην καί εις την πόλιν Άγχίαλον ένδοχώραν, καί αν αΰτη δεν μνημονεύεται, 
πάντως ήσθάνθη τον αντίκτυπον των τόσφ πλησίον της πολεμικών επιχειρή
σεων καί τής συχνής λεηλασίας. Τό φροΰριον καί τά τείχη αυτής, περί ών 
θα εϊπωμεν κατωτέρω, εσφζον αυτήν από του κίνδυνου των επιδρομών. 
Κατά την εποχήν ταύτην ή διοίκησις τήςΆγχιάλου καί τών πέριξ αυτής άνε- 
τίθετο εις δούκα — στρατιωτικόν διοικητήν. Τοιοΰτος άναφέρεται κατά τά 
τέλη του ια'. αΐ. δ τούρκος Σιαούς, δστις έκ του Πόντου καταφυγών προς 
τον Αλέξιον καί βαπτισθεΐς άπεστάλη «εις τήν δουκικήν έξονοίαν Άγχιά- 
λου» '). "Οτε τέο 1093 οΐ Κουμάνοι εισέβαλον πάλιν διά του κάτω Δουνά* 
βεοκ, δ "Αλέξιος έξεστράτευσε κατ’ αυτών μεθ’ ολου τοΰ στρατεύματος καί 
έλθών εις τήν "Αγχίαλον μετά τών στρατηγών Νικηφόρου τοΰ Μελισσηνού 
Καίσαρος, γαμβρού του, Γεωργίου τού Παλαιολόγου καί τού ανεψιού του 
"Ιωάννου Ταρωνίτου, τούτον μέν εστειλεν εις Βερόην (Είρηνούπολιν), δπως 
έπαγρυπνή προς έξασφάλισιν τής περιοχής αυτής, τούς δέ λοιπούς άπέστειλε 
μετά χωριστών τμημάτων στρατού « εις φυλακήν τών περί τόν ζυγόν διακει- 
μένων κλεισουρών», δ ίδιος δέ έλθών εις Χορταρέαν, ορεινήν τού Αίμου διά- 
βασιν, περιήρχετο τήν δλην ορεινήν γραμμήν, επίθεωρών τάς εγκαταστάσεις 
τών στρατιωτικών τμημάτων καί τήν ακριβή έκτέλεσιν τού αμυντικού σχε
δίου. Μετά τούτο δέ δ ’Αλέξιος έπιστρέψας έστρατοπέδευσε «περί τήν 'Ιεράν  
καλούμένην λίμνην τής 3 Αγχιάλον άγχοϋ διακειμένην». Μαθών δέ παρά τί
νος επιφανούς Βλάχου Πουδίλου, δτι οι Κουμάνοι διέβησαν τόν Δούναβιν, 
συνεκάλεσεν εις σύσκεψιν «τούς εκκρίτους τών συγγενών καί ηγεμόνων» περί 
τού πρακτέου. Άπεφασίσθη παρ5 δλων δτι έπρεπε νά στρατοπεδεύσουν εις 
τήν "Αγχίαλον καί ν’ άποστείλουν τόν Μιχαήλ Καντακουζηνόν καί τόν Τατί- 
κιον «μετά τινων εϋν ικών» βαρβάρων μισθοφόρεον εις τά Θερμά, τάς γνω
στός τής Άγχιάλου Θέρμας, «έφ’ φτε τήν φυλακήν τών έκεΐσε ποιείσθαι με
ρών», αυτός δ’ δ βασιλεύς εΐσήλθεν εις τήν Άγχίαλον, δπου έμαθεν δτι οΐ 
Κουμάνοι έξεβίασαν τάς παρόδους τού Αίμου καί διηυθύνοντο κατά τής 
Άδριανουπόλεως. Καί τήν μέν άμυναν τής πόλεως τούτης άνέθηκεν εις τούς 
«εκκρίτους τών Άδριανουπολιτών Κατακαλών τόν ,Ταρχανιώτην καί Νίκη- 
φόρον τόν Βρυέννιον», εις δέ τόν Κωνσταντίνον Εύφορβηνόν ένεπιστεύθη 
τήν διά τινων στρατιωτικών μονάδων παρακολούθησιν τού εχθρού έκ πλα
γίου καί τών όπισθεν. Οΐ Κουμάνοι οδηγούμενοι υπό τών Βλάχων καί «ά- 
ομενοι» γενόμενοι δεκτοί υπό τών «εγχωρίων παρά τόν Αίμον και τήν Διάμ- 
πολιν Βουλγάρων, έδέχθησαν νά υποστηρίξουν τόν αποστάτην ψευδο-Διογέ- 
νην" Ούτος δέ ώδήγησεν αυτούς κατά τής Άγχιάλον «άποπειράσϋαι τάχα 1

1) ’Άννα Κομνηνή,’Αλεξίας VI, 12, έκδ. Teubner t. I, σ. 215—216.Ή οικογένεια 
Σιαούς ή Σιαούξ έσώζετο κατά τόν ιστ' αιώνα, δτε είς Σιαούζ πασάς (1571) τρις έγινε 
Μ. Βεξΰρης, Άθ·. Γιαννιοΰ, Ή επαρχία Δέρκων, εν «Θρακικοις» t. ΙΒ', 1939, σ. 174.
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βουλόμένος τών ταντης τειχών». Ό βασιλεύς εκ της πόλεως ταΰτης παρα- 
τηρών την πέριξ χιόραν και πεισθείς δτι είναι δυσπρόσιτος εις τούς ιππείς 
Κουμάνους και προπέτασμα τού τείχους, άνοίξας «τάς πύλας του κάστρου» 
παρέταξε προ αυτού την αύτοκρατορικήν φρουράν. Ή  άνευ συνθήματος 
δ'μως προέλασις μιας όμάδος κατά των πολεμίων έτρεψε τούς έλληνας και 
ήνάγκασε τον ’Αλέξιον νά σύμπτυξη τάς δυνάμεις του και ν’ απαγόρευση 
«μη δ ένα του λοιπού προϋέειν τής παρατάξεως». Έ πΐ τρεις ημέρας οί αν
τίπαλοι παρέμειναν αντιμέτωποι (προμετώπ ιο ι) διά τό δυσπρόσιτον τού εδά
φους ως προς τούς Κουμάνους, καί την άπαγόρευσιν πάσης πρωτοβουλίας 
ώς προς τούς "Ελληνας. Τούτο ήνάγκαζε τούς βαρβάρους ν’ άπέλθουν δι’όίλ- 
λης οδού κατά τής Άδριάνουπόλεως, την οποίαν επολιόρκησαν διά 12.000 
άνδρών. Μετά πεντήκοντα όμως ημερών άντίστασιν έσπευσεν ό ’Αλέξιος εξ 
Άγχιάλου εις βοήθειαν αυτής καί ελθών εις την Μικράν Νίκαιαν (ν. Κού- 
λελι-Βουργά;) καί διασπάσας την πολιορκίαν εφόνευσεν 7000 βαρβάρους καί 
ήχμαλώτισε τρισχιλίους *). Ούτως ή Άγχίαλος μαρτυρεΐται δτι μέχρι τέλους 
τού ΙΑ', αΐώνος διέσωζε τά χερσαία αυτής τείχη καί ήτο φρούριον’ ταύτα 
δέ καί εσωζον αυτήν από των συχνών εκ Βορρά επιδρομών 1 2) . ’Από τού 1082 
’Αλέξιος ό Κομνηνός, ΐνα εξασφάλιση την βοήθειαν τής Βενετίας εις τον 
κατά τών Νορμάννων τής Κάτω ’Ιταλίας πόλεμοί', παρεχώρησεν εις αυτήν 
εμπορικά προνόμια εν τφ Κράτει, δπου ΐδρύθησαν πολλαχού εμπορικοί στα-, 
θμοί, πλήν άλλων καί εν Θράκη : Χριστοπόλει, Περιθεωρίφ, Άβύδφ, Ραι- 
δεστφ, ’Άπρφ, Άδριανουπόλει, ‘Ηράκλειά καί Σηλυβρία, έπειτα δέ καί εις 
τάς παραλίας τού Εύξείνου πόλεις, εν αις καί ή Άγχίαλος καί Μεσημβρία, 
όπόθεν έξήγετο σίτος άνωτέρας ποιότητος τού εκ τών λιμένων τής Κριμαίας 
υπό τών βενετών εξαγομένου, ώς καί, ό εκ Ραιδεστού 3). Ή  ύπαρξις τοιού- 
των εμπορικών σταθμών προϋποθέτει καί ευάριθμον βενετών παροικίαν εις 
τάς πόλεις ταΰτας, ώς καί εις τήν Βάρναν καί Σωζόπολιν, όπόθεν επίσης 
έξήγοντο εμπορεύματα τού εσωτερικού τής Θράκης καί τής Βουλγαρίας 4). 
Τά εμπορικά ταύτα πρακτορεία, όλως ανεξάρτητα από τής κρατικής διοική- 
σειος, παρεΐχον κίνησίν τινα καί ζωηρότητα εις τον ιδιωτικόν τών πόλεων 
τούτων βίον. Έν Άγχιάλφ τό βενετικόν εμπορικόν πρακτορεΐον διετηρήθη 
μέχρι τής Δ'. Σταυροφορίας, καί εν τφ Γράμματι Αλεξίου τού Γ '.Τ φ  1199

1) ’Άννα Κομνηνή, Αλεξίας II, 61 κέξ. καί 69 καί 178.
2) ’Ά ννα  Κομνηνή, αύτ. «Το δέ κάστρον, ή Άγχίαλος, τοιαύτης έ'τυχε θ'έσεως. 

δεξιόΟ-εν μέν τήν Ποντηράν είχε θάλασσαν, εξ εύωνύμου δέ τραχύν τινα τόπον καί 
δύσβατον καί ύπάμπελον καί τοΐς ίππόταις εΰοδον τον δρόμον μή παρέχοντα».

3) Heyd, Histoire du Commerce du Levant, t. II, p. 117  καί έπιτ. Marco 
Minoto, 3 Μαρτίου 1320 έν Monumenti storici della R. Deputazione Veneto, 
serie I, Documenti ν. V, p. 165.

. 4)-Heyd, t. I, p- 529. 0 - .
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περί των εις τούς Βενετούς έκχωρηθέντων λιμένων τού Κράτους δεν μνημο
νεύονται έν τφ Εύ^είνφ πλήν τον της Άγχιάλου ‘). 'Η θύελλα της Α\ Σταυ
ροφορίας, πολλά δεινά προξενήσασα εις τά βόρεια τού Κράτους, δπου τά 
άτακτα υπό Πέτρον τον Ερημίτην προηγηθέντα στίφη διά της Ουγγαρίας 
και δυτικής Βουλγαρίας και Θράκης, διήρπασαν και έλεηλάτησαν την ύπαι
θρον, δεν έφθασε μέχρι της παραλίας τού Εύξείνου, τού οποίου αί πόλεις 
έμειναν άθικτοι. Τφ 1101 εις νέον σταυροφορικόν ρεύμα εκ Γερμανίας και 
Ιταλίας, δτε οι σταυροφόροι «άμα φθάσαντες εις Βουλγαρίαν καί εις τας ελ
ληνικός επαρχίας έξετραχηλίσθησαν εις παν είδος βίας, κακοποιοΰντες καί 
γυμνοΰντες τούς κατοίκους, διαρπάζοντες καθ’ οδόν τάς βούς καί τά πρό
βατα», ώς γράφει ό έγκυρος των Σταυροφοριών ιστορικός Minchaud, αί 
παράλιοι πόλεις δεν επαθόν τι. ’Επί Ίωάννου καί Μανουήλ των Κομνηνιυν 
(1118 —1180) δ άνασυνταχθείς τού Κράτους στρατός περιεφρούρησε τάς βό
ρειας επαρχίας από επιδρομών τών Σέρβων καί τών Πετσεναίγων τω 1121 
—1124 καί τω 1149 — καί 1158 καί από τών επαναστάσεων τών Βουλγά
ρων τφ 1167)8, ύποκινηθέντων εις στάσιν υπό τού γερμανού αύτοκράτορος 
Φρειδερίκου Α'. τού Βαρβαρόσσα.

34. Έκ της περιόδου ταύτης τών Κομνηνών μνημονευτέος δ Μητροπο
λίτης Άγχιάλου Μιχαήλ, διαδεχθείς εις τον Οικουμενικόν τής Κ)πόλεως 
θρόνον Λουκάν τον Χρυσοβέργην (1156 —1166) καί διοικήσας την ’Εκκλη
σίαν μέχρι τού 1177. Ώς πατριάρχης αναγράφεται «Μιχαήλ ό τον Άγχιά- 
λον», οπερ υπό τινων έξελήφθη ώς σημαίνον δτι δ Μιχαήλ ήν συγγενής ή, 
ώς σήμερον λέγομεν, ανάστημα επιφανούς τίνος μητροπολίτου τής Άγχιάλου. 
Ό Έφραίμιος εν στίχ. 10,183 —10,185 ώς εξής αναγράφει τά κατ’ αυτού :

«Μ εΰ3 ον ( Λονκάν) Μιχαήλ λευΐτης Σακελλίον,
«φιλοσόφων ύπατος τον Άγχιάλου,
«κοσμεί ΰρόνον κάλλιστα τής Κωνσταντίνου»

δπερ σηιιαίνει δτι δ Μιχαήλ προ τής εκλογής του εις πατριάρχην ήτο ούχί 
επίσκοπος αλλά διάκονος τού Σακελλίου, έκ τής β' πεντάδος τού πατριαρ
χικού κλήρου, δτε «τού Άγχιάλου» θά έσήμαινε τήν έξ Άγχιάλου καταγω
γήν του. ’Εκ τών Πρακτικών τών Συνόδων εξάγεται δτι αρχιεπίσκοπος Ά γ
χιάλου τφ 1166 επί Μιχαήλ Ιϊ. Κ)πόλεως καί τφ 1170 ήτο δ Στέφανος 1 2), 
ήδη καί πρότερον επί Λουκά τού Χρυσοβέργη ποιμένων τήν Εκκλησίαν τής

1) De colonie comtnerciale de gli Italiani in Oriente nel medio evo, t. 
IT, p. 2 ; il diploma dell’imperatore Alessio III dell’anno 1199 fra i porti aperti 
ai Veneziani non nomina alcuno situato ad mare Nero, od eccezione forse dei 
sola Anchialo, cio non involgera clie i Veneziani fossero eselusi dal Ponto».

2) L Allatius, De consensu... Spiritus Sancti, p. 690 καί Chalandon, Les 
Comnenes t. II, p. 651 καί Z. von Ljngenthal, Jus Graecoromanum t. I ll, 2 17 .
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Άγχιάλου '). Έκ του προ μικρού έκδοθέντος λόγου τοΰ Νίκαιας Βησσαρίω
νος, του καρδιναλίου, «Προς την Σύνοδον η περί των καθ’ ημάς» 1 2), εξά
γεται δτι ό Μιχαήλ ήτο μητροπολίτης Άγχιάλου πριν έκλεγή Πατριάρχης. 
Ό  Βησσαρίων λέγει «Μιχαήλ τον τής 3 Αγχιάλου τής πατριαρχείας ανε ιλημ 
μένου». Τό δέ «του Άγχιάλου» τοΰ Έφραιμίου φαίνεται σημαίνον δ,τι και 
τό μεταγενέστερον «ό από Άγχιάλου», ώς τοΰτο βλέπομεν και επί τοΰ έκ των 
προκατόχων τοΰ Μιχαήλ Π. Κων)πόλεως Ίωάννου Θ' τοΰ ’Αγαπητού (1111- 
1134), δστις λέγεται «ό τοΰ Χαλκηδόνος» η «τοΰ Χαλκηδών», ώ: φέρεται 
εις τάς Συλλογάς 'Ομιλιών αΰτοΰ εις τάς Κυριακάς τοΰ έτους 3) Ώς έκ τοΰ 
Έφραιμίου φαίνεται 6 Μιχαήλ ήτο άνήρ μεγάλης παιδεΰσεως, δι’ ήν ώνο- 
μάσθη «ύπατος των φιλοσόφων», τίτλος ον είχε προ αΰτοΰ Μιχαήλ ό Ψελ- 
λός, και ήτο έκ τοΰ Πατριαρχικού κλήρου «διάκονος τοΰ Σακελλίου», οπό- 
θεν προήχθη υπό Λουκά τοΰ Χρυσοβέργου εις αρχιεπίσκοπον Άγχιάλου. 
Γενόμενος δέ Πατριάρχης άποκατέστησε, φαίνεται, τον Στέφανον πάλιν εις 
τήν Άγχίαλον. Έ π’ όνόματι αΰτοΰ φέρεται έκδεδομένον Πιττάκιον τοΰ αΰ- 
τοκράτορος Μανουήλ Κομνηνοΰ «Περί γαμικοΰ συναλλάγματος ήτοι περί τοΰ 
μή δΰνασθαι τον αυτόν και ένα δυσί δευτέραις έξαδέλφαις εις γάμον συνά- 
πτεσθαι» 4). Κατά τον Έφραίμιον, ως εΐδομεν, έκόομησε κάλλιστα τον Οι
κουμενικόν θρόνον.

35. Ή  3Αγχίαλος επί 3Αγγέλων, Σταυροφοριών και Παλαιολόγουν. 
Μετά τον οΐκτρόν θάνατον τοΰ Ανδρονίκου Κομνηνοΰ (1185), ή δυναστεία 
των ’Αγγέλων επετάχυνε τήν πτώσιν τοΰ Βυζαντινού Κράτους, οΰ τήν εσω
τερικήν άποσΰνθεσιν έξεμεταλλεΰθησαν οΐ εξωτερικοί πολέμιοι καί υποτελείς 
εις αυτό ξένοι λαοί. Οι Βούλγαροι μετά των παρ’ αΰτοϊς πολυπληθών Κου- 
μάνων ενο)θέντες μετά των πέραν τοΰ Δουνάβεως Βλάχων επανεστάτησαν υπό 
τούς αδελφούς Πέτρον και Ίωάννην Άσέν ή Ά σ ά ν5) καί άνασυνέστησαν τό 
δεύτερον Βουλγαρικόν Κράτος. Αφορμήν εις τήν επανάστασή έδωσαν οΐ 
εΐσπράκτορες φόρου των περί τήν Άγχίαλον περιοχών καί τών υπωρειών 
τοΰ Αίμου, διά τών βιαίων μέτρων εΐσπράξεως νέων φόρων, έπιβληθέντων 
υπό τοΰ Ίσαακίου Αγγέλου, δστις, κατά τον Νικήταν Χωνιάτην6), «ελαϋ-ε 
διά σμικροπρέπειαν και άλλας μεν πόλεις καλαμησάμενος, α ΐ  κατ3 3Αγγια
λόν ουνωκίζοντο, έαντω δε καί Ρωμαίο ις εκπολεμώσας, τους κατά τον Αί
μον τό όρος βαρβάρους, ο ΐ  Μοισοί μεν πρότερον ώνομάζοντο, νννϊ δε Βλά

1) Migne, C. Completus Gr. CXL c. 261. Mansi, Concil. t 22 c. 2 — 12 .
2) Έκδ. Χρύσανθού, άρχ. Α θηνώ ν 1939, σ. 38.
3) Ί. Σακελλίωνος, Κατάλογος Χειρογράφτον ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, σ. 46—51·
4) Σιναϊτικός Κώδιξ 482 τρΰλ.229—230. «Πιττάκιον τοΰ Βασιλέως Μανουήλ Κο- 

μνηνοϋ πρός τον άγιώτατον καί οίκουμ. πατριάρχην κυρόν Μιχαήλ τον τοΰ Άγχιάλου»·
δ) Κατά τον ιε' αιώνα. Ούτως ώνομάζετο ή οικογένεια αϋτη έν Κων)πόλει.
6) Ν· Χωνιάτης, Ίστορ. σ. 482, έ'κδ. Bonn.
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χοι κικλήσκονται». Έπανειλημμένως νικήσαντες ελληνικός στρατιωτικός δυ
νάμεις και άφθόνως εφοδιασθέντες διά λαφυοαγωγηδέντος ελληνικού οπλι
σμοί', έπεξέτειναν τσς επιθέσεις των από της υπαίθρου και των χωρίων και 
κατά των «εΰπύργων» πόλεων και δη προσέβαλον καί «εξεπόρϋ,ησαν» την 
Άγχίαλον, εκυρίευσαν την Βάρναν και φθάσαντες μέχρι Τριαδίτοας  (ν. 
Σόφιας) κατέστρεψαν τό πλεΐστον αυτής μέρος, νικήσαντες τόν Ίωάννην *). 
'II κατάστασις εχειροτέρευσε διά τής αποστασίας τοϋ διακεκριμένου στρατη
γού Αλεξίου Βρανά, τόν όποιον ήκολουθησε και ό διοικητής τής επαρχίας 
Άγχιάλου Κωνσταντίνος ό Στηθάτος «άνηρ άγαϋδς και με ιλ ίχ ιος , των τότε 
άστρολόγων ό δοκιμώτατος ών», ώς λέγει ό Χωνιάτης, δστις λέγει δτι ή 
προσχτόρησις αΰτοΰ εις την αποστασίαν του Βρανά δεν ήτο εκούσια1 2 3). Άλλ’ 
ό αΰτοκράτωρ επελθών «καί την Βάρναν ανέκτησε και την Άγχίαλον επνρ- 
γοοοε και φρουράν αντα ις εγκατέοτησε^). Τούτο σημαίνει δτι οί Βλαχο- 
βούλγαροι είχον κιχταστρέψει τό χερσαΐον τείχος τής πόλεως, τό όποιον ό βασι
λεύς άποκατέστησε καί ένίσχυσε την πόλιν διά φρουράς. Ή  άπελευθέρωσις 
τής Άγχιάλου καί τής Βάρνης εγινεν ήδη πρότερον υπό τοϋ Βρανά' αλλά μετά 
την αποστασίαν τούτου καί τόν έξω τής Κων)πόλεως φόνον εν μάχη προς 
Κονράδον τόν Μονφερρατικόν, κοντοτιέρον τοΰ Ίσαακίου ’Αγγέλου, οΰτος 
προέβη εις την δχΰρωσιν αυτής4). Οΐ Βλαχοβούλγαροι δμως έξηκολούθησαν 
την έπανάστασιν αυτών ού μόνον έκείθεν τοϋ Αίμου, αλλά καί νοτίως αύτοϋ, 
ωφελούμενοι εκ των συνεχών τοΰ Βυζαντίου ταραχών καί στάσεων διαφό
ρων φιλοδοξών στρατηγών καί συγγενών τοΰ έκπεσόντος οΐκου τών Κομνη- 
νών, οΐτινες αναγορευόμενοι αΰτοκράτορες συνελαμβάνοντο, έτυφλοΰντο ή 
εφονεύοντο 5 6). Τέλος ό Τσαάκιος παρασκευάσας ικανόν στρατόν επήλθε κατά 
τών Βλαχοβουλγάρων τφ 1195. Άλλ’ ού μακράν τής Κων)πόλεως συνωμό- 
ται στρατηγοί”) άνηγόρευσαν αύτοκράτορα τόν αδελφόν αύτοϋ Αλέξιον τόν 
Γ', δστις τόν μέν αδελφόν έτύφλωσε καί έφυλάκισε, την δέ κατά τών Βλα
χοβουλγάρων εκστρατείαν εγκατέλιπε. Οΐ Βούλγαροι δέ μετά διετείς καί αύ· 
τοί εσωτερικός περί τόν θρόνον ταραχάς, συνηνώθησαν περί τόν ισχυρόν καί

1) Ν. Χωνιάτης, αύτ. σ. 504—505 καί Έφραίμιος στίχ. 6156—6157 «Τό βλαχι- 
κόν φϋλον έπελΦόν ρωμαϊκοΐς χοορίοις | καί Βάρναν είλε σύν Άγχιάλω πόλεις».

2) .Ν. Χωνιάτης, σ. 505. «"Ος διέπαιν τήν επαρχίαν Άγχιάλου οΰχ εκόντως έπη- 
κολούφησε τφ Βρανφ».

3) Τοϋτο σημειοΐ καί ό Έφραίμιος εν στίχ. 6L66—6167 «Καί Βάρναν ανέκτησε 
σύν Άγχιάλφ I καί ταϊσδε φρουράν Ικανήν έπεισάγει».

4) Ν. Χωνιάτης, ένίΡ άνωτ.
5) Τοιοΰτοι ήσαν πλήν τοΰ Βρανά, ό Θεόδωρος Μαγκαφας, ό ψευδό - Μανουήλ 

Κομνηνός (ό Καυσαλώνης), ό Ψευδαλέξιος έν Παφλαγονία, ό Τσαάκιος Κομνηνός, ό 
Τατίκιος, έτερος Κομνηνός, Ανδρόνικος, υιός τής Ά ννης Κομνηνής, καί άλλοι.

6) Γεώργιος Παλαιολόγος, Μιχαήλ Καντακουζηνός, Θεόδ. Βρανάς καί Κ ων
σταντίνος Ραοΰλ.



δραστήριον Ίωαννίτζην, αδελφόν του Άσάν και του Πέτρου, προς δν ό 
’Αλέξιος ήναγκάσθη να συνθηκολογήση τφ 1197, έκχωρήσας εις αυτόν παν 
δ,τι είχε καταλάβει νοτίως τοΰ Αίμου. Ό  Ίωαννίτζης ένομιμοποίηαε την 
θέσιν του ως βασιλεύς τοον Βουλγάρων τφ 1203, κατά τάς παραμονάς της 
Δ' Σταυροφορίας, αποταθείς διά τούτο προς τον πάπαν Ίννοκέντιον τον 
Γ ', ού απεσταλμένος καρδινάλιος έστεψεν αυτόν, την 8ην Νοεμβρίου 1203, 
προχειρίσας και τον αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας εις πατριάρχην.

Μετά μικρόν ή Δ' Σταυροφορία καταλύσασα τό Βυζαντινόν Κράτος 
(’Απρίλιος τού 1204) είς τάς ευρωπαϊκός αυτού χώρας, ηύνόησε τά φιλόδοξα 
σχέδια τού Ίωαννίτζη. Οί φράγκοι σταυροφόροι από τού πρώτου έτους της 
έγκαταστάσεώς των εν Κων)πόλει, διά τού Ερρίκου της Φλάνδρας κατέλαβον 
και φρικωδώς έλεηλάτησαν δλην την Θράκην και ιδίως την Άδριανοΰπολιν. 
Κατά τον Ville Hardouine, τον ιστορικόν της Σταυροφορίας ταΰτης, ό αύ- 
τοκράτωρ 'Ερρίκος (δούξ της Φλάνδρας), συναθροίσας τούς ανθρώπους του, 
οίτινες ειχον λεηλατήσει την Βερόην.,.έκίνησε προς τά πρόσω έκ τής Άδρια- 
νουπόλεως, ώστε έφθασεν είς την χώραν τού Ίωάννου τής Βλαχίας καί Βουλ
γαρίας, και ήλθον είς τάς Θέρμας, τάς οποίας εκυρίευσαν και έλεηλάτησαν.. 
και κατέστρεψαν μίαν πόλιν, ή οποία ώνομάζετο «Άγχίαλυς» . Ποία ήτο ή 
έκτασις τής καταστροφής των Θερμών καί τής πόλεως δεν λέγεται. Των Θερ
μών επί μακρούς χρόνους δεν γίνεται έκτοτε μνεία. 'Η Άγχίαλος δμως ώς 
εμπορικός λιμήν τού εμπορίου των Βενετών, ό μόνος υπολειφτείς εις αυτούς 
έν τφ Εύξείνω, ώς εΐδομεν, δεν είναι δυνατόν σπουδαίως να έπαθε, διότι 
οί Βενετοί ήσαν* ό σπουδαιότατος παράγατν τής Σταυροφορίας εκείνης, ής δ 
έτερος ιών αρχηγών ήτο δ Δόγης Ερρίκος Δάνδολος. Μετά ένα δέ αιώνα 
εύρίσκομεν αυτήν ώχυρωμένην, εύημεροΰσαν καί διεκδικουμένην υπό τών 
Ελλήνων και τών Βουλγάριον. Προ τής βίας καί κακουργίας τών Βενετών, 
είς ών τον κλήρον περιελήφθησαν κατά την διανομήν, οί κάτοικοι τής Θρά
κης συνεμάχησαν μετά τών δμοδόξων Βλάχο—Βουλγάρων κατά τών ετερο
δόξων καί μισητών Φράγκων. 'Ο Ίωαννίτζης, αφού έσφαξε την φρουράν 
τού Διδυμοτείχου (Φεβρ. 1205), έκυρίευσε την Άδριανοΰπολιν, παρά την 
όποιαν ένίκησε τύν έπελθόντα υπό τον Βαλδουΐνον καί τον Δάνδολον σταυ- 
ροφορικόν στρατόν (15 Άπριλ. 1205), δτε έφονεΰθη δ Βαλδουΐνος, οί δέ 
νικηταί, καί ιδίως οί πολυάριθμοι Κουμάνοι, έβάδισαν κατά τής Κων)πό· 
λεως. Πάσα ή Θράκη, πλήν τής Φιλιππουπόλεως, Ραιδεστού καί Σηλυβρίάς 
κατελήφθη υπό τοΰ Ίωαννίτζη καί τών συμμάχων του Ελλήνων. Άλλ’ οί 
μέν Κουμάνοι ένεκα τού θερμού τής Θράκης κλίματος έπανήλθον είς την 
έκεΐθεν τού Αίμου Βουλγαρίαν’ δ δέ Ίιοαννίτζης, καταλιπών την κατά τής 
Κων)πόλεως έπίθεσιν, έπήλθε κατά τής Θεσσαλονίκης. Άποκρουσθείς όμως 
έκεΐθεν προσέβαλε καί καταλαβών κατέστρεψε την Φιλιπποΰπολιν, τό κυριώ* 
τατον προπΰργιον τής Κεντρικής 'Ελληνικής Θράκης, μεθ’ ο άπεσύρ'&η πέ*
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ραν του Αίμου. Τότε οΐ προσχωρήσαντες προς αυτόν "Ελληνες τής Θράκης 
τον εγκατέλιπον και ύπετάγησαν εις τους Σταυροφόρους τής Κων)πόλεως, 
οΐτινες γραπτώς έξησφάλισαν τάς περιουσίας και τά αστικά των . Ελλήνων 
δικαιώματα, τάξαντες αυτούς υπό την διοίκησιν τού "Ελληνος Θεοδώρου 
Βρανά, διοικητού τής επαρχίας Άδριανουπόλεως καί Διδυμοτείχου, δστις 
ενίοτε καί βασιλεύς Άδριανονπόλεεος επευφημείτο. Νέα επιδρομή τοΰ Ίω- 
αννίτζη κατά τοΰ Διδυμοτείχου τφ 1206 άπεκροΰσθη ,ύπό των Σταυροφόρων 
τής Κων)πόλεως, καί οί Βούλγαροι έπέστρεψαν εις τά ίδ ια · προσβαλόντες 
δέ μετ’ ολίγους μήνας την Άδριανούπολιν κατετροπώθησαν υπό τοΰ νέου 
λατίνου αύτοκράτορος Ερρίκου τής Φράνδρας, έγκαταλιπόντες εις τον νικη
τήν 20.000 αΙχμαλώτους καί πολλήν λείαν. Ό  Ίωαννίτζης δμως άδιακόπως 
ενέβαλλε τφ 1207 εις τήν Δ. Θράκην καί Μακεδονίαν, λεηλατών καί σφά- 
ζων, προσλαβό)ν διά τοΰτο το επίθετον Ρωμαιοκτόνος, Σκνλλογιάννης ύπο 
των “Ελλήνων άποκληθείς, έως οΰ έπιχειρήσας νά πολιορκήση τήν Θεσσαλο
νίκην (Όκτ. τοΰ 1207), έδολοφονήθη υπό τοΰ στρατηγού του Μοναστρά-Ό 
δέ διάδοχος αυτού Βορΐς δ Γ' έπαναλαβών τάς κατά τής Θράκης συνήθεις 
βουλγαρικάς επιδρομάς, ένικήδη τήν 31 Ιουλίου 1208 υπό τοΰ Ερρίκου 
παρά τήν Φιλιπποΰπολιν. Εύνόητον είναι δτι οί αγώνες ούτοι των Βλάχο— 
Βουλγάρων προς τούς Σταυροφόρους τής Κων)πόλεως καί τής Θεσσαλονί
κης, άποβλέποντες εις τήν κατάληψιν τής Θράκης υπό των Βουλγάρων καί 
διεξαχθέντες εις τήν συνήθη από δύο αιώνων περιοχήν τής Κεντρικής 
καί ’Ανατολικής Θράκης, δεν άφήκαν άνέπαφον καί τήν περί τήν Άγχίαλον 
καί τάς γείτονας πόλεις χώραν, τήν ύπαιθρον πάντως, εΐ μή καί τάς πόλεις 
αύτάς. Ή  Άγχίαλος δμως ως κέντρον εμπορίουΡτών Βενετών, κυριαρχούν- 
των διά τοΰ στόλου εν τφ Εύξείνφ, επιτρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ή πόλις 
αύτη καί ώς τειχήρης καί ώχυρωμένη έμεινεν απρόσβλητος. Οΐ Βούλγαροι 
άλλως τε επί Βορίς τοΰ Β' συνεμάχησαν προς Θεόδωρον Λάσκαριν τον αύ- 
τοκρ. τής Νίκαιας. Τφ 1222 οΐ παρά τόν Στρυμόνα Βούλγαροι έζεδιώχθη- 
σαν εκεΐθεν υπό τοΰ καταλύσαντος τό φραγκικόν κράτος τής Θεσσαλονίκης 
δεσπότου τής Ελλάδος (Ηπείρου) Θεοδώρου καί προ τής πιέσεως τούτου 
άπεχώρησαν καί από τής παρά τόν Αίμον Ζαγοράς καί τής Χριστουπόλεως 
(παρά τήν Καβάλλαν) καί Φιλιππουπόλεως καί Άδριανουπόλεως (1225). Ό 
βασιλεύς των Βουλγάρων Άσάν δ Β' συμμάχων μετά τοΰ Ίθ)άννου Βατάτζη 
τής Νίκαιας, διέσχισε τήν Ά ν. Θράκην καί έπολιόρκησε τήν Κων)πολιν, ής 
τά πέριξ εΐχεν ήδη απελευθερώσει από των Σταυροφόρων δ Βατάτζης (1230). 
Άλλ’ οΐ φράγκοι τής Κων)πόλεως δι’ απεγνωσμένης προσπάθειας τόν μεν 
στόλον τοΰ Βατάτζη κατετρόπωσαν, τόν δέ βουλγαρικόν στρατόν κατέστρε
ψαν, καί οΐ ήττημένοι Βούλγαροι έπανηλύον εις τά ίδ ια. Άλλ’ δτε δ Θεό
δωρος Κομνηνός τής Θεσσαλονίκης προωθών τάς κατακτήσεις αυτού προσέ
βαλε τούς Βουλγάρους πέραν τής Άδριανουπόλεως, δ ’Ιωάννης Άσάν ένί-



κησεν αυτόν παρά την Κλοκοτνίτσαν πλησίον του 'Έβρου και ήχμαλώτισεν 
αυτόν μετά πολλών άνδρών του και κατέλαβε την Άδριανούπολιν, Διδυμό- 
τειχον, Βολερόν, Σέρρας και έπεξέτεινε τάς έπιδρομάς του προς την Μακε
δονίαν (Πελαγονίαν, Πρίλαπον, ’Αλβανόν), Θεσσαλίαν και μέχρι ’Ιλλυρίας, 
μεθ’ δ έπανήλθεν εις την χώραν του. Άποθανόντος δέ του Ίωάννου Άσάν, 
δν οί μέν Βούλγαροι ώνόμασαν Καλογιάννην, οΐ δέ 'Έλληνες Σκυλογιάννην 
(1246), ό αύτοκράττορ της Νίκαιας ’Ιωάννης Βατάτζης άπεβιβάσθη εις την 
Θράκην και κατέλαβε τάς Σέρρας, τό Μελένικον, την Στενίμαχον, τά Τσέ- 
παινα καί την λοιπήν περί την Ροδόπην χώραν καί προχιορήσας διά τής ΒΔ. 
Θράκης προσέβαλε τούς Βουλγάρους μέχρι των Σκοπίτυν καί ήνάγκασεν αύ- 
τούς νά ζητήσουν ειρήνην. 'Ο Βατάτζης μετά τούτο κυριευσας την Θεσσαλο
νίκην κατέλυσε τό κράτος των ’Αγγέλων Κομνηνών, τό όποιον από Δεσπο
τάτου τής ’Ηπείρου (1207) είχε προαχθή εις αυτοκρατορίαν Θεσσαλονίκης 
(1222—1247). Οΰτω ό Βατάτζης περιώρισεν εν Θράκη καί των Φράγκων 
τάς κτήσεις σχεδόν εις μόνην την Κο.)ν)πολιν, καί τούς Βουλγάρους απώθησε 
προς τον Αίμον" τάς κατά τούτων μάλιστα επιχειρήσεις έσυνέχισεν ό υιός 
αυτού, άποθανόντος τω 1255, Θεόδωρος Δούκας ό Λάσκαρις ό Β', νικήσας 
αυτούς έμβαλόντας εις την Μακεδονίαν καί άπωθήσας είς τά παλαιά αυτών όρια 
τφ 1256. 'Ότε δέ τφ 1261 άνεκτήθη από τών Σταυροφόρων καί ή Κων)πολις, 
ή Θράκη και ή Μακεδονία άπετέλεσαν τό νέον υπό τούς Παλαιολόγους Ελλη
νικόν Κράτος τού Βυζαντίου, αΐ δέ παρευξείνειοι πόλεις τής Ν. τού Αίμου 
θρακικής παραλίας περιελαμβάνοντο εις τά δρια τού Κράτους. ’Επί τής βα
σιλείας Μιχαήλ τού Παλαιολόγου (1259 — 1282) ή Ά ν. Θράκη δεν έμεινεν 
ήσυχος. Ό τσάρος τών Βουλγάρων Κωνσταντίνος ήναγκάσθη νά εκκενώση 
τήν Θράκην, έγκαταλιπών την Φιλιππούπολιν, την Στενίμαχον, τήν Άγχία- 
λον καί Μεσημβρίαν τω 1264. Προσκαλέσας όμως εις βοήθειαν τούς κατα- 
κλύσαντας τότε δλην τήν μεσημβρινήν καί κεντρικήν Ρωσσίαν Τατσρονς, 
έπέδραμε τφ 1265 καί εδήωσε τήν ύπαιθρον Θράκην, ώστε «δεν εφαίνετο 
πλέον γεωργός εις τούς αγρούς» *). Τω 1272 δμως νυμφευθείς εις β' γάμον 
τήν Μαρίαν ΙΊαλαιολογΐναν έλαβεν ως προίκα τήν Άγχίαλον καί Μεσημ
β ρ ία ν 1 2 3). Έξ ών δμως λέγει ό Παχυμέρης, ό Μιχαήλ μετά τήν άνάκτησιν τής 
Κων)πόλεως έξεδίωξε τούς Βουλγάρους καί εκ τών δύο τούτων πόλεων καί 
τής περί αύτάς χώρας καί τά μέρη ταύτα «άπαξ γενσάμενα τής μεταβολής 
ήγάπων υπό βασιλεΊ δ ιο ικούμενα»a), οι μεικτοί δηλονότι πληθυσμοί τής 
υπαίθρου, ώς σαφώς λέγεται («καί γε τά πέριξ εκείνων», τής Άγχιάλου δηλ.

1) Gelzer, Έπίτομ. Βυζ. Ιστορία παριΡΚρουμπάχερ—Στοτηριάδη, t. Γ', σ. 493.
2) Gelzer, αύτ. σ. 494.
3) Παχυμέρη, Ίστορ. I. σ. 211. Οί κάτοικοι άμφοτέρτον τών πόλεων διεκήρυξαν 

«Ρωμανίας είναι μέρος καί Ρωμαίους αυτούς· μή είναι δ’ εύλογον Ρωμαίους υπό 
Βουλγάρφ τελεΐν». Παχυμέρη, I, σ. 343.

Ή Άγχίαλος §5
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καί Μεσημβρίας). Ή  εκ προικός κατοχή των δυο πόλεων υπό των Βουλγά
ρων υπήρξε βραχεία, διότι επί. ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου οί Βούλγαροι υπό 
τον τσάρον αυτών Σβιατοσλαΰον έπανέλαβον τάς κατά τής Ά ν. Θράκης επι- 
δρομάς μέχρι Μεσημβρίας, Άγχιάλον καί Άγαθουπόλεως, δτε κατ’ αυτών 
έξήλθεν ό έν Άδριανουπόλει έδρεΰων υιός καί συνάρχων τοΰ ’Ανδρονίκου 
Μιχαήλ ό Θ'. Τφ 1304 ένεφανίσθησαν οΐ Καταλανοι τής Εταιρείας τοΰ Ρο- 
γέρου Δεφλώρ, τον όποιον δολοφονηθέντα υπό τών μισθοφόριυν τοΰ Μιχαήλ 
εν Άδριανουπόλει (1305) εκδικούμενοι οϊ Καταλανοι οίκτρώς επί δύο έτη 
(1305—1307) έδήωσαν τήν νότιον Θράκην, ιδίως τήν ύπαιθρον πλήν τοΰ 
Διδυμοτείχου, Άδριανουπόλεως καί Τσορουλοΰ. "Οτε δε τέλος οΐ Καταλανοι 
άπήλθον εις νότιον Ελλάδα, τήν κακοδαιμονίαν τής Θράκης έσυνέχισεν ό 
εμφύλιος σπαραγμός τοΰ βασιλικού οίκου τών Παλαιολόγων. ’Ανδρόνικος 
δηλ. ό Β\ άποθανόντος έν Άδριανουπόλει τοΰ υίοΰ καί συνάρχοντος Μιχαήλ 
τοΰ Θ' (1321), άπεκήρυξε τον υιόν τούτου καί ίδιον έγγονον Ανδρόνικον τον 
Γ\ ον ύπεστήριζε διά τούς φιλοδόξους αυτού σκοπούς ό στρατηγός Ι ω ά ν 
νης Κανιακυυζηνός, διοικητής Θράκης, ήτις δλη άνεγνώριζεν ώς βασιλέα 
Ανδρόνικον τον νεώτερον. Οΰτος τφ 1325 νικηφόρως άπέκρουσεν επιδρο
μήν τών Βουλγάρων, οΐτινες από τινων ετών καταλαβόντες τήν Φιλιππούπο- 
λιν έλεηλάτουν τήν κεντρικήν Θράκην μετά πολλών Σλαύων καί Τατάρων έκ 
τών έκεΐθεν τοΰ Δουνάβεως κατερχομένων. Οΐ δύο αύτοκράτορες, ό μέν ΐνα 
καταλάβη τον θρόνον τής Κων)πόλεως, ό δέ γέρεον Ανδρόνικος ΐνα σώση 
εαυτόν, επεζήτησαν έκ περιτροπής τήν συμμαχίαν καί ύποστήριξιν τών Βουλ
γάρων καί τών Σέρβων ή καί τήν ουδετερότητα αυτών διά χρημάτων, ενώ 
συγχρόνως εν αυτή τή Κων)πόλει οΐ Βενετοί καί Γενοβέζοι έπολέμουν κατ’ 
άλλήλων κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν. Τέλος Ανδρόνικος ό Γ' μετά τοΰ 
Καντακουζηνοΰ κατέλαβον τήν Κων)πολιν (Μάιος 1328), ό δέ γέρων βασι
λεύς άποσυρθείς εις μονήν άπέθανε τφ 1332. Ούτως Ανδρόνικος ό Γ' Πα- 
λαιολόγος άναλαβών μόνος τήν αρχήν ήρχεν έν Ευρώπη πάσης τής Θράκης 
μέχρι τής παραλίας τοΰ Εύξείνου μετά τών πόλεων Άγχιάλον, Μεσημβρίας 
καί τής περί αύτάς χώρας περιλαμβανούσης τον Αετόν, Κτένια, Ρωσσόκα- 
στρον μέχρι Διαμπόλεως'), τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, τής Άν. Ηπείρου, 
πολλοϋ μέρους τής Πελοπόννησον καί τινων νήσων. Συμμαχήσας δέ μετά 
τοΰ τσάρου τής Βουλγαρίας Μιχαήλ κατά τών Σέρβων τής Β. Μακεδονίας 
άπέσπασεν απ’ αυτών τήν Αχρίδα (1335)’ άλλ’ επί τοΰ διαδόχου τοΰ Μι
χαήλ Αλεξάνδρου (1331 —1363), περιελθών εις πόλεμον προς τούς Βουλγά
ρους ένικήθη καί ήναγκάσθη νά συνάψη έπιζήμιον προς αυτούς ειρήνην, δι’ 
ής αΐ παράλιοι έλληνικαί πόλεις, έν αίς καί ή Άγχίαλος κατελήφθησαν υπό τών
Βουλγάρεον. Άλλ’ ο Ανδρόνικος διά νέας έξορμήσεως άνακατέλαβε τάς πό*
* ·. ’ * 1

1) Καντακουζηνός, Ίστορ. II. σ. 21,
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λεις ταύτας, την δέ Άγχίαλον άντήλλαξε δια της Διαμπόλεως, άποδούς ταυ* 
την εις τούς Βουλγάρους αντί της Άγχιάλου, έπανελθούσης ούτω εις τό Κρά
τος *). Άποθανόντος τφ 1341 τοϋ ’Ανδρονίκου Γ’. ό 5Ιωάννης Καντακονζη- 
νός, πολεμούμενος υπό των Παλαιολόγων, άνεκήρυξεν εαυτόν «ύτοκράτορα 
εν Διδυμοτείχω και ίνα στηριχθή εις τον -θρόνον κατέφυγεν εις τήν βοήθειαν 
των Τούρκων της απέναντι Βιθυνίας και των Σέρβων, οϊτινες υπό τον ισχυ
ρόν βασιλέα αυτών Στέφανον Δουσσάν ειχον καταλάβει την ’Ανατολικήν Μα
κεδονίαν, Θεσσαλίαν, ’Αλβανίαν καί ’Ήπειρον.Οί Τούρκοι έλθόντες εις βοή
θειαν τού Καντακουζηνοϋ, περί τούς 28.000 παρέμειναν επί τινα έτη εν 
Θράκη, δηοϋντες την ύπαιθρον χώραν, ώς άλλοτε οί Καταλάνοι Ό Ούρχάν, 
καίπερ νυμφευθείς την μικράν θυγατέρα τού Καντακουζηνοϋ, κατέλαβεν όρι- 
στικώς πολλά τής Θρακικής χερσονήσου μέρη, οπού εγκατέστησε τούρκικος 
αποικίας. Τω 1355, δτε άπεχώρησεν εις την Μονήν των Μαγγάνων δ άθλιος 
Καντακουζηνός, δ θρόνος περιήλθεν εις Ίωάννην Ε'. τον Παλαιολόγον 
(1347—1391). Έ πι τούτου οί Τούρκοι διά τού Μουράτ Α'. έγκατεστάθησαν 
δριστικώς εις τήν Ευρώπην, καταλαβόντες τήν Ν. Θράκην μέχρι τού Διδυ
μοτείχου (1361), κατ’ εκεϊθεν επεκτείναντες τάς κατακτήσεις των προς Δυ- 
σμάς μέχρι τού ’Αξιού και προς τά Β.Α. διά τής Φιλιππουπόλεως μέχρι τού 
Αίμου. Νικήσαντες δέ τφ 1363 τούς κατ’ αυτών συμμαχήσαντας προτροπή 
τού Πάπα Ούρβανού τού Ε', Ούγγρου:, Σέρβους, Βλάχους και Βουλγάρους, 
υπέταξαν τούς παρά τήν Ροδόπην Σέρβους και κατέστησαν φόρου υποτελείς, 
καί διά στρατιωτικών επιχειρήσεων έν αυτή τή Σερβία καί Βουλγαρίφ ήνάγ- 
κασαν τον Σέρβον Βασιλέα Λάζαρον καί τον τής Βουλγαρίας Ίωάννην Γ'. τον 
Σισμάν νά συνθηκολογήσουν τφ 1375. Τάς δ’ επιτυχίας αυτών οί Τούρκοι 
προοόθησαν έν τή Ά ν. Μακεδονία καί Ν. Σερβία μέχρι Άχρίδος καί Βιτω- 
λίων καί Περλεπέ καί Σκοπιών καί Σόφιας. Οί Σέρβοι καί οί Βούλγαροι 
δμως άποστατήσαντες κατά τού άπόντος έν Μ. ’Ασία Μουράτ ήνάγκασαν αυ
τόν νά έπανέλθη τφ 1387 καί νά ύποτάξη τό πλεΐστον τής έκείθεν τού Αί
μου Βουλγαρίας καί ειτα έπελθών κατά τών Σέρβων ένίκησαν αυτούς εις 
τήν φονικήν ιιάχην τού Κοσσυφοπεδίου (1389), καθ’ ήν οί Σέρβοι ένικήθη- 
σαν καί δ Κράλης Λάζαρος συλληφθείς έθανατοοθη, αλλά καί δ Μουράτ έδο- 
λοφονήθη διά τής ήρωϊκής αυτοθυσίας τού σέρβου Μιλός Κομπίλοβιτς. Ό  
διάδοχος τού Μουράτ Α'. Βαϊαζήτ Α'. δ Κεραυνός συνεπλήρωσε τάς προς Β. 
τού Αίμου έπιχειρήσεις διά τής εντελούς κατακτήσεως τής Βουλγαρίας καί τής 
υποταγής καί καταβολής φόρου τής Βλαχίας (1393—1395). Αΐ παράλιοι τού 
Εύξείνου πόλεις Μεσημβρία, Άγχίαλος, Πύργος, Σωζόπολις, Άγαϋόπολις, 
Μήδεια καί δλη ή μέχρι τού Βοσπόρου παραλία δεν κατελήφθησαν υπό τών 
Τούρκων, αλλά παρέμειναν εις τό ούτω κολοβωθέν ελληνικόν Κράτος τού Βυ- 1

1) Καντακουζηνός, αύτ. I, σ. 409—460.
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ζαντίου. Τούτο ωφείλετο εις χήν προστασίαν τού στόλου των Βενετών και 
Γενοβέζων, οΐτινες, ώς εϊδομεν, από τού τέλους τού ΙΓ'. αΐώνος διεξάγοντες 
εμπόριον μετά της Αυτοκρατορίας, της Βουλγαρίας και της Κριμαίας ίδρυ
σαν εις τάς πόλεις ταύτας εμπορικά πρακτορεία και αποικίας, τάς οποίας διά 
συνθηκών εξησφάλιζον. "Οτε δέ επί Τωαννίτση οί Βούλγαροι επί βραχύν 
χρόνον κατέλαβον την Μεσημβρίαν και την Άγχίαλον, οί Βενετοί συνήψαν 
και προς τούς Βουλγάρους εμπορικήν συνθήκην, δΓ ής πλην άλλων ήδύ- 
ναντο νά αγοράζουν οικόπεδα, νά κτίζουν ναούς καί έμπορικάς λέσχας καί 
νά διενεργούν έμπορικάς εκθέσεις *). Τώ 1366 ή Άγχίαλος καί η Μεσημ
βρία άπηλευθερώΟησαν από των Βουλγάρων υπό τού Άμεδαίου της Συβοΐας, 
αδελφού της αύτοκρατείρας Μαρίας, έλθόντος ν3 άπαλλάξη τον γαμβρόν του 
Τωάννην ΓΙαλαιολόγον, επιστρέφοντα εξ Ουγγαρίας καί κωλυόμενον υπό τού 
τσάρου Ίωάννου Σισμάν της Βουλγαρίας, μεθ’ ού συνεμάχουν οί Όγούζοι 
τούρκοι της από των εκβολών τού Λουνάβεως μέχρι τού ακρωτηρίου τού Α ί
μου παραλίας τού Εύξείνου. Ό Άμεδαΐος μετά 1800 ΐταλών καί γάλλων 
ιπποτών καί βυζαντινού στρατιωτικού αποσπάσματος επήλθε κατά τών πα
ραλίων τού Εύξείνου πόλεων κατεχομένων υπό τών Βουλγάρτον καί κατέλαβε 
πρώτην την Μεσημβρίαν (1366), έπειτα τον Πύργον καί τά προς Δ. τής Σω- 
ζοπόλεως μέρη. Μετά 20 δέ γαλερών προσβαλών από θαλάσσης τό κά- 
στρον τής Άγγμάλον καί τον Αΐμονα, έξεπόρθησεν αυτά, έγκατέστησε καί εις 
τά δύο φρουράς καί επέβαλε πολεμικήν άποζημίωσιν, ήτις διά την Άγχία
λον ήτο 2724 ύπέρπυρα.. Ό βούλγαρος τσάρος κινδυνεύων νά στερηθή τής 
βοήθειας τών Όγούζων, ών επολιορκεΐτο ήδη ή Βάρνα, εδέχθη νά επιτρέψη 
την δίοδον τού Παλαιολόγου, υπό τον όρον νά τώ έπιστραφώσι τά υπό τού 
Άμεδαίου καταληφθέντα παράλια τού Εύξείνου. Ό ιε  όμως δ Παλαιολόγος 
περί τά τέλη τού 1366 έφθασεν εις Μεσημβρίαν καί έ.κεΐθεν διέβησαν μετά 
τού Άμεδαίου εις την Σωζόπολιν, ό Άμεδαΐος αντί τών Βουλγάρων παρέ* 
δωκεν αντί χρημάτων τάς ελληνικός πόλεις είς τον Παλαιολόγον 1 2). Έκτοτε 
μέχρι τού 1452 ή Άγχίαλος παρέμεινεν υπό την αρχήν τού "Ελληνος αύτο- 
κράτορος, διοικουμένη υπό ιδίου άρχοντος μετά τής πέριξ χώρας, εις ήν πε- 
ριελαμβάνοντο ή Μεσημβρία, δ Πύργος, ίσως καί ή Σωζόπολις, δ Αετός 
καί μέχρι τού Αΐμονος. ’Επί τού διαδόχου τού Ίωάννου Ε' Μανουήλ Β' 
(1391—1423) καί τού υιού τούτου Ίωάννου Η '(1423—1448) τών Παλαιό* 
λόγων, ή διοίκησις Άγχιάλου άνετέθη εκ περιτροπής είς τούς αδελφούς τού 
Ίωάννου Κωνσταντίνον τον έπειτα διοικητήν Πελοπόννησου καί τελευταΐον

1 ) W. Heyd, Geschickte des Levantehandels, vol. I, p. 580.
2) Γ. Δ. Μπαλάστσεφ, ’Ανακοίνωσις είς to έν Ά θήνα ις Γ' Βυζαντινόν Συνέδρων 

τοΰ 1930, έκδοθεΐσα έν Σόφια ιός «Ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγος καί 
τό κράτος τών Όγούζων» (επί τή βάσει Παχυμέρη καί Γρήγορά καί τοΰ Όγουζναμέ 
τοΰ Seid Bocman).
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αύτοκράτορα της Κων)πόλεως, και τον Δημήτριον, δστις και αυτός άντικα- 
τέστησεν εν Πελοποννήσφ τον άπελθόντα εις Κων)πολιν Κωνσταντίνον.

36. Παράρτημα. Ό δήΌεν έκσλανϊσμός τής Θράκης.'ΐί υπό των Τούρ
κων κατάκτησις της Θράκης και της Βουλγαρίας κατά τά τέλη τοΰ ιδ' αίώ- 
νος έθηκε τέρμα εις τάς έκ Βουλγαρίας εν αρχή ληστρικάς, από δέ του δέ
κατου αιώνος κατακτητικός έπιδρομάς των από τοΰ Κάτιυ Δουνάβεως κινού
μενων και διά τοΰ Ά ν. Αίμου κατακλυζόντων τό Βυζαντινόν Κράτος βαρ
βάρων λαών—θύννων, Άντών, Άβάρων, Ούγγρων, Βουλγάρων, Ρώσσων, 
Πετσεναίγων, Κουμάνων, Βλάχων. Αί έπιδρομαι αύται ήρχισαν μετά την εις 
τάς βορείους χώρας τοΰ Κράτους παροδικήν—επί έ'να αιώνα—έγκατάστασιν 
τών Γότθων (δυτικών και ανατολικών) και την μονιμωτέραν από τοΰ τέλους 
τοΰ στ'αιώνος τών διαφόρων Σλαυϊκών φύλων έκ τής έκεΐθεν τοΰ Δουνάβεεος 
και εκατέρωθεν τοΰ Λνειστέρου πολυφύλου Σλαυϊκής ομοφυλίας. Και οι μέν 
Γότθοι έν μέρει άπορροφηθέντες υπό τοΰ βυζαντινοΰ στρατοΰ, έν μέρει δέ 
πιεσθέντες υπό τών έπιδραμόντων περί τά μέσα τοΰ ε' αιώνος θύννων, άπε- 
χοόρησαν εκ τών χωρών εκείνων τοΰ Κράτους, ούδεμίαν επιρροήν άσκήσαν- 
τες επί τούς παλαιοτέρους κατοίκους τής χώρας, οϊτινες υπό τό κράτος τής 
ελληνορωμαϊκής διοικήσεως είχον έξελληνισθή. Τούς Γότθους, μετά την απο- 
χώρησιν τών θύννων (450), διεδέχθησαν διάφορα σλαυϊκά φύλα, υπό την 
πίεσιν τών έκ Βορρά κατερχομένων Άβάρων, συγκαταθέσει τής έν Κων)πό* 
λει αρχής έγκατασταθέντα εις την μεταξύ τοΰ Δουνάβεως και Αίμου καί εκα
τέρωθεν τοΰ Άξιοΰ χώραν καί νοτίως έν Θεσσαλία, εις την έκ παλαιοτέρων 
χρόνων άραιώς κατωκημένην ύπαιθρον τής Βορείου Ελλάδος. Αΐ κατά τό 
μάλλον ή ήττον συμπαγείς αύται ομάδες, αί ονομασθεΐσαι Σκλανϊν ία ι, ώς 
ειρηνικοί έποικισμοί, υποτελείς τοΰ Κράτους, υπό ίδιους φυλάρχους ως πρό· 
τερον οΐ Γότθοι, ύπαχθέντες εις την κρατικήν τοΰ Βυζαντίου διοίκησιν ώς 
στρατευόμενοι καί φορολογούμενοι, ένεσωματώθησαν εις τον οργανισμόν τοΰ 
Έλληνικοΰ Κράτους, ταχέως έκχριστιανισθέντες καί διά τής Εκκλησίας καί 
τοΰ δημοσίου βίου ύποστάντες την έπιρροήν τής άρχούσης καί πολυπληθέ
στερος φυλής. Τό Κράτος διά τής διοικήσεως, τής στρατιωτικής υπηρεσίας, 
τών γεωργικών νόμων καί τοΰ εμπορίου, έτι δέ διά τής Έκκ?ιησίας, ειχεν 
εξελληνίσει αυτούς καί ταχέως άφομοιοόσει. Τά σλαυϊκά δέ γλωσσικά ϊδκόματα, 
πτωχά καθ’ έαυτά,μή ίκανοποιοΰντα τάς απαιτήσεις τοΰ πλουσίου πολιτισμοΰ 
τοΰ περιβάλλοντος, ύπεχώρησαν σύν τφ χρόνορ εις την επιβολήν τής Ιλληνικής 
γλώσσης. Τά δέ σημειούμενα σλαυϊκά τοπωνύμια, κυρίως εις τήν ύπαιθρον 
τής κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου καί ενιαχού τής Πελο
πόννησου, ανάγονται εις τάς πρώτας σλαυϊκάς εγκαταστάσεις εις τήν άραιώς 
κατιρκημένην χώραν, οτε έ'λειπεν ή άντίδρασις τοΰ γηγενούς περιβάλλοντος, 
δπερ δεν συμβαίνει καί εις Θράκην, ένθα ούτε μόνιμοι σλαυϊκαί εγκαταστά
σεις μέχρι τοΰ ιδ' αιώνος ΰπήρχον καί ή άντίδρασις τοΰ συμπαγούς ελληνι



100 ‘Αδαμάντιου Ν. Διαμαντοποΰλου

κού πληθυσμού των πόλεων, έξαρχούσης της πρωτευοΰσης, της Άδριανου- 
πόλεως, Φιλιππουπόλεως και των παραλίων του Ευξεινου πόλεων, ήτο ισχυρά 
και συνεχής. Τα ελάχιστα εν Θράκη άπαντώντα σλαυϊκά τοπωνυμία παρά τον 
Αίμον ανάγονται είς τούς χρόνους τής εις τούς Βουλγάρους υπό τής Θεοδά)· 
ρας και Μιχαήλ τού Γ' έκχωρηθείσης εντεύθεν τού Αίμου λωρίδης γής, τής 
ύπ3 αυτών εκτοτε κληθείσης Ζαγυρας (=πέραν τού όρους) ^.Τό πλειστον λοι
πόν των σλαυϊκών τοπωνυμίων παρατηρεΐται εις τάς Σκλαυϊνίας τής Μακε
δονικής και Θεσσαλικής καί ’Ηπειρωτικής υπαίθρου, δπου οί μεν Σλαύοι 
μέχρι τού Θ' αΐώνος είχον εντελώς εξελληνισθή, οΐ δε Βούλγαροι μόνον από 
τού αϊώνος τούτου ήρχισαν εΐσβάλλοντες εις τάς νοτίως τού Αίμου χώρας 
τού Κράτους, επωφελούμενοι εκ τών εν Μ. Άσία πολεμικών απασχολήσεων 
τών Ελλήνων κατά τών Περσών καί ’Αράβων. Άλλ’ αί εϊσβολαί αυτών 
ήσαν επιδρομαί βραχείας διάρκειας, εφόσον άπουσίαζεν ό ελληνικός στρατός 
εν Μ. ’Ασία ή αλλαχού, παρατεινόμεναι μεταξύ ενός, δύο, πέντε, δέκα μέχρι 
είκοσι ετών, καί ταύτα εις διηνεκή κίνησιν, εις πολεμικός συγκρούσεις προς 
τ-όν επιτόπιον στρατόν τών δεμάτων καί τον έπερχόμενον υπό τούς στρατη
γούς ή καί τούς αύτοκράτορας στρατόν προς έκδίωξιν αυτών «εις τά ίδια». 
"Ωστε εγκαταστάσεις μονίμους Βουλγάρων εις τάς ελληνικός χώρας, πλήν τής 
συνορευούσης προς την Ν.Λ. Βουλγαρίαν βορειοανατολικής Μακεδονίας, δεν 
διακρίνομεν. Το αυτό ισχύει καί διά την επιδρομήν τών Σέρβων τού ιδ'. 
αΐώνος επί τού Στεφάνου Δουσσάν, ήτις επεκταθεΐσα μέχρι τής ’Ηπείρου 
καί Αιτωλίας δεν διήρκεσε πλέον τών 25 ετών. Καί τούς μεν Βουλγάρους 
ήδη από τού Η', αΐώνος έξεδίωκον αμέσως οΐ βασιλείς ’Ιουστινιανός ό Β\, 
Κωνσταντίνος ό Ε\ Λέων ό Ε'., Νικηφόρος Β'. ό Φωκάς. ’Ιωάννης ό Τσι- 
μισκής καί Βασίλειος Β'. ό Βουλγαροκτόνος καταλύσας καί τό δεύτερον βουλ
γαρικόν β’ασίλειον τφ 1018.

Τό τρίτον βασίλειον αυτών άφδόνως άνάμεικτον εκ ΓΙετσεναίγων, Κου- 
μάνων καί Βλάχων δεν έπέζησε πλέον τού ενός αΐώνος, εν μέσιρ τής θυέλλης 
τών Σταυροφοριών καί τών αγώνων προς τούς Ούγγρους καί Σέρβους καί 
Τούρκους, εις τούς οποίους επί τέλους ύπέκυψαν (1393). Άλλ’ οΐ Βούλγαροι 
τών ημερών ημών ταυτίζουν εαυτούς προς τούς από τού Ζ' αΐώνος έγκατα- 
σταθέντας ενιαχού τού Βυζαντινού Κράτους Σλαύους, τούς Σκλαυϊνούς, καί 
τήν μακροχρόνιον έγκαταβίοοσιν αυτών εν Έλλάδι θεωρούσιν ως ιδίαν εαυ
τών κατάκτησιν τής χώρας, καί ούτω διδάσκουν τήν νέαν βουλγαρικήν γε
νεάν καί σοβαρώς εγείρουν αξιώσεις άνακαταλήψεως τών ελληνικών χωρών *). 1 2

1) Σ. Δ. Βλ. Στ . Ψάλτη .  Ή Θράκη καί ή δύναμις τοϋ έν αυτή ελληνικού στοι
χείου, Ά θή να ι 1919, σ. 4,

2) Ή νέα βουλγαρική γενεά διδάσκεται οτι ό Θράξ άοιδος Όρφεύς ήτο Βούλ
γαρος καί βουλγαριστϊ έγραψε (;) τούς ύμνους τούς ορφικούς, ούς μεταψράσαντες οί 
"Ελληνες έξηφάνισαν τά βουλγαρικά πρωτότυπα' οτι ό έν Σταγίροις τής Χαλκιδικής
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Άλλ’ αΐ Σκλαυϊνίαι από του τέλους του Θ' αιώνος φαίνονται εντελώς άπορ- 
ροφηθεισαι υπό τοΰ ελληνικοί) περιβάλλοντος διά των μεστόν, τά όποια διέ
θετε τό Ελληνικόν Κράτος και τά όποια δεν ώμοίαζον προς τά μέσα δσα 
διέθεσαν κατά τούς αυτούς χρόνους εν τη Δύσει οι Καρολίδαι Φράγκοι και 
η Ρωμαϊκή Εκκλησία κατά των μεταξύ τού Ρήνου και τοΰ Βιστούλα πο?α)· 
πληθών Σλαύων, από των οποίων τον ιδ' αιώνα δεν ύπελείποντο ειμή ολίγα 
τοπωνύμια και μόνον εν Μοραυΐο: καί Βοημία περιεσώθη ή σλαυϊκή φυλετική 
συνείδησις και γλώσσα.Ή μετά δύο αιώνας από τής εν Έλλάδι έγκαταστάσεως 
τών Σλαύων άπορρόφησις αυτών ύπο τοΰ ελληνικού περιβάλλοντος άποδεικνύει 
πλήν άλλων και την αριθμητικήν δυσαναλογίαν τών σλαυϊκών ομάδων, ακ
τίνες άλλως τε ήσαν έσκορπισμέναι άνά τάς έλληνικάς χώρας, άπαξ ή δίς 
έστασίασαν, αμέσως ταπεινωθεΐσοι και άπολέσασαι τάς παλαιάς των προνο
μίας· ουδέποτε δέ, φαίνεται, προσεχώρησαν εις τούς από τοΰ δεκάτου αιω- 
νος πολεμοΰντας κατά τοΰ Κράτους Βουλγάρους, τούς εκσλαυϊσθέντας ήδη 
από τοΰ Θ' αιοινος, ουδέ κατά τάς βαθύτατα εις την μέσην και νότιον Ε λ 
λάδα έπιδρομάς τοΰ Σαμουήλ περί τάς άρχάς τοΰ ενδεκάτου αιώνος. Ά λλ’ ό 
φυλετικός σλαυϊκός χαρακτήρ τών παλαιών τούτων σλαυϊκών ομάδων και μά
λιστα έν Μακεδονία καί Θράκη σπουδαίως ήλλοιώθη εκ τοΰ συχνού εποικι
σμού έξ άλλων τοΰ Βυζαντινού Κράτους χωρών και δή εκ Μικράς "Ασίας 
από τοΰ η' αιώνος καί τών νήσων καί εκ πολυπληθών υπολειμμάτων τών 
κατακλυσάντων τήν προς Ν. τοΰ Δουνάβεως χώραν απειροπληθών (800 χιλ.) 
Πετσεναίγων καί Κουμάνων, οιτινες καί αυτής τής Βουλγαρίας τον σλαυϊ- 
κόν χαρακτήρα βαθέως ειχον αλλοιώσει. Οΐ Μαρδαΐται τοΰ κάτυ) ’Αξιού (οΐ 
Βαρδαριώται), οΐ ’Ίσαυροι καί ’Αρμένιοι καί Μανιχαΐοι ΓΙαυλικιανοΐ τοΰ 
Στρυμόνος καί τής Ροδόπης δεν ήσαν ούτε Σλαΰοι ούτε Βούλγαροι, άλλ’ 
εξελληνισμένοι Μικρασιάται. Οΐ τής περιφέρειας Μογλενών «Μογλενίται 
Πατσινάκαι» ήσαν Πετσεναίγοι, ως καί οΐ περί τό Κουμάνοβο τής «Σερβι- 
κής Μακεδονίας» δεν ήσαν ούτε Βούλγαροι ούτε Σέρβοι, αλλά Κουμάνοι.’Άν 
αποβλέψωμεν προς τούς συγχρόνως κατακλύσαντας τήν κεντρικήν Ευρώπην 
πολυπληθεστάτους Σλαύους, κατά πυκνάς ομάδας καί έν συνεχεία έγκαταστα- 
θέντας μεταξύ Βιστούλα καί Ρήνου, θά ίδωμεν ότι διά τής πιέσεως τών Κα- 
ρολιδών καί τών Φραγκόνων καί Σουήβων καί Σαξώνων αΰτοκρατόρων τό 
μέν έξεδιοόχθησαν έκ τών εστιών ττον (ιδία οΐ Σέρβοι) τό δέ άπερροφήθησαν 
καί περί τά τέλη τοΰ ΐδ' αιώνος οΰ μόνον τάς πολιτικάς αυτών προνομίας,

(Μακεδονίας) γεννηύ-είς μέγας Αριστοτέλης ήτο Βούλγαρος1 οτι ό Μέγας ’Αλέξανδρος 
ό Μακεδών οόδήγησεν υπό τάς βουλγαρικός σημαίας τούς Βουλγάρους προς κατά- 
κτησιν τής ’Ασίας. Τάς τοιαύτας φλυαρίας προ τριακονταετίας ήνείχοντο οί Γερμα
νοί τοΰ Horf καί τοΰ Droysen ν ’ ακούουν παρά τοΰ λέκτορος τοΰ έν Βερολίντο πα
νεπιστημίου Βου?>.γάρου Τξένωφ.
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αλλά καί τήν φυλετικήν αύχών συνείδησιν άπώλεσαν '). Τό γενικόν τούτο 
αποτέλεσμα διά τον αριθμητικόν δ'γκον τής Σλαυϊκής φυλής έν τή Κεντρική 
και τή Β. Α. Ευρώπη έπήλθε διά σκληράς και βιαίας επιβολής διά πυρός 
και σιδήρου και «εάν άπέμειναν υπόλοιπά τινα των Σλαΰων, αναγκαζόμενοι 
υπό του λιμοΰ έφευγον. Τό έποικιστικόν σύστημα προς έξουδετέρωσιν τής 
επιρροής των Σλαΰων, τό όποιον, ώς εΐδομεν, έφηρμόσθη υπό των έλλήνων 
αυτοκρατόρων έν Θράκη και Μακεδονία από του η' αϊώνος, έτέθη υπό των 
Φράγκων κα'ι των Γερμανών εΰρΰτατα εις ενέργειαν κατά των Σλαΰων. 
«’Από των αρχών του ιγ' αΐώνος έκ τών πολυπληθών Σλαΰων (Λιθουανών) 
τής Πρωσίας άπέμεινε μόνον τό όνομα τής προτέρας αυτών κατοικίας 1 2). Εις 
την Πομβρανίαν, ής τό όνομα είναι σλαυϊκόν κατά τον ιδ' αιώνα «ουδέ λό
γος πλέον γίνεται περί Σλαΰων» 3). Ένώ όμως ή έξαφάνισις ή δ μέχρι του 
ελάχιστου περιορισμός τών Σλαΰων έν τή Κεντρική Ευρώπη έπήλθε διά τής 
βίας και τών πιέσεων, έν τή Έλλ,ηνική ’Ανατολή τό αυτό αποτέλεσμα έπήλθε 
διά τών ειρηνικών μέσων του ανωτέρω ελληνικού χριστιανικοί) πολιτισμού. 
‘Η ειρηνική έπιβολή τοϋ ελληνικού πολιτισμού τοϋ Κράτους ύπήρξεν δ κυ- 
ριώτατος παράγων τής άπορροφήσεως τών παλαιών σλαυϊκών έποικισμών, 
ανθρώπων γεωργών καί κτηνοτροφών καί οΰχί πολεμιστών. Έν μέσω περι
βάλλοντος πολιτικώς (διοικητικώς καί κοινωνικώς) κατηρτισμένου, μέ νομο 
θεσίαν καί θρήσκευμα προστατεΰοντα τούς πρωτογόνους οικογενειακούς καί 
κοινοτικούς θεσμούς τών Σλαΰων, ούτοι ταχέως προσα>κειώθησαν πρός αυτό’ 
τό Κράτος κατά τή ν παλαιάν πολιτικήν του περιεποιήθη τούς φυλάρχους αυ
τών δΓ αξιωμάτων τιμητικών έν τή πολιτεία καί τφ στρατφ, εις τού οποίου 
τάς τάξεις άθρόους έδέχθη τούς έπήλυδας τούτους. Τούτο ήτο τό παλαιόν 
ρωμαϊκόν σύστημα, τών φοιδεράτων κατ’ άρχάζ, τών τακτικών στρατιωτών 
βραδΰτερον, μετατοπιζομένων έκάστοτε άνά τάς χώρας τού σπεράντου Κρά
τους, εις τάς μεγάλας τού οποίου πόλεις, καί μάλιστα εις τήν πρωτεύουσαν 
έθαΰμαζον νέον καί άγναιστον καί επαγωγόν κόσμον. ΤΙ Εκκλησία μέ τάς 
μεγαλοπρεπείς τελετάς καί τον μυστικισμόν της ευκόλως κατέκτησε τούς μυ
στικοπαθείς Σλαΰους. Εύνόητον έκ τών ανωτέρω λόγων αποβαίνει ότι αΐ 
σλαυϊκαί ομάδες αί είρηνικώς εΐσδΰσασαι εις τό Βυζαντινόν Κράτος, μετά 
δύο σχεδόν αιώνας από τής έγκαταστάσεώς των εις τάς χώρας αυτού άφω- 
μοκύθησαν πρός τούς γηγενείς αυτού καί προ τής ελληνικής γλώσσης άπέ- 
βαλον τά πτωχά αυτών σλαυϊκά ’ιδιώματα, έξ ών ύπελείφθησαν μόνον γεω
γραφικά τοπωνύμια, τά οποία προήλθον κατά τούς πρώτους χρόνους τής 
έγκαταστάσεώς των, ότε συγκεντρα)μένοι εΐσέτι έχρησιμοποίουν τήν γλώσσαν

1) Ν. Σ, Δερζάβην, ακαδημαϊκός, πανσλαυϊστής καί εις άκρον φιλοβοΰλγαρος, 
Οί Σλαΰοι έν τη άρχαιότητι, έκδοσις τής Σοβιετικής Ακαδημίας 1946, σ. 34.

2) Ν. Σ. Δερζάβην, αύτ. σ. 36.
3) Ν. Σ. Δερζάβην, αύτ, σ, 37—38.
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αυτών προς άλλήλους. Μέ τούς σλαυϊκούς τούτους εποικισμούς έν Έλλάδι 
δεν συνέβη δ',τι βλέπομεν κατά τούς αυτούς χρόνους η και βραδύτερον γενό- 
μενον έν τη Δύσει. Οί Νορμάννοι κατακτηταί της Β. Γαλλίας των Καρολι- 
δών καί Καπετιδών έπλούτισαν την γαλλικήν γλώσσαν άφθόνως ούχΐ μόνον 
διά τοποονυμίων, άλλα καί δΓ ονομάτων τού στρατιο)τικοΰ καί κοινωνικού 
βίου, τα όποια καί μέχρι σήμερον διακρίνουν την langue d’ oc από της 
langue d’ oi. To αυτό δε συνέβη καί έν ’Ιταλία, δπου οί Γερμανοί λογγο- 
βάρδοι, διαδεχίίέντες τούς έπίσης Γερμανούς Όστρογότθους τού Θεοδωρί* 
χου, έδημιούργησαν γλωσσικόν ιδίωμα καί λαϊκάς παραδόσεις, τάς οποίας 
δεν ’ίσχυσαν νά εξαλείψουν οΐ μακραίωνες αγώνες τού ιταλικού ρωμαϊκού 
παπισμού προς τούς γερμανούς Hokenstaufen καί η γλωσσική δημιουργία 
τού Dante, Boccacio, Petrarcha, Guitsardini καί Maciavelli. To αυτό 
συνέβη έν 'Ισπανία μέ τούς Βανδάλλους, Βησιγότθους καί μάλιστα τούς ’Ά 
ραβας, εις την Ρωσσίαν μέ τούς Γερμανούς τών Βαλτικών χωρών, τούς Πο
λωνούς, τούς Φίννους καί τούς Τατάρους τού ιγ' αΐώνος, δπου καί αί λαϊκαί 
παραδόσεις άφθονούν καί ή γλώσσα έχει τόσα ξένα στοιχεία, ώστε έξ αυτών 
άπετελέσθη δλον λεξικόν 120.000 λέξεων έν τη ρωσσική γλώσση. Έ ν Έ λ
λάδι καί οί φράγκοι Σταυροφόροι επί τρεις αιώνας έδέσποσαν τής χώρας 
καί μάλιστα τής Πελοπόννησου, τής Αττικής καί τών νήσων, άλλ’ εις τον 
ωκεανόν τού Ελληνισμού άπορροφηθέντες άφήκαν μνημεία τής διαβάσεώς 
των την Γλαρέντζα, την ’Ανδραβίδα, τό Φλάμπουρο, τον Γκιοόν, τον Φραν- 
τσέσκο, τούς Ράλληδες, τούς Σανταμούρηδες καί ιούς ίπποτισμούς τού Έ- 
ριοτοκρίτου καί τής Έρωφίλης τής Βενετικής έν Κρήτη καιακτήσεως. Έκ 
πάντων τών ανωτέρω λόγων άναμφισβήτητον εξάγεται συμπέρασμα δτι μέχρι 
τής Τουρκικής καταχτήσεως εν Θράκη καί Α. Μακεδονία (ιδ' αίοόν) καί τής 
καταλύσεως τού «δευτέρου Βουλγαρικού» κράτους τών Άσανιδών (1393) 
ούδείς λόγος δύναται νά γίνη περί έκσλαυϊσμού ή έκβουλγαρισμού τής Θρά
κης καί τής περί τον Στρυμόνα βόρειας καί ανατολικής Μακεδονίας. Αί δέ 
εις τας χώρας ταύιας σποραδικοί σλαυϊκαί ομάδες δέν άπέμειναν αμιγείς ελ
ληνικών, μικρασιατικών (έξ έποικισμοϋ) καί βαρβαρικών έκ βορρά (Πετσε- 
ναίγων καί Κουμάνιυν) φυλετικών στοιχείων. Εις την σύνδεσιν δέ ταύτην 
τού σλαυοφώνου πληθυσμού τής βορείου Μακεδονίας ούχί μικρά υπήρξε καί 
ή συμβολή τών γειτόνων Σέρβων και Κροατών από τού ΙΒ' μέχρι τού ΙΕ' 
αΐώνος. Εκπίπτουν λοιπόν άναμφισβητήτως αί δήϋεν ίστορικα'ι αξιώσεις 
τών Βουλγάρων έπί τών ελληνικών τούτων χωρών, εις ας ουδέποτε οντοι 
μονίμως και συνεχώς έγκατεστάϋησαν ούτε ως συμπαγής φυλή ούτε ώς 
κράτος. Τα δέ 50 ή 60 έτη κρατικής έγκαταστάσεως τού Συμεών καί Σα
μουήλ έχουν τόσην βαρύτητα εις τήν πλάστιγγα τών βουλγαρικών διεκδική
σεων, δσην αί τών Γάλλων καί Βενετών έπί τής Κων)πόλεως καί Ιερουσα
λήμ καί Εδέσσης καί Κύπρου καί Έπτανήσου διά τήν κατάληψιν αυτών
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επί 57 μέχρι 250 ετών, δσην αΐ των ’Άγγλων έπι του ήμίσεος της Γαλλίας, 
διά την κατοχήν αυτού έπι 100 έτη, δσην αί τής Αυστρίας έπι τής Β. ’Ιτα
λίας, ής έκυριάρχησαν έπι δυο αιώνας, ή αυτής τέλος τής Ελλάδος, ήτις ώς 
Βυζαντινή αυτοκρατορία έκυριάρχησε κρατικώς έπι δυο μέν αιώνας τής Μέ
σης και Κάτω ’Ιταλίας, έπι δώδεκα δέ αιώνας δλης τής προς νότον του Δου- 
νά(3εως χώρας καί τών λαών αυτής, τούς οποίους έξεπολίτισε καί πολλαχώς 
ΰπερήσπισε κατά τών πολλαπλών βαρβάρων έπιδρομών.

37. Ή  Άγχίαλος έπΙ τουρκοκρατίας. Κατά την τελευταίαν προ τής άλώ* 
σεως πεντηκονταετίαν ή Άγχίαλος ήτο έν τών κυριωτάτων κέντρων τής ύπο- 
λειφθείσης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τε πολιτικής καί έκκλησιαστικής 
άπόψεως· Πολιτικόν καί διοικητικόν κέντρον τής μή καταληφθείσης υπό τών 
Τούρκων «νατολικωτάτης λωρίδος τής Θράκης, επί Μανουήλ Β' τοϋ Παλαιό* 
λόγου (1391 —1423-{-1425) καί Τωάννου Η' τού υιού αυτού (1423—1448), 
έτέθη υπό τήν διοίκησιν μελών τού βασιλικού οίκου, πρώτον τού Κωνσταν
τίνου καί έπειτα Δημητρίου τών αδελφών τού Ίωάννου Η' τών Παλαιολό- 
γων *). Καί ό μέν Κωνσταντίνος διφκησε «τήν Άγχίαλον καί Μεσημβρίαν 
και τά αυτών» από τού 1424 μέχρι τού 1428, δτε άνέλαβε τήν διοίκησιν τών 
έν Πελοποννήσω κτήσεων τού Κράτους, δπου έταπείνωσε καί περιώρισε τήν 
κυριαρχίαν τών Φράγκων έν τή Δ. Πελοποννήσω. Έν Άγχιάλω δέ διεδέχθη 
αυτόν δ νεοκερος αδελφός του Δημήτριος, δστις, παρά τήν θέλησιν τών αδελ
φών καί τής μητρός ένυμφεύθη τήν κόρην τού έξελληνισμένου Βουλγάρου 
Άσάν, άπαγαγών αυτήν έκ Κων)πόλεως, συνήψε δέ στενάς σχέσεις μετά τού 
σουλτάνου Μουράτ τού Α', τεθείς υπό τήν προστασίαν αυτού. 'Ο Δημήτριος 
τώ 1437 συνώδευσε τον αδελφόν του Ίωάννην εις Ιταλίαν διά τήν έν Φερ- 
ράρφ καί Φλωρεντία ένωτικήν τών Εκκλησιών σύνοδον, ένθα ύπεστήριξε 
τούς ανθενωτικούς υπό τήν ηγεσίαν Μάρκου τού Ευγενικού καί έν αντί θέσει 
προς τόν αδελφόν του αύτοκράτορα 1 2). Εις τήν Σύνοδον έχείνην μεταξύ τών 
είκοσι μητροπολιτών, οΐτινες άντεπροσώπευσαν τήν Ανατολικήν ’ Εκκλησίαν 
ήτο καί δ Άγχιάλου Σωφρόνιος, διακρινόμενος διά τήν παιδείαν του, δια- 
τελέσας μέλος τής δεκαμελούς ελληνικής επιτροπής, τής έκλεγείσης προς συ- 
ζήτησιν μετά τών Λατίνων θεολόγων μέχρι τέλους παραμείνας πιστός πα
ραστάτης τού ηγέτου τής ’Ορθοδόξου μερίδος Μάρκου τού Ευγενικού, έκ* 
βιασθείς δμως τέλος μετά τών άλλων δμοφρόνων νά ύπογράψη τόν ένωτικόν 
όρον τής 5 Ιουλίου 1439. Έπιστρέψας δμως τώ 1440 εις Κων)πολιν κα
τήγγειλε μετά τών άλλων έκβιασθέντων τό άκυρον τής ύπογραφείσης ένώσεως 
καί άπήλθεν εις Άγχίαλον, ϊνα μή παραστή εις τήν εκλογήν τού στέρξαντος

1) Φραντζής, Χρον. I, 40, σ. 122, έκδ. Bonn. «Τώ δέ βασιλεΐ κϋρ Κωνσταντίνφ 
τά τοϋ Εύξείνου Πόντου μέρη, λέγω Αγχίαλον καί Μεσημβρίαν καί τά αΐιτών».

2) Άδ. Ν. Διαμαντοποΰλου, Μάρκος ο Ευγενικός καί ή εν Φλωρεντία Σύνοδος 
ΆΟήναι (γρ. Σμύρνη) 1899,
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την έ'νωσιν Πατριάρχου Μητροφάνους του Γ '. Ό δέ Δημήτριος Παλαιολό- 
γος παρέμεινεν εν Άγχιάλω μέχρι τού 1448, δτε άποθανόντος του αύτοκρά- 
τορος Τωάννου Η' (80 Όκτ. 1448), έσπευσεν εις Κων)πολιν, ινα καταλάβη 
τον θρόνον, ένφ τό οικογενειακόν συμβούλων είχον άνακηρύξει βασιλέα τον 
Κωνσταντίνον, ευρισκόμενον έν Μυστρα της Πελοπόννησου, δστις κατά την 
εν ’Ιταλία απουσίαν τοΰ Τωάννου (1437—1440) αντικατέστησε τούτον εις 
την αρχήν. Ό Δημητριος τότε κατέφυγε προς τον Μουράτ ϊνα ύποστηριχθή 
ύπ5 αύτού.Άλλ’ δ σουλτάνος πεισθεις υπό πρεσβείας ελληνικής, υπό την ηγε
σίαν τοΰ πρωτοβεστιαρίου Γεωργίου Φραντξή (τοΰ ιστορικού) επεκύρωσε την 
εκλογήν του Κωνσταντίνου, δστις έν τφ μεταξύ στεφθείς εν Μυστρα αύτο- 
κράτωρ ανεχώρησεν εις Κων)πολιν άρχομένου τού 1449 έτους, ένφ δ Δημή* 
τριος άντήλλαξε την Άγχίαλον διά τής Δ. Πελοπόννησου. Έκκλησιαστικώς 
δέ κατά τούτους τούς χρόνους ή Άγχίαλος έτιμάτο διά τής εκλογής διακε
κριμένων αρχιερέων, άξιούσα τούτο και ή ιδία. ’Ήδη τό 1440 χηρεΰσαντος 
τού θρόνου, επειδή ή Σύνοδος τού Πατριαρχείου έβράδυνε νά πλήρωσή τήν 
κενωθεΐσαν Μητρόπολιν, οί. προύχοντες Άγχιάλου μετά τού κλήρου αυτής 
άπήτησαν δΓ εγγράφου παρά τού Πατριάρχου Αντωνίου τήν εκλογήν τού 
νέου Μητροπολίτου, ύποδείξαντες μάλιστα και ίδιον υποψήφιον, τον συμπο
λίτην αυτών ιερομόναχον Ισίδωρον. Ό πατριάρχης άποκρινόμενος έδήλωσεν 
δτι ή εκλογή των Μητροπολιτών είναι κυρίως έργον τής Συνόδου, ήτις ώριζε 
τρεις υποψηφίους, έξ ών δ Πατριάρχης εξέλεγε τον καταλληλότερον. Διά 
τούτο παρέπεμψεν αυτούς εις τήν Σύνοδον, υποσχόμενος νά προτιμήση τον 
’Ισίδωρον, εάν ούτος είναι μεταξύ τών υποψηφίων τής Συνόδου Χ). "Οτε τέ
λος Μωάμεθ δ Β' (1451 —1482), άποφασίσας νά καταλάβη τήν Κων)πολιν, 
έξεκίνησεν έξ Άδριανουπόλεως τής έν Εύροδπη πρωτευούσης του, δπόθεν 
προαπέστειλε τό μέγα τηλεβόλον του, διέταξε τον στρατηγόν αυτού Καρατζά- 
μπέην νά καταλάβη τάς εΐσέτι ύπολειπομένας έλευθέρας πόλεις τής Θράκης. 
Ήσαν δέ αύται ή Μεσημβρία, ή Άγχίαλος, ή Βιζύη, δ Πύργος τού Αγίου 
Στεφάνου, οΐ Έπιβάται, ή Σηλυβρία, ή Πέρινθος, δ Άθυρας, ή Μήδεια 
και άλλαι κωμοπόλεις καί χωρία περί τήν πρωτεύουσαν. Ούτως από τού Φε
βρουάριου τού 1453 ή Άγχίαλος κατελήφθη υπό τών Τούρκων, πιθανώς 
άνευ άντιστάσεως, ώς και αΐ άλλαι είρημέναι πόλεις, πλήν τής Σηλυβρίας, 
ήτις θαρραλέως επί μικρόν άντέστη· δ Ιταλός Pusculo, εύρεθείς έν Κων)πό· 
λει κατά τήν πολιορκίαν λέγει δτι καί ή Μεσημβρία άντέστη, ένφ δ Δούκας 
οΰδέν περί τούτου γράφει '*)> Ή  μετά τήν Άλωσιν καταφυγή πολλών έπι- 1 2

1) Miklosih—Muller, Acta Patriarchatus Constantinopol., t. II, p. 345—347.
2) Δούκας, Ίστορ. σ. 258. «Ήν γάρ δ Καρατζιά μπέγις προ καιρού (προ τού 

Μαρτίου 1453) σταλάεΐς συν δυνάμει εις τά τοΰ Πόντου κάστρα, ήγουν Μεσημβρίαν, 
Άχελών, Βυζόν καί τα λοιπά καί προς εαυτόν έποιήσατο. Όμοίως καί πρός τήν Ση- 
λυβρίαν κείμενα πυργία τού 'Αγίου Στειράνου σΰν πόλεμός λαβών πάντας τούς ένδον
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τρανών οΐχων της προηευούσης εις Άγχίαλον και Μεσημβρίαν άποδεικνύει 
ότι αί πόλεις αύται δεν ύπέστησαν καταστροφάς κα'ι δηώσεις. Κατά την "Α- 
λωσιν της Πόλεως οΐ έπιζήσαντες της σφαγής της 29 Μαΐου— καί ήσαν οΐ 
φονευθέντες περίπου 50.000—πλήν των διαφυγόντα)ν επί Βενετικών και της 
Γενούης πλοίων και τών παραμεινάντων μεταξύ τών Ευρωπαίων του Γα
λατά, ήχμαλωτίσθησαν και δέσμιοι άπήχθησαν εις στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως άνά την Θράκην υπό Τούρκων στρατιωτικών προς πώλησιν η εξαγο
ράν* μετ' όλίγας δέ ημέρας πολλοί τών εκουσίως κατά την "Αλωσιν παραδο- 
θέντων και τυχόντων άμνηστείας, ίσως δέ και έκ τών πόλεων και χωρίων 
τής Θράκης, έσπευσαν εις άναζήτησιν και εξαγοράν αιχμαλώτων. Ούτως ό 
αξιωματικός τοΰ ελληνικού στρατού Θεόδωρος Σοφιανός, ανεψιός αδελφής 
Γεο^ργίου Σχολαρίου, έκ τών αγωνιστών τού παρακτίου φρουρίου τού Κε
ρατίου κόλπου, ελεύθερος ήδη, περιερχόμενος τά στρατόπεδα τούτα, προς 
άνεύρεσιν τής μητρός και τού θείου, εΰρεν αυτούς παρά την Άδριανούπο- 
λιν 4), ένθα κατέστησεν γνωστόν εις τον κύριον τών αιχμαλώτων Τούρκον 
άρχοντα την ιδιότητα και τό αξίωμα τού Σχολαρίου, τον όποιον και εξαγο- 
ράσας έπανέφερεν εις Κων)πολιν, ένθα τυχών τής εύμενείας τού Σουλτάνου, 
έλαβε την άδειαν ν3 άνασυστήση την Μονήν Χαρσιανίτου, ής ήτο ηγούμενος 
προ τής άλώσεοος και νά συνάθροιση εκεί περί εαυτόν τούς περισωθέντας μο
ναχούς αυτής. Τοιούτοι πολΐται εν Κων)πόλει άφεθέντες ελεύθεροι ήσαν πολ
λοί καί σύν τώ χρόνω ήρχισαν εμφανιζόμενοι κατά μονάδας ή καί μικράς 
ομάδας οί κατά τάς πρώτας ημέρας άποκρυβέντες άλλοτε εύποροι αστοί καί 
έμποροι καί έπαγγελματίαι καί κληρικοί προς άνασυγκρότησιν τού άπονε- 
κρωθέντος κοινωνικού βίου, αναγκαίου καί διά τούς κατακτητάς, έν τώ συ- 
νόλψ στρατιωτικούς. Εις τούς κληρικούς άνεγνωρίσθη ώς κέντρον τό Πα- 
τριαρχεΤον, μετατεθέν εις την Μονήν τής Παμμακάριστου, καί διετάχθησαν 
νά προβούν εις τήν εκλογήν Πατριάρχου. Έκλήθησαν προς τούτο οΐ Μητρο- 
πολΐται τών επαρχιών καί περί αυτούς συνελθόντας συνεκεντρώθησαν διάφο
ροι άνδρες έκ τών περισωθέντων γενών τής διαλυθείσης ελληνικής κοινωνίας, 
καί σταθμήσαντες τήν δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν καί τάς διαθέσεις τού 
κατακτητού, αΐτινες έν γενικαΐς γραμμαΐς ήσαν ήδη από ενός αΐώνος γνω- 
σταί έκ τού έν Μ. ’Ασία καί εις τάς ευρωπαϊκός επαρχίας τού Κράτους κα
θεστώτος, υπέδειξαν ώς πατριάρχην τον Γεώργιον Σχολάριον, από τοΰ 1449 
μοναχόν Γεννάδιον. Ούτος, μετά τινας δισταγμούς καί μετά τήν άξίωσιν τού 
Μωάμεθ, έδέχθη καί μετά επτά από τής άλώσεως μήνας, τήν 6 Τανουαρίου * 1

κατέσφαξεν. 01 δέ λοιποί πύργοι προσεκΰνησαν κα ί Έπιβάται/Όσοι γοϋν παρεδόθη- 
σαν αβλαβείς έσώύησαν. Οί δέ άντιοταθέντες άπεκεφαλίσΟησαν. 'II δέ Σηλυμβρίσ. 
μαχίμως άνθΐστατο».

1) ’Λδ. Ν. Διαμαντοπού?ωυ, Γεννάδιος ό Σχολάριος έν «Έλληνικοΐς» τόμ.
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1454 έχειροτονήθη επίσκοπος—πατριάρχης, εξασφαλίσας παρά του Σουλτά
νου πλήν των εκκλησιαστικών αύτοϋ δικαιωμάτων, όποια ειχον οΐ Πατριάρ- 
χαι και πρότερον, καί πολιτικά προνόμια εσωτερικής διοικητικής καί οικονο
μικής φΰσεως των κοινοτήτων.

Ή  περί το Εκκλησιαστικόν Κέντρον κίνησις καί ελευθερία, ήν έξησφάλι- 
σεν ό κατακτητής, καί ή εκδηλωθεΐσα επιθυμία του, δπως πυκνωθή ό πλη
θυσμός τής ερημωθείσης πρωτευοΰσης, ενεθάρρυνε τούς πολλαχού άποκρυ- 
βέντας φυγάδας να έπανέρχωνται βαθμηδόν εις την Πόλιν.Ή κατάληψις τής 
Κων)πόλεως καί ή στρατιιοτική κατοχή όλης τής χώρας, ή εκπλήρωσις δηλ. 
τοΰ μεγάλου ονείρου των Όσμανιδών ηγεμόνων έθηκε προσωρινώς τέρμα 
εις τό πολεμικόν πρόγραμμα τού Μωάμεθ, όστις έπεδόθη είς την μονιμο- 
ποίησιν τής κατακτήσεως. Έν πρώτοις ήτο φυσικόν νά καθορίση την θέσιν 
τού ύποταγέντος πληθυσμού, αλλοφύλου καί αλλοθρήσκου, προς τό κυρίαρ
χον μουσουλμανικόν τουρκικόν κράτος, δυσανάλογον αριθμητικούς ώς δλιγα- 
ριθμότερον των υπηκόων, στρατιωτικούς ισχυρόν, αλλά κοινωνικώς άκατάρτι- 
στον, με μόνον βιοτικόν κώδικα τό Κοράνιον, κώδικα θεοκρατικόν, επιτρέ- 
ποντα την συνύπαρζιν τού χριστιανικού καί τού ιουδαϊκού κόσμου (των λαών 
τής Βίβλου) μετά των οπαδών τοΰ Ίσλάμ. Ερχόμενοι μετά τούς ’Άραβας 
καί τούς Σελτσούκους Τούρκους, οΐτινες από τού η' καί τοΰ ιβ' αιώνος ειχον 
λύσει τά ζητήματα τής σχέσεως τοΰ νικητού Ίσλάμ προς τον ήττημένον χρι
στιανικόν κόσμον, καί μή έ'χοντές τι ίδιον έκ τής από ενός αιώνος εν Μικρά 
Άσία εγκαταστάσεώς των, οΐ Όσμανίδαι Τούρκοι παρέλαβον τό έτοιμον 
άραβο-σελτσουκικόν σύστημα διοικήσεως τών νέων υπηκόων. Τούτο ύπήρξεν 
ή βάσις τών συνεννοήσεων Μωάμεθ τού Β' μετά τών κληρικών τού Πατριαρ
χείου καί τών Ελλήνων προυχόντων κατά τάς διαπραγματεύσεις περί τής 
εκλογής Γενναδίου τού Σχολαρίου ώς ΓΙατριάρχου. Άλλ’ οΐ κατά την πρώ- 
την πεντηκονταετίαν άναθαρρήσαντες καί επιστρέψαντες εις την ΓΙόλιν φυ ; 
γάδες δεν ήσαν πολλοί. Ή  εύνοια τού Σου?αάνου καί τών αύλικών μεγιστά
νων προς ώρισμένους άνδρας, ών τινες καί αρνησίθρησκοι έγιναν, έξέθρεψε 
παλαιά οικογενειακά μίση, άτινα ήμπόδισαν πολλούς φυγάδας νά έπανέλ- 
θουν, τινές δε έπανελθόντες άφήκαν στενούς συγγενείς των εις τάς θρακικάς 
πόλεις. Τά κυριώτερα δέ τοιαύτα κέντρα, πλήν τών άπομεμακρυσμένων νή
σων (Κρήτης, Κύπρου καί τών βενετοκρατουμένων Ίονίων) ήσαν εν Θράκη 
ή Άδριανούπολις, ή Άγχίαλος καί ή Μεσημβρία. Εις ταύτας εγκατεστάθη- 
σαν διάφοροι κλάδοι τών οικογενειών Παλαιολόγων, Καντακουζηνών, Δου
κών, Βατάτσηδων, Ράλληδων, Τρανών, Χρυσοβέργηδων, Χρυσοσκουλαίων, 
Άσάνηδων, Γλαβάδων, Κομνηνών καί άλλων. Θεόδωρος ό Ζυγομαλάς εις 
σημείωμά, του από τού 1581 γράφει: «Εΐσίν ούν καί έτι ενταύθα Παλαιό- 
λόγων όσπίτια ολίγα, Κωνσταντίνου καί Μανουήλου τών αύταδέλφων, καί 
άλλα έως τών δέκα, πλείω δέ ή καί έλλάσω έκάστης γίνεται, μετρίως εύπο-
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ροΰντα η καί τέχναις προσέχοντα από Καντακουζηνών, από των του Ράλλη 
ακούεται, ετι και τά του Μάμαλη, από Νοταράδων, οι εΐσιν έν ΓΙε?ωποννήσφ 
οΐ πλείους, από Λατίνων (!), Μουζάλων, Βατάτζιδων και ετι Διπλοβατάτζι- 
δων λεγομένων, Άσαναίων, Χρυσολοίράδων, Λασκάρεων, Ευγενικών οΰτω 
ονομαζόμενων και άλλων γενών, ά καθ’ έκαστον γράφειν δύσκολον. Οΐ πλείους 
δέ τούτων ωνούμενοι τά τέλη τά βασιλικά και τελώναι όντες και εΐσπράττον- 
τες τά ετήσια τέλη, διάφορα όντα, άλλοι πλουτούσι τούτω τφ τρόπφ, άλλοι 
καί δυστυχοΰσι/Ως δένδρη δέ μεράδια διακεχωρισμένοι εΐσ'ιν ούτοι, τινές μέν 
και έν Κων)πόλει, έτεροι δέ εν ταϊς πόλεσι τοϋ Πόντου, ώς έν Άγχιάλορ, 
Μηδεία, Σωζοπόλει, Μεσημβρία και ταΐς τοιαύταις, οπού οΐ πλείονες, άλλοι 
έν άλλαις πόλεσιν η μετά υπηρεσιών, ώς ειπον, αυθεντικών διαπερώντες την 
ζωήν, η πραγματευόμενοι, η έργοις προσέχοντες, ΐνα τών αναγκαίων μη άπο* 
στέρωνται» ]). Ούτοι ταχέως έπεδόθησαν εις την έπιτόπιον παραγωγήν και 
τό έμπόριον και συν τφ χρόνιο έξετόπισαν τούς Γενοβέζους και τούς Βενε- 
τούς. Έν Άγχιάλφ διεχειρίζοντο τό κύριον προϊόν, τό άλας, άγοράζοντες 
παρά της κυβερνήσεως τό προνόμιον της έ’ξαγωγής αύτοΰ καί εις ξένας χώ
ρας. Μετά δέ της Ρωσσίας διεζηγον τό έμπόριον τών γουναρικών. Εις τό 
έμπόριον καί τών δύο προϊόντων διεκρίθη δ οίκος τών έν Άγχιάλφ Καντα
κουζηνών. Ούτος πολυμελής ών είχε διακλαδώσεις από τοΰ ιστ' αιώνος έν 
Κων)πόλει, έν Βλαχία καί Μολδαβία, πλουτίσας διά τοΰ έμπορίου, άποκτή- 
σας μεγάλας κτήσεις κατά μήκος της παραλίας τοΰ Εύςείνου μέχρι τοΰ Δου- 
νάβεως1 2 3), συγγενεύσας προς έγχωρίους Βλάχους φυλάρχους και κατά τον ιη' 
αιώνα ήγεμονεύσας της χώρας εκείνης. Έ ν Άγχιάλφ έγκατασταθέντας ηκο- 
λούθησαν πολλοί οικείοι καί ή παλαιοτέρα αυτών θεραπεία (γραμματείς, οι
κονόμοι, εμπορικοί πελάται), έτι δέ ιατροί καί διδάσκαλοι τών παίδων. Παρά 
Μαρτίνφ Κρουσίφ δημοσιεύεται επιστολή έξ Άγχιάλου τοΰ πρώτου γραμ- 
ματέως τοΰ Μιχαήλ τούτου προς τον έν τφ ΓΙατριαρχείφ Θεοδόσιον Ζυγο- 
μαλάν, πρωτονοτάριον της Μεγάλης ’Εκκλησίας, ου και δ αδελφός Σταμά- 
τιος, δ και Ευστάθιος Ζυγομαλάς έζη έν Άγχιάλφ, έν τη ι'πηρεσία τοΰ Καν- 
τακουζηνοΰ, δπόθεν έπρομήθευεν εις τον έν Κων)πόλει αδελφόν και εις τον 
πατέρα Ίωάννην Ζυγομαλάν διάφορα προϊόντα ή. Κατά τας άρχάς λοιπόν 
τοΰ ιστ' αιώνος καί δ πληθυσμός τής Άγχιάλου είχε σημαντικώς πυκνωθή 
καί ή έμπορική αυτής κίνησις ήτο σπουδαία και ή πνευματική κατάστασις 
αξιόλογος. Ή  παρουσία τοσούτων επιφανών οικογενειών καί ή άναμφισβή-

1) Παρά Κ. Σάθα, Βιογραφικόν σημείωμα περί τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου τοΰ 
Β', Ά θήνα ι 1870, σ. δ'.

2) Καισαρίου Δαπόντε, Κατάλογος ‘Ιστορικός, σ. 156. «Τοϋ τσελεμπή Μιχάλη 
τοΰ Καντακουζηνοΰ» δστις «έκατοικοΰσεν εις την Άγχίαλον, τά δέ τσιφλίκια του καί 
υποστατικά έφθαναν έως εις τον Δούναβιν».

3) Μ. Crusii, Turcograecia lib. I ll, p. 226—227.
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τητος ευημερία προϋποθέτει άνάλογον εκπαιδευτικήν κίνησιν. Κατά τούς 
χρόνους τούτους εύρίσκετο έν Άγχιάλφ ό γνωστός Χίος ιατρός Λεονάρδος 
Μινδόνιος, παρά τω όποίφ έμαθήιευσεν ό Ιερεμίας Τρανός, ό γενόμενος 
Μητροπολίτης Λαρίσης καί έκεΐθεν εκλεγείς τω 1572 Οικουμενικός Πατριάρ
χης (f 1595), οτε καί προσεκάλεσεν έξ Άγχιάλου τον Μινδόνιον ως καθηγη
τήν τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας, ένθα έδίδαξεν Ησίοδον καί τούς Γραμ
ματικούς Άμμώνιον καί Έρμογένη, επί τής Σχολαρχίας Ίωάννην Ζυγο
μαλά *). Αυτός ό Μιχαήλ Καντακουζηνός μετέφερεν εις Άγχίαλον τήν προ 
μικρού εκ τού λατινικού ελληνιστί μεταφρασθεΐσαν Αύγουσταίαν 'Ομολογίαν 
τού Μελάγχθονος, προς μελέτην καί κρίσιν αυτής, καί μετέφρασεν αυτήν εις 
τήν άπλουστέραν ελληνικήν εκ τής εις τήν άρχαίαν άποδόσεως αυτής1 2). Ό 
δε επίσκοπος Δαμασκηνός ό Στουδίτης εις αυτόν αφιέρωσε τήν υπό τόν τίτ
λον «Φυσιολόγος» συλλογήν αυτού εκ των αρχαίων φιλοσόφων καί ιδία τού 
Άριστοτέλους3). 'Ότι οι Καντακουζηνοί τού ιστ' αιώνος έκαλλιέργουν τά 
γράμματα μαρτυρεί ή ύπαρξις τότε έν Κων)πόλει Βιβλιοθήκης Καντακονζη- 
νώ ν4) καί Συμβόλαιον τού Γεωργίου Δουσιάδου, λαβόντος «παρά τον τι~ 
μ ίον  άρχοντος Γεωργίου Καντακουζηνοΰ» χειρόγραφον τής Ιστορίας Γεωρ
γίου τού Άκροπολίτου, καί άλλο «Μιχαήλ Σικελιώτου, προς έκτύπωσιν, επί 
αμοιβή τού ήμίσεως κέρδους εκ τής πωλήσεως5). «'Έτερος Καντακουζηνός τής 
Κων)πόλεως έπώλησεν άντίγραφον των Πρακτικών τής Τρίτης έν Έφέσφ 
Οικουμενικής Συνόδου. Ό ανωτέρω άναφερόμενος Γεώργιος Καντακουζηνός 
παρέδωχεν εις τόν Δουσιάδην επί τοΐς αύτοΐς όροις προς έκτύπωσιν καί δύο 
χειρόγραφα τού « ’Ιχνηλάτου» καί τού «Στεφανίτον» 6), ώς σημειούται έν 
ύστερογράφφ τού Συμβολαίου. ΓΙρός τόν άρχοντα Δημήτριον Καντακουζη- 
νόν τφ 1603 «Μέγαν δομέστικον τής τού Χριστού Μ. ’Εκκλησίας», δ Μη
τροπολίτης Άγχιάλου Αθανάσιος (1593 —1609) έδώρησε τό ύπ’ άριθ. 135

1) Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης έν Νέοι Έλληνομνήμονι IX, σ. 472. Τφ 1576 ό 
'Ιερεμίας, διά τήν άπάντησιν εις τήν επιστολήν των περί τόν Μαρτίνον Κρούσιον 
καθηγητών τής Τυβίγγης, συνειργάσθη μετά του Μινδονίου. Κ. Σάθα, Βιογραφικόν 
σημείωμα περί τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου Β', σ. λ'—λα'.

2) Ή 'Ομολογία εστάλη τφ 1575 είς εξ αντίτυπα, ων έν διά τόν Πατριάρχην 
Κων)πόλεως Β' καί έν διά τόν Καντακουζηνύν έν αρχαία ελληνική τοΰ Μελάγχθονος 
ήν ό Μιχαήλ μετέφρασεν είς απλοελληνικήν. Grusii. Turcograecia, σ. λ'—λα'.

3) Ε· Legratid, Bibliographic Hellenique dti XVII siecle t. 7, p. 443—445.
4) Β. Μυστακίδου, Κατάλοιπα No 135, 5 έν Έπετηριδι Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών, έτος ΙΕ' (1939). σ. 386.
5) Τό Συμβόλαιον υπέγραψαν δ Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Με?ώτιος δ Πηγάς 

καί δ πρέσβυς τής ’Αγγλίας Eduard Barton. Ε· Eegrand, Bibliographic Helle
nique, t. 4, p. 352—353 .

6) Περί τούτων βλέπε έν Κρουμπάχερ—Σωτηριάδου 'Ιστορία τής Βυζαντινής 
Λογοτεχνίας, τ. 3, σ. 219 κέξ,
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χειρόγραφον τής εν Καΐρφ Πατριαρχικής Βιβλιοιθήκης *).
Την πνευματικήν ταΰτην κίνησιν επεχείρησε νά ολοκλήρωσή δι’ δλον 

τό έθνος ό μέγας Οικουμενικός Πατριάρχης 'Ιερεμίας δ Β' δ Τρανός δ Άγ· 
γιαλίτης, φίλος στενός ή και συγγενής των Καντακουζηνών και Παλαιολό- 
γων τής Άγχιάλου, διά τής διατάξεως τής μεγάλης Τοπικής Συνόδου του 
1593, δι’ ής έπεβλήθη εις τούς αρχιερείς των επαρχιών ή ΐδρυσις και συν- 
τήρησις Σχολείων και ή ύποστήριξις των θελόντων νά διδάσκουν καί των 
φιλομαθών 1 2 3). Οΐ έν Άγχιάλφ Καντακουζηνοι συνεδέθησαν και διά συγγέ
νειας μετά τοΰ ετέρου βυζαντινού οϊκου τών Ράλληδων ιδίως τών εγκατεστη
μένων έν Άνδριανουπόλει 8). Έκ τών ανωτέρω έκτιθεμένων εξάγεται άναμ- 
φισβητήτως δτι κατά τον ιστ' αιώνα ή σπουδαιοτάτη εν Άγχιάλφ μορφή 
ήτο Μιχαήλ δ Καντακουζηνός και ό οικύς του, τού δποίου κλάδος παρέμεινεν 
έν Κων)πόλει 4 5 6). Εκμισθωτής και έπιστάτης τών έν Άγχιάλφ αλυκών τού 
Κράτους ε), ταχέως έπλούτησεν, ηΰξησε τήν κτηματικήν περιουσίαν του και 
διά τοΰ μετά τών παραδουνάβιων χωρούν και τής Ριοσσίας εμπορίου έπέτυχε 
τήν μονοπώλησιν τών γουναρικών διά τήν συυλτανικήν αυλήν και τούς Τούρ
κους μεγιστάνας e). Έκ τούτου ή δύναμις αυτού τόσον ηύξήθη, ώστε νά 
θεωρήται δ επιφανέστατος τών τότε Ελλήνων, «δ αρχών σήμερον τών Ε λ
λήνων», ως έλεγεν δ Κρούσιος, ή «ή τών Γραικών ελπίς» ώς έγραφε προς 
τον Θεοδόσιον Ζυγομαλάν ό Μονεμβασίας Μητροπολίτης Μιχαήλ δ Σφι- 
ρός 7). Ό Μιχαήλ ήτο υιός τού Κωνσταντίνου Καντακουζηνού, κατά τον 
Δαμασκηνόν Στουδίτην, γράφοντα έν τφ «Φυσιολόγφ» αυτού :

1) Γ. Χαριτάκη, Κατάλογος τών χρονολογούμενων Χειρογράφων τής Πατριαρ
χικής Βιβλιοθήκης Κάιρου, έν Έπετηρ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, έ'τ. Δ' (L937) σ. 135 — 136.

2) Άδ. Ν. Διαμαντοποΰλου, Ό Μέγας Πατριάρχης Κων)πόλειος Ιερεμίας ό Τρα
νός καί ή κατάστασις τοΰ έθνους κατά τον ιστ' αιώνα, εν Θρακικοΐς, τ. ΣΤ' (1935).

3) "Οπου επί τινα χρόνον έγκατεστάθη δ νεόγαμος ’Ανδρόνικος Καντακουζηνός 
μετά τής νεαράς συζύγου του Ρέας Ράλλη. Crusii, Turcograecia, έ'νΟ-’ ανωτέρω.

4) Έν Άγχιάλω είχε μεγαλοπρεπές μέγαρον: ubi magnificentissimas habet, 
Crusius ib. 68.

5) Crusius αύτ. «Μιχαήλ ό Καντακουζηνός έπιστάτης τών τουρκικών αλυκών, 
νυν ζών έν Άγχιάλω, τφ αΰτοΰ υίώ γάμους μεγαλοπρεπεστάτους τελέσει, άγομένψ 
κόρην εύγενή παλαιάς έλληνίδος γενεάς τών Ραλών. Ό πατήρ τή κόρη δίδωσι προίκα 
είκοσακισχίλια δουκάτα, πλήν τής έσθήτος καί άλλων πολυτίμων κειμηλίων. Ό πα
τριάρχης Ιερεμίας κληθείς ού δύναται παρεΐναι- απέρχεται δ’ εις τούς γάμους ό 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ’Ιωάννης Άργυρόπουλος, μέγιστος τοΰ τε Πατριάρχου 
καί τοΰ Μιχαήλ φίλος».

6) «Α ντί 60.000 δουκάτων κατ’ έ'τος τά αναγκαία τή Αυλή καί τάς πολύτιμο- 
τάτας μηλωτάς τής Μοσχοβίας προμηθεύει». Gerlach έν Turcograecia lib III, p. 224*

7) Crusius αύτ. σ. 225. Είς ταΰτα όμως ό Ζυγομαλάς άποκρινόμενος υπενθυ
μίζει τό τοΰ Δαυίδ «Μή πεποίθατε έπ’ άρχοντας, έπί υιούς ανθρώπων, οΐς ούκ έ'στι 
σωτηρία» (σ. 226—227), Ό Μιχαήλ έλαβε διά τόν ένα τών τριών υίών του νύμφην
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« ’Έγρεο, Κωνσταντίνε, μεγακλεες ενχος άνάκτων, 
εγρεο ϊν° ε ίσ ίδοις εΐκελον ήμ ιΰέο ίς  
Μιχαήλον, υιόν, Βυζαντίδος ενδοϋτ γαίης, 
ήμετέρης γενεής κόσμον άριπρεπέα» J).

'Ότε το 1571 ό τουρκικός στόλος κατεναυμαχήθη υπό τ0  ̂ ίσπανοαυστριακοϋ 
παρά τάς Έχινάδας νήσους (την συνήθως λεγομένην Ναυμαχίαν τής Ναύ
πακτού), ό Μιχαήλ Καντακουζηνός έδώρησεν εις τον Σουλτάνον 15 πολεμικά 
πλοία, «τριήρεις», ώς λέγει ό Κροΰσιος. Έκ τουτου ή επιρροή αυτου και 
τοϋ οίκου του άπέβη μεγάλη. Ή  Εκκλησία έτίμησεν αυτόν διά του αξιώμα
τος του Μεγάλου Δομεστίκου, οι δε τοΰρκοι μεγιστάνες έτίμων αυτόν και έξε- 
τέλουν τάς συστάσεις αϋτοϋ εις ζητήματα Εκκλησιαστικά * 1 2), εις τά όποια 
ζωηρώς άνεμειγνΰετο ό Μιχαήλ είτε αυτοπροσώπως είτε διά των εν Κων- 
σταντινουπόλει συγγενών του 3). Οΐ εν Κων)πόλει Καντακουζηνοι και πρό- 
τερον ήσκουν μεγάλην επιρροήν εις τον βίον τοϋ Πατριαρχείου.Ό «αρχών» 
Δημήτριος Καντακουζηνός μετά τοϋ όίρχοντος Ξενάκη συνοδεΰσαντες τον Πα
τριάρχην 'Ιερεμίαν τον Λ' (1520—21 β' 1523—37 και γ' 1537—1545) εις 
το Συμβοΰλιον τοϋ Διβανίου, όπως άναστείλουν τήν έκτέλεσιν τοϋ εΐσηγήσει 
των Ουλεμάδων έκδοθέντος φετφά προς κατάληψιν των ναών τής Πρωτευ- 
ουσης, επέτυχον ν’ άκυρωθή τό φοβερόν εκείνο διάταγμα 4). Ό «αρχών» 
Αντώνιος Καντακουζηνός ό Μινοράτος μετασχών τής επί Ίωάσαφ Β' τοϋ 
Μεγαλοπρεποΰς συγκληθείσης τφ 1565 συνόδου, συνετέλεσεν εις τήν πτώσιν 
τοϋ πατριάρχου εκείνου, κατηγορηθέντος επί σιμωνεία 5). Ό Μιχαήλ μετά

τήν κόρην τοϋ ήγεμόνος τής Βουλγαρίας Mircea, άλλ’ ό γάμος διελυθη κατά τό είς 
Άγχίαλον ταξείδιον των νυμφίων. (Σάθα, Σχεδίασμα σ. 8).

1) Em. Eegrand, Bibliographie Hellenique dll XVII s . , t, I, p. 443—445.
2) Στενώς συνεδέετο μετά τοϋ Μ. Βεζΰρου Σόκολη πασά ( ΐ 1579). Παρά τούτου 

μαθών ό Μιχαήλ τήν δυσφορίαν τοϋ ’Ιμάμη τοϋ Σουλτάνου επί τή εξαιρετική τιμή, 
δι’ ής ό Μ. Βεζΰρης περιέβαλε τον άπιστον Γραικόν, εγειρόμενος καί οϊκείως προσ- 
φωνών αυτόν, τόσον περιποίηση αυτόν διά πολυτίμων έξ Άγχιάλου διόρων, όίστε είς 
συνάντησίν των παρά τφ Σόκολη πασά προσηκωθείς έχαιρέτισεν αυτόν οίκειότατα, 
προς κατάπληξιν τοϋ Μ. Βεζΰρου, οστις μαθών τά γενόμενα είπε προς τον Καντα- 
κουζηνόν τό διατυμπανισΟ'έν «ή ό Σατανάς είσαι σΰ ή τοϋ Σατανά ό υιός—γιά Σεϊ- 
τάν σιν γιά Σεϊτάνογλου σουν». Καισ. Δαπόντε έν Ίστορ. Καταλόγω, σ. 155—15G.

3) Οϋτω τόν φίλον εί μή καί συγγενή του Ίωάσαφ, μητροπολίτην Θεσσαλονί
κης, συκοφαντησέντα τφ 1571 οτι άνεκοίνωσεν εις φίλους του έν Ευρώπη τά τής 
καταστροφής τοϋ τουρκικού στύλου κατά τήν ναυμαχίαν τής Ναυπάκτου καί κινδυ- 
νεΰσαντα νά σανατωθή, έσωσεν ό Μιχαήλ διά τοϋ φίλου του Μ. Βεζύρου Μεχμέτ 
πασά. (Steph. Gerlach, Tage—Bucli 1674, p. 200 καί 215—216 καί M. Crusii, 
Turcograecia, VII, p. 506).

4) M. Crusii, Turcograecia, p. 163 . Ή άκΰρτοσις έγινεν επί τή ένόρκφ μαρ
τυρία δύο ύπεραιωνοβίοον γενιτσάρων δτι ή Πόλις παρεδόθη είς τόν Μωάμεθ1 διά 
συνθηκολογήσεως.

5) Μ. Crusii Turcograecia p. 170 . Ή κατά τοϋ Ίωάσαφ έχθρα τοϋ Μιχαήλ
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τήν πτώσιν του Ίωάσαφ Β' (1565) ύπεστήριξε χήν εκλογήν Μητροφάνους 
του Γ' (1565—1572), άλλα μετά επταετή άτυχή πατριαρχείαν εγκατέλειπεν 
αυτόν και άνατραπέντα αυτόν υπό τής Συνόδου κα'ι των κληρικών τοΰ Πα
τριαρχείου, ενήργησε ν ’ αποστολή εξόριστος εις "Αγιον ’Όρος, καί επέβαλε 
την εκλογήν τοΰ Λαρίσης 'Ιερεμίου  τοΰ Τρανού συμπολίτου του εξ Άγχιά- 
λου και ίσως συγγενούς του (1572—1595). Κατά τον Hammer ό Μητροφά- 
νης άνετράπη «μετά άκλεά πατριαρχείαν, μή δυνηθείς νά ικανοποίηση τήν 
δσημέραι εντεινομένην απληστίαν τοΰ αθλίου αΰτοΰ προστάτου Καντακου- 
ζηνοΰ» ΰφ’ ου καί κατεμηνΰθη ώς προδότης μυστικών τοΰ κράτους *). Τφ 
1577 ό "Ελλην μεγιστάν ύπέπεσεν εις τήν δυσμένειαν τοΰ Σουλτάνου * 1 2) καί 
τήν 3 Μαρτίου τοΰ επομένου έτους 1578, εν άγνοια τοΰ φίλου αΰτοΰ καί 
προστάτου Μ. Βεζύρου Σόκολη-πασά εφονεΰΟη άπαγχονισθείς υπό επί τοΰτφ 
άποσταλέντος άνακτορικοΰ τσαούση.

Ό θάνατος αΰτοΰ άμέσως διετυπώθη εις δραματικ-όν θρΰλον άνά τά στό
ματα τοΰ λαοΰ. Ή  περιουσία του έδημεύθη καί τά τέκνα κάτεδιώχθησαν καί 
τά βιβλία του τήν 21 ’Απριλίου έπωλήθησαν διά πλειστηριασμοΰ. Μετ’ οΰ 
πολύ δμως άποκαλυφθείσης τής κατ’ αΰτοΰ ραδιουργίας, ή περιουσία αΰτοΰ 
επεστράφη εις τον υιόν του ’Ανδρόνικον Καντακουζηνόν «άνδρα άγαθόν καί 
πλούσιον» 3). Είχε δέ δ Μιχαήλ τρεις υιούς, τον ’Ανδρόνικον τούτον, ιόν Δη- 
μήτριον, γεννηθέντα τφ 1556, καί τον Ίωάννην τώ 1570.Ό ’Ιωάννης δ’ οΰ- 
τος ή Γιαννάκης διωρίσθη πρώτος διαγγελεΰς (καπουκεχαγιάς) τοΰ ήγεμόνος 
τής Βλαχίας Μιχαήλ-βόδα, δ δέ τούτου υιός Κωνσταντίνος Καντακουζηνός ήτο 
μέγας ποστέλνικος(άρχιθαλαμηπόλος) τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας Γρηγόρ-βόδα 
τοΰ Γκίκα, δστις καί τόν έθανάτωσε 4). Υιός δέ τούτου ήτο δ Σερβάν-βόδα 
Καντακουζηνός, δστις διατελέσας Μ. Λογοθέτης διεδέχθη τφ 1684 εις τήν ήγε-

προήλθεν έκ τής άναμίξεως τοϋ πατριάρχου τούτου είς τόν διαλυθέντα γάμον τοΰ 
υίοΰ του μετά τής θυγατρός τοϋ Βλάχου ήγεμόνος Mircea, τήν οποίαν ό Ίωάσαφ 
έζήτησεν άμέσως σύζυγον τοϋ ίδιου άνεψιοϋ. Τοΰτο έξώργισε τόν Μιχαήλ, δστις καί 
διά τοΰ ’Αντωνίου προυκάλεσε τήν πτώσιν τοϋ πατριάρχου. Δωροθέου Μονεμβασίας 
Χρονογραφία παρά Κ. Σάθα : Βιογραφικόν Σχεδίασμα σ, 8.

1) Hammer, Histoire de l ’empire Ottoman, t. VI, p. 6o, trad. fran9aise.
2) Κατά τόν Κρούσιον ήδη πρότερον, τφ 1576 «διά τινα εγκλήματα υπό τοϋ 

Σουλτάνου είς τά δεσμά έρρίφθη, διότι τήν ίσχΰν αύτοϋ, είς ήν υπό τοΰ Σελήμ άνή* 
χθη, μετεχειρίσθη κατά των χριστιανών, δ ι’ δ τοΐς τε "Έλλησι καί τοϊς Τούρκοις 
άπήρεσκεν, ώστ’ έκ τούτου Σεϊτάν όγλάν τ. έ. διαβόλου υιός άπεκλήθη. ’Απολυθείς 
δμιος των δεσμών μέγας πραγματευτής τοϋ Σουλτάνου εύνοία τοϋ υπάτου πασά κα
τέστη». Crusii Turcograecia p. 226

ο) Έν σημειώματι τοΰ κώδ. 652 φυλ. 529β τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών 
γράφεται «1585 έν τή Κων)πόλει ζή σήμερον ’Ανδρόνικος Καντακουζηνός αρχών, ό 
τοϋ κρεμασθέντος Μιχαήλ υίός, άνήρ αγαθός, πλούσιος, αξιωματικός (έ'χων πολιτικόν 
αξίωμα), ω έδιυρήσατο ό Τοΰρκος τά τοϋ πατρός». Έλληνομνήμων, τ. I, σ. 181.

4) Καισ. Δαπόντε, Ίστορ. Κατάλ. σ. 154—155.
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μονίαν της Βλαχίας τον εις Μολδαυ'ίαν μετατεθέντα Λούκα-βόδα *). Ούτος 
λοιπόν δ Μιχαήλ-τσελεμπής ύπήρξεν δ γεννάρχης των έν Άγχιάλφ Κατακου- 
ζηνών, άνήρ εκ του γένους της παλαιάς βυζαντινής οικογένειας των Καντακου- 
ζηνών, ής αί άρχαί άνατρέχουσιν εις τον ΙΒ' αιώνα, ητις έδωκεν έ'να άτυχέ- 
στατον αύτοκράτορα εις τον θρόνον της Κων)πόλεως, άλλα καλούς στρατη
γούς και πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντας και ηγεμόνας καί άλλους 
άρχοντας εις τάς παραδουναβείους χώρας, καί τής δποίας κλάδοι υπό τό αυτό 
δ'νομα μέχρι σήμερον υπάρχουν έν Ρουμανία καί Ρωσία. Περί τό δνομα τοΰ 
Μιχαήλ συνυφάνθησαν δ θαυμασμός των συγχρόνεον καί ή συκοφαντία τής 
έμπαθείας. Ή  περί τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ατασθαλία τού ΙΣ'Γ' καί 
τοΰ ΙΖ' αΐώνος συνεσώρευσαν τόσην κακίαν, ώστε ή είκών τοΰ έθνους καί 
τής εκκλησίας διαγράφεται εντός πλαισίου σκιερού, εντός τοΰ δποίου δλίγαι 
μεγάλαι έθνικαΐ μορφαί αγωνίζονται νά περισώσουν τό έθνος από των εσω
τερικών καί εξωτερικών εχθρών : τής φιλαρχίας, θυσιαζοΰσης πάσαν ηθικήν 
αρχήν, τής απληστίας καί τής άμαθείας, καί τοΰ εξωτερικού πολιτικού αντα
γωνισμού, τού Παπισμού καί τού Προτεσταντισμού, έξυπηρετουμένων υπό 
τών ευρωπαϊκών τής Δυσεως δυνάμεων, με διαιτητήν τού άγώνος τούτου τήν 
Τουρκίαν, τήν μετά τον θάνατον Σουλεϊμάν τού Β' (1565) παραδοθεΐσαν εις 
τήν πολιτικήν τού χαρεμιού καί τών ανηλίκων Σουλτάνων, τού ανταγωνισμού 
τής στρατοκρατείας τών Γενιτσάρων καί τών Ουλεμάδων καί τής άρξαμένης 
έν Μ. Άσία διοικητικής άποσυνθέσεως. Είναι εύνόητον λοιπόν δτι Μι
χαήλ δ Καντακουζηνός έδυσφημίσθη υπό τινων έκκλησιαστικών άνδρών, οΐτι- 
νες εύρον αυτόν πολέμιον τής προσωπικής πολιτικής των ή τοΰ κακού ιδιω
τικού των βίου, βλάπτοντες τήν Εκκλησίαν.Ίωάσαφ δ Β' καί Μητροφάνης 
δ Γ\ καίπερ εις αυτόν όφείλοντες τήν έκλογήν των καί ύποστήριξιν, άπεμα- 
κρΰνθησαν τού θρόνου έγκαταλειφθέντες ύπ’ αυτού, δτε προσέκρουσαν εις 
αυτόν καί άπέτυχον εις τήν διοίκησιν τής Εκκλησίας. Ό  νεπωτισμός καί ή 
απληστία τοΰ Μητροφάνους ήσαν πασίγνωστα καί αναντίρρητα, δι’ ών έπε- 
βάρυνε τήν Εκκλησίαν διά μεγάλου χρέους, Οί πατριάρχαι ούτοι ειχον ίδιον 
συγγενών καί φίλων περιβάλλον, ου τά συμφέροντα έπασχον εκ τής πτώσεως 
αυτών, άπήχησις δέ τούτου υπήρξαν αί κακόπιστοι δυσμενείς περί τών αντι
πάλων* διαδόσεις καί αί παρά τοϊς Τούρκοις προδοτικά! καταγγελίαι, έν οις 
καί περί τού "Ελληνος μεγιστάνος. Άλλ’ έξ αντιθέτου εχομεν πλειάδα δλην 
άνδρών συγχρόνων, διακριθέντων έν τώ εκκλησιαστική) καί έθνικφ βίφ και 
τούς ξένους περί τον Κρούσιον σοφούς, οΐτινες μαρτυρούσι περί αυτού εύ- 
μενώς, έτι δέ τήν κοινήν δμολογίαν περί τής υπέροχου αυτού θέσεως έν τφ 
έθνει, ητις εύεργετικώς επηρέαζε καί τήν τουρκικήν αυλήν. Εις αυτόν ζώντα 1

1) Καισ. Δαπόντε αύτ. σ. 154, Κατά τον Ά θ . Ύψηλάντην (Τά μετά τήν "Αλω- 
σιν σ. 67 καί 183).
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έτι ό επίσκοπος Δαμασκηνός ό Στουδίτης άφιερώσας τόν «Φυσιολόγον» αυ
τοί, προέταξε το έξης προσφώνημα :

Έγρεο, Κωνσταντίνε, μεγακλεές εύχος άνα'κτων, 
έγρεο, ιν5 είσίδοις εΐκελον ήμιθέοις 
Μιχαήλον, υιόν, Βυζαντίδος ένδοθι γαίης, 
ήμετέρης γενεης κόσμον αριπρεπέα.
Ει γάρ ό πανδαμάτωρ βασκήνας άπλετα αιών 
Χριστιανών φΰτλης ώλεσεν άγλαϊην,
Άλλ3 ουν τόνδε λίπε ζαλωτόν ενι πολέεσσι,
Χάρμα μεν εύσεβέων, τραύμα δέ δυσμενέων.
Ζφη έτη πλείω, κακών έκτοσθεν απάντων, 
άμμιχα ξύν παισίν Άνδρονίκφ χάτέρφ» ‘)·

Ό θάνατος αυτοί, γενόμενος εξ ίιφαρπαγής, τη άγνοια τοΰ φίλου αυτοί 
Μ. Βεζΰρου Σόκολη πασά, κατέστη θρίλος εις στίχους και είναι έν τών παλαιο- 
τέρων ελληνικών δημοτικών ασμάτων, δημοσιευθέν υπό του Fauriel, ώς έξης :

Θέλω νά κάτσω να σάς πώ, πολλά νά θαμαχθήτε 
τις ητον πού τον έλεγαν Κνρίτσης δ Μιχάλης.
Ε!χε τον βιόν αριθμητόν, την άφεντειάν μεγάλην 
και κάθονταν στο σπίτι του, κακό δεν είχ’ ό νοίς του.

5 "Ενα ροκά άνάγνωσαν μέσα εις τό Διβάνι,
όπου τον κόσμον χάλασε, τον πόλεμον γυρεύει.
'Ως τάκουσεν ό βασιλιάς πολλά του κακοφάνη'
Μηνά τον καπιτζήμπαση, γοργά τον συντυχαίνει:

— Γοργά νά πας στον Άχελόν, στο σπίτι τοΰ Μιχάλη,
10 εκεί εμπρός στην πόρτα του νά δης νά τον κρεμάσης,

και τον μικρόν του τον υιόν νά δης νά τόνε πιάσης.
Μεσάνυχτα ξεπόρτισε, στον ’Αχελόν έπηγε, 
ωσάν πουλί επέταξε, ωσάν σαγΐττα πήγε.
Σάν τόν δεν ό Μιχάλμπεης έπροσηκώθηκέν τον.

15 —Ήρθες καλώς, αφέντη μου, κάτσε νά γευματίσης.
—Δεν ήρθα 3γώ γιά τό φαγί ούτε γιά τό ποτήρι, 

τόν λόγο πούπε ό βασιλιάς τό θέλημα νά κάμω. 1
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1) Em. Legrand, Bibliographic Hellenique du XVI s., t. I, p. 443—445, έξ 
Αντιγράφου τοΰ κώδ. 569 τοΰ έν Κων)πόλει Άγιοταφικοΰ Μετοχιού καί έν Χειρογρ. 
158 φύλ. 133 του i t ’ αι. τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. Βλ. Επετηρίδα Έταιρ. 
Βυζ. Σπουδών, έτ. IF  (1937), ο. 51. Τήν δ’ έπιστολήν τής άφιερώσεως γράφει : «Τφ 
εύγενεστάτω καί ένδοξοτάτω έν Άρχουσι κΰρ Μιχαήλφ τφ Καντακουζηνφ και Με- 
γάλφ Δομεστίκφ ευ πράττειν».
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Και to σχοινίν επέταξε και τον λαιμόν τ’ εύρήκε 
κι’ ευθύς στην πόρτα πιάνει τον εκεί και τον κρεμάει 

20 και τον μικρόν του τον υιόν ειδεν και τόνε πιάνει'
στο κάτεργον τον έβαλεν μέ όλον του τον βίον *).

Έ ν Άγχιάλφ δε έκ παραδόσεανς έδεικνύετο καί ό τόπος τού μεγάρου 
του εις το Λιμνιό. Κατά τούς αυτούς χρόνους ή Άγχίαλος έδωσεν εις την 
Εκκλησίαν καί τό ’Έθνος έτερον επιφανή άνδρα 'Ιερεμίαν  τον Τρανόν, Πα
τριάρχην Κων)πόλεως (5 Μα'ίου 1572—Σεπτ. 1595). Έκ τοϋ ο’ίκου των 
Τρανών η Τρανούλη (ώς μέχρι τέλους τού ΙΘ' αιώνος εκαλούντο οί απόγονοι 
αυτού,) εγεννηθη τώ 1536 καί έξεπαιδεύθη τό πρώτον έν τη πατρίδι του καί 
βραδύτερον ίσως έν Κων)πόλει. Έν Άγχιάλφ έμαθητευσε παρά τφ ΐατροφι- 
λοσόφφ Λεονάρδφ Μιγδονίορ τφ Χίφ, έπειτα ηκουσε και Θωμά τού Έλεα- 
βοΰλκου καί τών τούτου μαθητών 'Ιεροθέου Μονεμβασίας, Αρσενίου Τορ- 
νόβου (τού ΓΙαλαιολόγου), Δαμασκηνού τού Στουδίτου καί Ματθαίου τού 
Κρητός. Τφ 1565 έγινε μητροπολίτης Λαρίσης εις διαδοχήν Νεοφύτου, καί 
παρην εις την καθαίρεσιν Ίωάσαφ τού Β' (1565) καί μετά επτά έτη διεδέ- 
χθη τον παυθέντα διάδοχον εκείνου Μητροφάνη τον Γ' εκλεγείς ύπο Συνό
δου 22 ένδημούντων αρχιερέων, τών «κληρικών αρχόντων» τού Πατριαρ
χείου καί τού συνόλου τών Ελλήνων άρχόντων της ΙΙόλεως καί τού Γαλατά, 
ώς «‘ϋ'εοπρόβλητος άρχιερενς, δίκαιος, άμεμπτος, άληϋινδς θεοσεβής, έλεή- 
μων, όσιος, ακακος καί αμ ίαντος» . Σελίμ ό Γ' έχορήγησεν εις αυτόν σχετι
κόν βεράτιον τών έκκλησιαστικών καί πολιτικών προνομίων, μεθ’ ο συναι- 
νέσει καί άποφάσει τών παρευρεθέντων 22 Μητροπολιτών καί Επισκόπων 
καί τών «τιμιωτάτων κληρικών», έπελήφθη της Θεραπείας τών δεινών τού 
έκκλησιαστικοΰ βίου, διά της έπιβολής τού κύρους τών άποστολικών καί συ
νοδικών κανόνων καί τών τού Μ. Βασιλείου κατά της μαστιζούσης την Ε κ 
κλησίαν σιμωνίας, τού διεφθαρμένου βίου τών μοναχών καί της άμαθείας 
τού λαού. Εις τό πολλαπλούν τούτο έργον ό 'Ιερεμίας ένήργησε δραστηρίως, 
όμοθύμως ύποστηριζόμενος υπό πλειάδας σοφών μητροπολιτών, τών Καν- 
τακουζηνών Παλαιολόγων καί Ράλλη, παρά τάς αντιδράσεις τού προκατόχου 
αυτού Μητροφάνους καί τών συγγενών τούτου καί προστατών. Έβελτίωσε 
την οικονομικήν τού Πατριαρχείου κατάστασιν, τά μέγιστα έπιβαρυνθέντος 
έκ τού μεγάλου χρέους τού Μητροφάνους' προσεκάλεσε περί εαυτόν σπου
δαίους κληρικούς ώς τον Μάξιμον Μαργούνιον, Γαβριήλ Σευήρον, τούς εύ- 
παιδεύτους Ζυγομαλάδες Ίωάννην καί Θεοδόσιον καί έξησφάλισε τήν υπέρ 
τής Μ. Εκκλησίας συνεργασίαν τού μεγάλου Πατριάρχου τής Αλεξάνδρειάς 
Μελετίου τού Πηγά καί ήνοιξε το ευρύ στάδιον τού Κυρίλλου τού Λουκάρεως. 
'Ότε ή Χριστιανική Δύσις διά τής Μεταρρυδμίσεως διασπασΟεισα εις δύο 1

1) Fauriel, Chants populaires de la Grece, A, p. 21 — 24.
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άντιμαχόμενα στρατόπεδα, τά όποια εξίσου υπέρ εαυτών επεδίωκον τό κύρος 
της Ά ν. ’Ορθοδόξου Εκκλησίας προς καταπολέμησιν άλλήλων, ό 'Ιερεμίας 
των μεν Προτεσταντών φρονίμως άπέρριψε τάς κολακευτικός προσφοράς, 
κατά δέ των καθολικών της Ρώμη:, τών ανθρώπων, ακριβώς τότε, της Νυ- 
κτός του άγ. Βαρθολομαίου, της Ίεράς Έξετάσεως και του κατά της ’Ανα
τολικής έξαπολυθέντος τυφώνος του Τάγματος τών Ιησουιτών, παρεσκεΰασε 
την γενναίαν άμυναν, ήτις τόσον έκδηλος και αποτελεσματική άπέβη κατά 
τον ιζ' αι. διά Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως και τών διαδόχτον αΰτοΰ. Ώς αλη
θής τής ’Ορθοδόξου Άνατ. Εκκλησίας αρχηγός περιέφερε περίφροντι τό 
βλέμμα καί επεξέτείνε τήν ευεργετικήν δράσίν του από τής Ρωσσίας και Πο
λωνίας καί Μολδοβλαχίας μέχρι Παλαιστίνης και Αίγυπτου και Βενετίας καί 
Μ. ’Ασίας, πείθων τον τσάρον τής Ρωσσίας νά συστήση τήν «Έλληνο-ρωσ- 
σο-Λατινικήν» ’Ακαδημίαν τής Μόσχας εις άντίρροπον τοΰ Γωμαϊκοΰ «Ά- 
θανασιανοϋ Κολλεγίου» τοΰ πάπα Γρηγορίου τοΰ ιγ', τον δέ Δόγην τής Βε
νετίας ν ’ απόρριψη τήν εισαγωγήν τοΰ Γρηγοριανοΰ Ημερολογίου παρά τοΐς 
όρθοδόξοις ΰπηκόοις τής Δημοκρατίας τοΰ 'Αγ. Μάρκου, ενώ ταυτοχρόνως 
διά τοΰ ίδιου αρχιδιακόνου Νικηφόρου τοΰ Καντακουζηνοΰ καί τοΰ νεαροΰ 
Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως κατεπάλαιε τήν εν Πολωνία Ίησουϊτικήν προπα
γάνδαν. Είτε δέ μενών έν Κων)πόλει είτε έπισκεπτόμενος τάς επαρχίας διά 
ζωντανού κηρύγματος, εις τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ εζωογόνει τον ηθικόν τού
του βίον, καί τέλος διά συνοδικής πράξεως τφ 1593 επέβαλε διά τών κατά 
τόπους αρχιερέων τήν ίδρυσιν σχολείων δπου δέν ΰπήρχον καί τήν συντήρη* 
σιν αυτών. Καί πάντα ταΰτα εν μέσφ συνεχών ραδιουργιών καί προδοσίας 
τών έπιδιωκόντων τήν κατάληψιν τή: πατριαρχικής αρχής Μητροφάνους Γ\ 
Παχιυμίου Πατέστα καί Θεολήπτου Φιλιππουπόλεα)ς, μέ κίνδυνον τής ζωής 
του καί εξορίας, άλλα καί μέ άμέριστον τοΰ λαοΰ τήν αγάπην. "Οτε δέ περί 
τά τέλη Σεπτεμβρίου 1595, εις τάς παραμονάς μεγάλης τοπικής Συνόδου ό 
’Ιερεμίας άσθενήσας άπέθανεν, ό προστάς τής κηδείας του Μελέτιος ό Πη- 
γάς εις συγκινητικώτατον έπικήδειον λόγον πλήν άλλων είπε : «"Ενα οφθαλ
μόν αντί πολλών εϊχομεν, τον προκείμενον, καί τοΰτον νΰν έλεεινώς έξεκόπη- 
μεν. Σεσίγηκεν ή καθ’ έκάστην υπέρ ημών άγωνιζομένη γλώττα- πάντα λα- 
βοΰσα ωχετο τάγαθά- Σοΰ γάρ επί τον θειότατον πατριαρχικόν άναβάντος 
θρόνον τί τών αγαθών ήμΐν οΰκ εγένετο. Ή  ημών έλαμπρΰνθη ευσέβεια. 
Τών θείων τής τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας μυστηρίων ύψώθη τό κλέος. Παρρη
σίαν ότι πολλήν τό ευσεβές τοΰ Χριστοΰ ε’ίληφε ποίμνιον. Οΐμοι σεσίγηκεν ή 
ρήτορος γλώττα, ήτις υπέρ μάχαιραν δίστομον ήν έκθερίζουσα τάς τών άσε- 
βουντών φρυγανώδεις γλωσσαλγίας, ήν οί ρήτορες μέν λόγοι διεγύμνασαν, 
τά τής φιλοσοφίας δέ δόγματα κατεκόσμησαν». Οΰτος ήτο ό αοίδιμος γόνος 
τής Άγχιάλου Ιερεμίας Β' ο Τρανός, από τοΰ οποίου άρχεται συστηματο- 
ποιουμένη ή εθνική έκπαίδευσις, παρεσκευάσθη δέ καί ή νικηφόρος άμυνα
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τής ’Ορθοδόξου ’ Εκκλησίας κατά τής ΐσχυράς επιθέσεως τής καθολικής Ρώ
μης προς υποδοΰλωσιν αυτής.

38. Ή  Άγχίαλος κατά τους ΙΖ', ΙΗ ' και ΙΘ ' αιώνας. Οί τρεις ουτοι 
αιώνες ήσαν οί χρόνοι τής βατθμιαίας και βραδείας καταρρευσεως τής Τουρ
κίας εν Ευρώπη καί ’Ασία. Οί Τούρκοι εν αρχή τής περιόδου ταύτης είτε 
εξακολουθοϋντες επιθετικήν πολιτικήν κατακτήσεων κατά τής Βορείου και 
Κεντρικής Εϋρεόπης και κατά τής Βενετίας εν τή Ά ν. Μεσογείφ, είτε αμυ
νόμενοι κατά των έπαναστατουντων καί των εκ Βορρά γειτόνων (Βλάχων, 
Μολδαυών, Ούγγρων, Πολωνών, Ρώσσων) και εν Μ. ’Ασία κατά των Περ- 
σών, κατετρίβησαν στρατιωτικώς εις συνεχείς και αδιάκοπους πολέμους, στη- 
ριζόμενοι εις μάνας τάς φυλετικάς των δυνάμεις, κρατούντες μακράν τοϋ στρα
τού τάς υποτελείς χριστιανικός φυλάς. Ή  στρατοκρατία των Γενιτσάρων καί 
των Σπαχήδων (τοϋ ιππικού), προς ήν από τοϋ τέλους τοϋ ιστ' αΐώνος ισχύ- 
ρώς άντετάχθη ή συγκεκροτημένη τάξις των περί τό Κοράνιον μορφωθέντων 
Ουλεμάδων, δεν έδημιοϋργησεν έδαφος ενιαίας καί σταθερός πολιτικής διοι- 
κήσεως' ή Αυλή διά τής πολυγαμίας καί τοϋ κακίστου συστήματος τής δια
δοχής διά των αδελφών, παρέδιοκε τήν διοίκησιν τής χώρας εις ξένους τυχο- 
διώκτας αρνησίθρησκους, οϊτινες, μή εχοντες τουρκικήν εθνικήν συνείδησιν, 
δεν ήδυνήθησαν νά σώσουν τοϋ κράτους τήν ενότητα. 'Η διάσπασις τής Ευ" 
ροδπης διά τοϋ ανταγωνισμού τής Γαλλίας προς τήν Αυστρίαν τών Άψβοΰρ- 
γων, άφήκεν εις τήν Τουρκίαν ενός αιώνος (1550 — 1670) ελευθερίαν, δπως 
άμυνθή μέν έπιτυχώς κατά τών πλησιεστέρων γειτόνων (Ούγγρων, Βλάχων, 
Πολωνών), εκκαθάριση δέ τήν ’Αν. Μεσόγειον από τών Βενετών καί τών 
λειψάνιον τής Δ' Σταυροφορίας (κατάλήψις Παλαιστίνης, Ρόδου, Κόπρου καί 
Κρήτης) καί τήν Μ. Ασίαν από τών εις αυτήν διεισδυσάντων Περσών. Ή  
άτυχης ναυμαχία τών Έχινάδων (τής Ναύπακτού, 1571), όπου συνετρίβη ή 
ναυτική δυναμις τής Τουρκίας, δεν άνέκοψε τάς έν Ευρώπη επιθέσεις τών 
διαδόχων Σουλεϊμάν τοϋ Β\ οϊτινες διέθετον τον άριστον τοϋ κόσμου στρα
τόν πεζικοϋ, ΐππικοϋ καί πυροβολικοϋ. ’Από τοϋ 1595 μέχρι τοϋ 1680, οί 
Σουλτάνοι—οί πλεΐστοι ανήλικοι ή ανίκανοι — άπεμακρΰνθησαν από τών πο
λεμικών επιχειρήσεων, τάς οποίας διεξήγον οί Μεγάλοι Βεζυραι, Σόκολη καί 
Κιοπρουλή πασάδες, οϊτινες καί εσωτερικώς καί εξωτερικώς συνεκράτουν τήν 
χώραν διά τοϋ στρατοϋ. Ή  ύπαιθρος κατεκλυσθη υπό (οχυρωμένων χωρίων, 
ένθα εγκατεστάθησαν μουσουλμανικοί κοινότητες, έξαρτώμεναι από τών βαθ
μούχων Γενιτσάρων καί διοικοΰμεναι ύπ’ αυτών. Έκ τουτου δ χριστιανικός 
πληθυσμός περιωρίσθη κυρίως εις τά μεγάλα κέντρα (Άδριανουπολις, Κου- 
λελι-Μπουργάς, Φιλιππούπολις, 'Γατάρ Παζαρτζήκ καί δίλλας), ως ελληνικοί 
κοινότητες αμιγείς ή καί με βουλγαρικά στοιχεία, κατανεμόμεναι εις τάς πα
λαιός Βυζαντινός Μητροπόλεις υπό "Ελληνας.αρχιερείς μετά κλήρου έλληνι- 
νικοϋ ή έλληνομαθοϋς. Ή  πρωτοβουλία τοϋ Κων)πόλεως Τερεμίου τοϋ Β'



118 ’Αδαμάντιου Ν. Διαμαντοπούλου

επιβληθεΤσα διά της ελληνικής 'Ιεραρχίας εκπαιδευτική κίνησις καθ’ δλην 
τήν χώραν, άνεζωογόνησε και ένίσχυσε την εθνικήν ελληνικήν συνείδησιν 
προς Β. μέχρι του Δουνάβεως, προς Δ. μέχρι τής Άδριατικής, από του μυ* 
χοΰ τής οποίας ή Βενετία άπέστελλε διά τής τυπογραφίας του Aldi Manuti 
και του Ίωάννου Γλυκέως τά φώτα του άναζήσαντος αρχαίου Ελληνισμού. 
Ό ιζ' αιών ευρίσκει πανταχοΰ τής χερσονήσου του Αϊμου εργαζόμενα άφθονα 
ελληνικά σχολεία, ϊδρυθέντα και συντηρούμενα υπό των ελληνικών Κοινοτή
των ή υπό πλουσίων μεγιστάνων και εμπόρων Ελλήνων, Οΐ Φαναριώται 
ηγεμόνες τών παραδουναβείων επαρχιών έγκαθιστώσι καί προστατεύουσιν 
εις τάς χώρας ταΰτας τά ελληνικά γράμματα καί τον ελληνικόν πολιτισμόν. 
Οτε δε από τών αρχών τοΰ ιζ' αϊώνος ήρχισεν ή μεγάλη έπίθεσις τής Ρω

μαϊκής Εκκλησίας διά τοΰ τάγματος τών "Ιησουιτών, έγκατασταθέντος εν 
Κων)πόλει, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Χίω και ένισχΰσαντος τούς απογόνους 
τών Σταυροφόρων εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, δλοι οί ’Ορθόδοξοι λαοί τής 
Χερσονήσου τοΰ Αίμου συνεσπειρώθησαν περί τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χείον, τό όποιον έσυνέχισε τον κατά τοΰ Παπισμοΰ σκληρόν αγώνα, γενόμε- 
νον ό στόχος τών πολιτικών ενεργειών ού μόνον τής Ρώμης, αλλά και τών 
καθολικών δυνάμεων τής Δΰσεως, τών Λουδοβίκων και Ρισελιέ τής Γαλλίας, 
τής 'Ισπανίας, τής Αυστρίας και τής Νεαπόλεως. Τό ελληνικόν όμως εμπό
ρων και ή ναυτιλία σπουδαίως ύψωσαν τό επίπεδον τής ευημερίας τοΰ δου
λεύοντας Γένους και έξησφάλισαν αυτό οίκονομικώς εις τον αγώνα τοΰτον, 
ώστε τό τουρκικόν Κράτος πολυμερώς επεζήτησεν εύρΰτερον τάς υπηρεσίας 
τών Ελλήνων εις τήν διοίκησιν και τήν διεθνή αύτοΰ εκπροσώπησιν (Μ. 
Διερμηνείς τοΰ στόλου, Ηγεμόνες τών παραδουναβείων χωρών μεθ’ δλης τής 
αύλικής αυτών υπηρεσίας, πρέσβεις καί αντιπρόσωποι εις διεθνείς συνθή- 
κας). Ότε δε έπολλαπλασιάσθησαν οί ηηλελεΰθεροι άνδρες τών βουνών και 
τής υπαίθρου, οί περιώνυμοι «κλέφτες», προς τούς "Ελληνας κατέφυγε τό 
τουρκικόν κράτος διά τοΰ σχηματισμοΰ και καθοπλισμοΰ τών αρματολών, 
τούς οποίους άντέταξε κατ’ εκείνων μετά τοπικών προνομίων και άναγνωρί- 
σεως τών αρχηγών τών (οργανωμένων τούτων συμμοριών. ’Εντός τοΰ πολι
τικού πλαισίου τοΰ Τουρκικοΰ Κράτους, δπου οί πρέσβεις τών ευρωπαϊκών 
κρατών εφίλουν τήν χεϊρα τοΰ μείρακος Άχμέτ ή τοΰ βλακός Μουσταφά και 
ενίοτε ένεκλείοντο εις τήν ειρκτήν τοΰ Μποσταντζήμπαση, ή ελληνική φυλή 
διεκρίνετο υπέρ πάσαν άλλην καί κοινωνικώς και πνευματικώς. Οί δέ σύνοικοι 
λαοί, εξαιρέσει τών ’Αρμενίων καί τών ’Αθιγγάνων, αύτεκαλοΰντο Ρωμαίοι 
(Ρούμ), ως υπό τό Ρωμαϊκόν, δηλαδή τό Ελληνικόν Πατριαρχείων υπαγό
μενοι. Εις τον αγώνα κατά τοΰ Παπισμού, καθ’ δν ή Ρώμη μετεχειρίσθη 
πάντα τά μέσα προς έπικράτησιν, ή Ελληνική Εκκλησία, κηδεμονεύουσα 
τήν ’Ανατολικήν ’Ορθοδοξίαν, από τής Πολωνίας καί Ρωσσίας καί Μολδο
βλαχίας μέχρι Πα?ναιστίνης καί Αίγύπτου, ένίκησε νίκην περιφανή, παρά τά
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πλήγματα τά έξωθεν καί έσωθεν έπιφερόμενα. Ελάχιστη μειοψηφία της περί 
τό Πατριαρχεΐον ‘Ιεραρχίας επί μίαν τριακονταετίαν προυκάλεσε δεινόν σά
λον, διέφθειρε τάς συνειδήσεις καί έβοήθησε τους Τησουίτας εις τάς ενέρ
γειας των. 'Ο σάλος οΰτος έξεδηλώθη εις την συχνήν άλλαξοπατριαρχίαν, 
καθ·5 ήν έπαύοντο καί αντικαθίσταντο οΐ φίλοι τοϋ έκπεσόντος πατριάρχου 
μητροπολΐται. Οϋτω κατά τον ιζ' αιώνα πολλαί Μητροπόλεις εσχον από 7 
μέχρι 16 επισκόπων. Ταϋτα δέ πάντα εγένοντο διά τής έπεμβάσειος των 
ϊυΰρκων, των πρέσβεων Γαλλίας, Αυστρίας, 'Ολλανδίας, Ισπανίας, Βενε
τίας καί άλλων' θύματα δέ των ραδιουργιών τούτων έπεσαν επιφανείς Πα- 
τριάρχαι καί επίσκοποι, εκινδύνευσαν οΐ "Αγιοι τόποι τής Παλαιστίνης καί 
άνεχαιτίσθη ή κοινωνική καί πνευματική πρόοδος τοϋ "Έθνους. Εντός τοϋ 
ταραχώδους τούτου πλαισίου ή Θράκη ανακύπτει κατά τό τέλος τοϋ ιζ' αιώ* 
νος καί τάς άρχάς τοϋ ιη' υπό νέαν μορφήν καί έν αυτή αί περί τήν Άγχία- 
λον παράλιοι πόλεις. Κατά τά τέλη τοϋ ιζ' αΐ. ή έντεϋθεν τοϋ Αίμου ύπαι
θρος έμφανώς παρουσιάζει πληθυσμόν φυλετικώς ήλλοιωμένον. Τό τουρκι
κόν καί μετ’ αυτό τό βουλγαρικόν στοιχεϊον αυξάνουν εις βάρος τοϋ έλλη- 
νικοϋ. ’Οφείλεται δέ τοϋτο εις δύο αιτίας : εις τούς αδιάλειπτους κατά τούς 
χρόνους τούτους πολέμους κατά τών Ούγγρων καί τών Πολωνών, τών Κο· 
ζάκων τής Ουκρανίας καί τών Βλάχων. ΟΪ Τούρκοι ήναγκάσθησαν νά συγ
κεντρώσουν δλην των τήν προσοχήν καί δραστηριότητα εις τάς ευρωπαϊκός 
τοϋ κράτους επαρχίας άφήσαντες τάς άσιατικάς, ως άσφαλεστέρας υπό τών 
μικρασιατικών τοπαρχών τήν κακοδιοίκησιν. Τά μεγάλα κέντρα συγκοινω
νίας μεταξύ τής πρωτευούσης καί τοϋ Δουνάβεως ενισχύθησαν εις τουρκικόν 
πληθυσμόν διά στρατωνισμόν στρατιωτικών μονάδων, αΐτινες μετά τήν λήξιν 
τών στρατιωτικών επιχειρήσεων εγκαθίσταντο μονίμως εκεί, έξ ου ένεφανί- 
σθησαν οΐ φρουριακοΐ σταθμοί (χισάρ) καί αΐ ωχυρωμέναι πάροδοι (δερ- 
βέν). Είναι φυσική εκ τούτου ή επί τον εγχώριον πληθυσμόν επιρροή εις 
έκτουρκισμόν εις εύρειαν έκτασιν. Τά διοικητικά κέντρα καί τά δικαστήρια 
έφερον εις τάς κεντρικός πόλεις τής περιφερείας τούς ενδιαφερομένους εκ τής 
υπαίθρου. Ούτως καί εις τήν από Σαμακόβου μέχρι τού κόλπου τού Πύργου 
περιοχήν δέν ύπήρχον τουρκικά δικαστήρια (μεχκεμέ) ει μή μόνον εν 3Αγ· 
χιάλφ 1). Εύνόητον δ’ δτι δ έκτουρκισμός ούτος επεξετάθη καί επί τών τοπω
νυμίων τής χώρας, ένθα τά ελληνικά ονόματα τών πόλεων καί χωρίων άντι- 
κατεστάθησαν διά τουρκικών ή παρεφθαρμένων παλαιοτέρων 1 2). Έτέρα σπου
δαία αιτία τής φυλετικής άλλοιώσεως τής υπαίθρου ύπήρξεν ή έκ Βορρά 
εκειθεν τοϋ Δουνάβεως πίεσις τών Ούγγρων, Βλάχων, Πολωνών καί Ρώσ·

1) Ζ. Θ. Κιακίδου, Διάφορα λαογραφικά Σαμακόβου, έν «Θρακικοΐς», τ. ΙΖ 
(1942), σ. 217.

2) Π. χ. Τζατάλτσα, Βουϊούκ Τσεκμετζέ, Λουλέ Μπουργκάς, Τατάρ Παζαρτζήκ, 
Όρτάκιοϊ, Έδιρνέ, Σηλυβρί, Κίρκ Κλησέ, Άχιολοϋ, Σιζέμπολ κτλ.
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σων επί τούς βουλγαρικούς καί σέρβικούς πληθυσμούς, οιτινες μετεκινούντο 
νοτίως τού Αίμου και άπώκιζον την από τού ιδ' αιώνος αραιότατα κατοι- 
κουμένην εκείνην χώραν. *Ησαν δέ οί Βούλγαροι εύπρόσδεκτοι εις τούς κα- 
τακτητας καί ώς γεωργοί καί ώ: νομοταγείς, εν άντιθέσει προς τούς εμπό
ρους καί ναυτικούς "Έλληνας, οιτινες ουδέποτε έπαυσαν έπιδιώκοντες την 
από του τουρκικού ζυγού άπελευθέρωσιν. Οι κλέφτες των βουνών καί τα 
επαναστατικά κινήματα των αρχών τού ιστ' αιώνος, ή κατάταξις αυτών εις 
τούς ευρωπαϊκούς στρατούς (υπό τό όνομα estradioti), ή από τού ιστ' αΐώ- 
νος συχνή έκκλησις δι’ άνδρών ανεπτυγμένων, περιερχομένων την Ευρώπην1) 
καί διαφωτιζόντων τούς ηγεμόνας καί τούς λαούς περί τών δεινοπαθημάτων 
τών Ελλήνων καί γενικώς υπέρ τών υποδούλων χριστιανών, πάντα ταύτα 
διέθετον τούς Τούρκους δυσμενώς προς τό ελληνικόν στοιχεΐον. Άλλ’ οΐ ού
τως άθρόως άποικίσαντες την ύπαιθρον τής Θράκης Βούλγαροι δεν ειχον 
κατά τον ιζ' καί ιη' αιώνα ζωηράν φυλετικήν συνείδησιν. Τελούντες από τής 
'Αλώσεως υπό τήν εκκλησιαστικήν καί κοινοτικήν διοίκησιν τού Οικουμενι
κού Πατριαρχείου καί επί τόπου τών επαρχιακών αρχιερέων, τροφίμων καί 
απεσταλμένων τού ελληνικού τούτου Πατριαρχείου, άνευ εθνικής βουλγαρι
κής παιδείας, εις τάς κοιναινικάς των σχέσεις 'ήκολούθουν τό πατριαρχικόν 
σύστημα (γάμοι, έορταί, συμβόλαια κτλ.). Μέχρι τών μέσων τού ιη' αιώνος 
ή μέν πτωχοτάτη παρά τοϊς Βουλγάροις τής Θράκης πνευματική κίνησις δεν 
εξήλθε πέρα τής Εκκλησίας, οπού καί ή γλώσσα δεν ήτο βουλγαρική, αλλά 
σλαυωνική, ούδ’ επέδρασεν επί τήν φυλετικήν τού λαού συνείδησιν, τά δ’ 
ολίγα δημοτικά άσματά των εξυμνούν ή ρω ας ληστρικών συμμοριών κατά τών 
Τούρκων τού τέλους τού ιη' καί τών αρχών τού ιθ' αιώνος. 'Η από τού τέ
λους τού ιζ' αιώνος διά τών Φαναριωτών ηγεμόνων δημιουργηθεΐσα εις τήν 
Βλαχίαν καί Μολδαυΐαν εκπολιτιστική κίνησις, ελληνικού ως επί τό πλεΐστον 
χαρακτήρος, παρέσυρε καί Βουλγάρους εις τά πνευματικά κέντρα τού Βου- 
κουρεστίου καί τού Τασίου, όπόύεν εξήλθον Βούλγαροί τινες μέ εθνικήν συ- 
νείδησιν 3), οιτινες έδρασαν ιδία εις τήν προς Β. τού Αίμου Βουλγαρίαν.Άξιο- 
σημείωτον δ5 είναι καί ότι οι έκουσίως ή άκουσίως, κατά μικράς ή μεγάλας 
ομάδας, εκ τού εσωτερικού τής Θράκης μεταναστεύσαντες εις τάς παραδου- 
νουναβίους χώρας καί τήν Ριοσίαν χριστιανοί διετήρησαν μέχρι τού εικοστού 
αιώνος άρχομένου τό τε όνομα τής εν Θράκη ή αλλαχού πόλεως ή χωρίου, 
δπόθεν ώρμώντο, καί τά ’ίδια αυτών πατρωνυμικά ονόματα. ’Από Αικατερί' 
νης τής Β' (1762—1796) πλήθος τοιούτων Θρακών εις τά περί τήν ’Οδησ
σόν μέρη καί εις αυτήν, καί εις τήν νοτίαν παραλίαν τής Κριμαίας καί άνά 
τάς ακτάς τής Άζοφικής καί εις τό εσωτερικόν μέχρι τού Κισνοβίου, τού

1) Σ. Δ. Ό Θεόκλητος Πολυείδης Άδριανουπολίτης, ό δημιουργός τών χρησμών 
τοϋ Αγαθάγγελου καί του φιλελληνισμού. 2) Σ.Δ. Βλ. Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων 
Καί Βουλγάρων, Πετροποΰλου Δ„ δημοσίευμα Έτ. Θρ. Μελ, άριθ, 29, 1954,
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Κίεβου χαί της Νιέζην χα'ί δπου οΐ votoi των έλειτούργουν ελληνιστί, τά 
σχολεία έδίδασκον τον ελληνικόν λόγον, οΐ τάφοι κοσμούνται δ 3 ελληνικών 
επιτύμβιων επιγραφών *) και δπόίΐεν τφ 1821 άθρόοι έπύκνωσαν τά τάγματα 
τοΰ ’Αλ. Ύψηλάντου. ’Έξω τής ’Οδησσού ακόμη σώζονται οΐ Θράκες μετα- 
νάσται τοΰ θρακικού Μεγάλου καί Μικρού Μπογιαλήκ, εν Κριμαία δε ή 
Εύπατόρια, ή Συμφερούπολις, ή Σεβαστούπολις, ή Άλούστα, ή Άλούπκα, 
το Καράνι, ή Θεοδόσια και δ περίφημος Μπαλουκλαβάς και ή Λεβάδεια του 
Λάμπρου Κατσώνη και ή βυζαντινή Ίάλτα3). Τούς ούτω λοιπόν εκπατρι» 
σΟέντας ούδεν άπορον δτι εν τη νοτίω Θράκη αντικατέστησαν εκτοτε οΐ ετι 
τής πέραν τοΰ Αίμου Βούλγαροι, δουλικώτεροι προς τούς Τούρκους ως κα
λοί γεωργοί καί πειθήνιοι υπήκοοι. Οΐ ολίγοι άκολουθήσαντες το παράδειγμα 
τών εις Μολδαυΐαν καί Ρωσσίαν μεταναστευσάντων Ελλήνων Βούλγαροι, 
προυτίμων νά παρουσιάζωνται ώς "Ελληνες, δπως απολαύουν τών τοπικών 
εκείνων προνομίων, προσλιχμβάνωνται εις τάς εμπορικός αυτών εργασίας, 
καί μόνον μετά το 1840, δτε διά τού εν Μόσχα Βουλγάρου Βενέλην ήρχισε 
κίνησίς τις πολιτικοπνευματική υπέρ τών Βουλγάρων καί ή θεωρία τοΰ Fall- 
merayer έπαρουσίασε νέον στοιχείον εις τον φυλετικόν ορίζοντα τής Αΐμι- 
κής Χερσονήσου, οΐ Βούλγαροι εν Ρωσσία άποικοι, οΐ μέχρι τότε ζώντες ας 
"Ελληνες, δμιλοΰντες ελληνιστί, εις τά ελληνικά σχολεία σπουδάζοντες καί 
συνεργαζόμενοι εις ελληνικούς εμπορικούς οίκους, έτι καί ώς έφοροι ελληνι
κών σχολείων καί επίτροποι ελληνικών ναών, εδήλωσαν εαυτούς Βουλγάρους 
καί κήρυκας τής θεωρίας τοΰ Fallmerayer, ου το έργον εδημοσίευσεν εις 
ελληνικήν μετάφρασιν έν Όδυσσφ δ προ ολίγου τότε έφορος τής ελληνικής 
’Εμπορικής έκεΐ Σχολής Βασ. Άπρίλωφ. Κατά τούς τελευταίους τρεις αιώ
νας αΐ έλληνικαί παρευΗείνειοι πόλεις τής Θράκης υπό την αιγίδα τοΰ Οι
κουμενικού Πατριαρχείου διετήρησαν τελείως τον ελληνικόν χαρακτήρα των* 
τούτο δ’ οφείλεται εις τήν άδιάκοπον επικοινωνίαν, διά τής ναυτιλίας καί 
τού εμπορίου, μετά τής Κων)πόλεως καί τού Αιγαίου, τών παραδουνάβιων 
χωρών καί τής Ν. Ρωσσίας. Κατά τον ιζ' αιώνα οΐ Κοζάκοι τοΰ Λνειπέρου, 
οΐ περίφημοι Ζαπορόζτοοι, ούχί σπανίως ένεφανίζοντο εις τά παράλια τής 
Θράκης, από τού ακρωτηρίου τού Αίμου μέχρι τής εισόδου τού Βοσπόρου, 
επί πολυπληθών πλοιαρίων, διασπείροντες τον τρόμον εις τούς κατοίκους3). 
Τφ 1621 ένφ Όσμάν δ Β' εκστρατεύουν κατά τής Πολωνίας εύρίσκετο εν 
Άδριανουπόλει, έμαθεν δτι οΐ Κοζάκοι άπεβιβάσθησαν εις Άγχίαλον. Καί 
τί μεν έπρα'ξαν οΐ επιδρομείς άποβιβασθέντες εις τήν ξηράν δεν άναφέρεται. 1 2

1) Σ. Δ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ', 01 τάφοι λαλοϋσι, Μ νρτ . Ά π ο σ τ ο λ ίδ ο υ .
2) Εις τινας αυτών ημείς αυτοί εΐδομεν καί ήκούσαμεν ελληνιστί λειτουργοϋν- 

τας τούς Ιερείς τώ 1910 εις ναούς μέ εικόνας ελληνικής τέχνης, μέ έλληνικα,ς έπι" 
γραφάς τών άφιερωτών, μέ πατρωνυμία δλως ελληνικά.

8) Hammer : Hjstoire de I’Empire Ottoman, trad, franc, t. IX, p. 50^-5 1 .

1
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Πάντως ή έγγύτης του τουρκικού εκστρατευτικού σοϊματος, οΰ ή πορεία εγε
νετό διά της παλαιάς στρατιωτικής προς τον Αίμον και Δούναβιν οδού, ήνάγ- 
κασε τούς Κοζάκους νά φύγουν. Ό σουλτάνος φθάσας μέχρι τού Πύργου καί 
ΐδών τάς Φίρμας τής 1 2 3Αγχμάλον, τέσσαρας λεύγας από τής παραλίας τού Εύ· 
ξείνου, διέταζε την έκεΐ άνέγερσιν μεγάλου οικήματος ]). Αΐ έπιδρομαί αύται 
των Κοζάκων, τάς οποίας έξεμεταλλεύθη ή Ρώμη κατά τού Πατριάρχου Κυ 
ρίλλου τού Λουκάρεως, ώς δήθεν συνεννοημένου μετ’ αυτών κατά τού Κρά
τους2), συνήθως άπέκλειον την διά θαλάσσης οδόν εις τούς Τούρκους, ήναγ- 
κασμένους νά στρατεύουν δυτικώτερον διά τής Σερβίας και δυτικής Βουλγα
ρίας. Ούτω δέ αΐ ελληνικά! πόλεις τής Ά . Θράκης άπέφυγον τά δεινά των 
στρατιωτικών τουρκικών μετακινήσεων. 'Η λίαν τεταραγμένη κατάστασις τού 
Οίκουμ. Πατριαρχείου κατά την πρώτην πεντηκονταετίαν τού ιζ' αίώνος (ή 
Λουκάρειος εποχή) δεν ειχεν όζύν αντίκτυπον επί τής επαρχίας Άγχιάλου. 
’Αντί τών συχνών παύσεων καί μεταθέσεων τών πλείστων Μητροπολιτών φί- 
λτυν τού Λουκάρεεος ή τών αντιπάλων αυτού3), ή Άγχίαλος έσχε τρεις μό
νους κατά διαδοχήν Μητροπολίτας. ΓΙαρθένιον τον Α' (1609—1623), τον 
έπειτα Οΐκ. Πατριάρχην (1639), τον Χριστοφόρον (1623 —1628) και τον 
Μητροφάνη (1628—1658;). Έ πί τού τελευταίου τούτου τώ 1636 έκανονίσθη 
υπό τού Πατριαρχείου μακροχρόνιος διαφορά τών εκκλησιαστικών επαρχιών 
Άγχιάλου καί ΓΙρεσλαύας, οτε επεστράφησαν εις τήν δικαιοδοσίαν τού Ά γ
χιάλου τά χωρία Τααλή Καβάκ, Σεμέντοβο και Κλίνοβο, παρανόμως κατε- 
χόμενα υπό τού Πρεσλαύας Καλλινίκου4), δστις έξαπατήσας σειράν πατριαρ- 
χών τής δυστήνου εκείνης εποχής, φκειοποιήθη τήν κυριότητα τών είρημε
νών χωρίων, παρά τά άντιθέτως εκδοθέντα υπέρ τών δικαίων τής Άγχιάλου 
εγγράφων τών Πατριαρχών Νήφωνος, Ίερεμίου Β', Ραφαήλ, Νεοφύτου, 
Τιμοθέου καί Κυρίλλου 5).

39. Κατά τούτους τούς χρόνους τών τριών τελευταίων αιώνων τήν Άγ· 
χίαλον έτίμησαν επιφανείς Άγχιαλΐται ’Εκκλησιαστικοί Μουσικοί, οϊτινες 
έγκαταοταθέντες εις τό "Αγιον ’Όρος, κατέστησαν εκεΐθεν γνωστοί άνά τον 
ελληνικόν κόσμον, δι’ άφθονων αντιγράφων τής μουσικής αυτών παραγω
γής, τιμήσαντες τό όνομα τής πατρίδος των, συνδεδεμένον πάντοτε προς τό

1) Hammer, t. VIII, p. 275 καί 3Ι3~3Η  ένθα άνακριβώς λέγει ώς πρώτον 
κτίστην τών Θερμών ή της Ύδραυλίδος, ώς τάς ονομάζει, τόν αύτοκράτορα ’Ανδρό
νικον Κομνηνόν.

2) ’Αδ. Ν. Διαμαντοποΰλου, Κύριλλος ό Λοΰκαρις, ’Αθήναι 1939.
3) Κατά, τό αυτό διάστημα ή Καισάρεια ήλλαξεν 6, ή Θεσσαλονίκη 6, ή Βάρνα 

10, τό "Αργος 8, ή ’Αμάσεια 12, ή "Ιμβρος, ή Λακεδαίμων 10, αί Θήβαι 8 κτλ.
4) Πατρ. Κοάδ., Α' σ. 242—242, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, τ. I, σ. 159—161,
5) Πατρ. Κοόδ. αυτόθι. Τήν 1 ’Ιουλίου 1639 υπογράφει τήν Πράξιν τής εκλογής 

του Παρθενίου Λ'. (Άνάλεκτα Ίερ. Σταχυολογίας, τ. 4, σ. 103).
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κύριον αυτών ονομα : «Κωνσταντίνου-ή Κώστα-τοϋ εξ Άγχιάλου» *), «Γεν
ναδίου του εξ Άγχιάλου» η «Γενναδίου ΐερομονάχου του εξ Άγχιάλου 1 2), 
«Γαβριήλ ίερομονάχου του εξ Άγχιάλου» 3), «Ίωάννου του εξ Άγχιάλ,ου» 4). 
Καί δ μέν Κωνσταντίνος  ζήσας περί το δεύτερον ήμισυ του ιστ' αίώνος 5 6) 
διεκρίθη διά τό θαυμαστόν αυτοΰ τάλαντον καί την έπίδοσιν εις την ώραίαν 
τέχνην, έξ ου και νέος Κουκονζέλης ώνομάσίΐη, ασχοληθείς συγχρόνως καί 
εις την ζωγραφικήν. Τά μουσικά ποιήματα τοϋ Κωνσταντίνου «διεδόθησαν 
πανταχοΰ, ιδία δε έν Ά γ ίφ  Όρει, ένθα έθεραπευετο μετά ϊεροϋ ζήλου ή 
ωραία τέχνη. Οί κώδικες των Μονών κοσμούνται υπό τών θεσπεσίων μελουρ- 
γημάτων τοϋ εμπνευσμένου διδασκάλου». Συνέθεσεν δ’ δ Κωνσταντίνος Κρα“ 
τήματα, Χερουβικά, Κοινωνικά, Μαδήματα Θεοτοκία, ’^.σματικόν «Τον 
Σταυρόν σου προσκυνοϋμεν, Δέσποτα», Μαέλήματα εκ τοϋ Στιχηραρίου, ΑΙ 
γενεαϊ πάσαι, Έσείσΰησαν λαοί, ΙΙολυελαίους, την Τιμιωτέραν (οκτώηχον, 
μετά στίχων καλοφωνικών καί Κρατήματος) Δοξολογίας, Θεοτοκία καλοφω- 
νικά. ’Αντίγραφα τών έργων του ευρεν δ Α. Π. Κεραμεύς εις Μουσικούς 
κώδικας τής Μονής Λειμώνος τής Λέσβου ΰ). Τοϋ ιζ' αίώνος επιφανής Μου
σικός εξ Άγχιάλου είναι δ Γαβριήλ, μοναχός τής εν τή Χαλκιδική Μονής 
τής Ά γ. Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, ως δεικνύει αύτόγραφον αυτοΰ 
σημείωμα επί αντιγράφου τού Χρονικού τοϋ Μαλαξοϋ, έν τή ’Εθνική Βι
βλιοθήκη τών Παρισίων ύπ’ άριθ. 112 σ. 179 «Δώρημα τό ύψώθεν νέει 
πατρός παρά Φώτων, τλήμονος τυγχάνει Γαβριήλ πόνος Άγχιαλήτη' έν σηκφ 
ίερώ Άναστασίης τέρμα είχε’ μήν έλαφηβολιών έτει αχκστ' (1626», δτε καί 
άπέθανε. ’Έγραψε δ’ δ Γαβριήλ 3Ασματικόν Εΐη τό όνομα Κυρίου, Λει
τουργικά τών Προηγιασμένων, Κοινωνικά, Στιχηράριον  7). Τον ιζ' ή ιη' 
αιώνα σημειοϋται έν Ά γ ίψ  ’Όρει καί έτερος μουσουργός έξ Άγχιάλου, δ 
Γεννάδιος, ου φέρονται έργα 3Ασματικόν καί Μακάριος άνήρ εις κώδικας

1) Κά)δ. Λαύρας Ε' 6, 9, 32, 36, 55, I, 147 (ένθα γράφεται Κων)τΐνος Άγχιλινός).
2) Κώδ. Λαύρας Ε' 57, 128, 130, I, 170. Ξηροποτάμου 307, 309, 314.
3) Κώδ. Λαύρας Ε' 155.
4) Διότι ό Λαυρ. Κώδ. Ε' χρονολογείται άπό τού 1620, ώς παρετήρησεν ό Λεον- 

τοπόλεως Σωφρόνιος έν Έπ. Βυζ. Σπουδών 1936 σ. 68—69 «Θράκες Μουσικοί».
5) Ό κιόδ. Ε τής Λαύρας, αντιγράφεις υπό τοϋ σιμωνοπετρίτου μοναχού Νε

κταρίου Σερεμέτη, φέρει τίτλον «Βιβλίον πάνυ θαυμαστόν και άξιέραστον είς εκεί
νους όπου μετέρχονται τήν Μουσικήν επιστήμην μέ μεγάλον πόθον, συνθεμένον παρά 
τοϋ μουσικοοτάτου κυρίου Κωνσταντίνου τού έξ Άγχιάλου, τού νέου Ινουκουζέλη καί 
ζωγράφου». Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Θράκες Μουσικοί, έ'νθ’ άνωτ. σ. 69.

6) Έλλην. Φιλολογικού Συλλόγου Κων)πόλεως Πρακτικά, τόμ. ΚΘ’. Μαυροκορδ. 
Βιβλιοθήκη 1884, σ. 27, 28. 117, έ'νθα τω 1619 αναγράφονται: Μαθήματα Παπαδι- 
κής Κωνσταντίνου τοϋ έξ Άγχιάλου καί Γαβριήλ μοναχού τού έξ Άγχιάλου.

, 7) Λεοντοπόλεως Σωφρονίου αύτ. σ. 50—51.
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Λαύρας *) και Ξηροποτάμου 1 2 3). Επίσης εις Λαυριωτικόν Κώδικα Άγχιαλί- 
της μουσικός φέρεται και 5Ιωάννης «δ εξ Άγχιάλου» δ Χρυσοβέργης, της 
γνωστής έν Άγχιάλφ οικογένειας Χρυσοβέργη, ού αναγράφεται εν Μάθημά 
εις τό «Τη άθανάτφ σου κοιμήσει» την 15 Αύγουστου, ίσως δμως και άλλα, 
τά δποΐα δ Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος αποδίδει εις τον εξ Τωαννίνων Χρυ- 
σοβέργην διά την δμωνυμίαν τοΰ επιθέτου, άγνοών ϊσως την έν Άγχιάλφ 
ύπαρξιν τού οίκου Χρυσοβέργη »). Ή  φήμη των άγχιαλιτών τούτων μου
σουργών επηρέασε και τούς συμπολίτας αύτών, οιτινες άντέγραφον τά ποιή
ματα εκείνων και έψαλλον αυτά έν Άγχιάλφ, ένθα ημείς παΐδες δντες εύρομεν 
εν τή βιβλιοθήκη τού προς μητρός πάππου δύο καλώς διατηρουμένας επί 
μεμβρανίνου χάρτου μουσικάς συλλογάς, επιμελέστατα γεγραμμένας, τά αρ
χικά γράμματα και τούς ήχους διά μελάνης έρυθράς 4). Σημειωτέον δτι εις 
τον κύκλον τών κατά τούς χρόνους εκείνους διακριθέντων Μουσικών άντε- 
προσωπεύθη καί ή γείτων Μεσημβρία διά τού έν Ά γ ίφ  ’Όρει Δημητρίου 
ΐερομονάχου τού Παλαμά 5).

40. Περί τά τέλη του ΙΗ ' αΐώνος  άναφέρεται ασφαλώς ή ΐδρυσις έν 
Άγχιάλφ δημοσίας Σχολής υπό τού Χρυσοβέργη Σταύρου Κουροπαλάτη, 
τροφίμου τής Άθοανιάδος Σχολής, την δποίαν διηύθυνεν επί δωδεκαετίαν 
(1790 —1802). Ή  ύπαρξις δμως Σχολής έν Άγχιάλφ ήτο πολύ αρχαιότερα. 
Ή  υπό 'Ιερεμίου τού Β' (1593) και τών Καντακουζηνών πνευματική αύτόθι 
κίνησις ποιαν έσχε έξέλιξιν και τύχην μέχρι τού ΙΗ' αιώνος άγνοούμεν. Αλλά 
περί τά μέσα τού αιώνος τούτου έχομεν τό γεγονός δτι δ περί τό 1750 γεν
νηθείς Παναγιοδτης Άμηράς, δ από τού 1777 άγιοταφίτης μετονομασθείς 
Πολύκαρος καί γενόμενος έπίσκοπος Βηθλεέμ καί τώ 1808 ως πατριάρχης 
Ιεροσολύμων άναδειχθείς περιφανής πρόμαχος τών έν Παλαιστίνη δικαίων 
τού Γένους, έν τή πατρίδι Άγχιάλφ έσπούδασε τά πρώτα γράμματα, ως καί 
δ σύγχρονος συνεργάτης αύτοΰ άγχιαλίτης Άδάμ Παγώνης, δστις τφ 1805 
ήτο γραμματεύς τοΰ Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καί μετά τήν καρατόμησιν αύ- 
τού τφ 1806 άπήλθεν επίσης εις 'Ιεροσόλυμα καί γενόμενος άγιοταφίτης καί 
μετονομασθείς ’Ά νϋ ιμος  προήχθη εις άρχιγραμματέα τού Παναγίου Τάφου, 
οΰ καί τήν Βιβλιοθήκην ίδρυσε, καί «Γεωγραφικά περί Παλαιστίνης έγραψε» 
καί άλλας μελέτας 6), άπέθανε δέ 5 Απριλίου 1857. Έν Άγχιάλφ έδιδά-

1) Κώδ. Λαΰρ. Ε 57, 128, 13, I 170 καί Θ 151.
2) Κώδ. Ξηροποτάμου 307 καί 309.
3) Λεοντοπόλεως Σωφρονίου ένΟ·’ άνωτ. σ. 68.
4) Ή^ήλικία καί αί μαθητικοί άσχολίαι μου δεν έπέτρεψαν νά πολυπραγμο

νήσω περί τά χειρόγραφα εκείνα- έμαθαν δμως δτι ό πάππος μου Σταμάτιος Πυρ- 
πυρής ήτο καί καλός μουσικός.

5) Λεοντοπόλειυς Σιοφρονίου ένθ’ άνωτ. σ. 62.
6) Βαρθ. Κουτλουμουσιανοΰ :,Περί τής κατά Χάλκην Μονής τής Θεοτόκου, σ·



JH Άγχίαλος 125

χθησαν οι μετά μικρόν διακριθέντες εις την υπηρεσίαν της ’Εκκλησίας Μη
τροπολίτης Κρήτης, διαδεχθείς τω 1823 τον φονευΟέντα υπό των Τοΰρκων 
Κρήτης Γεράσιμον, και οΐ ύπ’ αυτού μετακληθέντες εξ Άγχιάλου συμπολΐται 
του Δωρόϋεος Λιαμαντίδης εκ τής οικογένειας Λασκάρεως *), ον εχειροτό- 
νησαν εν Κων)πόλει επίσκοπον Πέτρας * 1 2) καί 3Ιωακείμ  επίσκοπος 'Αρκα
δίας (τής Κρήτης Β) 3).Όπωσδήποτε εν Άγχιάλφ τω 1790 υπήρχε δημοσία 
Σχολή, εις την οποίαν ό επί δωδεκαετίαν διευθΰνας αυτήν Χρυσοβέργης 
Κουροπαλάτης προσεκάλεσεν έκ Κυδωνιών τον ανεψιόν καί ομώνυμον του 
διευθΰνοντος τότε την περιώνυμον Σχολήν των Κυδωνιών Γρηγορίου Σα
ράφη, τοϋ εξ "Ανδρου, καί τον έξάδελφον του Θεοφίλου Καΐρη, συνεργάτου 
τοΰ Σαράφη, επίσης άνδριον Γρηγόριον Βασιλείου Ρο'ίδην, τρόφιμον τής 
Σχολής Κυδωνιών καί διδάξαντα πρότερον αυτόθι. Εΰποροΰντες τότε οΐ 
Άγχιαλΐται άντήμειβον γενναίως τους διδασκάλους, καταβάλλοντες εις τον 
Ρο'ίδην 2.000 γρόσια, καθ’ δν χρόνον προ μικρού ό πολύς καί σοφός Ευγέ
νιος δ Βοΰλγαρις ώς διευθυντής τής Άθωνιάδος Σχολής έλάμβανε γρόσια 
1.000 4). Οΐ έν Άγχιάλφ άνδριοι διδάσκαλοι επεκοινώνουν προς τό εν Κυ- 
δωνίαις πνευματικόν κέντρον, άποστέλλοντες δΓ άνωτέρας σπουδάς φιλότι
μους μαθητάς Άγχιαλίτας, ώς τον Γεώργιον Άδαμαντιάδην 5) «πτωχόν καί

55—56.—Revue d’Orient Latin, vol. XII, p. 245. «Νέα Σιών» t. V —VI (1907) 
p 808 - 825.—A. Π. Κεραμεύς έν Άναλέκτοις Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας τ. 3 σ. 
332 ιδιόχειρος «Προσθήκη ’Ανθίμου μονάχου τοϋ έξ Άγχιάλου τής Θράκης ορμισ
μένου», ένθα ό Ά νθιμος γράφει περί τοΰ Πατριάρχου Πολυκάρπου «Τφ 1777 σω- 
τηρίφ έτι, άφίκετο εις Ίερουσα?ιήμ ώς προσκυνητής, εικοσαετής ώ ν έκλεξάμενος δέ 
τήν αγαθήν μερίδα έγένετο υποτακτικός εις τον αοίδιμον Ά νθ ιμον έν τελεία ύπο- 
ταγή, παρ’ αύτώ έκπαιδευθείς, καί τήν τούτου αρετήν άπεμάξατο. Ή ν μελάγχρους 
καί υψηλός τό ανάστημα, ευφυής, άγχίνους καί κρυψίνους, μειλίχιος. Είχε τό έπα. 
γωγόν έν λόγοις, έκαμε σύγκρασιν τής αρετής καί τής πολιτικής, έφ’ φ καί έγνωρί- 
ζετο μέγας άνήρ έν τω καιρφ αύτοϋ. Πάντες έπεθύμουν τήν αύτοΰ θεωρίαν τε καί 
συνομιλίαν διό καί μεγάλα καί πολλά κατωρθώσατο εις ωφέλειαν τοΰ Ίεροΰ ημών 
Μοναστηριού».

1 ) Ή οικογένεια αύτη ώς Αασκαρόγλου καί Λασκαρίδου έσώζετο μέχρι τοΰ 
1906 έν Άγχιάλφ.

2) Έπι τοΰ άρχ. θρόνου τής Μονής Άρετίου άναγινώσκεται: «Υπέρ άφέσεως 
των αμαρτιών τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ τοΰ καί άνακαινίσαντος τήν ίεράν Μονήν ταύ- 
την ΔωροΟ'έου τοΰ καί Λασκάρειος έπαρχίας Άγχιάλου».

3) Ν. Β. Τωμαδάκη, Ειδήσεις καί ’Έγγραφα τής Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρ
κοκρατίας, έν Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, έτ. I (1933), σ. 192—235.

4) Ή ευπορία τών τότε Άγχιαλιτών φαίνεται καί έκ τής γενναίας συνδρομής 
των υπέρ τής Σχολής Κέας, ής ό έπίσκ. Νικόδημος έξαρχικώς περιερχόμενος ήλθε 
καί εις Άγχίαλον, «όπου έκαμαν ικανήν βοήθειαν» έγραφεν ό Ροΐδης.

5) ’Ίσως είναι έκ τής οικογένειας Διαμαντίδου, έξελληνισθείσης κατά τήν συ
νήθειαν τών Κυδωνιατών διδασκάλο^ν, νά δίδουν εις τούς μαθητάς των αρχαία ονό
ματα ή έπίθετα.
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πολλά φιλομαθή», τον όποιον ό Ροΐδης συνέστησε προς τον εν Κυδωνίαις 
θειον του Σωφρόνιον Καμπανάχην. Ό  δέ Χρυσοβέργης άφοϋ άπεχώρησε 
τφ 1802 εκ τής Διευθΰνσεως τής Σχολής, άπήλθεν εις τό εξωτερικόν, όπου 
ήσχολήθη εις την μετάφρασιν του «Ταξειδίου τον νέου Άναχάρσιδος εις 
την 'Ελλάδα» τοϋ γάλλου άββα Jean Jacques Barthelemy (f 1795), ένθα 
εκτίθεται ό δημόσιος κα'ι ιδιωτικός βίος των Ελλήνων κατά τον Δ' αιώνα 
π. X. ’)· Ή  μετάφρασις έγινε πλήρης εις επτά τόμους εν Βιέννη τφ 1819— 
1820. Εις τον Α' τόμον ό Χρυσοβέργης παρέχει πληροφορίας τινάς και περί 
εαυτοϋ, εν αις καί δτι εγνώριζε την ελληνικήν βιβλιογραφίαν. ’Έγραψε δέ 
καί άλλα τινά, εν οις και έπ ιβατήριον  (προσφωνητήριον επί τή εγκαθιδρύ- 
σει) λόγον εις τον Μητροπολίτην Άγχιάλου "Ιωάσαφ τον Πάτμιον, εκφωνη- 
θέντα τή 17 Μαρτίου 1800 1 2), δτε εκλεγείς από του 1795, από Μ. Πρωτο- 
συγκέλλων του Οΐκ. Πατριαρχείου, ήλθεν εις Άγχίαλον. Τφ 1808 δμως διά 
πολιτικών μέσων, απαιτήσει του Μουσταφά-πασσα, την οποίαν διεβίβασεν 
εις τό Πατριαρχεΐον ό ήγεμών τής Μολδοβλαχίας Σκαρλάτος Καλλιμάχης, 
ό Ίωάσαφ μετετέθη έπιβατικώς  εις Φιλιππούπολιν, την οποίαν διωκησεν 
επί 18 μήνας δτε επαΰθη, χαρακτηρισθείς εν τή περί τοΰτου πατριαρχική 
πράξει «Κακοϊωάσαφ, έπιβατικώς είσπηδήσας» 3), αντί του διαπρεπούς ΐθα. 
κησίου Ευγενίου Καραβιό., δστις διδάξας εν τή Σχολή Άγχιάλου μέχρι τοϋ 
1807 4) είχεν έκλεγή Φιλιππουπόλεως, άλλα διά την δυναμικήν επιβολήν του 
Ίωάσαφ ήναγκάσθη νά ύποβάλη «οϊκειοθελαίς παραίτησιν» καί έ'μεινεν, ίσως 
εν Κων)πόλει, ως προίην Φιλιππουπόλεα)ς, μέχρι του 1818, δτε άκυρωθείσης 
τής εις Μήθυμναν αποστολής του μετετέθη εις Άγχίαλον τον Ιούνιον τοϋ 
1818, διαδεχθείς τον εις Φιλαδέλφειαν μετατεθέντα Άγχιάλου Γαβριήλ, τον 
διά τής αυτής τουρκικής έπεμβάσεως τοϋ Μουσταφά-πασσα άντικαταστήσαντα 
τφ 1808 τον Ίωάσαφ, από Άγαθουπόλεως, ένωθείσης τότε μετά τής επαρ
χίας Σωζοπόλεως. Τφ 1819 έν τή πράξει τής τό τρίτον άναρρήσεως εις τον 
θρόνον τοϋ Π. Κων)πόλεως Γρηγορίου τοϋ ε' (14 Ίανουαρίου) φέρεται ύπο- 
γράφων ως Άγχιάλου ό Αγαθάγγελος, άγνωστον πόθεν καί διατί εκλεγείς 5)“

1) Τό έ'ργον τοϋ το προκαλέσαν παγκόσμιον ενδιαφέρον καί μεταφρασθέν εις τάς 
πλείστας ευρωπαϊκός γλώσσας, ελληνιστί ήδη είχε μεταφρασθή τφ 1797 υπό Γ. Βεν- 
δότη, Ρ. Φεραίου καί Κ. Σακελλαρίου.

2) Έκ τής έν Πάτμφ Βιβλιοθήκης έδημοσιευθη υπό Ί. Σακελλί τονος έν Παρ- 
νασσφ 18^6, σ. 457—468.

8) Πατρ. Κώδ. Θ' σ. 261 καί ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 1908, σ. 805.
4) Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα σ. 45.
5) Έκκλησ. ’Αλήθεια, 1882, σ. 316. Τφ 1808 φέρεται υπογραφών εις πράξιν 

τής Συνόδου περί τής Ρωσσικής Μονής τοϋ Ά θ ω  Άγχιάλου Παϋλος, πιθ·ανώς έκλε- 
γείς αντί τοϋ Ίωάσαφ, άλλα μη άπελθών εις Άγχίαλον, διά την έπεμβάσει τοϋ Μου- 
σταφά πασα μετάθεσιν τοϋ Άγαθουπόλεως Γαβριήλ. Βλ. Άδ. Ν. Διαμαντοποΰλου) 
Κατάλογος έπισκόπων καί Μητροπολιτών Άγχιάλου. Θρακικά, τόμ. Θ' (1937) σ.10—12.

ι
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διότι άναμφισβήτητον είναι on ό Ευγένιος εν αρχή του 1821 εύρίσκετο έν 
Άγχιάλφ, οΛου συλληφθείς υπό του Μπράλη-Μπεκήρ-πασσα, έλθόντος μετά 
στρατού εις Άγχίαλον, εστάλη δέσμιος εις Άγχίαλον, ένθα την 10 ’Απρι
λίου άπηγχονίσθη μετά του Πατριάρχου Γρηγορίου και άλλων αρχιερέων, 
και δτι αμέσως μετά τούτο εις Άγχίαλον εξελέγη ό από Σωζοαγαθουπόλεως 
’Άνθιμος εις διαδοχήν «τον οίκτρώς εκμετρήοαντος το ζην Ευγενίου» , ως 
αναγράφει τό πατριαρχικόν πρακτικόν τής εκλογής *). Κατά τύ 1793, επί 
Μητροπολίτου ’Ιωακείμ  (1775 —1794) ό κλήρος τής Άγχιάλου συνελθών 
συνυπέγραψε κοινόν πρακτικόν, δι° ου άπεφασίσθη ϊνα άν τις έξοιτερική βία 
είσπηδήσας θέληση νά λάβη ναοΰ τίνος των έν Άγχιάλφ την επιστασίαν ύπο- 
βάλληται εις πρόστιμον 50 μεν γροσίων διδόμενων τοΙς πτωχοΐς, 50 τή 'Ιερά 
Μητροπόλει καί άνά 10 έκάστφ των ιερωμένων και αργός νά διατελή έπι 
τριετίαν. Ή  συμφωνία αΰτη έπεκυρώ.θη καί διά πατριαρχικοί) καί συνοδικού 
γράμματος τον Μάρτιον τοΰ 1793 1 2). 'Η πραξις αΰτη ίσως στρέφεται εναν
τίον τοΰ Μητροπολίτου, άνευ τής άδειας τοΰ οποίου οΰδεις διορισμός ίερέως 
ήδΰνατο νά γίνη.

41. Κατά τάς αργίας τον ι& αίώνος και δη τω 1801 ή Άγχίαλος ύπέ- 
στη επιδρομήν των Κίρτζαλήδων, των άτάκτων εκείνων Τούρκων, οΐτινες 
κατά συμμορίας στρατιωτικούς ώργανωμένας διέτρεχον τήν Μακεδονίαν καί 
την Θράκην λεηλατούντες, διαρπάζοντες καί φονεΰοντες τούς κατοίκους. Λη- 
στεΰσαντες τάς παρακειμένας πόλεις τοΰ εσωτερικού Αετόν, Καρναμπάτ καί 
Ύάλμπολιν, υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Βουλγάρου εξωμότου Τντζέ-Βοεβόδα, 
μετά τον φόνον τούτου παρά τό ελληνικόν χωρίον Εΰσταθοχώριον, έπήλθον 
κατά τής πλουσιωτέρας Άγχιάλου. Ειδοποιηθέντες εξ Εΰσταθοχωρίου παρά 
τίνος έκεΐθεν μοναχού Άνατολίου (τής εκεί Μονής τοΰ Ά γ. Νικολάου), δρα- 
μόντος εφίππου, έσπευσαν δλοι οί κάτοικοι, "Ελληνες καί Τούρκοι, προς τήν 
Δέσιν, τήν στενωτάτην έξοδον τής πόλεως προς τήν μεταξύ τής- θαλάσσης καί 
των αλυκών δίοδον, και παρά τήν θέσιν "Αγιος Γεοόργιος, όπου ύπήρχον 
ερείπια παλαιού ναού, ενώ τά γυναικόπαιδα κατέβηκαν εις τήν παραλίαν, 
αποφασισμένα νά πνιγούν άν ή πόλις έκυριεΰετο. Κατά σύμπτωσιν όμως 
Δαλματός φυλακισμένος έμπειρος περί τον χειρισμόν τού τηλεβόλου, άποφυ- 
λακισθείς έχρησιμοποίησεν ευρισκόμενον έν τή πόλει μικρόν τηλεβόλον καί 
δΓ αυτού διεσκόρπισε τούς επιδρομείς. Οΐ κάτοικοι τήν σωτηρίαν αυτών 
απέδωσαν εις τον Ά γ. Γεώργιον, όστις από λευκού ίππου κατεδίωξεν, έλε
γαν, τούς Κιρτζαλήδες, και εύγνωμονοΰντες ήρχισαν κτίζοντες έκεΐ ναόν, όστις 
διά πολλών έκτοτε αφιερωμάτων καί κληροδοτημάτων τώνΆγχιαλιτών έπλου- 
τίσθη διά τής άνεγέρσεως πολλών δωματίων καί περιετειχίσθη διά καλού

1) Πατρ. Κώδ. Θ', σ. 439.
2) Μ. Γεδεών : Πατριαρχική Ακαδημία σ. 242 σημ. 1.



*Αδαμαντίοώ Ν. Διαμαντοπούλου

περιβόλου, όπου υπήρχε και υπόγειον άγιασμα, εις ιό οποίον έφερε μαρμά
ρινη κλΐμαξ. Τό αγίασμα τοΰτο προ 80 έτών εκοσμήθη δι“ ωραίας εΐκόνος 
του αγίου, έργου του συμπολίτου Θεμιστοκλέους Διαμαντοπούλου τοΰ Ζω
γράφου, ως επωνυμεΐτο. Μετωνομάσθη δέ ό ναός μετά των εξαρτημάτων του 
Μοναστήρι, όπου την 23 ’Απριλίου έτελεΐτο αρχιερατική λειτουργία και προ
σκύνημα καί εμπορική αγορά επί τριήμερον, συρρέοντος πολλοΰ κόσμου έκ 
των πέριξ καί τοΰ εσωτερικού τής Θράκης. Έθυσίαζον δέ οί προσκυνηταί 
πρόβατα, τής θυσίας Ονομαζόμενης, κατά τό τουρκικόν, «κουρμπάν». Είχε 
δέ τό Μοναστήρι τοΰ 'Αγ. Γεωργίου ικανήν κτηματικήν περιουσίαν εξ αμ
πέλων καί αλυκών. Οΐ Βούλγαροι από τοΰ 1885 ήρχισαν διεκδικοΰντες τήν 
κυριότητα αΰτοΰ καί τέλος κατά τό έτος τής καταστροφής τής πόλεως (1906) 
κατέλαβον αυτό διά τής βίας. %

42. Κατά την εκρηξιν της 'Ελληνικής 3 Επαναατάσεοις και ή Άγχίαλος 
ΰπέστη πολλά δεινά. Ή  Φιλική Ε τα ιρε ία  ήδη προ τοΰ 1819 ήαίθμει με
ταξύ των μελών της καί Άγχιάλίτας, ών πολλούς έμύησεν έλθών εκ Ρωσσίας 
Βενιαμείν ό Λέσβιος, άλλους δ’ έν Όδησσφ καί τοΐς πέριξ ό Σταμάτιος 
Κουμπάρης, δ Μεσημβριανός. ’Εκ τούτων δ Φιλήμων Χ) αναγράφει Δημή- 
τριον Κώνσταν, έμπορον εξ Άγχιάλου τφ 1820 μέ εισφοράν 250 γροσίων, 
Ζαφείριον Νέστορος τφ 1821 (γρόσ. 200), Κωνσταντίνον Νέστορον, διδά
σκαλον έξ “Αγχιάλου τφ 1821 έν Τομαρόβφ (γρ. 500), “Αντώνιον Παλαιολό- 
γον, έμπορον, τφ 1821 έν Σιμπύνη, Παΰλον Κ. Παλαιολόγον, έμπορον έν 
Όδησσφ τφ 1821 (ρούβλια 300), Γεώργιον Σγουρόν, έμπορον τφ 1821 έν 
Ρένι (γρ. 150). Εις συμπληρωματικόν δέ κατάλογον των Φιλικών, προ μα- 
κροΰ έκδοθέντα 1 2 3), άναφέρεται δ Άγχιαλίτης έμπορος “Αδάμ Πάγκαλος έτών 
38 μυηθείς υπό Φοιβαπόλλωνος τή 15 Ίανουαρίου 1819 έν Ίασίφ , μέ συν
δρομήν γροσίων 25 ως συνεισφοράν υπέρ τής Σχολής “Αγχιάλου καί φλω- 
ρίων 500 υπέρ τής Εταιρείας διά τοΰ αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δικαίου 
(τοΰ περιωνύμου Παπαφλέσα), υποσχόμενος καί έτερα 1,000 ρούβλια. Μετά 
τά έν Κων)πόλει περί τό Πατριαρχεϊον καί έν Άδριανουπόλει τραγικά, έστήθη 
καί έν Άγχιάλφ αγχόνη, δΓ ή: έφονεύθησαν πολλοί πρόκριτοι ΆγχιαλΤται, 
έτι δέ καί έκ τών πέριξ πόλεών τινες, τούς όποιους μετέφερον δέσμιους, ώς 
οί έκ Σωζοπόλεως Χατζή Άσλάνης, ΐερεύς, Άντωνάκης Σκούλογλου, Θαν. 
Δ. Θωμόγλου καί Μπαλασάκης Σφέτκου, ώς αναγράφει δ Παπαϊωαννίδης3). 
Πολλοί διέφυγον διά θαλάσσης, άλλοι έκρύβησαν, παρουσιασθέντες μετά 
τήν κατάπαυσιν τής μανίας τών Τούρκων, οΐτινες έδήμευσαν ιάς περιουσίας 
τών διαφυγόντων ή κρυβέντων. Πάντως ή άφιξις τοΰ νέου Μητροπολίτου

ιΜ

1) Τιμ. Φιλήμων, Δοκίμιον περί τής Φιλικής Εταιρείας.
2) Βαλερ. Μέξη, Οί Φιλικοί, 1937, No 223.
3) Παπαϊωαννίδης, 'Ιστορία τής Σωζοπόλεως, σ. 59.
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’Ανθίμου, φέροντος το σύνηθες σουλτανικον βεράτιον, συνετέλεσεν εις τον 
κατευνασμόν τοϋ νακο“'·

43. Κατά τον 2  ̂τουρκικόν πόλεμον τοϋ 1828—1829 6 ρωσσικός
στόλος έπήλθε κατά της Ά ΥΛν άλου, ά)Χ άπεκρούσθη υπό των Τούρκων. Ότε 
δμως οί Ρώσσοι υπό τον Δίμπιτς Ζαμπαλκάνσκη διέβησαν τον Αίμον και 
βαδίζοντες κατά της Άδριανουπόλεως κατέλαβον την Μεσημβρίαν (21 ’Ιου
λίου), οί μέν Τούρκοι έγκατέλιπον την Άγχίαλον και κατέφυγον εις Άδρια- 
νούπολιν, φρεγάτα δέ ρωσσική κατέλαβε την πόλιν και κατεΐχον αυτήν επί 
εννέα μήνας μέχρι της υπογραφής της ειρήνης της Άδριανουπόλεως (2 Σε
πτεμβρίου 1829). Κ '.τά τό διάστημα δέ τοΰτο δ Βίκτωρ Τεπλιακώφ, γραμ* 
ματεύς του Γενικού Νιοικητού της Νέας Ρωσσίας και Βεσαρσβίας κόμητος 
Βαροντσόφ, έλθών εις Άγχίαλον άπεκόμισεν εξ αυτής διαφόρους αρχαιότη
τας, παραδόσας αύτάς εις τά Μουσεία Όδησσού και ΓΙετρουπόλεως. Ότε 
δέ μετά την συνθήκην τής Άδριανουπόλεως, δι9 ής ύπεχρεώθη ή Τουρκία 
ν’ αναγνώριση την ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος, ό ρωσσικός στρατός έξεκέ- 
νωσε και την Άγχίαλον, οί κάτοικοι φοβηθέντες την έκδίκησιν των Τούρ
κων, πολυπληθείς ήκολούθησαν τούς φεύγοντας Ρώσσους, ώστε ή πόλις σχε
δόν ήρημώθη καί ούτως έρημον εΰρεν αυτήν τώ 1836 ό στρατηγός Moltke, 
προσκληθείς τότε προς διοργάνωσιν τοΰ τουρκικού στρατού J). Έκ των εκ- 
πατρισθέντων τότε Άγχιαλιτών πλεΐστοι έγκατεστάθησαν έν Ρωσσία, Βεσ- 
σαραβία, Βλαχία, άποτελέσαντες πυκνούς συνοικισμούς έν Όδησσω, Κισνο- 
βίψ, Ίσμαηλίφ, Ρένι, Γαλάτσι, Βραΐλα, κατά μικράς δέ ομάδας έν Γιουρ- 
γέβφ, Βουκουρεστίφ και αλλαχού, ένσωματωθέντες εις τάς έκ παλαιοτέρων 
χρόνων ύπαρχούσας έλληνικάς κοινότητας, καί συνηθέστερον ήσχολοϋντο εις 
τό έμπόριον σιτηρών καί ξυλείας. 3Εξ αυτών τινες διεκρίθησαν καί εις τά 
γράμματα καί εις άλλους κλάδους τού βίου, ώς δ Παναγιώτης Καρυάνδης, 
καθηγητής τής έν Όδησσω ελληνικής εμπορικής (τών Ελλήνων δηλ, έμπο
ρων) Σχολής, διδάσκαλος τού πρίγκηπος Γαγάριν καί τού Αλεξάνδρου Στούρ- 
τζα, δ Χριστόφορος Καρυάνδης ή Καρυαγδής, ιατρός σπουδάσας έν Παρι- 
σίοις, Αλέξανδρος Καρυαγδής, υιός Σταύρου Καρυαγδή, έπί τού ήγεμόνος 
Άλ. Κούζα υπουργός τών Οικονομικών καί τών Εσωτερικών καί έπί 25 
έτη Δήμαρχος Βουκουρεστίου, τό δποϊον πολλαχώς έκαλλώπισε ή οικογένεια 
Ράλλη, διακριθεΐσα καί πλουτίσασα έν Γαλαζίφ, ένθα έξη μέχρι τέλους τοΰ 
ιθ' αιώνος’ οί Ζαχαριάδαι, κτηματίαι καί έμποροι έν Βεσσαραβία, ών έτε
ρος κλάδος ήτο έγκατεστημένος έν Κων)πόλει ασχολούμενος εις τό έμπόριον 
(Ζαχαρίας Ζαχαριάδης έν Κιρέτς-ίσκελεσή), Παύλος Παλαιολόγος, έμπορος 
έν Όδησσφ, καί άλλοι έν Κωνστάντσςι τής Ρουμανίας καί Σουλινφ καί αλ * 2

ί) Moltke, Der russiscli-turkische Feldzug 1828—29, Berlin 1877, p. 258:
2) Ούτως ώνομάξοντο oi έν Ρουμανία εγκατεστημένοι Καρυάνδαι.

9
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λαχοΰ. Οί απόδημοι ούτοι Άγχιαλιται ταχέως συγκεντρωθέντες και εύημε- 
ρήσανχες, άνασυνέδεσαν χούς μεχά τής παχρίδος δεσμούς, ένισχύοντες χούς 
εκεί παραμείνανχας ή και χούς βαθμηδόν έπιστρέψανχας έκ χών φυγάδων 
χοΰ 1829. Ή  πόλις δέ άναλαβούσα έκ χών ανωμαλιών και χών παθημάτων 
τής επαναστατικής περιόδου και χής άπηχήσεως χοΰ άγώνος χοΰ Μαχμούδ 
Β' προς καχάλυσιν χών Γενιτσάρων, επεδόθη εις την άνασυγκρόχησιν χοΰ 
κοινοτικού χης βίου, χήν αμπελουργίαν, χήν άλατοπαραγωγήν και τό εξ αυ
τών έμπόριον, την ένίσχυσιν της στοιχειώδους παιδείας, υπό την ηγεσίαν 
δυο καλών αρχιερέων, Σωφρονίου τοΰ Β ' (1831 —1847) καί Σωφρονίου τοΰ 
Γ' (1847—1865). Και ό μέν πρώτος, ανεψιός τοΰ παιριάρχου Καλλινίκου 
τοΰ Ε', τοιαύχην έπέδειξεν αγαθήν δράσιν έν συνεργασία μετά τόίν «προε- 
σχώχων» της πόλεως, ώστε δχε τώ 1836 άνηγγέλθη ή μεχάθεσις αύτοΰ εις 
Έρσέκιον, οί Άγχιαλιται πάνχες, κλήρος και λαός, έξανέσχησαν και δΓ «υψη
λών συστάσεων», ώς λέγει χό πατριαρχικόν πρακτικόν *), έματαίωσαν την 
μετάθεσιν καί μόνον τφ 1847 δ Σωφρόνιος προαχθείς εις Αίνον άπεχωρί- 
σθη της Άγχιάλου. Ό δέ Σωφρόνιος Γ' επί 18 έτη ποιμάνας την Άγχία- 
λον τοσοΰχον ηγαπήθη, ώστε παρά χά 89 έτη του καί την κατά τά 4 τελευ
ταία έτη βαρηκοΐαν ούδείς έζήτησε χήν αντικατάστασίν του, άλλ’ οικειοθελώς 
παρηχήθη χφ 1865 καί έπέζησε μέχρι τοΰ 1867, περιθαλπόμενος υπό τοΰ 
διαδόχου αύτοΰ Βασιλείου Α', δστις καί ωραΐον ήρωελεγεΐον έγραψεν, εγχα
ραχθεί' επί χοΰ τάφου αύτοΰ έν τφ νάρθηκι τοΰ Μητροπολιχικοΰ ναοΰ χών 
Ταξιαρχών, ένθα άνεπαυοντο καί τά οστά χοΰ από χοΰ 1845 άποθανόντος 
Μεσημβρίας Γρηγορίου1 2). Μεχά τούς δύο τούτους αρχιερείς ή Άγχίαλος ηύ- 
τύχησε νά έχη επί 19 έτη ένα τά»ν αρίστων λόγφ μορφώσεως καί ήθους λει
τουργών τής Εκκλησίας κατά την ΙΘ 'καί τάς άρχάς τής Κ'έκαχονταετηρίδος 
Βασίλειον τον Α' (1865—1884), επί τοΰ οποίου καί υπό χήν ηγεσίαν συνε- 
χελέσθη μεγάλη έν Άγχιάλφ πρόοδος. Καί πρώτον μέν προέβη εις τήν άνέ- 
γερσιν εύπρεπεστάτου μητροπολιχικοΰ μεγάρου επί άπόπχου μέρους ύπεράνω 
χής ανατολικής παραλίας, παρά τον καθεδρικόν ναόν χών Ταξιαρχών μετά 
εύρυτάτου κήπου, εις ου τό δυτικόν μέρος άνήγειρε φωτεινόν χής έκκλησίας 
νάρθηκα καί εύπρεπές οίκημα διά τον έκάστοτε διευθυντήν τοΰ ελληνικού 
σχολείου. Έμπνεύσας τον σεβασμόν καί τήν εμπιστοσύνην τής εύπορούσης 
καί εις τά δημόσια πράγματα άναμειγνυομένης τάξεως τών πολιτών, συνή- 
σπισεν αύτούς καί κατηύθυνε τάς ένεργείας αύτών προς πάσαν πρόοδον τής 
Κοινότητος. “Ιδρυσε τό μορφωτικόν κέντρον τοΰ «Φιλοπροόδου Συλλόγου 
’Αγχιάλου», καί παρεκίνησε πολλούς εύπορους γονείς νά στέλλουν τά τέκνα

1) Έκκλησ. ’Αλήθεια, 1882, σ, 332 καί Πατρ. Κώδ. ΙΔ' 273, 280 καί ΚΒ' 148 
Τω 1839 ό Σωφρόνιος ως Άγχιάλου ήτο συνοδικός έν Κων)πόλει. Φωτίειος Βιβλιο
θήκη, τ. I, σ. 100.

2) Β. Μ. Σμύρνης τοΰ από Άγχιάλου, Διάφορα επιγράμματα, Σμύρνη 1906, σ. 15.
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των εις Κων)πολιν (Μ. του Γένους και εμπορικήν Σχολήν Χάλκης), 'Αθήνας 
(Γυμνάσια και Άρσάκειον) και εις Εύροδπην, έτι δε εις τα μετά μικρόν ίδρυ- 
■θέντα Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φιλιππουπόλεως. Έν βραχεί χρόνόρ ούτως ηύ- 
ξήθη ή τάξις των άνεπτυγμένα)ν πολιτών. Τά Σχολεία ταχέως προήχθησαν 
και ή Άγχιαλος έκ των πρώτων τοϋ εξωτερικού πόλεων μετεκάλεσεν έξ Ε λ
λάδος τους τότε τό πρώτον μορφωθέντας δίδαοκαλιστάς, έν οις τον Κορίν- 
θιον Γ. Ρεκλείτην και τον Κεφαλλήνα Άριστείδην Χαροκόπον, άδρώς αυ
τούς μισθοδοτούσα (120 χρ. λίρας έτησίως και 100 τήν Διευθύντριαν τοΰ 
Παρθεναγωγείου). Ή  Σχολή τών άρρένων έξελίσσετο εις ήμιγυμνάσιον και 
θεατρικα'ι παραστάσεις έδίδοντο υπό ομίλου μορφωμένων νέων καί μαθητών 
υπέρ ευεργετικών σκοπών. Ή  πόλις άνελάμβανεν άλματωδώς. Τό έμπόριον 
καί ή ναυτιλία προήχθησαν σπουδαίως, αί δέ συντεχνίαι (πλοιάρχων, παν
τοπωλών, αμπελουργών, γουναράδων) προήγοντο εις πλούτον καί ύπεστήριζον 
τά κοινωνικά ιδρύματα. Έ ν τφ μεταξύ δ Βασίλειος προσεκλήθη εις Κων- 
σταντινούπολιν, δπου αξιώσει τοΰ Πατριάρχου καί τής Ί . Συνόδου άνέλαβε 
τήν διεύθυνσιν τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, ής ή κατάστασις τελευ
ταίως, από άπόψεως πειθαρχίας, ήτο αξιοθρήνητος. Έ πί δύο έτη δ Βασί
λειος άνώρθωσε τό γόητρον τής Σχ. (1870 — 187ΐ)καί ή Εκκλησία προήγαγεν 
αυτόν εις Μητροπολίτην τής πρωτοθρόνου Καισαρείας. Άλλ’ δ Βασίλειος 
κεκηρυγμένος ών υπέρ τοϋ αμετάθετου τών επισκόπων, ήρνήθη τήν τιμήν 
ταύτην, άπαιτήσας νά έπανέλθη εις τήν Άγχία?α>ν, Έπανελθών εις τήν επαρ
χίαν του έξηκολούθησε μέ περισσότερον ζήλον τό διακοπέν έργον του, δτε 
φοβερά θεομηνία ένέσκυψεν εις τήν πόλιν. Τήν 1 ’Οκτωβρίου 1874 μεγάλη 
πυρκαϊά άπετέφρωσε τό έν τρίτον τής Άγχιάλου’ παρανάλωμα δέ αυτής έγι
ναν ναοί τινες καί μάλιστα δ έν τφ κέντρφ τής πόλεως, τής Παναγίας μεθ’ 
δλου τοϋ περί αυτήν χώρου, τής γείτονος αγοράς καί τό προς τήν ΝΑ παρα
λίαν τμήμα τής πόλεως μέχρι τής Σχολής τών άρρένων, ήτις επίσης έκάη. 
Τό Μητροπολιτικόν μέγαρον καί οϊ ναοί τών Ταξιαρχών, Ά γ. Θεοδώρων, 
Άναλήψεως μετά τού περί αυτούς χώρου διέφυγον τήν καταστροφήν. Οί 
Άγχιαλϊται συνελθόντες έκ τής πληξάσης αυτούς θεομηνίας, έπελήφθησαν 
αμέσως τής άνοικοδομήσεως, διά δέ τήν άνάκτισιν τής Σχολής σπουδαίως 
έβοήθησεν έρανος μεταξύ τών έν Κων)πόλει καί Ρουμανία εμπόρων Άγχια- 
λιτών. Έ πί δέ τής προσόψεως τής ούτως άνεγερθείσης Σχολής έπί μαρμάρι
νης πλακός ένεγράφη επίγραμμα ποιηθέν υπό τοϋ έν τή Θεολογική Σχολή 
Χάλκης διδασκάλου καί ειτα υπό τήν διεύθυνσιν αυτού συναδέλφου αοιδίμου 
Ήλία Τανταλίδου τφ 1875 *), έχον ώς εξής :

Πυράς μένος τέφρωσε σύν πόλει Σχολήν*
δπως δέ φοίνικ’ έκ τέφρας ζιοοι πάλιν 1

181

1) Βασιλείου, Διάφορα επιγράμματα, σ. 17,
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πυρ άλλο, κρεΐττον, ζήλος εΰσεβοφρόνων.
’Ώ δεύτε παΐδες εις λόγεον πανδαισίαν, 
ϊσφ γ ’ έκείνοις πυρπολοΰμενοι πόθφ 
Μουσών πατρφων και Θεοΰ δόξης πλέφ.

Τφ 1877, διαρκοϋντος τοΰ Ρωσσο—τουρκικού πολέμου, ό Βασίλειος 
κατηγγέλθη ύπδ χοΰρκων τής πόλεως ως ευχηθείς υπέρ τής νίκης των Ρώσ- 
σων καί απαιτήσει τής Πύλης διετάχθη τηλεγραφικώς ν3 άπέλθη εξ Άγχιά- 
λου εις την παρά την Σωζόπολιν Μονήν τής 'Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρ- 
μακο?ωτρίας, όπόθεν μετά δοθείσας προς την Τουρκ. Κυβέρνησιν καί ιδία 
παρεμβάσει τοϋ τραπεζίτου τοΰ Σουλτάνου Γεωργίου Ζαρίφη, ό Βασίλειος 
ήλθεν εις Κωνσταντινούπολή, ένθα ώς πρώην Άγχιάλου διωρίσθη αρχιερα
τικός προϊστάμενος τής Ελληνικής Κοινόιητος Σταυροδρομιού (Πέραν), εις 
Άγχίαλον δέ άπεστάλη ως διάδοχός του ό Μέγας αρχιμανδρίτης τοΰ Πατρι
αρχείου Βενέδικτυς (17 Ίαν. 1877—1 1 Φεβρ. 1881), δστις μετά τετραετή 
ποιμαντορίαν μετειέθη εις Γανόχωρα, επανήλθε δ’ ό Βασίλειος εις την λα- 
τρεΰουσαν αΰιόν Άγχίαλον, την οποίαν δεν έπαυσε διεκδικών, παρ’ δλην την 
επιφανή θέσιν, ήν κατεΐχεν εν τή πρωτευοΰση καί παρά τό κέντρον τοΰ εκ. 
κλησιαστικοΰ καί έθνικοΰ βίου, τιμώμενος διά τής φιλίας των άριστέων τοΰ 
Γένους. Κατά την νέαν περίοδον τής εν Άγχιάλφ ποιμαντορίας του ό Βασί
λειος εφρόντισε περί τής προαγωγής των σχολικών αυτής πραγμάτων, διά τής 
συμπληρώσεως τοΰ Σχολείου διά δυο γυμνασιακών τάξεων, καί τοΰ Παρθε
ναγωγείου, αυτοπροσώπως παραχολουθών την εργασίαν αυτών. 'Ότε δέ τφ 
1882 ό τότε Διευθυντής Αριστείδης Χαροκόπος, ανακαλυφθείς ώς ένοχος 
διγαμίας υπό τής εκ Κεφαλληνίας συζΰγου του, άπήλθεν εξ Άγχιάλου έν τφ 
μέσφ τοΰ έτους, ό Βασίλειος άνέλαβεν αυτός τήν διδασκαλίαν τών ελληνικών 
τής άνωτάτης τάξεως, διδάξας ημάς τον «Προς τοΰς νέους» θαυμάσιον λόγον 
τοΰ Μ. Βασιλείου, εις τον Νάρθηκα τοΰ Μητροπολιτικοΰ ναοΰ, οπού προς 
τοΰτο ημείς προσηρχόμεθα. Διά τών προσπαθειών αυτού πολλοί εύποροι πο- 
λΐται άπέστειλαν τότε τά τέκνα των εις Κων)πολιν (Διονυσιάδης, Κοΰμπης, 
Παρασκευόπουλος) ή ή Εφορεία άπέστειλεν υποτρόφους εις τά Ζαρίφεια 
τής Φιλ ιππουπόλεως. Αυτός δέ προσωπικώς άπέστειλεν εις τήν εν Κων)πόλει 
Πατριαρχικήν Κεντρικήν 'Ιερατικήν Σχολήν τούς άριστεΰσαντας μαθητάς 
Χρηστόν Uanaiomvvov  (1881) καί 5Αδαμάντιον Ν. Διαμαντύπονλον (1882), 
ών δ πρώτος συμπληρώσας τάς σπουδάς του εν Κων)πόλει καί εις τήν Θεο- 
λογικήν Ακαδημίαν τής Πετρουπόλεως υπηρέτησε τήν Εκκλησίαν ώς Διευ
θυντής τοΰ Α' Πατριαρχικού Γραφείου επί 42 έτη (1895—1937) τιμηθείς 
υπό πάντα)ν τών Πατριαρχών τής περιόδου ταΰτης καί τής 'Ιεραρχίας διά 
τάς σπουδαίας υπηρεσίας του καί τό αγαστόν τοΰ ήθους. Ό δέ δεύτερος πε- 
ρατοόσας τάς γυμνασιακός σπουδάς του έν τή Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης,
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δπου εν τώ μεταξύ εΤχ,ε μετατεθή έξ Άγχιάλου ό Βασίλειος (1884), συνεπλή- 
ρωσε τάς επιστημονικός σπουδάς του εν τι] Πνευματική Ακαδημία τοϋ Κίε
βου (1894), υπηρέτησε την έκπαίδευσιν ώς καθηγητής τής Ευαγγελικής Σχο
λής Σμύρνης (12 έτη) και έν Όδησσφ ώς Διευθυντής τής Ελληνικής Εμπο
ρικής Σχολής (ετη 2) καθηγητής τής Ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας τού 
αυτόθι ρωσοικοΰ θεολ. Σεμιναρίου (12) και είναι δ γραφών τήν Ιστορίαν 
ταύτην τής Άγχιάλου. Τφ 1885 άποθανόντος τού Σμύρνης Μελετίου, όμο- 
φώνως απαιτήσει των δύο Διοικητικών Στομάτων τής Κοινότητος Σμύρνης, 
ή Εκκλησία μετέθεσε τον Βασίλειον εις Σμύρνην, ένθα μετά καρποφόρα.)· 
τάτην και πολυμερή ποιμαντορικήν δράσιν άπέθανε πλήρης ημερών τήν 23 
Ιανουάριου 1910 *). Μετά τον αοίδιμον Βασίλειον πέντε μητροπολΐται Ά γ 
χιάλου αναγράφονται, ών δ μέν από Αίμου ’Ά νθ ιμος  Β' δ Τσάτσος ήυνήθη 
νά δεχθή τήν Άγχίαλον ώς ίεραρχικώς ύποδεεστέραν και τιμωρηθείς διά 
τήν απείθειαν έξωρίσθη εις "Αγ. ’Όρος, γενόμενος βοαδύτερον Λερού και 
Καλύμνου, δπδθεν διά τό πείσμα και τάς φιλοδοξίας τών εχθρών ’Ιωακείμ 
τοϋ Γ' εξελέγη και Οίκ. Πατριάρχης (1895 —1897) ώς ’Άνθιμος Ζ\ άναγ- 
κασθεις μετά διετίαν νά παραιτηθή. Ό από Παραμυθίας Γρηγόριος ο Αρα- 
κόπονλος έκ Μεσημβρίας (1885—1888), συνήθης σπουδαρχίδης μετά τριε
τίαν προήχθη εις Καστοριάν. Ό  τούτον διαδεξάμενος επίσκοπος Παμφί- 
λου Σωφρόνιος δ Γ'μετά έπτάμηνον άδοξον ποιμαντορίαν μετετέθη εις Κάρ
παθον και Κάσσον. Εις διαδοχήν δ’ αυτού εξελέγη δ αρχιμανδρίτης Βαοί- 
λειος Β'δ Γεωργίάδης έκ Φιλαδέλφειας, πρώην Διευθυντής τής Π. Κ. 'Ιερα
τικής Σχολής, προλύτης τής Θεολογίας τού έν Άθήναις Πανεπιστημίου, ειτα 
καθηγητής τής Θεολ. Σχολής Χάλκης, συμπληρώσας τάς σπουδάς του έν Μο- 
νάχω. Εκλεγείς τή 8 Αύγούστου έχειροτονήθη τη 21 Σεπτεμβρίου 1889 και 
ήλθεν εις Άγχίαλον τή 5 ’Ιανουάριου 1890. Έλληνομαθέστατος και πολυ
μαθής καί ρήτωρ διακεκριμένος, ήδύνατο νά συνέχιση έπιτυχώς τό διακοπέν 
έ'ργον Βασιλείου τοϋ Α'.’Αλλ’ ό έγωϊστικός αυτού χαρακτήρ διήρεσε τήν Κοι
νότητα, κατά τήν ταραχώδη έκείνην διά τήν Ά ν. Ρωμυλίαν περίοδον, μετά 
τό βουλγαρικόν πραξικόπημα τής Φιλιππουπόλεισς, και κατέστρεψε τήν μέχρι 
τότε ζηλευτήν κοινήν συνεργασίαν τών κοινοτικών παραγόντων καί τών άλ
λων πολιτών. Ε π ’ αυτού ή Άγχίαλος απέκτησε τό θαυμάσιον μέγαρον τού 
Ελληνικού Παρθεναγωγείου, άνεγερθέν διά μεγάλου κληροδοτήματος τής έν 
Ρωσσία Φωτεινής Καρυάνδη' άνφκοδομήθη δέ και δ τφ 1874 πυρποληθεις 
ναός τής Παναγίας , πρωτοστατήσαντος εις ταϋτα αυτού τοϋ Βασιλείου και 
διά προσωπικής εργασίας ένθαρρύνοντος τον ζήλον τών εργατών.

44. '11 *Αγχίαλος κατά τάς παραμονάς τής καταστροφής. Τήν τελευ- 
ταίαν εικοσιπενταετίαν ή Άγχίαλος παρείχε τήν εικόνα πόλεως γοργώς άνα- 1

1) Άδ. Ν. Διαμαντοπούλου : Βασίλειος ό Μητροπολίτης Σμύρνης έν Μικρασια- 
τικοΐς Χρονικοϊς τόμ. Β' 1937 Ά θήναι,
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πτυσαομένης ύλιχώς καί πνευματικώς. Τό κυριώτατον προϊόν τη; ήτο to 
άλας’ περί τάς 7.000 άλυκαί άπέδιδον έτησίως 200.000 σάκκων των 100 χι
λιόγραμμων προς 4—5 φρ. τό κιλόν, βραδύτερου δέ και εις ύψηλοτέρας τι
μάς. Τό άλας ήτο άνωτέρας η αλλαχού της Τουρκίας (π. χ. της Φθ)κα(ας) 
ποιόιητος και συνηγωνίζετο προς τό ορυκτόν τής Ρουμανίας. Ή  αμπελουρ
γία ηύξήθη καταπληκτικώς (περί τά 3.000.000 κλήματα) και εξετείνετο βα· 
θέως προς τάς νοτιοδυτικός εκτάσεις τής πόλεως. Τά κυριώτατα των στα- 
φυλών εϊδη ήσαν τά άδριανουπολίτικα (κόκκινα, λεπτόφλουδα και γλυ
κύτατα), τά μαύρα ή κατσίβελε;, τά ζουμιάτικα (άσπρα μοσχάτα), τά άλε- 
ξιάτικα (ώς τά ενταύθα λεγάμενα ροδίτες), τά ραζακιά, οί άγούμαστοι (τά εν 
Έλλάδι νυχάτα) και τά άφθονώτερα των άλλων προσλάβες (κιτρινωπά λεπτό
φλουδα). Τά σταφύλια τής Άγχιάλου δεν έξηραίνοντο εις σταφίδα, άλλα πα- 
τούμενα εγίνοντο κρασί καί άπεδίδετο εις τό εμπόριον. Μικρά μόνον ποσό- 
της εκλεκτών σταφυλών διετηρεΐτο τον χειμώνα κρεμασμένα εκ τών δοκών 
τής οροφής’ εκ δέ του μούστου κατεσκευάζετο πετιμέζι διαφόρων ειδών 
άπλούν μέ φελιά μελιτζάνας, κολοκυθιού, κουλικάτο, ναρδένι, μουσταλευριά 
(τρωγομένη ναοπή ή ξηρά), μουστολαμπάδες (μέ αμύγδαλα ή καρύδια), σταφυ- 
λαρμιάκαί άλλα.Ό τρυγητός (τρύγος) ήτο διά την'Αγχίαλον πανηγύρι;, από 
τής 14 Σεπτεμβρίου επί ολην εβδομάδα παρατεινόμενος. Μεγάλα τών 1.000 
οκάδων βαρέλια πληρούμενα υπό τών τρυγητών (οικείων άνδρών καί γυναι
κών ή και μισθωτών) από πρωίας μετεφέροντο έστολισμένα επάνω εις βωδά- 
μαξα υπό τούς μουσικούς ήχους αυλητών και προ τής οικίας τού αμπελουρ
γού" εκεί δέ επατούντο τά σταφύλια υπό πατητών και ό μούστος μετηγγί- 
ζετο εις μικρότερα βαρέλια δπως εις ώρισμένον χρόνον «βράση». ΤΙ ναυτι
λία ήκμαζε μέχρι τού 1890, εξυπηρετούσα τό εμπόριον άνά τον Εύξεινον, τον 
Δούναβιν, τάς παραλίας τής Ν. Ρωσσίας, τής Μ. Ασίας καί εις Κων)πολιν. 
Οί δέ ναυτικοί ειχον καί ϊδιον πλούσιον συνεταιρισμόν (έσνάφι) μέ προστά
την τον άγιον Νικόλαον, ού την εορτήν έπανηγύριζον δι3 αρχιερατικής λει
τουργίας, μεθ3 ήν έγίνετο έκθεσις τής διαχειρίσεως. Συνεταιρισμούς ειχον οί 
Παντοπώλαι εορτάζοντες την 8ην Νοεμβρίου, καί οί Πραγματευταί καί οί 
’Αμπελουργοί ’)■ Φούρνοι ύπήρχον 4 ή 5 καί φαρμακεία δύο.Επειδή εκάστη 
οικογένεια είχεν ιδιόκτητον οικίαν καί άλυκάς, αμπέλια ή χωράφια, έξησφά- 
λιζε καί τό ελάχιστου τής συντηρήσεώς της εισόδημα, έν ανάγκη δέ προσήρ- 
χετο επίκουρος καί χειροτεχνία" διά τούτο εν 3Αγχιάλφ δεν ύπήρχον έπαΐται 
εϊ μη τινες ξένοι παροδιται ή παρεπίδημοι. 'Ο πνευματικός βίος  άντεπρο- 
σωπεύετο 1) υπό δύο Σχολείων ." Έπταταξίου τών άρρένων καί εξαταξίου 
ιών θηλέων. Ταύτα δέ κατά τήν τελευταίαν εΐκοσιπενταετίαν ηύμοίρησαν καί 
καλών Διευθυντών καί φιλότιμων διδασκάλων (Φυλακτού, Μέγα, αδελφών 1

1) Σ. Δ. Τά Θρακικά έσνάψια από τον 17ον αιώνα άπετέλουν μεγάλους συντε
χνιακούς οργανισμούς. Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ· τόμ. Γ", Δ'. Μ. Άποστολόδου ,
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Σοφιανοπούλου). 2) Ύπό τής Εκκλησίας δια του πλουσίου κηρύγματος και 
τής έποπτείας τοΰ σχολικού έργου. 3) Διά των επιστημόνων, ιδία των ια
τρών (Σταμ. Άναστασοπούλου, Ήλ. Μαυρομματη, Γεωργ. Δράκου, Θεμ. 
Παρασκευοπούλου) και μορφωμένων εμπόρων και άλλων διανοουμένων. 
(Διονυσιάδου, Οικονόμου, Κούμπη, Ξανθοπούλου, κλπ). μέ κέντρον δράσεο)ς 
τον «Φιλοπρόοδον Σύλλογον Άγχιάλου». 'Η άνέγερσις τού μεγαλοπρεπούς 
Καρυανδείου Παρθεναγωγείου υπό καλόν έξ Ελλάδος προσωπικόν προσέ- 
δωκε νέαν ζωήν εις τον κόσμον των γυναικών, αιτινες έπεκοινώνησαν προς 
τα εγγύς και τα μακράν κέντρα τής τέχνης, καί τά περιοδικά τής μόδας τών 
Παρισίων είχον ικανούς έν Άγχιάλφ συνδρομητάς. Ή  πνευματική επικοινω
νία μετά τοΰ Ελληνικού Βασιλείου καί γενικώτερον τού Ελληνικού κόσμου 
έξεδηλούτο πολλαχώς ζωηρά. Πολλοί νέοι έφοίτων εις τό Εθνικόν ΓΙανεπι- 
στήμιον (Θεμιστ. Παρασκευόπουλος, Πάτροκλος Άχ. Παρασκευόπουλος, Α. 
Σαββόπουλος, Άλ. Μαυρομμάτης, 3Ιω. Ίωαννίδης), εις ιό Μ. Έ . Πολυτε- 
χνεΐον (Σταύρος ΓΙαπαπαναγιώτου, ζτογράφος), εις ΓΙαρισίους (Άθ. Οικο
νόμου) καί αλλαχού. 'Η αγάπη τών πατρίων ήτο ζωηρά. Τά ήθη καί τά 
έθιμα τού οικογενειακού καί τού κοινωνικού βίου ήσαν ακραιφνώς ελληνικά. 
Τά ονόματα τών άνδρών καί γυναικών ήσαν κατά προτίμησιν αρχαϊκά. Μία 
οικογένεια άπήχει υπό τούς θόλους της τον "Ομηρον διά τού Άχιλλέιυς πα- 
τρός, τής Πολυξένης μητρός καί τών τέκνων Πατρόκλου, Βρυσηΐδος, έπειτα 
Πολυβίου, Τωάννου. Ή  δευτέρα βασιλική οικογένεια τής Ελλάδος κατέστησε 
τό όνομα "Όλγα κοινότατον εν Άγχιάλφ. Ή  γλώσσα, παρά πάσαν τήν γει- 
τονείαν τών Βουλγάρων καί τήν από τού 1885 ουσιαστικήν βουλγαρικήν κα
τοχήν, διετηρήθη αμιγής καί λεκτικών στοιχείων καί ξενιζούσης προφοράς.

45. Ή καταοτρογη τον 1906. Ή  βιαία πολιτική ανατροπή τής 5 Σε
πτεμβρίου 1885 έν Φιλιππουπόλει, δι’ ής υπό τής υποτελούς τη Τουρκία 
’Ανατολικής Ρωμυλίας εκηρύχθη ή ένωσις αυτής προς "Ηγεμονίαν τής Βουλ
γαρίας, καθώρισε τήν τύχην τών ελληνικών πόλεων τής ’Ανατολικής Θράκης. 
Μάτην ή Τουρκία δΓ ειρηνικών μέσων διεμαρτυρήθη κατά τού πραξικοπή
ματος’ μάτην ή Σερβία καί πόλεμον έπεχείρησε κατά ταύτης τής εδαφικής 
άλλοιώσεως τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Αί εύρωπαϊκαί Δυνάμεις, φοβού
μενοι μή τόσον ταχέως, μετά τον πρόσφατον ετι ρωσσοτουρκικόν τού 1878 
πόλεμον, άναφλεγή πάλιν τό ’Ανατολικόν ζήτημα, μέ νέους τώρα παράγον
τας τήν Γερμανίαν καί τήν ’Ιταλίαν καί τήν ένισχυθεΐσαν διά τής καταλή- 
ψειυς τής Βοσνίας καί ’ Ερζεγοβίνης Αυστρίαν, τήν μέν Τουρκίαν συνεκρά- 
τησαν διά τής περισώσεως τού τύπου τής εξωτερικής εις τον Σουλτάνον ύπο- 
τελείας τής υπό τής Βερολινείου συνθήκης έπιβληθείσης εις τήν βουλγαρικήν 
ηγεμονίαν άνανεωθείσης δε τώρα καί διά τήν ήνωμένην Βου?,γαρίαν, τήν δέ 
Σερβίαν άφήκαν νά νικηθή υπό τής στρατιωτικώς ήδη ύπερτέρας Βουλ
γαρίας. Ό ευρωπαϊκός κόσμος έξεπλάγη εκ τού νέου έν τη Βαλκανική παρά"
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γοντος, νέου καί άμεσου στοιχείου εν τή εξελίξει καί τή τελικχ) λύσει τού ’Ανα
τολικού ζητήματος. Πλούσια καί ζωηρά προπαγάνδα της Βουλγαρίας άνά 
την Ευρώπην καί ’Αμερικήν, διαστρέφουσα ιήν 'Ιστορίαν, την Εθνολογίαν 
καί την σύγχρονον εις τά Βαλκάνια πραγματικότητα, εκλόνισε τάς παλαιάς 
αντιλήψεις. Ό στόχος τής προπαγάνδας ταύτης ήτο προ πάντων ό Ελληνι
σμός καί αί χώραι ένθα ούτος επεκράτει. Ή  δρεξις έκ τής πρώτης επιτυχίας 
ηύξήθη- μετά την Ά ν. Ρωμυλίαν ήρχετο ή σειρά τής γείτονος Μακεδονίας 
καί τής νοτίου Θράκης. ’Ήδη ή επωδός του εθνικού των Βουλγάρων ΰμνου 
«Σούμνα Μαρίτσα» ήπείλει αυτήν την Κων)πολιν διά του «Μαρς, μάρς, 
Τσάργραδ νάςς» (εμπρός, εμπρός, ή Κων)πολις είναι δική μας). Οΐ Βούλ' 
γάροι, κυρίως οΐ άρτιγέννητοι Ρωμυλιώται, οΐ ήοεοες τής Σλίβνιτσας, εις 
τους οποίους ιδίως ώφείλοντο αΐ έπιτυχίαι τοϋ σερβοβουλγαρικού πολέμου, 
συνέπηξαν τό Βουλγαρομακεδονικόν Κομιτάτον διά την παρασκευήν τής προ* 
σαρτήσεως τής Μακεδονίας εις τήν Βουλγαρίαν. Συγχρόνως δέ ή σωβινιστική 
πολιτική επελήφθη του ανθελληνικού άγώνος εν αυτή τή Ηγεμονία.’Ήδη από 
τής επαύριον τής προσαρτήσεως οΐ Βούλγαροι άνέλαβον τον εκβουλγαρισμόν 
των εν τή χώρα ελληνικών κέντρων. Πού μέν έπαρουσίασαν πλαστούς τίτλους 
κυριότητος επί κοινοτικών ιδρυμάτων, ώς εν Βάρνη, ένθα διεξεδίκουν τό 
από πολλών ετών ΐδρυμένον υπό τού 'Έλληνος Παρασκευα Νικολάου μέγα 
Νοσοκομεΐον καί μετά μικρόν ήνάγκασαν τον νεωστί ελθόντα νέον Μητροπο
λίτην Νεόφυτον (Κοτζαμανίδην) ν’ άπέλθη κατόπιν υβριστικής υποδοχής. 
Έ ν Ροδόπη κατέσχον ναούς καί μονάς ώς τήν τού Μπαισκόβου.Έν Άγχιάλω 
έκτισαν έσπευσμένως βουλγαρικήν σχολήν καί ναόν, παρά τήν εντελώς απου
σίαν εκεί μονίμων εγκατεστημένων Βουλγάρων. Καί ό μέν ναός δεν άντέσχεν 
εις τάς πρώτας ραγδαίας βροχάς καί κατέπεσε, διά δέ τό σχολεΐον έφερον μα- 
θητάς έκ τών πέριξ βουλγαροφώνων κωμών- προσηλΰτιζον δέ διαφοροτρό- 
πως καί μεταξύ τών Ελλήνων ελάχιστους είτε εκ μικτών γάμων είτε δ ι’ επι
δομάτων εις πενομένας οικογένειας. Οΐ Άγχιαλΐται άντελήφθησαν αμέσως 
τον κίνδυνον καί διά πάνττον τών νομίμων μέσων άντέδρα>ν. Είτε έπιτοπίως 
λαμβάνοντες συντηρητικά μέτρα, εϊτε δι’ αιτήσεων καί υπομνημάτων προς 
τήν Κυβέρνησιν καί τήν Σοβράνιε τής Σόφιας, είτε διά τών προσωπικών 
σχέσεων τού Μητροπολίτου Βασιλείου Β' προς τον ηγεμόνα Φερδινάνδον, 
είτε διά τών Πατριαρχείων, άπέτρεπον μεγαλύτερα δεινά. 'II βουλγαρική 
γλώσσα εΐσήχθη εις τά ελληνικά σχολεία—ήτο φυσικόν — άλλ’ οΐ ξένοι διδά
σκαλοι, πάντοτε έθνικόφρονες, ήσαν κατάσκοποι καί όχι παιδαγωγοί. Τό 
μέγα δμως περιβάλλον εξηκολούθει νά είναι ελληνικόν, Δήμαρχος εξελέγετο 
πάντοτε Έλλην- τό εμπόριον, ή γεωργία, ή αλατοπαραγωγή, ή αμπελουργία 
ήσαν εις τάς χεΐρας τών Ελλήνων- ή ναυτιλία επίσης. Έ ν τούτοις ό όρίζων 
εσυνεφούτο αγρίως" τό Μακεδονικόν ζήτημα έλυσε τούς πολιτικούς ασκούς 
τού Αιόλου, Ή  Ελλάς εις τήν δράσιν τού βουλγαρικού Κομιτάτου άντέιαξε
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την συντονισμένην άμυνάν της Εκκλησίας διά των εν Μακεδονία Μητροπο
λιτών καί του ελληνικού Κομιτάτου, όργανώσαντος δι’ Ελλήνων αξιωματι
κών τούς ελληνικούς πληθυσμούς τής Μακεδονίας, ήτις εντός δύο ετών ήρ» 
χισεν έκκαθαριζομένη από τών εκ Βουλγαρίας επιδρομέων. *ΙΤ τουρκική 
κυβέρνησις πολεμούσα και τούς μέν και τούς δε έπεδείνωσε περισσότερον την 
κατάστασιν. Οί ήττημένοι Βούλγαροι κομιτατζήδες και οΐ Βούλγαροι και 
βουλγαρίζοντες πρόσφυγες εξήγειραν τούς κατοίκους τής εν τφ μεταΕύ εις βα· 
σίλειον προαχθείσης ηγεμονίας κατά τών έν αυτή όμοφύλων τής Ελλάδος, 
προς εκδίκησιν διά τάς έν Μακεδονία καταστροφάς τού βουλγαρισμοΰ. Κατά 
τό έαρ τού 1906 συμμορίαι Βουλ,γάρων έθνικιστών υπό την αρχηγίαν τού 
εκ Βάρνης Δραγούλεφ καί τή συγκαταθέσει τής βουλγαρικής κυβερνήσεως 
— ας έβροντοφωνήθη έν τή Σοβράνιε υπό τού βουλευτού Πασσάρωφ—άφού 
διέπςαξαν εκβιασμούς έν Βάρνη, Ρουχτσουκίω, Φιλιππουπόλει, Στενιμάχφ 
καί Πύργω, συνεκεντρώθησαν εις την τελευτάίαν ταύτην πόλιν καί πάρε* 
σκεύασαν έσχεδιασμένην επιδρομήν κατά τής Άγχιάλου. Οι κάτοικοι ταύτης 
εγκαίρως πληροφορηθέντες έκ Πύργου τήν 16 ’Ιουλίου καί μάτην έπιζητή* 
σαντες τήν προστασίαν τού Νομάρχου Πύργου Γ. Ίβάνωφ, συνήλθαν περί 
τον Μητροπολίτην Βασίλειον εις επανειλημμένος συσκέψεις προς άντίταξιν 
άμύνης διά πάσης θυσίας' έκλεισαν τά καταστήματα τής πόλεως, έθεσαν 
ένοπλον φρουράν εις τάς πύλας αυτής καί δι’ εκατόν ώπλισμένων πολιτών 
ώχύρωσαν τήν Μονήν τού 'Αγ. Γεωργίου, πρώτην άπειλουμένην έκ τής έπι* 
δρομής, έτοποθέτησαν δέ καί μικράν φρουράν εις τον νεόκτιστον ναόν τής 
τής Παναγίας. Καί ή μέν Μονή κατελήφθη τήν 20 ’Ιουλίου υπό ήμιλοχίας 
πεζικού, προς δήθεν περιφρούρησιν αυτής από πάσης έπιδρομής. Κατά δέ 
τής πόλεως δΐς έπεχειρήθη έπίθεσις, άλλ’ έματαιώθη, τών έπιδρομέων έπα- 
νελθόντων εις Πύργον έκ τού μέσου τής οδού, επί τή διαδόσει ότι οΐ κάτοι
κοι καλώς ώπλισμένοι ήσαν αποφασισμένοι εις άντίστασιν. "Οταν όμως έφθα- 
σεν εις Πύργον ό διαβόητος έκ τού μακεδονικού άγώνος κομιτατζής Τσακα* 
λάρωφ καί άλλοι αρχηγοί τού «Μακεδονοθρακικού» πλέον κομιτάτου, άπε- 
φασίσθη άρχικώς ή διωργανω^ιένη έπίθεσις, αφού τήν 28 ή έν Άγχιάλω 
έκδιδομένη βουλγαρική έφημερίς «Κρά'ί» έκάλεσε τούς Βουλγάρους τών πέριξ 
εις συγκέντρωσιν έν "Αγχιάλω τήν Κυριακήν 30 ’Ιουλίου «προς άπελευθέρω- 
σιν τών έν "Αγχιάλφ Βουλγάρων από τού άφορήτου ζυγού τών Ελλήνων 
τής Άγχιάλου». Ό πρωθυπουργός Ράτσο Πέτρωφ, προς δν έτηλεγρ-άφησαν 
οΐ Άγχιαλίται ταύτα, συνεταξίδευε μετά τού Δραγούλεφ καί έλεγεν οτι δεν 
άντήλλασσεν ένα Βούλγαρον προς 100.000 Ελλήνων τής Βουλγαρίας, ό δέ 
Νομάρχης Πύργου απεκρίνετο εις τό τηλεγράφημα ότι «ούδεμίαν εύρισκεν 
εις τό άρθρον τής «Κρά'ί» πρόκλησιν προκειμένου περί εθνικής καί νομίμου 
πάλης» καί άπήτει νά μή ένοχλοϋν τήν Νομαρχίαν.

Ό καταλαβών τήν Μονήν στρατός άπεσύρθη έξ αυτής. Τήν 3,30' τής
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πρωίας καιδωνοκρουσίαι ανήγγειλαν την έμφάνισιν των επιδρομέων.Ό λαός 
δεχθείς τάς πρώτας σφαίρας των Βουλγάρων, καταλαβόντων την έζω περί 
τον βουλγαρικόν ναόν συνοικίαν καί τό τουρκικόν τζαμί, συνεκεντροόθη περί 
την «Παναγίαν» καί έσχημάτισε γραμμήν άμύνης από τής υπό την Μητρό- 
πολιν παραλίας μέχρι των πρώτων αλυκών καί εις τό κέντρον εκατέρωθεν τοϋ 
τζαμιού.Έκ των πρώτων συγκρούσεων, δτε καί έφονεύθησαν δυο κομιτατζή
δες καί άλλοι έτραυματίσθησαν, οΐ επιδρομείς ένόησαν ότι εύρίσκοντο προ 
έσχεδιασμένης άμύνης. Ένισχυθέντες όμως διά των Βουλγάρων υπαλλήλων 
τοϋ έπάρχου καί τής Δημαρχίας (τελοίνοφυλάκων καί δασοφυλάκων) καί διά 
νέας έκ Πύργου ζητηθείσης επικουρίας, ήρχισαν τον εμπρησμόν των πρώ
των δυτικών συνοικιών δΓ εύφλέκττον υλών. Τούτο έδημιούργησε γενικήν τα
ραχήν, εγκατάλειψην τών οικιών καί φυγήν προς τήν ανατολικήν παραλίαν 
περί τόν ναόν τής Μεταμορφώσεως (τοϋ «Χριστού»). Οΐ επιδρομείς ύπερ
φαλαγγίσα ντες από θαλάσσης τούς άμυνομένους, ήνάγκασαν αυτούς εις ύπο- 
χώρησιν προς τήν έλευθέραν έτι ανατολικήν παραλίαν, όπόθεν πολλοί διά 
λέμβων διέφυγον εις τό τουρκικόν έδαφος καί τήν Σωζόπολιν καί Μεσημ
βρίαν. 'II πόλις περί τήν 10 ώραν μ.μ. κατεστρέφετο έν μέσορ φλογών, υπό 
τάς ΐαχάς τών αθλίων επιδρομέων καί τήν φρίκην καί άπόγνωσιν τών περί
τρομων κατοίκων, συνωστισμένων εις τήν παραλίαν, έν μέσιρ τών άποκομι- 
σθέντων επίπλων καί σκευών, υπό τά όποια έκρυπτον πολλούς μή διαφυγόν- 
τας καί καταζητουμένους άνδρας, έν οις καί τόν Μητροπολίτην. Ούτως έν 
ρέστο τών φλογών κατεστράφησαν δλαι αΐ συνοικίαι τής πόλεως, πλήν τής 
περί τόν «Χριστόν» καί τής βουλγαρικής. Έκάησαν δλαι αΐ ’Εκκλησία!, έξ 
ών τής «Παναγίας» διά δυναμίτιδος άνετινάχθη ό θόλος καί ή οροφή, τά 
Σχολεία, ών τό διώροφον καί μεγαλοπρεπές Καρυάνδειον εις τό κέντρον τής 
πόλεως, τά Γραφεία καί ή Βιβλιοθήκη τοϋ «Φιλοπροόδου Συλλόγου», τό 
Μητροπολιτικόν μέγαρον μετά τής πολυτίμου βιβλιοθήκης τοϋ Βασιλείου καί 
τών κωδήκων τής ’ Εκκλησίας. Οΐ έπιδρομεΐς ε’ισώρμων εις τάς έγκαταλη- 
φθείσας οικίας καί αφού διήρπαζον δ,τι δεν άπεκομίσθη, έθετον πϋρ καί 
έπροχτόρουν περαιτέρω. Μετά τήν 6 μ. μ. κατέφθασεν έκ Καρναμπάτ δύνα- 
μις 100 στρατιωτών προς έκδίωξιν δήθεν τών έπιδρομέων, καί μόλις περί, 
τήν 10 τής νυκτός κατωρθώθη ή άπομάκρυνσις αυτών. Έστερημένοι τών 
πάντων, γυμνοί καί πεινώντες, πολλοί άγνοοϋντες τήν τύχην τών αλλαχού 
άγωνισθέντων οικείων ή θρηνοϋντες τούς νεκρούς αυτών, διενυκτέρευσαν εις 
τήν παραλίαν' τήν δ’ έπιοϋσαν έσπευσαν έκ Μεσημβρίας καί Σωζοπόλεως 
αΐ πρώται βοήθεια εις τρόφιμα, ένδύματα καί φάρμακα, Τά θύματα εις νε
κρούς, πλήν 10, παρέμειναν άγνωστα, οΐ δέ τραυματίαι ήσαν ούκ ολίγοι. Συ- 
νελήφθησαν δέ καί τινες, έν οις καί ό Μητροπολίτης, άπαχθέντες δέσμιοι εις 
Σήλυμνον, όπόθεν μετ’ ου πολύ άπελύθησαν. Οΐ δέ περισωθέντες μετεφέρ- 
θησαν έπειτα διά πλοίων εις Κωνσταντινούπολή, Ελλάδα, Αίγυπτον, Ρου
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μανίαν και αλλαχού. Αί εκ της καταστροφής ΰλικαί απώλειαι της Άγχιάλου 
εις κτηματικήν περιουσίαν τής Κοινότητος καί των ιδιωτών υπήρξαν μέγι
στοι, ύπολογισθεΐσαι δίνευ υπερβολής εις φρ. χρυσά *). Δι’ αύτάς οί παθόντες 
άπήτησαν δικαίαν άποζημίωσιν έκ του Βουλγαρικοί) Κράτους, δι’ υπομνη
μάτων τδποβληθέντων εις διαφόρους περιστάσεις μετά την ήτταν τής Βουλ
γαρίας (1914 και 1918) διά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως και κατά την συν- 
Οηκολόγησιν τής ειρήνης. 'Η «'Ένωσις τών απανταχού Άγχιαλιτών», σω- 
ματεΐον ΐδρυθέν έν Άθήναις καί άντιπροσωπεύον τούς παθόντας καί έν Έλ- 
λάδι εγκατεστημένους Άγχιαλίτας επί 30 έτη πολλάκις άνεκίνησε τό ζήτημα 
τής άποζημιώσεως υπό την προεδρείαν τού μακαρίτου ’Αλεξάνδρου Κ. Μαυ- 
ρομμάτη, τού δικηγόρου Ξανθουλη καί τού καθηγητοΰ Ά θ. Ν. Διαμαντο- 
ποΰλου. Πάσαι δμως αί ενέργειαι αυτών προσέκρουσαν εις την άρνησιν τής 
Βουλγαρικής Κυβερνήσεως καί την αδυναμίαν ή καί την αδιαφορίαν τών Ε λ 
ληνικών Κυβερνήσεων. Ή  ζητουμένη άποζημίωσις θά ενίσχυε την άποκατά* 
στάσιν τών παθόντων καί την ταχυτέραν τής νέας εν Έλλάδι πόλεώς των, 
δπως προικισθή διά τών πρώτων στοιχείων τού γνωστού εις αυτήν κοινωνι
κού βίου (ευπρεπείς κατοικίαι, σχολεία, άμπελοφυτεία, οδικόν δίκτυον, εμ
πόρων). Διά τούτο ή άποκατάστασις αύτη έβράδυνε, καί άν σήμερον ή παρά 
τον Παγασητικόν Άγχίαλος κατώρίίωσε νά λογίζεται ως μία τών ευπροσώ
πων τής Ελλάδος πόλεων, τούτο δτμείλεται εις τήν θαυμαστήν πρωτοβουλίαν 
καί δραστηριότητα τών κατοικούν της. Ζωηρώς μετασχόντες τού ελληνικού κι
νήματος άντιστάσεως κατά τών βαρβάρων επιδρομέων τού 1940 —1945, ύπέ- 
στησαν δεινήν από θαλάσσης έπίθεσιν παρά τών θρασύδειλων Ιταλών* άλλ5 
έπανήλθον εις τάς υπό τού ιταλικού στόλου κατεστραμμένας εστίας των, δπως 
αρχίσουν πάλιν τό έργον τής άνοικοδομήσεως τής αληθώς τραγικής πόλεώς των.

46. Ούτοος υπό τά δμματα τού πεπολιτισμένου κόσμου κατεστράφη μετά 
τών άλλων εν Βουλγαρία ελληνικών κέντρων καί κατά τον χειρότερον τρόπον 
καί ή Άγχίαλος επί δυο χιλιετηρίδας καί πλέον εύρεθεΐσα πάντοτε εις τάς 
πρώτας γραμμάς τού εκπολιτιστικού έργου τού Ελληνισμού εις τάς άκτάς 
τού Εΰξείνου. Περιελθούσα από τού 1885 υπό ξένην πολιτικήν κυριαρχίαν, 
προφανώς δεν ήδΰνατο πλέον νά διατηρήση τον αυτοτελή αυτής έθνικόν χα
ρακτήρα καί υπό συνθήκας ομαλών έτι καί άπροκαταλήπτων προς αυτήν 
σχέσεων τής δεσποζουσης φυλής. Ή  ξένη διοίκησις, οί ξένοι νόμοι καί δ δη
μόσιος βίος βραδέως άλλ’ ασφαλώς θά κατέπνιγον άπορροφώντες τό ελληνι
κόν στοιχειον, ώς τούτο συνέβη πάντοτε καί πανταχού, δπου τοιαύται έπήλ- 
θον μεταβολαί. Εις τήν περίπτωσιν δέ τών ελληνικών τού Εΰξείνου πόλεων 1

1) Σ. Δ. Ή Βουλγαρία κστεδικάσίλη είς Χάγην νά πληρώση ένα δισεκατομμΰ* 
ριον χρυσά φρ. δι5 άποζημίω/ιν τών ελληνικών περιουσιών τών Ελλήνων τής Ά ν. 
Ροηιυλίας, ουδέποτε δμως κατέβαλεν αυτά.
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προστιθέμενη ή φυλετική τόσων αιώνων έχθρότης θά συνέτεμνε και τον χρό
νον και την μέθοδον τής τοιαυτης άπορροφήσεως, Διά τοΰτο ή μετανάστευ
σή εις την έλευθέραν πατρίδα ήτο αμέσως ένδεδειγμένη, διότι περιέσωζε τον 
ακραιφνή ελληνικόν πληθυσμόν ώς ζωηρόν παράγοντα προόδου, ως οι Άγ- 
χιαλιται και προσέθετεν εις την μεγαλυνθεΐσαν πατρίδα εν έτι στοιχεΐον προό
δου μέ τοιαΰτας παραδόσεις, τάς οποίας δ χρόνος δεν εξαλείφει, και αί όποιαι 
είναι ιστορικός φάρος έν τή μακρα ζωή των εθνών. Οΐ πλεϊστοι των κατοί
κων μετοικήσαντες έγκατεστάθησαν παρά τον 'Αλμυρόν τής Θεσσαλίας, όπου 
κατά την αρχαιότητα υπήρχαν αΐ Θεσσαλικαί Θήβαι* μικρά δέ άπόμοιρα 
συνφκίσθη έν Μακεδονία, βορείως τής Θεσσαλονίκης, δπου υπήρχε τό χω* 
ρίον ’Ίγκλης, κατά τό 14ον χιλιόμετρον του σιδηροδρόμου, επί εδάφους μή 
ευνοοϋντος την αμπελουργίαν, ενώ οί παρά τον 'Αλμυρόν έγκατασταθέντες 
ευρον έδαφος κατάλληλον δΓ άμπελοφυτείαν, και άφου μετά σκληράν δοκι
μασίαν έκ τοΰ φρικωδώς ελώδους τής χώρας άπηλλάγησαν, διά συντόνου 
εργασίας, από τής μάστιγος ταυτης, μετέβαλον τάς περί την Νέαν Άγχία- 
λον εκτάσεις εις κατάφυτον έξ αμπέλων ευρύ περιθώριον, επανίδρυσαν τά 
σχολεία των, άνήγειραν ώραίαν Εκκλησίαν, έπεδόθησαν εις τό έμπόριον, έν 
πολλοις παρευδοκιμήσαντες τούς γηγενείς περίοικους. Ευχής δ' έργον είναι 
εις την ούτω σχηματισθεΐσαν πόλιν νά κατέλθουν και οί έν Μακεδονία άπε- 
σχισμένοι άγχιαλϊται καί οΐ έν τή παλαια Άγχιάλφ περίπου χίλιοι ύπολει- 
φθέντες, οϊτινες ούδέν αγαθόν έχουν νά ελπίζουν έκ τής έκβουλγαρισθείσης 
Πομόριε (=Άγχιάλου), εΐ μή τον βραδύν φυλετικόν θάνατον.

47 Κειμήλια τής Άγχιάλον , περισωθέντα έκ τής καταστροφής καί άπο- 
κείμενα έν τή Νέα Άγχιάλφ, είναι τά εξής: 1) Εναγγέλιον τής Μητροπόλεως 
(των Ταξιαρχών) έκδ. Φοίνικος, τής Βενετίας, 1848. ’Επί. τής πρόσθιας τών 
δυο πινακίδων υπάρχει αργυρά παράστασις τής Άναστάσεως καί οί τέσσα- 
ρες Εύαγγελισταί, πλαισιοΰμενοι υπό φύλλων ακάνθου καί τριανταφυλλέας 
καί τών συνήθων συμβόλων των έκ ζφων, οί μεν ’Ιωάννης καί Ματθαίος 
γονυπετείς, οί δέ Μάρκος καί Λουκάς καθήμενοι. Έ πί δέ τής δπισθι πινα- 
κίδος ό Χριστός εσταυρωμένος καί εκατέρωθεν ή Θεοτόκος καί ή Μαγδαληνή 
Μαρία* εις δέ τάς γωνίας οί Μωϋσής καί Ήσαΐας (άνω) καί Λαυΐδ καί 
’Αβραάμ (κάτω). Εις την βάσιν τοΰ Σταυρού κρανίον καί διεσταυρωμένα 
οστά* εις τά κενά τών παραστάσεων δέομαι φύλλων ακάνθου καί τριαντα- 
φυλλέας, εις δέ τό κάτω περιθώριον ανάγλυφος ταινία. 2) Εναγγέλιον τής 
Μονής Άγ. Γεωργίου—έκδ. Νικολάου Σάρου, Βενετίας, τοΰ 1761 Superio- 
tum permittu ac privilegio, μέ πινακίδας δερματίνας χρώματος καφέ, ών 
έκάστη είναι προσηρμοσμένη διά πέντε έπιχρύσων αναγλύφων τετραγοάνων, 
άποσπασθέντων, φαίνεται, έξ άλλων παλαιοτέρων πινακίδων. Τούτων τά εις 
τάς γωνίας τής πρόσθιας πινακίδος τέσσαρα ανάγλυφα παριστάνουν μόνον τά 
σύμβολα-ζφα τών Ευαγγελιστών Ματθαίου ('Άγγελος μέ αναπεπταμένος πτέ
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ρυγας και φωτοστέφανον, τό [Εύαγγέλιον άνά χειρας και επιγραφήν ΜΘΑ), 
Τωάννου (’Αετός μέ ανοικτάς πτέρυγας, φωτοστέφανον, διά των ποδών κρα
τών Εύαγγέλιον, καί επιγραφήν — \—ΩΝ), τοϋ Λουκά (Βοϋς πτερωτός μέ φω
τοστέφανον, κρατών διά τών προσθίων ποδών Εύαγγέλιον, επιγραφήν δέ 
ΛΟΥΚ) και τού Μάρκου (Λέων πτερωτός μέ ανοικτάς πτέρυγας και μέ φω
τοστέφανον, κρατών διά τών ποδών Εύαγγέλιον και επιγραφήν ΜΡ). Τό δ’ 
εν τώ μέσα; τετράγωνον ορθογώνιον έχει εις τό άνω μέρος ΑΓΧΥΑ ΝΑ Λου 
DCIC Ή  εΐκών ανάγλυφος παρισιά τον Χριστόν λυσίκομον, μέ οξύ πώγωνα, 
έξερχόμενον εκ πύλης πόλεως, κρατούντα διά τής άριστεράς γυναίκα, διά δέ 
τής δεξιάς άνδρα ήμιγονυκλινή ιερωμένον ή μεγιστάνα μέ άτημέλητον κό
μην, ενώ εκατέρωθεν ιστανται βασιλεύς και βασίλισσα εν έπισήμφ στολή και 
μέ διάδημα και τεταμένος τάς χειρας. Τό πέμπτον έν τώ μέσοο άνάγλυφον 
παρισιά τήν εις "Αιδου κάθοδον τού Χριστού, κρατούντος διά τής δεξιάς 
τούς πρωτοπλάστους, παρόντων τού Προδρόμου, Δαυίδ και Σολομώντος. Ε π ι
γράφεται δέ ή καλής τέχνης εΐκών αύτη : Ίησοϋ  Χρίστον άνάστασις. Τής δέ 
δπισθι πινακίδος εις τά άνω δύο ανάγλυφα τετράγωνα παριστώνται, υπό τήν 
επιγραφήν ΜΑ, άγγελος μέ συνεσταλμένος τάς πτέρυγας και Εύαγγέλιον εις 
τάς χειρας, απέναντι, άνευ επιγραφής, ’Αετός μέ ανοικτάς τάς πτέρυγας και 
κρατών Εύαγγέλιον. Εις δέ τό κάτω έ'τερα δύο ανάγλυφα τετράγωνα, παρι- 
στώντα τό μέν βούν μέ φωτοστέφανον, ανοικτά πτερά και κρατούντα διά 
τών προσθίων ποδών Εύαγγέλιον, τό δ’ απέναντι πτερωτόν Λέοντα μέ ανοι
κτά πτερά, φωτοστέφανον και Εύαγγέλιον εις τούς προσθίους πόδας και άνά* 
στροφον επιγραφήν ΡΜ. Έν τφ μέσω δέ τής πινακίδος ό Χριστός έσταυρού- 
μένος μέ εκατέρωθεν άνω τού Σταυρού δύο αγγέλους, κάτω δέ τήν Θεοτόκον 
μέ πολύπτυχον ποδήρη χιτώνα, πεπλοφόρον και σπογγίζουσαν διά τού πέ
πλου τά δάκρυα, μέ επιγραφήν ΜΡ ΘΟΥ, αριστερά δέ δρθιον τον Τωάννην 
κλαίοντα και τήν μίαν χεΐρα ύψούντα προς τό πρόσωπον καί επιγραφήν διά
πυκνών στρογγύλων γραμμάτων

HqN PQCIC

1 C X C
ΓΙ 10 
0Α 
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εκατέρωθεν δέ τού σταυρού επιγραφή 
ναγλύφων τετραγώνου δεικνύουν 
σθησαν εκ παλαιοτέρων, ισωςχει- 
λισταρίων. Είναι δέ τά τετράγωνα 
έντφμέσφ παραστάσειςΟ,Ιδ Χθ,20. 
νακίδος τούτης είναι καλλιτεχνικω- 
τεχνητών. 3) Δισκοπότηρον άργυ-

οτι ταυτα απεσπα 
ρογράφο3ν, εύαγγε 

διαστάσεων 0,10x 0 , 10, αΐ δέ 
Τά ανάγλυφα τετράγωνα τής πι 
τάτης εργασίας, ίσως Βενετών 
ρούν επίχρυσον άνάγλυφον μέ σμάλτον, έ'χον άνθη καί μικρούς πολυτίμους 
σταυρούς περουζέ άληθινούς άνοικτού κυανού χρώματος καί τετραγο)νίδια πε- 
ριέχοντα τετραγώνους πρασίνους σμαράγδους, ών τινες εξέπεσον, άφήσαντες 
κενά τά τετραγωνίδια. 4) Εικόνες. Έκ τών πέντε περισωθεισών μία είναι 
ρωσσική, παριστώσα όρθιους γενειοφόρους μέ φωτοστέφανον καί επιτραχή
λια τούς μάρτυρας Σίμωνα, Γουρίαν καί ’Άβιβον μέ επιγραφήν. Έτέρα εΐ·
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ναι ελαιογραφία: ή 'Αγία Τριάς και ή Θεοτόκος επί ξύλου, του i860, δια
στάσεων 0,45X0,60, αφιέρωμα διαφόρων Άγχιαλιτών, ών αναγράφονται 
τα ονόματα. Τό 'Άγιον Πνεύμα άνωθεν του Πατρός και Υΐοΰ εκατέρωθεν 
κρατουντών στέφανον υπέρ την κεφαλήν τής Θεοτόκου γονυκλινούς επ'ι νέ
φους, επιγρ. Ο ΩΝ ΜΡ ΘΟΥ. Ενδιαφέρουσα είναι ή άπεικόνισις των προ
σώπων ωοειδών (ή κόμωσις, τό γένειαν, οί. οφθαλμοί). Τρίτη εϊκών παρι- 
στά τους τρεις 'Ιεράρχας μέ τάς συνήθεις αρχιερατικός στολας καί μίτραν 
και γενειοφόρους. Είναι έ'ργον του συμπολίτου ζωγράφου Θεμιστ. Διαμαν- 
τοποΰλου. Τετάρτη ελαιογραφία, του 1870, ή Άνάληψις του Χρίστου, επί 
ξύλου, μέ τον Χριστόν αναλαμβανόμενοι' καί τούς μαθητάς ατενίζοντας προς 
αυτόν, έ'ργον Σ. Τευλακα. Τέλος πέμπτη επι πανίου ελαιογραφία αρχαία, 
επικολλημένη επί ξύλου 0,30X0,40 μέ περίεργον παράστασιν του Σωτήρος 
εν τώ μέσω, δια τής δεξιάς εύλογοϋντος καί εν τη αριστερά κρατουντος περ
γαμηνήν ενεπίγραφου : «Ιΐαρώργισάν με, ώ Μητερ»' δεξιόθεν ή Θεοτόκος 
μετά περγαμηνής άναγραφοΰσης «Δέξαι δέησιν τής σής Μητρός, οικτίρμον», 
αριστερόθεν ό Πρόδρομος μετά περγαμηνής « ’Ήκονσας ενχάς τής οής Μη
τρός, οικτίρμον' ακονσον Ίωάννου τον Βαητιστον». Κατά τον καθ. Γεώργ. 
Σωτηρίου είναι τής κρητικής Σχολής του Κορνάρου (1790 —1800).

48. Ηθη και έθ ιμα τής 3Αγχιάλον. Ό οικογενειακός καί κοινωνικός 
βίος τής Άγχιάλου διετήρησε μέχρι τής καταστροφής τοϋ 1906 τα κοινά εις 
πάντας τούς 'Έλληνας, τούς επί μακρόν ζήσαντας άνεπιμείκτους, στοιχεία τα 
άναφερόμενα εις τάς αντιλήψεις των ανθρώπων εις τάς προς άλλήλους σχέ
σεις εν τω ο’ίκω καί εν τή κοινότητι. Ή  ΐσότης των δυο φυλών ήτο έκδηλος 
εν τφ άμοιβαίφ σεβασμφ καί τή αναγνωρίσει εις τήν γυναίκα μητέρα τής 
φροντίδος περί τής έκπαιδεΰσεως τής νέας γενεάς. 'ΤΙ άγνότης των ηθών ήτο 
αναμφισβήτητος, σπανιωτάτη δέ παράβασις συζυγικής πίστεως ετιμωρεΐτο 
διά δημοσίας εκπομπεΰσεως διά τών οδών επί ό'νου. Ό γάμος εγίνετο συ
νήθως διά «προξενειάς» καί επεσφραγίζετο διά «προικοσυμφώνου», συντασ- 
σομένου υπό τοϋ ΐερέως καί έπικυρουμένου υπό του Μητροπολίτου.Έν αϋτώ 
επροίκιζεν ό πατήρ, οστις καί αποθανών εμνημονεύετο ως «ποτέ Ν» («Ή  
Μαριόγκα τοϋ ποτέ Σταματάκη Πυρπυρή») ή ή Μήτηρ καί άπηριθμοϋντο 
τά προικφα ακίνητα καί κινητά, χρήματα, έπιπλα, σκευή, μέ δλας τάς λε
πτομέρειας ποσότητος καί ποιότητος. Ή  νΰμφη παρεσκεΰαζε διά τον γαμ
βρόν, τούς γονείς, τούς αδελφούς καί τάς άδελφάς του καί τον προξενητήν 
τά λεγάμενα «μποξαλίκια», δέματα περιλαμβάνοντα εϊδη άσπρικής (υποκά
μισα, έσώβρακα, φανέλλες, δωδεκάδα μανδηλίων, κάλτσες, κεντητές παντού
φλες, καπνοσακκούλαν), τά όποια έστέλλοντο μίαν ή δύο ημέρας προ τοϋ γά
μου εντός «μποξά» πολυτελούς περιδεδεμένου μέ χρωματιστός ταινίας. Τήν 
ήμέραν τοϋ γάμου (τής στεφάνωσης), ή νύμφη, παραλαμβανομένη μετά τών 
οικείων της υπό τών συγγενών τοϋ γαμβρού, ώδηγεΤιο εις τον ναόν, δπου
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άνέμενεν δ γαμβρός μετά του παρανΰμφου και των φίλων του. Μετά τον 
«χορόν του Ήσαΐα», τά παλληκάρια του γαμβρού και της νύμφης «έσήκω- 
ναν στά χέρια» τον παράνυμφον, τον «χουμπάρον» ώς και έχει ώνομάζετο, 
άξιούντες νά τάξη πλουσίαν διασκέδασιν εις αυτούς και δεν κατεβίβαζον αυ
τόν άν δεν ώριζε τά «παληχαριάτιχα». Τούς νεόνυμφους ερραινον κατά τον 
«χορόν τού Ήσαΐα» με κουφέτα ανάμεικτα μέ νομίσματα, ώς τούτο γίνεται 
πανταχού τού ελληνικού κόσμου, έξερχομένους δέ τού ναού, προπορευομένης 
μουσικής, κατά την διαδρομήν ερραινον μέ σΐτον καί ρίζι. Κατέληγον δέ, 
άναλόγως των περιστάσεων, εις την οικίαν τού γαμβρού η της νύμφης, οπού 
έπηκολούθει ή υποδοχή. Την όγδόην ημέραν ετελείτο ή Ά ντίχαρα, καθ’ ήν 
υπό τούς ήχους ένοργάνου μουσικής οΐ φίλοι καί οικείοι των δύο οικογενειών 
προπορευομένων δύο «παληκαριών» μέ μεγάλους δίσκους «μπουγάτσας», πε- 
ριήρχοντο τά εμπορικά καταστήματα άγοράζοντες διάφορα δώρα (υφάσματα 
καί σκεύη) καί σωρεύοντες αύτά εις δίσκους κατηυθΰνοντο εις τον οικον τών 
νεονύμφων, δπου ήτο παρεσκευασμένον ολονύχτιον συμπόσιον μετά χορϋάν. 
Κατά την Βάπτισ ιν  δ άνάδοχος, πλήν τών δοόρων τού νεοφώτιστου (χρυ
σούς ή αργυρούς σταυρός), περιέβαλλε την μητέρα τού βαπτισθέντος μέ τό 
«φουστανλίκι» —πολύτιμον ύφασμα δι3 ενδυμασίαν της. Κατά δέ τά Φώτα 
(6 Τανουαρ.) έστελλεν εις τον βαπτιστικόν επί δίσκου μίαν λαμπάδα καί 
άφθονους ξηρούς καρπούς. Οΐ δέ γονείς τού παιδιού τό Πάσχα έστελλον εις 
τον άνάδοχον κόκκινα αύγά καί τσουρέκια. Ή  συνήθεια αύτη έξηκολούθει 
μέχρι τού γάμου τού βαπτιστικού. Τά κατά τον θάνατον ήσαν τά παγκοίνως 
εΐθισμένα μεταξύ τών απανταχού Ελλήνων' ιδιάζον δέ ήτο ή παρασκευή καί 
διανομή κατά τά «σαράντα» τού κολυβοζούμου τ. έ. βρασμένων κολύβων 
μέσα εις έκχυμα ζακχαρώδες καί αρωματικόν- Κατά τά Χριστούγεννα καί τό 
Πάσχα πλουσίω: έξεδηλούτο ή χριστιανική αλληλεγγύη. Έκάστη εύπορούσα 
οικογένεια παρεσκεύαζε καί έστελλεν εις πτωχάς καί απόρους οικογένειας τό 
λεγόμενον σινί τ. έ. δίσκον μέ δύο ή τρία πιάτα εκ τών παρασκευασθέντων 
διά την εορτήν φαγητών, ολόκληρον άρτον, ποσότητα ξηρών καρπών ή κόκ
κινα αύγά, δοχεΐον οίνου, κηρία καί θυμιατόν άναμμένον. "Ολα τά επί τού 
δίσκου, οστις μόνος έπεστρέφετο, έμενον εις τούς πτωχούς παραλήπτας. Τών 
'Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων έψηναν μικρά ζυμαρικά γλυκύσματα, τά σα- 
ραντονδια, καί τό Σάββατον τού Λαζάρου ζυμωτά δμοιώματα τού Λαζάρου. 
Πλήν τών απανταχού εΐθισμένων καλάνδων τών Χριστουγέννων, τού Νέου 
'Έτους, τών Φώτων, τά παιδία περιήρχοντο τούς δρόμους τήν πρώτην τού 
έτους κρατούντα κλάδον δένδρου λεπτόν, τήν λεγομένην οονρβάκαν καί κτυ- 
πώντα εις τήν πλάτην τούς διαβάτας ηύχοντο ευτυχές τό έτος ψάλλοντα 
«σούρβα, σούρβα,"γειά, χαρά, | ’γειά χαρά κ3 άϊς Βασίλης, | στοΰ νοικοκύρι τά 
πουγγιά | δλογρόσια καί φλουριά | καί τού χρόνου πλειότερα», καί έλάμβανον 
διά τούτο χρηματικόν φιλοδώρημα. Τά Φώτα ερρίπιειο δ Σταυρός εις τήν
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θάλασσαν, δπου γυμνοί περιέμενον ο! νέοι νά τον «πιάσουν». 'Όστις δέ τον 
Επιανε, περιήρχετο έπειτα μετά, των ομοτέχνων και έλάμβανε παρά των άσπα- 
ζομένων τον Σταύρον χρήματα, δαπανώμενα ή υπέρ ευεργετικού σκοπού ή 
και εις διασκέδασιν. Έθεωρεΐτο δέ καλός οιωνός διά την συντεχνίαν εις ήν 
δ νέος εκείνος άνήκεν.

49. Γλωσσάριον τής ’Αγχιάλου. Ή γλώσσα τής Άγχιάλου ώς προς την 
προφοράν (φθογγολογίαν) και την Γραμματικήν παρέμεινε μέχρι τοϋ 1906 
έξαιρετικώς καθαρά από ξένα στοιχεία εν παραβολή προς πολλάς άλλας θρακι- 
κάς πόλεις. Τοΰτο οφείλεται εις τό άνεπίμεικτον προς άλλας ξένας φυλάς, πλήν 
τής τουρκικής, εις την διά τής ναυτιλίας και τοϋ εμπορίου επικοινωνίας προς 
άλλα ελληνικά κέντρα καί μάλιστα την Κων)πολιν και εις την επιρροήν τοϋ 
Σχολείου και τής Εκκλησίας. Εις ολους τούς κλάδους τοϋ βίου ή παράδοσις 
αδιάκοπος καί ανεπηρέαστος συνεκράτησε τήν γλώσσαν άδιάπτωτον.Άπό τοϋ 
ΙΖ' αιώνος τό έντυπον βιβλίον εισήγεν εις τήν Άγχίαλον άφθονον γλωσσι* 
κόν υλικόν έκ τών φθογγολογικών προϊόντων τοϋ έθνους, θρησκευτικού, ΐστο- 
ρικοϋ, ποιητικού καί άλλου περιεχομένου. Ό Καισάριος Δαπόντε, δ Έρω* 
τόκριτος, ή Έρωφίλη καί άλλα ήσαν προσφιλές ανάγνωσμα τού οΐκου, αΐ δέ 
γυναίκες κατά χιλιάδας εγνώριζον από στόματος τούς στίχους τοϋ «Κατό
πτρου τών Γυναικών» τοϋ Δαπόντε καί τοϋ Έρωκρίτου και έπλουτιζον τήν 
γλώσσαν τού τόπου διά τοϋ οικογενειακού πυρήνος. Διά τών αναγνώσεων 
τοΰτο)ν είσήρχοντο εις τήν γλώσσαν λεκτικοί Ιδιωτισμοί έξ άλλων μερών τής 
ελληνικής γής* άλλ’ δ πλουτισμός ούτος τής γλωσσικής ύλης έγίνετο οΰχί 
άθρόος καί αΐ νέαι λέξεις προσηρμόζοντο εις τό λεξικόν ιδίωμα τής Άγχιά- 
λου καί ιδίρ: ως προς τήν προφοράν. ’Άλλως τε ή γλώσσα τοϋ Σχολείου καί 
ή γλώσσα τής ’Εκκλησίας (τών τε άναγνα)σμάτων τής ύμνο?ωγίας καί τοϋ 
κηρύγματος) καί τό από πολλοϋ καθιερωμένου καί αμετάβλητον λεξιλόγιον 
τών διαφόρων κλάδων τοϋ βίου (αμπελουργίας, άλατοπαραγωγής, σποράς, 
θερισμού, ναυτιλίας, εμπορίου, αλιείας, τέχνης, οικιακής οικονομίας) άπετέ- 
λουν ισχυρόν άντίρροπον κατά τής επιρροής τών ξένων στοιχείοον. Έκ τού
του βλέπομεν δ'τι εις τήν ελληνικήν γλώσσαν τής Άγχιάλου σλαυϊκαί καί 
δή βουλγαρικαί λέξεις σχεδόν εντελώς ελλείπουν (αν εξαιρέσωμεν τήν ντούγα, 
μηλίνα , σμέος , γκάιντα, στακάνα, κούρβα, κούκλα καί ίσως τήν σονρβάκα), 
δλίγισται δέ υπάρχουν γαλλικαί ή ΐταλικαί. ’Άλλως έχει τό πράγμα ώς 
προς τάς τουρκικάς. Ή  διοίκηι^, ή νομοθεσία (δικαστήρια), τό έμπόριον 
επέβαλλον τήν δρολογίαν τήν τουρκικήν, έξ οϋ αΐ τουρκικαί λέξεις άφθο- 
νοϋσι. Παρ' δλα ταΰτα οΐ τραχείς καί βαρείς φθόγγοι 6=μπέ καί g=γκέ 
καί ά=ντέ είναι σπάνιοι (μπαμπάς, γκεβγκίρι, γκιουβέτσι, νταής , ντογρά- 
ματζής), Δέν εΐσήχθη ό βαθύς συριστικός φθόγκος cli ούτε έκ τής γείτο- 
νος βουλγαρικής ούτε άλλοθεν ούδ’ έκ τής Κρήτης διά τοϋ Έρωτοκρίτου. Τό 
ts=TO παρελήφθη ήδη έκ τής βυζαντινής γ?ωόσσης ήδη από τοϋ ΣΤ' αιώνος
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(τσαγκάρης, βίτσα, τσικανιστήριον). Τά σύμφωνα πάντα διετήρησαν την πα
λαιόν αλεξανδρινήν αυτών φωνήν πλήν τοΰ λ εις τινας λέξεις μετατραπέντος 
εις ρ (άρμη, αρμήρα, άρμηρός, ξαρμηρίζω, στέρνω=στέλλω) και τάνάπαλιν 
(άλέτρι=άροτρον) καί εις ν (βάνω=βάλλω), τοΰ τ εις δ (άδράχτι=άτρα- 
κτος, τοΰ π εις φ (σφοντυλι=σπόνδυλος). Τά δέ φωνήεντα δεν μετέβαλον 
την προφοράν των ώς άλλαχοΰ, πλήν τοΰ υ εις τά αχούρι βουτσί (=βυτίον, 
άλλα βυτίνα), τουμπελέκι τοΰ ω εις τά μαρή (μωρή) καί άντίδερο (άντίδωρο), 
τοΰ η εις τά ζοΰλεια, ζουλεΰω (ζήλεια) σίδερο, τοΰ ε εις τά γιοφύρι, γιομίζω, 
τοΰ ο εις τό τρεχός (τροχός), τοΰ ι εις τό δεκράνι. Αί μεταβολαί όμως αΰται 
είναι μοναδικαί καί δεν εκτείνονται εις δλας ομάδας λέξεων' επί τη βάσει 
παλαιών ή νέων φθογγολογικών νόμων ή κανόνων, Εκπτώσεις ή προσθήκαι 
συμφώνων ή φωνηέντων εν αρχή ή έν τφ μέσορ λέξεων παρατηροΰνται καί 
εις τό γλωσσικόν ιδίωμα τής Άγχιάλου, ώς τοΰτο παρατηρεΐται καί εις ευ- 
ρυτέραν κλίμακα εις δλην τήν μακράν ιστορίαν τής ελληνικής γλώσσης, από 
τοΰ Όμηρου μέχρι σήμερον. Οΰτω λέγεται έν Άγχιάλφ άβδέλλα, γιάνω, για
τρός, γνέθω, γνέφω, λείφω, ξαφρίζω, ρημάζο), στιά, ΰψος (γΰ'ψος), νώμος 
(ό>μος), νουρά (ουρά), υναΐκα, λαήνι, λοϋρνώ, κόρζα, κολυβόζμος, γιαλός, 
ά)πό, με, μετά (μαζί), άπά(νω), Εις τό κατωτέρω σύντομον Γλωσσάριον 
τής 'Αγχιάλου πολλαί λέξεις καί δή αί έκ τής τουρκικής, τής οποίας περιώ- 
ρισα εις τάς μάλλον είιχρήστους, είναι κοιναί καί εις άλλα τοΰ Έλληνικοΰ 
μέρη καί δή έν Θράκη, Μακεδονίο1. καί Μ. 'Ασία* αλλά τούτων αί πλεΐσται 
είναι καθαρώτεραι καί πληρέστεροι τόν τύπον ή άλλαχοΰ. Επειδή δέ δια
φορά προς τήν κοινώς λαλουμένην Έλ?ιηνικήν οΰδεμία υπάρχει, ώς π.χ. εΐ- 
τινας νήσους τοΰ Αιγαίου, τοΰ Τονίου, έν Κρήτη, Κΰπρφ, Κυδωνίαις, διά 
τοΰτο δεν έπεχείρησα νά διαγράψω ιδίαν τινά τοΰ ιδιώματος ημών γραμ
ματικήν διάταξιν ι).

1) Σ. Δ. Τό γλωσσάριον μή προσφέρον σχεδόν ούδέν εις τόν σκοπόν ώά τόν 
όποιον έγράφη παραλείπεται.
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Α'. ΔΥΟ ΛΙΘΟΙ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΙ ΕΚ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ή  θέσις της αρχαίας Τραϊανουπόλεως, παλαιας των Θρακών πόλεως 
πρωΐμως έκλιπούσης, καθωρίσθη εκ του ασφαλούς to πρώτον υπό τού Al
bert Dumont *), δστις προσφυώς άνεσκεύασε την γνώμην του Spriimer, 
τοποθετούντος ταΰτην μεταξύ Κυψελών " και "Εβρου επί της άριστεράς του 
ποταμού όχθης καί παρομοίαν τού Finder, όρίζοντος ταύτην παρά τό Όρί- 
χοβον. Κείται κατά ταύτα ή Τραϊανούπολις εγγύς της δημοσίας οδού, της 
άγοΰσης από Άλεξανδρουπόλεως εις Φέρας, πλησίον τής μεγάλης γέφυρας 
και εκεί ένθα εύρίσκονται σήμερον τά «Θερμά», ήτοι ιαματικοί πηγαί, παρά 
την δεξιάν όχθην τού ποταμίσκου Λιτζάκιόϊ·Σού. Απέχει περί τά 2 χιλιομ. 
τού σημερινού χωρίου Λουτρά, οπερ κείται παρά την άριστεράν όχθην τού 
Λιτζάκιοϊ-Σού και είκοσι περίπου μίλλια τού ποταμού "Εβρου. Πλησίον μά
λιστα τής γέφυρας εύρίσκεται και κτήριον ρωμαϊκού σταθμού και κατάλοιπα 
τών ρωμαϊκών θερμών τού Τραϊανού.

Ή  άκρα τής πόλεως εύρίσκεται επι αποτόμου βράχου, ύψους 300 πε
ρίπου μέτρων, φέροντος σήμερον τό διπλούν όνομα τού 'Αγίου Γεωργίου, 
ή τού 'Αγίου Κων)τίνου, λόγιο τής επι τής κορυφής του ύπάρξεως δύο εξωκ- 
κλησίων, ών τό εν είναι τελείιυς ήρειπωμένον. ΓΙρό τού βράχου τούτου και 
μεταξύ αυτού και τής δημοσίας οδού εξετείνετο ή πόλις.

Κατά την προηγηθεΐσαν τής ρωμαϊκής κατακτήσεως εποχήν, ή πόλις 
εκαλείτο Ζερνίς 1 2 3 *). Φαίνεται δέ ότι ύπήρξεν ενταύθα αρχαιότατος Θρακοπε* 
λασγικός συνοικισμός, διότι ό βράχος, έφ5 ου ή άκρόπολις, είναι όμοιος 
προς πάσας τάς κατά μήκος τού "Εβρου θρακοπελασγικάς άκροπόλεις, ήτοι 
φύσει οχυρός, δεσπόζων ολοκλήρου τής πέριξ περιοχής καί εύνοών την ύπαρ- 
ξιν τοιαύτης οΐκήσεα)ς. Διενεργούμεναι άνασκαφαι θ Ί αποδείξουν την ορθό
τητα τής άπόψεώς μας.

Ή  μετονομασία τής πόλεως εις Τραϊανούπολιν έγένετο επι τών χρόνων 
τού ρωμαίου αύτοκράτορος Τραϊανού (Marcus Ulpius Traianus), άκμάσαν- 
τος από τού 53 μέχρι τού 117 μ. Χ.,πατά την επικρατούσαν τότε συνήθειαν, 
καθ’ ήν πλεΐσται πόλεις καί δη θρακικαί, άποβάλλουσαι τό παλαιόν όνομά 
των προσελάμβανον τό ρωμαϊκόν, δπερ συνήθως άνήκεν εις αύτοκράτορα, ή 
μέλος τής αύτοκρατορικής οικογένειας 8).

Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ή Τραϊανούπολις είχε καταστή πόλις

1) Albert Dumont, Rapport sur un voyage archeol. en Thrace, σελ. 37 
καί Inscriptiones et monuments figures de la Thrace, σελ. 02.

2) Γρηγ. Ενθυμίου, Περί οίκήσεως τής παρ’ "Εβρον Θράκης κλπ., σελ. 23.
3) Πρβλ. τά ονόματα τών Φρακικών πόλεων Άδριανοΰπολις, Π?ιωτινόπολις,

Μαρκιανοΰπολις κλπ.
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σπουδαιοτάτη. ’Ήκμασε κυρίως επί της εποχής του Σεπτιμίου Σεβήρου (193 
—211 μ. X.)· Τοϋτο καταφαίνεται και εκ του οτι δι’ αυτής διήρχετο ή 
Έγνατία οδός, ώς μαρτυρεΐται εξ επιγραφής περιεχοΰσης ν^ήφισμα, συντα- 
χθέν επι ήγεμονεΰοντος τής «Θρακών επαρχίας» Σικινίου Κλάρου, δπερ 
αφορά εις λεπτομέρειας ιών εργασιών τών έκτελεσθεισών υπό διαφόρων χω
ρίων τής Θράκης επι τής οδού ταΰτης. Έ ν τφ> ψηφίσματι φέρεται «πρώτη 
ή Τραϊανουπόλεως φυλή» ι).

Έ ν συνεχεία ή Τραϊανοΰπολις διετέλεσε πρωτεύουσα του διαμερίσματος 
Ροδόπης, μιας τών έξ επαρχιών, εις ας διηρέθη ή Θράκη επι εποχής τοΰ 
Αιοκλητιανοΰ (284—305 μ. X.)· Διαλαμβάνεται δ5 αυτή εις τό 'Οδοιπορι
κόν τοΰ Άντωνείνου *) και εις ιό Ίεροσολυμητικόν 1 2 3). Κατά τον ΣΤ' μ. X. 
αιώνα άναφέρεται υπό τοΰ Τεροκλέους ώς μία τών επτά πόλεων τής επαρ
χίας Ροδόπης. Ύπήρξεν έδρα Μητροπόλεως, έχοΰσης υπό την δικαιοδοσίαν 
της τρεις έπισκοπάς, βραδΰτερον δε οκτώ 4 5). Καθ’ ά αναφέρει δ Προκόπιος5), 
ό αΰτοκράτωρ Ιουστινιανός έπηνώρθωσε τά προπύργια αυτής.
Πότε καί υπό τίνων κατεστράφη ή Τραϊανοΰπολις δεν είναι ακριβώς γνω
στόν. Πάντως ό Ιωάννης Καντακουζηνός (1341 —1354) αναφέρει αυτήν ώς 
πόλιν «κατεστραμμένην οΰσαν εκ πολλών ετών». Τό υλικόν τών ερειπίων 
αυτής έχρησιμοποιήθη διά την ένίσχυσιν τών φρουρίων Φερών και Αίνου.

Έ ν Τραϊανουπόλει εύρέθησαν κατά καιρούς διάφορα ευρήματα, οιον 
νομίσματα φέροντα ελληνικούς τύπους και γράμματα, εις τά όποια παρίστα* 
ται δ ’Απόλλων, ό Ζεύς επι θρόνου καθήμενος, ή Άθηνά κρανοφόρος, δ 
"Εβρος ποταμό; κ. ά. Επίσης, ώς έπληροφορήθημεν, έν έτει 1935, δτε ετί
θεντο τά θεμέλια τών υπό τής υπηρεσίας 'Γουρισμοΰ άνεγειρομένων λουτρι- 
κών οικημάτων, άνευρέθη μεγάλη ενεπίγραφος στήλη και κορμός αγάλματος, 
ά'τινα άπεστάλησαν τότε εις την Δημαρχίαν Άλεξ)πόλεως και προφανώς κατε- 
στράφησαν.’Ανελθόντες τον άπορρώγα τής άκροπόλεως βράχον, παρά τό δΰσ· 
βατόν αυτού καί τον σφοδρώς πνέοντα άνεμον, άνεΰρομεν επι τής κορυφής αυ
τού και παρά την βορείαν πλευράν τοΰ καιηρειπωμένου εξωκκλησίου, έν μέσφ 
λίθων αργών, ογκώδες τεμάχιον μαρμάρου, τετραγώνου σχήματος, έχοντος 
διαστάσεις 0,80X0,80 τοΰ μ. περίπου, ύψος δέ 0,35 τοΰ μ. περίπου. Ή  
άνω έπιφάνεια τοΰ μαρμάρου, ούσα απολεπισμένη κατά την δεξιάν πλευράν, 
φέρει γεγλυμένας θέσεις ποδών κατά τά δεξιά ΐχνη τοΰ πέλματος, Ιν διαστά-

1) Bull. Corr. Hell., 37 (1913), σελ. 147 καί Annuaire des etudes GrequeS, 
1873, σελ. 98, άριθ. 5.

2) Itiner., σελ. 175 καί 322.
3) Hierosol., σελ. 602.
4) Συνταγμάτων Λέοντος Σοφοΰ (886—959). ’Έκθεσίς τοΰ αοιδίμου βασιλέως 

κυροΰ ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ γέροντος (1282—1328).
5) Προκοπίου, περί Ίουστιν. κτισμάτων.
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σει. Έκ τούτων δ μέν δεξιός πούς έξετείνετο μέχρι της δίκρας σχεδόν της επι
φάνειας κατά προεκβολήν, δ δ5 έτερος, δ αριστερός, προς τά δπισθεν. ΈπΙ 
των οΰχω σχηματιζομένων ιχνών των ποδών υπάρχουν εγκεχαραγμέναι όπαί 
κατά τό μάλλον βαθεΐαι, εξ ών ή μέν τού δεξιού ποδός άρχομένη από τού

μέσου της πτέρνας βαίνει παραλλή
λους κατά μήκος τού πέλματος εις 
έκτασιν 0,6 τού μ., ή δέ τοΰ αρι
στερού ποδός φέρεται έξωθεν και 
κατά τό πλάτος αυτού εις έκτασιν 
0,10 τού μ. καί έτι περισσότερον ί 
σως. (Βλ. σχ. ύπ3 άρ. 1).

Δήλον έκ τούτων καθίσταται, orι 
τό μάρμαρον τούτο άπετέλει τό βά- 
θρον, έφ’ ου ί'στατο δ άνδριάς τού 
αύτοκράτορος, δστις, άν κρίνωμεν 
έκ τού μήκους καί πλάτους των ΐ- 
χνογραφημένων πελμάτων, θά ήτο 
μεγαλύτερος τού φυσικού μεγέθους.

Ή  προς τό δρθιον πλευρά τοΰ 
μαρμάρου έχει ύψος 0,35 τού μ., 

είναι δ’ ενεπίγραφος. Τόσον ή προς τά δεξιά, δσον και ή προς τ5 αριστερά 
γωνία αυτού είναι αρκούντως απολεπισμένη.

Τά γράμματα των υπολοίπων, δντα ευανάγνωστα, έχουν ύψος 0,4 έως 
0,5 τού μ., πλάτος περίπου τό αυτό, βάθος δέ περί τά 0,2 τού μ. Τά σωζό- 
μενα γράμματα έχουν ως κάτωθι :

Ι- '£ν£.πίγρ«ροΓ ’ί κ  TpaVcn/ouna^tof 
(£xiS- Γρηγ· tuSupiouj

ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Μ ΑΥΡΗΛΙΟΙ 
ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΝ ΟΕΒΑΣΤΟ 

................................... I I  ΠΟΛΙΣ

Έκ τής δευτέρας σειράς ελλείπει προφανώς τό γράμμα Α τής πρώτης 
λέξεως καί αί υπόλοιποι κεραιαι τοΰ γράμματος Ν τής τελευταίας. Έκ τής 
τρίτης σειράς ελλείπει τό γράμμα Ν τής τελευταίας λέξεως. Έκ τής τέταρτης 
σειράς ελλείπουν τά πρώτα γράμματα, σώζονται δέ αϊ δύο παράλληλοι κε- 
ραΐαι, αί δποΐαι μάς πείθουν ότι τό τελευταϊον γράμμα τής έσβεσμένης λέ
ξεως είναι τό Ν. Συνεπώς, συμπληρουμένη ή επιγραφή θά είχεν ώδε:

[ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ]
[Α]ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Μ ΑΥΡΗΛΙΟΝ 
ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΝ CEBACTO[N]
[Η ΤΡΑΙΑΝΩ]Ν ΠΟΛΙΣ

[Τύχη ’Αγαθή' Θειότατον 
[Α]ύτοκράτορα Μ. Αύρήλιον 
’Αντωνεΐνον Σεβαστό[ν]
[Ή Τραϊανώ]ν πόλις
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Πέρα τούτων δεν φαίνονται ίχνη άλλων γραμμάτων. Πιθανόν νά μη 
ύπήρχον. Πιθανόν δ μ 03 ς και νά κατεστράφησαν τελείως. Εις την δευτέραν 
περίπτωσιν ευκόλως δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν διά της λέξεως ΕΥΤΥ
ΧΩΣ, η διά τής ,φράσεως ΠΡΩΤΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΔΕΙΝΑ.

Φαίνεται κατά ταΰτα, δτι διά της επιγραφής εκφράζονται αΐ εύχαριστίαι 
των Τραϊανοπολιτών προς τον ρωμαίον αύτοκράτορα Μάρκον Αύρήλιον Άν- 
τωνεΐον, προς τιμήν του οποίου μάλιστα ειχον ανιδρύσει και τον επί τοΰ αύ· 
τοΰ βάθρου ανδριάντα. Άλλ3 δ τε άνδριάς και τό υπόλοιπον τμήμα τοΰ βά* 
θρου μάλλον έξηφανίσθησαν, ή κρύπτονται υπό τό χώμα.

Ό ρωμαίος αύτοκράτωρ Μ. Αΰρήλιος (26 ’Απριλίου 121—17 Μαρτίου 
180) διεδέξατο τον Άδριανόν, άπέθανε δέ εις τό Σίρμιον τής Παννονίας. 
Διά ποιον δμως λόγον άφιεροδθη άνδριάς αυτού εν Τραϊανουπόλει ; Έ ν τή 
επιγραφή δεν άναφέρεται. Δυνάμεθα δμως νά συμπεράνο^μεν, δτι τοΰτο εγέ- 
νετο εις εκφρασιν ευγνωμοσύνης τής πόλεως διά την ύπ’ εκείνου παρασχεθεί- 
σαν αυτή ευεργεσίαν, ίσως δτε διεξήγε τον κατά των Σαρματών πόλεμον.

Ή  επιγραφή αΰτη έχει καί τήν εξής επιστημονικήν σπουδαιότητα : Έκ 
τής ύφ’ ημών γενομένης συμπληρώσεως τοΰ τελευταίου στίχου προκύπτει, δτι 
ή Τραϊανούπολις εκαλείτο καί Τραϊανών πόλις. Άλλ’ δ εν τοΐς πρόσθεν μνη
μονευθείς Albert Dumont έξ αφορμής άνευρέσεως παρόμοιας επιγραφής *) 
εν Παλαια Ζαγορά ήχθη εις τό συμπέρασμα, δτι άλλη είναι ή παρά τον 
Έβρον Τραϊανούπολις καί άλλη ή Τραϊανών πόλις, στηριχθείς εις τό δτι 
τής μέν πρώτης τό εθνικόν είναι Τ ραϊ ανονπολείτης, ενώ τής δευτέρας Τραϊ- 
ανενς. Αφορμήν έκ τούτου λαμβάνων παραδέχεται, δτι κατά τον Β' προς 
Γ' μ. X. αιώνα ύπήρχεν εις τήν περιοχήν τής παλαιάς Ζαγοράς έτέρα πόλις 
Τραϊανή. Τούτφ άκολουθοΰντες καί άλλοι ταυτίζουσι τήν πόλιν ταύτην προς 
τήν Βερόην, ή Αύγούσιαν Τραϊανήν, κληθεΤσαν ούτως έκ τοΰ γεγονότος 
δτι δ Τραϊανός έπεξέτεινεν ή έκαλλώπισε ταύτην.

Άλλ’ ή γνώμη αύτη τοΰ Dumont δεν φαίνεται νά ευσταθή, ώ: άπο- 
δεικνύεται έκ τής ύφ’ ημών άνευρεθείσης έπιγραφής. Διότι ή πόλις εκαλείτο 
καί Τραϊανούπολις ή Τραϊανών πόλις. Σημειωτέον δτι έκτος τοΰ Dumont καί 
δ ήμέτερος Μυρτ. Άποστολίδης εύρε καί έξέδιοκεν έπιγραφάς τής παρά τήν 
νΰν Παλιηάν Ζαγοράν Τραϊανών πόλεως. Έκ πάντων τούτων άποδεικνύε- 
ται, δτι δεν είναι ορθή ή γνώμη έρευνητών τιντον, καθ’ ήν τά ερείπια τής 
παρά τήν Βερόην Τραϊανουπόλεως έχρησιμοποιήθησαν διά τήν επισκευήν 
τών φρουρίων τών Φερρών καί τής Αϊνου.

Γά γράμματα τής άνευρεθείσης έπιγραφής μαρτυρούν, δτι αύτη έχαρά- 
χθη προ τοΰ τέλους τοΰ Β' μ. X. αιώνος. Χαρακτηριστική τυγχάνει ή χάρα- 
ξις τοΰ γράμματος Σ, δπερ γράφεται διά τοΰ λατινικού Ρ  καί δή τετραγωνι
κούς καί ούχί μηνοειδώς. 1

1) A. Dumont, Β. C. Η. 2, (1878) σελ. 463.
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Ό δεύτερος ενεπίγραφος λίθος, τον όποιον εύρομεν εκτισμένον εις τον
τοίχον τού μοναστηριού, κρήμνισαν-

ΑΟΡ 
AYCAVOV 
ΚΑΙ C Ο Ύ

\OTCCO

~ Α Ν Ν ί

\

Ι , . ' Ε ν ί  Π Ι ^ ρ α φ Ο Γ  A ' ΘοΓ t « T ^ O i l O ( V O U r ; o A t t < 3 J
(Σχ£& ("poy- E.ufiupi'ou)

τες τούς υπέρ αυτόν, ήτο πλήρης α
σβέστου. Τούτον άποξέσαντες κατά 
τό δυνατόν, άντελήφθημεν ύπαρξιν 
γραμμάτων. Ό λίθος ούιος έχει ύ
ψος μέν 0,28 τού μ., πλάτος δέ 
0,25. 'Η δεξιά πλευρά αυτού είναι 
απολεπισμένη. Έκ τής όλης έμφα 
νίσεως τού λίθου, οντος εκ ψευδό 
μαρμάρου καί τής έπ3 αυτόν διατά 
ξεως των γραμμάτων έβεβαιώθη 
μεν, ότι ούτος άπεκόπη διά χτυπή 
ματος σφΰρας, ότε έπρόχειτο νά εν 
τειχισθή, διότι αΐ διαστάσεις του 
θά ήσαν μεγαλΰτεραι τού δέοντος. 
Παρά τάς ερευνάς μας δεν κατέστη 
δυνατόν ν’ άνεΰρωμεν τό έτερον τε· 
μάχιον. (Βλ. σχ. ύπ’ αρ. 2).

Τό μάρμαρον δεν είναι καλής ποιότητος και διά τούτο ή χάραξις είναι 
άβαθής. Τό ύψος των γραμμάτων είναι περίπου 0,035—0,040 τού μ., τό δέ 
πλάτος 0,025 — 0,030 τού μ. Τά σωζόμενα γράμμαιο δεικνύουν ότι ή επι
γραφή άπετελεΐτο εκ πέντε στίχων, Δύσκολον είναι νά εικάση τις τον αριθμόν 
γραμμάτων εκάστου στίχου και διά τούτο δύσκολος αποβαίνει ή συμπλήρωσίς 
της. Ή  επιγραφή έχει ούτω :

ΔΟΡ___
ΔΥΟΜΟ/___
ΚΑΙ COY. . .
ΌΤΕ CO___
—ΑΝΝΕ___

Δορ. . . . 
Λυσμο. . . . 
Και Σου. . . . 
—οτε σο. .
—αννε. . . .

Ή  επιγραφή είναι αναθηματική.Έκ δέ τής παραστάσεως των γραμμά
των C κα'ι Ε εΐκάζομεν, ότι είναι τού Δ' μ. X. αΐώνος.

Έκτος των δύο τούτων ενεπιγράφιον λίθων άνεύρομεν διά προχείρου 
σκαφικής έρεύνης και δύο μικρά μαρμάρινα κιονόκρανα, ρωμαϊκής εποχής, 
ίκανώς κατεστραμμένα. Εις τό έν έκ τούτων διατηρούνται αί κατά τάς γω 
νιας έλικες.

Β'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΚ ΔΟΡΙΣΚΟΥ

Ό Δορίσκος είναι μία των άρχαιοτέρουν έν τή μεσογαία τής Θράκης 
παρά τον "Εβρον θρακικων πόλεων, έκειτο δε παρά την δεξιάν τού ποταμού
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όχθην, προς τας έκβολάς ιχΐποΐ) ')· Δεν υπάρχουν βεβαίως μαρτυρίαι περί τής 
πρώτης οικήσεως αΰτοΰ, αλλά τό γεγονός δτι άναφέρεται πρωΐμως υπό των 
αρχαίων συγγραφέων συνηγορεί υπέρ της άπόψεως δτι ανήκει εις τά παλαιό- 
τέρα θρακοπελασγικά πολίσματα1 2 3). Ό Ηρόδοτος γράψει περί αΰτοΰ «τεί
χος τε έδέδμητο βασιλήιον τυΰτο τό δή Δορίσκος κέκληται, καί Περσέων 
φρουρή εν αΰτώ κατεστήκεε υπό Δαρείου εξ εκείνου τοΰ χρόνου έπεί τε επί 
Σκύθας έστρατεΰετο». 'Ότε δ’ ό Ξέρξης επί την Ελλάδα έστράτευεν, εις την 
πεδιάδα τοΰ Δορίσκου, ήτις δΰναται νά χωρέση δεκακισχιλίους ανθρώπους, 
κατεμέτρησε καί επεθεώρησε τύν στρατόν αΰτοΰ, συγκεντρώσας δ’ άμα εν τή 
προ του Δορίσκου παραλία και τό ναυτικόν αΰτοΰ 3).

Κατά τον χρόνον τής ακμής τής ’Αθηναϊκής συμμαχίας ό Δορίσκος μετά 
τοΰ Σερρείου καί τοΰ Ιερού ορούς άπετέλουν τά πλέον προκεχωρημένα ερεί
σματα τής συμμαχίας ταύτης. Διά τοΰτο καί ή απώλεια τούτων καί ή υπό 
τοΰ Φιλίππου κατάκτησίς των, έξήγειρε τον Δημοσθένη, επιτεθέντα κατά τής 
ολιγωρίας των ’Αθηναίων 4).

Επίσης καί κατά την στρατείαν τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου επί την Ασίαν, 
άναφέρεται δ Δορίσκος ώς εις εκ των πρώτων σταθμών αΰτοΰ εν τή Θράκη5 6)· 
’Αλλά καί παρά των ρωμαίων συγγραφέων άναφέρεται δ Δορίσκος, ώς πό
λις θρακική, κείμενη μεταξύ τοΰ 'Έβρου καί τοΰ Σερρείου*5). Μνείαν τοΰ 
Δορίσκου ποιούνται καί οί παλαιοί λεξικογράφοι7 8). Κατά τούς μετέπειτα 
χρόνους δ Δορίσκος παρ’ οΰδενός συγγραφέως άναφέρεται, οΰτε καί εις την 
εκκλησιαστικήν διοίκησιν των βυζαντινών χρόνων. Έκ τούτου άγόμεθα εις 
τό ασφαλές συμπέρασμα δτι παρήκμασε καί ήφανίσθη, δι’ αιτίας καί σήμε
ρον άνεξηκριβώτους. Άντιθέτως, κατά τούς βυζαντινούς χρόνους άκμάζουν 
βορειότερον αΰτοΰ αί Φέρραι, ταυτιζόμεναι παρά τινων ερευνητών προς την 
βυζαντινήν Βήραν9). Περί τών Φερρών, αΐτινες τό μέν πρώτον ήσαν φρού-

1) Γρ. Ευθυμίου. Περί οικήσεως τής παρ’ “Εβρον Θράκης κλπ., σ. 23.
2) Ήροδ. Ζ, 59. «...ό δέ Δορίσκος έστί τής Θρηϊκής αίγιαλός τε καί πεδίον μέγα, 

διά δέ αυτοϋ ρέει ποταμός μέγας “Εβρος».
3) ΗΙροδ. Ζ, 63.—Διοδ. Σικελ. XI, 3 «ώς δ’ ήκεν εις Δορίσκον, ένταϋ'Θ-α μετε- 

τεπέμπετο τό ναυτικόν, ώστε άμφοτέρας τάς δυνάμεις εις έ'να τόπον άδροισθηναι· 
έποιήσατο δέ καί τήν έξέτασιν τής στρατιάς άπάσης».

4) ΔημοσίΚ Φιλιπ. Γ, IX, 114 καί Φιλιπ. Δ, X, 133 «όράτε Σέρρειον καί Δορί
σκον· ταϋτα γάρ πρώτα ώλιγοορήίΐη καί μετά τήν ειρήνην, ά πολλοϊς ύμϊν ουδέ γνώ
ριμα έστιν ίσως ταϋτα μέντοι εαθέντα καί παροφδέντα άποόλεσε Θράκην καί Κερ- 
σοβλέπτην, σύμμαχον δνΟ’ ημών».

5) Άρριανοϋ, Άλεξ. Άναβ.
6) Pomp. Melae, Β, n  8. «Doriscos, ubi Xerxes copias suas.. deinde pro- 

montorium Serrhium».—Άππιανοϋ, Ρωμ. Έμφΰλ. Δ, 102.
ϊ) Στεφ. Βυζαντ. έν λ. «Δορίσκος πόλις Θράκης καί πεδίον. τό έθ-νικόν Δορί- 

σκιος». — Σουίδα «Δορίσκος χιορίον Θράκης».
8) Άναστ.Όρλάνδου, Τά βυζ. μνημεία τής Βήρας, Θρακικά, τ. Δ' (1233), σ. 3—7<
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ριον άνδρών μοναζόντων, επί δέ της εποχής του Καντακουζηνοΰ πόλισμα 
«κατφκισμένον υπό αγροτών τινων», αναφέρει και ό Καντακουζηνός ').

Της σπουδαιότατης ταΰτης θρακικής πόλεως ούδέν εμφανές λείψανον 
σώζεται μέχρι σήμερον. Μόνον εις άπόστασιν ενός και ήμίσεος περίπου χι- 
λιομ. προς άνατολάς του σημερινού χωρίου Δορίσκος και παρά την δήμο* 
σίαν οδόν Άλεξανδρουπόλεως Διδυμοτείχου, σώζονται ίχνη τινά τής παμπα- 
λαίας ταΰτης οϊκήσεως. Τά ίχνη ταΰτα είναι : Εις την τοποθεσίαν Κουρού 
Τσεσμέ δυο τύμβοι πλησίον άλλήλων κείμενοι. Εις την τοποθεσίαν Σαράγια  
επίσης υπάρχει περίεργος τύμβος μήκους 36 περίπου ποδών και πλάτους 10, 
όμοιάζων προς τά χώματα τής Σεμιράμιδος. Έ ν ιή αυτή περιοχή άνευρο* 
μεν εντός άγροΰ πλήθος τεμαχίων οστράκων, κεράμων και οπτόπλινθων. 
Άνασκάψαντες εντός του άγροΰ και εις μικρόν σχετικώς βάθος, άνεΰρομεν 
τήδε κακεΐσε τεμάχια οστράκων διαφόρων εποχών και ύψίστης σπουδαιότη* 
τος. Τά σπουδαιότερα τούτων περισυνελέξαμεν και έταξινομήσαμεν ωδε :

Τεμάχιον α': Μικρόν θραύσμα άγγείου, έχοντος χρώμα ύπομέλαν και 
φέροντος εγχάρακτον εΰθΰγραμμον διακόσμησιν. Διαπιστοΰται δμοιότης αΰ· 
του προς τα ϋεσσαλικά λεγάμενα άγγεία, συγκεκριμένως δέ προς τά νεώτερα 
νεολιθικά, άτινα προσομοιάζουν τοΐς άγγείοις τών βορείων χωρών 1 2) . Τό εν 
λόγφ τεμάχιον μέχρι τίνος φέρει εΰθΰγραμμον εγχάρακτον διακόσμησιν, ειτα 
δ5 έν τή κατίοτέρφ ζώνη φαίνεται ότι ή χάραξις γίνεται πλαγία. Ώς έκ τής 
κατασκευής και τής ομοιότητάς του προς τά λοιπά εγχάρακτα άγγεΐα, δέον νά 
παραδεχθώμεν δτι τοΰτο άνήκει εις άγγειον τής ΙΕ' π. X. εκατονταετηρίδας.

Τεμάχιον β': Πιθανώς θραύσμα έκ ψευδοστόμου άμφορέιος. ’Ανήκει 
εις την κατηγορίαν τών στιλπνοχρώμων μυκηναϊκών αγγείων, ή άλλως τών 
νεωτέρων κρητομυκηναϊκών 3). ’Επί ώχροΰ κίτρινου εδάφους έστιλπνωμένου 
φέρει γεωμετρικήν διακόσμησιν διά στιλπνού μέλανος χρώματος. Εις τό εύ- 
ρεθέν τεμάχιον υπάρχει ζώνη πλάτους 0,2 περίπου, χωριζομένη τών ύπολοί. 
πων παραστάσεων διά δΰο παραλλήλων γραμμών σκοτεινού ερυθρού χρίσμα
τος. Μεταξύ τών δΰο τοΰτων γραμμών τής οΰτο) σχηματιζομένης ζώνης δη- 
λοΰται διά στιλπνού μέλανος χρώματος διπλή κυματοειδής γραμμή, διή- 
κουσα καθ’ ολην την εξωτερικήν επιφάνειαν τού άγγείου. Δυστυχώς τό μι
κρόν τού τεμαχίου δέν επιτρέπει νά διακρίνωμεν άλλας παραστάσεις. Πάν
τως έκ τών σωζωμένων δυνάμεθα νά κατατάξωμεν τό άγγείον εις τήν ΙΓ' — 
ΙΒ' π. X. εκατονταετηρίδα.

1) Τ. Καντακουζηνοΰ, Ίστορ. I, 310 «ήλθον ε*ς Φερράς άμα μέν καί διά τό τήν 
πόλιν δχυράν είναι, καρτερωτάτην τειχών καί περιβολαϊς καί αφθονίαν τών επιτη
δείων δυναμένην χορηγεΐν τή στρατιά».

2) Π. Καββαδία, Ιστορία τής ελληνικής τέχνης, σελ. 225—230. Χρ. Τσοΰντα> 
Αί προϊστορικοί δκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου.

3) Π. Καββαδία, έ'νθ. άνωτ. σελ. 245—250,
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Τεμάχιον γ': Έκ μελανόμορφου πινακίου, πιθανώς της αυτής κρητομυ- 
κηναϊκής τέχνης. Έκ στιλπνού μελανός χρώματος δηλούται κυκλική γραμμή 
υποκίτρινου φυσικοΰ χρώματος του αγγείου. ’Εξωτερικούς έπί στιλπνού υπο
κίτρινου χρώματος δηλοΰνται γραμμα'ι διά στιλπνού μελανός χρώματος.

Τεμάχιον δ': Πιθανώς εκ μελανόμορφου σκΰφου. Διακρίνεται τό έμπρο
σθεν τμήμα ανθρώπινης κεφαλής μετά μελαίνης κόμης, συγκρατουμένης δι’ 
άναδέσμου. Ή  μορφή έχει χρώμα ερυθρόν. ’Άλλα χρώματα δεν διακρίνονται. 
’Ίσως κατεστράφησαν. Χρονολογικώς τό τεμάχιον ανήκει εις τήν αγγειογρα
φίαν του ΣΤ' π. X. αίώνος.

Τεμάχιον ε': Έκ χείλους μελανόμορφου άμφορεως του κλασσικού τό
που. Έκ τούτου δέον νά παραδεχΐίώμεν δτι ανήκει εις τον ΣΤ' π.Χ. αιώνα.

Τεμάχιον οτ': Έκ λαβής μελανόμορφου αγγείου άνευ ιδιαιτέρων χαρα
κτηριστικών. Τό χρώμα του τεμαχίου δεν είναι στιλπνόν.

Τεμάχιον ζ': Λαιμός μελανόμορφου αγγείου κατεστραμμένος.
Τεμάχιον η ' : Έξ ερυθρόμορφου σκΰφου του Λ' αίώνος. Τό τεμάχιον φέ

ρει άνθρωπίνην παράστασιν κατεστραμμένην και ποικιλίαν χρωμάτων, έν οΐς 
και λευκόν έντονον.

Τεμάχιον Βάσις μελανόμορφου αγγείου άνευ παραστάσεώς τίνος.
Τεμάχιον ι'\ Τεμάχιον δπτοπλίνθου εξειργασμένης και φεροΰσης ερυ

θρόν χρώμα δι’ έπαλείψεως. Κατά τήν μίαν πλευράν φέρει έκτυπον γραμ
μήν, προεξέχουσαν τής λοιπής επιφάνειας. Πιθανώς προέρχεται έκ δαπέδου 
ή έξ οροφής κτιρίου τινός, τής έκτυπου γραμμής άποτελοΰσης κόσμημα ολο
κλήρου σειράς οπτόπλινθων.

Ή  ΰπαρξις τών τεμαχίων τούτων, ώς και πολλών άλλων εγκατεσπαρμέ
νο ι επί του αγρού, έν οις προέχουν τα τών ψευδοστόμων αμφορέων, έπι- 
μαρτυρονσιν δτι πρόκειται περί παμπαλαίου θρακικοϋ συνοικισμού, άκμά- 
σαντος ήδη κατά τούς προϊστορικούς χρόνους. Επιβάλλεται, δθεν, διενέρ
γεια σκαφικής έρεΰνης μετά πάσης προσοχής, ιδίως δέ τών σημειωΟέντων 
τύμβων, άφ’ ής πλεΐστα καί σπουδαιότατα θά προέλθωσιν, έπιβεβαιοΰντα 
τήν πρωϊμωτάτην τών Θρακών έγκατάστασιν επί τής Ελληνικής χερσονήσου 
καί τής εις τον πολιτισμόν τής παρτρχημένης εκείνης έποχής έπίδοσιν αυτών.

Γ' Ο ΚΙΟΤΤΕΚ ΜΠΕΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Μία από τάς άρχαιοτέρας θρακικάς έορτάς, έχουσα τάς ρίζας της εις 
τήν μυθικήν εποχήν καί συνδεομένη μέ τήν διονυσιακήν λατρείαν, είναι καί 
ή τού Κιοπέκ Μπέη, διατηρηθεΐσα έν Διδυμοτείχου μέχρι τών ημερών μας.

Πλήρη περιγραφήν τής εορτής ταΰτης, ήτις καί εί; άλλας πόλεις τής 
Θράκης διεξήγετο, κυρίως δέ εις τό Όρτάκιον, έχομεν από αύτόπτας, οΐ 
όποιοι τήν παρηκολοΰδησαν καί τήν περιέγραψαν ')· Εις τήν έκτέλεσιν δμως 1

1) Πολυδ. Παπαχριστοδούλου, Τά Δημήτρια, Άρχ. Θρακ. καί Λαογρ. Θησαυ-
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αυτής υπάρχουν παραλλαγαί και διαφοροποιήσεις, από πόλεως εις πόλιν και 
από χωρίου εις χωρίον, δικαιολογοΰμεναι ίσως δ'χι τόσον εκ των αλληλεπι
δράσεων, δσον εξ αυτού τούτου του λαϊκού πνεύματος, τοϋ επιβάλλοντος τας 
άλλαγόις καί βελτιώσεις.
^^.Τοιαΰτην παραλλαγήν έχομεν καί εις την παράστασιν τοϋ Κιοπέκ Μπέη

Διδυμοτείχου, δικαιολογουμένην έκ τής 
συνθέσειυς του αγροτικού καί αστικού 
βίου καί των εκ ταΰτης καθιερωμένων 
συνηθειών αυτού. Ή  παράστασις τοϋ 
Κιοπέκ Μπέη είναι βεβαίως καθαρώς 
αγροτική, άλλ5 ή τέλεσις αυτής έν Δι
δυμοτείχου έδέχθή έπίδρασιν αστικών 
στοιχείων. Διά τούτο ό Κιοπέκ Μπέης 
Διδυμοτείχου αποτελεί λαϊκήν διονυ
σιακήν παράστασιν, έχουσαν ’ίδιον χα
ρακτήρα καί ιδιοτυπίαν. Έκ τούτου 
εξηγείται καί τό ότι ό Κιοπέκ Μπέης, 
ως παρίσταται εν Διδυμοτείχφ, αποτε
λεί κράμα τών Καλογήρων τής Βιζύης1 1) 
και τοϋ Μπέη τοΰ Όρτακίου

Ό Κιοπέκ Μπέης είναι λαϊκή πα· 
ράστασις δργανουμένη υπό τών αγρο
τών τής πόλεως, οί όποιοι μάλιστα καί 
αποδίδουν τήν κακήν εσοδείαν εις τό 
γεγονός ότι διεκόπη από τοϋ 1935- 
Π ιστεΰουν επίσης ότι ή καλή ή κακή 

συγκομιδή εξαρτάται από τον ύποδυόμενον τον Μπέη. Διά τούτο αποφεύγουν 
ν’ αναθέτουν αυτόν εις άτομα, χαρακτηριζόμενα ότι έχουν γρουοουζι,ά.

Εις τήν παράστασιν τοΰ Μπέη, εις τήν οποίαν βλέπομεν να διασώζεται 
τό πρωταρχικόν κύτταρον τής τραγωδίας tbc μιμήσεως κατ’ εξοχήν τών πα
θημάτων τοΰ Διονύσου, καί εις τήν οποίαν οΰιε κύνες υπάρχουν, ούτε μέθυ
σοι, λαμβάνουν μέρος τά κάταιθι πρόσωπα, ως μέλη λαϊκού θιάσου έχοντα 
έκ τών προτέρων προδιαγεγραμμένον ρόλον, κατά τό άγραφον τυπικόν, δια- 
τηρούμενον εις τήν μνήμην έκαστου καί μή διδασκόμενον ούτε κατά τάς μι
μικός κινήσεις, ούτε κατά τό περιεχόμενον.

1· — *0 Μ π έη ς :  ΦορεΙ μακρύ έπανωφόριον από δοράν προβάτου, κά

ρου, τόμ. ΙΕ', σελ. 319—355—Βλ. Θρακικά, τόμ. Γ', Μ. Ροδόοινου : Δημήτρια.
1) Γ. Βιζυηνοΰ, Οί Καλόγηροι καί ή Διονυσιακή λατρεία έν Θράκη, Θρακική 

Έπετηρίς, 1897 καί Έβδομες Καμποΰρογλου (34, 35, 1888).
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λυπΐόμενος ύπ! αυτού έξ ολοκλήρου κατά το σώμα. Έ πί της κεφαλής φέρει 
κάλυμμα σχήματος στρογγυλού, το όποιον εχει κατά κορυφήν δυο έλικοειδή 
κέρατα ταΰρου. ’Έχει μακράν γενειάδα ;άπό δέρμα προβάτου επίσης. Φορεΐ 
περιδέραιον από καρούλια. Εις την άριστεράν χεΐρα κρατεί τσιμπούκι κατε- 
σκευασμένον από γκρατσονναι (κολοκύνθην), αντί δέ καπνού καίει εντός αυ· 
του άχυρα, τά οποία και υποτίθεται δτι καπνίζει. Διά τής δεξιάς χειρός άνέ- 
χει μικρόν ξύλον έξυσμένον εις σχήμα κονδυλοφόρου. Τούτο κατά τρόπον 
κωμικόν βυθίζει εις τά οπίσθια όνου, όπόθεν λαμβάνει μελάνην, καταχωρί
ζει εις την υπό την μασχάλην του διφθέραν τά επιβαλλόμενα πρόστιμα, κα- 
θήμενος επί τού όνου εις τρόπον ώστε νά βλέπη τά οπίσθια τοΰ ζώου.

Διά την μεγαλοπρεπεστέραν εμφάνισιν καί έξυπηρέτησίν του εχει μεθ3 
έαυτοΰ εναν υπασπιστήν. Οΰτος ένδύεται κατά τρόπον κωμικώς άξιοθρήνη-

Στήν πλατεϊα τής πόλεως

τον, ή δλη δ’ έμφάνισίς του προσδίδει χαρακτήρα σκλάβου (ραγιά). Έ πί τής 
κεφαλής φέρει κωνοειδή καονκα, άπολήγουσαν εις οξύ σχήμα καί εχουσαν 
ύψος 0,80 τού μ. Φορεί πουτοΰρια καί τό πρόσιυπόν του είναι βαμμένον 
διά μέλανος χρώματος,

2.— Ή  κατα ιβέλλα  : Ταΰτην υποδύεται άνήρ, βαφόμενος καταλλήλως 
καί φέρων ενδυμασίαν, οϊα ή των κατσιβέλλων γυναικών. Κρατεί εις τάς 
χεΐρας κρόταλα (ζίλια), τά όποια κρούει κατά την δρχησιν. Ένδύεται κατά 
τρόπον ώστε νά φαίνεται εκδήλως, δτι είναι εγγυος καί αναζητεί συνεχώς τον 
σύζυγόν της, προς άνεύρεσιν τού οποίου ενδιαφέρεται καί ό Μπέης. "Από 
τον όμιλο δηλονότι τών παρακολουθούντων συλλαμβάνεται ό τυχαίος ώς σύ
ζυγός της καί αιχμαλωτίζεται, μη δυνάμενος ν’ άπελευθερωθή άνευ λύτρτσν. 
ΕΙς τό πρόσα)πον τής κατσιβέλλας, τής φερούσης εις την κοιλίαν τέκνον κλε- 
ψίγαμον καί όρχουμένης καί κροταλιζούσης ώς ή Κοττυτώ, ή αρχαία όργια-
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στική των Θρακών θεότης, βλέπομεν συμβολιζομένην την τροφόν του Διονύσου.
3. — ‘Η χωρική: Και τον ρόλον τούτον υποδύεται άνήρ, ενδεδυμένος 

δια χωρικής ενδυμασίας κα'ι κρατών ηλακάτην, διά της οποίας γνέθει τό επ’ 
αυτής εριον. Και αυτή ευρίσκεται εις ένδιαφέρουσαν κατάστασιν, αναζητούσα 
μεταξύ τοϋ ομίλου τών θεατών τόν σύζυγόν της, οστις την έγκατέλιπεν έγγυον.

4. —Αι δύο κόραι: Τόν ρόλον τούτον υποδύονται επίσης δύο άρρενες 
και δη νέοι, φροντίζοντε; μάλιστα νά είναι ένδεδυμένοι με τά πλέον ωραιό
τερα γυναικεία φορέματα καί τόν άλλον γυναικεΐον κόσμον. Κρατούν εις τάς 
χεϊρας κρόταλα καί όρχούνται συνεχώς και δη κατά σεμνοπρεπή τρόπον.

5. — Ό καταίβελλος : Ούτος παίζει τό τύμπανον (νταούλι), μη εχων 
άλλο ενεργόν μέρος νά διαδραματίση. Τόν ρόλον του υποδύεται γεωργός έν- 
δεδυμένος μέ πουτούρια καί βαμμένος κατά τό πρόσωπον διά μελανός χρώ
ματος, ώστε νά όμοιάζη προς γύφτον. Διά νά είναι μάλιστα οΐ όδόντες του 
λευκοί και εις άντίθεσιν προς τό κατάμαυρον πρόσωπόν του, περιτυλίσσει 
αυτούς διά φλοιών κρομμύων.

6. —Τρεις Ζαπτιέδες ή Καβάσηδες : Τόν ρόλον τούτον ύποδύοντο 
τρεις νέοι ρωμαλέοι, φορούντες τό εθνικόν ένδυμα, ήτοι φουστανέλλαν, τσα
ρούχια, κλπ. Φαίνεται δτι τά πρόσωπα ταύτα ύπεισηλθον κατά τούς χρόνους 
της Τουρκοκρατίας και διά λόγους εθνικούς, παρέμεινον δε μέχρι σήμερον.

7. —Εϊς γκαϊντατζής : Οΰτος παίζει τόν άσκαυλον, δίδων τόν τόνον 
και τόν ρυθμόν εις την δρχησιν. Είναι εξ επαγγέλματος γκαϊντατζής.

8. —Δύο ζούζουλα : Περίεργος εμφάνισις δύο φαντασμάτων. Έπ'ι τής 
κεφαλής φέρουν πανέριον εύμέγεθες, τό όποιον καλύπτεται διά κουβέρτας, 
εις τρόπον ώστε ούτε οΐ παριστώντες ταύτα φαίνονται και ή κεφαλή έν γένει 
λαμβάνει σχήμα πεπλατυσμένον. =Από τής όσφύος καί κάτω φέρουν μεγάλην 
βράκαν φθάνουσαν μέχρι τών αστραγάλων. Τά πρόσωπά των, ως καί τά υπό
λοιπα μέλη τού σώματός των άποκρύπτονται τελείως. Τό περιεργοκερον πάν
των είναι οτι εις την όσφύν έκάστου καί περί την ζώνην τοποθετείται τεμά- 
χιον χάρτου λευκού, επί τού οποίου ζωγραφίζεται πρόσωπον παιδιού μικράς 
ηλικίας, κωμικής έμφανίσεως.

9 . —Εις ιατρός : Διακιυμώδησις τού ιατρικού επαγγέλματος. Ό ιατρός 
φορει μακρόν νυκτικόν, επί δέ τής κεφαλής κυλινδρικόν πίλον ύψους 0,50 
τού μ. χάρτινον. Εις τό άνωθεν τής ρινός τμήμα τού πίλου ζωγραφίζεται 
ερυθρός σταυρός, δηλωτικός τού επαγγέλματος. Τά ιατρικά εργαλεία είναι 
τά πλέον απίθανα αντικείμενα, οιον ακουστικά από κατεστραμμένους λαμ
πτήρας, αντί σήριγγος ξύλον χονδρόν καί διάφορα φιαλίδια, περιέχοντα υγρά 
παντοίων χρωμάτων. Φορει επίσης γιαλιά καί ύπογένειον. Είναι άπομίμη- 
σις κωμική τών παλαιοτέρων Άσκληπιαδών, ώς έν τή σκωπτική του διαθέ
σει ύπελάμβανεν ό λαός. Ό ιατρός βοηθεϊται εις τό έργον του υπό ενός νο
σοκόμου, φέροντος μακρόν λευκόν ένδυμα, πίλον στρογγύλον καί φιαλίδια
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περιέχοντα απομιμήσεις φαρμάκων. Τόσον ό ιατρός, οσον καί ό νοσοκόμος 
επαγρυπνοίν δήθεν επί της υγείας των μελών τοΰ θιάσου. Τοϋτο όμοις δεν 
εμποδίζει νά εξετάζουν και οίονδήποτε εκ τοΰ ομίλου των θεατών' εξετάζουν 
τον σφυγμόν του, άκροώνται της ωμοπλάτης και διατάσσουν τα πλέον κω
μικά φάρμακα, δταν εμβριθώς διαγνώσουν την φύσιν τής ασθένειας.

10.—Εϊς ‘Εβραίος  : Λίαν επιτυχής άπομίμησις τοΰ γνωστοί τύπου 
τοΰ Εβραίου, υπό την ιδιότητα τοΰ πωλοϋντος παντοΐα αντικείμενα. ‘Ο ύπο- 
κρινόμενος τούτον φέρει ύπογένειον χρώματος μελανός έκ δοράς εριφίου και 
βράκαν. Εις την πλάτην του έχει πολύ μεγάλην καμποΰραν, τεχνητήν βεβαίως. 
Κρατεί πανέριον, τό όποιον κρέμαται από τών ώμων του, περιέχον τα πλέον 
κωμικά καλλυντικά' ήτοι : πούδραν εκ ψιλοί αλεύρου, έλαιόλαδον διά τήν
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Μέλη τοΰ -θιάσου μέ τήν κατσιβέλλα, τό γιατρό καί τήν νοσοκόμο

κόμην, κουβαρίστρες καί διάτρορα φιαλίδια, κατά τεκμήριον περιέχοντα τά 
μυστικά τής γυναικείας ώραιότητος.

11. —Τής τύχης  τά π ο υ λ ά κ ια  : Τον ρόλον τούτον υποδύεται άνήρ 
φορών βράκαν καί κοντογούνια. Έπί τής ράχεως φέρει τεχνητήν καμπού- 
ραν. Άπό τών ώμων του κρέμαται κλουβίον, εντός ιο ί οποίου υπάρχει περί» 
στερά, άνωθεν δέ τούτου μικρά παγίς, εντός τής οποίας εύρίσκεται εις πον
τικός. Διά τής δεξιάς χειρός κρούει κώδωνα καί προσκαλεΐ τούς πάντας, 
ιδίως δέ τάς γυναίκας «νά ίδοίν τήν τύχην των», μοιράζων φύλλα παλαιοί 
ημερολογίου, ένθα είναι γεγραμμένοι λαϊκοί ερωτικοί στίχοι. ‘)

12. —Ή  αρκούδα  κ α ϊ ό ά ρκουδ ιάρης  : Τον ολον θίασον κατακλείουν 1

1) Σ. Δ. Τέτοιον είδαμε προ ημερών εις 'Αγίαν Ελένην Σερρών μέ ένα κλουβί 
πουλιά καί τρία ελεύθερα περιστέρια. Τής τύχης τά πουλάκια. Τό πουλάκι καλούμενο 
τσιμπά κι αποσπά άπό ένα κουτί ένα χαρτάκι μένα τετράστιχο πού καθορίζει τήν 
τύχη. Τό χαρτάκι μέ τό ράμφος τους τό προσυπογράφουν καί τά περιστέρια.
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οι ύποδυόμενοι την αρκούδαν καί τον άρκουδιάρην. Την πρώτην ύποχρίνεται 
άνήρ ενδεδυμένος μέχρις όνυχο)ν με γούναν λευκήν χαι χαλΰπτων χό πρόσω- 
πον δia όμοιας καλύπτρας. Ό  άρκουδιάρης φορεΐ ποντονρια, ποδήματα και 
καλπάκι, εχ,ει δε χό πρόσωπον μέλαν δΤά βαφής. Διά την ορχησιν τής άρ- 
χχου άδει ειδικά άσματα, χτύπων τον νταϊρέν.

Αυτά είναι τά πρόσωπα, τά όποια απαρτίζουν τον θίασον τοΰ Κιοπέκ 
Μπέη. Ός έν αρχή εΐπομεν, είς τον Κιοπέκ Μπέην Διδυμοτείχου εισεχώρη- 
σαν και πρόσωπα εξ αστικών αντιλήψεων κα'ι συνηθειών. Διά τον λόγον 
τούτον παρουσιάζεται ή τοσαΰτη ποικιλία τών συνοδών τοΰ υπό τουρκικήν 
ονομασίαν Διονύσου Ζαγρέως.

Ή  δλη προπαρασκευή τής εορτής άρχεται από ημερών διά τής εύρέ-

Μέλη τοΰ θιάσου μέ την αρκούδα

σεως τών καταλλήλων προσώπων και διά τής εν συνεχεία έξοικονομήσεως 
τών καταλλήλων προς τήν περίστασιν αμφιέσεων J). Τήν πρωίαν τής επισή
μου έμφανίσεως, ή συνοικία, άφ’ ής ό θίασος έξορμά, δονεΐται από τους 
ήχους τοΰ άσκαυλου καί τοΰ τυμπάνου, από τά πειρακτικά λόγια τών όρχου- 
μένων και τάς επιφωνήσεις τών θεωμένων γυναικών, προς τάς οποίας οΰτοι 
έκδηλοΰσι .διαθέσεις επιθέσεως. Ή  έκκίνησις γίνεται από τήν αγροτικήν τής 
πόλεως συνοικίαν.

Ό  ποικιλώνυμος οότος θίασος, αληθής κατ* εμέ άναπαράστασις τών 
λαϊκών διονυσιακών εορτών,—περιέρχεται τάς διαφόρους συνοικίας τής πό
λεως και επισκέπτεται τάς άρχάς καί τά καταστήματα. "Οπου ό χώρος ευνοεί, 
γίνεται ή παράστσσις. "Εκαστος τών αυτοσχεδίων αυτών υποκριτών παίζει 
τον ρόλον του, οΐ δέ αστεϊσμοί ενίοτε χονδροκομμένοι είναι εις ήμερησίαν 1

1) Δ. Είναι ή παλαιά τών ηθοποιών σκευή.
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διάταξιν. Ό  Μπέης όχουμενος επί τοΰ δνου φορολογεί καταγράφων μέ με
γαλοπρέπειαν άρχοντος τούς φορολογούμενους, καθ’ δν εΐπομεν τρόπον, δί- 
δων εΰχάς δά εύετηρίαν και ευλογών ως ιερωμένος.

Άφοΰ τοιουτοτρόπως περιέλθωσιν ολόκληρον την πόλιν, συγκεντροΰν 
ται άπαντες οΐ άποτελοΰντες τον θίασον καί πλήθος θεατών εις την μικράν 
πλατείαν της αγροτικής συνοικίας «τσαΐρια», ένθεν ώρμηντο. Έκεΐ διεξάγε
ται καί τό τελευταϊον μέρος τής εορτής περί τάς μεταμεσημβριανάς ώρας. 
Έκεΐ υπάρχει έτοιμον σιδηροΰν άροτρον. Ζευγνυονται εις αυτό δυο κόραι 
εκ τών ύποδυομένων ταΰτας άνδρών, ό δε Μπέης κρατών τό άροτρον διά τής 
δεξιάς χειρός, σπείρει διά τής άριστεράς επί τοΰ άνοιγομένου αύλακος σπό
ρον βάμβακος μεμιγμένον μέ σπόρον κριθής. Ό  βάμβαξ καί ή κριθή συμ-

Μέλη τοΰ ΰπάσου στό Δημαρχείο

βολίζουν προφανώς την ευκαρπίαν καί τον πλούτον τής παραγωγής. Ό σπό
ρος, τον όποιον ρίπτει, εύρίσκεται έτοιμος εις τό σινίκι. Εύχεται δέ κατά 
την διάρκειαν τής σποράς : «Καλόν καρπό I Καλή χρονιά ! Νά γίνουν τά 
μπαμπάκια σας !»

'Όταν ή σπορά τελείωση', τότε οΐ παριστάμενj i  όρμούν καί βάζουν φω
τιά εις τό κερασφόρον κάλυμμα τής κεφαλής τοΰ Μπέη, ό όποιος τό ρίπτει 
αμέσως κάτω, εύχόμενος : «Καί τοΰ χρόνου καλλίτερα καί καλά μπερκέτια».

Κατ’ αυτόν τον τρόπον τελειώνει ή δλη άναπαράστασις τοΰ Μπέη Δι
δυμοτείχου. Τό χαρακτηριστικώτερον όλων, τό δεικνΰον την άναμφισβήτη· 
τον διονυσιακήν τής εορτής προέλευσιν, είναι ή ζεΰξις εν τ·φ άρότρφ και ή 
οπορά. Τήν εορτήν ταύτην οΐ παλαιότεροι ώνόμασαν επί τό λογιώτερον Δη- 
μητριά. Δεν νομίζομεν ότι ενυπάρχει τι τό σχετικόν μέ τήν λατρείαν τής Δη- 
μητρος. Πιθανόν εδώ νά παρίσταται ό Διόνυσος υπό τάς ιδιότητας εκείνης,



δηλ. ώς ό προστάτης της γειοργικής παραγωγής. Τοΰτο δμως ούδεμίαν δύνα- 
ται να έχη σχέσιν προς την Δήμητρα, διότι είναι κοεθαρώς διονυσιακή εορτή.

Εις τό Όρτάκιοϊ έζευγνύοντο εν τφ άρότρφ δύο άραπάδες, εις δέ την 
Βιζύην δέκα παλληκάρια. Εις τό Διδυμότειχον ζευγνύονται, ώς εΐδομεν, δυο 
κόραι. Μήπως τό τελευτσΐον τοΰτο είναι τό συμβολικοότερον των άλλων, τό 
συνδεόμενον άπ’ ευθείας μέ τον μύθον τής Κόρης καί τοΰ Διονύσου ; ”Αν 
τοΰτο εκληφθή ώς πραγματικόν, τότε εις την δλην άναπαράστασιν εύρίσκομεν 
τό πρωτόπλασμα τοΰ μύθου τοΰ Διονύσου και τής Κόρης και μάλιστα δια- 
πλασι/έν καί διαμορφωθέν έν Θράκη.

"Άλλο επίσης στοιχεϊον, άξιον παρατηρήσεως είναι και ή πραξις καθ’ 
ήν θέτουν πΰρ εις τό κάλυμμα τής κεφαλής τοΰ Μπέη. Τί αντιπροσωπεύει ή 
πραξις αΰτη ; Μήπως είναι άρχαιότατον υπόλειμμα πυρολατρείας. ’Ή μή
πως συμβολίζει τον διά πυρκαϊάς θάνατον τοΰ Διονύσου υπό την μορφήν 
τοΰ Ζαγρέως, κατακεραυνωθέντος υπό τοΰ Λιός. 'Ό,τι καί αν παραδεχθώ- 
μεν, τό γεγονός παραμένει δτι εις τήν πράξιν τής άρόσεως και τής σποράς 
διασώζεται αυτούσιος ή άρχαιοτάτη διονυσιακή λατρεία. Δικαίως δέ οι σο
φοί μελετηταί τής θρακικής ζωής καί των θρακικών εθίμων Κ. Ρωμαίος 
ακαδημαϊκός καί Πολύδ. Παπαχριστοδούλου διαβλέπουν εις τό σημεΐον τοΰτο 
τό πρώτον βάθρον, επί τοΰ οποίου εστηρίχθη ή διαμόρφωσις τής τραγωδίας, 
ώς μιμήσεως τών παθών τοΰ Διονύσου, τον πρωταρχικόν πυρήνα τής άνα- 
παραστάσεως τών τραγικών σχημάτων τής άρχαιότητο; καί κατά ποιόν καί 
κατά ποσόν, άλλα και κατ’ εκτασιν *).

Τό πανάρχαιον αυτό έθιμον, τό μή σβεσθέν κατά τήν μακράν καί πο- 
λυαίμακτον ιστορικήν τής Θράκης περιπέτειαν, αλλά διατηρηδέν μετ' εΰλά- 
βείας εις τήν ψυχήν τοΰ γεωργοΰντος θρακικοΰ λαοΰ καί μετ’ εΰκοσμίας μέ
χρι σήμερον άναπαριστώμενον, άποδεικνύει τήν προσήλωσιν τών Θρακών 
εις τάς παραδόσεις των καί τήν πτενήν φυλετικήν των προς τούς άλλους "Ελ
ληνας συγγένειαν,

Διδυμότειχον 14 Μαρτίου 1954 1

160 Γρηγορίου Π. Ευθυμίου

1) Βλ. Έρανιστήν Σμύρνης 1911 Παπαχριστοδούλου Π : Ή προέλευσις τού 
•Αρχαίου Θεάτρου, Πρβλ. καί περιγραφήν Πανθρακική Άλεξ)λεως 22. 3. 54. Επίσης 
Μακεδονία τής 3—3—54 ό Κιοπέκ Μπέης συνέντευξις Γρ. Εΰύ-υμίου.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΤΟ ΕΝ BOYKOΥΡΕΣΤΙΩι ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΤΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΑΡΙΣΤΙΑ *)

Α'
Μέχρι της ηγεμονίας του Τωάννου Γεωργίου Καρατζά (1812—1818) 

είς τό Βουκουρέστιον, ώς θά ϊδοιμεν, δεν έγνώριζον τί είναι ώργανωμένον 
και σοβαρόν θέατρον. Προηγουμένως πολλοί γυμνασταί, άθληταί, σχοινοβά- 
ται, ταχυδακτυλουργοί, σαλτιμπάγκοι καί γελωτοποιοί περιήρχοντο την Βλα
χίαν καί προσείλκυον πολύν κόσμον, πού παρηκολοΰθει τάς χονδροειδείς πα
ραστάσεις αυτών. Τοιουτοτρόπως Τταλοί πολλοί φέροντες επί των ώμων πι
θήκους μετέβαινον από πόλεως εις πόλιν καί Γερμανοί άθληταί κατέπλησσον 
τά πλήθη σηκώνοντες βάρη καί Τούρκοι καί ’Άραβες μέ δεμένους τούς οφθαλ
μούς εχόρευον εν μέσφ πασσάλων εμπεπηγμέναιν επί τού εδάφους '). Οί καλ- 
λιτέχναι ! αυτοί έδιδον παραστάσεις καί εις τά μέγαρα των βογιάρων, ένθα 
ενώπιον των αρχοντικών οικογενειών παρουσίαζον θεάματα, δι’ ών έπεδεί* 
κνυον την δεξιοτεχνίαν των. "Οταν δ’ έξήρχοντο από τά μέγαρα τών αρχόν
των, ούτοι, επεδίδοντο εις την μέτρησιν τών χρυσών καί αργυρών νομισμά
των, δι’ ών κυριολεκτικώς ερραίνοντο κατά τον χρόνον τής έκτελέσεως τού 
προγράμματος των 2). Ενίοτε όμως συνέβαινεν εις τάς Αύλάς τών ηγεμόνων 
νά δίδωνται καί θεάματα κάπως άξιολογώτερα. Ούτιυς δ Sulzer λέγει, δτι 
είς την Αυλήν τού ήγεμόνος τής Βλαχίας Μιχαήλ Σοΰτσου παριστάνοντο κατά 
τό 1784 ίταλικαί κωμωδίαι s). Κατά δε τό 1792 δ αυτός ήγεμών δεν άπε  ̂* 1 2 3

*) ’Αξιόλογος μελέτη περί τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου Βουκουρεστίου έγράφη 
υπό τής ’Αριάδνης Κ αμ α ρ ια ν ο ϋ ,  έδημοσιευάη δ’ είς τό περιοδ. B a lca n ia , τόμ. VI, 
Bucarest VM3, σ. 381—416/Η παρούσα μελέτη συνεχίζει προγενεστέραν πραγματείαν 
μου περί Κοκ /αντίνου Κυριάκου Ά ριστία (βλ. Ά ρχε ϊο ν  τοΰ  Θ ρακ ικ ο ϋ  Ααογραφι-  
κοϋ  κ α ι  Γ λω σσ ικ ο ύ  Θ ησαυ ρό ν , τόμ. 1Ζ'. Έν ’Αθήναις 1952, σ. 147—196) καί συμ
πληρώνει προγενέστερα άρ9·ρα μου δημοσιευθέντα είς τό περιοδικόν « eΕ λλην ική  Δη' 
μ ι ο υ ρ γ ί α » , έτ. Β', τόμ. Γ', ’Αθήναι 1949, τεΰχ. 32, σ. 893—898, τεϋχ. 33, σ. 984 — 
989, τόμ. 4ος, τεϋχ. 34, σ. 51—55, τόμ. δος, 1950, τεϋχ. 46, σ. 43—46, τεϋχ. 47, σ· 
143—145, τεϋχ. 50, σ. 382 — 384, τεΰχ. 51, σ. 466 — 467 καί έτ. Ε', τόμ. ΙΟς, 1952, 
τεϋχ. 112, σ. 433—436. ’Ιδία βλ. τό τελευταΐον τοΰιο τεΰχος τής « ' Ε λλην ικής  Δη
μ ι ο υ ρ γ ία ς » .

1) D im itrie O llan escu , Teatrul la Romani, Part. II, Anal. Acad. Rom. Ser. 
II, τόμ. XX (1897—1898), Memor. Sec. Biter. Bucuresci, Institutul de Arte Gra- 
fice, Gobi, 1898, σ. 30. N. Λάσκαρη ,  'Ιστορία τοϋ Νεοελληνικού θεάτρου, τόμ. Α', 
’Αθήναι 1938, σ. 182—183.

2) D im itrie O llan escu , ένθ’ άν. σ. 30.
3) Παρά Ν. l o r g a , Istoria literaturii romine in secolul al XVIII-lea, τόμ. 

II, Bucur. 1901 , σ. 27. a . C am ariano , Le theatre Grec a Bucarest au debut du 
ΧΙΧ-e siecle, περιοδ. Balcania, τ. VI, Bucarest 1943, σ. 381.
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δέχθη την υπό αυστριακών τινων ηθοποιών προταθεΐσαν έγκατάστασιν θεα* 
τρικοϋ παραπήγματος γελωτοποιών εις τό Βουκουρέστιον, φαίνεται δμως δτι 
έδόθησαν παραστάσεις τινές εις την Αυλήν του ήγεμόνος τοΰτου υπό τών εν 
λόγφ αυστριακών ηθοποιών, ώς εξάγεται εξ επιστολής τοΰ γραμματέως τοΰ ήγε- 
μόνος ΙΙώναγιωτάκη Κοδρικά, άπευθυνθείσης ύπ’ αυτού εις τον έν Βουκουρε- 
στίφ διπλωματικόν αντιπρόσωπον ’Ιωσήφ τοΰ Β' και δημοσιευθείσης υπό 
τοΰ Ν. Iorga ‘). Σημειωτέον c-πί ης δτι ή τραγφδία «Άχιλλεύς έν Σκύρω» 
τοΰ ’Ιταλού ποιητοΰ Μεταστασίου, μεταφρασθεΐσα ρουμανιστί υπό τοΰ Ior- 
dache Slatineanu και έκδοθεΐσα έν Si bin τό έτος 1797, είναι τό παλαιότε- 
ρον μέ τάσεις φιλολογικάς θεατρικόν κείμενον έν Βλαχία. Άλλ’ ή τραγφδία 
αΰτη δέν παρεστάθη ποτέ από σκηνής ούτε έν Βουκουρεστίφ ούτε αλλαχού 
τής Βλαχίας 2).

Περί τά τέλη τοΰ 18ου αιώνος άπαντώμεν διάταγμα εκδοθέν υπό τοΰ 
ήγεμόνος τής Βλαχίας Χατζερή μέ χρονολογίαν 29 Μαΐου 1798, διά τοΰ 
οποίου διετάσσοντο οϊ κατά περκρερείας νομάρχαι, δπως ΰποδεχθοΰν καί προσ- 
τατεΰσουν τρεΐς Γάλλους ηθοποιούς έλθόντας εις τήν Βλαχίαν μέ σκοπόν νά 
παρουσιάσουν εις τον ρουμανικόν λαόν τά θαυμάσια τής τέχνης των 3). Βρα- 
δΰτερον δ Ρώσσος στρατηγός Κουτουζώφ, αρχηγός τών ρωσσικών στρατευ
μάτων, τά όποια κατέλαβον τό Βουκουρέστιον (1810), εις έπιστολάς του απευ
θυνόμενος εις τήν σύζυγόν του καί τήν κόρην του έκ τής βλαχικής πρωτευού- 
σης, παρέχει μεταξύ τών άλλων ένδιαφερόντων και άξιολόγους τινάς ένδείξεις, 
άφορώσας εις τήν έν τή πόλει θεατρικήν κίνησιν. Ούτως εις έπιστολήν του 
τής 10 ’Απριλίου 1810 ό Κουτουζώφ γράφει : « J ’ai trouve le moyen de 
faire venir ici une troupe italienne de pantomimes qui inaugurera ses 
spectacles ces jours-ci». Εις άλλην δ’ έπιστολήν του άνευ χρονολογίας λέγει: 
« J ’ai voulu m’amuser un peu et j ’ai ete hier a un theatre polonais. 
Mme Bennigsen trouve que c’est affreux, tandis que la contesse Man- 
teufel considere cela remarquable, Don Juan surtout. L,es dames d’ici 
sont tres aimables, tres cultivees, mais on en voit rarement de bel
les» 1 2 3 4). Έκ τοΰ αποσπάσματος τούτου εξάγεται, δτι έκτος τοΰ ιταλικού παντο

1) Ν. I o r g a , Alte lamuriri despre veacul al XVIll-lea dupa izvoare apu- 
sene, Anal. Acad. Rom., Mem. Sec. 1st. Ser. II, τόμ. XXXIII, Bucur. 1911, σ. 
153 — 154. A. Camariano, ένθ’ άν. a. 382.

2) Ramiro Ortiz, Per la storia della cnltura italiana in Romania, Bucarest 
1916, σ. 294. Σημειωτέον οτι ή έν τη ρουμανική γλώσση μετάφρασις τής έν λόγφ 
τραγωδίας έγένετο έκ τής ελληνικής μεταφράσεως αυτής και δχι απ’ ευθείας από τό 
ιταλικόν πρωτότυπον. Περιγραφήν τοΰ έργου τούτου βλέπε έν I .  B inau—Ν. H odos, 
Bibliogr. Rom. Veche, τ. II, Bucur. 1910, σ. 394. άριθ. 611, ένθα ρητώς λέγεται 
έν τφ τίτλφ περί τής έκ τής ελληνικής μεταφράσεοος αύτοΰ εις τήν ρουμανικήν.

3) D im itrie O l/anescu, ένθ’ άν. σ. 29 καί Ν. Λ άσκαρη, ένθ άν. σ. 181.
4) Τά γράμματα τοΰ Κουτουζώφ έδημοσιεύθησαν έν τή Revue de Paris τον



μιμικού θιάσου εν Βουκουρεσιίφ υπήρχε και πολωνικός.Ή έν λόγφ επιστολή 
δεν φέρει, ως ε’ίπομεν, χρονολογίαν, άλλ’ εκ του έν συνεχεία γραφόμενου 
« J ’ai fait enormement de prisonniers dont nn paclia au nom d’lsahan- 
Oglou, age de 85 ans, mais si beau et si elegant que tout St. Peters* 
bourg en raffolerait» εξάγεται δτι τά περιγραφόμενα πρέπει νά τοποθετη
θούν μετά την 18 Όκτωβρίου 1811, δτε δ Κουτουζώφ κατήγαγε μεγάλην 
νίκην κατά των Τούρκων.

Κατά τάς άρχάς τοΰ 1812 δ καλλιτέχνης Roberg ήλθεν εκ ΓΙετρουπό- 
λεως και έδωσεν έν Βουκουρεστίφ συναυλίας, τον παρηκολοΰθησε δέ και δ 
αντιπρόσωπος τής Υψηλής Πύλης ι ).

Ούτως έχουν τά πράγματα μέχρι των πρώτων έτών τής ηγεμονίας τοΰ 
Τωάννου Γεωργίου Καρατζά, δπότε δ Σάσος Ματθίας Βρόντυ ήλθεν εις τό 
Βουκουρέστιον και άνήγειρεν εύρύχωρον παράπηγμα εις τό προαΰλιον τής 
οικίας τοΰ μπάνου (κυβερνήτου) Μανωλάκη Μπραγκοβεάνου * 1 2), εις την δια- 
σταύρωσιν των οδών Kdgar-Quinet και ’Ακαδημίας 2), ένθα έγκατέστησε 
πανόραμα μέ απόψεις των τότε κυριωτέρων πόλεων τοΰ κόσμου, στέψεις βα
σιλικά;, μάχας κτλ. 4). Τό παράπηγμα τοΰτο διά την έποχήν του υπήρξε πα
νοπτικόν θέατρον και ή φήμη του μετεδόθη και εις τάς άλλας βλαχικάς πό
λεις, απ’ δπου ήρχοντο πολλοί, διά νά ϊδουν έστο.) και από εικόνας γεγονότα 
έξοχα καί άγνωστα εις αυτούς Ο.Άλλ3 άν οι παντοειδείς θεατροκόποι καί τά 
πανοράματα έξηκολούθουν νά τέρπουν τά κατιύτερα λαϊκά στρώματα, είχον 
παύσει όμως νά ένδιαφέρουν τον άνεπτυγμένον κόσμον, καθώς καί τούς μα- 
θητάς τής Ελληνικής Σχολής Βουκουρεστίου, οϊτινες έθειορουν τά μικρο
πρεπή καί χαμαίζηλα εκείνα θεάματα ΰβριν κατά τής καλαισθησίας καί των 
πατριωτικών των αισθημάτων β). Ή  άνάμνησις τής ανδρείας καί τής αύτα- 
παρνήσεως τών ηρώων,, περί τών οποίων έδιδάσκοντο εις τά αριστουργή
ματα τής κλασσικής άρχαιότητος, καί αι διδασκαλίαι διά τάς πνευματικάς καί 
έδαφικάς κατακτήσεις τοΰ Ελληνισμού, τά σύγχρονα ευρωπαϊκά γεγονότα, ή 
στυγερά δουλεία καί τό καθήκον διά την άποτίναξιν τοΰ ζυγού, άνέφλεγον

’Απρίλιον τοΰ 1935, άνεδημοσιεΰΟησαν δ’ εις την έφημερ. τοΰ Βουκουρεστίου Ade- 
varul τήν 15 Μαΐου 19 δ. Τά ανωτέρω αποσπάσματα βλέπε εις την μνημόνευθεΐσαν 
μελέτην τής 1Α ριάδνης Κ α μ α ρ ια ν ο ν ,  σ. 382—383.

1) «*Ε λλην ικός Τ ηλέγραφ ος» , Βιέννη 1812, σ. 89.
2) Συμφώνως πρός τον Ν. F ilim on , Ciocoii veclii s,i noi (Όψίπλουτοι παλαιοί 

καί νέοι) edit,. Cugetarea, Bucures.ti (1042) σ. 183, σημείωσις. Τό παράπηγμα 
τοΰτο έκτίσΌ'η είς τήν ΰ'έσιν τής οικίας Σλατινεάνου.

3) Ό. O llan escu , ένθ’ άν. σ. 30. G. B a icu le s cu ,  Teatrul Romanesc acutn ο 
suta de ani, Bucures.ti 1935, σ. 12.

4) D. O llan escu , ένΟ·’ άν. σ. 30. Ν. Λ άσκαρη , ένΟ’5 6 άν. τόμ. Α', σ. 183.
5) D. O llan escu , έ. ά. σ. 31. Ν. Λ άοκαρη, έ. ά. σ. 184.
6) Ν , Λ άσκαρη , έ. ά. σ. 184.
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την καρδίαν τής νεολαίας εκείνης, ήτις έσπούδαζεν εις ξένον μέν, άλλα φιλό- 
ξενον έδαφος. Και άπεφασίσθη ύπ’ αυτών ή ϊδρυσις θεάτρου επί τής σκη
νής του οποίου θά ήκοΰοντο καί πάλιν τά αθάνατα ρήματα των ευκλεών προ
γόνων. Καί αληθώς. 'Η νεολαία εκείνη ήθελε θέατρον, άλλ’ έπρεπε νά δοθή 
ή ώθησις εκ μέρους τοΰ ήγεμόνος. Διά τούτο άπηυθύνθησαν προς την θυ
γατέρα του ήγεμόνος, την «δομνίτσα» Ραλλούν Καρατζά, τής οποίας εγνώ- 
ριζον την φιλοπατρίαν καί την καλαισθησίαν ι). 'Η εΰγενής κόρη προθύμως 
άπεδέχθη νά πρωτοστατήση εις την εθνικήν, αλλά δυσεπίτευκτον, διά τάς πε
ριστάσεις έκείνας, έπιχείρησιν, καί ήρχισε νά εργάζεται με ειδικούς εις την 
κατάστρωσιν τού σχεδίου, τό όποιον ιθά επραγματοποίει τού: πόθους όχι μόνον 
τών νεαρών Ελλήνων, αλλά καί τών άλλων ομογενών, οϊτινες, εκτός τής καλ
λιτεχνικής μορφώσεως τοΰ κοινού, άνέμενον καί άλλο τι ακόμη σοβαρώτερον: 
την ύποδαΰλισιν τής ιδέας τής άναστάσεως τού γένους a).

Ή  Φιλική Εταιρεία έδρα ευρύτατα έν ’Οδησσό.), εν Βουκουρεστίφ καί 
έν Ίασίφ. Πλήν δέ τής πραγματοποιήσεως τοΰ σκοπού τής εκπαιδευτικής άνα - 
γεννήσεως αύτη προσεπάθει νά συμβάλη καί εις την θεατρικήν κίνησιν μέ τήν 
διδασκαλίαν έργων πατριωτικών καί φιλολογικών, πρωτοτύπων ή εν μετα
φράσει 9). Θέατρον νά κτίση ή Ραλλού ήτο δύσκολον, πρόσωπα νά ύποδυ- 
θούν τού; ρόλους ήσαν ανύπαρκτα, διά τούτο δέ εγκαινιάζει τήν σκηνήν τής 
μεγάλης αιθούσης τοΰ ηγεμονικού ανακτόρου 4) καί ή ιδία μετά τινων νέων 
ερασιτεχνών ηθοποιών ανέρχεται επ’ αυτής 6).Ό πρόχειρος θίασος τής ωραίας 
πρωταγωνίστριας μετημφιέσθη μέ ιστορικά: στολάς, τάς οποίας κατεσκεύα* 
σεν από παλαιάς ενδυμασίας, καθώς καί μέ στέμματα καί μέ κράνη έκ να- 
στοχάρτου. Μέ τάς οδηγίας της δ’ οί νεαροί έρασιτέχναι ηθοποιοί απαγγέλλουν 
κατ’ άρχάς μονολόγους αρχαίων δραμάτων εις τό πρωτότυπον ή έν μεταφρά
σει, ή διερμηνεύουν ολοκλήρους σκηνάς από τό ελληνικόν καί ευρωπαϊκόν 
δραματολόγιον β).

Τον μικρόν της θίασον έσχημάτισεν από μαθητάς τής περιφήμου Ε λ
ληνικής Ακαδημίας Βουκουρεστίου 7), τού έξοχου έκείνου πνευματικού φυ
τωρίου τών Φαναριωτών, παρεκάλεσε λογίους "Ελληνας νά μεταφράσουν 
εις τήν ελληνικήν μερικά από τά τότε επιβεβλημένα ευρωπαϊκά θεατρικά 1 2 3 4 5 6 7

ί(&

1) D. O lla n es cu , έ. ά. σ. 31. Ν. Λ άσκαρη , έ. ά. σ. 185.
2) Ν. Λ άσκαρη , έ. ά. σ. 186—187.
3) Τάκη Κ ανδηλώ ρου , 'Η Φιλική Εταιρεία, Έν Ά θήναις 1926, σ. 241.
4) D. O llanescu , έ. ά. σ. 32. Ortiz, έ. ά. σ. 295.
5) Ν. Λ άσκαρη , έ. ά. σ. 187.
6) Ν. Λ άσκαρη , έ. ά. σ. 187.
7) Πρβλ, τούς κολακευτικούς περί Ελλήνων λόγους τοΰ D. O llan escu , έ. ά. σ. 

32—33, διά τήν σπουδαίαν εκείνην Σχολήν, ήτις επί Καρατζά αναδιοργανωθεΐσα 
ώνομάσθη, λέγει, Πανεπιστήμιον.
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έργα, και υπό την άμεσον έποπτείαν καί την βοήθειαν των καθηγητών της 
'Ελληνικής "Ακαδημίας εδίδαξεν δλοκλνιρους δραματικάς σκηνάς, τάς οποίας 
ανεβίβασεν επί της σκηνής τοϋ μικρού θεάτρου αυτής, ούτινος αΐ ελλείψεις 
ησαν αόρατοι εις τους σπινθηροβόλους από πατριωτισμόν οφθαλμούς των 
θεατών ’). «Τό θέατρον αύιό, λέγει δ D. Ollanescu, ιστορικός τοϋ Ρουμα
νικού θεάτρου, δεν ήτο δι" αυτήν εύάρεστον καί εϋκολον μέσον μορφώσεως 
τοϋ κοινοϋ, άλλ’ υπήρξε προ πάντων ή κλΐμαξ, δι" ής θά άνήρχ,ετο εις την 
λαϊκήν συνείδησιν τό δ'νομα τοϋ πατρός της καί θά άπεθεώνετο ή αρχαία 
ελληνική μεγαλοφυία εις τά ό'μματα τοϋ ξένου μεν, άλλ5 δμοθρήσκου, δμοιο- 
παθοϋς καί φιλοξένου λαοϋ τής Βλαχίας, εν μέσιρ τοϋ δποίου τόσος ελληνι
κός κόσμος εζη» 1 2). Ή  Ραλλοϋ ωνειρεΰθη πράγματι νά αναγέννηση τό άρ- 
χαιον ελληνικόν θέατρον καί νά έπαναφέρη επί σκηνής «τάς από πολλών αιώ
νων άποκρυσταλλωθείσας μορφάς τών άποθανατισθέντων ήρώων τοϋ Σοφο- 
κλέους καί τοϋ Άριστοφάνους» 3).

Τήν άνοιξιν καί τό φθινόπωρον τοϋ 1817 δ αυτοσχέδιος θίασος 4 5) τής 
Ραλλοϋς έδίδαξεν έν τή ελληνική γλώσση άπο τής σκηνής τοϋ ήγεμονικοϋ με
γάρου αποσπάσματα από τον « Ό ρέστη ν »  τοϋ Alfieri, καθώς καί από τον 
«Β ροϋτον»  τοϋ Voltaire, τό είδΰλλιον τοϋ Λόγγου «Δάφνις κ α ί  Χλόη», 
δραματικώς διεσκευασμένον, καί άλλα, Ταϋτα συμβαίνουν τό 1817, αλλά μέχρι 
τοϋ έτους τούτου ούδεμία έδόθη, ώς θά ίδωμεν, παράστασις έν Βουκουοε- 
στίφ δ). "Αντιθέτως δμως δ Γεώργιος Β . Ταοκόηουλος  εις τό άρθρον του

1) Ν. Λ άακαρη , έ. ά. σ. 187—188.
2) D. O llanescu , έ. ά. σ. 81.
3) D. O llanescu , έ. ά. σ. 31.
4) Ή Ραλλοΰ Γ. Καρατζά «ευρε μ ε ρ ικ ο ύ ς  νέους  ",Ελληνας τής η γ εμ ον ική ς  

Σ χολής M agu reanu , ο ϊτ ιν ε ς  έΌ'αύμαζον τάς τραγω δίας το ν  Σ οψ οκλέους  κ α ι τοϋ  
Ε ύ ρ ιπ ίδ ο υ , έ σ χ ημ ά τ ιο ε  μ ε τ ' αυτώ ν π ρ ό χ ε ιρ ο ν  θ ία σ ο ν  κ α ι ώ ργάνω σε μ ε ρ ικ ό ς  π α 
ρα στάσ ε ις  ε ις  τήν  α ίθ ο υ σ α ν  τοϋ  ή γ εμ ο ν ικ ο ϋ  μ εγάρου , όπω ς ε ίν α ι ό «Ό ρ έα τη ς » , 
ό «Θ άνατος τών υ ιώ ν  τοϋ  Β ρ ο ύ το υ »  κ α ι μ ε ρ ικ ά  ε ιδ ύ λλ ια , ώς ό «Δ άφνις κ α ι 
Χ λόη» κ τ λ .» .  Jon  G h ica , Scrisori catre V. Alecsandri, Bucur. 1940, σ. 66—67. 
Ή πληροφορία αΰτη τοΰ Γκίκα δεν είναι όλως ακριβής, διότι μόνον σκηνάς εκ τών 
άνοοτέρτο έργων παρέστησαν οί αυτοσχέδιοι ήθοποιοί, ως κατιοτέρω θά ίδωμεν. Τά 
δέ άναφερόμενα έργα ανήκουν εις τούς Alfieri, Voltaire καί Λόγγον.

5) Έν Ίασίω δμως έχομεν κατά τό 1814 άξιύλογον θεατρικήν κίνησιν. Μερικοί 
νέοι Έλληνες άριστοκράται, μαθηταί τής Ιδιωτικής Σχολής Έλληνος τίνος διδασκά
λου Κ υ ρ ιά κ ο υ ,  (οργάνωσαν παραστάσεις εις τήν ελληνικήν καί γαλλικήν γλώσσαν. 
Τήν προσπάθειαν αυτήν έμιμήθησαν καί οί νέοι μαθηταί τής Σχολής τοΰ Γοβδελα  
καί τής Σχολής τοϋ Κ ουκ ούλη . Καί οί μεν "Ελληνες καθηγηταί έδίδασκον τούς μα- 
θητάς τούς ρόλους τών κλασσικών έργιον εις τήν ελληνικήν, οί δέ καθηγηταί τήζ 
γαλλικής, δπίος ό Lincourt, τούς ρόλους τών γαλλικών έργων. Οί βογιάροι ύπεδέ- 
χθησαν τάς παραστάσεις αύτάς μέ μεγάλην εύχαρίστησιν, διότι έγνοίριζον καλύτερον 
τήν ελληνικήν παρά τήν γερμανικήν ή γαλλικήν γλώσσαν. Τό 1816 ό Γεώργιος Άσά- 
κης (Gh. Asaki) (οργάνωσε δι’ έξόδο ν̂ του θέατρον εις τήν αίθουσαν τοΰ μεγάρου
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«Ή  πρώτη ελληνική παράστασις έν Βουκονρεστίφ», Παναθήναια, τόμ. 
Β', "Αθήναι 190], σελ. 221—224, παραθέτει απόσπασμα επιστολής τοϋ Φα- 
ναριώτου αριστοκράτου Κωνσταντίνου "Αργυροπούλου προς την αδελφήν του 
Κορνηλίαν Mayer, εκ τοϋ οποίου εξάγεται ότι την 7ην "Ιανουάριου 1810 
έδόθη εις την βλαχικήν πρωτεύουσαν ή παράστασις του ελληνικού δράματος 
« Φωκίων» από τούς “Ελληνας μαθητάς τής Ακαδημίας Βουκουρεστίου, έξη- 
σκημένους από τον διδάσκαλον τοϋ γένους Κυ^νσταντΐνον Τατρόπουλον, κα
θηγητήν αυτών. Έπ'ι των υπό Γ. Τσοκοπουλου γραφόμενων στηριζόμενος ό 
ιστορικός τοϋ νεοελληνικοϋ θεάτρου Ν. Αάσκαρης λέγει, δτι ή 7η "Ιανουά
ριου 1810 εχει εξαιρετικήν σημασίαν εις τήν ιστορίαν τοϋ Νεοελληνικοϋ και 
Ρουμανικοϋ θεάτρου, διότι κατ’ αυτόν διά πρώτην φοράν έδόθη τότε ή 
πρώτη δημοσία παράστασις από τούς "Ελληνας μαθητάς τοϋ Βουκουρεστίου 
επί τής σκηνής προχείρου θεάτρου, τό όποιον ειχεν ΐδρυθή εντός κήπου καί 
υπενθύμιζε τά αρχαία ελληνικά θέατρα. Οι έρασιτέχναι ηθοποιοί είχον 
έξασκηθή, λέγει, από τον καθηγητήν των Κωνσταντίνον Τατρόπουλον, δστις 
κατόπιν άνέλαβεν έπισήμως τήν διδασκαλίαν διαφόρων έργων, τά όποια οΐ 
μαθηταί τής Ελληνικής Σχολής έδίδαξαν επί σειράν ετών εις τό ελληνικόν 
θέατρον τής «*Έρυϋ'ρας Πηγής» *). Συγγραφεύς δε τού έργου, κατά τον Ν. 
Βέην ήτο ό Κ. "Ιατρύπουλος ή διασκευαστής του τουλάχιστον 2).

Μέ τάς γνώμας αύτάς δεν συμφωνεί ή Αριάδνη Καμαριανοϋ εις τήν 
μελέτην της, περί ής έκαμα λόγον ανωτέρω. Ή  συγγραφεύς άνασκευάζει 
τά υπό τοϋ Γεωργίου Τσοκοπούλου γραφέντα, εξ ών παρεσύρθησαν καί άλ
λοι έρευνηταί, διά τών εξής αποριών καί επιχειρημάτων : 1) Ποιος είναι ό 
Κωνσταντίνος Άργυρόπουλος ; Τό πρόσωπον αυτό τό άγνοοϋμεν. Λεν εύρί- 
σκομεν τίποτε περί αύτοϋ ούτε εις τό εργον τοϋ Κ. R. R[angabel, Livre 
d’or de la noblesse pbanariote et des families princieres de Valachie et 
de Moldavie, 2-e edition, Athenes 1904, ούτε εις τοϋ Σπυρ. Λάμπρου τά 
Άργυροπούλεια, ’Αθήνα ι 1910, ούτε εις τοϋ St. Greceanu τάς Genealo-

τοΰ χατμάνου (άρχιαστυνόμου) Κωστάκη Γκίκα, απέναντι τής μητροπόλεως τών Τριών 
Ιεραρχών, τήν δέ 27ην Δεκεμβρίου τοΰ 1816 παρεστάθη τό έργο\«Μ υρτίλος κ α ί Χλόη» 
διεσκευασμένον υπό τοΰ Gh. Asaki. Επίσης παρεστάθη ή «A lzira» τοΰ Voltaire, τό 
δέ 1817 ήνοιξε τό θέατρον τής Μολδαβίας. Κατά τήν περίοδον 1814—1817 ό Alex. 
B eld im an  μετέφρασε τον « Ό ρ έσ τη ν »  τοΰ Voltaire εις τήν ρουμανικήν, δστις έξεδόθη 
κατά τό 1820 έν Βούδα. Βλ. S tef. V ellescu , Pagini pentru istoria teatrului Ro
man, Scrisori adresate d- Ini Th. M. Stoenescu (Σελίδες τής Ιστορίας τοΰ Ρου- 
μανικοΰ θεάτρου, Έπιστολαί άπευθυνθεΐσαι προς τον Θ. Μ. Στοενέσκου), Revista 
literara, anul XVIII, Bucures,ti 1897, σ. 372—374. Th. B urada , Inceputul tea
trului in Moldova, περιοδ. Archiva din las,i 1905, σ. 58.

1) Ν. Λ άσκαρη , έ. ά. σ. 184.
2) Ν. Β έη ,  Κωνσταντίνος Κυριάκός Άριστίας κτλ., Νέα Εστία, έτ, ΙΔ', τόμ· 

27ος, τ. 313, ’Αθήναι 1 Ιανουάριου 1940, σ. 14,
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giile docuraentate ale familiilor boieres.ti, Bucures,ti 1913. 2) Ό  Γ. 
Τσοκόπουλος εις τό άρθρον του μας λέγει, δτι ο Κωνσταντίνος Άργυρόπου- 
λος έφυγεν από την Κωνσταντινοΰπολιν τον ’Ιούνιον τοΰ 1809 δια τό Βου- 
κουρέστιον, δπου τον προσεκάλεσεν ό ηγεμών Ίω . Γεωργ. Καρατζας. Την 
εποχήν δμως αυτήν δ Καρατζας δεν ήγεμονεύει, ή δέ Βλαχία εύρίσκεται υπό 
ρωσσικήν κατοχήν. Ό Κ. Άργυρόπουλος θά ήλθε μετά τό 1812 εις τό Βου* 
κουρέστιον, οπότε δ Καρατζας ήτο ηγεμών. 3) Τό θέατρον έν τόρ δποίφ άνε- 
βιβάσθη ό «Φωκίιον» λέγει δ Τσοκόπουλος, δτι εύρίσκετο παρά τήν θέσιν 
«Ποδοσόϊ». Τοιαΰτη δμως τοποθεσία δεν υπάρχει έν Βουκουρεστίφ. Πιθα
νώς πρόκειται περί του Podul Mogos.oaiei. 4) Ό Κωνσταντίνος Ιατρό- 
πουλος δεν εύρίσκετο είς τήν Βλαχίαν τό 1810, διότι δεν ειχεν ακόμη τε
λειώσει τάς σπουδάς του έν Κυδωνίαις *). 5) Ό  Άργυρόπουλος εις τήν επι
στολήν του αναφέρει, δτι τούς κυρίους ρόλους τού «Φωκίωνος» τούς ύπεδΰ· 
θησαν δυο νέοι μαθηταί, δ Φωτίδης καί δ Μουντανιώτης. Μαθητήν Μουν- 
τανιώτην άγνοοϋμεν, αλλά γνωρίζομεν καθηγητήν Μουντανιώτην κατά τό 
1819 έν Βουκουρεστίφ. 'Ως προς τον Φωτίδην δ Γ. Τσοκόπουλος πιθανώς 
άνέγνωσεν έσφαλμένως τήν έπιστολήν. Γνωστός είναι εις Φωτίλας, καθηγη
τής έν Βουκουρεστίφ τό 1819 1 2). 6)Ό Άργυρόπουλος γράφει προς τήν αδελ
φήν του, δτι ή παράστασις έγένετο επί τή ευκαιρία τής επετείου τού ήγεμό- 
νος, χωρίς νά καθορίζη, άν πρόκειται περί τού Καρατζα ή τού διαδόχου του 
Αλεξάνδρου Σοΰτσου. Διά τών έπιχειρημάτων αυτών άντικρούει ή Άρ. Κα- 
μαριανού τάς γνώμας τών Γ. Τσοκοποΰλου καί Ν. Λάσκαρη 3).

Τό συμπέρασμα δ’ έκ τούτων είναι δτι ό Κ. Άργυρόπουλος ήλθεν είς 
τό Βουκουρέστιον έπί Καρατζα, παρέτεινε τήν διαμονήν του εκεί επί Αλε
ξάνδρου Σουτσου, τό δέ αγνώστου συγγραφέα»; δράμα «Φωκίων» φαίνεται 
δτι παρεστάθη έν Βουκουρεστίορ κατά τό 1820. Ή  γνώμη αύιη τής Ά . Κα- 
μαριανού είναι πειστική, καλόν θά ήτο δμως νά εΐχομεν ύπ’ ό'ψιν τό χειρό
γραφον τής επιστολή; τού Κ. Άργυροποΰλου, τό δποΐον ασφαλώς έχει άπο- 
δοδσει κακώς δ Γ. Τσοκόπουλος, δστις δεν ήτο επιστήμων φιλόλογος, αλλά 
λογοτέχνης καί δημοσιογράφος.

Έκ τών Ρουμάνων ιστορικών τού θεάτρου ούδείς αναφέρει τι περί τής 
έν λόγφ θεατρικής παραστάσεως έν Βουκουρεστείφ. Ό Stefan Vellescu 
οστις μάς έδωσε χρησιμώτατα στοιχεία διά τό θέατρον εΐ; τό έργον του Pa- 
gini pentru istoria teatrului Roman, Scrisori adresate d-lui Th. M. 
Stoenescu (Σελίδες τής ιστορίας τοΰ ρουμανικού θεάτρου, Έπιστολαί προς

1) Τρ. Ευαγγελ ίδου ,  Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, Ά θήναι 1986, τόμ. Β', σ. 
408. Έν Βουκουρεστίφ εύρίσκετο κατά τό 1818. Βλ. Λόγιος Έρμης, Βιέννη 1818, σ. 210.

2) Τρ. Ε υαγγελ ίδου ,  έ. ά. σ. 408.
3) Βλ. καί Δ. Β . Ο ικ ο ν ομ ίδ ο υ ,  Ή πρώτη έν Βουκουρεστίφ ελληνική θεατρική 

παράστασις, Ελληνική Δημιουργία, έτ. Ε', τόμ. 10ος, τ. 112, Ά θήνα ι 1952, σ. 433—36»
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τον Θ. Μ. Στοενέσκου) εν Revista literara, anul XVIII, Bucures.ti 1897 
καί anul XIX, Bucures.ti, 1898, ούδέν γνωρίζει περί του «Φωκίωνος». 
« ’Από τοΰ 1797 μέχρι τον 1812, λέγει, ονδεμ ίαν ενρίσκομεν έκδήλωοιν εν 
Βλαχία οχετιζομένην με το ϋέατρον ή την δραματικήν λογοτεχνίαν. Κατά 
το 1812 διήλϋ'εν έξ 3Ιασ ίον  εις ϋ ίασος Γερμανών ήϋοποιών υπό την διεν- 
ϋννσ ιν  Briiner τινός, δστις έφρόντιζε διά την ΐδρνα ιν  σκηνής εις την ο ι
κίαν τον Γρηγορίου Γκίκα, έν τή ηγεμονική αυλή. 3Εκεί οι Γερμανοί έδω
σαν σειράν παραστάσεων, α ιτ ινες διήρκεσαν έπι τέσσαρας μήνας» ')

Τοιουτοτρόπως το βέβαιον είναι ότι αι πρώται θεατρικαί παραστάσεις 
έν Βουκουρεστίω ήρχισαν υπό την διεύθυνσιν τής Ραλλοΰς Καρατζά, ας εΐ- 
δομεν ανωτέρω, από του έτους 1817 και έξης. Έ ν τουτοις ή απόπειρα αΰτη 
της εύγενούς κόρης προς ίδρυσιν θεάτρου, αν καί είχε ποιαν τινα επιτυχίαν, 
δεν ικανοποιεί πλήρως ούτε τά καλλιτεχνικά της αισθήματα, ούτε και τους 
πόθους των συμπατριωτών της, οΐτινες δυσκόλθ)ς άλλως τε ήδΰναντο νά πα- 
ρευρίσκωνται εις τό στενόχωρον «θεατράκι» του ηγεμονικού μεγάρου, ένθα 
δ Κωνσταντίνος Κυριάκός Άριστίας  2) ύπεδύθη τούς κυριωτέρους ρόλους 
καί εις τον «Όρέστην» τοΰ Alfieri καί εις τον « Βροϋτον»  του Voltaire 
καί εττέδειξε προσόντα μεγάλου ηθοποιού.

Ή  Ραλλού δεν ήογησε νά πραγματοποιήση τό αρχικόν της σχέδιον και 
έφρόντισε διά την άνέγερσιν δημοσίου πλέον θεάτρου καί διά την έκπαίδευ- 
σιν των ερασιτεχνών ηθοποιών της. Φλεγομένη υπό τοΰ πόθου, όπα)ς φανή 
αρεστή εις όλους καί ιδίως εις όσους δεν έγνώριζον την ελληνικήν γλώσσαν 
και δεν ήσθάνοντο διά τό θέατρον τον ίδικόν της ενθουσιασμόν, ίδρυσε τό 
1817 έν τή θέσει, έν ή σήμερον εύρίσκεται ή «Λευκή Εκκλησία» έν Βου
κουρεστίω—τότε έφερε τό ό'νομα Ερυθρά Κρήνη — μίαν αίθουσαν χορού και 
διασκεδάσεων, εις τήν οποίαν συνεκεντροϋντο οί βογιάροι μετά τών συζύγων 
των, διά νά διέρχωνται ευχαρίστως τάς μακράς χειμερινάς νύκτας s).

Τήν ιδίαν έποχήν έστειλε τον ' Α ρ ι α τ ί  α ν 4) εις τήν Εύροόπην, διά 
νά σπουδάση τήν ηθοποιίαν, καί προσεκάλεσε τόν δραματικόν θίασον τής 
Βιέννης 5) με τό πρόσχημα νά εύχαριστήση τόν λαόν, έν τή πραγματικότητι 1 2 3 4 5

1) St. V ellescu, Pagini pentru istoria leatrului Roman, Revista literara, 
anul XVIII, Bucures,ti 1897, σ. 372.

2) Περί τούτου βλ. τήν ιδιαιτέραν μου μονογραιρίαν εις τόν ΙΖ' τόμ. τοΰ «’Αρ
χείου Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού», Ά θή να ι 1952, σ. 147—196.

3) Ν. F ilim on , έ. ά. σ. 183. Λ*. O rtiz , έ. ά. σ. 297.
4) Jon  G hica , έ. ά. σ. 67.
5) D. O llan escu , έ. ά. σ. 34. Είναι γνωστόν δτι ό Ίοοάννης Γεωργίου Καρατζάς, 

διερμηνεύς τής Υψηλής Πύλης καί άργότερον ήγεμών τής Βλαχίας (1812—1818), συ- 
νεδέετο διά στενής οριλίας μετά τοΰ γραμματέως τοΰ Metternich ιππότου De Gentz 
καί έπροστατεύετο ύπ’ αυτού. Ό θίασος τής Βιέννης ήλθεν εις τό Βουκουρέστιον 
τόν Αύγουστον τοΰ 1818,
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όμως διά νά λάβουν οι ερασιτέχναι ηθοποιοί της ιδέαν tivu τής υποκριτικής 
τέχνης, την οποίαν θά έδίδασκεν εις αυτούς βραδύτερου ό Άριστίας, όταν 
θά έπέστρεφεν εξ Ευρώπης, κατηρτισμένος μέ τάς απαραιτήτους γνώσεις τής 
θεατρικής τέχνης.

"Ενα μήνα προ τής άφίξεως τού γερμανικού θιάσου *) Ghergher είς 
το Βουκουρέστιον ('Ιούλιος 1818) ή αίθουσα τής «Έ ρυΦράς Κ ρή νη ς »  ϊ ) 
μεταβάλλεται διά τής κατεδαφίσεως των τοίχων εις τελείαν θεατρικήν αίθου
σαν, τής οποίας την περιγραφήν θά κάμωμεν ενταύθα, διότι υπήρξε το πρώ
τον έν Βλαχία δημόσιον θέατρον, ίδρυθέν από μίαν Έλληνίδα, και διότι εις 
αυτό έδόθησαν πάσαι αι ελληνικοί παραστάσεις από τούς ερασιτέχνας και 
τούς μαθητάς τής Ελληνικής Σχολής τού Βουκουρεστίου μέ πρωταγιονιστήν 
πάντοτε τον Κ. Άριστίαν 1 2 3). 'Η θεατρική αίθουσα τής «Έρυθράς Κρήνης»

1) Περί τοΰ γερμανικού θιάσου καί τών έργων, άτινα ό θίασος ούτος παρου- 
σίασεν, ό ’ Αλέξανδρος Ρ ίζ ο υ  Ρ αγκαβής  είς τά ’Απομνημονεύματά του, τόμ. Α',’Εν 
Ά θήναις 1894, σ. 80, γράφει: «Οί Γερμανοί ηθοποιοί έδίδασκον τραγιρδίας, κωμω
δίας καί μελοδράματα. Το πρώτον δράμα είς ο ποτέ παρέστην, προς μεγίστην έκπλη- 
ξιν καί ενθουσιασμόν μου, ήτο τοΰ Μοζάρτ ό Μαγικός Αυλός, ενθυμούμαι δε καί ότι 
ό θίασος, διασκευάσας ποτέ κατάλληλον θέσιν σύνδενδρον τών περιχώρων τού Βου
κουρεστίου, παρέστησεν είς αυτήν έν ύπαίθρφ ενώπιον τής Αυλής καί παμπληθούς 
ακροατηρίου τούς Ληστάς τού Schiller, καί οί λησταί είσήλασαν έφιπποι είς την 
πλατείαν, ήτις έχρησίμευεν ώς σκηνή. ΗΙσαν δ’ οί ηθοποιοί, κ α θ ’ α ένόουν καί καθ 
ά δύναμαι εκ μνήμης ήδη νά κρίνω, έκ τών δοκιμιοτάτων, οί σύζυγοι Steinfels καί 
οί σύζυγοι Raan, καί ή ώραιοτάτη Dilly, ήν διά τήν τεχνικήν ικανότητα, τήν χά· 
ριν τών τρόπων καί τήν λεπτήν αυτής άγωγήν, ιδίως έξετίμα καί ενίοτε προσεκάλει 
καί περιεποιεΐτο ή ηγεμονική οικογένεια». Διά τόν ίδιον θίασον ό D O/lanescu, έ. 
ά. σ. 34, λέγει: «Καλλιτέχναι ειδικοί ήσαν ό Γκέργκυ, διευθυντής τών κωμικών ρό
λων, ή κυρία Dill}'’, άοιδός καί τραγφδός μεγάλης αξίας, ή κόρη της καί οί Stein
fels. To πρόγραμμα αυτών περιελάμβανε τήν καλυτέραν μουσικήν παραγωγήν τής 
ιταλικής καί γερμανικής Σχολής. Μεταξύ δ’ εκείνων, τά όποια ήρεσαν περισσότερον) 
υπήρξαν τά δράματα Σαούλ, Ηδη, Pia de Tolomei, Briganzii, Faust καί τά έργα 
Gazza—Ladra, Conerentola, ό Μωϋσής είς τήν Αίγυπτον τού Rossini, ό Μαγικός 
Αυλός καί ό Ίδομενεύς τού Mozart». Λεπτομέρειας περί τοΰ άντοτέρω θιάσου τής 
Βιέννης παρέχει ήμΐν καί ό W. W ilkinson  έν Tableau historique geographique 
et politique de la Moldavie et de la Valachie. Traduit de ΓAnglais par Mr 
de la Roquette, Paris 1821, σ. 127 καί St. V ellescu, έ. ά. σ. 386 καί Ν. F ilim on· 
έ. ά. σ. 184.

2) Τήν αίθουσαν αυτήν οί Ρουμάνοι ώνόμαζαν <Sala d e c lu b » καί λέγουν, ότι 
εύρΐσκετο είς τήν συνοικίαν Popa D a rva s , ένθα ή «Λ ευκή ’Ε κκ λ η σ ία » ,  έμπροσθεν 
τής οικίας Βέλλιου μετά τήν γέφυραν Μογκοσοάϊε. Ή αίθουσα αΰτη μετεβλήθη είς 
θέατρον υπό τής Ραλλούς, γνωστόν υπό τό όνομα τής «Έ ρυ& ρας Κ ρ ή ν η ς» ,  διότι 
έκείνη ή τοποθεσία τοιουτοτρόπως έκαλεϊτο. Τό κτίριον τούτο τού θεάτρου έκάη τό 
182ό, τά δέ έρείπιά του έφαίνοντο μέχρι τοΰ 1840, οπότε τό οίκόπεδον ήγοράσθη καί 
έκτίσθη ή οικία τοΰ Ίωάννου Καρατάσου. Πρβλ. Ό. O llan escu . έ. ά. σ. 33, σημ. 1· 
I .  G h ica , έ. ά. σ. 67. Ν. F ilim on , έ. ά. σ. 200,

3) Ν. Δ άσκαρη ,  ε. ά. σ, 189.
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είχε σχήμα πετάλου χωρίς τον παραμικρόν διάκοσμον, διότι άπετελεΐτο εκ 
σανίδων, είχε μήκος 36 περίπου μέτρων, πλάτος δέ 9 .Έκτος των 14 σειρών 
εδρών τής πλατείας εκ σαν ίδιον κεκαλυμμένων από ερυθρόν έριούχον ύφασμα 
είχε και 3 σειράς θεωρείων επιστρωμένων από ερυθρόν ύφασμα και μετά πα
ραπετασμάτων έκ μσλλίνου υφάσματος και λευκών κροσσών *). Εις την πρώ- 
την σειράν προς την δεξιάν πλευράν εύρίσκετο τό θεωρεΐον του ήγεμόνος μετά 
μεγάλου σοφά κεκαλυμμένου διά πορφυρού όλοσηρικού.Εκατέρωθεν μεταξύ 
τών θεωρείων, καθώς και επί τής σκηνής, ύπήρχον κηροστάται εκ λευκοσι
δήρου μετά κηρίων έκ λίπους. Κατά τά διαλείμματα δυο αθίγγανοι φέροντες 
έρυθράν περιβολήν έκαθάοιζον τά κηρία, αλλά καί συνήθροιζον τά επί τοΰ 
εδάφους πίπτοντα, άντικαθιστώντες αυτά διά νέων. 'Οσάκις ό ήγεμών μετέ- 
βαινεν εις τό θέατρον, τά άλειμματοκήρια αντικαθίσταντο δΓ άλλων έκ κα
θαρού κηρού. Τά θειορεία τής μέσης σειράς προωρισμένα διά την protipen- 
dada, ως οί Ρουμάνοι λέγουν τούς τής προότης πεντάδος άρχοντας, τούς προ
ξένους τών ξένων δυνάμεων καί τούς εν τέλει, έτιμώντο ενός Καισαροβασιλι- 
κοΰ φλουριού δι= έκάστην παράστασιν, τά λοιπά δ’ έτιμώντο δέκα βλαχικών 
γροσίων, αί δέ έν τή πλατείς έ'δραι τριών γροσίων 1 2). Μεταξύ τής πλατείας 
καί τής σκηνής, κειμένης 6 σπιθαμάς ύπεράνω τοΰ εδάφους, εύρίσκετο ή ορ
χήστρα. Ή  αυλαία παρίστανε τον ’Απόλλωνα κρατούντα μεγάλην λύραν. Τά 
προγράμματα έγράφοντο ανεξαιρέτως ελληνιστί, έξετυπούντο δ’ εις τό υπό 
την διεύθυνσιν τού Έλληνος ιατρού Καιν. Καρακάσση 3) καί δυο άλλων Ρου
μάνων τυπογραφεΐον 4 5). Τούτο έν δλίγοις είναι τό θέατρον τής Ραλλούς Κα- 
οατζά, τό όποιον ασφαλώς θά ετελειοποίει, αλλά δεν επρόφθασε, διότι κατά 
τό 1818 έφυγε μετά τού πατρός της έκ τής Βλαχίας.

Ό διάδοχος τού ήγεμόνος Καρατζά ’Αλέξανδρος Σούτσος, °Αλέκο Βό- 
δας, δπως τον λέγουν τά έγγραφα τής Φιλικής Εταιρείας, συνέχισε καί συ- 
νεπλήρωσε τό ώραίον έργον τής Ραλλούς. Τό Βουκουρέστιον, τό Τάσιον καί 
ή ’Οδησσός τής Ρωσσίας, δπως καί ανωτέρω εϊπομεν, ήσαν κατά την περίο
δον ταύτην καταφΰγιον τού Ελληνισμού, οστις προητοιμάζετο διά την μελ
λοντικήν άνάστασιν τού Γένους fl). Διαπρεπείς "Ελληνες συγκεντρωμένοι εις

1) D. O llan escu , έ. ά. σ. 34.
2) Την περιγραφήν έχει καί ό Ν. Λ άοκαρης, έ. ά. σ. 190, οστις βασίζεται εις 

τά έργα τών D O llan escu , έ. ά. σ. 34—35, Ν· F ilim on  , έ. ά. σ. 200—202. (Ίδέ καί 
R. O rtiz , έ. ά. σ. 297).

3) D. O llan es cu , έ. ά. σ. 35. Περί τοΰ σοφοΰ ίατροΰ Κ. Καρακάσση βλ. Δ. Β . 
Ο ίκ ονομ ίδ ο υ , ΓΙερί τών έκ Σιατίστης Ιατροφιλοσόφου Δημητρίου καί Κωνσταντίνου 
Λουκά ή Καρακάσση καί τοΰ Αλεξάνδρου Odobescu, άνάτυπον έκ τοΰ τόμου «Γέ
ρας ’Αντωνίου Κεραμοποΰλλ,ου», Ά θή να ι 1953, σ. 212—216.

4) D. O lla n e s cu , έ. ά. σ. 35.
5) Ό Ρουμάνος Ν. F ilim on , έ. ά. σ. 184, γράφει: «Την έποχήν αυτήν τό ελλη

νικόν έθνος ήτοιμάζετο νά διάρρηξη τάς άλύσεις τής δουλείας τεσσάρων αιώνων·

\
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τάς πόλεις αύτάς από κάθε ελληνικήν γωνίαν διέθετον δλας των τάς δυνά
μεις εις την κίνηιην διά την επιτυχίαν του ΐεροϋ άθεων σκοπού *).Ή Ε τα ι
ρεία των Φιλικών ειργάζετο δραστηρίως εις την πρωτεύουσαν της Βλαχίας, 
δπως.και εις την ’Οδησσόν.Οί αρχηγοί και οί απόστολοι της 'Εταιρείας, συ
ναισθανόμενοι πόσον ή άναγέννησις της δραματικής τέχνης θά ηδύνατο νά 
έπηρεάση λαόν έμπλεων ακράτητου ενθουσιασμού και νά παρασύρη αικόν εις 
τήν έκτέλεσιν ηρωικών κατορθωμάτων, πρυέβησαν εις ενεργείας προς ΐδρυσιν 
ελληνικού θεάτρου *). Διά δέ την πληρεστέραν πραγματοποίησιν της ωραίας 
ιδέας των ήλθον εις συνεννόησιν μέ τον ανεψιόν τού ήγεμόνος ’Ιάκωβον Ρί- 
ζου Ραγκαβην. Ούεος ύπέδειξεν εις τον θειον του Άλ. Σούτσον τήν ανάγκην 
ϊδρύσεως εθνικής σκηνής εις τήν πρωτεύουσαν τής Βλαχίας :ι). Ό Άλ. Σού- 
τσος — εις τύν οικον τού οποίου εν Κωνσταντινουπόλει έδίδοντο Θεατρικαί 
παραστάσεις 4) — πιστεύων και αυτός πολύ ωφέλιμον από εθνικής άπόψεως 
τήν ΰπαρξιν ελληνικής σκηνής κατά τήν περίοδον ταύτην, διέταξεν αμέσως νά 
γίνη δ,τι έπρεπε καί, δνομάζων συγχρόνους ώς έφορον τού θεάτρου τον μέγαν 
σπαθάριον Ίακωβάκην Ρίζον, διώοισεν εποπτικόν συμβούλων τού θεάτρου ‘ ).

Μέλη τού συμβουλίου αυτού κατά καιρούς υπήρξαν ό ’Ιάκωβος Ρίζος 
Ραγκαβής, ό νέος ’Ανακρέων τής Ελλάδος ’Αθανάσιος Χριστόπουλος, δ ια
τροφιλόσοφος Μιχαήλ Χρησταρής, σπουδαϊον μέλος τής Φιλικής Εταιρείας, 
ό Γεώργιος Σερούϊος, καθηγητής τής ηγεμονικής Αυλής Βουκουρεστίου καί 
κατόπιν γυμνασιάρχης έν Χαλκίδι, Μεσολογγίου καί Σύρφ, ό οπλαρχηγός 1 2 3 4 5

Οι πλέον φωτισμένοι καί οί πατριωτικώτεροι τοϋ έθνους τούτου εΐχον συγκεντρωθή 
εις τάς ρουμανικός χώρας έξ όλων των μερών (της Ελλάδος) καί έσχημάτισαν έν 
Βουκουρεστίω κέντρον επαναστατικόν, τό όποιον ειργάζετο δτά τόν άνοντέρω σκοπόν».

1) D. O lla n es cu , έ. ά. σ. 36.
2) D. O lla n es cu , έ. ά. σ. 36.
3) Ό υίος του Ιακώβου Ρίζου Ραγκαβή, Αλέξανδρος, εις τά «’Απομνημονεύ

ματα» αυτού, έ. ά. τόμ. Α', σ. 80 κέ.,· διηγείται, ότι ό πατήρ του έφρόντισεν έν Βου
κουρεστίω διά τήν σύστασιν θεάτρου. Ένδιεφέροντο, λέγει, διά τό θέατρον πολύ καί 
ή λοιπή κοινωνία καί ή Αυλή τοΰ ήγεμόνος, όστις ποτέ δεν έλειπεν από τάς παρα
στάσεις, «εις δέ τό ηγεμονικόν θεωρεΐον παρίστατο πάντοτε ο κ. Νικόλαος Σκούφος, 
έν Γερμανία σπουδάσας, εις ον ήν ανατεθειμένη ή διεύθυνσις τοϋ θεάτρου καί οστις, 
καθ’ ό σπηυδάσας έν Μονάχω, εξηγεί εις τούς ήγεμονίδας τά επί τής σκηνής λεγά
μενα. ’Αγνοώ, έξακολουθεΐ ό Ά λ. Ραγκαβής, άν ή ύπερτάτη επιμέλεια τοϋ θεάτρου 
εΐχεν άνατεθή ποτέ εις τόν πατέρα μου, ή άν ήτο έντός των καθηκόντων τής υπη
ρεσίας του. Ά λλ ’ οπωσδήποτε ή χρήσις ήν αυτής έποιήσατο ήτ° ό μετά πάσης δρα- 
στηριότητος οργανισμός έλ?ι.η'\ικής σκηνής. Διά τής νοήμονος ενεργείας του κατηρτί- 
σθη μετ’ ού πολύ θίασος».

4) Ν. Λάοπαρη ,  έ. ά. σ. 192.
5) G. B a icu le s cu , έ. ά. σ. 15. Πρβλ. τό πιττάκιον τοϋ Άλ. Σούτσου υπό ήμερο" 

μηνίαν 8 Νοεμβρίου 1819 διά τήν έπιτήρησιν των θεάτροον. Πρόκειται διά τόν πρώ 
τον νόμον θεατρικοϋ έλέγχου καί εφορείας τοϋ θεάτρου έν Βλαχία. Βλ. D. O lla n e" 
s c u , έ. ά. σ. 39—40,
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Σάββας Φωχιανός, δ Γεώργιος Λεβέντης, ανεψιός τοΰ 1 2 3Ιω. Καποδίστρια, δ 
Γεθ30γάκης ’Ολύμπιος, θρυλικός ήρως τής μονής του Σέκου, δ Ν. Σκούφος 
και δ επίσκοπος Buzau Κωνστάντιος. Επίτηδες διώρισαν τον επίσκοπον εις 
την θεατρικήν επιτροπήν, διά νά έχουν μέ τό μέρος των τον χριστιανικόν 
πληθυσμόν, ινα μη εχθρεύεται τό θέατρον *).

Πρώτη φροντίς του εποπτικού συμβουλίου ήτο ό καταρτισμός του θ ιά 
σου από μαθητάς τοΰ ελληνικού γυμνασίου Βουκουρεστίου καί μάλιστα από 
εκείνους, οϊτινες ειχον παίξει εις τό θεατρίδιον της Ραλλοΰς a).

Μεταξύ των πρώτων ηθοποιών έξελέγη δ Κ ω νσταντ ίνο ς  Κ νρ ιακος  
3Αριατίας. Τά άλλα μέλη τοΰ θιάσου άπετέλεσαν ό Θεόδωρος ’Αλκαίος η 
Λέσβιος3), δστις ηύδοκίμησε μετά την Ελληνικήν Έπανάστασιν τοΰ 1821 
ώς ηθοποιός έν Σύριρ, δ 'Ιωάννης Σωμάκης, κατόπιν πρόεδρος τοΰ Άρείου 
Πάγου εις τάς ’Αθήνας, ό Μιχαήλ Άργυρόπουλος, δ Θεόδωρος Γαζής, δ 
Γεώργιος Μάνος, δ ’Αλέξανδρος Φουρναράς, δ Γ Λννης Βασιλείου, δ Δη- 
μήτριος Κανούτης, δ ιατρός Φορμίων, δ Κουζουλής, δστις κατόπιν επεδόθη 
εις τό διδασκαλικόν επάγγελμα, κα'ι άλλοι4). Τά γυναικεία πρόσωπα παρί- 
σταναν μερικοί των ανωτέρω νέω και Ιδία δ Άριστίας 5 6).

Ά φ ’ ού δμως έδόθησαν αι πρώται παραστάσεις, μερικαί γυναίκες, παρά 
τά τότε σοβαρά εμπόδια, λόγιρ των κοινωνικών προλήψεο^ν, άνήλθον μετ? 
ενθουσιασμού επί σκηνής. Πρώτη ή κυρία Μπογδανέσκου, σύζυγος τοΰ σερ- 
δάρη, (άρχηγοΰ τοΰ ιππικού) Δημητρίου Μπογδανέσκου, ή Marghioala, δπως 
τήν ονομάζει δ Ν. Filimon, επαιξεν είς τό θέατρον τής «Έρυθράς Κρήνης», 
εις τήν ελληνικήν, άργότερον δέ παρέστησε καί εις τήν ρουμανικήν γλώσσαν 8). 
Τήν Μπογδανέσκου εμιμήθησαν ή Μαριγώ ’Αλκαίου, σύζυγος τοΰ ηθοποιού 
Θεοδώρου ’Αλκαίου, ή Κάκη Μαρία Παπά-Ίωάννου έ.κ Θεσσαλονίκης καί 
τρεις άλλαι Ελένη, Ζωίτσα καί Ειρήνη, τών δποίων δεν μάς διεσώθησαν τά 
επώνυμα.

'Η μεγαλοτέρα προσοχή τών διοργανωτών τοΰ θεάτρου έστράφη είς τόν 
καταρτισμόν τοΰ δραματολογίου, τό όποιον βεβαίως θά περιελάμβανεν έργα 
ικανά, δπως έμπνεύσουν ενθουσιασμόν εις τούς θεατάς διά τό ετοιμαζόμενοι- 
κίνημα καί μίσος κατά τών τυράννων 7). Ειχον δέ τήν πεποίθησιν δτι μέ

1) Ν. Λ άσχαρη, έ. ά. σ. 19Β.
2) Ν. Α άαχαρη, έ. ά. σ. 194.
3) Περί τοϋ Λεσβίου τούτου βλ. Γ. Β αλέτα , Θεόδωρος ’Αλκαίος, ό βάρδος καί 

καπετάνιος τοΰ Είκοσιένα, Ά θήνα ι 1943.
4) Ά λ. Ρ . Ρ αγχαβ ή , έ. ά. σ. 82.
5) /V. Filimon, έ. ά. σ. 185.
6) Ό D. O llan escu , έ. ά. σ. 37, λέγει, δτι ή Marghioala ήτο ρουμανικής κατα

γωγής, ό δέ Ν. Λ άσχαρης, έ. ά. σ. 195, λέγει, δτι ήτο Έλληνίς έκρουμανισθεϊσα.
7) D. Ollanescu , έ. ά. σ. 36.
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τοιούτου είδους υλικόν Ιτοίμαζον την ελληνικήν νεολαίαν της Δακίας διά την 
εθνικήν έξέγερσιν. Και δεν ήπατήθησαν εις τάς σκέψεις των, διότι δλοι σχε
δόν οΐ θαμώνες τοΰ μικρού εκείνου θεάτρου και οΐ ηθοποιοί του εδημιοΰρ. 
γησαν τον ιερόν λόχον των μαυροφόρων τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου.Έκ δέ 
των έφηβων του λόχου τοΰτου οϊ περισσότεροι εφονεύθησαν η έτραυματίσθη- 
σαν η κακοί κακώς διέφυγον εις το αυστριακόν έδαφος μετά την καταστρο
φήν της ελληνικής έπαναστάσεως έν Βλαχία, ητις διεδραματίσθη εις την κοι
λάδα τοΰ Δραγατσανίου. « ’ Εκείνος ό όποιος έπιθυμεΐ νά μάθη, λέγει ό Ν. 
Filimon, έάν το θέατρον εκείνο έκαρποφόρησεν, άς έρωτήση το πεδίον (της 
μάχης) τοΰ Δραγατσανίου και τα πεδία των μαχών της τότε υποδούλου Ε λ
λάδος και έκεϊνα άντι άλλης άπαντήσεως θά δείξουν εις αυτόν λαόν ελεύθε
ρον και νεαρόν βασίλειον» ’).

*
* *

Τό εποπτικόν συμβούλιον τοΰ θεάτρου μετά τον καταρτισμόν τοΰ θιά
σου καί τοΰ δραματολογίου ώρισεν ώς πρώτον προς παράστασιν έργον εις τό 
θέατρον τής «Έρυθράς Κρήνης» τον «Θ άνατον  τον  Κ α ίσα ρ ος»  τοΰ Vol
taire. Άντιθέτως ό Ν. Λάσκαρης γράφει, οτι πρώτον παρασταθέν έκεΐ έργον 
ήτο ό «Βροϋτος»  1 2) τοΰ Voltaire. «Αΐ δόκιμα! τοΰ «Βρούτου» 3), λέγει ό Ν. 
Λάσκαρης, ήρχισαν κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1818 έν

1) /V. F ilim on , έ. ά. σ. 185.
2) Ν. Λ άσκαρη, έ. ά. σ. 198. Ό IV. F ilim on , έ, ά. σ. 184, ώς πρώτον έργον πα- 

ρασταθέν έν τφ θεάτρφ τής «Έρυθράς Κρήνης» θεωρεί τον « Θ άνατον το ν  Κ α ίσ α ρο ς»  
τοΰ Voltaire, κατά μετάφρασιν τοΰ Γεωργίου Σερουΐου. Ή πληροφορία αΰτη, καίτοι 
αληθής, δεν παραδίδεται υπό των D. O llan escu , ε. ά. σ. 37 καί Ν. Λ άακαρη, έ. ά. σ. 198·

Β) Ό «Β ροϋ το ς»  τοΰ Voltaire έξεδόθη έν Βουκουρεστίφ κατά τό 1820 υπό τόν 
έξης τίτλον: ΒΡΟΥΤΟΣ | ΤΡΑΓΩΔΙΑ, | παρά | ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ. | ΜεταφρασθεΤσα έλευ- 
θέρως διά στίχιον ιαμβικών. || Έκ τοΰ έν Βουκουρεστίφ νεοσύστατου τύπο | γραφείου 
κατά τούς || 1820. Ή τραγωδία αύτη μετά τοΰ « Φ ιλ ίπ π ο υ »  καί «Όρέστου» τοΰ 
Alf i e r i  αποτελεί τόν προότον τόμον τοΰ έ'ργου : ΣΥΛΛΟΓΗ | ΔΙΛΦΟΦΩΝ | ΤΡΑΓΩ
ΔΙΩΝ | όσαι παρεστάθησαν εις τό θέατρον | τοΰ Βουκουρεστίου. | Μεταφρασθεϊσαι 
εις τήν κοινήν ημών | γλώσσαν, καί έκδοθεϊσαι διά συνδρο | μής τών φιλογενών καί 
φιλομούσων. | Τόμος πρώτος, j Έκ τοΰ έν Βουκουρεστίφ νεοσύστατου | τυπογραφείου.
| 1820. Έξεδόθη όμως ό «Βροϋτος» καί ιδιαιτέρως κατά τό αυτό έτος αυτόθι. Βλ. 

περιγραφήν έν Joan  B ia n u —N. H odos, — Dan S im on escu , Bibliografia Romanesasca 
Veche, τόμ. Ill, Bucures.ti 1936, σ. 348—351, άρ. 1087 καί 1089. Ό D. O llan escu , 
έ. ά. σ. 31—32, έσφαλμένως αποδίδει τήν μετάφρασιν τοΰ «Β ρ ο ύ το υ » εις τόν Γεοόρ- 
γιον Σερούϊον, καθώς καί ό R ud o lf N icola i, Geschichte der neugriechischen Li- 
teratur, Leipzig 1876, σ. 199. Ό R am iro Ortiz, έ. ά. σ. 344, αποδίδει ατιτήν εις τόν 
εκδότην Χριστόφορον Κρατερόν, ό δέ Ν. Λ άσκαρης, έ. ά. τόμ. Β', Ά θήνα ι 1939, σ. 59, 
σημ. 1, εις τόν ’Ιάκωβον Ρίξον Ραγκαβήν, παραπέμπων εις τόν D. O llanescu . Πραγμα
τικός όμως μεταφραστής τοΰ «Β ρ ο ύ το υ » είναι ό Ιατροφιλόσοφος Μ ιχαήλ  Χ ρηστά- 
ρής, καθώς γνωρίζομεν από συγχρόνους πηγάς. Βλ. 1Ε ρμης ό Λ όγιος, Βιέννη 1820, 
σ. 376. Βλ. καί κατωτέρο.) σημείωσιν.



τινι ΰπογείφ τη; οικίας Ραγκαβή. Εντός ολίγων ημερών οΐ αυτοσχέδιοι ηθο
ποιοί ειχον έκγυμνασθη αλληλοδιδακτικούς *), το δέ πρώτον δεκαήμερον του 
Δεκεμβρίου, κατόπιν απερίγραπτου ανυπομονησίας τοΰ ελληνικού στοιχείου 
τοΰ Βουκουρεστίου, έδόθη ή πρώτη παράστασις εν τφ θεάτρω της « ’ Ερυ
θρά; Κρήνης», παρουσία τοΰ ήγεμόνο:, τοΰ πολίτικου αΰτοϋ οίκου, πασών 
τών αρχών της πόλεως καί πλήθους άλλου δακρΰοντος καί χειροκροτούντο; 
απ1 2 3 αρχής μέχρι τέλους τής παραστάσεως. Ως ήτο επόμενον ή πρώτη αυτή 
παράστασις επέτυχε, καθόσον ή συγκίνησις καί ό ακράτητος ενθουσιασμός 
τών Ελλήνων, άκροωμένων από σκηνής τής μητρικής αυτών γλώσσης, ευρι- 
σκε τα πάντα καλά, τα πάντα τέλεια».

« Γην εσπέραν εκείνην το άκροατήριον δεν έβλεπε διά τών οφθαλμών, 
άλλα διά τής καρδίας 2), τουτου ένεκα καί οΐ ηθοποιοί, οϊτινες εις πάσαν άλ
λην περίστασιν θα έθεωροΰντο άποτυχόντες s), έδρεψαν άκόπως σωρείαν δα

l'^d Δημητρίου B. Οίκονομίδου

1) Τον εύδοκιμήσαντα υποκριτήν (ήθοποιόν) Ά ριστίαν έδίδαξεν ο Χρησταρής 
δστις ήτο καί μεταφραστής τής τραγφδίας, ώς μανθάνομεν έξ επιστολής τοΰ 'Ανα
γνώ στου Τ ζετζόνη  μέ ήμερομηνίαν 21 ’Απριλίου 1820. Βλ. Έρμης ό Λόγιος, Βιέννη 
1820, σ. 376. Ά . Π. Κ ουτσα λέξη , Διαφέροντα καί περίεργα τινα ιστορήματα, Ά θή- 
νησιν 1882, σ. 20. Ό Μιχαήλ Χρησταρής έξ Ίοόαννίνων καταγόμενος ΰπήρξεν «ιτη 
tres-honnete liomme, fort instruit et dans son art et dans la litterature grec- 
que», καθώς λέγει ό F. G. L [aureti(on ]  έν Nouvelles observ ations sur la Vala- 
cliie, Paris 1822, σ. 115. Οΰτος έσπούδασεν έν Γερμανία καί. ’Ιταλία. Τό 1806 έλαβε 
το διδακτορικόν δίπλωμα τής ιατρικής έν τω Πανεπιστημίου τοΰ Παταβίου, τό δέ 1811 
έξήσκει τό ιατρικόν έπάγγελμα έν Βουκουρεστίω. Ίδέ Ά . Π. Β ρετοΰ , Νεοελληνική 
Φιλολογία, Ά θήνα ι 1857, τόμ. Β’, σ. 348—349 καί 1. C. F ilitt i, Ο pagina din isto 
ria medicinei in Muntenia, Bucures,ti 1929, σ. 41. Ό Χρησταρής διετέλεσεν έξέ- 
χον μέλος τής Φιλικής Εταιρείας, λέγεται δέ ότι είναι ό δολοφόνος τοΰ ήγεμόνος 
Ά λ. Σούτσου. Έλαβεν ένεργόν μέρος εις τήν Έπανάστασιν τοΰ 21 άγωνισθείς έν 
Δραγατσανίφ, ένθα έτραυματίσθη. Έκεΐθεν διέφυγεν εις Τρανσυλβανίαν. Οίίτος με- 
τέφρασεν έπίσης έκ τής γαλλικής «Σ το ιχ ε ιώ δ ες  σύγγραμμα  π ε ρ ί η θ ικ ή ς  κ α ι ε υ δ α ι
μ ο ν ία ς » ,  Βιέννη 1816, έκ τής γερμανικής τήν « 'Α ρ ιθ μ η τ ικ ή ν » τοΰ Metzburg, έκδο- 
θεΐσαν έν Παδούη τό 1804, κατά δέ τό τέλος τοΰ βίου του τήν «Κ α τή χ η σ ιν  τών 
νεωτέρων κ ο ινω ν ικ ώ ν  κ α θ η κ ό ν τω ν , εν Β ο υ κ ο υ ρ εσ τ ίω  1831». Περί τοΰ Χρησταρή 
βλ. Τάκη Κ ανδηλώ ρου, Ή Φιλική Ε ταιρεία,Έν Ά θήνα ις 1926, σ. 335 καί 339. R. 
N icola i, Geschichte der neugriechisclien Literatur, Leipzig 1876, σ. 118 καί 150. 
’ Ια κώ βου  Ρ ίξ ο υ  Ν ερουλού, 'Ιστορία τών γραμμάτων παρά τοΐς νεωτέροις "Ελλησι, 
μετάφ. ’Ολυμπίας I Ν. Abbot, Ά θήνησι 1870, σ. 74 καί 143. Τρ. Ε ύαγγελ ίδου, Χρη
σταρής, έν Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. ΚΔ' [Ά θήναι 1934], σ. 7U9.

2) Κατά τήν έκ τοΰ θεάτρου έξοδον αυτών πολλοί τούτων έξεκένωσαν έξ ένθου- 
σιασμοΰ τά πιστόλια των εις τόν αέρα καί έψαλαν τύν θούριον τοΰ Ρήγα. Ώ. Olla- 
n e s c u , έ. ά. σ. 1 1 .

3) Περί τού διαπρέψαντος κατόπιν Άριστία έγραφε τότε ό Μιχαήλ Άργυρό- 
πουλ,ος πρός τόν γαμβρόν του Έδουάρδον Βράμ τά εξής : «Ή απαγγελία του είναι 
παράδοξος, στομφώδης καί κουραστική. Αί άπλούστεραι λέξεις λέγονται μέ τρόπον 
διαταγής καί τό «καλήν ημέραν σας» προφέρεται ως πρόσταγμα εις σύνταγμα πυρο.
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φνών, αϊτινες εφύησαν την στιγμήν εκείνην υπό την θέρμην τοΰ άκρατήτου 
ενθουσιασμού. Ή  παράστασις τοΰ «Β ρούτου»  επανελήφθη μετ’ δλίγας ημέ
ρας και πάλιν μέ τον αυτόν ενθουσιασμόν, τά αυτά δάκρυα καί την αυτήν 
επιτυχίαν. Άλλα χήν επαύριον τής δευτέρας ταΰτης παραστάσεως οΐ ψυχραι- 
μότερον κρίνοντες τά πράγματα υπέδειξαν εις τούς ιθύνοντας τά τοΰ θεάτρου, 
δτι καλόν θά ήτο, άν ό αρτισύστατος θίασος ετίθετο υπό τήν διδασκαλίαν ενός 
των καθηγητών τοΰ ελληνικού γυμνασίου (Ακαδημίας). Ούτω και έγένετο. 
Ή  διδασκαλία και ή έκγύμνασις των νεαρών ηθοποιών άνετέθη εις τον ελλό
γιμον διδάσκαλον Κωνστ. Ίατρόπουλον *), οστις ήρξατο τοΰ έργου του διά 
τής διδασκαλίας τής άρτι έκδοθείσης τότε τραγφδίας τοΰ Ίωάννου Ζαμπε' 
λίου ό «Τ ιμολέων», ήτις έπαίχθη τον Δεκέμβριον τοΰ 1818. Πάντες οί λα- 
βόντες μέρος εις τήν παράστασιν τοΰ «Τιμολέοντος» έπευφημήθησαν και έν- 
θουσιωδώς εχειροκροτήθησαν υπό τών κατακλυζόντιον τήν εσπέραν εκείνην 
τό θέατρον πατριωτών. ’Εξαιρετικής εκτιμήσεως εχυχεν ό ύποδυθεις τό πρό- 
σωπον τοΰ «Τιμολέοντος» 2) Κυριάκός Άριστίας, όστις «πολλά δάκρυα έκαμε 
νά ρεύσωσιν από τά όμμάτια» τών ακροατών. Ή  παράστασις τή παρακλήσει 
πολλών «έπιθυμούντων καί αύθις νά ένωτισθώσι τών ρημάτων τοΰ τυραννο
κτόνου Τιμολέοντος» επανελήφθη μετά τινας ημέρας μετά τής αυτής-επιτυ
χίας καί τοΰ αυτού ενθουσιασμού» s).

Εις τό ανωτέρω απόσπασμα εκ τής «'Ιστορίας τοΰ Νεοελληνικού θεά
τρου» τοΰ Ν. Αάσκαρη, τόμ. Α'. σ. 198—200, υπάρχουν μερικαί ανακρί- 1 2 3

To εν Βουκουπεστίω ελληνικόν θέατρον

βολικοΰ». Βλ. Ν. Αάσκαρη ,  έ. ά. σ. 199.
1) Ό Κωνστ. Ίατρόπουλος κατήγετο έκ ΓΙροΰσης. Υπήρξε μαθητής τής Σχολής 

τών Κυδωνιών καί εΐχεν ευρωπαϊκήν μόρφωσιν, έδίδαξε δ’ ο»ς καθηγτ^τής είς τήν 
ηγεμονικήν ’Ακαδημίαν τοΰ Ίασίου καί τοϋ Βουκουρεστίου. Πρβλ. Ν. Αάσκαρη,  ε. 
ά. τόμ. Α', σ. 184 καί 199. Karl Iken, Leukothea, Leipzig 1825, A', σ. 254, 264, 269, 
B', σ. 190, 196. Θ. 'Α θανασ ίου ,  Περί τών Έλλην. σχολ. έν Ρουμανία, ’Αθήνησι 18 :)8. 
σ. 93. Κ· Nicolai, ε. ά. σ. 118, 128. Τρ. Ε ύαγγελ ίδον , ε. ά. σ. 406.

2) Ό «Τ ιμ ολ έω ν»  είναι ή προίτη τραγωδία, τήν οποίαν έγραψεν ό Ί Ζαμ. 
πέλιος (1787—1856), έξεδόθη δ’ έν Βιέννη τό 1818. ’Αντίγραφόν της εΐχεν άποστείλει 
δ συγγραφεύς είς τον Άδ. Κοραήν καί έζήτει τήν γνώμην του· Ό Ζαμπέλιος έπη- 
ρεάσθη από τούς « Τάφους» τοΰ Hugo Fosco lo  καί από τά έργα τοΰ Vittorio Alfieri. 
Ό « Τ ιμολέων» τοΰ Ζαμπελίου παρεστάθη δίς είς τό θέατρον τοΰ Βουκουρεστίου. 
Ό Χριστόφορος Κρατερός προλογίζουν τήν «Σ υλλογήν  δ ιαφ όρω ν  τραγωδ ιών»  έ. ά. 
σ. θ '—ι', σημ. β', λέγετ: «Τό σύγγραμμα τοΰτο είναι άξιέπαινον διά τήν έξαίρετον 
ύπόθεσιν,' τήν καλήν οικονομίαν καί τάς ύψηλάς τορόντι εκφράσεις. ’Ήθελεν όμως 
ωφελήσει περισσότερον, άν τό ύφος του ήτο σαφέστερον, ώς προς τήν παρούσαν κα- 
τάστασίν μας, καί ή γλώσσα του καθαρωτέρα από ξένους ιδιωτισμούς καί φράσεις 
’Απορίας άξιον είναι, πώς κανείς τοΰ γένους δεν έκαμε περί τούτου καμμίαν κρίσιν 
έως τοόρα, διά νά τον ένθαρρύνη νά έκδοόση καί τάς λοιπάς του τραγοοδίας τελ̂ ειο- 
τέρας>.

3) Ν. Αάσκαρη ,  έ. ά. τόμ. Α', σ. 200.



βειαι, αΐτινες πρέπει νά άποκατασταθοΰν. To δη τον Νοέμβριον του 1818 
εις τό υπόγειον του Ραγκαβή έξησκήθησαν οί ηθοποιοί, οϊτινες ώοίσθη* 
σαν υπό τοΰ εποπτικού συμβουλίου τοΰ θεάτρου, διά νά αναβιβάσουν τον 
«Βρούτον» τοΰ Voltaire και δτι δ 'Αλέξανδρος Σοΰτσος διώρισε τό συμβού- 
λιον αυτό κατά τό 1818, δεν είναι αληθή διά τούς έξης λόγους : 'Ο ’Αλέ
ξανδρος Σοΰτσος δεν είχε φθάσει εις την Βλαχίαν (Βουκουρέστιον) τό έτος 
1818 Χ). Την Ι6ην Νοεμβρίου τοΰ 1818 ώνομάσθη ήγεμών, έφυγε δε από 
την Κων)πολιν περί τά μέσα Δεκεμβρίου διά την Βλαχίαν και την Ι7ην ’Ια
νουάριου 1819 εισέρχεται έπισήμως εις τό Βουκουρέστιον, αν δώστομεν πί- 
στιν εις την μνήμην τοΰ υίοΰ του Νικολάου Σοΰτσου 1 2). Ό Ίάκθ)βος Ρίζος 
Ραγκαβης δεν ήτο τότε εις την Βλαχίαν διά νά παραχώρηση την οικίαν του 
εις τούς ηθοποιούς. Ό  Αλέξανδρος Ραγκαβης, υιός του, γράφει εις τά « ’Α
πομνημονεύματά» του, Άθήναι 1894, τόμ. Α', σελ. 54 και 56, δτι δ ’Αλέ
ξανδρος Σοΰτσος ωνόμασε τον Ίακωβάκην Ρίζον επιτετραμμένων του παρά τη 
Υψηλή Πύλη.’Έφορον τοΰ ελληνικού θεάτρου 3 4) τον ωνόμασε την 8ην Νοεμ
βρίου 1819. Ή  αληθής χρονολογία της παραστάσεως τοΰ «Βρούτου» τοΰ 
Voltaire εξάγεται έξ ασφαλέστερων στοιχείων. Έ ν τη «Συλλογή διαφόρων 
τραγωδιών, δσαι παρεστάθησαν εις τό θέατρον τοΰ Βουκουρεστίου», τόμ. Α', 
Βουκουρέστιον 1820, άναφέρεται ρητώς εις τον τίτλον δτι δ μέν «Όρέστης» 
τοΰ Alfieri παρεστάθη διά πρώτην φοράν την 21 Νοεμβρίου 1819, ό δε 
«Βρούτος» τοΰ Voltaire την 17 Μαρτίου 1820 *).

’Όθεν εις τό πρόχειρον θεατρίδιον τό ιδρυθέν υπό της Ραλλοΰς Καρατζά 
έν τη αιθούση τοΰ ηγεμονικού μεγάρου έδόθησαν κατά τό 1817 μεμονωμένοι 
μόνον σκηναι από τον «Όρέστην» τοΰ Alfieri, τον «Βρούτον» τοΰ Vol
taire κτλ., αί δέ παραστάσεις δλοκλήρων των έργων αυτών έδόθησαν άργό- 
τερον έπι Άλ. Σούτσου εις τό θέατρον της «Έρυθρΰς Κρήνης». Διά την 
παράστασιν τοΰ «Βρούτου» τής 17 Μαρτίου 1820 έχομεν την περιγραφήν 
τοΰ Τζετζόνη έν τή επιστολή του τής 21 Απριλίου 1820, τή δημοσιευθείση 
έν τώ Λογίφ Έρμη, Βιέννη 1820, σ. 376.

Ώ προς δέ τον «Τιμολέοντα» τοΰ Ζαμπελίου γνωρίζομεν, δτι έπαίχθη έν
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1) Λ. S a cerd o t ,ea n u , Tableau chronologique des princes roumains, σ. 63, 
tirage a part du B u lletin  du com ite in te rn a tio n a l d es s c i e n c e s  h is to r iq u e s , No 26, 
Bucarest, mars 1938.

2) Memoires du prince N icolas S ou tzo , grand Bogothete de Moldavie, 1798 
—18 7 1 , publiees par P ana io t R izos, Vienne 1899, σ. 3 1 .

3) D. O lla n e s cu , έ. ά. σ. 39—40.
4) Ό Ν. Λάσκαρης ,  έ. ά. σ. 198, σημ. 2α, γράφει: «Έσφαλμένως αναγράφεται 

έν τφ έξωφΰλλφ τής έν έ'τει 1820 γενομένης έν Βουκουρεστίφ έκδόσεως τής τραγω
δίας, δτι αΰτη παρεστάθ-η τό πρώτον την 17 Μαρτίου τοΰ 1820. °Η ημερομηνία αυτή 
είναι ή τής έπαναλήψεως τής τραγφδίας». Είς ποια όμως στοιχεία στηρίζει την γνώ
μην του ταύτην δ Ν. Λάσκαρης ;
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Βουκουρεστίφ δίς ') προ του 1820, άλλ’ άμφιβάλλομεν, αν διά πρώτην φοράν 
τον Δεκέμβριον τοΰ 1818. Πιστεύομεν, δτι τον Δεκέμβριον τοΰ 1818, μετά 
την φυγήν τοΰ Καρατζά και της κόρης του Ραλλοΰς, τό ελληνικόν θέατρον 
τοΰ Βουκουρεστίου έκλεισε τάς πΰλας του 3), μέχρις διού ό Άλ. Σοΰτσος άνέ- 
λαβε να συνέχιση τό διακοπεί' έργον της Ραλλοΰς. c() Νικ. Λάσκαρης συνε
χίζουν την έξιστόρησίν του περί τοΰ έν Βουκουρεστίφ έλληνικοΰ θεάτρου λέγει 
έ. ά. τόμ. Α', σ. 215: «Ό  έκ των μελών τοΰ έποπτικοΰ συμβουλίου τοΰ εν 
Βουκουρεστίφ έλληνικοΰ θεάτρου Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβης, πατήρ τοΰ "Αλε
ξάνδρου Ραγκαβη, έπιθυμών καί αυτός νά συμβάλη εις πλουτισμόν τοΰ τότε 
δραματολογίου, μετέφρασεν εμμέτρους την «Φαίδραν» τοΰ Ρακίνα11), περί 
της οποίας, άλλα καί των άλλων τοΰ πατρός μεταφράσεων, έγραψε μεταγενε
στέρους ό υιός δτι ησαν «αριστουργήματα».Ό αυτός Ν. Αάσκαρης αυτόθι έν 
σελ. 217 λέγει: «θύτου πως μεταγλωττισθεϊσαν την «Φαίδραν» έδίδαξαν, καί 
πάλιν υπό τάς οδηγίας τοΰ Ίατροποΰλου, οί ένθουσιώντες νέοι τάς πρώτας 
ημέρας τοΰ "Ιανουάριου 1819. Τά πρόσωπα τής τραγφδίας είχον διανεμηθή 
ώς έξης: ΘΗΣΕΥΣ—Θ. "Αλκαίος, ΟΙΝΩΝΗ—Μ. "Αλκαίου, ΦΑΙΔΡΑ—- 
Μ. Μπογδανέσκου, ΙΣΜΗΝΗ—Ειρήνη..., ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ—Κ. "Αριστίας, 
ΠΑΝΟΠΗ—Ελένη.. , ΘΤΙΡΑΜΕΝΗΣ —I. Σωμάκης. ‘Η παράστασις αΰτη 
ήτο ή πρώτη, καί)" ήν ελάμβανον μέρος καί Έλληνίδες γυναίκες, ώστε ευκό
λως δυναταί τις νά φαντασθή δπόση δόσις ένθουσιασμοΰ κατηναλώθη την 
εσπέραν εκείνην μεταξύ των συρρευσάντων εις τό θέατρον Ελλήνων, οί πρα
κτικότεροι των οποίων μη άρκεσθέντες εις άπλάς εκδηλώσεις ενθουσιασμού 
άπέστειλαν την επαύριον, κοινό έράνφ, πλουσιότατα δώρα εις πάσας τάς 
έρασιτέχνιδας, άλλα καί εις τον μεταφραστήν "Ιάκωβον Ραγκαβη ν».

"Αλλά καί αί πληροφορίαι αΰταί τοΰ Ν. Λάσκαρη δεν είναι δλους ακριβείς1), 
διότι κατά τάς άρχάς τοΰ "Ιανουάριου τοΰ 1819 δεν εύρίσκετο έν Βουκουρε
στίφ ούτε ό Σοΰτσος οΰτε ό Ραγκαβης. Συνεπώς ό Ραγκαβης δεν έλάμβανε 
μέρος οΰτε εις την εφορείαν τοΰ θεάτρου καί οΰτε ήτο δυνατόν νά πλουτίση 
τό δραματολόγιον μακρόθεν. Ή  βεβαίωσις επίσης δτι διά πρώτην φοράν 1 2 3 4

1) « Συλλογή δ ιαφ όρω ν τραγω δ ιώ ν, δ α α ι παρεοτά& ησαν ε ις τό ϋ'έατρον τον  
Β ο υ κ ο υ ρ ε ο τ ίο υ » ,Έν Βουκουρεστίφ 1820, τόμ. Λ', σ. θ·' τοΰ προλόγου, σημ. β'.

2) A. Camarianoy Le theatre grec a Bucarest, περιοδ. «Balcania», τόμ. VI, 
Bucarest 1943, σ. 398—399.

3) Πρβλ. «Π οιήματα  Ιά κω βον  Ρ ίζ ο υ  Ρ α γ κ α β η , π ερ ιέχ ο ν τα  μ ε τάφ ραα ιν  τρ ιώ ν  
Γ αλλικώ ν τραγω διώ ν μετά  τ ο ν  π ρ ω το τ ύ π ο υ  κ ε ιμ έν ο υ . Τ νπ ο ις  'Ανδρ. Κ ορόμηλα , 
Έ ν Ά& ήναις 1 8 3 6 » . Ό α' τόμος περιέχει μετάφρααιν τοΰ Κ ίν ν α  τοΰ C orneille καί 
τής Φ αίδρας τοΰ l i a c in e , ό δέ β' περιέχει έμμετρον μετάφρασιν τής Ζ αίρας  τοΰ Vol
ta ire. Τήν Φ αίδραν  τοΰ R acin e  μετέφρασεν εμμέτρους καί ο Δ ημητράκης Μ ουρούζη ς , 
Έν Έρμουπόλει 18?8. Βλ. Δ. Σ . Γ κ ίν η —Βαλ. Μ έξα, Ελληνική Βιβλιογραφία, τόμ. 
Α', Έν Α θήνα ις 1939, σ. 274, άρ. 1803.

4) A- C am ariano , έ. ά. σ. 399 καί 407.
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κάμνουν την εμφάνισίν των γυναίκες δεν είναι ακριβής, διότι συμφώνως μέ 
επιστολήν εκ Βουκουρεστίου σχετικήν μέ την παράστασιν του « Ά χ ιλ - 
λέως η τον  Ό'ανάτον τον Π ατρόκλον»  τοΰ ’Αθανασίου Χριστοπούλου, ήτις 
έλαβε χαόραν άργότερον, μανθάνομεν, δτι ποτέ πρότερον δεν εΤχον άναβή γυ
ναίκες επί σκηνής *). 'Ως προς την πληροφορίαν τέλος δτι ή «Φαίδρα» παρε- 
στάθη, είναι άναμφισβήτητον, άλλα πιθανώς τον ’Ιανουάριον τοΰ 1820 2).

*
*  *

Την 23ην Φεβρουάριου τοΰ 1819 έχομεν την πρώτην παράστασιν εις το 
θέατρον τής «Έρυθράς Κρήνης». Ό Άριστίας έλαβε μέρος εις την παρά- 
στασιν τής τραγωδίας τοΰ Voltaire « 'Ο Φάνατος τον Κ α ίσ α ρ ο ς»  κατά με- 
τάφρασιν τοΰ διδασκάλου τοΰ Γένους Γεωργίου Σερουΐου, δτε διευθυντής τοΰ 
θεάτρου ήτο ό V acarescu . Σχετικώς δέ μέ τήν παράστασιν τοΰ «Θανάτου 
τοΰ Καίσαρος» ό ’Αλέξανδρος Ραγκαβής, « ’Απομνημονεύματα», τόμ. Α', σ. 
82, μάς διασώζει τήν έξης πολύτιμον εΐδησιν : «Ό θίασος ειχεν ετοιμάσει 
και τοΰ Βολταίρου τον «Θάνατον τοΰ Καίσαρος», άλλ’ ό πατήρ μου ένεκα 
τής ύποθέσεως, ήτις ήδύνατο να φανή ύποπτος εις τούς τά πάντα τότε κα- 
τασκοπεύοντας [εννοεί τούς πράκτορας τής Τουρκίας και Αυστρίας, οΐτινες 
παρηκολούθουν τήν κίνησιν των Φιλικών] άπηγόρευσε τήν παράστασιν, έπι· 
μόνοος άντιστάς εις πάσας τάς παρατηρήσεις και τάς παρακλήσεις τών ή9ο- 
ποιών, πεμπόντων καθ’ έκάστην επί τούτη) πρεσβείας. Τέλος δμως ένέδωκε 
μετά πλείστας ενοχλήσεις και μάλιστα επεμβάσεις, τό δέ περίεργον δτι αΰται 
προήρχοντο μάλιστα εκ τής ηγεμονικής οικογένειας' και ή εσπέρα τής παρα- 
στάσεως ήν θριαμβευτική διά τό θέαιρον, μή επαρκούν νά περιλάβη ουδέ τό 
ήμισυ τοΰ συρρεύσαντος φιλοθεάμονος πλήθους». Ή  παράστασις δμως αύτη 
είναι άλλη και πιθανώς έλαβε χώραν μετά τήν 8ην Νοεμβρίου τοΰ 1819.

Ό δέ μεταφραστής τοΰ έργου Γεώργιος Σερούϊος, λεγόμενος και Σέρβιος, 
κατήγετο από τήν Κέω (Τζιά) τών Κυκλάδων. Έσπούδασεν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει καί εν Βουκουρεστίφ, γενόμενος καθηγητής τών υιών τοΰ ήγεμόνος 
Άλ. Σούτσου. 'Ο Νικόλαος Σοΰτσος, υιός τοΰ ήγεμόνος Άλ. Σούτσου, εις 
τά ’Απομνημονεύματά του, τά όποια έδημοσιεύθησαν εν Βιέννη υπό Πανσγ. 
Ρίζου.τό 1899, σ. 8 καί 44, λέγει, δτι ή μόρφωσις αυτού, καθώς καί τών 
άδελφών του, τόσον έν Κωνσταντινουπόλει, πριν ό πατήρ του άνέλθη εις τον 
ηγεμονικόν θρόνον τής Βλαχίας (1818 —1821), όσον καί μετά τό 1821, δτε 
κατέφυγον εις Bras.ov, συνετελεΐτο υπό τήν καθοδήγησιν τοΰ καθηγητοΰ Γ. 
Σερουΐου. Ό δέ ’Αλέξανδρος Ρίζου Ραγκαβής εις τά ίδικά του ’Απομνημο
νεύματα, τόμ. Α ',’Αθήναι 1894, σ. 30, λέγει, δτι ό Σερούϊος ήτο μεταξύ τών 
πλέον έκτιμωμένων παρά τή ηγεμονική Αυλή."Οταν δ’ ό Άλ. Σοΰτσος άνήλ- 
θεν εις τον ηγεμονικόν θρόνον τής Βλαχίας, ό Σερούϊος έγένετο δεύτερος λο-
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1) A. Camariano, έ. ά. σ. 399. 2) Αυτόθι.
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γοθέτηςκαί «καθηγητής της έν Βουκουρεστίαρ Ελληνικής Ακαδημίας» *), κατά 
τον Τρ. Ευαγγελίδην. ’Από μίαν δμως επιστολήν σταλεΐσαν εκ Βουκουρε- 
στίου επ’ ευκαιρία τής παραστάσεως τής τραγωδίας «Θάνατος τοϋ Καίσαρος» 
καί δημοσιευθεισαν έν τώ Λογίιυ Έρμη, Βιέννη 1819, σ. 582, μανθάνομεν, 
δτι δ Σερουϊος ήτο καθηγητής τής ηγεμονικής Αυλής, ούχί ιδέ τής ήγεμονι- 
κής ’Ακαδημίας. Μετά τήν έκρηξιν τής ελληνικής έπαναστάσεως δ Σερουϊος 
ήκολούθησε τήν οικογένειαν του ήγεμόνος εις Bras,ον, ένθα πολλάκις τήν 
έβοήθησε χρηματικώς, διότι εύρίσκετο εις οϊκτράν οικονομικήν κατάστασιν. 
Άργότερον κατελθών εις τήν Έλλάδχ εΐργάσθη μετά τοϋ Κ. Άσωπίου και 
τοϋ Γ. Γενναδίου διά τήν ϊδρυσιν τοϋ γυμνασίου Χαλκίδος.Ό ’ίδιος ύπήρξεν 
δ ιδρυτής των γυμνασίων Μεσολογγίου κα'ι Σΰρου. Εις τό γυμνάσιον Συρου 
παρέμεινε διευθυντής μέχρι τοϋ θανάτου του. Σημειωχέον δ’ δτι ή μετάιρρασις 
τοϋ «Θανάτου τοϋ Καίσαρος» υπό τοϋ Σερουΐου παρέμεινε πιθανώς έν χειρό
γραφη), διότι εις οϋδεμίαν ελληνικήν βιβλιογραφίαν άναφέρεται ως έκτυπω- 
θεϊσα'2). Κατά τό 1814 οί υιοί βογιάρων τινων τής Μολδαβίας φοιτώντες 
εις τήν ελληνικήν ιδιωτικήν Σχολήν τοϋ διδασκάλου Κυριάκου, μοναδικήν 
τότε έν Ίασίω, καί βλέποντες τάς μεγάλος επιτυχίας των παραστάσεων των 
Γερμανών ηθοποιών, ήθέλησαν και αυτοί νά παρουσιάσουν θεατρικά τινα 
έργα, μετά τινας δέ μήνας έδωσαν εις τήν ελληνικήν και γαλλικήν γλώσσαν 
παραστάσεις τινάς εις τά «σαλόνια τών βογιάρων», μεταξύ τών οποίων δ 
Θάνατος τοϋ Καίοαρος τοϋ Voltaire κα'ι δ Ιούνιος Βρούτος τοϋ A lfier i  
κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ T eodor B u r a d a , Istoria teatrului in Moldova 
('Ιστορία τοϋ έν Μολδαβία θεάτρου), la s ,i 1915, τόμ. I, σ. 96. ’Εκείνο τό 
όποιον δεν γνωρίζομεν είναι αν ή τραγφδία τοϋ Voltaire έπαίχθη έν τή ελ
ληνική μεταφράσει τού Σερουΐου ή εις τό γαλλικόν πρωτότυπον. Τό πιθανώ- 
τερον δμως είναι δτι δεν έδιδάχθη έν τή μεταφράσει τοϋ Σερουΐου, διότι οΰ- 
τος δεν είχεν έλθει ακόμη κατά τό 1814 εις τήν Βλαχίαν, πιστεύομεν δέ δτι 
ή μετάφρασίς του ήρχισε νά κυκλοφορή εις τά ρουμανικά πριγκιπάτα μετά 
τό 1818. Τό ίδιον έργον τοϋ Voltaire αριθμεί ακόμη δυο ελληνικός μετα
φράσεις ανεκδότους. ΤΤ μία ανήκει εις τον D. P i l i p e s c o u —Γρηγοριάδην, 
Bras,ον 1826. Τό χειρόγραφον αυτό ανήκε εις τον Em. Legrand και τώρα 
εύρίσκεται εις τά άρχεΐα τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής 
Ελλάδος ύπ’ άριθ. 140 :i). Ή  άλλη μετάφρασίς υπάρχει μαζί μέ τήν τοϋ 
«Μωάμεϋ'ϊ) ή τοϋ «Φανατισμού» τοϋ Voltaire εις έν χειρόγραφον τοϋ 
Βρεταννικοϋ μουσείου1). Τετάρτη μετάφρασίς έξεδόθη έν Άθήναις τό 1861 1 2 3 4

1) Τρ. Ε ΰαγγελ ίδου, έ. ά. 0. 407.
2) Λ. Gamariano, Spiritul revolutionar franeez si Voltaire in limba greaca

s,i romana, Bucures.ti 1946, σ. 1 I7 . ^
3) Σ π . Λ άμπρου , Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 7ος, Ά θήναι 1910, σ. 478.
4) Σ π . Λ άμπρου , Νέος Έλ?οινομνήμων, τόμ. 15ος, Ά θήνα ι 1.921, σ. 294.
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υπό του Δ. Παπανικολάου. Ό «Θάνατος τον Καίααρος» , όστις εις το θέα- 
τρον έλαβε τό όνομα « ’Ιούνιος Καΐσαρ», είναι τό πρώτον έργον, τό όποιον 
ανεβιβάσθη εις τό θέατρον της «’Ερυθρός Κρήνης». Τοϋτο στηρίζεται και 
εις χήν μαρτυρίαν τοΰ Ν. Filimon J) και εΐς την από 12 Μαρτίου 1819 εκ 
Βουκουρεστίου επιστολήν, πού έδημοσιεΰθη εΐς την «Κάλλιόπην» τής Βιέν
νης, τεύχος 8ον, 15 ’Απριλίου 1819, σελ. 64 — 65 2). Εΐς την επιστολήν αυ
τήν έσφαλμένως αποδίδεται ή μετάφρασις εΐς τον Κ. Ίατρόπουλον, διότι εΐς 
τον επόμενον αριθμόν τής «Καλλιόπης» διορθούται τό σφάλμα. Ή  Revue 
Encyclopedique τοΰ ’Απριλίου 1819, σ. 171, και τό γερμανικόν περιοδικόν 
Staats-und Gelehrte Zeitung des Hamburgisclien unparthegischen 
Correspondenten τής 4 Σεπτεμβρίου 1819, άριθ. 146, έσφαλμένως επίσης 
αναφέρουν ώς μεταφραστήν τον Vacarescu. cO Κ. Iken, Leukothea, Leip
zig 1825, II, σ. 195, και ό R. Nicolai, Geschichte der neugriechisclien 
Literatur, Leipzig 1876, σ. 150 και 199, βασιζόμενοι εΐς τήν πληροφορίαν 
τού γερμανικού περιοδικού, περιπίπτουν εΐς τό αυτό σφάλμα. Μάλιστα δ 
τελευταίος θεωρεί τον Σέρβιον καί τον Σερού'ίον δυο διάφορα πρόσωπα. Τέ
λος δ «Λόγιος Έρμης» τού 1819, σ. 582, δρθώς αναγγέλλει ώς μεταφραστήν 
τον Γ. Σέρβιον (Σερούϊον).Έκτος δέ τής ανωτέρω μεταφράσεως, δ Γεώργιος 
Σεροΰϊος μετέφρασε τον «ΜωάμεΦ», τήν «Μερόπην» καί τον «Ά γαΌό- 
κλήν» τού Voltaire. Ή  «Μερόπη» έτυποόθη εν Βουκουρεσχίφ τό 1820,
δ δέ «Μωάμεΰ'» εΐς τήν Σύρον τό 1848.

** *
Τον Μάρτιον τού 1819 δ ’Αριστίας ελαβε μέρος εΐς τήν παράστασιν 

τής « ’.Ασπασίας» ®), πρωτοτύπου έργου τού ποστελνίκου 4) ’Ιακώβου Ρίζου 
Νερουλού, εξαδέλφου τού ’Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, ήτις ειχεν οΐκτράν 
αποτυχίαν λόγφ τής αδυναμίας τού έργου1 2 3 4 5). Διά τούτο έπηκολούθησεν ή 
παράστασις τού «Θανάτου τοϋ Πατρόκλου» τού ’Αθανασίου Χριστοπού- 
λου, ήτοι τό δράμα του «Ά χιλλενς», τό δποΐον ειχεν αλλάξει τίτλον. Τούτο 
ειχεν εκδώσει δ Χριστόπουλος δμού μέ τήν « Γραμματικήν της Αίολοδω- 
ρικής», έν Βιέννη 1805, παρεστάθη δέ εν Ίασίφ πολλάκις εΐς τήν αυλήν τού 
ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου Μουρούζη. ’Έχει δ’ ώς ύπόθεσιν τήν γνωστήν έκ τής

1) IV. Fil imon,  έ. ά. σ. 184.
2) A. Camar iano , Le theatre grec a Bucarest, σ. 401—402.
3) Έν Βιέννη, έκ τής τυπογραφίας Ί. Βαρθόλδου Σουκκίου 1814.
4) Ποστέλνικος =  θαλαμηπόλος των ανακτόρων. Υπουργός των Έξτοτερικών. 

Τίτλος εύγενείας.
5) Τής αυτής αδυναμίας είναι καί ή «Π ολυξένη»  τοΰ Νερουλοΰ, ήτις έξεδόθη 

έν Βιέννη τό 1814. Αυτή διά πρώτην φοράν παρεστάθη από έρασιτέχνας ηθοποιούς 
έν Κέρκυρα τό 1817, έν Βουκουρεστίω τό 1820 καί έν Άθήναις τό 1836. Ό εκδότης 
τής « Συλλογής δ ιαφ όρω ν  τραγωδ ιών κ τ λ ,» ,  Έκ τοϋ έν Βουκουρεστίφ νεοσύστατου 
τυπογραφείου, τόμ. Α', 1820, σ. ζ', σημ. 1η, όμιλεΐ έπαινετικώς δι’ αυτήν.
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Ίλιάδος μήνιν του Άχιλλέως και άποτελεΐται εκ 4 πράξεων. Τό έργον είς 
ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασυλλάβους έγράφη εις γλώσσαν μεικτήν εκ λο- 
γιων και λαϊκών στοιχείων. Συμφώνους προς τα πρόσωπα εναλλάσσονται 
πολλάκις και άλλα μέτρα, ό δέ θρήνος του Άχιλλέως και ό μονόλογος τοΰ 
Πατρόκλου είναι εις ιαμβικούς πεντασυλλάβους και επτασυλλάβους παροξύ
τονους *).

Την 20ήν ’Απριλίου 1819 παρεστάθη εν πεζώ λόγω ή «Μερόπη»'*) 
του Voltaire κατά μετάφρασιν τοΰ Γεωργίου Σερουΐου. Εις τον πρόλογον 
της έκδόσεους « Συλλογή  δ ιαφόρω ν τραγω δ ιώ ν»  κτλ. σ. ια' — ιβ', ό εκδό
της Χριστόφορος Κρατερός γράψει: «'Ο δε φιλολογικός μεταφραστής του 
«Βρούτον» και της «Μερόπης» βέλων νά δώση μ ία ν  απόπειραν αντοϋ του 
νέου μέτρου, όχι ώς δείγμα μιμήσεως, άλλά προτροπής είς άλλους λογίους, 
έχοντας φνσιν δεξιάν είς τά τοιαντα, διά νά σκεφϋώσι και νά έπεξεργα- 
σϋώοι καλύτερα τούτο τό μέτρον, έκαμε την μετάφραοίν τον εις τό νέον 
'Ιαμβικόν, ήτις έχειροκροτήϋη είς τό βέατρον και επαινετή, παρά πάντων , 
διά τον ιδ ιωτισμόν τής γλώσσης, και την ενρνϋμ ίαν  των στίχων. 3Ακολού
θησε φαίνεται τό παράδειγμα τινών ΓΕλληνιστών όσοι έγραψαν είς αυτό τό 
είδος».

Τοιουτοτρόπως ή μετάψρασις τοΰ Σερουΐου, δημοσιευθεΐσα τό 1820, 
έγένετο εις στίχους ιαμβικούς, ενώ τό κείμενον του έργου πού παρεστάθη 
την 20ην Απριλίου τοΰ 1819 έγένετο εις τον πεζόν λόγον, όπως φαίνεται έκ 
τοΰ τίτλου της δημοσιευθείσης κατά τό 1820 μεταφράσεως. Πιθανόν δ 
Σερούϊος μετέφρασε κατά πρώτον εν τώ πεζφ και κατόπιν μετέτρεψεν αυτήν 
είς ιαμβικούς στίχους 3). Ό ’Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβης είς τά ’Απομνημονεύ
ματά του, τόμ. Α', σ. 30—31, λέγει, ότι, δτε ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος επί της 
ηγεμονίας τοΰ Καρατζά εύρίσκετο έν Κωνσταντινουπόλει, δ Γεώργιος Σε- 
ρούϊος, καθηγητής τών τέκνων τοΰ Σούτσου, θέλων νά εξύψωση τό φρόνημα 
αυτών προς παν εΰγενές καί υψηλόν, μετέφραζεν έμμέτρως έκ της γαλλικής 1 2 3

1) Πρώτη έκδοσις έν Βιέννη 1805. ΓΙρβλ. καί τάς εκδόσεις Κέρκυρας 1814» 
Βιέννης 1817, Βιέννης 1818, Βιέννης 1821 μέ μετάφρασιν είς την γερμανικήν, Παρι
σινόν 18158, 1841, 1864, Σερρών 1879 κτλ. R. Ortiz, έ. ά. σ. 219, 265 κέξ., 280 καί Ν. 
Λ άσκαρη , έ. ά. σ. 1133—134.

2) Πρβλ. «Μ ΕΡΟΠ Η  | ΤΡΑΓΩΔΙΑ. I Μ ετάφ ραο ις  έλευ&έρα έκ  τον  γ α λ λ ι
κ ό ν  ε ίς  τό νέον ’Ι α μ β ικ ό ν .  | Παρεστά&η ε ίς  τό π ε ζ ό ν  έν τώ  έντανϋ·α Θ εάτρω , 
π ρώ τη ν  φ οράν κατά  | την 20  Α π ρ ιλ ίο υ  τον  1819 έτους  | έκ  του  έν Β ουκουρε- 
στ ίω  νεο ουοτά του  | Τ υπ ογραφ ε ίο υ  | 1 8 2 0 » .  Ή «Μ ερόπ η »  αποτελεί τον β' τόμον 
τής «Σ υλλογής δ ιαφ όρω ν τραγω δ ιώ ν»  κτλ. Έν Βουκουρεστίφ 1820. Βλ. περιγρα
φήν τοΰ βιβλίου έν I. Β ϊα η ι ι—Ν. Hodos, — I)an. S im on e s cu , Bibliografia Roma- 
neasca Veche, τόμ. Ill, Bucures.ti 1936, σ. 348—351, άριίΚ 1087 καί 1088.

3) A. C am ariano , Spiritul Revolutionar francez s,i Voltaiae in lirnba greaca 
s,i Roraana, a. 124.
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δραματικά έργα σχετικά μέ τά άπασχολούντα τούς "Ελληνας ζητήματα και 
έκάλει τούς μαθητάς του νά τά παριστάνουν. Μεταξύ των υπό των τέκνων 
τού ήγεμόνος παρασταιθέντων έργων είναι καί ή « Μ ερόηη » , έν τό) δποίφ 
τον ρόλον της Μερόπη: έπαιξε ή εύγενής καί ωραία «Δομνίτσα» Ραλλού. 
Έκ της πληροφορίας ταυτης τού ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή συνάγεται, δτι ή 
«Μ ερόπη » τού Voltaire μετεφράσθη υπό τού Σερουίου έν Κωνσταν)πόλει 
έτη τινά προ της παραστάσεοις καί δημοσιευσεως αυτής έν Βουκουρεστίφ *).

Τον Μάϊον τού 1819 παρεστάΟη ό «Θεμιστοκλής» τού Μεταστασίου 
κατά διασκευήν τού Γεωργίου Ρουσιάδου -). Διά τάς παραστάσεις αύτάς 
έγράφη μία πολύ κολακευτική σημείωσις εις τήν « Καλλιόπην» τής Βιέννης, 
τεύχος ΙΔ', 15ης ’Ιουλίου 1819, σ. 186, άναφερομένη εις τούς ηθοποιούς, 
τούς μεταφραστάς των έργων καί τον διευθυντήν τού θεάτρου. Εις όλα αυτά 
τά έργα δ Κ. Άριστίας έδειξε τό ύπέροχον αυτού τάλαντον, την δέ 2 ϊην 
Νοεμβρίου τού 1819 έστερέωσεν ακόμη περισσότερον τήν δικαίαν φήμην, τήν 
οποίαν άπέκτησεν ώς λαμπρός ηθοποιός, μέ τήν παράστασιν τού « Ό ρ έ -  
στον»  η) τού Alfieri, ενός από τά έπαναστατικώτερα δράματα τού ’ Ιταλικού 
θεάτρου. 'Ο D. Ollanescu, έ.ά. σ. 87, αποδίδει τήν μετάφρασιν τού «’Ορέ- 
στου» τού Alfieri εις τον Ρίζον καί τού «Φιλίππου τον Β ' »  εις τον Μάν
την. Ποιοι δμως είναι αυτοί οΐ Ρίζος καί Μόντης ; 'Ο ’Ιάκωβος Ρίζος Ραγ- 
καβής ή δ Ίακωβάκης Ρίζος Νερουλός καί δ ’Ιταλός ποιητής Monti ; 'Ο R. 
Ortiz, έ.ά. σ. 344, θεωρεί ώς μεταφραστήν τον Χριστόφορον Κρατερόν, γνω
στόν εκδότην τής «Συλλογής διαφόρων τραγωδιών» κτλ.'Ο δέ Ν. Λάσκαρης, 
έ. α. τόμ. Β ',Έ ν Άθήναις 1939, σελ. 59, σημ. 1η, παραπέμπων εις τον D. 1 2 3

1) Έν τή « ‘Ε λλην ικ ή  Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία » των Δ. Γ ή ιν η —Β . Μ έξα, Ά θήνα ι 1989 
τόμ. Α', σ. 203, άριΟ\ 1273, εσφαλμένος άναφέρεται οτι ή «Μ ερόπ η»  είναι έργον τοϋ 
V. A lfieri. Περί δέ της μεταφράσεως αύτής υπό  Γεωργίου Σερουίου αναφέρει καί ό ’Ι ά 
κωβος Ρ ίζ ο ς  Ν ερουλός, έ. α. σ. 157. Πρβλ. καί eΕ ρμής ό Λ όγιος, Βιέννη 1819, σ. 582·

2) Περί τοϋ λογίου τούτου βλ. Π. Ν. Λ ιούφη , 'Ιστορία τής Κοζάνης,Έν Άθή" 
ναις 1924, σ. 218. Ν. Π. Δ ελιαλή, ’Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδοσις Παύλου 
Χαρίση μετά ιστορικών σημεαόσεων περί των έν Ουγγαρία καί Αυστρία ελληνικών 
κοινοτήτων, Έν Κοζάνη 1935, σ. 59. Τ ρ. Ε ϋαγγελ ίδου, άρίλρον Γ. Ρουσιάδης έν τή 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. ΚΑ', Ά θή ναι 1933, σ. 270. R. Ortiz, έ. ά· 
σ. 268. Τό 1838 έξετυπώΟη έν Βιέννη ή υπό τοϋ Ρουσιάδου μετάφρασις τοϋ « Θ ε μ ι
στοκλέους»  τοϋ Μεταστασίου.

3) «Ο  ΡΕ ΣΤΗ Σ. | ΤΡΑΓΩΔΙΑ. | Σ υγγραφ ε ΐσα  π α ρ ά  | τοϋ Β ΙΚ Τ Ω Ρ Ο Σ  ( s i c )  
ΑΛΦΙΕΡΟΥ, | έκ  τής ’Ι τ α λ ικ ή ς  μ ε τα φ ρ α σ θ ε ΐσ α  ε ις  \ τήν κ α θ ο μ ιλ ο υ μ έ ν η ν  ημών 
δ ιά λεκ τον . | Εκ τοϋ  έν Β ο υ κ ο υ ρ εσ τ ίφ  νεοουατάτου  τυπ ο γρ αφ ε ίο υ , j 1820 . Βλέπε 
περιγραφήν τοϋ έργου έν /. Bianu — N. H odos,—Ban S im on escu , έ. ά. τόμ. I ll, σ. 
348 καί 357, άριθ. 1087 καί 1091. Δ. Σ . Γ κ ίν η —Β αλ. Μ έξα , 'Ελληνική Βιβλιογρα. 
φία, Έν Ά θήνα ις 1939, τόμ. Α', σ. 203, άριθ. * 1273, σ. 236, άριθ. * 1514, σ. 394, 
άριθ. 26ί.'3, σ. 437, άριθ. * 3006,
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Ollanescu, ε.ά. σ. 37, άποδίδων και3 αυτόν την μετάφοασιν εις τον Ραγ- 
καβήν.’Αλλ’ έάν μεταφραστής τοϋ «Ό ρέστον» τοϋ V. Alfieri θά ήτο πράγ
ματι ό ’Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβης, τοΰτο θά ήτο εις ημάς γνο.)σιόν από τάς 
συγχρόνους ελληνικός πηγάς, διότι, η προσωπικότης καί ή λογοτεχνική δρά- 
σις αυτού ήσαν αρκούντως γνωσταί !). Ό ίδιος ό Ν. Λάσκαρης παλαιότερον 
του 1939 εγραφεν orι μεταφραστής τοΰ «Όρέατου» του V. Alfieri είναι 
Άντΰπας τις 2). 'Όθεν τό μόνον ακριβές είναι δτι άγνοοΰμεν τον πραγματι
κόν μεταφραστήν τοΰ «Ό ρεστου».Ε ίς τό εξώφυλλου τής έκδόσεως τοΰ 13ου- 
κουρεστίου τοΰ 1820 αναγράφεται, οτι παρεστάθη έκεΐ διά πρώτην φοράν 
τήν 21ην Νοεμβρίου τοΰ 1819. Τοΰτο είναι αληθές, διότι μόνον μερικά! 
σκηναι από τό έργον παρεοτάθησαν τό 1817 ε’ις τό πρόχειρον θεατρίδιον 
τής Ραλλοΰς Καρατζά 3).

Κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ 1820 ό Έλλληνικός θίασος τοΰ Βουκου- 
ρεστίου, δστις έν τω μεταξύ είχεν αΰξηθή διά νέων καί αξιόλογων μελών, 
άνεβίβασεν εις τήν σκηνήν και νέα έργα, ώε παραδείγματος χάριν τήν «Πολυ
ξένη ν» 4) τοϋ ’Ιακώβου Ρίζου Νερουλού, αλλά κυρίως επανέλαβε τάς παρα
στάσεις δραμάτων, άτινα προηγουμένως είχε παρουσιάσει, δπως τον « Θ ε -  
μιατολέα» τοΰ Μεταστασίου και τήν « Μ ερόπην»  τοΰ Voltaire. Εξαιρετι
κήν επιτυχίαν εϊχεν ή παράστασις τοΰ «Βρούτον» τού Voltaire 5). Εις τήν 
παράστασιν αυτήν ό Άριστίας έπαιξεν ώς Τίτος, ό ’Ιωάννης Σωμάκης ώς 
Βροΰτος και ώς Τυλλία ή έκ Θεσσαλονίκης Κάκη Μαρία Παπα-Τωάννου. 1 2 3 4 5

1) Πρβλ. A. C am ariano , Spiritul revolut.ionar francez κτλ. σ. 112.
2) Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ Δ', Ά θήναι 1928, σ. 119.
3) /?■ O rtiz , έ. ά. σ. 296. Γ0 «* Ο ρέστης»  έξεδόθη εν Κέρκυρα τό 1825 έκ τής 

τυπογραφίας τής Λιοικήσεως καί ειτα τό 1836 έν Σμύρνη. Τό 1826 μετεφράσθη εις 
τήν ά,πλοελ,ληνικήν υπό Π. Π ετρ ίδου  καί έξεδόθη έν Κέρκυρα.Όμοίως τό 1827 μετε- 
φράσθη έν Κέρκυρα υπό τού Ί .  Π ετρ ιτξοπ ούλου . Τό δέ 1840 έδημοσιεύΰη καί άλλη 
μετάφρασις αύτοϋ έν ’Λθήναις υπό τά αρχικά I .  Δ. Μ. Μέ τον « ’Ο ρέατην»  έδόθη ή 
πρώτη έπίσημος παράστασις έν Κωνσταντινουπόλει τό 1861.

4) Ή «Π ο?ινξένη»  δεν ένθουσιάζει καθ'όλου τούς θεατός λόγω τής σκηνικής 
αδυναμίας τοΰ έργου. Παρασταθεΐσα τόν Ιανουάριον τοϋ 1820 εις τό θέατρον τοΰ 
Βουκουρεστίου κατεκρίθη άργότερον υπό τοΰ Μ . Σ χ ιν α  εις τό «Π ερί το ν  έν Α·&ή 
να ις  ·&εάτρου» άρθρον του, δημοσιευθ'έν εις τό περιοδικόν « Θ εατής» άριθ. 1 
Ά θήναι 25 Όκτω(3ρίου 1836, σ 25 — 26, ότε τό έργον άνεβιβάσθη εις τό έν Άθήναις 
θέατρον Σκοντζοπούλου τόν Σεπτέμβιον τοΰ 1836. Βλ. Ν. Β έη  (Bees), Τό πρώτον 
Νεοαθηναϊκόν θέατρον, περιοδ. Νέα Εστία, έτος 1Β’, Ά θήναι 1938, τόμ. ΚΔ", τεΰ' 
χος 287, σ. 1594—1596. Κατά τό 1845 μετεφράσθη ρουμανιστί υπό τοΰ Α. Η. Zot. 
Πρώτην δέ φοράν παρεστάθη έν Κέρκυρα τό 1817.

5) Όρθότατα αναγράφεται εις τήν έκδοσιν τοΰ Βουκουρεστίου τοΰ 1820 ότι ό 
« Β ροΰ τος»  παρεστάθη διά πριότην φοράν τήν 17ην Μαρτίου τοΰ 1820, έφ’ όσον, ώς 
εΐδομεν ανωτέρω, σκηναι μόνον έξ αύτοΰ παρεοτάθησαν διά πρώτην φοράν τό 1817 
εϊς τό θ'εατρίδιον τής Ραλλοΰς Καρατζά έν Βουκουρεστίφ.
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Μετά μίαν δέ δευτέρων παράστασιν τοΰ «Βοουτου» έπαιξαν έκ νέου τον 
«Θεμιστοχλέα» και την «Μερόπην» *).

Τον Μάϊον τοΰ 1820 παρεστάδη μεγαλοπρεπώς δ «Φίλιππος Β'»2) τοΰ 
Alfieri μέ πρωταγωνιστάς τον Κ. ’Αριστίαν ώς Φίλιππον καί την Κάκη Μα
ρίαν Παπα-Ταιάννου ας Ισαβέλλαν.Ώς να εγνώριζον δ5 οτι θά ήτο ή τελευταία 
παράστασις τοΰ ενδόξου έλληνικοΰ θεάτρου, είχον φροντίσει διά τά «κοστού
μια» και τον υπόλοιπον στολισμόν της σκηνής, δστις ύπήρξεν άνοδτερος παν
τός προηγουμένου. Οΐ πρωταγωνισταί Άριστίας καί Κάκη Μαρία Παπα— 
Ίωάννου έθριάμβευσαν την εσπέραν εκείνην.

Έκτος δέ των ανωτέρω έργων εις το Ελληνικόν δέατρον τοΰ Βουκουρε- 
στίου έπαίχθησαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, άγνωστον ακριβώς 
πότε, καί άλλα δράματα 3) δπως π. χ. ή «Ζαΐρα» καί δ Μωάμεθ τοΰ Vol
taire 4) καί δ Άριατόδημος τοΰ Monti 5). Ό ίδιος δ Γ. Σεροΰϊος, δστις 
μετέφρασε τον «Θάνατον τοϋ Καίααρος» καί την «Μερόπην» τοΰ Vol
taire, είναι δ μεταφραστής καί τοΰ «.Μ ωάμεθ».Ή  μετάφρασις γενομένη εις 
στίχους είναι έλευθέρα καί εις πολλά σημεία διάφορος τοΰ πρωτοτύπου.Αΰτη 
έδημοσιεύθη εν Σύρω τό 1348, δτε δ συγγραφεύς διηύδυνε τό εκεί γυμνά- 
σιον. Τό 1823 δ Άλέξ. Ρ. Ραγκαβης άγνοών την προηγουμένην εργασίαν 1 2 3 4 5

1) Ν. Λ άσκαρη , ε. ά. τόμ. Α', σ. 239.
2) ΦΙΛΙΠΠΟΣ  1 ΤΡΑΓΩΔΙΑ \ Σ υ γ γ ρ α φ ε ΐο α  π α ρ ά  το ν  | Β ΙΚ Τ Ω Ρ Ο Σ  ( s i c )  

ΑΛΦΙΕΡΟΥ I κ α ι έκ  τής ( s i c )  'Ι τ α λ ικ ή ς  μ ε τα φ ρ α α θ ε ΐσ α  ε ις  την  | κ α θ ο μ ιλ ο υ μ έ 
νην ημώ ν δ ιά λεκ τον . || Παρ ε σ τά θ η  ε ις  τό  έν Β ου κου ρ εσ τ ίω  θ έα τρ ο ν  | π ρώ τη ν  φ ο 
ράν κ α τά  τον  Μ ά ϊον  το ν  1820 .  || Έ κ τον έν Β ο ν κ ο υ ρ εσ τ ίω  νεο ονο τά του  τ υ π ο γ ρ α 
φ ε ίο υ  | 1820 . Βλ. lo a n  B ianu  — Ν. H oilos,— Dan. S im on escu , έ. a. τόμ. Ill, σ. 348— 
351, άρ. 1087 καί 1090. Ό μεταφραστής κατά τον Ν. Λ άσκαρην  είναι ό ίδιος μέ 
τον μεταφραστήν τοΰ «Όρέστου», δηλαδή ό Άντύπας. Ν. Λ άακαρη , Ό V. Alfieri 
έν τώ Έλληνικφ θεάτρω, Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Δ', Ά θή να ι 1928, 
σ. 119. ‘Η μετάφρασις έγένετο εις τόν πεζόν λόγον άντιθέτως μέ τήν μετάφρασιν τοΰ 
«Β ρ ο ύ το υ » καί τής «Μ ερόπ ης»  τοΰ Voltaire, ήτις είναι εις στίχους ιαμβικούς. Ίδέ 
R. O rtiz, έ.ά. σ. 293—301 καί 318—324. Τόν « Ό ρ έο τ η ν» καί τόν « Φ ίλ ιπ π ο ν » τοΰ 
Alfieri μετέφρασε ρουμανιστί ο Sim eon M a rco v ic i. R. O rtiz, ε. ά. σ. 318. Ή μετά, 
φρασις τοΰ 5. M arcov ici είναι επιτυχής, διότι ό μεταφραστής έγνώριζε καλώς τόσον 
τήν ιταλικήν, οσον καί τήν ρουμανικήν γλώσσαν.

3) Ν. F i/ imon, έ. ά. σ. 18δ.
4) Ν. Fi/imon, έ. ά. σ. 185.
5) "Ισως κατά μετάφρασιν τοΰ Άριστίου έπαίχθη ό « 'Α ρ ισ τόδημος» τοΰ Ι τ α 

λού ποιητοΰ Monti, διότι, δταν τό 1840 κατήλθεν 6 ηθοποιός μας εις τάς Α θήνας, 
τόν έδίδαξεν εις τό θέαΤρον Μπούκουρα κατά ίδικήν του μετάφρασιν. Ό « Ά ρ ισ τ ό -  
δημο ς»  δ’ είναι από τά πρώτα έργα, άτινα παρεστάθησαν κατά τήν ΐδρυσιν τοΰ έν 
Έρμουπόλει Σύρου θεάτρου τό 1830. Μετάφρασις τοΰ έργου έξεδόθη διά πρώτην 
φοράν υπό τοΰ Θ εμ ισ τοκλ έους  Έ λ ευ θ ε ρ ιά δ ο υ  έν 'Ερμουπόλει τό 1835. Έπηκολού" 
θησαν δύο άλλαι εκδόσεις, τό 1862 έν ΆΟήναις καί τό 1879 Έν Σμύρνη.
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τοΰ Σερου'ίου μετέφρασε και αυτός έν Όδησσφ τον «Μ ωάμεθ»  του Vol
taire J). Γνωρίζομεν επίσης την ύπαρξιν μεταφράσεως ανώνυμου τίνος εύρι- 
σκομένην εις τό ύπ' άριθμ. 1 0 0 7 8  χειρόγραφον τοΰ Βρεταννικοϋ Μουσείου5), 
ήτις ίσως να άποτελή άντίγραφον της μεταφράσεως τοΰ Γ. Σερου'ίου. Μία άλλη 
μετάφρασις τοΰ αυτού έργου έγένετο υπό της Φωτεινής Θ Ε παφή  3) μετά 
την τοΰ Σερου'ίου, έδημοσιεύθη δ’ έν Σάμφ τό 1832, ήτοι δέκα ε£ έτη ένω- 
ρίτερον της έκδόσεοκ τοΰ Σερου'ίου4) . Σημειωτέον δ3 οτι ή «Ζαΐρα»  τοΰ Vol
taire μετεφράσθη υπό τοΰ 'Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβη και έδημοσιεύθη δμοΰ 
μετά της «Φαίδρας»  τοΰ Racine και τοΰ «Κ ίν ν α »  τοΰ Corneille εις τάς 
'Αθήνας τό 1836 μετά τοΰ γαλλικοΰ κειμένουν «eii regard» *).

Βλέποντες τάς τόσον σοβαρά; επιτυχίας των νεαρών Έλλήνοιν και οί. 
Ρουμάνοι, οϊ σπουδάζοντες εις την ρουμανικήν Σχολήν τοΰ Γεωργίου L a
zar, ήσθάνθησαν ποιαν τινα ζηλοτυπίαν διά τούς ξένους, οί όποιοι κατοδρ- 
θωσαν νά παρουσιάσουν εις την Βλαχίαν ίδρυμα τόσον κοινωφελές, ω: τό 
θέατρον, και άπεφάσισαν και αυτοί νά μή υστερήσουν. Διά τοΰτο έξελέγη- 
σαν μεταξύ αυτών εκείνοι, οίτινες εΐχον την φυσικήν κλίσιν, ήρχισαν τήν ερ
γασίαν καί έντός μικρού χρονικού διαστήματος επέτυχαν νά αναβιβάσουν έπί 
σκηνής τήν 'Εκάβην  τοΰ Εύριπίδου εις ρουμανικήν μετάφρασιν, γενομένην 
υπό τοΰ Ά . Νανέσκου (A. Nanescu). Εις τήν παράστασιν έλαβε μέρος ώς 
ηθοποιός καί ό ίδιος ό μεταφραστής. Ό  δέ ρόλος τής Εκάβης άνετέθη εις 
τον Joan Eliade Radulescu. Αυτό υπήρξε τό πρώτον θεατρικόν έργον έν 
τή ρουμανική γλώσση, τό όποιον έπαίχθη εις τό Βουκουρέσιιον είτε κατά τό 
1819 είτε κατά τό 1820. (]) Είναι πολύ φυσικόν οτι ή έντονος θεατρική κί- 
νησις τών Ελλήνων τοΰ Βουκουρεστίου είχεν ως αποτέλεσμα τήν άφΰπνισιν 
τοΰ καλλιτεχνικού αισθήματος καί εις τούς Ρουμάνους, οίτινες ήρχισαν καί 
αυτοί νά μιμούνται, ώς είπομεν, τούς "Ελληνας έρασιτέχνας ηθοποιούς. Αΐ 
τραγωδίαι τών Voltaire καί Alfieri, τών κυριωτέρων έκπροσοδπων τής έπα- 
ναστατικής καί φίλελευθέρας δραματικής ποιήσεως κατά τήν έποχήν εκείνην, 
άναβιβασθεισαι έπί τής σκηνής τού έν Βουκουρεστίφ ελληνικού θεάτρου από 
τούς νέους "Ελληνας έρασιτέχνας ηθοποιούς μέ κορυφαΐον τον Κωνσταντίνον 1 2 3 4 5 6

1 ) Ή μετάφρασις τοΰ Ραγκαβη άπωλέσθη.
2) Σ π .  Λ άμπρον , Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. ΙΕ', Ά θήνα ι 1921, σ. 294.
3) Δ. Γ χ ίν η —Β. Μ έξα, Ελληνική Βιβλιογραφία, τόμ. Λ', Ά θήνα ι 1939, σ. 329 

άριθ·. 2214.
4) A. Camariano, Spiritul revolut.ionar francez κτλ. σ. 125—126.
5) A. C am arian o , έ. ά. σ. 126 —129.
6) D. Ollanescu, έ. ά. σ. 37. Ν. Λ άοκαρη, έ. ά. τόμ. Λ', σ. 244—246. Al. Cio- 

r a n e s c u , Vittorio Alfieri s i teatrul Romanesc έν Universal Literar, Bucures,ti 
an. LI, άρ. 24, 13 ’Ιουνίου 1912. T/ι. B u rada , Cercetari asupra Scoalei Filarmo· 
nice din Bucares.ti 1833 — 1837 έν Convorbiri Literare, τόμος XXIV, Bueures,ti 
T89O σ. 4·
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Κυριάκόν Άριστίαν, έσχον ζωηράν και αποτελεσματικήν έπίδρασιν δχι μόνον 
εις τάς ψυχάς των Ελλήνων, αλλά και των Ρουμάνων, οιτινες έσύχναζον εις 
τό μοναδικόν προ τοϋ 1821 θέατρον τη: «Έ ρυ^ράς  Κρήνης»  τοϋ Βουκου- 
ρεστίου. 'Ο φιλελευθερισμός και αΐ έπαναστατικαί ιδέαι, τάς οποίας εδίδα- 
σκον τά ανωτέρω έργα των ποιητών αυτών, άπετέλουν την απαραίτητον πνευ
ματικήν τροφήν, την οποίαν ή Φιλική Εταιρεία τών "Ελλήνων ήθελε νά προσ- 
φέρη εις την νεολαίαν. *)

Παραλλήλως δέ προς τό πνεύμα τοΰ άγώνος, τής αυτοθυσίας και του 
ηρωισμού, πού επεδείκνυαν οϊ ήρωες τών Βολταιρικών καί Άλφιερικών τρα- 
γφδιών, άφυπνίζετο καί ή ιδέα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας καί τήςΐδρύ- 
σεως εθνικού ρουμανικού θεάτρου, τό όποιον βραδύτερον ΐδρύθη έν Βου- 
κουρεστίιρ υπό τών Κωνσταντίνου Κυριάκού Άριστία, Joan Eliade Radu- 
lescu καί τών φίλων των.

Τό θέατρον τής «Έρνΰ'ρας Κ ρή νη ς », πού άνέδειξε ως δόκιμον ηθο
ποιόν τόν Άριστίαν, υπήρξε περίφημος σχολή πατριωτισμού, άνωτέρας ηθι
κής μορφώσεως καί πνευματικόν κέντρον, ένθα οι νέοι εβαπτίζοντο εις τά νά
ματα τών εθνικών ιδεωδών καί έγαλουχούντο μέ τήν ιδέαν, τήν οποίαν έσυμ- 
βόλιζον οι στίχοι τού πρωτομάρτυρας τής Ελληνικής ανεξαρτησίας Ρήγα τοΰ 
Βελεστινλή :

Καλύτερα μ ιας  ώρας ελενϋερη ζωή 
ΙΙαρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

’Αλλά συγχρόνως τό μικρόν εκείνο εις χώρον καί πτωχόν είς διακόσμη- 
σιν, αλλά μέγα εις δράσιν καί αποστολήν θέατρον, έδημιουρ/ησε ιόν καλύ
τερον παράγοντα, τόν όποιον άργότερον έχρειάζετο ή εθνική ρουμανική σκηνή. 
Ό  παράγων ούτος ήτο ό ενθουσιώδης ηθοποιός Κων)τΙνος Κυριάκός Άρι- 
στίας, περί τού οποίου επραγματευθην διά μακρών εις τόν ΙΖ' τόμον τού πε
ριοδικού τούτου.

Β'
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΙΑ

1. Νικόλαος Ά ντρονέσκου. Ούτος ήτο προικισμένος μέ μεγάλην κλί- 
σιν προς τό δράμα διερμηνεύων τούς διαφόρους ρόλους κατά τρόπον όλως 
πρωτότυπον. Ή  φωνή του ήτο γλυκεία, ιδιαιτέρως δ’ εκαλλιέργησεν αυτήν 
παρακολουθήσας μαθήματα φωνητικής μουσικής. Ό Άντρονέσκου ήτο υψη
λός καί μελαψός είς τό πρόσωπον κατά τόν D. Ollatiescu. ή .Εις τό παίξι- 
μόν του υπήρξε θερμός, δυσκόλως δ’ άνελάμβανε δευτερεύοντας ρόλους ή ολί
γον συμπαθείς.'Όταν π.χ. ό Άριστίας άνέθεσεν εις τόν Ίιυάννην Κουρήν τόν 1

1) Λΐ. C ioran es cu , έ. ά. άριθ·. 24.
2) [). O lla n cs cu , έ. ά. σ. 101.
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ρόλον τοΰ Σαούλ εις to ομώνυμον έργον τοΰ V. Alfieri (1 Δεκεμβρίου 1837), 
ό Άντρονέσκου έγκατέλειψε τήν σκηνήν. "Οταν δέ παριστάνοντο υπό των μα
θητών τής Φιλαρμονικής Σχολής Βουκουρεστίου τά έργα του Voltaire, ου- 
τος άνελάμβανε τους κυρίους ρόλους. Ούτω παρέστησε τον Μωάμεθ εις τον 
«Μωάμεθ ή Φανατισμόν» του Voltaire, τον Zamor εις την «Άλζίραν» του 
Voltaire καί τόν Orosman εις την «Ζαΐραν» τοϋ Voltaire.Επίσης ύπεδυθη 
τον Arzace εις την «Σεμίραμιν» του Rossini κ. α. Πλήν δέ τής μαθητείας 
του εις την Φιλαρμονικήν Σχολήν Βουκουρεστίου, εις ήν έδίδασκεν ό Άρι- 
στίας, έφοίτησε καί εις τήν Σχολήν τοΰ 'Αγίου Σάββα, δπου τόν άπαντώμεν 
να βραβεύεται εις διάφορα μαθήματα κατά τό 1836—1838. ’Έπειτα παρη- 
κολούθησε τήν νομικήν διδασκαλίαν τοΰ C. Moroiu, πού τόν παρεσκεύασε 
διά τήν είσοδόν του εις τόν δικαστικόν κλάδον. Τό 1870—71 διετέλεσε κα
θηγητής τής απαγγελίας καί ηθοποιίας εις τό «Ίνστιτοΰτον Ελευθερίας» 
«Traian», ένθα έκτος τής διδασκαλίας παρεσκεύαζε τούς μαθητάς του εις 
τήν παράστασιν θεατρικών έργων έπ’ ευκαιρία τής απονομής τών βραβείων, 
πού τό Ίνστιτοΰτον προσέφερεν εις τούς άρίστους εκ τών μαθητών. Ό  Ν. 
Άντρονέσκου άπέθανεν εις ηλικίαν 65 ετών ‘).

2. Κ ω νσταντ ίνο ς  Ό λλανέσκου .  Ούτος έγεννήθη εις τό Βουκουρέστιον 
τό 1816, διήλθε τήν παιδικήν του ηλικίαν εις τό Pitesci μαζί μέ τούς έκ 
μητρός συγγενείς του αδελφούς Μπρατιάνου καί έδιδάχθη κατ’ οίκον τήν 
ελληνικήν καί ρουμανικήν γλώσσαν. Τό 1830 εΐσήλθεν εις τό Κολλέγιον ή 
Σχολήν ή Ακαδημίαν τοΰ Αγίου Σάββα, ένθα παρηκολοΰθησε τά μαθήματα 
τών Ελλήνων καθηγητών Ίωαννίδου καί Άριστία. Τό 1834 εΐσήχθη εις 
τήν Φιλαρμονικήν Σχολήν Βουκουρεστίου. Ό  Άριστίας, πού συνεδέετο μέ 
αυτόν δι3 οικογενειακών δεσμών, τόν προσέλαβεν εις τόν ιδιαίτερον μαθητι
κόν κύκλον, τόν όποιον κατήρτισεν εις τήν αίθουσαν Κουμπινεάνου. Ό Όλ* 
λανέσκου κατόπιν έλαβε μέρος εις πρωτεύοντάς τινας ρόλους διαφόρων θεα
τρικών έργων, μεταφρασθέντων έκ τής γαλλικής καί ιταλικής εις τήν ρουμα
νικήν γλώσσαν. Ούτως εις τήν κωμερδίαν τοΰ Moliere «Αϊ πανουργίαι τοΰ 
Scapin» κατά μετάφρασιν τοΰ C. Rasti, Bucur. 1835, έπαιξεν ώς Σίλβε- 
στρος (30 ’Οκτωβρίου 1835), εις δέ τήν κωμιρδίαν τοΰ αύτοΰ συγγραφέως 
«Ό  έρως ιατρός» κατά μετάφρασιν τοΰ Έμμ. Florescu (7 Δεκεμβρίου 1835) 
ύπεδυθη τόν ρόλον τοΰ ιατρού Bahis, εις δέ τόν «Σαούλ» τοΰ Alfieri κατά 
μετάφρασιν τοΰ Κ. Άριστία ύπεδυθη τόν ρόλον τοΰ David. Μετά τήν διά- 
λυσιν τής «Φιλαρμονικής Εταιρείας» καταταγεΐς εις τόν στρατόν άπεστάλη 
μετά τών συνομηλίκων του Καλινέσκου, Φιλιππέσκου, Κυριακίδου, Κουλό- 
γλου, Ρακότα καί Πλεσοϊάνου εις τήν Ρωσσίαν προς συμπλήρο)σιν τών στρα
τιωτικών του σπουδών. Έπιστρέψας από έκεϊ καί καταλαβών στρατιωτικόν 1

1) Gazeta Teatrului, Bucur. 1835—36. D. Qllanescu , έ. ou σ. 101·—102.
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αξίωμα εΐς Φωξανι, ένυμφεύθη την Μαρίαν Καλογιάννη (1848). Τό 1851 
παραιτηθείς από τό στράτευμα ιδιωτέυσε, βραδύτεροι1 έπολιτεύθη, άπέθανε 
δέ την 7ην Μαρτίου 1884 ').

3. Κ. Μιχαλάκης. Ούτος όνομασθείς βραδύτερον Μιχαηλένου υπήρξε 
μέχρι τέλους τοΰ βίου του πιστός εις τό θέατρον. ’Από μικρός άπεμιμεΤτο μέ 
τόσην επιτυχίαν τούς διδασκάλους του καί προ πάντων τον Κων)νον Άρι- 
στίαν, ώστε κάποτε οί συμμαθηταί του τόν έπεισαν νά άνέλθη επί της έδρας 
και νά άπαγγείλη ώς δ διδάσκαλός των. Την στιγμήν εκείνην απροόπτους εΐ- 
σήλθεν δ Άριστίας μη γενόμενος ύπ’ αυτού αντιληπτός και παρηκολούθησε 
τόν μαθητήν χωρίς νά τόν διακόψη. "Οταν έτελείωσεν δ Μιχαλάκης την απαγ
γελίαν, δ Άριστίας πλησιάσας αυτόν τόν έκτύπησεν εΰμενώς εις τόν ώμον 
λέγων : «Άφερίμ, εσύ θά γίνη; μεγάλος ηθοποιός» ! Πράγματι, δ Μιχαλά
κης εγένετο καθηγητής εις την «Φιλαρμονικήν Σχολήν» Βουκουρεστίου και 
έ'παιξεν εις διάφορα έργα έπιτυχώς. Ούτως εις την «Σεμίραμιν» τού Rossini 
άνέλαβε τόν ρόλον τού Idreno, διεκρίθη εις τόν ρόλον τού Όκταβίου εις τάς 
«Πανουργίας τοΰδομρϊιι» τού Moliere, εΐς την «Άλζίραν» τού Voltaire έπατ- 
ξεν ώ: Alvarez, εις δέ τόν «Μουάμεθ» τού αυτού Γάλλου συγγραφέως ώς 
Omar. Τό 1844 διηύθυνε μετά τού Κ. Καράτζαλη * 2) τό θέατρον, πού συνε- 
στήθη υπό ερασιτεχνών ηθοποιών τοΰ Βουκουρεστίου, τό δέ 1849 έδημιούρ- 
γησε μετά τού ίδιου Κ. Καράτζαλη θέατρον εις την Σχολήν Λάζαρ Ότετε- 
λεσάνου εις τήν Κραϊόβαν. Έπιστρέψας εις Βουκουρέστιον δ Μιχαλάκης 
έπαιξε μέ τόν Μ. Mi 11ο εις τό θέατρον Momolo καί έπειτα εις τήν σκηνήν 
τού «Νέου Θεάτρου» μαζί μέ'τόν Κ. Καράτζαλην. Προσβληθείς δμως κατά 
τό 1855 από τυφοειδή πυρετόν άπέθανεν εΐς ηλικίαν 47 ετών. 3)

4. Ιωάννης Αασκαρέακου. Ούτος κατ’ άρχάς έπεδόθη εΐς τήν εκμά- 
θησιν τής ρουμανικής καί ελληνικής γλώσσης καί εΐς ηλικίαν 17 ετών εΐσήλ- 
θεν εις τό Κολλέγ,ιον τού Άγιου Σάββα. Κατόπιν εκ τών πρώτων ένεγράφη 
εΐς τήν Φιλαρμονικήν Σχολήν Βουκουρεστίου, άκοΰσας τά μαθήματα τού 
Άριστία καί τών άλλων καθηγητών τής Σχολής. Ό Τ. Λασκαρέσκου έπαι- 
ξεν ώς Γερόντιος εΐς τάς «Πανουργίας τού Scapin» τού Moliere, ώς Abner 
δέ εις ιόν «Σαούλ» τού Alfieri. Κατά τό 1844 έλαβε καί αυτός, ώς καί δ 
Μιχαλάκης, μέρος εΐς τό εξ ερασιτεχνών σχηματισθέν θέατρον τού Βουκουρε
στίου 4).

5. ’Ιωάννης Κονρης. Ούτος έγεννήθη εις τό Βουκουρέστιον περί τό 
1814, ώς εξάγεται εξ δσων λέγει περί αυτού δ D. Ollanescu 5). Υιός Θεο

ί)  D. O llan escu , έ. ά. σ. 102'—104.
2) Περί τοΰ ελληνικής καταγωγής μαθητου τούτου τοΰ Άριστία διέλαβον εις 

ίδιον άρθρον δημοσιευθέν εΐς τό περιοδικόν «Ελληνική Δημιουργία», έτος Β', τόμ. 
Γ', τεΰχ. 22, ’Αθήναι 1 ’Ιανουάριου 1949, σ. 32—36.

3) D. O llan escu , έ. ά. σ. 104—105. 4) D. O llan escu , ε.α. ο. 106—107.
5) Ζλ Ollanescu , έ. ά. σ. 105—106,
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δώρου τινός, κατοικοΰντος εις την συνοικίαν «"Αγιος Νικόλαος τοΰ Selari» 
εν Βουκουρεστίω, από μικρός είχε κλίσιν προς τό θέατρον. Μετά την άποπε- 
ράτωσιν τοΰ ελληνικού δημοτικού σχολείου εϊσήχθη εις την άνωτέραν Σχολήν 
τοΰ 'Αγίου Σάββα, εγένετο μαθητής τοΰ Άριστία καί έτελειοποιήθη εις τήν 
δραματικήν τέχνην. Ό Κουρής ύπεδύθη κατά τας παραστάσεις των μαθητών 
τής Φιλαρμονικής Σχολής Βουκουρεστίου κυρίους ρόλους τραγφδιών τοΰ Vol
taire καί τοΰ Alfieri. Ούτοος επαιξεν ως Zopir εις τον «Μωάμεθ ή Φανατι
σμόν», ως Lusignan εις τήν «Ζαιραν», ως Zamor εις τήν «Άλζίραν», έρ
γων τοΰ Voltaire, ώς Σαυύλ εις τό ομώνυμον εργον τοΰ Alfieri καί ως Βιρ- 
γίνιος εις τήν «Βιργινίαν» τοΰ Alfieri, πού μετέιρρασεν ό Άριστίας. Οΰτος 
έτραγούδησε καί ώς Assur εις τήν «Σεμίραμιν» τοΰ Rossini. *) Τό 1840 
ήλθεν ό Κουρής εις τήν Ελλάδα καί ένεγράφη εις τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Τότε ακριβώς είχε κατέλθει καί ό Άριστίας εϊς 
τας Αθήνας καί έπεχείρησε τήν έντάΰθα ΐδρυσιν θεάτρου.’Ολίγον δέ βραδύ- 
τερον ό Κουρής μετέβη εις Βενετίαν μαζί μέ τόνΓρηγόριον Λέχλιον καί έκεΐ- 
θεν εις Παρισίους. Εις τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν ενεγράφη ώς εθελοντής 
εις τήν λεγεώνα τών ξένων καί άπεστάλη εϊς Άλγέριον, ένθα έπολέμησε κατά 
,τών ’Αράβων. Έπιστρέψας κατόπιν εϊς Μολδοβλαχίαν έλαβε μέρος εϊς τήν 
κατά τό 1848 έκραγεΐσαν εκεΐ κατά τών Τούρκων επανάστασιν, έκτοτε δέ ύπη- 
ρέτησεν ώς καθηγητής τής γαλλικής γλοόσσης εϊς τι γυμνάσιον τοΰ Ίασίου. 
Τό 1899, πού 6 D. Ollanescu γράφει τήν 'Ιστορίαν τοΰ ρουμανικοΰ θεά
τρου, ό Κουρής ήτο 85 ετών, ήτο δέ ό μόνος επιζών έκ τών μαθητών τοΰ 
Άριστία. * 2 3)

6. Νικόλαος Δ ιαμαντής . Ούτος ύπεδύετο ρόλους ερωτικούς, πολλάκις 
δ’ έλησμόνει οτι εύρίσκετο επί τής σκηνής. Ό συμμαθητής του Λασκαρέσκου 
κάποτε ειπεν εϊς τον Άριστίαν περί αύτοΰ: «Μή τοΰ δίνετε κατά τήν παρά* 
στάσιν νά κράτη μαχαίρι, διότι είναι εϊς θέσιν νά μέ φονεύση, όταν έξοργι- 
σθή ύποκρινόμενος» *). Τφ δντι τόσον πολύ ένεσάρκωνε τον ρόλον του καί 
έταυτίζετο προς τό ύπ’ αύτοΰ ύποδυόμενον πρόσοοπον, ώστε, δταν έπαιζε τον 
Seid εις τον «Μωάμεθ» τοΰ Voltaire, εξήφθη καί δεν εγνώριζε πλέον τί έκα- 
μνε. Βραδύτερον ό δυστυχής παρεφρόνησε *).

7. Κ ω νσταντ ίνος  Δ ημητρ ίον . Ούτος ύπήρξεν έκ τών αρίστων μαθητών 
τοΰ Άριστία έν τή Σχολή τοΰ Αγίου Σάββα διακριθείς διά τήν άπέραντον 
αύτοΰ μνήμην, τήν εξαιρετικήν του απαγγελίαν και τό παίξιμόν του εϊς τον 
ρόλον τοΰ Fanor εϊς τον «Μωάμεθ» τοΰ Voltaire. To 1835 διωρίσθη κα

ί) Κριτική περί αύτοΰ ώς ήΟ-οποιοΰ έδημοσιεύ9·η είς τό Curierul Romanesc
τής 16 Δεκεμβρίου 1837, άρ. 50, σ. 199.

2) Περί αύτοΰ βλ. Revista L,iterara, άρ. 60, Bucur. 20 Νοεμβρ. 1897, σ. 472 
κέ. D· O llan escu  έ. ά. σ. 105—106.

3) D. O llanescu ,  έ. ά. σ. 109, σημ. 1. 4) D. O llan es cu , έ. ά. σ. 108—9,
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χθηγητής της ρουμανικής γλώσσης και απαγγελίας εις την «Φιλαρμονικήν 
Σχολήν» Βουκουρεοτίου ').

8. X. Μηουρλένου. Ό μαθητής ουτος του Άριστία ύπεδΰθη τον Sea- 
pin εις τήν γνωστήν κωμφδίαν τοΰ Moliere. Επίσης έλαβε μέρος εις παρά- 
στασιν τοΰ κωμειδυλλίου «Οι ανεύθυνοι» τοΰ Winterhalder και ως «ανε
ψιός» εις έτερον κωμειδΰλλιον τοΰ αΰτοΰ συγγραφέως. Προς τοΰτοις έλαβε 
μέρος εις τήν παράστασιν κωμωδίας τίνος τοΰ Moliere κατά μετάφρασιν τοΰ 
Γρ. Γκραντιστεάνου, υΐοΰ. Ό Μπουρλένου ήγάπησε κόρην τής Φαναριωτι- 
κής αριστοκρατίας και μή δυνηθείς να τήν νυμφευθή κατετάχθη εις τον στρα
τόν και έτσι έχάθη δια τό θέατρου, ενώ ήδυνατο νά έξελιχθή εις μεγάλον 
καλλιτέχνην -).

9. Ί ω .  Ραμνιταένον. Και ό μαθητής ουτος τοΰ Άριστία ύπεδΰθη 
κωμικούς ρόλους εις τάς «Πανουργίας τοΰ Sca-pin» τοΰ Moliere, αλλά μετά 
τό 1838 δεν ένεφανίσθη πλέον επί σκηνής, οΐ δέ ιστορικοί τοΰ ρουμανικοΰ 
θεάτρου ούδέν περί αύτοΰ γντορίζουν Λ).

10. Ί ω .  Πετρέσκου. Ελλείπουν περί αύτοΰ στοιχεία *).
11. Ά λ. Κιονκονλέακον. ’Ελλείπουν περί αύτοΰ στοιχεία3).
12. Τουνγκουβένου καί ειτα Μαυροδής. Ουτος έπαιξεν ώς Άονάθαν 

εις τον Σαούλ τοΰ Alfieri, αλλά μόλις καί μετά βίας ήκοΰετο ή αδύνατος 
φωνή του, καί ως Icilius εις τήν «Βιργινίαν τοΰ Alfieri. Ό Μαυροδής κα
ταγόμενος από πλουσίους γονείς ηρραβωνίθη τήν ώραιοτάτην καί χαριτω- 
μένην ηθοποιόν Εύφροσύνην Βλαστού, χωρίς όμως νά πραγματοποίηση με 
αυτήν τούς γάμους του Β).

13. °Α. Σιμιονέοκου * * * 7). ’Ελλείπουν περί αύτοΰ στοιχεία.
14. U. Μτζόλγερ fi). Ελλείπουν περί αύτοΰ στοιχεία.
15. Εύφροσύνη Βλαστόν. Έκ των μαθητριών τοΰ Άριστία τήν καλυ 

τέραν τύχην μέχρι τέλους τοΰ βίου της ειχεν ή Εύφροσύνη ή Φρόσω Βλαστού. 
Άναπτυχθεΐσα αύτη παιδιόθεν εις τήν αρχοντικήν οικίαν τοΰ Έμμ. Φλώρε- 
σκου ενωρίς έδειξε τήν φυσικήν της κλίσιν προς τό ασμα, τον χορόν καί τήν 
απαγγελίαν πεζών καί εμμέτρων έργων. Οί Βακαρέσκου, Κουμπινεάνου καί 
άλλοι έκ τών εύγενών, φίλοι τής οικογένειας Φλωρέσκου, τήν προέτρεπον νά 
καλλιεργήση επιμελώς τα φυσικά της χαρίσματα. Αΐ προτροπαί των έκαρ- 
ποφόρησαν, διότι, μόλις ήνοιξεν ή Φιλαρμονική Σχολή Βουκουρεοτίου, ή 
νεαρά Εύφροσύνη (15 ετών) ένεγράφη εις αύτήν. Παρακολουθήσασα τά μα
θήματα τοΰ Duprot, τοΰ Vaillaut καί τοΰ Άριστία σημαντικάς έπετέλεσε 
προόδους εις τάς κλασσικάς σπουδάς, τήν γαλλικήν φιλολογίαν, τήν γλώσσαν

1) D. O lla n e s cu , έ. ά. σ. 109.
3) D. O llan escu , έ. ά. σ. 108.
5) D. O lla n es cu , έ. ά. Ο. 109.
7) D. O llan es cu , έ. ά. σ. 110.

2) D. O lla n es cu , έ. ά. σ. 107—108. 
4) D. O lla n es cu , έ. ά. σ. 109.
6) D. O lla n es cu , έ. ά. σ. 110,
8) Ό· O llan escu , έ. ά. σ. 110.
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καί την λογοτεχνίαν. Μετ’ ολίγον χρονικόν διάστημα ή νεαρά Ευφρόσυνη συ- 
νεκέντρωσε περί αυτήν πλήθος καθηγητών, μαθητών καί άλλων θαυμαστών. 
Υψηλή καθώς ήτο, ωραία κατά την μορφήν καί τό σώμα, με οφθαλμούς 
ζωηρούς, ομιλητική, μέ φωνήν μελφδικήν, εύθυμος καί χαριτωμένη, ήτο 
εύκολον νά σημείωση σκηνικός επιτυχίας καί νά κατακτήση τήν αγάπην 
όλων εκείνων, οΐ όποιοι τήν έβλεπαν ή τήν ήκουαν '). Αί κυρίαι τής αρι
στοκρατίας τής εκαμνον δώρα επ' ευκαιρία τών παραστάσεών της, εκδηλού- 
σαι ούτω τον θαυμασμόν καί τήν αγάπην των προς αυτήν. Ή  Ευφροσύνη 
Βλαστού ύπεδύθη τήν Hyacintha εις τάς «Πανουργίας τού Scapin» τού 
Moliere, τήν Άλζίραν εις τό ομώνυμον έργον τού Voltaire (κατά μετάφρα- 
σιν τού Άριστίου), τήν Lucinda εις τό «Ό  έρως ιατρός» τού Moliere, τήν 
Celina εις τό κωμειδύλλιον τοϋ Winterhalder «Ό θρίαμβος τού ’Έρωτος», 
τήν Blandina εις τό κωμειδύλλιον «Οΐ ανεύθυνοι» τού ιδίου, τον Κάρολον 
Β' εις τήν Iunia τού Duval (κατά μετάφρασιν Voinescu) 1 2 3) κ. ά. «'Η δ)ίς 
Βλαστού, γράφει ό κριτικός τής εποχής (πιθανώς ό Ίω . Ήλιάδης—Ραντου- 
λέσκου), προσείλκυεν επαίνους τόσον δταν ετραγουδούσε μόνη, όσον καί όταν 
ετραγουδούσε μαζί μέ τήν συνάδελφόν της κυρίαν Καλλιόπην» *). ΤΗτο λοι
πόν ου μόνον ωραία καί ευχάριστος ηθοποιός, αλλά καί έξοχος άοιδός. 
Κατά τά τέλη τού 1836 τήν ένυμφεύθη ό εύγενής Θ. Ποπέσκου καί έκτοτε 
ή Ευφροσύνη Βλαστού έγκατέλειψε τήν σκηνήν, δεν έπαυσεν δ'μως νά καλ- 
λιεργή τό τραγούδι. Ούτως εις ένα ταξίδι της εις τήν Βιέννην έλαβε μαθή
ματα από τούς επιφανέστερους καθηγητάς τού ςίσματος τής Αυστριακής 
πρωτευούσης καί κατόπιν εις τό Παρίσι εμαθήτευσε παρά τφ Bordoni, κα
θηγητή τών πριγκιπισσών τής ’Ορλεάνης. ’Έκτοτε τό στάδιόν της λαμπρόν 
εξελίσσεται, χωρίς ο γάμος της νά τής είναι εμπόδιον. Επιτυχίας όμως δεν 
έχει τόσον εις τό Παρίσι, όσον εις τήν’Ιταλίαν, δπου καθίσταται γνωστή μέ 
τό θεατρικόν ψευδώνυμον Marcolini. Παντού δπου εγίνετο εορτή εις τά 
ανάκτορα τών ηγεμόνων καί τών πριγκίπων τής ’Ιταλίας ή φωνή της άντή* 
χει μαγευτική. Ό Rossini δι’ ολίγον χρόνον ύπήρξεν ερωτευμένος μαζί της, 
ό δέ τραγφδός Έρνέστος Rossi τήν ήγάπηοε «avec toute 1’ardeur de 
mes vingt-cing ans», ως ό ίδιος τής έξωμολογήθη. Κατά δέ τήν περίοδον 
τής αυτοκρατορίας πολλάκις επανήλθεν εις τήν Γαλλίαν, δπου έτραγούδησεν 
εις τήν Νίκαιαν καί αλλαχού τής χώρας. Ό Alphonse Rarr έγραψε δι’ αυ
τήν επαινετικώτατα άρθρα εις τάς εφημερίδας, άρθρα γεμάτα θαυμασμόν 
καί αγάπην. Εις τό Παρίσι ή Βλαστού—Ποπέσκου έδωσε συναυλίας υπό τήν 
προστασίαν τής κομήσσης Castiglione, εις δέ τήν αίθουσαν Herz είχε με- 
γάλην επιτυχίαν. Τέλος επρόκειτο νά προσληφθή εις τήν μεγάλην ’Όπεραν

1) Gazeta Teatrului, Bucur. 1836, άρ. 4.
2) Curierul Romanesc, Bucur. 1836, άρ. 60, Σεπτεμβρίου 14.
3) Curierul Romanesc, αυτόθι.
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των Παρισίων, άλλ’ ευτυχώς δια την Ρουμανίαν ή μεγάλη καλλιτέχνις από 
της 20 Σεπτεμβρίου 1859 ήλθεν εις Βουκουρέστιον ώς χήρα πλέον και έκ· 
τότε παρέμεινε πιστή εις την εθνικήν ρουμανικήν σκηνήν, ως λέγει δ D. 01- 
lanescu ’).

16. Ραλλίταα Μιχαλάκη, αδελφή του Κ. Μιχαλάκη. Αυτή εισήλθεν 
εις τήν Φιλαρμονικήν Σχολήν τοϋ Άριστία και ύπεδύθη τον ρόλον τής Παλ- 
μΰρας εις τον «Μωάμεθ» του Voltaire (29 Αύγουστου 1834). 'Ομοίως ύπε
δυθη τήν Azeraa εις τήν «Σεμίραμιν» τοΰ Rossini (1836), έπαιξε δέ καί είς 
τό κωμειδύλλιον τοΰ Winterhalder «Ό θρίαμβος τοΰ ’Έρωτος». 2) Επίσης 
έλαβε μέρος εις τον έν Βουκουρεστίω συσταθέντα θίασον των ερασιτεχνών 
τό 1844 και μετέβη μέ τον Κων)ΐνον Καράτζαλην τό 1848 εις Κραϊόβαν, 
οπού ύπανδρεύθη τον ηθοποιόν Στοενέσκου. Μετά τό 1855 επανελθοΰσα εις 
Βουκουρέστιον εισήλθεν εις τον θίασον τοΰ εθνικού θεάτρου τής ρουμανικής 
πρωτευούσης, έκτοιε δέ παρέμεινεν έργαζομένη εις αυτόν μέχρι τοΰ 1881. ΓΩς 
ηθοποιός αύτη ήτο κατωτέρα τής Ευφροσύνης Βλαστοΰ 3).

17. Καλλιόπη. Ή  μαθήτρια αύτη τοΰ ’Αριστία υπήρξε prima—dona 
τής «Φιλαρμονικής Σχολής», μόνον δέ εις κωμειδύλλια και δπερέττες έκαμνε 
τήν έμφάνισίν της επί σκηνής. Εις τον μνημονευθέντα «Θρίαμβον τοΰ ’Έρω
τος» διερμήνευσε θαυμασίως τον ρόλον πού τής άνετέθη (1836). 'Υπανδρεύθη 
δέ τον αδελφόν τοΰ Κ. Καράτζαλη Λουκάν 4).

18. eΕλένκα. Και ή Έλένκα υπήρξε μαθήτρια τοΰ Κ. Άριστία, διε- 
κρίθη δέ, καίτοι απαίδευτος, εις τάς κωμφδίας τοΰ Moliere και τα χωμει* 
δύλλια τοΰ Winterhalder 5).

Αυτοί υπήρξαν οΐ μαθηταί και αί μαθήτριαι τοΰ εκ Κων)πόλεως Κον)- 
ίνου Κυριακοΰ Άριστία, οΐτινες άπετέλεσαν τό πρώτον φυτώριον τής εθνι
κής ρουμανικής σκηνής, εξ ου προήλθον νέοι βλαστοί, οΐ 'Έλληνες ηθοποιοί 
Μιχαήλ Πασχάλης, Μαλτίλδα Πασχάλη, Φρόσω Σαραντή, Κ. Νοταράς και 
Κων)ΐνος Δημητριάδης, πού έ.λάμπρυναν μέ τήν δράσιν των τό εθνικόν θέα- 
τρον των Ρουμάνων. Άλλα περί τούτων δεν θα πραγματευθώ ενταύθα, διότι 
σκοπός τής μετά χεΐρας μελέτης ήτο νά έξετάσωμεν άφ’ ενός μέν τήν ιστορίαν 
τοΰ έν Βουκουρεστίιυ έλληνικοΰ θεάτρου, άφ’ ετέρου δέ νά δημοσιεύσωμεν 
στοιχεία, τά όποια κατείχομεν περί των μαθητών τοΰ Κων)ίνου Κυριακοΰ 
Άριστία, κυριωτέρου δημιουργοΰ τής εν Ρουμανίτχ ελληνικής και ρουμανικής 
θεατρικής κινήσεως προ και μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821.

1) D. O llanescu  ε. ά. σ. 113. 2) Gazeta Teatrului, Bticur. άρ. 4, 1836.
3) D. O llan escu , έ. ά. σ. 113—114.
4) Βλ. επαινετικόν περί αυτής γράμμα τοΰ Jean Repay πρός τον Ίω, Ήλιά· 

δην-Ραντουλέσκου, Gazeta Teatrului, άρ. 6, Bucur. 1836. D. O lla n es cu , έ. ά. σ. 114.
5) D. O llan escu , έ. ά. σ. 114—115.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΙΖΥΗΣ *)

Ή  Εκκλησιαστική Επαρχία Βιζΰης ήτο μία εκ των αρχαίων Επισκο
πών τής Μητροπόλεως 'Ηράκλειας, και μάλιστα συνηνωμένη μετά τής Ε π ι
σκοπής Άρκαδιουπόλεως (Αουλέ Βουργάζ) μέχρι, φαίνεται, τοΰ στ' αιώνος. 
’Έκτοτε εμφανίζεται ως μία των Αυτοκέφαλων ’Αρχιεπισκοπών υπό την άμε
σον δικαιοδοσίαν τοΰ Πατριαρχείου Κων)λεως. Μετά τό 1341 προήχθη είς 
Μητρόπολιν. Επειδή δμως ό Άρχιερεΰς της δεν ήδύνατο νά συντηρηθή, 
προσετέιθη εις αυτήν, τό μέν 1354 ή ’Αρχιεπισκοπή Δέρκου μέχρι τοΰ 1380, 
τό δέ 1365 ή Μητρόπολις Μηθΰμνης (!). Έρημωθεϊσα τον ιε' αιώνα, άπε· 
κατέστη, περί τά μέσα ϊσως τοΰ ιστ' αιώνος. Προ τοΰ 1682 δέ συνηνώθη 
μετ’ αυτής καί ή τότε έρημωθεϊσα Μητρόπολις Μήδειας. Οΰτω άπετελέσθη 
ή Μητρόπολις Βιζυης καί Μηδείας. ‘Η ένωσις αυτή ανέσταλη άρχάς τοΰ ιη' 
αιώνος, ώστε, προ τοΰ 1715 αΐ έπαρχίαι Βιζυης καί Μηδείας άναφέρονται 
κεχωρισμένως. ’Αλλά, πάλιν, συνενωθεΐσαι μεταξύ τών ετών 1716 —1726, 
παρέμειναν ώς μία Μητρόπολις μέχρι τοΰ 1923, δπότε οϊ χριστιανοί αυτής με- 
τηνάστευσαν εις τήν Ελλάδα. Ό Μητροπολίτης Βιζυης έφημίζετο ώς « Υ π έ ρ -  
τ ιμος και ’Έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης».

Ταΰτα κατά τούς επισκοπικούς καταλόγους τοΰ Σάρδεων Γερμανού. Είς 
δέ τον κατάλογον τοΰ κ. Μ. Σταμουλη άναφέρεται, δτι : «ό 3Αχ. Σαμοθράκης  
εν τη Μεγ. ’Εγκυκλοπαίδεια (εν λέξει), δτι (ή επισκοπή Τραπο β ιζυης ύ) 
Τραβιζνης) είναι ή αυτή με τήν Β ιζύην». (Θρακικά, τόμ. 14, σελ. 177). 
’Αλλά δέν πρέπει, βεβαίως, νά συγχέεται προς τήν Βιζΰην ή Καραβιζύη, κει- 
μένη πλησίον τοΰ Σαμμακοβίου καί χρηματίσασα καί ώς έδρα ’Αρχιεπισκό
που, ούτε μέ τήν επισκοπήν Άραβιζύης  (αυτόθι, σελ. 123, 124, 177, 178).

*0  φ άκ ελλο ς  4 3 4

Έκ τών εγγράφων τοΰ περί Θράκης ύπ’ άριθ. 434 φακέλλου τής Βιβλιο
θήκης τής Βουλής αναγράφουν, αμέσως ή εμμέσως, περί τής ’ Επαρχίας Βι- 
ζυης τό ύπ’ αριθμούς 22, 26, 27, 33, 35, 35α, καί 44. ’Έχουν χρονολογίαν 
τά εξής κατά σειράν : 35α, 26 καί 44, από 4ης Μαρτίου 1879 μέχρι 17ης 
Μ αίου 1888. Τά δέ υπόλοιπα 22, 27, 33 καί 35 είναι αχρονολόγητα. Καί τό 
μέν 22, ώς πρόχειρον γενικόν σημείωμα, άναγράφον, εκτός άλλων, τον αριθ
μόν μόνον τών οικιών τής Βιζυης καί τον αριθμόν τών χωρίων, είναι άσή- 
μαντον καί δυναται νά προταθή τοΰ 35α. Τό 27 περιέχει μόνον ονόματα τών 
χωρίων ολου τοΰ μουτεσαριφλικίου τών Σαράντα ’Εκκλησιών, κατά πολιτι
κός περιφερείας, μεταξύ τών οποίων είναι καί τά χωρία τής Βιζυης. Δυναται

:|:) Συνέχεια έκ τοΰ φακέλλου της Βιβλιοθήκης τής Βουλής ΰπ’ άριθ. 434 καί έκ 
τοΰ ΙΗ' τ. τοΰ Άρχ. Θρ. Λαογρ. καί Γλωσ. Θησαυροΰ.
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δέ νά τεθή μετά τό 35α. Τό έγγραφον 33 μετά το 27. Τό δε 35 μετά τό 33. 
Άλλ* επειδή παρετηρήσαμεν, δτι εις διάφορα έγγραφα γίνεται συγχυσις ώς 
προς τον καθορισμόν τοΰ πόσα και ποια χωρία ήσαν κυρίως τής επαρχίας Βυ- 
ζΰης, έπράζαμεν τό εςής : Δηλαδή προετάζαμεν τό έγγραφον 26, διότι είναι 
τό σπουδαιότερον όλων. Καθ’ δ'σον μάλιστα περιέχει εν τελεί και πίνακα πλήρη 
των χαιρίων αυτής (κατά τό έτος 1886), διά τοΰ οποίου ευχερέστερος αποβαί
νει ό καθορισμός των χωρίων τής επαρχίας εκ των άλλων εγγράφων.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 26

Είναι «Μελέτη έπι τής Θράκης», όπως επιγράφεται, με παραγράφους: 
«—'Η Β ιζΰη—‘Η παρούσα κατάστασις Β ιζΰης και τής περί ταυτήν χώρας 
’Εκπαιδευτική κατάσταοις τής εκκλησιαστικής περιφερείας Βιζύης»· τό συνέ- 
ταξεν εν Βιζΰη, 16 Φεβρ. 1886, δ διδάσκαλος Σάββ. Ίωαννίδης ‘). Είναι 
έκτενέστατον, γεγραμμένον διά ψιλών γραμμάτων, εις 20 καί πλέον σελίδας. 
ΓΙαρά τινας ανακρίβειας, ύπερβολάς καί ελλείψεις, είναι περισποΰδαστον καί 
λίαν διαφωτιστικόν, γενικώς μεν περί τοΰ Έλληνισμοΰ καί τής Θράκης, ιδίως 
δμως περί τής Βιζύης καί τής περιοχής αυτής, παλαιόθεν μέχρι τών ημερών 
τοΰ συντάκτου. Ημείς περιοριζόμεθα εις τά αμέσως ενδιαφέροντα, μέ μικράς 
παραγράφους καί περιληπτικώς, χάριν διευκολυνσεως.

'Ο συντάκ τη ς , ή μελέτη  τον  κ α ί ο σκ οπ ός

...Είμαι, γράφει, διδάσκαλος τής Έλλ. Σχολής τής Βιζύης από τοΰ 1885 
καί περιηγουμην καί ήρεΰνων τήν Βιζΰην καί τήν πέριζ χώραν. Τήν έμελέ- 
τησα «κατά τήν τετραπ?,ήν αυτής δ ιαίρεσιν  (προϊστορικήν, ιστορικήν, με
σαιωνικήν και τήν νέαν), διά νά δώσω αφορμήν, «ϊνα τοιαΰτη τις γένηται 
ερευνά υπό κρειττόνων».

Κ ιό ζ τ επ ε ς , Δάματα, Β ιζ ΰ η

Δυο διακλαδώσεις τής Ροδόπης καί τοΰ Αίμου, «ποΰ ταπεινοΰμεναι εις 
πεδιάδας, που δε πάλιν ϋψούμεναι εις λόφους και βουνούς», από Άδρια- 
νουπόλεως καί Βιζΰης, καθιστοΰν τήν προς Ν, Θράκην μάλλον πεδινήν. Μία 
τών διακλαδώσεων, πλέον τών άλλων διήκουσα επί τής Βιζυηνής πεδιάδος, 
σχηματίζει επ’ αυτής 3 εΰχένας, απέχοντας απ’ άλλήλων 20 λεπτά τής ώρας. 
Καί ό μέν ΰπερθεν καί ΒΑ. καλείται Κιόζτεπες, δ μέσος Δάματα, δ δε τρί· 
τος είναι ή Βιζΰη.

cO Κ ιό ζ τ επ ε ς

Έκλήθη ούτως (καθ’ ημάς σημαίνει τουρκιστί οφθαλμός, ύψωμα—λό
φος, δηλαδή παρατηρητήριου, ή περίοπτος, ή, δπως γράφει κατωτέρω δ συν
τάκτης, περίβλεπτος), διότι βλέπει τις έκεΐθεν τον Εΰξεινον καί δλην τήν προς 1

1. 'II Ιστορία έδημοσιεύΰη είς τά δημοσιεύματα τής Έτ. Θρ. Μελετών ύπ’ άριθ·· 
33 (1954) μέ τήν επιμέλειαν τοΰ κ. Πολ. Παπαχριστοδούλου.

’Αρχιμανδρίτου Νικολάου Βαφείδου
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την Προποντίδα χώραν. Πλησίον του προς Α. διέρχεται ή προς Μήδειαν 
οδός. κάτωθεν δε αυτής υπάρχει φάραγξ, «ένθα σειρά παναρχαίων μνη 
μείων, κατοικιών προγενεστέρων γενεών.

Τά Δάματα
Τά Δάματα καλούνται υπό των χωρικών «Κάστρον». Εύρίσκονται με

ταξύ Κιόζτεπε και Βιζΰης. Είναι «θέσις κατά πάντα και πανταχόϋεν περί
βλεπτος, εις άπόστασιν Ι ο —20 λεπτών». 'Έχει φυσικόν τείχος εκ καταλεΰ- 
κου γρανίτου, ΰψους 4 — 6 μερών «καί άπροσβάτον πάντοθεν, εκτός τον 
προς ΒΑ., ενϋα ώς εκ τών λειψάνων (ερειπίων) φαίνεται, ην ώχνρωμένον 
πελασγία, τε ιχοδομία». Δεσπόζει τών προς Μήδειαν και Σαμμακόβιον οδών 
και τών προς Ν. πεδιάδων. Ή  θέσις τών Δαμάτων σχηματίζει δροπέδιον εις 
σχήμα όστρειδίου, προς Α. κυκλικόν, προς Δ. με άκραν στενήν, επιμήκη και 
τελευταίοος άποτόμως, ήτις και Καρακοτζέκ παρά τοίς Ό ϋωμανο ΐς  καλεί
ται, φάρος ή φρυκτωρία». (Περαιτέρο) εις τό έγγραφον 27 και εις τό τμήμα 
=  Καζά τής Βιζΰης αναγράφεται εν χωρίον μέ τό όνομα Καρά—μπονρτζέκ. 
Μήπως είναι παραποίησις έκ τοϋ ονόματος τής άποκρήμνου άκρας Καρακο- 
τζ'εκ πιθανόν). « ‘Η περιοχή τών Δαμάτων ώς έγγιστα εχει μήκος 1500 
μέτρων, πλάτος δε τό μέγιστον 800». Έ πι τοϋ φυσικοϋ τείχους υπάρχουν 
«από βολής τόξου» σημεία πΰργων, οί όποιοι κατέρρευσαν. 3Επι δετόν προς 
Β. τεχνικού τείχους υπάρχει σειρά θεμελίων, τών λίθων πεσόντων από το- 
σούτων ήδη αιώνων, αχρήστων καταστάντων, προς τά απόκρημνα δάση». 
Διακρίνονται σχεδόν ή αγορά τής παλαιφάτου πόλεως και ή θέσις τών οι
κιών, μάλιστα δέ προς Α. Μετά τών πέριξ κλιτΰων συγκοινωνοΐ διά 4 οδών 
(πρώην πυλών) ή πόλις, έν τφ μέσφ τής οποίας σώζονται λελατομημέναι πέ- 
τραι, κρήναι κα'ι θησαυροί. Πλησίον τής Ν. εισόδου εΰρίσκεται εΰρΰχωρον 
σπήλάιον, τό όποιον φέρει πολλά σημεία τέχνης. Ή το δέ άλλοτε ναός θρα- 
κικός, τον όποιον οΐ Χριστιανοί ονομάζουν ναόν τοϋ ‘Αγ. 3Αθανασίου , οΐ δέ 
’Οθωμανοί κατέχουν ώς άναχωρητήριον Δερβισών. Προς τά δεξιά τής πόλεως 
ύψοϋται «μονόλιθος, ώς οβελίσκος, νψονς 5 μέτρων κα'ι διαμέτρου 2, εχων 
επι τής κορυφής 2 ύπερμεγέθεις κεφαλάς», μίαν γυναικός έν σχήματι λεαί- 
νης (σφιγγός), καί μίαν άνδρός, φέροντος τιάραν θρακικήν. Περί την πόλιν 
υπάρχουν, πανταχόχεν, πολλαί δπαί, καί ιδίως προς τάς κλιτΰας τών προς 
Δ. άντιπέραν βουνών, αί όποΐαι έχρησίμευον ώς οικήματα. Σειρά δέ τοιοΰ* 
των οπών υπάρχει εις την προς ΒΔ. φάραγγα ( cΑγιασμα Δερεσί), ένθεν καί 
ένθεν, από τής βρΰσεως τοϋ Καμμενή  μέχρι τής Βιζΰης.'Η πρώτη τών οπών, 
επί άποκρήμνου βράχου {3Ασμά 7ΰα;κιά=κρεμαστοΰ) έχρησίμευσεν ώς Σκήτη 
τον Αγίου Γεωργίου. ’Ήδη είναι άχρηστος καί έχει έκτασιν μεγάλου δωμα
τίου καί δΰο εισόδους. Τέσσαρες τών προς Α. τής φάραγγος οπών, αρκετά 
εΰρΰχοοροι, έχρησίμευσαν ώς μοννδρ ια  μέ μερικά δωμάτια. Ή  τελευταία μά
λιστα έχει λαξευτά τά τοϋ ΐεροϋ Βήματος, Πρόθεσιν, 'Αγ. Τράπεζαν, σταυ-
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ρους παμμεγέθεις και λοιπά, επί του βράχου, μέ πολλήν χάριν. Κάτωθεν 
των οπών τούτων είναι και η πηγή, εκ της οποίας προέρχεται τό πόσιμον 
ύδωρ της Βιζύης, διανεμόμενον μέ 36 βρΰσεις.'Η πηγή καλείται « 'Αγιασμα» , 
ίσως διότι απέναντι αυτής υπάρχει άγιασμα  (θά είναι τό κτίριον) τον 'Α
γίου Κωνσταντίνον. Τάφοι δέ, υδραγωγεία και θησαυροί (διάφορα αρχαιο
λογικά αντικείμενα), εις αρκετήν άκόμη άπόστασιν, πλημμυροΰν τήν πέριξ 
χώραν, μάλιστα δέ τήν μεταξύ των όρέων και μέχρι τής παραλίας του Εύ
ξείνου. Άνά τήν περιοχήν των διακλαδώσεων τοΰ Αίμου, τήν φέρουσαν τό 
όνομα Στραγνέα (Στράνια, Στράντζα), τήν ήδη Κιουτζούκ Μπαλκάν καλου- 
μένην, ύπήρχεν έθνος θρακικόν, υπό τό ό'νομα 5Αστοί. Τό βασίλειον των 
"Αστών ή ’Αστών έφθανε, προς Α. μέχρι τοΰ Εύξείνου, προς Ν. μέχρι τής 
Προποντίδος και τής υπέρ τον Ελλήσποντον χώρας, και προς Β. μέχρι τοΰ 
κυρίως Αίμου, και είχε πρωτεύουσαν τά /Ιάματα. 'Η πόλις αΰιη, ώς εκ τής 
θέσεώς της και τής πέριξ χώρας και εκ των ερειπίων, φαίνεται, ήτο ισχυρά 
και πλούσια έδρα δέ των Κοτυδών. 'Η χώρα ύπέκυψεν εις τούς Μακεδόνας, 
και κυρίως έπΐ Μ. ’Αλεξάνδρου. Άργότερον δέ περιήλθεν εις τό κράτος τοΰ 
έκ των διαδόχων Λυσιμάχου.

‘Η Β ιζ ύ η  της ά ρ χ α ιό τη το ς
Ή  πόλις Δάματα, καταστραφείσα, είχε διάδοχον τήν Βιζύην. "Οταν ό 

Λυσίμαχος έκτισε τήν Λυσιμάχειαν, τότε ό, ίσως Θραξ, φίλος ή στρατηγός 
του Βίϋυς, έρημώσας, πιθανόν, τά Δάματα, ίδρυσε τήν φύσει δχυράν πόλιν 
jl. ’‘ύ η ν . ' ΐ ί  Βιζύη έγένετο έκτοιε «των από Βορρά βαρβάρων άμνντήριον καί 
κέντρον τον περί αυτήν Ελληνισμόν, κοσμηθεϊσα υπό λαμπρών κτιρίων». 
Έξηκολούθει δέ και επί Ρωμαίων, νά διαλάμπη, καθώς δεικνύουν τά έργα 
τής εποχής καί τά ώραΐα νομίσματά της.

‘Η στρατιωτική αυτής ύλέσις, και τότε, δτε τό εμπόρων, ώς καί μέχρις  
εσχάτων, έγίνετο κνρίως διά ξηράς, ήτο ή κνρ ιωτέρα οδός τών συναλλαγών, 
ευρισκόμενη μεταξύ τον Εύξείνου καί τής Προποντίδος καί τών νπερκειμέ- 
νων πόλεων Φιλιππονπόλεως καί Άδριανουπόλεως.» Τεκμήριον τής ακμής 
είναι έπιγραφαί καί τινα έργα, ιδίως αΐ οδοί τής Ρωμαϊκής εποχής, συνδέ- 
ουσαι τήν Βιζύην. Α. προς τήν Μήδειαν, Β. προς τό Σαμμακόβιον, καί Δ. 
προς τήν Άδριανούπολιν. Μάλιστα δέ ή προς Ν., συνδέουσα μετά τών πό- 
λ,εων τής Προποντίδος καί τοΰ Βυζαντίου. «Γέφυραί τινες δε εμφαίνονσι τέ
χνην τής 5ης π. X. έκατονταετηρίδος». Πολλαί έπιγραφαί, προσθέτει ό συν
τάκτης, ήδύναντο νά δώσουν ύλην ιστορικήν. ’Αλλά ολαι είναι ήκρωτηρια- 
σμέναι. Μίαν μόνον αναγράφει, έκδοθεϊσαν πρότερον, ως σημειώνει, καί τήν 
σχολιάζει έκτενώςμως εξής : «Θεώ Ά γίω  | Ύ ψ ίσ τω  | υπέρ τής Ροιμητάλκου 
καί Πνϋοδωρίδος | έκ τον κατά τον Κοιλαλητικόν πόλεμον | (κ ινδύνου σω
τηρίας) | εύξάμενος καί επιτυχών Γάϊος 3Ιούλιος  | ό Κρότιος χαριστήριον».

Εύρίσκεται πλησίον τοΰ χωρίου Μαγγριώτισσα, απέχοντας μίαν ώραν

^Αρχιμανδρίτου Νικολάου Βαφείδου
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τής Βιζΰης, εντός ενός δρυμώνος, οστις ήτο τότε άλσος καί ναός, ήδη δέ νε- 
κροταφεΤον, ένθα υπάρχει το 3Ερημοκκλήσι τής 'Αγ. ”Αννης. Ή  επιγραφή 
είναι επί μαρμάρου, τό όποιον ήτο στυλοβάτης αγάλματος του Θεοϋ, εις τον 
όποιον άνετέθη τό χαριστήριον, έπειτα δέ ώς ύποστΰλιον τήςΆ γ. Τραπέζης.

Ή  εποχή εκείνη τής Βιζΰης ήτο ή λαμπρότερα. Τα σωζόμενα μέχρι τοϋδε 
ερείπια καί λείψανα έν Βιζΰη καί τοΐς πέριξ ι'πεμφαίνουν πολιτικήν καί εμπο
ρικήν ακμήν, μέ τείχη, προτομάς, τΰμβους υπέρ τούς 30 κ. λ.

‘Η Β ιζ ν η  ε π ί  Β υζα ν τ ινώ ν

Έκ τής εποχής των Βυζαντινών, οπότε κατηργήθη ή αύτοδιοίκησις των 
ελληνικών πόλεων, επομένως καί τής Βιζΰης, δέν μένουν πλέον, εΐμή λείψανα 
χριστιανικής λατρείας,, τα όποια επίσης πληρούν τήν χώραν. Άλλα καί ταύτα 
αΐ τελευταιαι καταστροφαί μετέβαλον εις ερείπια. ‘Η στρατηγική όμως θέσις 
κατέστησε τήν Βιζΰην άμυντήριον, μέχρι τέλους, κατά τών ποικίλων εχθρών 
τοϋ κράτους. Διό καί ύπέστη ή χώρα πλείστας δηώσεις καί ήπειλήθη πολ- 
λάκις ό έξαφανισμός της. Γότθοι, Άλανοί, Σλαυϊκαί φυλαί, « τήν προς το 
Βυζάντιον οδόν άποβλέποντες...έντανϋα σννεκρούοντο...τούτων...αΐ έπιδρο· 
μαί άφείλοντο πολύ μέρος τής αρχαίας δυνάμεως». Δυστυχώς όλίγισται γρα
πτοί ειδήσεις υπάρχουν διά τήν κατά τών Μεσαιώνα κατάστασιν. Μόνον ερεί
πια μονών τινων, έκκλησίαι βυζαντινού ρυθμού καί τινα ύδραγιογεΐα, υπάρ
χουν, έργα τέχνης. Καί κατά τάς Σταυροφορίας ύπήρξεν ή Βιζΰη άμυντήριον 
τού 'Ελληνισμού τής Θράκης κατά τών ξένων τής Δΰσεως, τών οποίων άπέ- 
κρουσε τάς προσβολάς *).

Ή  Β ιζ ν η  κατά  τήν  τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία ν
«Οντα) λοιπόν καρτερικώς, κατά τον Μεσαίωνα δλον, προμαχήσασα ή 

Βιζνη και τον ’Έθνους καί τής 3Εκκλησίας, ύπεδονλώϋη καί αϋτη υπό τών 
Τούρκων χφ 13X2, μετά πολιορκίαν μηνάς». Κατά τήν ύποδοΰλωσιν ταΰ- 
την, έπαθε πολλά δεινά καί επί πολύν καιρόν διετέλεσεν άνευ Ελλήνων, οΐ- 
τινες κατέφυγον άνά τά όρη. Βαθμηδόν δέ κατερχόμενοι οΰτοι άπετέλεσαν 
τον σημερινόν ελληνικόν πληθυσμόν τής Βιζΰης καί τών πέριξ χωρίων. Τότε 
κατεστράφησαν παντελώς οΐ ναοί, τά δημόσια κτίρια καί τά καλλιτεχνικά 
έργα, από συντρίμματα τών οποίων πλήρης είναι ή Βιζΰη. «3Αλλεπάλληλοι 
έπηκολούθησαν αΐ καταστροφαί, ών τό αποτέλεσμα ύπήρξεν ή μηδέποτε άνά- 
νηψις τών κατοίκων , ό επιμείνας δέ πληθυσμός, πολυειδώς...τνραννούμενος 
μέχρι τής σ ή μ ε ρ ο ν ,φ α ίν ε τ α ι  νπεδεέστερος πόσης έλλ. χώρας, ήϋτκώς καί 
ΰλικώς» 1 2).'Ωραία καί πολυπληθή χωρία είναι πέριζ τής Βιζΰης.Άλλ= αΐ διη
νεκείς δηώσεις, αΐ προηγοΰμεναι, καθώς καί ή τών Κιρτζαλίδων, εις τό τέ
λος του παρελθόντος (18ου) αΐώνος, ό'χι μόνον παρεκώλυσαν τήν πρόοδόν

1) Βλ. 'Ιστορία Βιζΰης έκδ. Ε. Θρ. Μ. άρ. 33 σ. 9.
2) Βλ. ομοίως 'Ιστορία Βιζΰης σ. 14.
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ί03νι αλλά και πολλά έξηφάνισαν. Μόλις δέ επήλθε σχετική τις ησυχία, έλη- 
σμονήθησαν τά δεινά της απαγωγής και της αιχμαλωσίας «καί τής άλλης κα
ταστροφής». ’Αλλά κατά τούς Ρωσσικούς πολέμους τού 1829—30 καί τού 
1878 πάλιν έξηκολούθησεν ή αύτη καί μεγαλύτερα καταστροτρή. Έκ τούτιυν 
δέ μόλις διεσώζετο έν Μηδείρι ό Μητο. Βιζύης Γρηγόρίος ό Χίος (1837-1855).

Άρχαΐαι οίκοδομαί, τείχη, ναοί τής Βιζύης
Πλτιν πλησιάση ό κατερχόμενος από τά Δάματα, τά τείχη της Βιζύης, 

υπάρχουν έκεΐ, εις χώρον πεδινόν, λείψανα αρχαίας οικοδομής. Αύτη, κατά 
τούς χριστιανικούς χρόνους, μετετράπη εις μονήν τον 'Αγ. Νικολάου, κατά 
δέ την τουρκοκρατίαν εις τεκκέν. ’Ήδη είναι έρείπιον. ’Ακολουθεί ή ενορία 
Κάστρο καί ή οδός της Μήδειας. Καί κατόπιν είναι τά τείχη της Βιζύης. 
Ταύτά, προς Α., προ καιρού ειχον κατεδαφισθη, μέρος δέ των λίθων έχρη- 
σίμευσε προ 80 ετών (1806) διά την κατασκευήν οδού καί γεορύρας έν Λουλέ 
Βουργάζ, Προς Δ. δέ και Ν. τό τείχος διατηρεί πολλά τμήματα μέ έξαίσιον 
κάλλος καί «τειχοδομίαν τής 3Αλεξανδρινής εποχής». Προς Β. διατηρείται ή 
πύλη της Άκροπόλεως και μερικοί πέριΗ αυτής. «Μετά δε τούτους είναι ό 
Ναός, νυν τζαμίον τής 'Αγ. Σοφίας, βνζ. τέχνης, σταυροειδής. ’Εν σννόλφ 
δείκννσι τέχνην, έξωθεν, τής 10ης ή 11ης εκατονταετηρίδας. Ή  έσωθεν 
όμως διαίρεσις προδίδει παλαιοτέραν εποχήν, και έχει μήκος 22 πήχεων, 
πλάτος 1S καί ίσον ύψος, έφ3 ου εις μόνος δόλος..." Υψωθεν δε καί εν τή 
σειρά τον γνναικωνίτου ( ! )  ή των ψαλτών θέσις. 'Εκατέρωθεν δέ καί δύω 
παρεκκλήσια. ΤΙρός δέ την θύραν τον κυρίως ναόν ϋπάρχονσι τάφοι ή καί 
θέσεις εις έναποταμίενσιν ιερών λειψάνων . Προς Δ. δέ αυτόν έτερος ναός 
εις ερείπια, ό τον Χριστού, καί μετά τούτον ό τού 'Αγ. Πωάννου, έτερος 
δέ προς τή πύλη τής αγοράς, ό τού 'Αγ. Νικολάου. 'Π πόλις έχει τρεις πά
λας. ’Έξωθεν τού τείχους καί προς Δ. ιστανται 2—3 πύργοι, προστατεύον- 
τες επί τού νδατος, ον ή πηγή έστίν, έξ ής διανέμεται τό ύδωρ καθ ’ άπα- 
σαν τήν εντός τού τείχους καί εκτός πάλιν» ').

Ή  ση μ ερ ινή  Β ιζ ν η , σ υ ν ο ικ ία ι κ α ι οζληθυσμδς

«'Η νύν Β ιζύη δ ιαιρείται εις 4 συνοικίας ' τήν εντός τού τείχους, ένθα 
κατοικούσιν ’Οθωμανοί, τήν πρός Β. (Καστρινοί), 'Ελληνικήν, τήν Πέρα 
συνοικίαν ( Καρσί Μαχαλά), ανάμικτου έκ χριστιανών καί όθωμανών καί 
τήν υπό τό τείχος νοτίως έκτεινομένην, τήν καί σήμαντικωτέραν, τήν τής 
Πλάτζας ( 3 Αγοράς), τό πλείστον έκ χριστιανών. "Ολος δ’ αυτής ό πληθυ
σμός έστιν 1000 οικογενειών, ών 000 ελληνικάί καί 400, οθωμανικοί πο ι
κίλων γένους. Αί τρεις έλλ.ηνικαί συνοικίαι, 1)4 τής'τόρας άλλ.ήλων διέχου- 
σαι, έχονσι μ ίαν  καί μόνην εκκλησίαν έν ΓΙλάτζα, έν ή καί τά σχολεία» 1 2).

1) Βλ. 'Ιστορία τής Βυζύης έκδ, Έτ. Θρ, Μελετών άρ. 33 σ, 14.
2) Βλ. αύτοϋ σ. 16,
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’Ε ρ ε ίπ ια  κ α ι ευρήματα

Τού καταρρεΰσμντος ανατολικού τείχους όγκοδδεις λίθοι εχρησίμευσαν εις 
οικοδομάς. Εις τάς κατωφερείας του δέ αναφαίνονται πανταχοΰ ερείπια «έπι- 
σήμων» κτιρίων, και ιδίως παρά το νεκροταφεΐον, ένθα άνεφάνησαν τα θε
μέλια θεάτρου, ή εις Κότυν επιγραφή και άλλαι αρχαιότητες. Εις τό κέντρον 
τής Πλάτζας υπάρχει έρημος, άλλ’ εκτεταμένη θέσις εκκλησίας, ή οποία, ευ
ρισκόμενη μεταξύ 4 οδών, ήτο εθνικός ναός, μεταβληθείς εις Εκκλησίαν. 
Έκεΐ πλησίον άνευρέθησαν πελώριον άγαλμα γυναικός, έρμαΐ, καί πλεΐστα 
ήμίθραυστα αγάλματα, τά όποια έχρησιμοποιήθησαν εις τά θεμέλια τής Σχο
λής καί τής Μητροπόλεως. Επίσης άνευρέθησαν μία σφίγξ άνευ κεφαλής, 
άγαλμα, άνευ πάλιν κεφαλής, γυναικός, κρατοΰσης δορκάδα, ήτοι Άρτέμι- 
δος. Άνευρέθη προς τοΰτοις «είκων τον "Άγ. Γεωργίου, έκτυπος επί- μαρ
μάρου, νψονς ενός πήχεως και πλάτους 3)4, φέροντος εν έκατέρα (χειρί) 
δόρυ και σταυρόν, εποχής τής προ των εικονομάχων, όπισθεν δε τον λίθου(Ι) 
φαίνεται επενδυτής...πελούριου αγάλματος (κατερχόμενος) προς τον πόδα αυ 
τόν. Πολλά δε ανάγλυφα ΐππέως επί γυμνόν ίππον  νπάρχονσιν ενταύθα, 
άναφερόμενα εις την κατ’ εξοχήν λατρείαν τον Περσέως, ατινα ώς εικόνας 
του Άγ. Γεωργίου έκλαμβάνονσιν». Ό συντάκτης έχει ενταύθα ύπ’ οψιν 
ανάγλυφα τού γνατστοΰ «Θρακός ήρωος» ‘).

‘Η  Β ιζ ΰ η  π ο λ ιτ ικ ώ ς  κ α ι έ κ κ λη α ια σ τ ικ ώ ς
'Η Βιζΰη κεΐται ήδη πολίχνη ασήμαντος. Πολιτικώς υπάγεται αμέσως 

μεν εις τό Μουτεσαριφλίκιον 40 εκκλησιών, εμμέσως δέ εις την Νομαρχίαν 
Άδριανουπόλεως. Είναι έδρα Καϊμακαμλικίου (ύποδιοικήσεως), έχουσα 6 
Μουδιρλίκια (Ναχιέδες, Δήμους). 3Εκκλησιαστικώς δέ, ήδη από τον 1840 ( !)  
επί Γρηγορίου τον Χίον γενομένη Μητρόπόλις ( ! )  *Έχει, την Μήδειαν , 
Σαμμακόβιον, και λοιπά πρόςΝ. χωρία»1 2).’Έχει πρωτοδικεΐον, έβδομαδιαΐον 
ταχυδρομεΐον καί τηλεγραφεΐον. ’Ενταύθα παρατηρούμεν, δτι δ συντάκτης 
αναγράφει, ότι ή Βιζΰη έγένετο Μητρόπολις τό 1840.’Ίσως εννοεί, δτι έκτί- 
σθη τό κτίριον τής Μητροπόλεως. ’Εν τοιαΰτη περιπτώσει, κακώς έτέθη μία 
ονομαστική απόλυτος, δηλαδή (ή Β ιζΰη) γενομένη. Μητρόπολις, αντί νά 
γραφή : (ή Β ιζΰη) γενομένης (=κτισθείσης) Μητροπόλεως, εχει την Μή
δειαν... Περαιτέρω πάλιν, εις παράγραφόν μας «'Η  ηθική κατάστασις των 
κατοίκων» αναγράφει, δτι «ό Γρηγόριος ό Χίος μετέφερε τό 1837 την έδραν 
τον εις τήν Β ιζΰην» τό δέ 1843 άνήγειρε Μητρόπολιν. Δεν διασαφηνίζει 
δμως, άν καί πού ήτο πρότερον ή έδρα τού Μητροπολίτου. Μήπως ήτο ή 
Μήδεια, έστω καί προσωρινώς, εφ’ δσον εκεί, καθώς εϊδομεν εις τά προη
γούμενα, κατέφευγεν άργότερον ό Μητροπολίτης Γρηγόριος δ Χΐος διά νά 
σωθή κατά τάς κρίσιμους περιστάσεις ! Μάς είναι άγνωστον...

1) Περί Θρακός ήρωος ίππέως βλ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ίδ ο ν  Άρχ. Θρ. Θησ. t. Β'.
2) Βλ. Ιστορία Βιζΰης σελ, 17,
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Έ μ π όρ ιο ν  κ α ί άλλ,αι απ α σχολήσε ις

Έμπορικώς καθυστέρησεν ή Βιζΰη, διότι ό σιδηρόδρομος διερχόμενος 
7—9 ώρας μακράν, δεν την εξυπηρετεί. Γεωργίαν είχε καλήν- Άλλα βροχαΐ 
η άνομβρίαι από ετών έπέφερον αφορίαν. Ή  αμπελουργία καλλιεργείται επι- 
τυχώς. ‘Η κτηνοτροφία ευδοκιμεί. Αί δε μικρά! βάναυσοι τέχναι έξασκοΰν- 
ται προς επιτόπιον μόνον, χρήσιν. Οί προς Β. κάτοικοι είναι δυστυχέστεροι, 
καταγινόμενοι εις την ξυλείαν και άνθρακοποιιαν. Τό έμπόριον δέ διεξάγεται 
διά Ραιδεστοΰ, ητις απέχει 12 ώρας.

‘Η Β ιζ ΰ η  γεω λογικώ ς

Γεωλογικώς ή χώρα μέχρι Σαμμακοβίου και τοΰ Εύξείνου, σΰγκειται 
τό πλειστον έκ στρωμάτων θαλασσίου βυθού, τά οποία περιέχουν ποικίλα άπο· 
λελιθωμένα όστρακα κα! θαλασσίους κοχλίας διαφόρου είδους καί μεγέθους.

Θ έα ις , Φ ύσις, Χ ειμών.
Ή  θέσις της, έπι υψηλού αΰχένος, προ εύρείας κα! εκτεταμένης, αλλά 

κα! πανταχύθεν περιρρεομένης πεδιάδος, έχει τερπνόν ορίζοντα κα! θέαν μα
γευτικήν. Ή  φΰσις την έξωράϊσε. Τά δέ διαυγή υδατα κα! ό ευχάριστος αήρ 
την καθιστούν άξιόλογον. 'Ο χειμών όμως, μέ τους ισχυρούς άνέμουί του 
κα! τούς πάγους, είναι δυσάρεστος. Ώς έκ τούτου, καθώς και έκ τής έλλεί- 
ψεως τοΰ εμπορίου και τής άπομονώσεως, δεν είναι ευχάριστος.

'£Γ ή'Θ'ΐκή κ α τά σ τα σ ις  των κ α το ίκω ν
Ή ηθική κατάοταοις των κατοίκων, καίτοι έλληνιζόντων και τά ήθη 

και την γλώσσαν, ενεκα των... δηώσεων μέχρι προχθές και τής έκ τούτων 
πενίας τε και δειλίας, είναι πολύ έκπεπτωκυΐα... Διότι, καίτοι ό ελληνικός 
πληθυσμός απολύτως πλεονεκτεί (κ α τ ’ αρ ιθμόν) δμως δ ... παραχθείς εν 
τα ις  καρδίαις αυτών φόβος διατηρεί αυτούς (και σήμερον) υπό τά πνεύ
ματα τών ξεπεσμένων Μπέηδων. 'Όθεν, και έκ τών γενομένων ενταύθα 
πολιτικών μεταρρυθμίσεων και τών δοθεισών... έλευθεριών. δ... φόβος έπέ- 
φερε πάλιν τάς πιέσεις τών Μπέηδων και τάς πλεονεξίας αθλίων τινών  
υπαλλήλων, οΐτινες όντως μάστιγές είσι τών κατοίκων. ’Άλλως δέ καί έξα- 
χρείωσις ηθική κ α θ ’ δλην την χώραν άναφέρεται ... οικογενειακή από τής 
τών Ρώσσων ενταύθα διαμονής καί χαλάρωσις  τών έλληνικών άλλοτε αυ
στηρών ηθών» J).

’Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ά  κ α ι άλλα κ ο ινω φ ελή  έργα
Ή  εκπαιδευτική κατάστασις τής Βιζύης και τής πέριξ χώρας, ένεκα τών 

προαναφερθέντων αιτίων, ήτο οίκτρά. Ευτυχώς όμως Γρηγόριος ό Χίος με
τέφερε τό 1837 την έδραν του εις τήν Β ιζύην  (Ίδέ προηγηθεΐσαν παράγρα
φον : 'Η Β ιζύη πολιτικώς καί έκκλησιαστικώς), έκτισε τό 1839 εκκλησίαν, 
και άνήγειρε σχολειον, άργότερον δέ το 1843 Μητρόπολιν. Κα! οΰτω άνέ· 1

1) Βλ· Ιστορία Βιζύης σελ. 18,
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δείξε την Βιζΰην κέντρον τής Επαρχίας. Τό δέ 1845 κατέστρωσε κατάλογον 
συνδρομητών, κληρικών καί λαϊκών, εις τον όποιον ώς πρώτον ένέγραψε τον 
εαυτόν του. Συνέστησε τέλος και τό κοινόν (κοινοτικόν) ταμεΐον (Κάσοαν) 
διά τά σχολεία. Και παρημελήθη μέν τούτο επί τοΰ διαδόχου του Ματθαίου 
(1856), ό διάδοχος δμως τοΰτου Πλάτων (1862 τό άνεσυστησε. Προς του- 
τοις συνεπήχθη "Αδελφότης, ή Φιλοπρόοδος, άνηγέρθη δέ πλησίον τής Μη- 
τροπόλεως σχολή λιθόκτιστος, Ελληνική και "Αλληλοδιδακτική (1864), αΐ 
όποιαι λειτουργούν μέχρι τουδε (1886) «κατά τό μάλλον ή ηττον». "Αλλά ό 
τελευταίος ρωσσοτουρκικός πόλεμος κατέστρεψε τό ταμεΐον, περιέχον 1500 
λίρας, ή δέ "Αδελφότης διελυθη. "Ήδη δμως διατηρούνται αϊ σχολα'ι χάρις 
εις την φιλοσοφίαν και τον ζήλον τών κατοίκων και εις συνδρομάς τών έξω 
ομογενών. Συνέστη νέα "Αδελφότης, ή "Ηβη, ή οποία λειτουργεί καλώς. 
"Αλλά δυστυχώς, ένεκα τής διετούς αφορίας τής χώρας και πολιτικών δυ- 
σχερειών, αδυνατεί νά έργασθή έθνικιότερον. Και καταβάλλονται μέν προ- 
σπάθειαι υπό τοΰ "Αρχιερέως και τής δημογεροντίας προς προαγωγήν τών 
εκπαιδευτηρίων και τακτοποίησιν ή μάλλον άνασΰστασιν τοΰ ταμείου. Παρ" 
δλα δμως ταΰτα τά εκπαιδευτικά τής Βιζύης, εμμέσως δέ καί τά σχολεία τής 
επαρχίας, έχουν ανάγκην μεγαλυτέρας εξωτερικής ΰποστηρίξεως.

Κ ω μ οπ όλ ε ις  κ α ι χω ρ ία  τής Β ιζ ύ η ς

Εις άπόστασιν μιας μέχρι τεσσάρων ωρών από τής Βιζΰης, υπάρχουν 
ελληνικώταται κωμοπόλεις. Και προς Β. μέν οΐ Σοφίδες μέ 300 οικογένειας, 
ή Σκεπαστός μέ 450, ή Σαρακίνα μέ 300, και ό 'Άγ. "Ιωάννης, 250. Προς 
Δ. τό Βουνάρ Ίσάρ, 400, ή Γέννα, 500, και τό Κρυόνερον, 350. "Άλλαι δέ 
πλεΐσται προς Α. και Ν.

Τά ό ρ ια  της επ α ρ χ ία ς  Β ιζ ύ η ς
Ή  εκκλησιαστική περιφέρεια Βιζΰης ορίζεται προς Α. 7 ώρας από τοΰ 

Εΰξείνου. Προς Δ. από τής έκκλησ. περιφερείας "Αδριανουπόλεως. Προς Β. 
από τών συνόρων τής "Ανατολικής Ρωμυλίας, όπόθεν άρχεται ή δικαιοδοσία  
τον Μητροπολίτου Σωζουαγαΰονπόλεως. Και προς Ν. από τής εκκλησιαστι
κής περιφερείας Ήρακλείας.

Χ ωρία κ α ι π λ η θ υ σ μ ό ς  τής επ αρχ ία ς  Β ιζ ύ η ς
Ύπό τον Μητροπολίτην Βιζΰης υπάγονται έν συνόλω 30 χωρία (κο)μο- 

πόλεις καί πόλεις). "Ολος δέ ό πληθυσμός κατ" εθνότητας είναι : "Ελληνες 
18.000, Μωαμεθανοί 3500, Βοΰλγαροι 2100, και "Αθίγγανοι 350, τών οποίων 
οι πλεΐστοι χριστιανοί ').

Ενταύθα παρατηροΰμεν, δτι τά αθροίσματα τοΰ πληθυσμοΰ δέν συμ
φωνούν προς τά άναγραφέντα εις τήν αμέσως προηγηθεισαν παράγραφον. 
Διότι αναγράφονται "Ελληνες, εκεί μέν 18.000, πάντιος έσφαλμένως, εδώ δέ 1

1) Βλ. κατάστασιν εκπαιδευτικήν τής περιφερείας Βιζΰης εις τό τέλος τής μελέτης.
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31.150 η μάλλον 31.050. ’Οθωμανοί, έκεΐ μέν 3.500, εδώ δέ 3.600. Βούλ
γαροι, εκεί 2.100, εδώ 3.700.Οί δέ ’Αθίγγανοι μόνον έκεΐ 350, τών οποίων οί 
πλεΐστοι χριστιανοί, χωρίς νά έμπεριλαμβάνωνται έν τώ ανωτέρω καταλόγω.

2ημ. του συντάκτου, «μ ετα ξύ  δύο ετών σιρόοφυγες αστό της Β ονλγαρ ία ς  άσίο- 
κατεστά'Θ'ησαν ε ις  τά  μέρη  τα ν τα , ών ο άριύλμός δεν ε ίν α ι γνοοοτός. cΙ κ α ν ο ί δε 
Β ούλγαρο ι σ ια ρ ο ικ ο ν σ ιν  ε ις  δ ιάφ ορα  χω ρ ία  κ α ι τ σ ιφ λ ίκ ια ,  νσ ιδ μ ισύλόν εργα ζόμ ενο ι*.

Τδ έγγραφον 22
Είναι γενική και πρόχειρος στατιστική πληθυσμοί}, οικιών και χωρίων 

τής Νομαρχίας Άδριανουπόλεως κατά πολιτικός διοικήσεις, υποδιοικήσεις 
καί Δήμων, δηλαδή Μουτεσαριφλίκια ή Ναχιέδες. Διά τό τμήμα τής Βιζΰης, 
ανεξαρτήτως βεβαίως τής εκκλησιαστικής επαρχίας Βιζΰης, αναγράψει μόνον 
οικίας 4.733 καί χωρία 46.

Τό έγγραφον 3 5

’Επιγράφεται «Συνοδική κατάοταοις τής εκπαιδεύσεως και τον *Ελλη
νικόν Πνεύματος εν xfj περιφερεία Λονλε Βονργάζ». Συνετάχθη έν Δούλε 
Βουργάζ τή 4)3)1879. Φέρει σφραγίδα με γράμματα κυκλικώς : «Μουσόφι
λης Σύλλογος εν νίουλε Βονργαζίω», μέ εικόνα τριών γυναικών εις τό μέ
σον (μήπως τών τριών Χαρίτων !), κάτωθεν δέ τό έτος «ΑΩΟΒ'». υπογρά
ψουν «Ό  ΙΙρόεδρος Π. Γ. Σαζανίδης» και «<5 Γ. Γραμματέας Αντώνιος 
Δ. Ίωαννόπουλος» . ΙΙαραλαμβάνομεν, τά εξής : ’Οκτώ χωρία αποτελούν 
τήν περιφέρειαν Λ. Β. Ή  πόλις καί ή περιφέρεια ειχον τήν τύχην νά κατοι- 
κοΰνται από αμιγές ελλην. στοιχεΐον. Καί, επειδή ήσαν τρόπον τινά, τό τελευ- 
ταίον έν Θράκη δριον τοΰ καθαρού καί αμιγούς έλλην. πληθυσμού, έπεδόθη- 
σαν έ.νωρίτατα εις τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων τοον. Ό  Σύλλογος δλίγην έπί- 
δρασιν έχει επί τών εκπαιδευτικών καί τής έν γένει πορείας των.

Χωρίον Σ α δ ή κ ιο ϊ .  Τοΰτο μόνον εξ όλης τής περιφερείας κατοικεΐται 
υπό Βουλγάρων, οΐ όποιοι δέν είναι φανατικοί (εννοεί, δτι δεν είναι σχι
σματικοί). Διατηρούν διδάσκαλον καί ιερέα 'Έλληνας. Ευκόλως δΰνανται νά 
έξελληνισθή, εάν ό Σύλλογος ήδΰνατο νά μεταχειρισθή τά μέσα, τά όποια 
νομίζει κατάλληλα. ’Ελπίζει δέ νά τό κατορθοόση εις τό μέλλον μέ τήν αρω
γήν τών φιλογενών εκείνων, οΐ όποιοι εις δλα αναφαίνονται θερμοί προστά- 
ται τοΰ Ελληνισμού. Οί πλεΐστοι τών κατοίκων ομιλούν τήν ελληνικήν ή 
γράφουν ελληνιστί. Μάτην δέ οΐ (σχισματικοί) Βούλγαροι πολύ προσεπάθη· 
σαν τελευταίως νά τούς πείσουν νά άφήσουν τον έλληνορθόδοξον (μή σχι
σματικόν) ιερέα των. Οΐκίαι 125. Κάτοικοι περίπου 600. Μαθηταί 30.

Χωρίον Τ σ ιφ λ ίκ ιο ϊ .  Οΐκογέν. 156. Κάτ. 750. Σχολή προκαταρκτική 
(θά έννοή Γραμμοτοδιδασκαλεΐον). Μαθηταί υπέρ τούς 45. Διδάσκαλος 1. 
Μέ χαράν έπαινοΰμεν τήν φιλομουν.'αν καί τήν πρός τά καλά κλίσιν τοΰ χω
ρίου τούτου καί εύχόμεθα νά τό μιμηθοΰν δλα τά πέριξ χωρία. Έάν έσχη- 
ματίζετο έλλ. σχολή (!) περισσότεροι τών 10 μαθηταί θά έφοίτων εις αυτήν.
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Χωρίον ’ Αχμέτβεη. Εύμέγεθες. Οϊκογένειαι 178. Κάτ. 900. Μαθητ. 
πλέον των 55. Διδάσκαλος 1. διδάσκει τά δευτεροβάθμια μαθήματα. Οί κά
τοικοι δΰνανται νά έχουν την πρώτην σχεδόν θέσιν ως προς την φιλομου- 
σίαν μεταξύ των χωρίων τής περιφέρειας και νά ληφθοϋν ως ωραΐον παρά
δειγμα εις τούς οκνηρούς προς τά γράμματα.

Χωρίον Μεσαήνη. Οϊκογενειαι όχι άνω των 50. Κάτοικοι 260. Μα- 
θηταί 20 διδασκόμενα ολίγα και ασήμαντα.

Χωρίον Σοφίδες. Τό μέγιστον των πέριξ οΐκογ. 220. Κά,τ. 1200. Δια
τηρεί αρκετά καλόν προκαταρκτικόν σχολεΐον μέ την αρωγήν τοΰ εν Ραιδε- 
στφ Συλλόγου. Μαθ. περ. 60, διδασκόμενοι τά μαθήματα των άλλων χωρίων.

Καθώς βλέπομεν, ό συντάκτης εκ των 8 χωρίων παρέθεσε μόνον τά 5, 
τά οποία και περιλαμβάνονται εις τον κατάλογον τοΰ εγγράφου 26 και συ
νεπώς ύπήγοντο εις την εκκλησιαστικήν περιφέρειαν τής Βιζυης.

Τό έγγραφον 2 7

Είναι ονομαστικός κατάλογος των χωρίων τοΰ Μουτεσαριφλικίου Σα
ράντα Εκκλησιών κατά πολιτικά τμήματα.

Εις τον Δήμον (Μουδιρλίκι) τον Βοννάρ Χίοάρ, αναφέρει, και τό χω
ρίον Τοόγγαρα, τό οποίον έ'χει καί ό κατάλογος τοΰ εγγράφου 26. Χωρίον 
Τσόγγαρα εΐδομεν και εις τό τμήμα Ούζούν Κιοπροΰ τής επαρχ.Ήρακλείας.

Εις την Ύηοδιοίκηοιν (Καημακαμλίκι) τής Μήδειας, αναφέρει 22 
χωρία καί έπαύλεις. Έξ αυτών 7 έμπεριλαμβάνονται εις τον γνωστόν μας κα
τάλογον τής Βιζυης, τά εξής : Σαμάκοβον, μετά τοΰ Βαλτσίκ Χισσάρ, ως 
προσθέτει.Όργάς (τό όργάζιον τοΰ καταλόγου). Τρονλληά, "Αγιος Στέφανος, 
Πλάτοα, Ματζονρας και Πνργόπονλον. 'Γά άλλα 15 χωριά καί έπαύλεις δεν 
θά ύπήγοντο εις τήν επαρχίαν Βιζυης, ή μερικά ήσαν τουρκικά, ή κατεστρά- 
φησαν μέχρι τοΰ 1886, οπότε συνετάχθη τό έγγραφον 26.

Εις τήν Ύ π ο δ ι ο ί κ η α ι ν  Β ιζ υ η ς  27 χωρία. Τούτων 10 γνωστά εκ τοΰ 
γνωστού μας καταλόγου, τά εξής : Τσακιλλή (τό Τσακλή τοΰ καταλόγου), 
Πίνακας, "Αγιος ’Ιωάννης ('Αγιάννη), Σαρακήνη (Σαργέν)  (ή Σαρακίνα 
τοΰ καταλόγου), Κρνόνερον ( Σοοντζάκ), Σοφίδες ( Σοφουλάρ=όρεινόν), Το- 
φ ίκ ιο ϊ , Μουσλϊμ (Μουσελήμ τοΰ καταλόγου), Χάς μπονγάζ ή "Ας μπου- 
γάζ (τό Χάσβουγα τοΰ καταλόγου), Μαγγριώτισοα (Μεγγερέτ).

Διά τά άλλα 17 χωρία παρατηροΰμεν δ,τι παρετηρήσαμεν διά μή περι
λαμβανόμενα εν τώ καταλόγφ τής Βιζυης χωρία τοΰ τμήματος Βιζΰης.

Εις τον Δήμον Σαραΐου αναγράφονται 10 χωρία. Έκ τούτων 2, τό 
Γιονβαλή (έκ τοΰ τουρκ. γιουβ«=φωλεά) καί Καβατζικ  είναι τά τοΰ κατα
λόγου Γιοβαλή καί Καββάκιον. Διά τά άλλα 8 χωρία παρατηροΰμεν ο,τι κα\ 
διά τά χωρία τών τμημάτων Μήδειας καί Βιζυης. Σημειονμεν μόνον έν χω
ρίον, τό όνομα τοΰ οποίου είναι δυσανάγνωστον. Είναι ’ίσως Έλβάν βέη’
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'Υποθέτομεν δέ ότι, πιθανόν νά ουμπίπτη μέ τό έν τώ καταλόγφ δυσανά- 
γνωστόν επίσης χωρίον Άλπάμιον !

Εις τήν Ύποδιοίκηοιν Λουλέ Βουργάζ αναγράφονται 40 χωρία και 
έπαΰλεις, εκ των οποίων 4 είναι τοΰ καταλόγου : Σατίκ ιο ϊ, 3 Αχμέτβεη, Μεσ
σήνη καί Τσιφλίκιοϊ. Παραλείπομεν τά άλλα διά τούς γνωστούς λόγους και 
διά νά μή έπεκτεινώμεθα άνωφελώς. ’Άλλως δέ πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν 
τά έξης : “Οτι ή έν τη εισαγωγή μνημονευθεΤσα αρχαία επισκοπή Άρκαδι- 
ουπόλεως (Λ. Βουργάζ), συνηνωμένη κατ’ άρχάς μετά της επισκοπής Βιζΰης, 
προήχθη, κάδους ειδομεν και εις την επαρχίαν Ήρακλείας, από τοΰ στ' αΐώ- 
νος, εις Αρχιεπισκοπήν υπό τον Κων)λεως, Προαχδεΐσα δέ άργότερον (1186- 
1196) εις Μητρόπολιν, κατηργήθη τό 1360 και συνεχωνεΰθη μετά τής Μη- 
τροπόλεως Άδριανουπόλεα)ς. Όλίγιστα χωρία παρέμειναν, φαίνεται, εις την 
Μητρόπολιν Βιζΰης. 'Οπωσδήποτε όμως θά έπανέλθωμεν εις τά χωρία τοΰ 
Λουλέ Βουργάζ, όταν θά γράψωμεν περί τής επαρχίας Άδριανουπόλεως.

Τό έγγραφον 33

Είναι αχρονολόγητος μέν, αλλά συνταχδεΐσα προ τοΰ 1878 «Στατιστική  
τον Καζα Αουλέ Βουργάζ». Παραλαμβάνομεν μόνον τά χωρία, εις έκαστον 
των οποίων σημειώνει και δ συντάκτης, ότι «υπάγεται εις τον "Αγιον Βι- 
ζνης», μάς είναι δέ γνωστά έκ τοΰ καταλόγου :

Άχμέτβεη. 180 περ. οΐκογ. 900 κάτ. 'Έλληνες, ελληνόφωνοι δρβόδ 
(δηλ. Πατριαρχικοί καί οχί σχισματικοί). ’Έχουν 1 ναόν, χωρίς περιουσίαν., 
γεωργοί, άποροι. Μέχρι προ 2 ετών (φαίνεται προ τοΰ 1878), υπήρχε σχολή, 
εις ήν έφοίτων περί τούς 55 μαδηταί. Οι κάτοικοι διεκρίνοντο επί φιλομου- 
σία. ’Ήδη δέν υπάρχει σχολή.

Μεσσηνή. 70 περ. οΐκογ. 350 κάτ. 'Έλληνες, ελληνόφωνοι, ορθόδοξοι 
(μή σχησματικοί). Γεωργοί άποροι. ’Έχουν 1 ναόν, χωρίς περιουσίαν. ’Άλ
λοτε ειχον σχολεΐον μέ 20 περ. μαθητάς.

Σατήκιοϊ. 125 περ. οΐκογ. 600 περ. κάτ- ’Ορθόδοξοι, Βουλγαρόφωνοι, 
λαλοΰντες δμως καί τήν ελληνικήν, τήν οποίαν χρησιμοποιούν εις τά έγγραφά 
των. Γεωργοί καί ποιμένες, μέ 1 ναόν, χωρίς περιουσίαν. Προ 2 ετών ειχον 
σχολεΐον μέ 30 περίπου μαθ. καί 'Έλληνα διδάσκαλον, τό όποιον διελΰθη εξ 
άνεχείας. Άπέτυχον αΐ προσπάθειαι τών Βουλγάρων νά πείσουν τούς χωρι
κούς νά προσλάβουν σχισματικόν ιερέα.

Τσιφλίκιοϊ. 156 περ. οΐκογ. 750 κάτ. 'Έλληνες, ελληνόφωνοι, Όρϋ'ό- 
δοξοι. Γεωργοί καί ποιμένες, χιορίς ναόν. ’Έχουν σχολεΐον μέ 45 ματθ. καί 1 
διδάσκ. τον όποιον πληρώνουν.

Παραλείπομεν ώς άνήκοντα εις τήν Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως, τήν 
κωμόπολιν Λουλέ Βουργάζ καί τά χωρία Αϊβαλή καί Τροΰβεη. ’Ακολουθούν 
16 «τουρκικά χωρία», 6 ιών οποίων έχουν καί χριστιανικός οικογένειας. 'Έν
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δέ των υπολοίπων 10, Μονσελιμ καλούμενου και συμπίπτον προς τό Μουσε- 
λήμ του καταλόγου, αναγράφεται μέ ’Οθωμανούς μόνον κατοίκους.

Τό έγγραφον 35
Είναι 3 τεμάχια. Τό πρώτον επιγράφεται «Στατιστική των σχολείων της 

επαρχίας (=τμήματος) Λονλέ Βονργάζ». Αναγράφει, έκτος της κωμοπόλεως 
Α. Βουργάζ, 8 χωρία, εκ των οποίων τα έξης πέντε γνωστά τού καταλόγου:

Τ ο ιφ λ ϊκ  Κ ε ϊο ν .  1 ’Αλληλοδιδακτικόν. 40 Μαθ., Μεσσήνη, I Άλληλοδ. 
20 Μαθ-, Σαδϊ Κεϊον, Μαθ. 30, Άχμέτ βέη. Μαθ. 50., Σοφίδες. Μαθ. 55.

’Έχουν σχολεία, όπως γράφει, δημοτικά, μέ Άνάγνωσιν, Γραφήν καί 
εις μερικά ’Αριθμητικήν καί Έλλην. 'Ιστορίαν. Βιβλία τά νεάιτερα διδακτικά 
τοΰ Λέοντος Μελά καί Βρετού. “Ολα έχουν από 1 διδάσκ., πληρωνόμενον από 
τά ταμεία των χωρίων.

Το δεύτερον τεμάχ ιον ,  φέρει την γνωστήν σφραγίδα «Μουσοφιλής 
Σύλλογος» τοΰ Λ. Βουργάζ καί αναγράφει, εκτός άλλων, 4 έκ των ανωτέρω 
5 χωρίων, τά έξης : Σ ατήκ ιο ϊ . Κάτ. ορθόδοξοι, βουλγαρόφ. 560, γεωργοί 
καί ποιμένες, μόλις συντηρούμενοι. ’Έχουν 1 δρθόδ. εκκλησίαν μέ γλώσσαν 
λατρείας ελληνικήν. Μουχτάρης ό Μανουήλ Βούλτσε. ’Άνευ σχολείου. Άχμετ 
βέη. Κάτ. δρθόδ. έλληνόφ. 800. Γεωργοί, συντηρούμενοι μέ μεγάλην δυσκο
λίαν. Όρθόδ. εκκλησία μέ γλώσσαν ελληνικήν. ’Άνευ σχολείου. Μουχτάρης 
ό Μιχαήλ. Μεσηνή, Κάτ. δρθόδ. έλληνόφ. 350. Γεωργοί, μόλις συντηρούν
ται. Χωρίς σχολείον. 1 δρθόδ. έκκλ. μέ γλώσσαν έλλην. Μουχτάρης Κ)τίνος 
Κυρτζίογλους. Τσιφλίκιοϊ. Κάτ. δρθόδ. έλληνόφ. 650. Γεωργοί καί ποιμένες, 
μέτριας καταστάσεως. Έκκλ. δέν υπάρχει. 1 σχολ. 1 διδάσκ. διδάσκτον τά 
«κοινά» καί πληρωνόμενος υπό τής κοινότητος.

’Έ γγραφον 4 4

Κόλλαι μεγάλου καί χονδρού χάρτου, κεκολλημέναι, ή μία κάτωθεν τής 
άλλης, αποτελούν πλατείαν ταινίαν μήκους 3 καί πλέον μέτρων. Έ πί τής μιας 
δψεως, ολοκλήρου, είναι γεγραμμένος «χωρογραφικός και στατιστικός π ίναξ  
των πληθυσμών κατ’ εθνότητας των ιερών ευκτήριων και εκπαιδευτικών 
αυτών τής περιφέρειας τον Μοντεσαριφλικίον 40 εκκλησιών» . Τον συνέτα- 
ξεν «εν Σαράντα Έκκλησίαις τή 17η Μαϊον 1888» καί δ εξ άλλων εγγράφων 
γνωστός υποπρόξενος εν Θράκη «Κων. Ν. Χατζόπονλος». Έπί τής άλλης 
δψεως, άνωθεν μέχρι σχεδόν κάτω, είναι γεγραμμένος « Στατιστικός π ίναξ  
τον σχολικού έτους 1887—1888 τών ελληνικών εκπαιδευτηρίων τής περί 
φερείας τον Μοντεσαριφλικίον Σαράντα 3Εκκλησιών και σημερινής κατα
στάσεως αυτών». Συνέταξε καί τούτον «έν Σαράντα 3Εκκλησίαις τή 17η 1888» 
δ ίδιος ακούραστος « Κωνστ. Ν, Χατζόπονλος».

CH π ρώ τη  ό'ψ ις το ν  εγγράφου 44

Παραλαμβάνομεν, όσα έχουν σχέσιν προς τήν επαρχίαν Βιζύης, τά έξής:



Τμήμα Βουνά Χησάρ Χωρίον Τσόγγαρα. Είναι του καταλόγου. Κάτ. 
Έλληνες 200, Βούλγαροι 800, Έλλ. έκκλ. 1., Έλλην. Δημ. Σχολ. 1., Διδ. 
1., Μαθ. 30., Σχολ. δαπάναι 30, έσοδα 20, ελειμμα 10., — Βουλγαρική Δημ. 
Σχολ. 1, Διδάσκ. 1, Μαθ. και Μαθήτρ. 40.Μ

Τμήμα Τυρνόβου. Χωρίον Βίζντοα. Δεν υπάρχει εις τον κατάλογον. 
Κάτ. Βούλγαροι 150, γεωργοί, μέ εκκλησίαν καί χωρίς σχολείον.

Τμήμα Μήδειας. 7 χωρία. Άναφέρομεν εκείνα, εις τά όποια σημείου- 
ται : «υπάγεται εις την επαρχίαν (=Μητρόπολιν) Βιζνης», εύρίσκονται δέ 
εν τφ καταλόγφ,

Μήδεια (μετά Βαλτσίκ Χησάρ). Κάτ. "Ελληνες 1600, ζώντες εκ τής ναυ
τιλίας, ξυλείας, ανθράκων, κτηνοτροφίας καί μικράς γεωργίας. Έκκλ. 1, 
Δημ. σχ. 1, Διδάσκ. 2, Μαθ. 100, Μαθήτρ. 80, Δαπ. σχολ. 100, έσοδα 90, 
ελλειμ. 10. Διδάσκαλοι πληρώνονται από γονείς.

Όργάς. "Ελληνες 600, γεωργοί. Έκκλ. 1, Σχολ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 40. 
Δαπ. 15. Πληροόνουν οί γονείς.

Τρονλιά. "Ελλ. 1200, γεωργοί. Έκκλ. 1, Σχολ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 40, 
Μαιθήτρ, 10, Δαπ. 20. Πληρώνουν οΐ γονείς.

Σαμακόβιον. "Ελληνες 6000. Ζοΰν εκ κτηνοτροφίας, ξυλείας ανθράκων 
καί μικρών τεχνών. Έκκλησ. 2, Έλληνικ. Σχολή 1, Δημ. Σχολ. 1, Διδάσκ. 
2, Μαθηταί 160, Μαθήτριαι 40, Δαπ. 90, Έ σ. 75, "Ελλειμ. 15.

Τμήμα ΆγαΦοηολεως. 16 χωρία. Μεταξύ των είναι καί τό χ. "Αγιος 
Στέφανος, διά τό όποιον σημειοϋται, δτι υπάγεται εις τήν έκκλησ. περιφέ
ρειαν Σοοξουαγαθοπόλεως. Επομένως δεν θά συμπίπτη μέ τον "Αγιον Στέ
φανον τοΰ καταλόγου. Κάτοικοι 50 ελληνες καί 50 βοΰλγαροι, χωρίς εκκλη
σίαν καί σχολείον. Επίσης είναι καί το χ. Πνργόπουλον. Δεν αναγράφεται 
εις ποιαν Μητρόπολιν υπάγεται. Άλλ’ ως εΐδομεν Πυργόπουλον υπάρχει καί 
εν τφ καταλόγφ. Κάτ- ελληνες 250, γεωργοί, έκκλησ. 1, Δημ. σχ. 1, Μαθη- 
ταί 30, Δαπ. 15. Πληροόνουν οΐ γονείς.

Τμήμα Βίζας. 29 χωρία εξ αυτών 12 υπάρχουν εν τφ καταλόγφ, διάτά 
όποια σημειώνει καί ό συντάκτης, δτι ανήκουν εις τήν επαρχίαν Βιζΰηςτά εξής:

Βίζα. (=Βιζυη). "Ελληνες 2200, Τούρκοι 900, Έκκλησ. 2, Μοναστή- 
ριον 1, Δημ. Σχολ. 1, Παρθεναγ. 1, Διδάσκ. 4, Μαθ. 120, Μαθήτρ. 80· 
Δαπ. 130, έσ. 200, "Ελλειμ. 30, Τουρκ. Τζαμιά 2, Σχολ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 
40, οΐ κάτοικοι ζοΰν εκ τής γεωργίας, κτηνοτροφίας καί μικρών επαγγελμά
των. Οΐ έλλην. διδ. πληρώνονται από τούς γονείς.

Τσακιλλή. "Ελληνες 900, ζώντες εκ τής γεωργίας. Έκκλησ. 1, Διδ. 1, 
Μαθηταί 40, Μαθήτριαι 10. Δαπ. 16.

Πίνακα. "Ελληνες 500, Βοΰλγ. 200, έλλην. εκκλησ. 1, Δημ. σχολ. 1, 
Μαθ. 50, Δαπ. 15. Πληροόνουν οΐ γονείς καί ή εκκλησία.
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Γιάτρος. "Ελληνες 250. Γεωργοί, Έκκλησ. 1, Δημ. σχολ. 1, Διδ. 1, 
Μαθηταί 25, Δαπ. 10. Πληρώνουν οΐ γονείς καί ή εκκλησία.

"Αγιος ’Ιωάννης. "Ελληνες 500, γεωργοί. Έκκλησ. 1, Δημ. σχολ. 1, 
Διδ. 1, Μαθητ. 35, Μαθήτρ. 5, Δαπ. 15. Πληρώνουν γονείς καί εκκλησία.

Σαρακήνα. "Ελληνες 2600. Τούρκοι 500, ελλην. έκκλησ, 1, Δημ. σχολ, 
1, Διδ. 1, Μαθ. 65, Μαθήτρ. 25, Δαπ, 45, τουρκ. χζαμ. 1, Σχ. 1, Διδ. 1, 
Μαθ. 30. Kelt, γεωργοί. Πληρώνουν γονείς καί εκκλησία.

Κρυόνερον. "Ελληνες 1500, γεωργοί, Έκκλησ. 1, Δημ. σχ. 1, Διδ. 1, 
Μαθ. 60, Μαθ. 20, Δαπ. 26. Πληρώνουν γόνε ΐς καί εκκλησία.

Σοφίδες. Γεωργοί "Ελληνες, 2500, έκκλ. I, Δημ. σχ. 1, Μαθητ. 70, 
Μαθήτρ. 20, Δαπ. 26. Πληρώνουν γονείς καί εκκλησία.

Τοπταήκιοϊ. "Ελληνες 500, γεωργοί. Έκκλησ. 1, Δημ. Σχ. 1 Διδ. 1, 
Μαθητ. 35, Μαθήτρ. 5, Δαπ. 15. Πληρώνουν γονείς καί εκκλησία.

Μουσλήμ. "Ελληνες 200, γεωργοί. Έκκλ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 20, Δαπ. 8, 
από γονείς καί εκκλησίαν.

’Άς Βουγάζ. "Ελληνες 600, γεωργοί. Έκκλ. 1, Δημ. σχ. 1, Μαθ. 40, 
Μαθήτρ. 5, Δαπ. 10 από γονείς καί εκκλησίαν.

Μαγγριώτιοοα (Μενετλέρ). "Ελληνες 700, γεωργοί. Έκκλσ. 1, Δημ. 
σχ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 40, Μαθ. 10, Δαπ. 10, από γονείς καί εκκλησίαν.

"Αγιος Γεώργιος. "Ελληνες 800, γεωργοί. Έκκλ. 1, Δημ. σχ. 1, Διδ. 
1, Μαθ. 35, Μαθήτρ. 5, Δαπ, 15, από γονείς καί εκκλησίαν.

Τουρκικά χωρία. Άναγράφομεν εκ τοΰ τμήματος Βίζας τά εξής, κατ’ 
ό'νομα μόνον, παραλείποντες τάς όίλλας πληροφορίας. Έβρενζίκ, Όρακλή, 
Τατάρ Τσελεμπή, ΓΙαζαρλή, Τσεριμπάς κιόϊ, Ταταρλή Σεχρή (αλλαχού εγράφη 
Σαχρα=πεδινόν), Καρά Μπουτσάκ (αλλαχού εγράφη Καρά Μπουρτζέκ), 
Τσεγκερλή (αλλαχού εγράφη Τσοκενλή, υπάρχει καί χ. Τσεγκέρλια εις το 
τμήμα Τσορλοΰ τής επαρχίας Ήρακλείας), Σινανλή (ιδέ καί εις επαρχίαν 
'Ηράκλειας καί άλλας, όπως συμβαίνει καί δι3 άλλα χωρία), Κετσίκιοϊ.

Είναι καί δυο άλλα τουρκικά χωρία Οσμανλή καί Τιμουρλέρ, "Ελληνες 
80, Τούρκοι 100, τά οποία είδομεν καί εις τό έγγραφον 27, καί διά τά οποία 
σημειοΰται, δτι ανήκουν εις την επαρχίαν Βιζνης. ΈΙ λέξις όμως επαρχία 
δεν πρέπει νά έχη ενταύθα την σημασίαν Μητρόπολις, αλλά απλώς τμήμα, 
πολιτική περιφέρεια, διότι ό πληθυσμός των έν λόγφ χωρίων είναι τουρκι
κός ως καί των προηγηθέντων. Πολλαχοΰ δυστυχώς συνηντήσαμεν την λέξιν 
επαρχία μέ την σημασίαν πολίτικου τμήματος, Μουδερλικίού, καζά, καί 
μουτεσαριφλικίου, καί διά τοϋτο είχομεν δυσκολίαν δχι μικράν. Είναι προς 
τουτοις καί μία επαυλις, τό Χατζιλάρ τσκρλιγί, μέ κατοίκους 20'Έλληνας καί 
20 Τούρκους. Παραλείποντες τό χωρίον Σκεπαστός, τό όποιον αλλαχού μέν 
έσημειοϋτο, ως ύπαγόμενον εις την Μητρόπολιν ’Λδριανουπόλεως (πολύ όρ
θιος), αλλαχού όμως ύπήγετο, έσφαλμένως, εις την Μητρόπολιν Βιζύης. Τό
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χωρίον τέλος Παλιοχώρα είναι του τμήματος βεβαίως, και όχι τής Μητροπό- 
λεως, μέ κατοίκους 350 "Ελληνας, Εκκλησίαν, Λημ.. σχολήν, διδάσκαλον, 30 
μαθ. και 10 λιρ. δαπάνας. Καθώς και τό χ. τού Ιδίου τμήματος Σοφουλαρλή 
Σεχρ'ι (μάλλον Σοφουλάρ Σαχρα=πεδινόν, Σοφίδες, τό έν εκ δυο συνωνύ
μου), έχει 120 Έλλ., Έκκλ.,δ. σχολήν, διδάσκ., 15 μαθ. και 8 λ. δαπάνας.

Τμήμα Σεραΐου. 13 χωρία. Έκ τούτων 3 είναι του καταλόγου.
Σεράϊ. "Ελληνες 1200 και Τούρκοι 600, γεωργοί. Έκκλ. 1, Δημ. σχ. 1, 

Διδ- 1, Μαθ. 60, Μαθήτρ. 10, Δαπ. 20, από γονείς και εκκλησίαν. Τζάμι 
1, σχ. 1, Διδ. 1 Μαθηταί 30.

Τιονβαλή. "Ελληνες 900, γεωργοί. Έκκλησ. 1, Δημ. σχολ. 1, Διδ. 1, 
Μαθ·. 40, Μαθήτρ. 5, Δαπ. 16, από γονείς καί εκκλησίαν.

Καβατζίκ. "Ελληνες 300, γεωργοί. Έκκλησ. 1, Δημ. σχολ. 1, Διδ. 1, 
Μαθ. 25, Δαπ. 10, από γονείς.

Τμήμα Αονλε Μπουργάζ. 5 γνωστά χωρία του καταλόγου :
Σατήκιοϊ. 900 βού?νγαροι γεωργοί. Έκκλησ. 1, Δημ. σχολ. 1, Διδ. 1, 

Μαθ. 45. Ό διδάσκαλος πληρώνεται από τό Κομιτάτον. Έντεϋθεν εξάγεται 
δτι τό χωρίον τούτο παρεσΰρθη υπό των σχισματικών. Ένω ό κατάλογος τοΰ 
έτους 1886 άναγράφη 1100 ελληνας κατοίκους. Τό δέ έγγραφον 35α γράφει 
δτι είναι βονλγαροι, δχι δμως φανατ ικο ί , δη λ. σχισματικοί. Όμιλούν και 
γράφουν ελληνιστί, δεν πείθονται δέ από τούς βουλγάρους να προσλάβουν 
σχισματικόν ιερέα, τά ΐδια αναγράφουν και τά έγγραφα 33 καί 35.

Άχμετ βέη. Ενταύθα εσφαλμένως φέρεται ύπαγόμενον εις την Μη- 
τρόπολιν Άδριανουπόλεως, ένω είναι τής Βιζόης. "Ελληνες 1800, γεωργοί. 
Έκκλ. 1, Δημ. σχ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 50, Μαθ. 10, Δαπ. 15.

Μεαοηνή. Καί τούτο κακώς φέρεται ενταύθα ως ύπαγόμενον εις την 
Μητρόπολιν Άδριανουπόλεοις. "Ελληνες 700, γεωργοί. Έκκλ. 1, Δημ. σχλ. 
1, Διδ. 1, Μαθ. 40, Δαπ. 16, από χωρικούς.

Ταιφλίκιοϊ. "Ελληνες 1000, γεωργοί, έχοντες 1 έκκλησ. 1 Λημ. σχολ. 
1 Διδ. 50 μαθ. 10 μαθήτρ. και 25 λ. δαπάνην.

Μοναλήμ. Άναφέρεται εις την επαρχίαν Βιζΰης, ως έπαυλις μέ 60 
τοΰρκους και χοορις άλλο τίποτε !

CH οίλλη ο ψ ις  τ ο ν  εγγράφου 44

Παραλαμβάνωμεν τά εξής :
Τμήμα Βοννάρ Χιαάρ : Ταόγγαρα> ’Αναγράφεται ώς ύπαγόμενον εις 

την Επαρχίαν (!) Άδριανουπόλεως, ένω εύρίσκεται έν τφ καταλόγω, καθώς 
εΐδομεν εις τά προηγούμενα (έγγρ. 27, ίδέ καί την πρώτην δψιν τού 44, εις 
τό τμήμα Βουνάρ Χισάρ). "Ελληνες 200, Δημ. σχ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 30, Μι
σθός 30. "Εσοδα 20. Έλειμμα 10, Έκκλησ. 1. CH σχολή διατηρείται μέ 
γλίσχρους έκκλησ. πόρους καί δίδακτρα, άνερχομένους εις 20 λ. Κατοικεΐται
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τό πλεΐστον υπό Βουλγάρων, τού; οποίους ό κατάλογος χαρακτηρίζει ώς σχι
σματικούς. ’Έχει ανάγκην προστασίας και βοήθειας, διότι απειλείται υπό 
εκφυλισμού. Χρειάζονται βιβλία.

Ά χμετ  βέη . Άναφέρεται πάλιν εις την Επαρχίαν Άδριανουπόλεως, 
ενφ είναι τής Βιζΰης. "Ελληνες 1200, Κράμα Δημ. σχ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 50, 
Μαθήτρ. 10 Δαπ. 25 από εκκλησ. και δίδακτρα εις σιτηρά. ’Έχει ανάγκην 
5)λίρου συνδρομής και βιβλίοον προς καλήν ρΰθμισιν τής σχολής.

Μ εααηνή . "Ελληνες 700, εκκλησ. 1, Κράμα Δημ. σχ. 1, Διδ. Μαθ. 40, 
Δαπ. 16, από εκκλησ. καί δίδακτρα εις σιτηρά. ’Ανάγκη 5 λιρ. και βιβλίων 
προς καλήν ρύθμισιν τής σχολής.

Τ σ ιφ λ ίκ ιο ϊ .  "Ελληνες 1000, Εκκλησ. 1, Κράμα Δημοτικ. σχολ. 1, 
Διδ. 1, Μαθηται 40, Μαθήτρ. 10, Δαπάναι 25. ’Έχει ανάγκην 5 λιρ. συν
δρομής και βιβλίων ομοίως.

Τ μήμα  Β ίζας .  Β ίζ α  (Βιζύη). "Ελληνες 2.200. Έκκλ. 2, Άστ. σχολή 1, 
Διδ. 3, Μαθ. 120, Μισθός 90, ΓΙαρθεν. 1, Διδ. 1, Μαθητ. 80, Μισιθός 40, 
Δαπ. σύνολον 130, έσοδα 100, ελειμμα 30. At σχολαι διατηρούνται εξ έκκλ. 
πόρων 50 λιρ. υπό τήν άμεσον έποπτείαν τού Μητροπολίτου Βιζΰης, εκ δι
δάκτρων τινών και εκτάκτων εισφορών 30 λιρ. και τακτικού εισοδήματος 20 
λιρ. εκ κτημάτων. "Ωστε, έκτος τού δτι έχουν ελειμμα 30 λ., δπερ δΓ εξωτε
ρικού βοηθήματος, δπερ τούς ύπεσχέθησαν, ελπίζουν νά καλΰψουν, έχουν 
ανάγκην χορηγήματος τουλάχιστον 50 λιρ. προς βελτίωσιν τής αστικής σχο
λής των, διά τής προσθέσεοος 2 τάξεων ελληνικού σχολείου, καί τού παρθε
ναγωγείου, τό όποιον είναι μάλλον νηπιαγωγειον. Αΐ σχολαί έχουν ανάγκην 
ύποστηρίξεως, καθ’ δσον έχουν περιφέρειαν 20 ως έγγιστα ελληνικών χω
ρίων, τών οποίων οί άνωτέρας δυνάμεως μαθηται προσήρχοντο άλλοτε προς 
άκρσασιν άνωτέρων μαθημάτων έν τή διατηρούμενη τότε ελληνική σχολή, 
καί διότι ή Βιζΰη είναι έδρα Μητροπολίτου, δστις δυστυχώς δεν δΰναται νά 
πράξη τίποτε ένεκα τής σμικρότητος τής επαρχίας του.

Τσακ ιλλή .  Έπαρχ. Βιζΰης. "Ελλ. 900, έκκλ. 1, Γραμματοδιδασκαλεΐον 
1, Διδ. 1, Μαθητ. 10, Δαπ. 16 εξ έκκλ. πόρων καί διδάκτρων εις σιτηρά. 
’Εφέτος δμως, ένεκα πενίας καί διότι δεν έχουν κτίριον, τό έκλεισαν. ’Ανάγκη 
βοήθειας καί βιβλίων προς ένθάρρυνσιν.

Γιατρός. Έπαρχ. Βιζΰης. "Ελλ. 250, Γραμματοδιδ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 
25, Δαπ. 10, έκκλ. 1. Παρατηρήσεις, δπως καί Τσακιλλή.

Τοπταή κ ίο ϊ .  Έ π. Βιζΰης. "Ελλ. 500, Γραμματ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 35, 
Μαθήτρ. 5, Δαπ. 15, έκκλ. 1. Παρατηρήσεις ομοίως.

Πίνακα. Έπ. Βιζΰης. "Ελλ. 500, Γραμματ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 50, Δαπ. 
25, έκκλ. 1. 'Η σχολή, μέ πόρους έκκλ. καί δίδακτρα εις σιτηρά καί 10 λ., 
χορήγημα τής έν Κ)λεΓΑδελφότητος,έχει ανάγκην μεταρρυθμ ίσεως καί βιβλίων.

’Ά γιος  1Ιω ά ν νη ς . Έπ. Βιζΰης. "Ελλ. 500, έκκλ. 1, Γραμματ. 1, Διδ.
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1, Μαθ. 40, Δαπ. 15 εξ εκκλ. πόρων και διδάκτρων εις σιτηρά. Ανάγκη 
μικράς συνδρομής κα'ι βιβλίων προς ένθάρρυνσιν.

Κρυόνερον.Έπ. Βιζΰης, Έλλ. 1580, εκκλ. 1, Γραμματ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 
60, Μαθήτρ. 20, Δαπ. 26. Παρατηρήσεις όπως και 'Αγίου Ίωάννου.

Σοφΐδες. Έ π. Βιζύης. 'Έλλ. 2500, εκκλ. 1, Γραμματ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 
70, Μαθητρ. 20, Δαπ. 26. Παρατηρήσεις ομοίως.

Άζβουγας. Έπ. Βιζύης, "Ελλ. 600, εκκλ. 1, Γραμματ. 1, Διδ. 1 
Μαθ. 40, Μαθήτρ. 5, Δαπ. 10. Παρατηρήσεις ομοίως.

Μαγγριώτισαα. Έ π. Βιζύης, "Ελλ. 700, εκκλ. 1, Γραμματ. 1, Διδ. 
1, Μαθ. 40, Μαθήτρ. 10, Δαπ. 10. Όμοίως.

Παληοχώρα. Τής ύποδιοικήσεως Βιζύης, οχι όμως καί τής Μητροπό- 
λεως Βιζύης, διότι δεν είναι τοϋ καταλόγου, καθώς εΐδομεν και εις τά προη
γούμενα. "Ελλ. 350, εκκλ. 1, Γραμματ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 30, Δαπ, 10.

"Αγιος Γεώργιος. Έπ. Βιζύης, "Ελληνες 800, εκκλ. 1, Γραμματ- 1, 
Διδ. 1, Μαθ, 35, Μαθήτρ. 5, Δαπ. 15. Παρατ. όμοίως.

Μουσελήμ. Έπ. Βιζύης, "Ελληνες 200, εκκλ. 1, Γραμματοδ. 1, Διδ. 1, 
Μαθ. 20, Δαπ. 8. Ή  σχολή όμως κλειστή, άλλ’ ουδέ κτίριον έχει.

Σαρακήνα. Κωμόπ. Έπ. Βιζύης, "Ελληνες 2600, εκκλ. 1, Γραμματ. 
1, Διδ. 1, Μαθ. 65, Μαθήτρ. 25, Δαπ. 45, εξ έκκλησ. πόρων καί μικρών 
διδάκτρων. Τό χωρίων, ελλείψει πόρων, συνεχώνευσε τό Παρθεναγ. μέ την 
την Δημοτ. σχολήν, ήτις διατηρείται δΓ ενός διδασκάλου. "Ωστε, εκτός τοϋ 
Παρθεν. έχει ανάγκην καί ενός βοηθού τής Δημ. Σχολής προς τελεσφόρον 
λειτουργίαν διά βοηθήματος 30 λιρών.

Τμήμα Σεραΐου και οχι Βίζας, ας έσφαλμένως έγράφη, καθώς φα ί
νεται καί από την πρώτην όψιν τοΰ εγγράφου 44.

Σεράϊ. Έπ. Βιζύης. "Ελληνες 1200, έκκλησ. 1, Γραμματ. 1, Διδ- 1, 
Μαθ. 50, Μαθήτρ. 10, Δαπ. 20, εξ εκκλ. πόρων καί διδάκτρων. "Ιδιον κτί
ριον σχολής δεν υπάρχει. "Ανάγκη μικράς συνδρομής καί βιβλίων προς έν- 
θάρρυνσιν καί βελτίωσιν.

Γιουβαλή. Έ π. Βιζύης. 'Έλληνες. 900, εκκλ. 1, Γραμματ. 1, Διδ. 1, 
Μαθ. 25, Δαπ. 10, εξ εκκλ. πόρων καί διδάκτρων. Υπάρχει κτίριον σχο
λών άλλ’ έχει ανάγκη μικράς συνδρομής καί βιβλίιον προς ένθάρρυνσιν.

Καβατζίκ. Έπ. Βιζύης. 'Έλληνες. 300, εκκλ. 1, Γραμματ. 1, Διδ. 1, 
Μαθ. 25, Δαπ. 10 εφέτος ή σχολή δεν λειτουργεί ένεκα πενίας.

Τμήμα Μήδειας. Μήδεια. Κωμόπ. έπαρχ. Βιζύης. 'Έλλ. 1600, εκκλ. 
1, Δημ.σχ. 1, Διδ. 2, Μαθ. 100. Μαθήτρ. 80, Δαπ. 100, έσοδα 90 έλλ. 10. 
'Ησχολή, εις τήν οποίαν, ελλείψει πόρων, συνεχωνεύθη τό Παρθεν. διατηρεί
ται έξ εκκλ. χρημάτιον, 40 λ., καί εκτάκτων τών εισφορών 50, καταβαλλόμε
νων λόγοι διδάκτραιν υπό τών εύπορα)τερών γονέιον τών μαθητών.Έκτος τοΰ 
μικροΰ ελλείμματος, υπάρχει ανάγκη άνασυστάσεως ιοϋ Παρθεν. καί βελτιώ-
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σεως τής Δημ. σχολής. 'Ανάγκη βιβλίων και πινάκων καί 39 λ. συνδρομής.
Σ αμακόβ ιο ν ,  Κωμόπ. Έπ. Βιζυης. "Ελληνες 600, έκκλ. 2, ελλην. σχ. 

1, Διδ. 1, Μαθ. 20, Δημ. σχ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 140, Μαθήτρ. 40. Μισθός 
45-f—4-5=90, έσοδα'75, έλλειμ. 15. Διατηρούνται εξ έκκλησ. πόρων 50, καί 
εκτάκτων εισφορών εΰπορωτέρων γονέων, 25. "Ενεκα πενίας συνεχωνεΰθη 
με την Δημ. Σχ. το Παρθεν. 'Ανάγκη άνασυστάσεως αύιοϋ καί προμήθειας 
βιβλίων, πινάκων και γραφικής ύλης. Προς καλόν δέ καταρτισμόν των τριών 
σχολών, 40 λ. συνδρομή δΰναται νά έπαρκέση, διότι τάς επί πλέον δαπάνας 
θά φιλοτιμηθούν νά καταβάλλουν οΐ κάτοικοι.

Τρουλια . 'Επ. Βιζυης "Ελληνες 1200, εκκλησ. 1, Γραμματ. 1 Διδ. 1, 
Μαθ. 40, Μαθήτρ. 10, Δαπ. 20 έξ έκκλ. πόρων καί διδάκτρων. Οΐ κάτοικοι 
πένονται, ώστε διά την βελτίωσιν τής σχολής έχουν ανάγκην 10 λ. συνδρο
μής καί βιβλίων, προς αΰξησιν τών μαθητών.

Όργάς. Έπ. Βιζυης Έλληνες 600, έκκλ. 1, Γραμμ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 
40, Δαπ. 15. Παρατηρήσεις ώς καί Τρουλιάς.

Τ μήμα  *ΑγαϋΌυπόλεως. Μεταξύ άλλων είναι καί τό χωρίον Ιίνργό- 
πουλον. Άναφέρεται ώς ύπαγόμενον εις την εκκλησ. περιφέρειαν Σωζουα- 
γαθοπόλεως. Εύρίσκεται δμως καί έν τφ Καταλόγφ. Συνεπώς θά είναι τής 
τής Μητροπόλεως Βιζυης, όπως γράφομεν καί εις τό τμήμα Άγαθοπόλεως 
τής πρώτης όψεως τού εγγράφου 44. Τό έγγραφον δέ 27 τό αναγράφει εις 
τό τμήμα τής Μήδειας. "Ελληνες 250, έκκλ. 1, Γραμμ. 1, Διδ. 1, Μαθ. 30, 
Δαπ. 15 έξ έκκλ. πόρων καί διδάκτρων εις σιτηρά. 'Ανάγκη μικράς βοήθειας 
προς βελτίεοσιν τής σχολής καί αύξησιν τών μαθητών.

Σ η μ . Συνέχεια είς τον προσεχή 1C' τόμον μέ κεφ. : Μεγάλη Μητρόπολις *ΑδριαΑ 
νουπόλεως.



]

Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ή κ α τά σ τα σ ις τής εκκλ . π ε ρ ιφ έρ ε ια ς Β ιζ ν η ς  κ α ι π λ η θ υ σ μ ό ς  κατά ε-Θ'νότητας

'Αρι-d'. Χ ωρία Σ χολε ία Δ ιδάοκ. Μα&ηταί ΧΈ ξοδα °Ε λληνες ΌΌ'ωμανοι Β ούλγαρο ι Π αρατ.

1. Β ιζ ύ η Έλλ. Σχολή 1 3 160 140 3000 2000 — —
μεταποιούμενη

εις Άστ. Σχολήν
Νηπιαγωγεΐον 1 1 70 45

15002. Μ ακρυώ τ ισαα Δημ. Σχ. 1 40 35 — — —
Χ άοβονγα — — — — — '  15l0 — — —

4. Μ ουσελήμ — — — — — 300 — — —
5. cΆ γ. Γ εώργιος Δημ. Σχ. 1 1 40 25 1200 — — —
6. Τ σακ ( ι) λ ή » » 1 1 25 20 500 200 — —
7. Κ ρυόνερον » » 1 1 50 30 1500 — — —
8. Τ ο π τ σ ίχ ιο ϊ » » 1 1 21 55 800 — — —
9. Σ οφ ίδ ες » » 1 1 60 35 1500 — — —

10. "Αγ. 5Ιω άννης * » 1 1 40 25 1000 — — —
11. Π ίνακα » » 1 1 40 20 — — 1000 Πατριαρχικά.
12 Γ ιο (υ )β α λ ή  

Σ α ρακ ίν α
> > 1 1 30 _  15 800 — — —

13. » » 1 1 50 35 1300 — — —
14. Σ α ρά ϊο ν » » 1 1 60 25 900 600 — —
15. Κ αβ β ά χ ιο ν — — — — — 250 — — —
16. Μ ήδεια : 

(Σαλμυδισσός)
Έλλ. καί 

Δημ. 2 2 100 95 2000 600 — —
17. Γ ιά τρος — — — — — 600 — — —
18. ’Α λπ ο ίμ ιο ν  (!)

(δυσανάγνωστον) — — — 400 — — —
19. ’ Ο ργάζιον Δημ. 1 1 50 25 1200 — — —
20. Σ α μ μ α χ ό β ιο ν

Έλλ. καί Δημ. * 2 2 140 100 5000 — — —
21. Τ ουρλ ιά  (!) Δημ. 1 1 50 25 1000 — — —
22. Ά χμέτ βέη » 1 1 35 25 1000 — — —
23. Σ α τ ή χ ιο ϊ > 1 1 30 25 1100 — — —
24. Τ σ ιφ λ ίκ ιο ϊ » 1 1 60 30 1400 — — —
25. Μ εσοήνη » 1 1 40 25 800 200 — —
26. "Αγ. Σ τέφ ανος — — — — — — — 500 Πατριαρχ.
27. ί ΐλ ά τ ζ α — — — — — — — 500 »
28. Μ ατοονράς — — — — — — — 400 »
29. Γ ΐυργόπουλον — — — — — — — 600
30. Τ σόγγαρα Δημ. 1 

Νηπ. 1
1
1

30
40

35
40

600
— 700

Σχισματικοί

27 1255 890 31.150 3600
(Βλ. ομοίως Β ιζ ύ η  εκδ. Έτ. Θρακ. Μελετών άριθ·. 33 σ. 20).

3700



ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓ. ΤΟΖΗ

ΠΩΣ ΕΙΔΕ ΤΗ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΘΡΑΚΗ ΣΤΑ 1634 
Ο ΑΓΓΛΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ SIR HENRY BLOUNT

Δυσβάστακτη δουλεία από τή μια μεριά κι’ από την άλλη αλλεπάλληλες 
αναστατώσεις στα χρόνια της Τουρκουκρατίας, δεν είχαν δώσει την άπαιτου- 
μένη ευκαιρία στους προπάτορες μας νά καταρτίσουν κα'ι να μάςκληροδοτή- 
σουν έστω καί στοιχειώδη ιστορικά αρχεία. Γι’ αυτόν τον λόγο, οποίος κα
ταπιάνεται σήμερα ν’ άναπαραστήση την ιστορία ενός τόπου, βρίσκεται στην 
αναπότρεπτη ανάγκη νά προσφυγή στα όποιασδήποτε λογής ιστορικά ψίχουλα. 
Τέτοιας λογής «ιστορικά ψίχουλα», βρίσκει, βέβαια, κανείς στα συγγράμματα 
των ξένων περιηγητών J). Στη χρησιμοποίησή τους δμως χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή. Κι’ αυτό, γιατί, οΐ περισσότεροι ξένοι πού περιέρχονταν κατά την 
εποχή εκείνη τις διάφορες Ελληνικές χώρες εϊτε δεν είχαν ολοκληρωμένη επι
στημονική κατάρτηση νά εμβαθύνουν στά ιστορικά ενός έκαστου τόπου οί 
ίδιοι, είτε καταχωρούσαν στά βιβλία τους ανεύθυνες πληροφορίες πού λάβαι
ναν από ακατάλληλα πρόσωπα 1 2).

'Ένα τέτοιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει καί μέ τά οσα έγραψε γιά τή 
σκλαβωμένη Θράκη ό ’Άγγλος περιηγητής Sir Henry Blount (1602-1682). 
Μεστωμένος άντρας, όντας τήν έπισκέφθηκε στά 1634, καί μέ μόρφωση εγ
κυκλοπαιδική, ειχεν δ ευλογημένος τήν ευκαιρία νά διείσδυση στά ιστορικά 
τών τόπων πού περνούσε καί νά μάς χαρίση ιστορικά στοιχεία αξιόλογα. Δέν 
το έπραξεν δμως, γιατί, πρώτ’ άπ5 δλα, δ ίδιος ύστεροΰσεν σέ ιστορικές 
καί γεωγραφικές γνοδσεις καί δεύτερο γιατί έδωσε πίστη σ’ δσα είκοτολογή- 
ματα τού είπαν ανεύθυνα πρόσωπα. Γι’ αυτό καί στο περιηγητικό του πα
ρατηρούνται αρκετές ανακρίβειες, μά καί πολλές χοντροειδεΐς γκάφες πού 
προήλθαν εϊτε από σύγχυση τών ΐστορουμένα>ν γεγονότων, εϊτε καί από κα
κές κ’ ανεξέλεγκτες πληροφορίες.

Ανάγκη νά έφιστήσω τήν προσοχή τών αναγνωστών μου σέ μερικές 
τέτοιες ανακρίβειες καί γκάφες. Προσεκτική ανάγνωση τού περιεχομένου εί
ναι αρκετή νά πείση τον καθένα, δτι δ συγγραφέας μας δέν πέρασε καθόλου 
από τή Μακεδονία καί τή Θεσσαλία—κι’ άς βεβαιώνεται τό πράγμα ορθά 
κοφτά στον σχοινοτενή τίτλο τού βιβλίου.'Η σύγχυση προήλθε από τή μετά
θεση τού γεωγραφικού δρου «Μακεδονία» στή Βουλγαρία καί τού τοιούτου 
«Θεσσαλία» στή Μακεδονία. Τό λάθος είναι αύταπόδεχτο από τό γεγονός 
δτι, ή Σόφια τοποθετείται στή Μακεδονία, πάνω στά όρια τής Θεσσαλίας! 
Ό γεωγραφικός δρος «Μακεδονία», περί τής τύχης καί τών αυξομειώσεων

1) Βλ. Πολ. Π απαχρ ισ το δούλου  : Ή Θράκη άπό τά περιηγητικά, κείμενα Άρ 
Θρακ. Θησ. τ. ΙΣΤ\

2) Βλ. Στ . Κ υ ρ ια κ ί δ η ,  Θρακικά Α' τόμ. σ. 106 κέ,
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του οποίου θ’ ασχοληθούμε άλλοτε, έκάλυπτε, βέβαια, κάποτε ολόκληρη τη 
Βουλγαρία και μέρος της Θράκης. Αυτό όμως δεν θά πή ότι ή Σόφια πρέπει 
νά κατατάσσεται στη Μακεδονία, όπως την εννοούμε σήμερα. Σέ τέτοιου εί
δους γκάφες έχουν πέσει κι9 άλλο ι περιηγητές. 'Ένας άπ’ αυτούς διετΰπωσε 
τον ’ισχυρισμό, ότι, ή Νύσσα τής Σερβίας είναι πρωτεύουσα τής Βου?ΛΌΐρί«ς! 
"Ενας άλλος, συγχίζοντας την 'Ολυμπία τής Πελοπόννησου, όπου γίνονταν οΐ 
Όλυμπ. αγώνες, άπεφάνθη, ότι οι άρματοδρομίες γίνονταν στον ’Όλυμπο.

'Όπως κι’ άν έχη, ή γκάφα τού δικού μας συγγραφέα δεν είναι-και τόσο 
τρομερή, όσο είναι ή τοποθέτηση των Θερμοπυλών στα στενά τής Ροδόπης! 
’Έχει όμως τουλάχιστο τό έλαφρυντικό, ότι, στό ζήτημα αυτό, τον πήρε στο 
λαιμό του ένας «διαβασμένος Εβραίος», πού τον είχε γιά συνοδοιπόρο του. 
"Ενα άλλο, πάλι, τρομερό λάθος είναι τ) σύγχυση τής Φιλιππούπολης με τούς 
Φιλίππους τής Μακεδονίας, όπου κατά τούς εμφυλίους πολέμους τών Ρω
μαίων διεξήχθησαν φονικές μάχες.

Παρ’ όλα αυτά, τό περιηγητικό τού μακαρίτη έτυχε κατά την εποχή 
εκείνη θερμοτάτης υποδοχής. Αυτό τουλάχιστο άποδεικνύεται από τό γεγονός 
ότι μεταξύ τών ετών 1636 και 1671 έγιναν οχτώ εκδόσεις. Μεταφράστηκε 
μάλιστα στά 1687 και στη Γερμανική, προσκομίζοντάς του καί φήμη «Σω
κράτη τής εποχής του !» Τό φαινόμενο έχει την εξήγησή του στό γεγονός, 
ότι τό βιβλίον δεν στερείται ενδιαφέροντος από άλλης άπόψεως. Επειδή δέ 
δεν είναι άμοιρον ενδιαφέροντος και από ελληνικής πλευράς, μεταφέρουμε 
εδώ πέρα σ’ ελληνική μετάφραση όσα διέλαβεν δ συγγραφέας περί Θράκης J).

( σελ. 31). « ’Έτσι, σέ δώδεκα μέρες Ζ), ήρθαμε στή Σόφια, πού είναι ή 
κυριώτερη (κατά τήν τουρκική διαίρεση) πόλη τής Βουλγαρίας και πού, σύμ
φωνα μέ τήν άλλη γεωγραφία, στέκεται στή Μακεδονία, πάνω στά όρια τής 
Θεσσαλίας. Ούτε κι’ έχασεν ακόμα τον παλιό ελληνικό πολιτισμό της 9). 1 2 3

1 ) Ήμεϊς έχουμε ύπ’ όψι μας τήν πέμπτη έκδοση τοΰ βιβλίου πού φέρει τόν 
τίτλο : A V oyage  in to  t h e  L evan t  : abrief relation of a journey lately perfor
med by sir Henry Blunt, Knight, from England by the way of Venice, into 
Dalmatia, Sclavonia, Bostia, Hungary, Macedonia, Thessaly, Thrace, Rhodes 
and Egypt, unto Gran Cairo: with particular observations concerning the mo
dern condition of the Turks, and other people under that empire London : 
Printed bjr T. M. for A. Crook, 1 6 6 4 . Γιά μεγαλύτερη διευκόλυνση, σημειώνουμε 
σέ παρενθέσεις τόν αριθμό τών οικείων σελίδων. Τό επώνυμο τοΰ συγγραφέα γρά
φονταν Blount και Blunt.

2) Δώδεκα μέρες απ’ τό Βελιγράδι μέ διάμεσο σταθμό τή Νύσσα.
3) Κατά τόν αείμνηστο Φιλιππουπολίτη ιστοριοδίφη Κ. Μυρτΐλο Άποστολίδη 

(βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τόμ. 23ος, 1933, σελ. 174. στήλη γ'), τέλειος 
έξελληνισμός τής Σόφιας, άρχικώς καλουμένης Σερδικής μετέπειτα δέ Τριαδίτσας, 
είχε συντελεσθή ήδη κατά τόν Β' αιώνα μ. X. Τόν ελληνικό χαρακτήρα τής Σόφιας 
υποστηρίζει καί ό ήμέτερος καθηγητής και ’Ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος ’Άμαν- 
τος, Ιστορικά! Σχέσεις Ελλήνων Σέρβων καί Βουλγάρων,Άθήναι 1949 σελ. 8 . Προς
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Γιατί, απ' όλες τις πόλεις πού έχω περάσει, είτε εντός, είτε εκτός τής Χρι- 
στιανωσυνης, πουθενά δεν είδα ποτέ κανέναν ξένο νά ενοχληθή λιγώτερο με 
προσβλητικού; μορφασμούς. Κεΐται σχεδόν στη μέση μιας εκτεταμένης και 
καρποφόρας πεδιάδος. Στο βόρειο μέρος, σ’ απόσταση τεσσάρων περίπου 
μιλιών, διατρέχει μια σειρά από χαμηλά βουναλάκια. Προς νότο, τρία μίλια 
μακρυά, κειται ένα ψηλό και απόκρημνο βουνό, δπου τό χιόνι δεν λείπει καθ’ 
όλο τό έτος. Οι Εβραίοι και Χριστιανοί έχουν εδώ τ'ις πόρτες των σπιτιών 
τους λιγάκι παραπάνω από τρία πόδια ψηλές γιά νά μή μπορούν οί Τούρκοι, 
όπως μού είπαν, νά μπάζουν μέσα τάλογά τους, μεταβάλλοντας τα σέ σταύ- 
λους κατά τις περιοδείες τους *) πράγμα πού ύπέλαβα γιά σημάδι ότι εκεί 
πέρα επικρατούσε πιο μεγάλη δουλεία από κάθε άλλο μέρος 2).

« ’Εδώ είναι ή έδρα τού Μπεηλέρμπεη (σ. 32) ή αντιβασιλέα δλης τής Ε λ
λάδας, καλουμένης υπό τών Τούρκων Ρουμελίας 1 2 * 4 * * * 8), μέ πολλούς επιβλητικούς 
μιναρέδες, προ παντός δ μεγάλος στη μέση τής πόλης κολλέγιο. ’Έχει πολλά 
επιβλητικά χάνια ή καραβανσεράϊα καί εκλεκτούς λουτρώνες. Ό κυριώτερος 
άπ’ αυτούς έχει μια θερμή κρήνη. Έδώ τελείωσε ή δουλειά τού καραβανιού 
μας. Ούτε ό Γενίτσαρός μου είχε μεγάλη επιθυμία ν’ άναλάβη και άλλη επι
πρόσθετη, Γιατί, έχοντας μαζί του πιό πολύ εμπορικά παρά στρατιωτικά 
(είδη), φοβούνταν, φυσικά, νά προβή περαιτέρω, μή τυχόν κΓ άναγκασθή νά 
πηγαίνη στον πόλεμο ι). ΓΓαύτό και παρέμεινε είκοσι μέρες στη Σόφια, μέ-

έπίρρωση μάλιστα τοϋ πράγματος παραπέμπει σέ μια άλλη μελέτη τού μακαρίτη Ά ·  
ποστολίδη, Συλλογή αρχαίων επιγραφών τής Σερδικής καί τών πέριξ, Θρακιπά, τόμ. 
20 (1944) σελ. 103—123, πού εγώ δεν τήν είδα.

1) Πιό χαρακτηριστικό είναι τό παράδειγμα σπιτιών στή Θράκη μέ τά παρά
θυρα στή στέγη, πού μνημονεύει δ ήμέτερος καθηγητής καί ’Ακαδημαϊκός κ. Α ντώ 
νιος Δ. Κεραμόπουλλος στα Πρακτικά τής ’Ακαδημίας’Αθηνών, τ. 13ος (1938) σ. 236.

2) Μια ζοφερή εικόνα τής τρομοκρατίας πού έξασκοϋσαν οί Τούρκοι εις βάρος 
τών χριστιανών «διά πυρός καί σιδήρου», μάς δίδει ό συγγραφέας μας στή 164—165 
σελίδα τού βιβλίου του : «’Ακόυσα πολλούς άπ’ αυτούς (Τούρκους) νά καυχώνται, δτι 
είναι εντεταλμένοι άπό τό Θεό νά διοικούν άλλα έθνη μέ σιδηρένιο ραβδί. Σέ πολλά 
μέρη τής Τουρκίας καί προ παντός στή Σκλαβωνία, Βοσνία, Ουγγαρία, Μακεδονία 
καί Θράκη,Γό πιό θηριώδης λαός δλης τής Αυτοκρατορίας, σ’ δλα τά δημόσια μέρη θέ
τει ένα μεγάλο Σιδηρένιο Ραβδί γιά νά τρομοκράτηση εκείνους πού θά έμπιστευθή,..»·

ο) Ή λέξη άπό τό τουρκικό Ε.οτΐιιι-ΐ-ί1ΐ=χώρα τών Ελλήνων. Βλ. Μ. Άποστο· 
λίδη τ. ΙΓ'σ. 44. Πρβλ. καί Άμαντον Π.Π. σ. 42 ώς καί Άρχ. Θρ. τ. ΙΣΤ'σ. 76 σημ.

4) Ή Τουρκία κατά τήν εποχή εκείνη ήταν σ’ εμπόλεμο κατάσταση μέ τήν Πο
λωνία. Τήν παροιμιώδη αδυναμία τών Τούρκων στή δωροδοκία ζίογραφίζει ό συγ“ 
γραφέας μας στή 174η σελίδα τοϋ βιβλίου του : «Σημειώνω δτι ή Τουρκική Κυβέρ
νηση είναι όλεθρία. Οί πασάδες στή Σόφια προκήρυξαν δημοσίως, δτι θά κρεμάσουν
δλους τούς Γενιτσάρους, πού θά έμειναν πίσοο τους. Είδα ωστόσο πολλούς νά παρα
μείνουν πίσω πεπεισμένοι δτι θά τά σιάξουν μέ τούς επαρχιακούς Κυβερνήτες απέ
ναντι χρημάτων. Μερικοί μοϋ είπαν, δτι άν τό πράγμα έφτανε στήν προσοχή τοϋ
Σουλτάνου, θά υπέβαλε τούς Κυβερνήτες αυτούς σέ σκληρό θάνατο,..».
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χρις οτου τό στρατόπεδο μετετέθη και δ Μεγάλος Αύθέντης επέστρεψε στην 
Κωνσταντινούπολη. ’Έτσι δεν είδα ποτέ τό πρόσωπο του Αύτοκράτορα, οΰτε 
και τό κύριο σώμα τοΰ στρατού. Μόνον σ’ αυτό απάνω ή επιτυχία μου ατά- 
θηκεν ελλιπής. Μόλις δ Γενίτσαρος έκρινεν, δτι ξεκαθάρισεν ή ατμόσφαιρα, 
πήγαμε, τέσσερες άμαξες, σέ τρεις μέρες στο Patargeek '). Τό πέρασμα είναι 
ξακουστό για τις αρχαιότητες.

{Σελ. 33). «Δεκάξη ή 18 μίλια ανατολικά τής Σόφιας, διήλΟαμε πάνω 
από τό όρος Ροδόπη 1 2 3), οπού δ Όρφέας έθρήνησε την Ευρυδίκη του2). Είχε 
διάφορες εδαφικές ανισότητες, καμμιά από τις δποΤες δέν ήταν πολύ από
κρημνη, όλες σκεπασμένες, μέ χαμηλά δέντρα. Φυλάγονται τώρα από διαφό
ρους (φύλακες), πού, ένεκα των συχνών ληστειών πού διαπράττονται στα μέρη 
εκείνα, προειδοποιούν μέ μικρά τύμπανα τούς κατοίκους γιά δλους τούς ύπο
πτους διαβάτες 4). Στη χαμηλώτερη απ’ αυτές τις κατωφέρειες τρέχει ένα μι
κρό ρυάκι, γιά τό όποιο συνέλαβα την εικασία — κι’ ένας διαβασμένος Ε 
βραίος (στον δποΐο χρεωστώ τις πιο πολλές πληροφορίες) μ’ εβεβαίωσεν —, 
δτι οΐ αρχαίοι ποιητές έκαμαν τό Στρυμόνα ποταμό, δπου δ απαρηγόρητος 
Όρφέας διεμελίσθη από τις Θρακιάκισσες 5 6). Γιατί, από τότε τό μέρος αυτό 
λογαριάζεται αβέβαια στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία β).

1) Πρόκειται, βέβαια, ενταύθα γιά τό Τατάρ Παζαρτζίκ (Βισσαπάρα).
2) Ή Ροδόπη έθεωρεΐτο κατά τήν αρχαιότητα ιός τό επισημότερο βουνό τής 

Θράκης, έπειδή εκεί έτελοϋντο από τούς Βάκχες τά όργια, τής λατρείας τοΰ Διονύ
σου, μέ τήν οποία συνεδέετο καί τό όνομα τοΰ Όρφέα. Τά θρυλούμενα περί τοΰ μυ
θικού τούτου ήρωα καί ποιητή είναι κομμάτι συγκεχυμένα.

3) Ή κατάβαση τοΰ Όρφέα στον "Λδη γιά νά ζητήση τη σύζυγό του Ευρυδίκη 
υπήρξε δημοφιλέστατος θρΰλος μεταξύ των αρχαίων καί μάλιστα των ποιητών. Έχει 
τούτη ή υπόθεση καί τήν κωμική της άποψη.’Άνθρωποι, πού δέν έχουν καν ούτε εθνικό 
έπος, άπεπειράθησαν (ή απόπειρα έγινε από ένα θερμόαιμο Βούλγαρο σωβινιστή) κατά 
τύν περασμένο αιώνα νά δημιουργήσουν ολόκληρο κύκλο παλιών δήθεν ορφικών τρα' 
γουδιών.Έτσι, οι Βούλγαροι, πού ήρθαν νοτίως τοΰ Δουνάβεως μόλις κατά τον 7ο αιώ 
να μ.Χ. μέ μια μονοκονδυλιά συνέδεσαν τό όνομά τους μέ τήν ’Ορφική παράδοση, πού 
ανάγεται στούς χρόνους τής Άργοναυτικής εκστρατείας, δηλ. προ τοΰ Τρωικοΰ πολέ
μου ! Δέν πρέπει, λοιπόν, νά μάς έκπλήττη γιατί τήν πλαστογραφική τούτη μανία των 
Βουλγάρων ξετίναξαν όχι μονάχα δικοί μας καί ξένοι, αλλά καί Σλάβοι.

4) “Ενας άλλος ξένος περιηγητής πού έπεσκέφθη μερικές δεκαετηρίδες αργότερα 
τή Δυτική Μακεδονία καί περί του οποίου θά ασχοληθούμε άλλοτε καί αλλαχού, διέ
σωσε τήν πληροφορία, ότι καί στον Όλυμπο χτυπούσαν τύμπανα, όχι όμως νά πλη 
ροφορήσουν τούς κατοίκους γιά τούς ύποπτους διαβάτες, αλλά μάλλον αυτούς τού
τους τούς διαβάτες, ότι οί δίοδοι ήσαν ελεύθερες από ληστές.

δ) Αυτό έγινε από τις μαινάδες κατά τήν διάρκεια τών Διονυσιακών όργίων.Ή 
λύρα καί τό κεφάλι τοΰ Όρφέα πιστεύονταν, ότι ρίχτηκαν στόν “Εβρο ποταμό κι’ ότι 
ξεβράσθηκαν στή Λέσβο, όπου φυ? άγονταν γιά ιερά λείψανα. Ό τάφος τοΰ Όρφέα 
όμως εύρίσκετο (κατά τον Πλούταρχο,Αλέξανδρος 14) στά Λείβηθρα τής Πιερίας βο' 
ρείτος του Όλύμπου, πού ήταν καί γενέτειρά του. .

6) Ή αβεβαιότητα ή μάλλον ή σύγχυση αυτή πιθανό νά, προήλθε από τόν ύπο-

ι

/
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«Έ π ι τέλους υστέρα από πορεία μιας ημέρας, ήρθαμε σ’ ένα ψη?ώ καί 
εκτεταμένο βουνό. Ό Εβραίος επέμεινεν δτι ήταν οί Θερμοπύλες ’), ενα με* 
ρος πού διεξεδικήθη κατά την αρχαιότητα τόσον ερρωμένως, δσο τώρα (οελ. 
34) από μάς ή Valtoline. ’Από δώ καί πέρα, μου ειπεν, δτι τό ανατολικόν 
έθιμο τού νά φορούν τουρμπάνια (σαρίκια), προήλθεν από κεΐ και δτι, έτσι συ
νέβη, ώστε οι βάρβαροι, έχοντες κάποτε προ τίον Ελλήνων μεγάλη υπεροχή, 
δεν ύπήρχεν άλλη {ίεραπεία, παρά ελάχιστοι νά υπερασπιστούν τό στενό εκείνο, 
για νά δώσουν καιρό στο κύριο σώμα να διαφΰγη. Υπήρξαν ανδρεία πνεύ
ματα πού άνέλαβαν να τό πράξουν. Και γνωρίζοντας δτι έπήγαιναν σε ανα
πόφευκτο θάνατο, δεν εφρόντισαν για τίποτε άλλο, παρά για τον ενταφια
σμό τους, πού κατά την αρχαιότητα κρατιούνταν σέ μεγάλη υπόληψη. Γ ι’ 
αυτό καθένας άπ’ αυτούς έφερε τό σάβανό του τυλιγμένο γύρω στο κεφάλι 
του. Καί τότε, μέ την άποόλεια τής ιδίας των ζωής, έσωσαν τούς συναδέλ
φους των. "Υστερα άπ’ αυτό, γιά τιμητικό μνημόσυνο τού ανδραγαθήματος 
εκείνου, οί Λεβαντίνοι συνήθιζαν νά τυλίγουν άσπρο ύφασμα γύρω στα κε
φάλια τους καί ή μόδα παρήχθη έτσι καί στούς Τούρκους * 1 2).

«Αυτή μπορεί νάναι ή ιστορία τού Λεωνίδα μέ τούς τριαχοσίους Σπαρ
τιάτες του πού διεστράφη από τον καιρό καί την παράδοση3), (οελ. 35). 
"Οταν έμελέτησα τό στενό μοΰ φάνηκε ικανό γιά τή διήγησή του. Αυτές μπο
ρεί κάλλιστα νάναι οί Θερμοπύλες, άν ήταν τόσο κοντά στά Φιλιππικά πε
δία. Γιατί, εξόν από την ομολογία του, ή παράδοση των διαφόρων περίοι
κων καί δλες οί συμφωνίες των ιστοριών μάς βεβαιώνουν, δτι ή εκστρατεία 
μεταξύ τού όρους τούτου καί τής Φιλιππούπολης, μήκους περί τά σαράντα ή 
πενήντα μίλια, ήταν από την πόλη εκείνη πού ιδρύθηκε από τον Φίλιππο, 
όνομαζομένη Φιλιππικά στρατόπεδα, δνομαστή γιά τούς Ρωμαϊκούς εμφυ
λίους πολέμους, πού εκρίθηκαν εκεί πέρα σέ δυο μάχες, ή πρώτη μεταξύ Καί- 
σαρα καί Πομπηΐου, ή άλλη μεταξύ Αύγούστου καί Μάρκου’Αντωνίου ενάν
τια τού Βρούτου καί τού Κασσίου.

τιθέμενο έκδιωγμό των Πιέρων καί τήν εγκατάστασή τους στην περί τό Παγγαΐον 
χώραν. Ή Θρακική καταγωγή των Πιέρων. εισηγητών τήι, θεολατρείας καί μουσο
λατρείας, αμφισβητείται τιάρα τελευταία από πολλούς. Ό πρώτος πού είσήγαγε τή 
λατρεία των Μουσών στις Θεσπιές τής Βοιωτίας ήταν 6 Πίερος, πατέρας των εννέα 
Μουσών «έκ Μακεδονίας». Ά π ’ αυτόν είχε προσλάβει τό όνομά της καί ή «Μακεδο 
νική» ψυλή των Πιέρων.

1) Τώρα, μάλιστα ! Βλ. σχετικές παρατηρήσεις μας στον πρόλογο.
2) Αυθαίρετη εικασία τοΰ «διαβασμένου Εβραίου ! Στήν 192 σελίδα τού βι

βλίου του, ό συγγραφέας μας ταυτίζει τον τουρκικό καφέ μέ τον μέλανα ζωμό των 
Λακεδαιμονίων !

3) Ή διασεροφή γίνεται εδώ από τό «διαβασμένο» πληροφοριοδότη τοΰ συγγρα
φέα μας. Ή σύγχυση όμως πού ακολουθεί από δώ καί κάτω μεταξύ Φιλιππούπολης 
καί Φιλίππων βαρύνει αυτόν τον ίδιο.
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«'Η πεδιάδα, μολονότι είναι κοιλάδα, μοιάζει πολύ μέ τις δικές μας αμ
μώδεις εκτάσεις τού Marlborongh, οπού οί Σάξωνες είχαν, δπως νομίζεται, 
μεγάλη μάχη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εναπέμειναν ακόμη έκεΐ πέρα οί σω
ροί όπου έτάφησαν οί νεκροί καί αρκετό μέρος των χαρακωμάτων (τάφρων). 
Οί δυο μάχες διεξήχθησαν δεκάξη η δεκαοχτώ μίλια (σελ, 36) ή μια από 
την άλλη, όπως φαίνεται από τούς τάφους καί τά χαρακώματα. Τού Καί- 
σαρα ήταν μετά τό βουνό, ή άλλη κοντά στη Φιλιπποΰπολη — πράγμα πού, 
ελλείψει άλλης αυθεντίας είκασα ώς εξής : Πρώτον στη μάχη τού Καίσαρα 
εφονεύθησαν δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιοι. Στην άλλη σχεδόν διπλάσιοι. Ή  
αναλογία αυτή άνταποκρίνεται στούς στορούς. Οί προς τή Φιλιπποΰπολη εί
ναι μεγαλύτεροι καί περισσότεροι από τούς άλλους *). ’Άλλωστε ό Καΐσαρ 
γράφει, ότι, μετά την φυγή τού Πομπηΐου καί τού κυρίου μέρους τού στρα
τού του, τό εναπομεΐναν μέρος πού δεν ειχεν ακόμη διασκορπισόεΐ, άπεσύρθη 
σ’ ένα βουνό (λόφο), έξη μίλια μακρυά, κάτω από τό όποιον έτρεχεν ενα πο
τάμι. Τούτο άνταποκρίνεται τελείως μ3 ενα βουνό στο νότιο μέρος τοΰ Πα- 
ζαρτζίκ, μια μικρή πόλη ανάμεσα στά δυο στρατόπεδα, όπου διήμερη δια
μονή μοΰ έδωσε τήν ησυχία τά διαβάσω τά σχετικά σχόλια τού Καίσαρα, πού 
έφερνα μαζί μου επίτηδες νά συγκρίνω τό μέρος γιά καλλίτερη εντύπωση. 
Τό Παζαρτζίκ το^το, αν δεν ήταν σπουδαίο γιά τή θέση του, δεν θά’ξιζε 
(σελ. 37) νά μνημονευθή, γιατί δεν είναι παρά μιά μικρή πόλη, ύπολογιζο- 
ζομένη όχι περισσότερο από τέσσαρες χιλιάδες σπίτια. Είναι όμως πολύ ευ
χάριστο μέ τά βουνά του κι’ ένα ποτάμι πού τρέχει προς νότον.

«Άπό κεΐ διήλθαμε ανατολικά, ανάμεσα από τήν υπόλοιπη πεδιάδα κατά 
μήκος των βουνών, όπου ήττήθησαν ο Βρούτος καί ό Κάσσιος. Οί γήλοφοι 
είναι πολλοί, άλλοι μεγάλοι ,.1’ άλλοι μικροί, κατά τό μάλλον καί ήττον ό ένας 
κοντά στον άλλο, καθώς έγένετο τό μακελειό καί φθάνουν σέ μήκος τουλά
χιστο οχτώ ή εννιά μίλια, όπως φαίνεται ότι έγινε καί ή φυγή προς τήν Φι· 
λιππούπολη, πού τώρα προφέρεται στήν Τουρκική Philibee καί πού φθά- 
σαμε σέ δυο μέρες.

«Λίγο μπροστά στήν πόλη, προς τό βόρειο μέρος, είδαμε τούς σταύλους 
τού Αύθέντη, χωρητικότητος πέντε χιλιάδων καμήλων, πού μεταφέρουν τις 
προμήθειες, όταν πολεμά σ’ αυτό τό μέρος τής αυτοκρατορίας του 'Η γενική 
συνάντηση γίνεται τότε σ’ αυτά τά Φιλιππικά πεδία, πού τώρα ονομάζεται 
πεδιάδα τού ΓΙαζαρτζίκ, ανάμεσα άπό τήν οποία τρέχει επίσης καί ό ποτα
μός Μαρίτσα (σελ. 38), σέ μερικά μέρη καλούμενος "Εβρος1 2), όχι βαθύς, 
μά πολύ πλατύς. Πάνω σ’ αυτόν τον ποταμό, στή βόρεια είσοδο τής Φιλιπ-

1) Πολύ ευφάνταστος πρέπει νά ήτο ό συγγραφέας μας γιά νά νομίση ότι οί 
τάφοι των νεκρών καί τά χαρακιόματα των μαχών κατά τούς εμφυλίους πολέμους 
τών Ρωμαίο}ν, έσοκ οντσν ακόμη κατά τήν εποχή εκείνη !

2) . "Εβρος ονομάζεται παντού, κοινώς Μαρίτσα.
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πούπολης, είναι έ'να μεγάλο ξύλινο γεφύρι, μήκους περισσότερο από ένα τέ
ταρτο του μιλίου. 'Ανάμεσα από τή μέση τής πόλης αυτής, από βορρά προς 
νότο, αρχίζει μια σειρά από πετρόβουνα (πετρόλοφοι), μέρος των οποίων κα
λύπτεται από κτίρια, τό υπόλοιπο από τάφους. ’Ανάμεσα τους βρήκα κι’ ενα 
μικρό 'Ελληνικό παρεκκλήσι, πού εκτίσθη τον καιρό τής ειδωλολατρείας ]), 
όπως μου ειπεν ένας 'Έλληνας και πού φαίνεται επίσης από τό στρογγυλό 
σχήμα μέ ’ίση διαίρεση βωμών. Δεν μένει εκεί τίποτα τό αξιοσημείωτο 1 2).

« “Υστερα από διαμονή πέντε ημερών, ταξειδεΰσαμε τέσσερες μέρες ανά
μεσα από πολλές πόλεις τής Θράκης, μέχρις οτου ήρθαμε στην πρωτεύουσα 
της, μιας τών κυριωτέρων πόλεων σ’ δλη τήν Τουρκία. Είναι ή ’Αδριανού- 
πολη, στην Τουρκική Heidrianee, δηλ. τοΰ ’Αδριανού πού τήν επισκεύασε. 
Άρχικώς χαρακτηρίζονταν Όρεστιάδα, από τον ιδρυτή της. Γιατί, όπως ισχυ
ρίζονται εκεΐ πέρα οΐ 'Έλληνες, εκτίσθη από τον Όρέστη, γυτό τοΰ Άγαμέ- 
μνονα. "Ήταν έδρα τής αυτοκρατορίας τών Τούρκων μέχρι τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως, (σελ, 39), Βορειοανατολικά, βόρεια και βορειοδυτικά 
υπάρχουν χαμηλοί κΓ αναπαυτικοί λόφοι, ανάμεσα στούς οποίους γλιστρά δ 
μικροπόταμος Τούντζας από τό βόρειο μέρος τής πόλης προς δυσμάς, δπου 
συναντάται μ’ έναν παραπόταμο τής Μαρίτσας, περνά ένα μίλι ή κάτι πα
ραπάνω νοτιοανατολικά. Έκει ενώνεται μ’ έναν άλλο παραπόταμο και τρέ
χει μεγαλοπρεπώς ανάμεσα στήν παρακειμένη πεδιάδα, δπου δ Ξέρξης επι- 
{}εώρησε τον πολυάριθμο στρατό του, όταν διήλθε τον Ελλήσποντο 3).

«'Η πόλη αυτή, ανάμεσα στά διάφορα άλλα ονόματα, εκαλείτο καί Τρι- 
μόνιον 4), επειδή στέκεται πάνω σε τρεις λόφους ή μάλλον έναν χαμηλό μέ 
τρεις περίοπτες θέσεις. 'Η μεσαία είναι ψηλότερη καί μεγαλύτερη. Πάνω 
στήν κορυφή της στέκεται σάν κορώνα καί δόξα τών άλλτον κτιρίων ένας ψη
λός μιναρές, πού ιδρύθηκε από τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν Β'. ’Έχει τέσσαρες 
ψηλούς καί αξιοπερίεργους οβελίσκους, από έναν στήν κάθε γωνιά. ’Έτσι

1) Ανάγονταν, δηλαδή, στήν προχριστιανική περίοδο !
2) "Οταν, κατά τό έτος 1652, έπεσκέφθηκε τήν Φιλιπποΰπολη ό Τούρκος περιη- 

γητής Έβλιά-τσελεμπή, τή βρήκε για δέκατη σέ μέγεθος καί πληθυσμό πόλη τής 
Τουρκικής αυτοκρατορίας καί τήν (ορατότερη μετά τήν Κωνσταντινούπολη. Τον ελλη
νικό χαρακτήρα της διεπΐστωσε κατά τό 1717 ή Λαίδη Montague. Βλ. σχετικά ση' 
μείοομα τοΰ υποφαινομένου στό Άρχεΐον Θρακικοΰ Λαογρ. καί Γλωσσικ. Θησαυροΰ, 
τόμ. ΙΒ' σελ. 236—237. Πρβλ. καί Μέγα Π. Π. σελ. 5.

3) Τήν ευρύτατη πεδιάδα τοΰ "Εβρου ποταμοΰ διήλθε πράγματι ό πολυάριθμος 
στρατός τοΰ Ξέρξη.Ή απαρίθμησή του δμοος έγινε κοντά στήν πόλη Δορίσκο, στις εκ
βολές τοΰ Έβρου, δπου συναντήθηκεν ή ηπειρωτική στρατιά καί ό στόλος τοΰ Ξέρξη·

4) Trimontium καί Trimontia (=τρίλοφος) εΐχεν άποκληθή κατά τον Β' αιώνα 
μ. X. από τούς Ρωμαίους ή Φιλιπποΰπολη (βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια’ 
τόμ. 23ος, 1933, σελ. 951, στήλη β' καί 952 στήλη γ') καί δχι ή Άδριανούπολη. Σύγ
χυση, επομένους, κι’ εδώ τοΰ συγγραφέως μας.
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συνηθίζεται στην Τουρκία, από το έδαφος κι5 όχι, όπως τα δικά μας κωδω
νοστάσια, απάνω από την εκκλησία ( οελ. 40). Καθένας απ’ αυτούς έχει τρεις 
γύρους στο εξωτερικό μέρος για τό βάδισμα τού Χότζα και στην κορυφή μια 
μεγάλη σφαίρα κι’ ένα χρυσό μισοφέγγαρο. Τό σώμα τού μιναρέ έχει ύψος 
τεσσάρων πατωμάτων κι’ είναι στο βάθρο τετραγιονικό, δπως και της Κων)· 
πόλεως (μολονότι πιο πολύ αξιοπερίεργα). 'Γά δυο ψηλότερα (πατώματα) εί
ναι συμμαζευμένα κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε ό χωρισμός πού διατέμνει τά 
δυο χαμηλότερα σέ τέσσερες γωνίες τό κομμάτι, δίδει την απόχρωση οχτώ 
γωνιών στο καθένα. Σέ κάθε γτονιά τού υψηλότερου πατώματος είναι μια 
μεγάλη στρογγυλή πυραμίδα πού υποβαστάζει τη στέγη. ’Έχει σχήμα στρογ
γυλό και είναι ψηλή, δλες δέ σκεπασμένες μέ μολύβι. Στην κορυφή της κάθε 
μιας είναι μια χρυσή σφαίρα. Πάνο) σ’ αυτί) στέκεται από μια χρυσή στήλη 
και τό μισοφέγγαρο. Στα θεμέλια, προς τό βόρειο μέρος τού κτιρίου, είναι 
καμωμένοι δέκα οχετοί μέ βρύσες κι’ άλλοι τόσοι στο νότιο μέρος για νά πλύ- 
νωνται οι άνθριυποι πριν από τή θεία λειτουργία. Για τον ίδιο επίσης σκοπό 
είναι καμωμένες στο δυτικό μέρος τού μιναρέ κάπου τριάντα ή σαράντα βρύ
σες ( οελ. 41) κάτω από μια κρήνη τόσο πολυτελή, πού, εξαιρέσει τού Πα
λέρμου, δεν είδα καλλίτερη σέ κανένα μέρος τής χριστιανωσύνης. Στο ανα
τολικό μέρος είναι τά κυριώτερα ενδιαιτήματα ιών χοτζάδων και ό κήπος. 
Γύρω από τό προαύλιο τού μιναρέ υπάρχουν μοναστήρια, λουτρώνες, κολλέ- 
γιο μέ οικίσκους για χοτζάδες κι’ άλλα αναγκαία γραφεία, όλα σκεπασμένα 
μέ μεγάλους στρογγυλούς σωλήνες ’) από μολύβι. Τό οικοδόμημα αυτό δέν 
είναι μεγάλο. Είναι όμως τόσο ευπρεπούς κατασκευής και τόσο εύθετο από 
άποψη θέσης, πού τό καθιστούν δχι μόνον αρχοντικό καί' μεγαλοπρεπές, αλλά 
και μέ τόση λεπτότητα, πού δέν έχω ίδή σέ κανένα άλλο μέρος, ούτε και σ’ 
αυτήν την ’Ιταλία.

« ’Εξόν από τον μιναρέν αυτό, υπάρχει κι’ ένας άλλος ψηλός μέ τέσσαρες 
οβελίσκους, πού ιδρύθηκε από τον Σουλτάν Σελήμ. Υπάρχουν επίσης κι’ άλ
λοι πολλοί μέ δυο οβελίσκους ό καθένας, μέ ωραΐα κολλέγια, μοναστήρια καί 
λουτρώνες, όμοια μέ τά μοναστήρια οποιοσδήποτε πόλης τής Χριστιανωσύ- 
νης σέ ποιότητα, αν όχι σέ αριθμό. Υπάρχουν, Ιπί πλέον, πολλοί ωραίοι ξε
νώνες (χάνια) 1 2), όλοι σκεπασμένοι κατά τον ’ίδιο τρόπο. Τό ίδιο είναι καί

1) Ή λέξη tunnels πού μεταχειρίζεται ό συγγραφέας μας σημαίνει κατά περι
στάσεις : χωνιά, καπνοδόχες, υπόγειοι δίοδοι, υποβρύχιες γέφυρες κλπ. "Ισως εδώ 
ή-θ-ελε νά πή μολυβένιες πλάκες.

2) Σ’ ένα άπ’ αυτά τά χάνια είχε διαμείνει κι’ ό συγγραφέας μας. ’Εκεί συνέβη 
κι’ ένα κωμικοτραγικό επεισόδιο, πού ο ίδιος (βλ. σελ. 168—169) τό περιγράφει ώς 
έξης : «Μιά άλλη φορά στην Άδριανούπολη κάπου ένδεκα ή δώδεκα από μάς, εξόν 
από μένα όλοι οί άλλοι Τούρκοι, πίναμε μαζί. Ή ταν κι’ ένας Σουλάκος πού είναι 
πολύ διακεκριμένος αξιωματικός περί τό πρόσωπο τού Σουλτάνου ! Έπιε τόσο κτη-
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τά μπεζεστένιιχ ή συναλλαγματήριά (μπόρσε;) του: (σελ. 42) τέσσαρα ή πέντε 
τον αριθμό. Μερικά άπ1 αυτά δεν είναι πολύ κατώτερα απ’ τά ίδικά μας στο 
Λονδίνο και προ παντός τό ένα πού συνεπέρανα δτι είναι μήκους ενός μιλίου 
και πλούσια εφοδιασμένο μ3 εμπορεύματα. Τά κυριώτερα γεφύρια είναι τέσ
σαρα, μεγάλης εκτάσεως και ψηλά, δλά καμωμένα μέ πέτρες. Άπό τό τέ
ταρτο γεφύρι τό θέαμα τής πόλης είναι έκπαγλο. Υπάρχουν ακόμη τά τείχη 
τής παλιάς πόλης, πού περιλαμβάνει τώρα τό τέταρτο και χειρότερο μέρος 
καί πού κατοικεΐται από Τσιγγάνους, Χριστιανούς, Εβραίους καί άλλους 
πού θεωρούνται γιά απορρίμματα ανθρώπων. Λίγο έξω από την πόλη, προς 
τά βορειοδυτικά, είναι τό Σεράϊ (ανάκτορο) τού Μεγάλου Αύθέντη μέ πάρκο 
τειχισμένο, κάπου περιφερείας τριών μιλιών. Τό κτίριο είναι πολύ χαμηλό, 
δλο σκεπασμένο μέ μολύβι, πού ανεβαίνει ΐσια, μεταβάλλεται απότομα σέ 
στρογγυλό καί δέν φαίνεται παρά σαν μιά έπαυλη αναψυχής μέσα σέ κήπο. 
Διατηρείται από τά άδζεμογλά\Ία ‘) του γιά νά διασκεδάζη δχι μονάχα τον 
Μεγάλο Αύθέντη, μά κι3 όποιονδήποτε Πασά ή άλλον ανώτερο λειτουργό 
κατά την απουσία του.

«"Υστερα από δεκαήμερη διαμονή στην Άδριανούπολη * 1 2) ( οελ. 43), πή·

νοοδώς καί μέθυσε τόσο πολύ, ώστε, τή νύχτα, έχοντας τό κατάλυμά του στό επάνω 
πάτιομα τοϋ χανιού, ξέχασε τον εαυτό του, κατρακύλισε στό έδαφος καί πέθανε ύστερα 
άπό λίγες ώρες. Τό πρωί όλη ή παρέα φυλακίστηκε εξόν άπό μένα, πού κατά τή νύ
χτα έδραπέτευσα άπό μιά παρηκμασμένη γωνιά τού χανιού καί κρύφθηκα κάτω άπό 
ένα γεφύρι, έξω άπό τήν πόλη. ’Ανάλογα μέ τά έλαφρυντικά ή έπιβαρυντικά, καθέ 
νας πλήρωσε πρόστιμο, τό όλιγώτερο τέσσαρες χιλιάδες άσπρα, μερικοί τό διπλάσιο 
'Ως εκ τής δραπέτευσής μου, ό δικαστής ύποψιάσθηκε δτι εγώ ήμουν εκτάκτως ένο
χος κι’ έστειλε τούς Γενιτσάρους νά μέ συλλάβουν. Βλέποντας εγώ πόσο ανυπόφορα 
ήσαν οί Τούρκοι επιρρεπείς στό μεθύσι, προσεποιήθην καθ’ δλο τό ταξειδι μου σάν 
δήθεν θρησκευτική εντολή νά μή πίνω περισσότερο άπό τρία ποτηράκια τήν κάθε 
φορά. Ώς έκ τούτου τό σέβας τής συνείδησης μοΰ έδωκε τό προνόμιο τής νηφαλιό
τητας, πού καμμιά άλλη δικαιολογία δέν θά μπορούσε νά μοΰ φέρη. Γ ι’ αυτό, δταν 
ό δικαστής πληροφορήθηκε άπό τούς άλλους γιά τήν έγκράτειά μου κΓ δτι εγώ δέν 
είχα νά κάμω τίποτε μέ τήν υπερβολή εκείνη, άνεκάλεσε τούς Αξιωματικούς καί μέ 
έκήρυξεν άθώο.’Ά ν  όμως αυτό έγινε επειδή μέ θειόρησε εγκρατή ή επειδή ήμουν ξέ
νος, δέν μπόρεσα νά μάθω...».

1) Άπό τό τουρκικό Α]έιιιί-(^1ι1αη=χριστιανόπαιδα πού τά άρπαζαν οι Τούρ
κοι σέ μικρή ηλικία καί άνέτρεφαν στό Σεράγι, δταν δέ μεγάλωναν τά κατέτασσαν 
στά τάγματα των Γενιτσάρων.

2) Έδόθη κατά τή διάρκεια αύτή στό συγγραφέα μας ή ευκαιρία νά διαπιστούση 
καί τό διαβόητο τουρκικό Δίκαιο. Νά τί γράφει σχετικά στήν 194 σελίδα τού βιβλίου 
του : «Ό άντρας μπορεί νά διαζευχθή τήν γυναίκα του δταν θέλει μέ τήν άπόδοση 
τής προγαμιαίας δωρεάς καί μέ μερική επιπρόσθετη ικανοποίηση, όπως εύαρεστηθή 
ύ δικαστής, δχι δμτος καί χωρίς εύλογη προσποίηση ενάντια στή γυναίκα. Στήν Ά-
δριανούπολη είδα μιά γυναίκα πού μαζί μέ τις φιλενάδες της πήγε κλαίγοντας στό 
δικαστή. "Εβγαλε μπροστά του τό παπούτσι της, τό γύρισεν άνάποδα καί δέν είπε



γάμε άπάνω·κάτω, όπως to απαιτούσε to επιτήδευμά μας, στο Μπουργάζ, 
τό Τσουρλού και διάφορες άλλες ώραιοπόλεις, όλες στολισμένες μέ κομψούς 
μιναρέδες, κολλέγια, νοσοκομεία, ξενώνες (χάνια) και γεφυρια. Γιατί, στην 
Τουρκία, όπως και σ’ άλλα βασίλεια, οσο πιο κοντά προς την πρωτεύουσα, 
τόσο και πιο πολύ μεγαλοπρεπής είναι ή κατοικημένη χώρα. Ταξειδεΰοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο έ'ξη μέρες, ήρθαμε στη Σηλύμβρια, όχι και τόσο μεγάλη 
πόλη, μά πιο μεγάλη από τις άλλες και πολύ αρχαία. Τό παλιό κάστρο και 
τά τείχη δεν είναι και τόσο γκρεμισμένα. Βρίσκεται στο τέταρτο τέλος ενός 
μακρού καί χαμηλού γηλόφου. Τά άλλα τρία σημεία περιζοόνονται από τή 
θάλασσα μ’ ένα πετρώδες καί μη ασφαλές λιμάνι. “Από κεΐ μπορείς νά δια- 
κρίνης, στην άλλη μεριά τού κόλπου, έναν στρογγυλό λόφο, απάνω στον 
οποίο υπάρχουν μερικά ερείπια τής παλιάς πόλης Ήρακλείας. Έδώ μείναμε 
δυο μέρες. Τότε, μέ μερική παρέκκλιση, φθάσαμε, σέ διάστημα τριών ημε
ρών, στην Κωνσταντινούπολη.

«’Έτσι, από τό Σπαλάτο *) ταξειδεύσαμε πενήντα δυο μέρες κΓ άλλες 
τόσες (οελ. 44) σέ κάμποσους σταθμούς, κάμνοντας πάντοτε κατάλυμα πάνω 
στη γή, πιο πολύ σέ ανοιχτές πεδιάδες, περνώντας από ξηρά κάπου χιλίων 
πεντακοσίων αγγλικών μιλιών, όχι δέ απ’ ευθείας, πού θά ήταν κι’ δ συν
τομότερος τρόπος, μά όπωςόδηγούμεθα από την έπιτηδιότητα τώνΈβραίων, 
πού ήσαν οϊ πάτρονες τού καραβανιού.

«Ή  Κωνστανινούπολις πού ονομάζεται από τούς Τούρκους Starabole 
(τό όποιο, καθώς μού είπαν, σημαίνει πίστη καί αφθονία * 1 2) καί πού ή αρχή 
της είναι κάπως σκοτεινή, είναι φημισμένη γιά την καταστροφή της, τον 
καιρό τού αύτοκράτορα Σεβήρου καί την επισκευή της από τον Κωνσταν
τίνο, πρώην γυιό άλλης Ελένης. ’Από την καταστροφή εκείνη, μπορεί νά 
πή κανείς, βγήκε πιο κερδισμένη. Γιατί, από τότες, είναι πιο ένδοξη απ 
δ,τι ήταν προτήτερα, γινομένη κεφαλή μιας πολύ μεγαλύτερης αυτοκρατο
ρίας. Τον παλιό καιρό προσελκύονταν (διεξεδικεΐτο) από τό ένα μέρος από 
τούς Θράκες κι’ από τ’ άλλο από τούς "Ελληνες. Τώρα δμως είναι κυρίαρ
χος καί τών δύο. Δεν έμεινα αυτόθι παρά πέντε μονάχα μέρες. Γ ι’αύτό καί

τίποτα. "Οταν ριότησα νά μάθω τί έσήμαινεν αυτό, μούπαν οτι αυτή είναι ή κρα
τούσα συνήθεια όταν μια παντρεμμένη γυναίκα παραπονεΐται ότι ό άντρας της ήθελε 
νά πάη μαζί της παραφύσει, πού είναι καί ή μόνη αιτία πού μπορεί νά ζητήση δια
ζύγιο, όπως καί τό έπραξε τότε. 'Η διά του εμβλήματος εκείνου απαλλαγή (απελευ
θέρωση), φαίνονταν ευπρεπής (κοσμία) μπροστά στο γεγονός πού ήταν ακάθαρτο γιά 
προφορικό λόγο...».

1) Πόλη καί λιμάνι τής Δαλματίας. Ή εκκίνηση είχε γίνει από τή Βενετία.
2) Ή λέξη plenty πού μεταχειρίζεται δ συγγραφέας μας σημαίνει επίσης ευφο

ρία καί ευκαρπία. Τούτο βέβαι έρχεται σ’ αντίθεση μέ τήν κοινώς παραδεδεγμένη 
άλλη εκδοχή, ότι τό όνομα τής Σταμπούλ προήλθεν από τις ελληνικές λέξεις : εις 
τήν πόλη, όπως βεβαιιόνεται από άλλους περιηγητές.
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δεν είχα ( οελ. 45), ευκαιρία νά κάμω πολλές παρατηρήσεις. Στή βιασΰνη 
τούτη, έβαλα τις σκέψεις μου σε δυο σημεία : Πρώτα νά επιθεωρήσω τά κυ- 
ριώτερα δημόσια θεάματα’ κι’ υστέρα νά εξετάσω την κρίση των αρχαίων 
εκείνων αΰτοκρατόρων, πού τόσο συχνά σκέφθηκαν νά μεταφέρουν την έδρα 
τής αυτοκρατορίας από τή Ρώμη προς εκείνο τό μέρος. "Οσο γιά τό πρώτο, 
δέ μπόρεσα νά ίδώ τό πρόσωπο τοΰ αύτοκράτορα, γιατί, κατά την εποχή 
εκείνη, ήταν στο Σκούταρη, πού είναι — όπως κι’ ήτανε—μέρος τής Πόλης 
καί πού διαχα)ρίσθηκε από τό στόμιο τής Μαύρης Θάλασσας, έκτάσεως πάνω 
από ένα μίλι. Είδα τό ανάκτορό του δσο μπορούν νά τό πράξουν οΐ ξένοι. 
Ή  είσοδος επιτρέπεται μόνο στή δεύτερη αυλή. Τό κτίριο είναι χαμηλό κΓ 
επιφανειακό, μά ευτελές μ’ ένα μοναστήρι από πολλούς μικρούς οβελίσκους. 
Τό εσωτερικό του δεν τό είδα. Βρήκα δμαις ά'πειρο σμήνος ακολούθων (υπη
ρετών) μέ μιά σιοοπή κι’εύλάβεια τόσο θαυμάσια, πού έδειχνε πόσο φοβούν
ται τον απόλυτο μονάρχη των. Σέ απόσταση βολής μιας πέτρας από τήν εξώ
πορτα στέκεται ή αρχαία φημισμένη Εκκλησία Άγιά Σόφιά. ’Από κεΐ πήγα 
νά ίδώ τούς ( οελ. 46) άλλους μιναρέδες, ήτοι τού Μωάμεθ Β\ τού ΓΙορθη- 
τού, καί τού ’Αχμέτ, πού είναι, καί ό πιο λαμπρός άπ’ όλους. Μπήκα μέσα 
στο μιναρέ τού Σουλτάν Σουλεϊμάν νά τύν επιθεωρήσω πέρα πέρα, μά δέν 
τον βρήκα όμοιο μέ τον άλλο στήν ’Αδριανούπολη, πού έχει, κατά τό δικό 
μου μάτι, πιο πολύ μεγαλοπρέπεια από κάθε άλλον στήν Κωνσταντινούπολη. 
’Έπειτα είδα τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, τήν δρειχάλκινη στήλη τών τριών 
φειδιών, τό υδραγωγείο καί πολλά άλλα πράγματα, μέ τό αποτρόπαιο χάσμα 
πού έγινε κατά τό έτος 1633 από τήν φωτιά κατά τήν οποία λέγεται ότι κα- 
τεστράφησαν εβδομήντα χιλιάδες σπίτια.

«Τό άλλο, τό καί κύριο μέρος τής έπι9εωρήσεώς μου, αφιέρωσα στήν 
κατάσταση. ’Απ’ δλα τά μέρη πού ειδά ποτέ, αυτό είναι τό πιό κατάλληλο 
νά κυριαρχή τοΰ κόσμου. Γιατί, από ξηρά, έχει άμεσο εμπόριο μέ τήν Ε λ
λάδα καί τή Θράκη κΓ από τό Σκούταρι μέ τήν ’Ασία. Ό  Πόντος ή Μαύρη 
Θάλασσα καί ό Μαρμαράς ή Ελλήσποντος, όχι μονάχα τό εφοδιάζουν μέ 
άπειρες προμήθειες ψαριών στο λιμάνι, μά καί ταχέως μεταφέρουν τά έμπο- 
ρεύματά τους (οελ. 47) στο εξωτερικό και φέρνουν άλλα ενταύθα. Καί τό 
σπουδαιότερο όλων, τά στόμια τών δύο αυτών θαλασσών είναι τόσο στενά, 
πού κανένα πέρασμα δέ μπορεί νά γίνη μέ τή βία ενάντια στά κάστρα. Ού
τως ώστε, από άποψη δύναμης, αφθονίας καί εμπορίου κανένα μέρος δέ 
μπορεί νά τό φτάση. ’Εξόν άπ’ αυτό, στέκεται στή μέση τού κόσμου καί ώς 
έκ τούτου είναι ικανό νά έξασκήση επιρροή σέ πολλές χώρες, χωρίς καμμιά 
μεγάλη πρόληψη άποστάσεως.

«Ή  έλλειψη όλων τούτων έκαμε τήν εξουσία τής Ρώμης νά μή'μπορέση 
ποτέ νά φτάση τούς Πάρθους καί δυσκόλως τή Γερμανία, ανύψωσε δέ τό 
γνωμικό (απόφθεγμα) πού άφησεν ό Αύγουστος : Coercendos imperii ter-
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minos. Γιατί, οποίος σκέπτεται τά ξαφνικά δυστυχήματα τού κράτους μέ τ'ις 
δυσκολίες των άπομεμακρυσμένων δυνάμεων και άλλες αποστολές, είναι υπο
χρεωμένος ν3 αναγνώριση την ανάγκη μιας μαθηματικής ανταπόκρισης από 
τό κέντρο προς την περιφέρεια. ’Ίσως ή Αυλή τής 'Ισπανίας, που, ως εκ 
του μεγέθους της, δεν θά μποροΰσεν άλλοιώς, στα κράσπεδα τής αυτοκρατο
ρίας (οελ. 48) να δεχτή, όπως καί δέχεται, τέτοια χτυπήματα από τέτοιους 
μικροεχθροΰς, νά βρίσκη τό πράγμα πολύ άληθινό.

«Για ο,τι δεν είδα σέ μια τέτοια μεγάλη πόλη, δέ μπορώ νά κατηγο
ρήσω τον εαυτό μου. Γιατί, ό κυριώτερος καιρός πού είχα νά την επιθεω
ρήσω ήταν οΐ πρώτες δυο μέρες, δταν διέμενα μέ τούς Τούρκους στο χάνι 
του Μεχμέτ Πασά. Κατόπιν άλλαξα μέ χριστιανική φορεσιά και πήγα στο 
Γαλατά δπου έτυχα φιλοφρόνου φιλοξενίας στο σπίτι ενός ’Άγγλου κυρίου, 
στον οποίο είχα συστάσεις. Μετά, άφοϋ φίλησα τά χέρια τοΰ Έντιμοτάτου 
S ir Peter Weych, τού Λόρδου Πρεσβευτή τής Α. Μ. τής ’Αγγλίας, επωφε
λήθηκα μιάς παρουσιασθείσης ευκαιρίας ν’ άποπλεύσω γιά τήν Αίγυπτο.

«Άπό τό Μαρμαρά τραβή ξαμε ίσια κάτω προς τον Ελλήσποντο μέ 86 
πλοία. Σέ δυο μέρες φθάσαμε στήν Καλλίπολη, έτσι δνομαζομένη άπό τούς 
Γάλλους ‘). πού ή μανία τους έχει πολλά αρχαία μνημεία στο Λεβάντε. ’Εδώ 
αγκυροβολήσαμε τό βράδυ εκείνο, περιμένοντας κάποιες παραγγελίες "), πού 
επρόκειτο ν ’ ακολουθήσουν ή, δπως εγώ συνεπέρανα, γιά νέες ειδήσεις άπό 
τις Ροδίτικες γαλλέρες, πού τήν άλλη μέρα μάς συνάντησαν λίγο πιο κάτω 
άπό τό κάστρο γιά νά μάς χρησιμεύσουν γιά νηοπομπή ενάντια στήν πειρα- 
τία και τούς Χριστιανούς. Κάπου τριάντα μίλια κάτω άπ’ τήν Καλλίπολη 
είναι ή πιο ευθεία δίοδος τοΰ Ελλησπόντου, όχι περισσότερο άπό μισό μίλι 
φαρδειά, ένα μέρος πού ήταν προτήτερα φημισμένο γιά τή γέφυρα τοΰ 
Ξέρξη, μά πιο πολύ ένδοξο στον έρωτα τής Ήροΰς και τοΰ Λεάνδρου. Τά 
κάστρα αυτά, πού ονομάζονται Δαρδανέλλια, δεσπόζουν τής διόδου και εί
ναι ή ασφάλεια τής Κωνσταντινούπολης σ’ εκείνο τό μέρος. Τό ένα, πού εί
ναι στήν Ευρώπη, στήν άρχαιότητα Σηστός, είναι καμωμένο μέ δυο πύργους, 
δ ένας εντός τοΰ άλλου, δ πιο μέσα -ψηλότερος, ως εκ τοΰ ( οελ. 50), άνυψο- 
μένου εδάφους πάνω στο δποΐο στέκεται. Καθένας έχει σχήμα τριών ημικυ
κλίων μέ τον εξωτερικό τοίχο τριγωνικό. Ό  άλλος στήν ’Ασιατική παραλία, 
είναι πιο δυνατός, στέκεται δέ σέ επίπεδο θάλασσας. Είναι σχήματος τετρα
γωνικού μέ τέσσαρες στρογγυλούς πυργίσκους, άπό ένα στήν κάθε γωνιά.

* * *
Άπό δώ και πέρα ό συγγραφέας μας ξανοίχθηκε στο Αιγαίο Πέλ,αγος. 1

1) ΟΙ Γάλλοι γράφουν τό δνομά της Gallipoly.
2) Ή λέξη commissions πού μεταχειρίζεται ύ συγγραφέας μας σημαίνει επίσης 

διορισμούς και αποστολές. "Ισως εδώ νά ήθ-ελε νά πή νεώτερες διαταγές ή οδηγίες.



k. ΡΩΜΑΙΟΥ

TO ΤΡΑΓΟΥΔΙ TOY ΒΑΣΙΛΙΑ ΕΡΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΡΑΣ 
’Ή  ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ;

Συμβαίνει κάποιες φορές μεοικά δευτερεΰοντα περιστατικά στη ζωή, δσο 
και δευτερεΰοντα θέματα στην επιστήμη, που κάτω από κανονικές συνθήκες 
θά τούς ήταν προωοισμένο νά μείνουν ασήμαντα, ξαφνικά, βοηθημένα από 
τις περιστάσεις, νά προβάλλουν καί νά παίρνουν την κεντρική θέση."Ενα τέ
τοιο συμβαίνει τον τελευταίο καιρό και μέ τό τραγούδι γιά τό βασιλιά Ε ρ
ρίκο τής Φλάντρας. "Οπως τούτο είναι από καλλιτεχνική πλευρά μιά κοινή 
ρίμα, στερημένη από ιδιαίτερη τέχνη γιά τή σύνθεσή της, ήταν φυσικό νά 
μείνη απαρατήρητο, ένα από τά πολλά εκείνα δημοτικά τραγούδια μας, πού 
δεν κινούν τό άμεσο ενδιαφέρον. 3Ηρθαν όμως έτσι τά πράγματα, πού από 
ασήμαντο τό τραγούδι τούτο έχει πάρει τά δυο τελευταία χρόνια τήν πρώτη 
θέση μέσα στήν έρευνα τού ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Άπό τό 1952 
ώς σήμερα κυκλοφόρησαν γι’ αυτό τό θέμα τρεις μελέτες, πού εκτείνονται 
συνολικά σέ 114 σελίδες. Γιά τις δυο πρώτες απ’ αυτές, καθώς και για τή 
γενικώτερη ιστορία και τήν τοποθέτηση τού σχετικού προβλήματος δ ανα
γνώστης παραπέμπεται στήν υποσημείωση ‘). Ή  τρίτη εργασία έχει γραφή 1

1. Εκείνο πού ιδιαίτερα έχει προκαλέσει τήν ένταση είναι τό π ρ όβ λημ α  τής  
καταγω γής του τραγουδ ιο ύ , επειδή πολλές παραλλαγές του αναφέρουν τό όνομα Ά λέ- 
ξαντρος α π ό  τήν  ’Α λεξάντρα, καί άλλες, επίσης αρκετές, τύπους γλωσσικούς, πού 
τούς ερμηνεύουν ότι διατηρούν τό κύριο όνομα cΕ ρρ ίκος ά π ό  τή  Φ λάντρα. Μιά ανα
φέρει τό Δ ιγενή, καί μιά άλλη τό όνομα Δοϋ&α, κάτω άπό τό όποιο εννοείται ή Ίου- 
δήθ τής Παλαιάς Διαθήκης.

'Η ιστορία των γνωμών, πού έχουν προταθή, έχει ώς έξης : Πρώτος ό Κ . Σά- 
■&ας πιστεύει ότι διατηρείται ή υπόθεση ενός περιστατικού, πού συνέβη στον Μέγα 
Άλέξαντρο μέ τή Θηβαίο, αρχόντισσα Τιμόκλεια κατά τήν άλωση των Θηβών καί 
πού τό αναφέρει ό Πλούταρχος (Βίος ’Αλεξάνδρου 12). Δεύτερος ό Ν. Π ολίτης  μέ 
σύνεση αποφεύγει νά προτείνη νέα λύση, βρίσκει όμως ότι ού'τε ή ερμηνεία τού Κ. 
Σάθα είναι ορθή, ούτε ότι ΰπόκεινται άλλες διηγήσεις «αΐτινες φαίνονται παρουσιά- 
ζουσαι έπίφασιν όμοιότητος χαρακτηριστικών τινων λεπτομερειών, οός ή τής ΊουδήΟ·» 
{Λαογρ. 1, 206). Τ ρ ίτος ό Γ. Μ έγας προτείνει συσχετισμό τού τραγουδιού μέ τήν 
ιστορία τής Ίουδήθ, όπως ή τελευταία εκτίθεται στήν ΙΙαλαιά Διαθήκη. Τ έταρτος ό 
Μ . Μ ανούσακας  υποστηρίζει διά μακρών πρόπερσυ ότι τό τραγούδι είναι 'Ιστορικό, 
συνετέθη περί τό 1216 μ. Χρ. καί άναφέρεται στο θάνατο τού έκ τών Σταυροφόρτον 
Ερρίκου τής Φλάντρας. Π έμπτος  κατά σειρά έρχομαι εγώ, ό όποιος πέρυσι εξέθεσα 
ποιές είναι οί δυσχέρειες, γιά τις όποιες τό σημερινό τούτο τραγούδι δέν είναι δυνατό 
νά είναι 'Ιστορικό, καί μάλιστα σχετικό μέ τον Έρρΐκο τής Φλάντρας, καί στή συ
νέχεια πρότεινα τή νέα ερμηνεία ότι τό τραγούδι πρέπει νά σχετίζεται άμεσα μέ τήν 
πλούσια λαϊκή μυθολογία γύροι άπό τύν Μέγα Άλέξαντρο, επειδή υπάρχουν πολλές 
ενδείξεις προς τούτο καί επειδή μόνον έτσι τό τραγούδι βρίσκεται σέ συνέπεια μέ τό

15
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από τον κ. Μ. Μανοΰσακα, φέρει τίτλο «Και πάλι το τραγούδι τον βασιλιά 
'Ερρίκον vfjg Φλάντρας», έχει δημοσιευθή στον υπό εκτύπωση τόμο τής Λαο
γραφίας (τόμ. 15, 1954, σελ. 336—370) και κυκλοφόρησε σε ανάτυπα μόλις 
πριν λίγες ημέρες J).

Επειδή στην εργασία αυτή γίνεται συνεχώς λόγος για τό όνομά μου και 
τις απόψεις μου και επειδή δλα τά βασικά επιχειρήματα καί τά συμπεράσματα 
του κ. Μανοΰσακα συμβαίνει να είναι εντελώς εσφαλμένα, για τούτο είμαι 
υποχρεωμένος νά ελέγξω τό συγγραφέα τους, βέβαιος ότι και την επιστημο
νική αλήθεια μέ τον τρόπο τοϋτο εξυπηρετώ καί τον ίδιο τον κ. Μανοΰσακα 
πολύ θά τον βοηθήσω ώστε άλλοτε νά φροντίζη νά είναι περισσότερο προσε
κτικός στην έρευνα παρόμοιων προβλημάτων, πράγμα πού είμαι βέβαιος δτι 
θά τό κατορθώνη, αρκεί μόνο νά περιορίζεται στά θέματα, γιά τά όποια θά 
αισθάνεται πώς δεν του λείπουν τά ειδικά εφόδια. Γιατί τό τελευταίο δε συμ
βαίνει δταν ό κ. Μανοΰσακας εγκαταλείπη τά μεσαιωνικά χειρόγραφα, γιά 
τά όποια είναι ειδικός, καί αναμειγνύεται μέ τά δυσχερή προβλήματα τών δη
μοτικών τραγουδιών, γιά τά όποια δεν βλέπω νά είναι τόσο ενήμερος δσο 
υποθέτει, “Άλλωστε ή ασχολία μέ τό δημοτικό τραγούδι προϋποθέτει στον 
ερευνητή σημαντική προδιάθεση καί ψυχική μέθεξη προς τά ειδικά αυτά θέ
ματα, μιά ιδιότητα πού δέν έξαρτάται καί τόσο από την υπομονή γιά νά συγ
κεντρωθούν οί γνώμες τών τρίτο)ν καί νά παραταχθούν επιβλητικές υποση
μειώσεις, πού ένας άλλος, ανακαλύπτοντας τήν αλήθεια τού προβλήματος, εν
δέχεται αυτόματα νά τις άποδεικνύη σάν άχρηστο καρπό άσχετης πολυμάθειας.

Ό  κ. Μανοΰσακας έχει γράψει τή νέα εργασία του σέ ύφος τόσο ασυνή
θιστο, ώστε πολλοί από τούς κοινούς φίλους καί συναδέλφους ζωηρή δοκί
μασαν έκπληξη. Ό  ίδιος προσωπικά δοκίμασα πολύ ζωηρότερη, διότι τό 
ύφος του, καί μάλιστα ως συναδέλφου μου στά αυτά επιστημονικά γραφεία 1

Κ. Ριομαίου

ύφος καί τον τρόπο διασκευής τοϋ μυθολογικού ύλικοΰ σέ έμμετρες μορφές.
Γιά τίς γνώμες τών δυο πρώτων βλέπε όσα γράφει ό Ν. Πολίτης, Λαογρ.  1, 

205—206. Γιά τήν τρίτη γνοιμη βλέπε Γ. Μέγα «'Ο μύθος περί τών Δαναΐδων», Δελ- 
τ ίο ν  Λειτουργών Μέσης Έ κπ α ιδ ε ύ σ εω ς  Μάιος 1935 σελ. 7—18, ιδίως σελ. 9—10. 
Ή εργασία τοϋ Μ. Μανοΰσακα «Τό ελληνικό δημοτικό τραγούδι γιά τό βασιλιά Ε ρ
ρίκο τής Φλάντρας» βρίσκεται στή Λαογρ.  14 (1952) 3—52. Καί ή δική μου εργασία 
«Δΰο περίεργα Ιστορικά τραγούδια» βρίσκεται στό  ̂Αρχει ον Θ ρακ ικ ο ΰ  Θησαυρού  18 
(1953) 337—374, βλ. ιδίως σελ. 337—365.

1) Γράφω « κ υ κ λ οφ όρ η σ ε . ,  . π ρ ι ν  λ ίγες ήμερες»  διότι ό κ. Μανοΰσακας κυκλο
φόρησε τά ανάτυπα τής μελέτης του στις 14 ’Οκτωβρίου 1954. Επειδή ετοίμαζα συμ
πληρωματική μελέτη καί συμπλήρωνα, υλικό καί επιχειρήματα, δέν μου ήταν δύσκολο 
νά γράψω τή μελέτη αυτή μέσα σέ μιάν εβδομάδα. Χάρη στήν πασίγνωστη καλωσύνη 
τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ « ’Αρχείου Θ ρακ ικ ο ΰ  Θ η σα υ ρ ο ΰ » , ή απάντησή μου δόθηκε αμέ
σως στό τυπογραφείο καί ανάτυπά της θά κυκλοφορήσουν πριν περάση μήνας από 
τήν ημέρα πού έγινε γνοοστή ή νέα εργασία τοϋ κ. Μανούσακα.

/



Τό τραγούδι τοΰ βασιλιά Ερρίκου τής Φλάντρας 22ΐ

τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, διόλου δεν ενθυμίζει την ευγένεια καί τό σεβασμό 
μέ τον όποιο στη δική μου διατριβή έκαμα λόγο τόσο για τό συζητητή μου 
δσο καί για τον κόπο πού κατέβαλε για να συγκέντρωση τόσες πολλές πληρο
φορίες ‘)· Προσπαθώ, ωστόσο μάταια, νά τον δικαιολογήσω, παίρνοντας την 
εκδοχή πώς ή στάση του οφείλεται στο γεγονός δτι ό κ. Μανούσακας δεν είναι 
ενήμερος στα ίδιότυ7τα προβλήματα τών δημοτικών τραγουδιών, καί γράφον
τας γι’ αυτά βιάστηκε νά σχηματίση τήν πεποίθηση πώς ανακάλυψε τήν ορθή 
λύση."Αλλωστε καί στο τραγούδι τούτο τοΰ Ερρίκου τήςΦλάντρας άνεμείχθη 
περισσότερο για ν’ άναζητήση λανθάνοντα μεσαιωνικά ιστορικά γεγονότα, καί 
λιγώτερο γιά ν ’ άσχοληθή μέ ένα τέτοιο θέμα μόνο καί μόνο επειδή ήταν 
δημοτικό τραγούδι1 2).Ύ πό τις προϋποθέσεις λοιπόν αυτές δέν είναι ανεξήγητο 
τό γεγονός δτι δέν υποπτεύεται τις βαθύτερες δυσχέρειες τοΰ προβλήματος καί 
γιά τούτο τοΰ είναι δύσκολο νά δεχτή μέ ηρεμία τις τυχόν αντιρρήσεις άλλων 
ερευνητών.

'Ως προς τό περιεχόμενο, στή νέα διατριβή του, πού εκτείνεται σέ 35 
ολόκληρες σελίδες, ό συζητητής μου εκφράζει τήν απόλυτη βεβαιότητα δτι 
αναιρεί δλα δσα έγραψα, γενικά καί λεπτομερειακά, διαλύοντας «τούς κρί
κους τής θεωρίας» μου στηριγμένους σέ «μιά τόσο αμφίβολη λογική θεμε- 
λίωση» (Μανούσακας, Λαογρ. 15, 360), συμπεραίνοντας τελικά δτι «απ’ δλη 
τήν επιχειρηματολογία τοΰ κ. Ρωμαίου τίποτε δέν άπόμεινε όρθιο» {Λαογρ. 
15, 363), καί διαρκώς γαρνίροντας τή διατριβή του μέ πολλά καί παρόμοια, 
πού συνήθως είναι διατυπωμένα σέ τόνο θριαμβικό καί μεγαλόστομο.

Κρίνοντας τή νέα εργασία, παρατηρώ δτι ό κ. Μανούσακας δέν προσ
φέρει κανένα αξιόλογο νέο στοιχείο υπέρ τών άπόψεοόν του, εκτός από τις 
εξής δυο μεταβολές πού δημιουργεί : 1) Παρουσιάζει μιάν άγνωστη ως τώρα 
παραλλαγή τοΰ τραγουδιού, ή οποία περιέχει τον τύπο «"Ερρίκος» καί τήν 
αναδημοσιεύει ολόκληρη, δπως ολόκληρη, βαλμένη μάλιστα στήν πρώτη θέση, 
δημοσίευσε πέρυσι καί μιάν άλλη παραλλαγή πού περιέχει τον τύπο «"Ερρι- 
κας». Τις δύο τούτες παραλλαγές τις διάλεξεν από τις 24 τοΰ τραγουδιού καί 
τις θεωρεί ώς τις γνησιώτερες καί τις βασικές γιά αφετηρία γιά κάθε έρευνα 
γύρω από τήν καταγωγή τοΰ τραγουδιού- 2) "Υστερα από τήν πίεση τών επι
χειρημάτων μου κάνει τήν πρώτη προς τις απόψεις μου υποχώρηση, πού εί
ναι πρώτη, όμως δχι καί ασήμαντη : Παραδέχεται ώς «πιθανώτερο» πώς 
υπάρχει πράγματι ένα ώρισμένο σημείο μέσα στούς στίχους τοΰ τραγουδιού, 
δπου ήταν γνήσια καί αρχική ή παράδοση «στοΰ ρήγα» καί έπειτα κάποιος 
νεώτερος τήν άλλαξε σκόπιμα γιά νά τήν κάμη «στοΰ Ερρίκου» (βλέπε Λα-

1) ’Αναβολή τών σχετικών χωρίων Φά γίνη στο τέλος τής μελέτης μου.
2) ’Ίδια κίνητρα ν’ άναζητηθ-οΰν Ιστορικά περιστατικά οδήγησαν τον κ. Μάνου- 

σακα καί άλλοτε προς τό δημοτικό τραγούδι, βλέπε τή μελέτη του γιά τή Ρεάεμνιώ- 
τισσα Σουλτάνα Εΰμενία Βεργίτση στό περιοδ. Κ ρ η τ ικ ά  Χ ρον ικά  5 (1951) 349—384,
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ογρ. 15, 350). Κατά τά άλλα, στη νέα του εργασία δ συνάδελφος κ. Μάνου- 
σαχας δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, ώστε νά πραγματοποίηση βελτίωση 
των δικών του επιχειρημάτων, άλλα περιορίζεται μόνο στο νά κάμη μιαν έν
τονη πολεμική κατά των δικών μου γνωμών.

Θά ακολουθήσω δρόμο εντελώς διαφορετικό : Πρώτα-πρώτα, επιθυμώ 
ζωηρά νά μην μιμηθώ τό συζητητή μου καί συνεπώς νά μην τού ανταποδώσω 
τό προσβλητικό ύφος πού χρησιμοποιεί, έ'να ύφος γιά τό όποιο οφείλω νά 
κάμω διεξοδικώτερο λόγο στο τέλος τής εργασίας μου. Δεύτερο, παίρνω την 
ευκαιρία ώστε νά χρησιμοποιήσω μερικά νεώτερα στοιχεία πού τά συγκέν
τρωσα τούς τελευταίους μήνες και τά όποια μοΰ επιτρέπουν νά πιστεύω πώς 
τό πολύπλοκο και γεμάτο δυσχέρειες πρόβλημα τού εξεταζόμενου τραγουδιού 
λύνεται οριστικά.

Χωρίζο) πιο κάτω την εργασία μου σέ πέντε υποδιαιρέσεις : Στην υπο
διαίρεση Α' αναπτύσσονται οΐ κυριώτεροι λόγοι, γιά τούς οποίους νομίζω 
δτι, έστω και άν τό επίσημο περιοδικό μας «Λαογραφία» διέθεσε στον κ. Μα- 
νούσακα 85 ολόκληρες σελίδες στούς δυο τόμους του, ωστόσο διόλου δεν ισχύ
ουν τά συμπεράσματά του, δχι μόνο τά σχετικά μέ τον Henri de Flandre 
τού 1216 μ. Χρ. άλλ’ ούτε καν τά σχετικά μέ οΐονδήποτε Ερρίκο τής Φλάν- 
τρας, πού τυχόν κάποιος άλλος θά ερχόταν νά προτείνη. Ό Ερρίκος τής Φλάν- 
τρας πρέπει, κατά τη γνοόμη μου, ν’ άποκλεισθή πλέον οριστικά. Στην υπο
διαίρεση Β ' αναπτύσσονται κυρίως οΐ γλωσσικοί λόγοι πού μέ κάνουν νά πι
στεύω δτι ύπόκειται τό ονομα ρήγας και δτι τούτο μπορούσε κατά τρόπο φυ
σικό και γιά λόγους μετρικούς ν ’ άναπτυχθή και στον τύπο ερηγας, και από 
εκεί γιά λόγους φωνητικούς και παρετυμολογικούς νά προκαλέση και τούς 
άλλους τύπους <<έρηγκας, γέρακας, έρωτας». Στην υποδιαίρεση Γ' αναπτύσ
σονται κυρίως νέα στοιχεία, αποφασιστικά κατά την γνώμη μου, πού προσ
δίδουν μεγίστη πιθανότητα στη λύση προς την οποία πέρυσι και μέ λίγα δε
δομένα είχα κατορθώσει σωστά νά οδηγηθώ. Άποδεικνύεται δτι κεντρικός 
ήρωας τού τραγουδιού είναι ό Άλέξαντρος, δτι ή υπόθεση τού τραγουδιού 
ξεκινάει από τό μυθικό κύκλο τού Ψευδοκαλλισθένη, προχωρεί σέ νεώτερες 
παραδόσεις, συμφύρετοα μέ τά επεισόδια τής Δρακοντοκτονίας—σχεδόν δλα 
τά επεισόδια δσα πέρυσι είχα καθορίσει — και τέλος παίρνει τη μορφή τού 
σημερινού τραγουδιού, πού κακώς έχει ως τώρα δνομασθή τραγούδι γιά τον 
βασιλιά Έρρΐκο τής Φλάντρας. Στο εξής θά πρέπη νά ονομάζεται «τό τρα
γούδι τής δολοφονίας τού Άλέξαντρου» ή κάτι παρόμοιο. Στο ’ίδιο κεφάλαιο 
Γ', προς τό τέλος του, γίνεται προσθήκη στά γλωσσικά τού κεφ. Β' και εξη
γείται γιατί είναι δυνατό νά ύπήρχεν αρχικά κα'ι ό τύπος γέρακας, σαν πα
ράλληλο ίσως ονομα τού Άλέξαντρου, πού στήν περίπτωση αυτή, και ύστερα 
ίσως και από συμφυρμό προς τά ονόματα ρήγας και ερηγας, μπορούσε νά
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προκαλέση τούς τύπους ερηκας, ερηγκας καί παρετυμολογικά έρωτας. Στην 
υποδιαίρεση Δ' εξετάζονται μικρότερα θέματα, πού τά έχω σωστά εκθέσει 
πέρυσι, αλλά ό κ. Μανοΰσακας—ακριβώς επειδή έχει άναμειχθή σε έρευνα 
πού είναι έξο.) τής ειδικότητάς του—κάνει τό σφάλμα νά τά καταλογίζη ως 
σφάλματά μου. Τέλος ακολουθεί ή υποδιαίρεση Ε', οπού γίνεται λόγος γιά 
τό ύψος πού έχει ή εργασία τοΰ κ. Μανοΰσακα και πού νομίζω δτι διόλου δεν 
έπρεπε νά είναι τέτοιο.

Α'
Στο κεφάλαιο τούτο αναπτύσσονται οί κυριώτεροι λόγοι, γιά τούς όποιους 

νομίζω δτι δεν είναι δυνατό νά ισχύη τό συμπέρασμα τοΰ κ. Μανούσακα. Τό 
συμπέρασμα τούτο στηρίζεται στην εξής απόλυτη βεβαιότητα : «Τό αρχικό 
όνομα τού ήρωα ήταν τό "Ερρίκος άπδ τη Φλάντρα και όχι τό Άλέξαντρος» 
(Λαογρ. 15, 341). Κάθε απομάκρυνση από την άποψη αυτή είναι, κατά τον 
κ. Μανούσακα, σφάλμα βασικό πού δεν πρόκειται νά δώση σωστό αποτέλε
σμα. Μόνη σωστή αφετηρία είναι «"Ερρίκος από τή Φλάντρα».

’Επιβάλλεται λοιπόν νά γίνη έρευνα αυτών τούτων τών θεμελίων τής 
θεωρίας γιά νά έξακριβωθή άν αληθινά είναι δυνατό νά ύπάρχη μέσα στο 
εξεταζόμενο τραγούδι «"Ερρίκος από τή Φλάντρα» ή μήπως όλα αυτά είναι 
πλάνη. Πολύ περισσότερο μάλιστα, αφού ό κ. Μανοΰσακας τό πρόβλημα 
γύρω από τά δυο ονόματα τό άποκαλεϊ «σπονδυλική στήλη» τής μελέτης του καί 
μέ ειδοποιεί δτι είμαι υποχρεωμένος νά μήν τό άντιπαρέλθω (Λαογρ. 15, 341).

Ό τύπος "Ερρίκος άπαντά σέ μιά μόνο παραλλαγή, αυτήν πού ό κ. Μα- 
νούσακας τήν ονομάζει Ζακ.2 (βλ. Λαογρ. 15, 344—345). 'Ο τύπος "Ερρικας 
άπαντά σέ μιάν άλλη παραλλαγή, Κερκυραϊκή, τήν Κερκ.2 (βλ. Λαογρ. 14, 
7—8). Αυτές οί δυο είναι, κατά τον κ. Μανούσακα, οί βασικές σέ άξιοπιστία. 
Μάς δίνουν δμως πραγματικά γνήσιους τύπους οί δυο αυτές ή δ'χι ; Καί δλες 
οί άλλες οί πολλές δεν είναι αξιόπιστες ;

Θά περίμενε εύλογα κανείς οί δυο «γνήσιες» αυτές παραλλαγές μέ τούς 
γνήσιους τύπους νά είχαν διασώσει ολόκληρη τήν παράδοση, δηλ. νά παρα
δίδουν τουλάχιστο τή μαρτυρία «"Ερρίκος άπδ τη Φλάντρα», όπως τήν κα
θορίζει ό κ. Μανούσακας. Δέν είναι δμως καθόλου άσήμαντη ή διαπίστωση 
δτι καί στις δυο τούτες παραλλαγές, τις βασικές καί τίς γνήσιες, δέν υπάρχει 
πουθενά στούς στίχους τους τό όνομα Φλάντρα (βλέπε κείμενα παραλλαγίυν, 
Λαογρ. 14, 7 — 8 καί 15, 344—345).

Στή μιαν δμως από τίς δυο αυτές τίς «γνήσιες» παραλλαγές υπάρχει τό 
τοπωνύμιο ή Βαβυλώνα (Λαογρ. 14, 8 στίχ. 39—40) :

’Άν τδκαμες, ώ "Ελενα, σου πρέπεται κορώνα, 
που κέρδιζες το πόπολο κ ι5 όλη τη Β αβυλώ να .

Γίνεται φανερό πώς ή παρουσία τής Βαβυλώνας μέσα στο τραγούδι δέν
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είναι τυχαία άλλά είναι οργανική, επειδή βρίσκεται στο τέλος στίχου και δέ
νει μέ κανονική ομοιοκαταληξία τό τελευταίο δίστιχο του κειμένου. Στήν άλλη 
παραλλαγή, τήν Κρητική, πού δημοσιεύεται επίσης από τον κ. Μανούσακα, 
(Λαογρ. 14, 8 —9), επειδή έκεΐ λείπει ή Βαβυλώνα , ακριβώς για τοΰτο ή 
ρίμα νοσεί (βλέπε στίχ. 28—29 δπου κορώνα—δλα αντί τού κανονικού κο
ρώνα—Βαβυλώνα). Γίνεται δηλ. ή Βαβυλώνα απαραίτητη ό'χι μόνο μέ τήν 
παρουσία της άλλα καί μέ τήν απουσία της. Συγκρίνοντας καί τις άλλες πα
ραλλαγές διαπιστώνει κανείς πώς ή Βαβυλώνα είναι τό τυπικό μέρος, οπού 
υποτίθεται πώς συμβαίνει ή υπόθεση τού τραγουδιού. Τό αυτό τοπωνύμιο 
«Βαβυλώνα» άπαντά καί σέ παραλλαγές τού Νεκρού ’Αδερφού (βλέπε π. χ. 
Πολίτου, Έκλογαϊ άριθμ. 92 στ. 6). Άπαντά καί γενικώτερα σέ δημοτικούς 
στίχους (βλ. Τστορ. Λεξικόν τόμ. 3 σελ. 405, λήμμα Βαβυλώνα) καί γίνεται 
προφανές ότι σαν τοπωνύμιο, έτσι μάλιστα απαραίτητο πού παρουσιάζεται 
στο τραγούδι τού Ερρίκου, δέν έχει καμιά σχέση μέ τούς Έρρίκους τής Φρα
γκοκρατίας ενώ δέν μπορεί ν’ άρνηθή κανείς οτι πλησιάζει κάπο)ς προς τον 
Μέγα Άλέξαντρο, πού κατά τις λαϊκές παραδόσεις πηγαίνει καί φέρνει τό 
άθάνατο νερό. Προσθέτω ώς χαρακτηριστική τήν τελευταία περίπτωση, 
επειδή σύμφωνα μέ ένα νεοελληνικό μοιρολόγι τό άθάνατο νερό βρίσκεται 
έκεΐ μακριά στή Βαβυλώνα. Βλέπε ’Αρχείο Τστορ. Λεξικού, Χειρόγραφο Φι
λολογικού Συλλόγου Κων)πόλεως, άριθμ. 5640 σελ. 135-136, δπου οΐ στίχοι: 

νά στείλω μήνυμα στη Χιό και μ ια  γραφή στην ΐΐόλη, 
ναρϋ'ή τ ’ αθάνατο νερδ άπο  τό Β αβυλώ ν ι .

Πολύ περισσότερο δμως ή Βαβυλώνα  μάς πλησιάζει προς τον Μέγα Άλέ
ξαντρο, άν προσέξουμε τά μυθολογούμενα γύρω άπό τό θάνατό του. ’Εδώ 
στο τραγούδι τού δήθεν Ερρίκου ό θάνατος τον ηρώα γίνεται με δόλο και 
μέσα στή Βαβυλώνα, πού ή κόρη τή γλυτώνει άπό τήν έλλειψη τού νερού. 
Άλλα σύμφωνα μέ τό έμμετρο ποίημα Βίος  ’Αλεξάνδρου (βλ. W. Wagner, 
Trois P o em e s  G recs, 1881) και δ Μέγας 3 Αλέξαντρος πεθαίνει μέσα στή 
Βαβυλώνα καί επίσης μέ δόλο, ύστερα άπό δηλητηρίαση. Τό θάνατό του στή 
Βαβυλώνα τον είχαν προείπει στον ίδιο τον Άλέξαντρο τά ιερά καί πρ^η- 
τικά δέντρα τών ’Ινδιών, πού τού μίλησαν σέ γλώσσα ελληνική, λέγοντας : 

έν Βαβυλοόνι σε θανεΐν, Αλέξανδρε, προλέγω Τ

Ι) Β ίο ς  ’Αλεξάνδρου  (στίχ. 4.983, έκ5. W . Wagner σελ. 20ί). Τά ίδια δέντρα 
άλλη φορά ξαναλένε στον Άλέξαντρο : «άλλ’ εν τ α ν τη  τη  Β αβυλώ ν ι  προς μικρόν 
κακώς καταφ& αρήση» (Β ίο ς  ’ Αλεξάνδρου  στίχ. 5.003—5.004, έ'κδ. Wagner σ. 207). 
Πραγματικά, ό Άλέξαντρος πέσανε αργότερα στή Βαβυλιύνα καί από δολοφονία, μέ 
δηλητήριο, πού παρακινημένος άπό άλλους τοϋ έδωσε ό υπηρέτης του ’Ίουλος. Βλέπε 
.Βιον *Αλεξάνδρου  στίχ. 5.919—5.925 (Wagner σελ. 235), ιδίως τούς στίχ. 5.919— 
5.920 «καί τφ υίφ  προσεπιδούς (τό δηλητήριον) εις Βαβυλώνα  στέλλει’ δς τάχιστα 
καταλαβών αυτήν τήν Β αβυλώ να ...» καί στίχ. 5.925 «καί τίνος ένεκεν αυτός ήλθεν
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’Αμέσως λοιπόν μέ την πρώτη εξέταση των δυο παραλλαγών, πού τ'ις 
παίρνει για βάση τής μελέτης του ό κ. Μανοΰσακας, διαπιστώνει κάνεις δτι 
δχι μόνο λείπει εντελώς ή Φλάντρα άλλα κα'ι προβάλλεται σταθερή και άσχετη 
προς δλους τούς Έρρίκους ή Βαβυλώνα τοΰ Μεγάλου Άλεξάντρου.

Έάν τοόρα θά έξετάσωμε προσεκτικά όλες τις παραλλαγές, θά ιδούμε 
δτι σέ ολόκληρο τό κύριο σώμα τοΰ τραγουδιού εναλλάσσονται οί τύποι "Ερ
ρίκος (ή "Ερρικας) και οΐ τύποι ρήγας—ερήγας (καί λοιποί) ή σέ άλλην ομάδα 
παραλλαγών ό τύπος βασιλιάς. Ή  εναλλαγή πραγματοποιείται, επειδή και 
τά τρία ονόματα ("Ερρίκος, ρήγας, βασιλιάς) παρουσιάζονται νά έχουν συν· 
δεθή τά δυό πρώτα μέ τό δεσμό τής όμοηχίας, τά δυο δεύτερα μέ τό δεσμό 
τής συνωνυμίας J). * 1

εις Β αβυλώ να». Στους στίχ. 5.965—5.966 (Wagner σελ. 237) περιγράφετσ,ι ή σκηνή 
τής δολοφονίας : «"Ιουλος τό ποτήριον δέδωκεν ’Αλεξάνδρου, αυτό τό δηλητήριον, φεϋ 
μοι, τό τοΰ φαρμάκου». Την ώρα τοΰ θανάτου τοΰ Άλεξάντρου «εν Β αβυλώ ν ι  δέ 
Διός άγαλμα συνετρίβη» (στίχ. 6.011, Wagner σελ. 239). ’Από τή Βαβυλοόνα ο Πτο
λεμαίος φέρνει τό νεκρό Άλέξαντρο νά τον θάψη στην Αίγυπτο, («εις Αίγυπτον ερ
χόμενος αυτός εκ Β αβνλώ νος»  στίχ. 6 080, Wagner σελ. 240) καί τον θάβει στην 
πόλη Άλεξάντρεια («όθεν εις  ’Αλεξάνδρειαν  ό Πτολεμαίος φέρει τό βασιλέως σκή
νωμα, ποιήσας μέγαν τάφον» (Β ίο ς  ’Αλεξάνδρου  στίχ. 6.089—6.090, Wagner σ. 240).

1) Ανάλογες ομάδες, πού δημιουργούν διπλές αποκλίσεις, μια μέ βάση την όμοη- 
χία καί άλλη μέ βάση τή συνωνυμία, έχω σημειώσει καί άλλοτε. Βλ/Α'&ηνα 50(1940) 
όπου τό δ ιώβολο  γίνεται πότε μέ όμοηχία δ ιάβολος  καί πότε μέ συνοονυμία τό νόμι. 
σμα άσπ ρ ο  (σελ. 99 — 104), ή τά βυζαντινά ύ π έ ρ π υ ρ α ,  πού πότε γίνονται γρόο ια  ή 
φ λουρ ιά  καί πότε π ρ ό π υ ρ α  φούρνου ή π ρ όβ α τα  (σελ. 110). Βλέπε καί όσα έχω γρά' 
ψει γιά τό ίδιο θέμα στη μελέτη μου «Τό τραγούδι τής Άπαρνημένης», ανάτυπο 
από τά Melanges Merlier 1953, σελ. 10, ιδίως σημ. 1.

"Οτι πιθανώτατα συμβαίνει παρόμοιο καί εδώ, τό νοιώθει κανείς εύ'κολα χρη
σιμοποιώντας τά ίδια παραδείγματα στίχων πού παραθέτει ό κ. Μανούσακας στην 
απάντησή του (βλ Λαογρ.  15, 350—351), αρκεί μόνο νά καταταχθοΰν οί στίχοι σέ 
ομάδες καί μέ τή σωστή τους γενετικά σειρά, δηλαδή :

Π ερ ίπ τω ση  A : cΟμάδα π ρώ τη  : Στοϋ ρήγα  τό παβιόνι. Στοΰ ρήγα  τό περβόλι. 
Στοΰ ρήγα  νά καί φτάνει» κλπ. ‘Ομάδα δεύτερη : Στοΰ cΕ ρρ ίκου  τό παβιόνι (μιά 
μόνο παραλλ-’αγή).

Π ερ ίπ τω ση  Β '  γιά τον αμέσως επόμενο στίχο : cΟμάδα π ρ ώ τη  : Ό ρήγας,  ώστε 
νά τή δή. Κι’ ό ρήγας, ιοστε νά τή δή. Κι’ όντας την είδε ό έ'ρηγας. Καθώς τήν 
είδε ύ γέρακας. cΟμάδα δεύτερη,  όπου εναλλαγή των συνωνύμων βασιλιάς—ρήγας: 
Κι’ όταν τήν είδε ό βασ ιλ ιά ς .  ‘ Ομάδη τρ ί τ η ,  πού ξεφυτρώνει ό περίεργος τύπος 
"Ε ρρ ίκος  : Κι’ ό "Ε ρρ ίκος  ίδόντας την. "Οντας τήν είδε ό "Ε ρρ ικας  (ή ομάδα αυτή 
αντιπροσωπεύεται μόνο μέ δυό παραλλαγές).

Π ερ ίπ τω ση  Γ' : cΟμάδα π ρώ τη  : Ρ ήγα  μου, σέ παρακαλώ. Περικαλώ σε, έρηγα. 
ΕΙντα τό θέλεις, γέρακα .  cΟμάδα δεύτερη,  όπου εναλλαγή συνωνύμων: Περικαλώ σε, 
βα σ ιλ ιά .  Παρακαλώ σε, βα σ ιλ ιά .  Περικαλώ σας, βα σ ιλ ιά .  cΟμάδα τ ρ ί τ η ,  μέ τον πε
ρίεργο τύπο «"Ερρίκος» : "Ερρίκε ,  σέ παρακαλώ. Χάρη σοΰ χάρισα, "Ερρίκε ,  (ή 
ομάδα αυτή έχει δυό μόνο παραλλαγές).
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Ποσοτική πλευρά : Οΐ παραλλαγές του τραγουδιού είναι 24. Είδαμε δτι 
τό δνομα "Ερρίκος άπαντά μόνο σε μιά, τό άλλο δνομα 'Έρρικας, πού πήρε 
κατάληξη—ας, άρα σύμφωνη προς τά «ρήγας—έρηγας», άπαντά επίσης μόνο 
σέ μιά παραλλαγή. Σέ όλες τις άλλες άπαντά ή ρήγας (κα'ι λοιποί τύποι του) 
ή βαοιλαίς.

Λόγοι άρα και σημασιολογικοί, στην έννοια πού ό στίχος άπαιτεΐ, καί 
ποσοτικοί, σέ συχνότητα παρουσίας κάθε τόπου μέσα στις παραλλαγές, πειθα
ναγκάζουν νά σκεφτούμε μήπως πρέπει νά δεχτούμε δτι άρχικά μέσα στο τρα
γούδι ήταν τδ δνομα ρήγας καί τό δνομα βασιλιάς, καί δτι δ τόπος "Ερρί
κος είναι πλάσμα νεώτερο κάποιου μισογραμματισμένου λογίου, είτε στιχο
πλόκος ήταν, είτε πληροφοριοδότης, εϊτε συλλογέας. Πόσα καί πόσα δμοια 
δεν έχουν γίνει στις συλλογές πού καταγράφουν τά μνημεία τού προφορικού 
μας λόγου ! Αυτό άς έχουμε υπόψη μας, ώστε νά μή μεταφέρουμε καί εδώ, 
άκαιρα ίσως, τά δσα οΐ κλασσικοί φιλόλογοι παραδέχονται προκειμένου γιά 
συγκριτική εκλογή άπό διάφορες γραφές κωδίκων. Τό αξίωμα «lectio diffi- 
cilior potior» δεν έχει άπόλυτα τό κύρος του γιά δλες τις περιπτώσεις τού 
νεοελληνικού προφορικού λόγου, πού είναι μερικές φορές νοθευμένος άπό κρυ
φές παρεμβάσεις άρχαιομανών πληροφοριοδοτών ή συλλογέων.

Ό κ. Μανοΰσακας, μετά τή δημοσίευση τής μελέτης μου, εξαναγκάζεται1) 
στήν άπάντησή του νά συμφωνήση μαζί μου καί νά δεχτή δτι σέ μιά τουλά
χιστο περίπτωση άρχικός καί γνήσιος στίχος είναι πράγματι αυτός πού πα- 
ραδίδει στού «ρήγα τό παβιόνι» καί δτι ό στίχος αυτός διασκευάσθηκε αρ
γότερα «στού Ερρίκου τό παβιόνι».

Κατανοώ καί σέβομαι τή θέση τού συζητητού μου, πού επιμένει νά πι- 
στευη δτι τό ίδιο πράγμα ενδέχεται νά μή συμβαίνη καί στά άλλα δυο καίρια 
σημεία τού τραγουδιού. Είναι φυσικό θεωρίες ή γνώμες, πού πολύ κανείς τις 
πιστεύει ή πού ό ίδιος τις δημιούργησε, νά μήν μπορή εύκολα νά τις άπαρ- 
νηθή, αλλά μερικώτερα μόνο νά τις τροποποιή, καί τούτο έπειτα άπό τήν π ί
εση τών πραγμάτων.

Ενδέχεται δμως στήν ίδια περίπτωση τής πλάνης νά βρίσκωμαι εγώ. 
μέ τή δική μου άποψη, καί δχι δ συζητητής μου, μέ τή δική του. Γιά τούτο 
επιθυμώ νά εξηγήσω γιά ποιους λόγους δεν συντάσσομαι μέ τήν άποψη τού 
κ. Μανούσακα : 'Όταν βλέπω δτι λόγοι, καί σημασιολογικοί καί ποσοτικοί, 
μέ δδηγούν κυρίως προς τά δυο ονόματα ρήγας καί βασιλιάς, καί δταν βλέπω 
δτι άπό τις 24 παραλλαγές οΐ δυο «γνήσιες» τού κ. Μανούσακα έχουν τύ
πους άφύσικους γλωσσικά γιά νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι (π. χ. παραδί
δουν κλητικές «ώ 'Έλενα, "Ερρίκε» ή γενικές δπου τό προπαροξύτονο σέ—ας 1

1) Βλέπε Λαογρ. 15, 350. Εξαναγκάζεται στην υποχώρηση, διότι στό στίχο 
τούτο εγκαταλείπει τή νόΟη γραφή <?στοΰ Ερρίκου» καί αυτή ακόμη ή Ζάχ.2  πού τή 
βρήκε καί δημοσιεύει εφέτος, (βλ. Λαογρ. 15, 344 στίχ. 20),
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γίνεται παροξύτονο σέ —ου κατά την αρχαία γραμματική, π. χ. «ό "Ερρί
κος—τον 'Ερρίκου» ενώ στον προφορικό λόγο έπρεπε « τον 'Έρρικα», και 
απόδειξη είναι δτι όλες οί άλλες παραλλαγές, δπου έχουν γενική, παραδίδουν 
«τοΰ έρηγα, τον έρηγκα, του γέρακα, του έρωτα» και όχι τά κωμικά «τοΰ 
ερήγου,τοΰ έρήγκου, τοΰ γεράκου, τοΰ ερώτου»), τότε μου είναι πολύ δύσκολο 
νά δεχτώ δισυπόστατη λύση, όπως τώρα αναγκάσθηκε νά την δεχτή δ κ. Μα- 
νούσακας, σύμφωνα με την οποία αλλού #ά ήταν ρήγας αρχικά και έπειτα έγινε 
"Ερρίκος, και αλλού ϋά ύπήρχεν "Ερρίκος αρχικά και έπειτα άλλαξε σέ ρήγας· 
Η τό ένα θά γίνεται ή τό άλλο. Γιατί αλλιώς τό πράγμα μού φαίνεται λίγο 

σαν ακροβασία, πού θά γίνεται από στίχο σέ στίχο, μέ διαφορετικό σέ κάθε 
τόσο προσανατολισμό. Θά παρασυρθούμε έτσι σέ λύσεις περίεργες και αληθινά 
κωμικές, υποστηρίζοντας παρόμοια σάν τά εξής : «Στίχ. πρώτος : Έδώ ήταν 
ρήγας και έγινε “Ερρίκος. Στίχ. δεύτερος : Έδώ δμιος ήταν "Ερρίκος και 
έγινε ρήγας. Στίχ. τρίτος : Έδώ δεν ήταν "Ερρίκος, αλλά ρήγας και έγινε 
"Ερρίκος».

Ούτε λοιπόν αυτή ή ενδιάμεση λύση, στην οποία ύποχοόρησεν δ συζη
τητής μου, είναι λύση πού ικανοποιεί ή πού μπορεί ν’ άξιώση σοβαρότητα. 
"Αλλά και άν την παραδεχτούμε, ποιο θά είναι τό κέρδος ; "Οτι εναντίον δλο̂ ν 
τών πιο πάνω ενδείξεων, θά άγωνισθοϋμε νά περισώσουμε έναν κίβδηλο τύπο 
"Ερρίκος, στερημένον στην ίδια την παραλλαγή του από την απαραίτητη Φλάν- 
τρα καί συνοδευμένον από την εχθρική παρουσία τής Βαβυλώνας , μέ τό αθά
νατο νερό της, πού πάει και τό φέρνει μονάχα ένας, δ λεβέντης δ Άλέξαντρος, 
καί ποτέ του ένας Ερρίκος τής Φραγκοκρατίας. Τής ίδιας Βαβυλώνας δπου 
γίνεται ή δολοφονία καί τού ήρωα τού έδώ τραγουδιού, αλλά καί τού Μεγά
λου Άλεξάντρου, σύμφωνα μέ τό μεσαιωνικό ποίημα «Βίος Αλεξάνδρου».

Καί γιατί δλες αυτές οΐ παραβιάσεις ; Γιά νά επινοήσω καί εγώ έναν 
Ερρίκο ‘) ή νά παραδεχτώ τον προταθέντα, νά τον ξεθάψω από τό 1216 μ. 1

1) Λυτή τήν επινόηση αναμένει ό κ. Μανούσακας από κάποιον από όλους μας. 
Γράφει στην απάντησή του {Λαογο. 15, 364—365): «Μετά τή δημοσίευση τής μελέ
της μου επ ερ ίμ ε να  κα ι  π ε ρ ιμ έ ν ω  π ά ν τ α  νά δώ μέ  χαρά  μ ο υ ' ν ά  έ λ θ ο υ ν  άλλο ι ερευ 
νητές  καί νά συμπληρώσουν τά κενά καί νά διαφωτίσουν τά σκοτεινά σημεία τής 
εργασίας μου κα ι  κ υρ ίω ς  νά π ρ ο τ ε ίν ο υ ν  έναν άλλο ‘Ε ρρ ίκ ο  α π ό  τή  Φλάντρα. Πραγ
μ α τ ικ ά ,  οι π ρ ο σ δ ο κ ίε ς  μου  α π ό  τή  μ ι ά  μ ε ρ ιά  φ α ίν ε τα ι  νά ε π α λ η θ ε ύ ο υ ν » .  Γράφει 
«από τή μιά μεριά» γιατί αμέσως πιύ κάτω προσθέτει: «’Από τήν άλλη μεριά ήρθε 
ό κ. Ρωμαίος όχι γιά νά υπόδειξη ένα νέο Ερρίκο άπό τή Φλάντρα, ούτε γιά νά προ" 
τείνη καμιά νέα πειστική ερμηνεία [δσα π ρ ό τ ε ιν ε  ε ίδαμε  πώ ς  ε ίν α ι  εντελώς α σ τή 
ρ ικ τα ) ,  μά γιά ν’ άσκήση καθαρά αρνητική κριτική καί στό θέμα τοΰ συσχετισμού 
πού πρότεινα» Ααογρ. 15, 365. Σέ όσους συντάσσονται μέ τή γνώμη τού κ. Μανού- 
σακα καί, όπως γράφει, επαληθεύουν τις προσδοκίες του, αναφέρει σεβαστά μου ονόμα
τα, όπως τόν καθηγητή κ. Στίλπ, Κυριακίδη καί τόν κ. S. Baud—Bovy, ό όποιος σέ
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Χρ. και νά τον υψώσω σέ ηρώα νεοελληνικοί δημοτικού τραγουδιού. Αυτές 
οί ερμηνείες ήταν φυσικό νά ενθουσιάσουν το ακροατήριο, ιδίως τό Βελγικό, 
του Βυζαντινολογικού Συνεδρίου των Βρυξελλών (1948), όπου ό κ. Μάνου- 
σακας ανακοίνωσε1) τό θέμα του και οι ακροατές πληροφορηθηκαν πώς ή ανά
μνηση των Βιλλεαρδουΐνων εξακολουθεί άσβηστη νά ζή στην Ελλάδα. Έγώ 
όμως, ένας τρίτος ερευνητής, που δεν συμμετέχω στους συναισθηματικούς 
δεσμούς πού δένουν τον ομιλητή μέ την ανακοίνωσή του και τά ευχάριστα 
γι’ αυτόν άποτελέσματά της, υποχρεώνομαι από τή σκληρή παρουσία των πρα
γμάτων νά σταθώ μέ σκεπτικισμό και τελικά πειθαναγκάζομαι νά αδιαφο
ρήσω στο νόθο τΰπο «"Ερρίκος», πού από τις 24 παραλλαγές τού τραγου
διού μόνο δυό, και αυτές σφόδρα ύποπτες γλωσσικά και παραχαραγμένες, 
μοΰ τον προσφέρουν.

Δεν αποκλείεται νά κάνω λάθος, αλλά τόσο μπορώ νά άντιληφθώ τά 
πράγματα από όλα τά στοιχεία, όσα ώς τώρα έχουν τεθή στή διάθεσή μου 
από τις δυό δημοσιεύσεις τού κ. Μανοΰσακα και από όσα μόνος μου συγ
κέντρωσα.

”Αν δέν πάρω αυτή τή θέση άλλα συνταχθώ μέ τήν ερμηνεία τού κ. 
Μανοΰσακα, τότε θά υποχρεωθώ καί εγώ νά υποστηρίξω ότι ανακάλυψα έναν 
Βιλλεαρδουΐνο τού 1216. Και τότε, ενώ νόμιζα πώς έφτασα στο τέρμα, θά 
άρχίση νέος αγώνας. Θά έχω ν ’ αντιμετωπίσω τό σκληρό ερώτημα: Γιατί οί 
σημερινές παραλλαγές τού τραγουδιού είναι ριμαρισμένες καί γιατί αιώνες 
πολλοί χωρίζουν τό ιστορικό πρόσωπο από τον καιρό πού συνετέθησαν οί 
ύπάρχουσες παραλλαγές ; Δέν αρκεί νά επινοή κανείς τήν απίθανη, γιά νά 
μήν είπώ τήν αδύνατη, λύση ότι τάχα μπορεί τό 1216 νά έγινε ένα τραγούδι 
ιστορικό, μπορεί νά έζησε πολλούς αιώνες, μπορεί νά χάθηκε όλότελα, μπο
ρεί όμως νά γεννήθηκαν από εκείνο όλες οί σημερινές ριμαρισμένες μορφές 
του. Δέν είναι διόλου εύκολα όλα αυτά τά «μπορεί καί μπορεί», διότι ένα

γράμμα του προς τον κ. Μανοΰσακα έγραψε τήν ιδέα «μήπως μεσολάβησε καί φρά- 
γκικο ποίημα γιά τον 'Ερρίκο τής Φλάντρας, πού θά εξηγούσε τήν όψιμη εμφάνιση 
τοΰ θέματος στήν Κρητική ποίηση». Καί 6 κ. Μανοΰσακας προσθέτει γιά τή γνώμη 
του κ. S.Baud—Bovj'·: «Ιδέα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πού μπορεί νά μάς άνοιξη 
καινούργιες προοπτικές». Γενικά δ κ. Μανοΰσακας φροντίζει νά μέ άφήνη μονάχον 
μου, χωρίς οπαδούς τής γνώμης μου. Α λλά  τά ζητήματα τής επιστημονικής έρευνας 
δέ ρυθμίζονται από τήν πλειοψηφία παρά από τή δύναμη πού παίρνει ή έσιοτερική 
πίστη τοΰ κάθε έρευνητοΰ. Καί άν έντονη καί βασισμένη στά σωστά θεμέλια θά 
ύπάρχη ή εσωτερική αυτή πίστη, τότε 6 ερευνητής δέν περιμένει ψηφοφορία ούτε καί 
άπαρνιέται ποτέ τις γνώμες του επειδή θά λείψουν τά χειροκροτήματα των τρίτων- 
Άργοπορημένα θά  φτάσουν κάποτε. Α λλά  καί άν δέν έρθουν, ή πίστη του, άν ε ί
να ι αληθινή καί σωστή, δέν πρόκειται ποτέ ν’ άλλάξη.

1) Είναι χαρακτηριστικός καί ό τίτλος τής ανακοίνωσης εκείνης : «La legende 
de la mort d3 Henri de Flandre dans la poesie populaire grecqu0».
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τέτοιο φαινόμενο όπου τα ανομοιοκατάληκτα δημοτικά τραγούδια μετασκευά
ζονται και σέ ριμαρισμένα συμβαίνει πράγματι, συμβαίνει όμως ιδίως μέ 
εύρωστα μυθολογικά τραγούδια, πού ανήκουν κυρίως σέ Παραλογές η Άκρι- 
τικά. Τέτοια π. χ. είναι τό τραγούδι τής Λιογέννητης και τού Χαρτζανή ή 
τό τραγούδι τής Ζωγγραφοΰς, πού—όπως έχει γράψει δ Σ. Μενάρδος (Λαογρ. 
8, 181—200) —είναι ομοιοκατάληκτη άνακατασκευή τού τραγουδιού γιά τό 
Κάστρο τής Ώριάς, εντοπισμένη τώρα στο τοπωνύμιο τής Συρκάς στην Κύ
προ και πλαισιωμένη μέ ονόματα και ατμόσφαιρα (κόνσουλες κλπ.) τής επο
χής τής Φραγκοκρατίας και Τουρκοκρατίας. Στην περίπτωση όμως Λιογέν
νητης και Κάστρου τής Ώριάς συμβαίνουν δυο σημαντικά πράγματα : Πρώ
τον, τά τραγούδια είναι μόνο μυθολογικά *). Καί δεύτερο, οΐ παλαιότερες 
ανομοιοκατάληκτες παραλλαγές τους δέν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να 
ζούν ανεξάρτητα και έντονα1 2). Περίπτωση όμως γιά ιστορικό περιστατικό, 
από τό οποίο νά έγινε ιστορικό τραγούδι, πού νά συνετέθη πριν 700 περί
που χρόνια καί πού νά χάθηκε καί τώρα νά υπάρχουν μόνο οΐ δμοιοκαταλη- 
κτικές παραλλαγές του, δέν ξέρω καμιά νά ύπάρχη. ’Άλλη νέα δυσκολία : 
Γιατί τά γεγονότα πού περιγράφει τό τραγούδι δε συμφωνούν μέ τά γεγο
νότα τού 1216 ; Δέ φτάνει νά καταφόγωμε στη γενική δικαιολογία τού με* 
ταπλασμού, πού έγινε από επίδραση των άλλων δημοτικών τραγουδιών (Κό
ρης καί δράκου κλπ.). Πρέπει νά δείξουμε, νά αποδείξουμε πειστικά, πώς

1) Καί τό Κάστρο τής Ώριάς, άς κατατάσσεται στα Άκριτικά τραγούδια’, ωσ
τόσο φαίνεται νά είναι μυθολογικής αρχής. Ό Ν. Πολίτης γράφει ότι «σφοδρά αμ
φίβολον φαίνεται, ότι τούτο αφετηρίαν ειχεν Ιστορικόν τι γεγονός» (Πολίτου, Έκλο·  
γα ι  άριθμ. 73, πρόλογος).

’Αντί γιά τραγούδι, παλαιότερο θέμα τής ρίμας, πού ανακατασκευάζει όμοιο- 
καταληκτικά αρχαιότερο μνημείο τοϋ λόγου, μπορεί νά είναι καί παραμύθι ή καί 
παράδοση λαϊκή, ευρύτερα γνωστή στό κοινό τοϋ ριμαδόρου κατά την εποχή πού 
εκείνος παίρνει καί κάνει μέ τό θέμα της τή ρίμα.

2) Νομίζω ότι παρόμοιο μπορεί νά συμβαίνη καί μέ τά πεζά μνημεία τοϋ λό
γου, παραμύθια καί παραδόσεις, πού καί εκείνα θά πρέπη νά συνεχίζουν νά ζούν 
ανεξάρτητα καί μετά τή δημιουργία τής ριμαρισμένης παραλλαγής τους, άλλο τώρα 
άν εμείς δέν είμαστε ακόμη σέ θέση νά διαπιστώσουμε τήν προέλευση πολλών ρι„ 
μαρισμένων τραγουδιών από αντίστοιχα μαρτυρούμενες παραδόσεις καί παραμύθια. 
’’Αν σήμερα δέν έ'χη γίνει τοϋτο, δέ σημαίνει ότι δέ θά γίνη στό μέλλον, καί ίσιος 
όχι αργά. Μιά συμβολή στον τομέα τοϋτο είναι καί ή σημερινή μελέτη μου, γιατί, 
όπως θά φανή πιο κάτω (κεφ. Γ'), πρόκειται εδώ γιά τήν περίπτωση ριμαρισμένου 
τραγουδιού, πού προήλθε από μυθικές παραδόσεις, οί όποιες συνεχίζουν παράλληλα 
νά λέγωνται ακόμη ώς τά σήμερα καί στήν πεζή τους μορφή. Επίσης οί λειψές ρι- 
μαρισμένες διασκευές, πού μαρτυροΰνται γιά μερικά νεοελληνικά παραμύΟ'ΐα, είναι 
μιά εκδήλωση πού πρέπει νά δεχτούμε ότι ίσως ανήκει στον ίδιο κύκλο τής κατα
σκευής μιας ρίμας από έτοιμο μυθικό υλικό, πού προϋπήρχε στον πεζό λόγο τοϋ πε
ριβάλλοντος τοϋ ριμαδόρου εκείνου, πού ανακατασκεύασε τό θέμα μεταβάλλοντας σέ 
ρίμα τό υλικό αυτό.
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έγιναν αυτοί οι μεταπλασμοί, για ποιους λόγους έγιναν, γιατί έγιναν τόσο 
μακριά από τη Θεσσαλονίκη, δπου πέθανε ό Ερρίκος της Φραγκοκρατίας, 
και γιατί τό τραγούδι άλλαξε μέ τέτοιο ύφος τα περιστατικά της 'Ιστορίας. 
Δεν είναι λύση τό νά βρίσκουμε μερικές κάθε τόσο εξαιρέσεις ώς δικαιολο
γία μας. Γιατί είναι ν' άπορη κανείς πώς είναι δυνατό τά ύπαρξη ειδικά 
σε τούτο τό τραγούδι μιά τέτοια ολοκληρωτική συρροή όλων των εξαιρέσεων, 
καί εκείνων πού λέγεται δτι συμβαίνουν αργά καί κάποτε σε δημοτικά τρα
γούδια, καί μερικών άλλων, πού ποτέ τους δεν έχουν ξαναγίνει!

Αυτοί είναι οΐ κυριώτεροι, δμως όχι καί δλοι, από τούς λόγους, πού 
από τήν αρχή μέ εμπόδισαν νά παραδεχτώ τή θεωρία τού κ. Μανούσακα. 
Ή  δση διαθέτω εμπειρία γιά τά ρευστά, τά δυσχερή, ωστόσο δμως τά από 
ψυχολογ.κή σκοπιά αρκετά ομοιογενή, προβλήματα τού δημοτικού τραγουδιού 
μού απέκλειε ριζικά, προβάλλοντάς το σάν ζήτημα αρχής, τό νά αποδεχτώ 
τις προταθεΐσες ώς σήμερα δυο λύσεις γιά τό τραγούδι πού εξετάζομε : Τήν 
ερμηνεία τού καθηγητού κ. Γ. Μέγα, πού αναφέρει τήν Ίουδήθ τής Πα- 
λαιάς Διαθήκης, ενώ δ τύπος «ή Δούθα» υπάρχει μόνο σέ μιάν από τις 24 
παραλλαγές καί είναι καί εκεί φανερό πώς είναι προϊόν κατοπινής νοθείας Χ). 
Καί τήν ερμηνεία τού κ. Μανούσακα πού ανακαλύπτει έναν Ερρίκο τού 
1216 μ.Χρ. ενώ ο λόγιος τύπος "Ερρίκος μέ τούς αρχαίους τύπους τών κλη
τικών και τών γενικών του φωνάζει δτι πρόκειται γιά νέα νοθεία καί παρα
χάραξη τού δημοτικού στίχου, νοθεία τύπου Ίουδήθ—Δούθα. Ιδίως ή ερ
μηνεία τού κ. Μανούσακα μού φαίνονταν χωρίς καν νά έχη κατορθώσει νά 
συλλάβη. τό πραγματικό πρόβλημα τού εξεταζόμενου τραγουδιού. „

’Έσπευσα μάλιστα ενωρίς, αμέσως μετά τήν ανακοίνωση στο Συνέδριο 
τών Βρυξελλών καί πολύ πριν δημοσιεύση δ κ. Μανούσακας τήν προότη ερ
γασία του, (τή δημοσίευσε στή «Λαογραφία» τού 1952) καί τού ανακοί
νωσα φιλικά τούς ενδοιασμούς μου καί τήν άποψή μου δτι ή ορδή λύση θά 
πρέπη ν’ άναζητηθή μόνο γύρω από τή μυθολογία τού Μεγάλου Άλεξάντρου, 
ποτέ δμως γύρω από τούς ξεχασμένους Έρρίκους τής Φραγκοκρατίας στήν 
Ελλάδα. Αυτήν τή φιλική συμβουλή δέν τήν πρόσεξε δ συνάδελςιός μου καί 
ματαιοπονεί από τότε ζητώντας νά άνακαλύψη κάτω από τούς στίχους ενός νεώ- 
τερου τραγουδιού λανθάνοντα δήθεν ιστορικά γεγονότα, δπως τό ϊδιο έκαμαν 
δ ιστοριοδίφης Κων. Σάθας καί αργότερα δ καθηγητής S. Baud-Bovy, έπι- 
μένοντας νά βροΰν κάτω από τό τραγούδι τού Κάστρου τής 'Ωριάς ή τής Μα- 
ρούς δτι τάχα δέν είναι ή Μαρού αλλά υπολανθάνει τό Βυζαντινόν Άμόριον3) 
καί τά περί τήν ηρωική πολιορκία του τό 838 μ. Χρ. 1 2

1) «Υπάρχει υποψία πώς είναι πλάσμα του εκδότη γιά νά θυμίζη τό Ίου- 
δήθ !» συμτρωνεΐ σ’ αυτό καί ό κ. Μανούσακας, Λαογρ,  14, 29.

2) Βλέπε όσα έγραψα γιά τό θέμα τούτο στο Ά οχ . Θρακ. Θησ. 18 (1953) 
σελ. 339-340.
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Β'
Τό δνομα ρήγας και τά παράγωγά του δεν είναι ή μόνη φορά πού πα

θαίνουν μεταβολές. Στη Χίο λέγεται ρήγας (’Αρχείο "Ίστορ. Λεξικού). Στην 
’Ήπειρο, πέ δημοτικό τραγούδι, γίνεται άρήγας *). Και σε νανούρισμα τής 
Μακεδονίας κατανττ/ νά γίνη άραγ ιάν2). Δέ λείπει όμως και τό πρόθεμα 
£ στην αρχή τής λέξης. Για τό λόγο τούτο τό ρηγάτο μεταβάλλεται και γίνε
ται έρηγατο καί τέλος έργάτο 1 2 3). Λέγεται καί άργάτου καί Ιργάτον (Μακεδ. 
Βλάστη). Άλλα και τό κύριο δνομα Ρηγίνα μεταβάλλεται σε Έργίνα καί 
υποκοριστικό Έργινάκι 4).

Ό ρήγας μπορεί νά γίνη έ'ρηγας, δπως τό ρηγάτο γίνεται έρηγατο, καί 
όπως άλλες λέξεις παίρνουν ε μπροστά, π. χ. πάρμα—έπαρμα, πάρε—έπαρε, 
βγάλε —έβγαλε, μπαίνω—έμπαίνω, γκρεμός—έγκρεμός καί άλλες. Στην Τσα
κωνιά τό δνομα «χτύπος» λέγεται καί ό χκιονπο καί ό έ'χκιουπο 5).

1) ΤΙ πλ,ηροφορία προέρχεται από υπεύθυνο πληροφοριοδότη, τόν Συντάκτη τοΰ 
Ίστορ. Λεξικού Στ. Μάνεση, πού πήγε τό 1952 στα χωριά τοΰ Γράμμου με αποστολή 
τής Γλωσσικής Εταιρείας. Στό χειρόγραφό του άριθμ. 670 Α' σελ. 378 έχει καταγρά
ψει τό τραγούδι :

Τοΰ κύρι Γιιόργη ή άνιψιά, 
τον  άρήγα  ή θυγατέρα, 
νά δής καμάρ’ άπύ ’σιρνι, 
καριάρ’ άνά πό σέρνει.

2) Σέ νανουρίσματα τοΰ Βογατσικοΰ Μακεδονίας, δηριοσιευμένα στα Μ ακεδο
ν ικ ά  2 (1952) 307—308, απαντούν οί στίχοι :

Κ ο ιμ ά τ α ι  τ ’ άραγ ιάν  π α ι δ ί  
μέσ* την κούνια τή χρυσή.

Καί παρακάτω άλλοι στίχοι :
Κ ο ιμ ά τ α ι  τό χρυσό μου, 
τον  β α σ ιλ ιά  τ ’ άγγόν ι .

’Έχω τή γνώμη ότι πρόκειται για περίεργο διαμελισμό πασίγνωστου καί παλαιό- 
τατου στίχου των νανουρισμάτων (βλ. Πολίτου, ’Ε κλογα ί  άριθμ. 153, οπού τό εκεί 
ενιαίο νανούρισρια. των 12 στίχων έχει άποτελεσθή από διάφορες ενότητες, κυρίως 
δίστιχα, πού αρχίζουν μέ τό τυπικό ρήρια Κ ο ιμ ά τ α ι ,  καί όπου ό στίχ. 8, 

νά ν ι  τον  ρήγα τό π α ι δ ί ,  τ ον  β α σ ιλ ιά  τ ’ άγγόν ι ,  
μας εξηγεί τό εδώ ακατάληπτο « τ ’ άραγ ιάν  π α ι δ ί »  (=τοΰ ρήγα τό παιδί).

3) Έ ργά τα= τά  βασίλεια : «Μέ τά εφτά έργάτα κακιωριένος είναι»=ριέ όλο τόν 
κύσριο (Φανάρι Κων)πόλεως, χειρόγρ. Σταμούλη).

4) Πάρος, Χειρόγραφο Κυπραίου, σελ. 82.
5) Πληροφορία τοΰ Ά θαν. Κωστάκη, Συντάκτου τοΰ Ίστορ. Λεξικού, πού μέ βε

βαίωσε ότι τό ε στην αρχή καί ή άναβίβαση τόνου γίνονται γιά λόγους συριμετρίας,
' άν ή φράση τό άπαιτή. Καί ότι τό ίδιο πρό&εμα ε παρουσιάζεται καί σ’ άλλες  λέ

ξεις, π. χ. ό ψ ιλ έ  καί εψ ιλ έ  (—6 όπτίλος). ’Επειδή ό λόγος γιά προθέριατα, πρόθεμα 
ο καί άναβίβαση τόνου γίνεται καί στην ’Ήπειρο, όπου τό χ τ ί κ ι  (=φυματί(»ση) αλλά 
καί ό οχ τ ικα ς  (φυριατικός): Μέτσοβο, χειρόγρ. Ίοτορ. Λεξ. άριθμ. 659 σελ. 148.
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Στην ειδική περίπτωση του τραγουδιού πού εξετάζομε τό δνομα ρήγας 
μπορούσε καί γιά όνο άλλους πρόσθετους λόγους νά γίνη ερηγας :

1) ’Από επίδραση τής ήρω'ίδας τού τραγουδιού, πού άλλες φορές λέγε-
χαι cΕλένη και άλλες "Ελενα, ανάλογα μέ τις μετρικές ανάγκες. 'Όπως δμως 
αρχίζει από Ε και δπιος αλλάζει καί αυτό πότε σέ παροξύτονο και πότε σέ 
προπαροξύτονο, τό ίδιο μπορούσε αναλογικά νά συμβή δχι μόνο γιά την 
ήρωΐδα αλλά καί γιά τον ήρωα τού τραγουδιού, ώστε και αυτός πότε νά εί
ναι ρήγας καί πότε ερηγας. 'Όσο γιά την αλλαγή ρήγας σέ ερηγας, άν αυτή 
μάς φαίνεται παράξενη (αν καί διόλου δεν είναι τέτοια μπροστά μάλιστα 
στον εξωφρενικό τύπο «άραγιάν»), τότε τί νά ειπούμε γιά τήν Ελένη, πού 
παθαίνει γιά ίδιες αιτίες μέτρου καί στο ίδιο τραγούδι πολύ χειρότερη παρα
μόρφωση ; Γιατί, από *Ελένη καί "Ελενα καί Λένη καί Άλλα, καταντά νά 
γίνη καί cΕλιά (β?,έπε Λαογρ. 14, 29 σημ. 1). ·

2) ’Από λόγους μετρικού τονισμού ‘), δταν τό «ρήγας» βρίσκεται στό 
τέλος τού πρώτου ημιστιχίου τού δεκαπεντασυλλάβου. Παίρνω παραδείγματα 
από τή «γνήσια» παραλλαγή τής Κέρκυρας, πού υπάρχει βάση τής θεωρίας 
τού κ. Μανούσακα :

Παρακαλώ σε, ρήγα μου,
(Κέρκ.2 =Λαογρ. 14, 7 στίχ. 23).

Χάρη σού χάρισα, “Κρρικε,
(Κέρκ.2 —Λαογρ. 14, 7 στίχ. 28).

Ό δεύτερος στίχος παρουσιάζει τήν δχι συνηθισμένη σέ δημοτικό τρα
γούδι συνεκφώνηση τού α-(-ε. Αν άποκατασταθή ό αρχικός «ρήγας», ό το
νισμός θά απαιτούσε νά τραγουδιστή δ σιίχος έτσι : Χάρη | σού χάρι | σά, 
ρήγα». Ανάγκη τότε τό δν. ρήγας νά άνήκη σέ σύμπλεγμα προπαροξύτονο. 
Και τότε τό ε, πού είναι συνηθισμένο πρόθεμα στήν αρχή λέξεων, ίσως καί 
από επίδραση τής χρονικής αύξησης των ρημάτων, θά μπορούσε νά στερέωση 
πιο πολύ τήν παρουσία του. Στον άλλο στίχο, τον 23, τό ε προϋπάρχει στήν 
πριν συλλαβή αε (παρακαλώ σε, ρήγα). Δέν ήτ«ν απίθανη μιά εναλλαγή στό

1) Στα νανουρίσματα λέγεται συνήθως δ στίχος :
’Έλα., ν π ν ε  μ  , κ α ι  π άρ ε  το κ ι ’ άμε το ατά π ερβό λ ια .

Λόγοι μετρικοί, μαζί μέ μια·'1 αλλαγή του ρήματος τοϋ β’ ημιστιχίου προκαλοΰν τήν 
έξης μεταβο?αή πού τέλος μεταβάλλει καί τον ενιαίο δεκαπεντασύλλαβο σέ δυο οκτα
συλλάβους (βλ. Μ ακεδον ικά ,  1, 1940 σελ.507).

’Έλα, ύπνε, κ ι  ε π α ρ έ  το  
κ α ι  π α έ  το  στοί μπαχτσέδες.

Κανονικά θά  έπρεπε ό στίχος αυτός νά γραφή έτσι : «’Έλα, ύπνε, κ ι  επ αρέ  το κ ι  
επ αέ  το  στοί μπαχτσέδες». Τό μέτρο έχει έτσι δημιουργήσει νέα κατάσταση, πού προ- 
καλι καί πρόθεμα ε καί άναβίβαση τοϋ τόνου. Δηλ. ακριβώς δ,τι συμβαίνει καί μέ 
τό ρήγας=έρηγας.
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τραγούδι, ώστε νά ήμπορούν νά λέγωνται διπλοί τύποι, δηλαδή καί «παρα
καλώ σε, ρήγα μου» καί «παρακαλώ σε, έοηγα».

"Αν, παρ’ δλα αυτά, άμφιβάλλη κανείς νομίζοντας δτι σέ πολύ γνωστές 
λέξεις δέ γίνονται στα τραγούδια τέτοιοι παρατονισμοί, πού παραμορφώ
νουν μια λέξη, θά μπορούσα νά προσκομίσο) ομάδα ολόκληρη παραδειγμά
των. Το κοινότατο δνομα λεβέντης σέ παραλλαγές τοΰ γνιοστοΰ τραγουδιού 
«τού Λεβέντη καί τοΰ Χάρου» μεταβάλλεται στον παράδοξο τύπο λέβεντας. 
Βλέπε σχετικά στη Λαογρ. 2, 87 άριθμ. 7 στίχ. 1 (από τραγούδια τής Κο- 
μοτινής, πού δημοσιεύονται από τον καθηγ. Στ. Κυριακίδη) : 

cO λέβεντας κατέβαινι που μν ιά  ψηλή ραχούλα.
Επίσης τό κοινό όνομα νομίσματος «φλωρί» γίνεται φλώρι, ή δάφνη 

γίνεται δάφνη, τό Θεό τον έκαναν « Θέονε», τό έπίθ. δεξιά γίνεται δέξια, τό 
«μέ κλάδους» γίνεται «με κλάδους» '). Τό ϊδιο φαινόμενο γίνεται καί πα· 
λαιότερα. Πρόχειρα παραπέμπτω στον «Φυσιολόγο», δπου ό έ'λεφας, στον 
Καλλίμαχο καί Χουσορρόη δπου δ δικάστης αντί τού κοινοτάτουό δικαστής, 
επίσης στην Έρωφίλη δπου δ οΐκόνομος αντί τού κοινοτάτου δ οικονόμος ’).

’Από τον τύπο ερηγας, καί ιδίως δταν κανείς δέ θά πρόσεχε τή σήμα- 
σιολογική του εξάρτηση από τον τύπο ρήγας, μπορούσε νά προέλθουν οΐ ά'λ- 
λοι τύποι έ'ρηγκας, γέρακας, έρωτας, ό πρώτος άπ’ αυτούς γιά λόγους φω
νητικούς , οΐ δυύ τελευταίοι γιά λόγους παρετυμολογικούς. Γιά λόγους δμως 
πού θ ’ αναπτυχθούν πιο κάτω, στο τέλος τού κεφαλ. Γ\ είναι πιθανώτατο 
δτι δ τύπος γέρακας είναι επίσης αρχικός μέσα στο τραγούδι, καί δτι αυτός 
σέ συμφυρμό μέ τον τύπο ρήγα όχι μόνο θά μπορούσε νά συντείνη στο σχη
ματισμό τού τύπου ερηγας αλλά καί αποφασιστικά θά βοηθούσε στη δη
μιουργία τών τύπων δ έ'ρηκας (πού δέν τον αποκλείω ως γνήσιο λαϊκό, γεν- 1 2

1) Ποϋ πας εσύ και έ'ντυσαι ο <.υ φλώ ρ ι  καί στ5 ασήμι ;
Ά γ . Θέρου, Τ ραγούδ ια  τών  ‘Ελλήνων  Α' 141 άρ. 66 στίχ. 15. 

Ττόρα, δαφνή  μου ,  κλαϊε την, την καχοριζιτσά μου.
Λαογρ. 13, 64 άρ. 23 στίχ. 3. 

—Παπά, ά νομίζης Θέονε κι’ άν λειτουργάς κλησοΰλα
Λαογρ. 9, 175, άρ. 46, παραλλαγή β' στίχ. 37. 

Κι’ άπύ τη δέξ ια  τή μεριά νάφήστε παραθύρι.
Σπ. ΙΙεριστέρη, Δημοτ. Τ ραγούδ ια  Η π ε ίρ ο υ  Μ όρ ιά  1950 σ. 10. 

έν τή πύλει ΒηΟανία, μέ  κλάδους  καί μέ βαΐα.
’Ήπειρος (Χιμάρα)=χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ. 655 Α, σελ. 172.

2) Τότε έλΟ-ών ό έλεφας  εοτάΟη εις τό μέσον.
Φυσιολόγος,  βλ.’Αρ. Καμπάνη, *Ι α τ . νέας ‘ Ελλ. Λογοτεχν, σ. 49. 

Τον δέ δ ικ α σ τ ή ν  τόν κακόν, τόν άρπαγα εκείνον.
Κ αλλ ίμ αχο ς  κα ι  Χ ρυσορρόη , βλ. Άρ. Καμπάνη, έν-θ·. άν. σ. 39. 

Ώς ό καλός ο ικ όνομος  μέ προθυμία σπουδάζει.
Έ ρω φ ίλη  Α, στίχ. 515.
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νημένον δμως μ5 αυτή τή σειρά και ποτέ ώς μασχαρεμένον σε «"Ερρίκον— 
"Ερρικαν») και παρετυμολογικά ο έρωτας.

Γ
’Έχω υποστηρίξει στην περυσινή διατριβή μου δτι ηρωας τοΰ τραγου

διού είναι δ Μέγας Άλέξαντρος, δτι δ Άλέξαντρος υπάρχει στη λαϊκή παρά
δοση και σάν δρακοντοκτόνος, και δτι τά επεισόδια τοΰ τραγουδιού έχουν 
σχέση με τά μοτίβα πού παρουσιάζει δ νεοελληνικός κύκλος της Δρακοντο· 
κτονίας (δημοτικά τραγούδια, θρύλοι, λαϊκό θέατρο τοΰ Καραγκιόζη).

"Ολα αυτά δ κ. Μανούσακας τά αποκλείει ριζικά (βλ. Λαογρ. 15 σελ. 
352—363, ιδίως 358 κέξ). Γράφει (σελ. 358) : « ’Αναλαμβάνει τώρα (δ κ. 
Ρωμαίος) νέα προσπάθεια, ν’ απόδειξη δρακοντοκτόνο τό Μεγάλο Αλέξαν
δρο. Οι δυσχέρειες και για τη νέα αντί] υπόθεση είναι ανυπέρβλητες, γιατί 
είναι γνωστό πώς δρακοντοκτόνος ηρωας είναι δ "Αγιος Γεώργιος, δχι δμως 
κΓ δ Μέγας Άλέξαντρος, Μέ ποιά επιχειρήματα θέλει νά τον παρουσιάση 
δρακοντοκτόνο ;»

Την προσπάθεια εκείνη την επιχείρησα μέ δσα έκεΐ παράθεσα επιχειρή
ματα. *Ηταν αρκετά ώστε τον κάθε αναγνώστη, πού ξέρει από λαογραφικά 
προβλήματα και από τον ιδιότυπο χαρακτήρα τους, νά ιόν κάμουν^νά προ- 
σέξη καί, αν δέν τον έπειθαν, νά τον κάμουν νά μη βιαστή ν’ αποκλείση τή 
βάση πού διάλεξα αλλά, τό πολύ, νά μοΰ άπαιτήση νά προσκομίσω καί νέες 
πρόσθετες αποδείξεις. Νέο επιχείρημα, — γιατί σίγουρα δέ θά λείψουν στο 
μέλλον κΓ άλλα,—γιά την ιδιότητα τοΰ Άλέξαντρου ως δρακοντοκτόνου έχω 
νά προσθέσω μιά Κρητική παράδοση πού δ Ί . Κονδυλάκης δημοσίευσε στο 
περιοδικό «Έβδομός» (1887 άρϊθμ. 27 σελ. 5) καί την αναδημοσιεύει δ Ν. 
Πολίτης (Παραδόσεις 1, 308—310, άριθμ. 552. Σχόλια βλ. στον τόμο 2, 
σελ. 1192—1197). Πρέπει νά προσέξουμε δα ή παράδοση είναι από την 
Κρήτη, καί δτι ένα από τά δυο κέντρα τοΰ τραγουδιοΰ πού εξετάζομε είναι 
επίσης ή Κρήτη, ενώ τό άλλο είναι ή Επτάνησος.

Σύμφωνα μέ αυτή τήν Κρητική παράδοση δ Άλέξαντρος, θέλον
τας νά βρή καί νά πάρη τό αθάνατο νερό, πήρε τήν εξής οδηγία (Πολί
του, Παραδόσεις 1, 309) · «Μά δποιος πάη γιά νά τό πάρη πρέπει νά πε- 
ράση από μέσα από δυο βουνά, πού χτυπά τδνα απάνω στ’ άλλο άλά- 
γιαστα. ΚΓ ουδέ πουλί πετάμενο δέν προφτάνει νά περάση... Ά μα περά- 
σης τά δυο βουνά, ειν’ ένας δράκος ακοίμητος καί φυλάει τ’ αθάνατο νερό. 
Σκοτώνεις τό δράκο καί τό παίρνεις». Καί ή παράδοση συνεχίζει : «Τό ευ
θύς δ Άλέξαντρος προστάζει καί τοΰ φέρνουνε τό άλογό του... Καβαλλικεύει, 
δίδει σκαλιά τοΰ μαύρου του καί πάει. Καί μ’ένα βίτσισμα έπέρασε πέρα-πέρα. 
Έσκότωσε τον ακοίμητο δράκο, κ ι3 έπηρε το γυαλί, πονχε τ ’ αθάνατο νερό».

Ό δρακοντοκτόνος Άλέξαντρος δέν ήταν δύσκολο στήν προφορική πα
ράδοση νά άναμειχθή μέ τά άλλα μοτίβα τοΰ κύκλου τής δρακοντοκτονίας καί
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από δρακοντοκτόνος, πού παίρνει στην αποκλειστική κατοχή του τό αθάνατο 
νερό, μπορούσε νά μεταπλασιή και νά πάρη τό ρόλο τού φονευομένου δρά
κοντα, πού και αυτός κρατάει στην αποκλειστική κατοχή του τό νερό—αυτήν 
τή φορά δ'χι μόνο τό αθάνατο, δπως δ δράκοντας τής πιο πάνω Κρητικής 
παράδοσης, άλλα και τό νερό τής πολιτείας,—και δεν τό ελευθερώνει παρά 
μόνον αφού θά τού προσφερθή ή ωραία βασιλοπούλα τού τόπου εκείνου.

Είναι αρκετά χαρακτηριστικό δτι τώρα μερικές παραδόσεις τού κύκλου 
τού Μεγάλου Άλεξάντρου μπορούν αποφασιστικά νά ενισχύσουν τή βάση τής 
ερμηνείας μου. Πρόκειται ακριβώς γιά τις παραδόσεις πού σχετίζονται με τό 
αθάνατο νερό πού τό παίρνει στήν κατοχή του δ Άλέξαντρος. Είναι παρα
δόσεις πού προέρχονται από τή Ζάκυνθο καί έχουν δημοσιευτή στό περιοδικό 
Μακεδονικά (Δίον.Άγγ. Μινώτου, Ζακυνϋινα ι μν&ικα'ι διηγήσεις περί Με
γάλου *Αλεξάνδρου, Μακεδονικά 2, 1941 —1952, σελ. 687—692, δπου δη
μοσιεύονται 9 παραδόσεις.’Ακολουθούν παρατηρήσεις τού καθηγητού Στίλπ. 
Κυριακίδη, σελ. 692—696).

Πρώτα-πρώτα πρέπει νά τονιστή εντελώς ιδιαίτερα τό εξής γεγονός : 
'Ότι, δπως ή παράδοση πού επιβεβαιώνει τον Άλέξαντρο ας δρακοντοκτόνο 
προέρχεται από τήν Κρήτη, δηλ. από τό ένα κέντρο τών παραλλαγών τού 
τραγουδιού μας, έτσι καί δλες οί πιό κάτω παραδόσεις προέρχονται από τήν 
Επτάνησο, πού είναι τό άλλο σημαντικό κέντρο απ’ δπου προέρχονται οι 
παραλλαγές τού ίδιου τραγουδιού.'Η σύμπτωση δεν είναι διόλου ασήμαντη, 
διότι άποδεικνύεται έτσι δτι δ μύθος είναι εδώ ντόπιος καί δτι δεν είναι 
ανάγκη νά καταφεύγουμε σέ στείρες υποθέσεις σύμφωνα μέ τις όποιες τό 
θέμα, έκτος τού δτι θά ήταν ιστορικό, θά είχε καί τήν ειδική δυσχέρεια νά 
μεταφερθή από τή Θεσσαλονίκη (δπου δ μακαρία τή λήξει Ερρίκος τού 1216 
μ. Χρ.) προς τά Επτάνησα καί τήν Κρήτη. Έάν λοιπόν άποδειχτή πράγματι 
πώς ή υπόθεση τών πιό κάτω Επτανησιακών παραδόσεων παρουσιάζει κοινά 
τά βασικά της σημεία προς τήν υπόθεση τού τραγουδιού μας, τότε δ ντόπιος 
ριμαδόρος πήρε σίγουρα τό μυθικό υλικό πού προϋπήρχε στον προφορικό 
πεζό λόγο τού περιβάλλοντος του καί τό ανακατασκεύασε συνθέτοντας τή 
δική του ρίμα.

Π ιό κάτω, γιά συντομία, δέν αντιγράφω δλόκληρες τις σχετικές παρα
δόσεις αλλά κάνω μιά σύντομη διατύπωσή τους, διατηρώντας δμως δλα τά 
στοιχεία δσα μάς ενδιαφέρουν ιδιαίτερα :

Παράδοση πρώτη : Ό Άλέξαντρος πάει πολύ μακριά, βρίσκει τό άθά* 
νατό νερό, γεμίζει έναν ασκό καί τον παίρνει μαζί του. Κατά τό γυρισμό του 
παρουσιάζεται στον Άλέξαντρο ή Μοίρα του, πού σκοπό της έχει νά τού μα- 
ταιώση τό σχέδιο γιά αθανασία. Παρουσιάζεται μέ τή μορφή ενός τεχνίτη 
πού έφτιανε έναν χρυσόν άητό.Ό Άλέξαντρος ακούει πώς δ αητός προορίζεται

. * \
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για δώρο, τον αγοράζει όμως αύιός για νά τον προσφέρη στη βασιλοπούλα 
του τόπου πού έμαθε πώς παντρεύεται. Τη νύχτα ό Άλέξαντρος πηγαίνει τον 
αητό αντίκρυ στο παλάτι, μπαίνει κρυφά καί δ ίδιος μέσα στον αητό, δπου 
χωρούσε ίσα—ίσα, και την άλλη μέρα παίρνουν τον αητό στο παλάτι, γιατί 
ή βασιλοπούλα τά έχασε μόλις τον είδε τόσο όμορφο. Τό βράδυ ό ’Αλέξαν
δρος βγαίνει μέσα από τό πουλί, γνωριστήκανε αυτός κι’ η βασιλοπούλα, καί 
δ Άλέξαντρος «έβουρλίστηκε από την ομορφιά τση». Ή  βασιλοπούλα όμως 
ήταν μάγισσα, βαλμένη από τη Μοίρα τού Άλέξαντρου, καί τή νύχτα μέ 
κρυφό σχέδιο άρχισε τάχα νά τον χαϊδεύη. «Κ ι3 άπάνου στα χάϊδ ια έβγαλε 
ένα μαχαίρι και τονσκισε τό άσκάκι που είχε τό άϋάνατο νερό». ’Έτσι χύ
θηκε εκείνο καί δ Άλέξαντρος δεν πρόκειται πια νά γίνη αθάνατος {Μακεδο
νικά 2, 1952. σελ. 688—689, άριθμ. 2).

Παράδοση δεύτερη : Μιά βασίλισσα δεν είχε παιδιά καί ήταν απαρηγό
ρητη. Ό  ήλιος της προτείνει νά κάνουν μαζί ενα παιδί, μέ τη συμφωνία 
όταν μεγαλοάση νά τό πάρη μαζί του- Γεννήθηκε ενα παιδί, πού έγινε παλλη- 
κάρι ξεχωριστό καί στην ομορφιά καί στην ανδρεία, καί τό ονομά του ήταν 
Άλέξαντρος. Ή  μάννα του τον φύλαγε τον Άλέξαντρο γιά νά μην τής τον 
πάρη δ ήλιος, γιά τούτο δεν τον άφηνε νά κοιμηθή μέρα. Καί αργότερα δ 
ίδιος είχε βάλει φρουρό νά τον ξυπνάη αμέσως άν θά τύχαινε καμιά φορά 
κουρασμένος νά γείρη μέρα γιά ν ’ άποκοιμηθή. Μιά μέρα όμως, σέ μιά 
στιγμή πού δεν πρόσεξε καί έγειρε νά κοιμηθή, δ ήλιος, πού παραφύλαγε, 
μέ μιαν ακτίνα του τον άρπαξε μαζί του στον ουρανό {Μακεδονικά 2, 1952, 
σελ. 689—690 άριθμ. 3).

Παράδοση τρίτη : 'Ο Άλέξαντρος πεθαίνει μέ δόλο ενός από τούς εξα- 
δέλφους του, πού αντί γιά αθάνατο νερό τού δίνει τό νερό τού θανάτου (Μα
κεδονικά 2, 1952, σελ. 691 άριθμ. 5 καί σελ. 691—692 άριθμ. 7).

Παράδοση τέταρτη : Ό  Άλέξαντρος μέ τό νερό τής δύναμης άποχτά 
ομορφιά καί άντρειωσύνη, πού δέν υπάρχει όμοια της. Νικώντας αργότερα 
τά άλλα βασίλεια, στο τέλος πεθαίνει μέ δόλο πού χρησιμοποίησε δ πιο 
στενός του φίλος {Μακεδονικά 2, 1952, σελ. 687 — 688 άριθμ. 1),

Παράδοση πέμπτη : Ό Άλέξαντρος ήταν πολύ ψηλός καί τού άρεσε νά 
σκεπάζη τον ήλιο καί μέ τό κεφάλι του ν’ άκουμπά στα σύννεφα καί νά τά 
κουνάη. 'Ο ήλιος, γιά νά απαλλαγή άπ’ αυτόν τό γίγαντα, καταφέρνει τή νε
ράιδα τής θάλασσας νά πάρη γιά άντρα της τόν Άλέξαντρο, πού ήταν δ 
αφέντης τής στεριάς. Αυτή δέχεται καί μέ μάγια κάνει τόν Άλέξαντρο νά τήν 
άγαπήση. Εκείνος «έβουρλίστηκε γιά τήν άνεράϊδα». Λαχταρούσε «πώς νά 
τήνε κάμη γυναίκα του.—Δέ θέλω νά γλέπω άλλο τόν κόσμο, κυρά μου, περί 
εσένανε μονάχα. ΚΓ δποτς εκείνη τόν είχε στην άγκαλιά της, εκείνος έμεινε». 
"Ενας στρογγυλός βράχος πού βρίσκεται στο Άργάσι τής Ζακύνθου λέγεται, 
πώς είναι τό κεφάλι τού Άλέξα-ντρου {Μακεδονικά 2, 1952, σελ. 691 άριθμ.

M2 Κ. Ρωμαίου
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6). Άγαπητικιά νεράιδα ειχεν δ Άλέξαντρος σύμφωνα και μέ παραδόσεις 
τής Μακεδονίας. (Βλέπε Ν. Πολίτου, Παραδόσεις 1, ,388 άριθμ. 652) : «Ό 
βασιλιάς ’Αλέξανδρος είχε άγαπητικιά μια Νεράιδα. Την έβλεπε τή νύχτα 
κι’ εμιλοϋσαν μαζί, γΓ αυτό τον έσυμπαθούσαν και οι άλλες Νεράιδες και 
έγινε μέγας και τρανός. ’Αλλά κάποτε τις εθύμωσε, και καταστράφηκε κι3 αυ
τός και τό βασίλειό του».

Ώς προς το περιεχόμενο των πιο πάνω πέντε παραδόσεων, αμέσως γί
νεται φανερό δτι μπορεί να εξαχθούν στοιχεία πολυτιμότατα, ’Έτσι στην 
τρίτη καί τέταρτη παράδοση δ Μέγας Άλέξαντρος πεθαίνει μέ δόλο. Στην 
πέμπτη παράδοση πεθαίνει την ώρα πού τον κρατάει στην αγκαλιά της ή 
γυναίκα πού την είχε τρελλά έρωτευθή, πού είχε βουρλιστή από την ομορφιά 
της. Ή  γυναίκα εκείνη ήταν νεράιδα τής θάλασσας, άρα γυναίκα πού ε!χε 
Ιδιαίτερη σχέση μέ τό νερό. Ή  δεύτερη παράδοση μάς επιβεβαιώνει δτι δ 
Άλέξαντρος έφυγε από τον κόσμο τούτο την ώρα πού κοιμόταν. Μάς πλη
ροφορεί ή ΐδια παράδοση και κάτι άλλο, πάις δ Άλέξαντρος ήταν εξαίρετος 
και στην ομορφιά και στην άντρειωσύνη. Τό ίδιο στοιχείο τής ομορφιάς και 
τής παλληκαριάς μάς τό βεβαιώνει καί ή τέταρτη παράδοση.

"Όλα αυτά τά στοιχεία δέν έρχονται σέ αντίθεση μέ οσα μάς πληροφο
ρεί ή πρώτη παράδοση, πού φαίνεται νά είναι και ή πληρέστερη. Διότι κα'ι 
σ’ αυτήν υπάρχουν καί ό δόλος, πού προκαλεΐ τό θάνατο τού Άλέξαντρου, 
καί 6 χρόνος, διότι σταθερά δρίζεται πό.)ς τούτο γίνεται την ώρα πού δ ήρωας 
κοιμόταν, και οί συνϋηκες, διότι τή στιγμή τοϋ δόλου κοιμόντουσαν μαζ'ι δ 
Άλέξαντρος και ή νέα γυναίκα. Αποσαφηνίζονται όμως κα'ι άλλες λεπτομέ
ρειες : Ό  ΆλέΕαντρος «έβουρλίστηκε από τήν ομορφιά» τής βασιλοπούλας 
(τό ϊδιο βεβαιώνει κα'ι ή πέμπτη παράδοση), ή βασιλοπούλα στον κοινό ύπνο 
αρχίζει νά χαϊδεύη τον Άλέξαντρο, κρυφά δμως βγάνει τό μαχαίρι και τού 
προκαλεΐ τό θάνατο. Λέγω «τού προκαλεΐ τό θάνατο», άν και έχτο υπόψη 
μου δτι δ θάνατος τού Άλέξαντρου στήν εξεταζόμενη πρώτη παράδοση δια- 
τυποδνεται έμμεσα και ιδιότυπα. Τούτο συμβαίνει επειδή στήν πραγματικό
τητα ή βασιλοπούλα δέ σκοτώνει τον Άλέξαντρο αλλά μέ τό μαχαίρι της τού 
σκίζει ιόν ασκό πού είχε μέσα τό πολύτιμο και τό αναντικατάστατο αθάνατο 
νερό. Τήν πράξη της δμως αυτή ή βασιλοπούλα, βαλμένη από τή ζηλόφθονη 
μοίρα τού Άλέξαντρου, τήν κάνει επίτηδες, γιά νά μη γίνη εκείνος αθάνα
τος. Ουσιαστικά άρα μέ τό φέρσιμό της αυτό ή βασιλοπούλα είναι σά νά 
τού προκαλή τό θάνατο, αφού δριστικά τού αποστερεί τήν αθανασία.

Είναι πιθανώτατο δτι στο τέλος τής σκηνής, πού κλείνει τή συνάντηση 
Άλ,έξαντρου και βασιλοπούλας, $α νπήρχεν αρχικά μόνο τό χύσιμο τού αθά
νατου νερού, μιά πράξη πού προκαλούσε τή ματαίωση των σχεδίων τού Ά λέ
ξαντρου γιά αθανασία. Αργότερα δμως ή ίδια σκηνή διασκευάσθηκε καί
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πήρε τή μορφή τής μόνης φυσικής λύσης προς την οποία μπορούσε νά έξε- 
λιχθή, δηλ. δεν ήταν πια ματαίοοση των σχεδίων για αποφυγή του θανάτου 
άλλα έγινε άμεση πρόκληση τον ϋανάτου, χώοα μέ τό φόνο του Άλέξαντρου 
που εξακολουθεί νά γίνεται επίσης μέ δόλο. "Αλλωστε ή λύση αυτή επιβε
βαιώνεται από τις ίδιες τις παραδόσεις (π. χ. την παράδοση τρίτη καί τέ
ταρτη, δπου γίνεται πρόκληση του θανάτου μέ δόλο, και τήν παράδοση πέμ
πτη, δπου ό Άλέξαντρος πεθαίνει τήν ώρα πού βρίσκεται μέσα στήν αγκα
λιά τής αγαπημένης του).

"Ενα άλλο χαρακτηριστικό τής πρώτης παράδοσης είναι δτι ή νέα, πού 
τήν αγαπάει ό Άλέξαντρος, δέν είναι νεράιδα αλλά τώρα είναι βασιλοπούλα. 
Νεράιδα βεβαιώνουν οί άλλες παραδόσεις (ή παράδοση πέμπτη καί ή Μα
κεδονική, πού τήν αναφέρει ό Ν. Πολίτης), και νομίζω δτι οϊ παραδόσεις 
αυτές μάς οδηγούν και άμεσώτερα μάς συνδέουν μέ τον υπόλοιπο κύκλο γιά 
τό αθάνατο νερό, δπου ή νέα γυναίκα, πού στερεί από τό αποχτημένο μέ 
τόσες θυσίες αθάνατο νερό τον Μέγα Άλέξαντρο, δέν περιορίζεται νά τό 
χΰνη, τώρα κατά λάθος, άλλα καί έχει πιει ή ίδια πριν άπ’ αυτό καί γίνεται 
έτσι αθάνατη. Τότε είναι πού γίνεται αυτή θαλάσσιος δαίμων, αθάνατος, 
Νεράϊδα η Γοργόνα ή δ,τι παρόμοιο, πού γυρίζει στά πέλαγα καί άπο- 
ζητά τον Άλέξαντρο, λέγοντας καί ξαναλέγοντας προς τούς ναυτικούς τό αγω
νιώδες εκείνο ερώτημά της: «Ζή δ βασιλιάς Άλέξαντρος;» Ή  παράλληλη 
αυτή εκδοχή, πού είναι παλιά, ήδη από τήν Καλή τή θυγατέρα *) τού Άλέξαν
τρου, δέ σημαίνει δτι μπορεί ν' άποκλείση τήν ύπαρξη ή τήν ανάπτυξη καί 
παραλλαγών, δπου ή σχέση ηρώα καί ήρωΐδας νά μήν είναι μόνο αδερφού 
προς αδερφή, αλλά καί συζύγου προς σύζυγο ή εραστού προς ερωμένη (τού 
Άλέξαντρου προς τήν «καλή» του). Τέτοιες αποκλίσεις, πού δημιουργούν 
πλήθος εναλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις ενός άντρα καί μιάς γυναίκας, 
συμβαίνουν δχι σπάνια στήν προφορική παράδοση πολλών λαών, ιδιαίτερα 
δμως μέσα στήν πρωτεϊκή παράδοση τού ελληνικού λαού, δπου τούτο γίνε
ται δχι μόνο μέσα στις αρχαίες μυθολογικές παραδόσεις ή καί στις σημερινές 
παραδόσεις, αλλά καί μέσα στις παραλλαγές τού αυτού τραγουδιού- Στις πα
ραλλαγές αυτές ή σχέση τών δυο πρωταγωνιστούντων προσώπων- άντρα καί 
γυναίκας—μπορεί άλλοτε νά περιγράφεται σάν σχέση αδερφού προς αδερφή 
καί άλλοτε τό αυτό θέμα νά παρουσιάζη τούς αυτούς ήρωες σέ σχέση συζύ
γου προς σύζυγο. Έδώ, στον κύκλο τού Μεγάλου Άλεξάντρου, όταν ή νέα 
γυναίκα κατέχη τή ϋέση τής ερωμένης, τότε χύνει επίτηδες καί μέ δόλω τδ 
άύλάνατο νερό. Καί δταν ή νέα είναι αδερφή του, τό χύνει κατά λάϋος καί 1

1) Γιά τήν Κ αλή  καί τό ρόλο της μέσα στο μυθιστόρημα τοϋ Ψευδοκαλλισθέ- 
νη βλέπε Γ. Σπυριδάκη, Σ υμ βολή  ε ις  τήν  μελέτην τών δημωδών παραδόσεων κ α ί  
δοξασ ιώ ν  π ε ρ ί  τοϋ  Μεγάλου "Αλεξάνδρου, «Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου» 1903, σελ. 
410—413.'Η ίδια ή Καλή αυτή σωστά συνδέεται μέ τήν Κ υρά  Κ άλω  τών Νεράιδων.
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μεταβάλλεται σε Νεοάϊδα ή Γοργόνα. Δε λείπει όμιος και ό ενδιάμεσος τύ
πος, από συμφυρμό στοιχείων πού προέρχονναι και από τις δυο ομάδες, 
οπού (βλέπε την παράδοση πέμπτη) ή γυναίκα έχει γίνει από πριν Νεράιδα, 
αλλά καί οπού ό Άλέξαντρος πεθαίνει μέσα στην αγκαλιά της, αυτή τη φορά 
δμως χωρίς δόλο. Όστόσο παραμένει κα'ι εδώ τό στοιχείο, δτι ό Άλέξαν- 
τρος καταστράφηκε από σύγκρουση μέ την αγαπημένη του Νεράιδα και μέ 
τις άλλες Νεράιδες. (Βλέπε Ν. Πολίτου, Παραδόσεις 1, 388 άριθ. 652).

"Από δλα τά πιό πάνω μπορούμε εύκολα νά ξεχωρίσουμε τά κύρια χα
ρακτηριστικά, πού μάς παρέχουν οί παραδόσεις για τό θάνατο τού Άλέξαν- 
τρου. Ά ν , μάλιστα, δλα αυτά τά κύρια χαρακτηριστικά τά συγκρίνουμε τώρα 
μέ τά κύρια χαρακτηριστικά πού αντίστοιχα περιέχει η υπόθεση τού εξετα
ζόμενου τραγουδιού μας, τότε δεν απομένει πια καμιά, κατά τη γνώμη μου, 
αμφιβολία ώς προς τό δτι οί μ νϋ ικ ές  αυτές παραδόσεις, πού μαρτυρούνται 
τώρα από τη Ζάκυνθο και πού ασφαλώς θά υπήρχαν η ίσως θά υπάρχουν 
ακόμη χα'ι σ’ άλλα νησιά (Επτάνησα, Κρήτη κλπ.), $ά εδοοσαν στους επί' 
χώριους νησιώτες ριμαδόρους όλ.όκληρη την ΰπόϋεση γιά νά φτιάξουν τό 
μϋ'δο τής νέας τους ρίμας. Τό όνομα τον κεντρικόν προσώπου ( δηλαδή τό 
3 Αλέξαντρος) και πολλά βασικά περιστατικά τοϋ ϋανάτου του παραμένουν 
και μέσα στο τραγούδι αμετάβλητα. "Ιδού τά κυριώτερα από τά περιστατικά 
αυτά, όπως υπάρχουν μέσα στις πιό πάνω παραδόσεις καί δπως, μέ λίγες 
μεταβολές, μπορεί νά διαπιστωθή πιος συνεχίζουνε νά υπάρχουν καί μέσα στο 
τραγούδι:

Ό  Άλέξαντρος, πού ήταν πρώτος στην ομορφιά καί πρώτος στην αν" 
δρεία, γίνεται κύριος τού αθάνατου νερού καί τό κρατάει κάτω από την εξου
σία του, περιωρισμένο μέσα σ’ ένα ασκί. Αμέσως έπειτα απ’ αυτή του την 
πράξη καί ενώ εξακολουθεί νά κρατάη περιωρισμένο τό νερό, ό Άλέξαν
τρος συναντιέται μέ την όμορφη βασιλοπούλα, γιά την οποία σφοδρόν αι
σθάνεται έρωτα (έχει βουρλιστή από την ομορφιά της). Ή  συνάντηση έγινε 
στο παλάτι, όπου ό Άλέξαντρος μπήκε κρυμμένος μέσα σ' έναν χρυσόν αητό, 
δώρο γιά τη βασιλοπούλα. Ή  βασιλοπούλα δμως, μάγισσα ') καί στρίγγλα, 
έχει δικό της κρυφό σχέδιο εναντίον του, καί σέ τούτο παρακινείται από μιάν 
άλλη γυναίκα, τή φθονερή μοίρα τοϋ Άλέξαντρου, πού θέλει νά τοϋ μα- 1

1) Μ άγισσες  δηλώνεται δτι είναι καί οι τρεις -θυγατέρες του Μεγάλου 3Αλε- 
ξάντρου, πού τοϋ έπήραν καί τοϋ ήπιαν τό αθάνατο νερό. (Μακεδονική παράδοση, 
βλ. έφημ. « ‘Ε σ τ ία »  τής 9 Μαρτίου 1928, σελ. 4 καί επίσης Γ. Σ π υ ρ ιδ ά κ η ν ,  ένθ. άν. 
σελ. 408 άριθ·μ. 5. Στην αυτή σελίδα καί άριθ μ. 3 παράδοση παρμένη από τή Λαογρ. 
10, 151 άριθμ. 8 βεβαιώνει δτι ο ι στρ ίγγλες  ήσαν τρεις αδερφές τοϋ Μεγάλου Άλε- 
ξάντρου καί τοϋ ήπιαν τό αθάνατο νερό. Είναι αξιοσημείωτο δτι ή παράδοση αυτή 
λέγεται στήν Κέρκυρα από δπου καί πολλές παραλλαγές τοϋ τραγουδιού γιά τή βασι
λοπούλα, τή μάγισσα καί στρίγγλα.
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ταιώση την αθανασία. Τή νύχτα, την ώρα πού δ Άλέξαντρος ήταν στην άγ- 
χαλιά τής βασιλοπούλας και κοιμόταν, εκείνη βγάνει κρυφά τό μαχαίρι της, 
σκίζει τό ασκί και χάνει το περιωρισμένο (0ς τότε νερό νά τρέΕη ελεύθερο 
πιά. Τό αποτέλεσμα είναι πώς δ Άλέξαντρος πεθαίνει στην αγκαλιά τής υπο
κριτικής αυτής γυναίκας, (πού άλλη παράδοση την άποκαλεΐ Νεράιδα), ή, 
πιο δλοκληρωμένα και ρεαλιστικά, δ Άλέξαντρος, μ’ αυτό της τό φέρσιμο, 
σκοτώνεται μέ δόλο από τή δολοφονική εκείνη μαχαιριά της.

'Ο δόλος τής γυναίκας, πού δ Άλέξαντρος τόσο σφοδρά τήν αγαπούσε 
χα'ι μαζί της έπεσε νά χοιμηθή, ήταν τό χυριώτερο χαρακτηριστικό πού τοΰ 
προκάλεσε τό θάνατο. Ακόμη και στις παραδόσε ς πού τή γυναίκα μάγισσα 
τήν αντικαθιστούν άλλοι, άντρες αυτή τή φορά (π. χ. έξάδερφος- ή επιστή
θιος φίλος), ακόμη και εκεί—ενώ οΐ λεπτομέρειες τοΰ θανάτου είναι φυσικό 
νά παραλλάζουν— ωστόσο δ δόλος παραμένει ιό μόνιμο ψυχολογικό κίνητρο 
πού συνεχίζει νά προκαλή τού Άλέξαντρου τό θάνατο.

Σ υμφ υρμός  με τά μ ο τ ίβ α  της Δρακοντοκτονίας  : Ά ν  θά προχωρή
σουμε σε μιά προσεκτικώτερη σύγκριση ανάμεσα στά πιο πάνω στοιχεία 
πού οί δημώδεις παραδόσεις μάς τά χορηγούν καί από τ’ άλλο μέρος σέ δσα 
τό τραγούδι πού εξετάζομε περιέχει, τότε όχι μόνο θά διαπιστώσουμε \>πάρ· 
χουσες διαφορές άλλα καί ενδέχεται, εξηγώντας τες, νά άνακαλύψουμε τώρα 
αξιόλογα σημεία χαρακτηριστικά τής τεχνοτροπίας τού άγνωστού μας ριμα
δόρου, τού συνθέτη τής εξεταζόμενης ρίμας γιά τή δολοφονία τοΰ Άλέξαν
τρου. Τά σημεία αυτά θά αφορούν τον τρόπο, μέ τον δποΤο δ ριμαδόρος 
συνθεσε τά παλιά στοιχεία μέ άλλα νέα, πού όλα τους τά έχει εκεί·, ος δανει
στή από τον κύκλο τής Δρακοντοκτονίας.

Σημαντικώτερες μεταβολές , άηό όσες προέρχονται από την επίδραση 
τον κύκλον τής Δρακοντοκτονίας, είναι οι έξης :

Ή εξουσία πάνω στο άϋάνατο νερό πού κρατάει δ Άλέξαντρος, μαζί 
μέ τήν παράλληλη ανάμειξη τον δράκου πον φυλάει τό νερό καί πού τον 
σκοτώνει δ ίδιος ήρωας (Κρητική παράδοση), δημιούργησαν τήν εντύπωση 
ότι τό νερό, πού κρατάει δ Άλέξαντρος μέσα στον ασκό του και πού ή ερω
μένη του βασιλοπούλα πετυχαίνει νά τό κάμη τελικά νά χυθή, άρα νά τρέξη 
ελεύθερο, δέν ήταν τάχα τό λίγο αθάνατο νερό αλλά ήταν τό άφθονο νερό 
κάποιας πολιτείας, πού τό κρατάει κάποιος πανίσχυρος δράκοντας καί πού . 
επίσης βασιλωπονλα εΤαι καί εκεί τό εξιλαστήριο θύμα, πού θά συντείνη 
στήν ελεύθερη ξανά ροή τοΰ νερού. Άπό μιά τέτοιαν αφετηρία Δράκος καί 
Άλέξαντρος ώς ένα σημείο ταυτίζονται και μπορούν νά άλληλοϋποκαθίσταν- 
ται σέ ρόλους *). 1

1) "Οσα αντίθετα πρός τό συμπέρασμα τοϋτο τοΰ ταυτισμοϋ των ρόλτον Άλέ-
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Ή  τέτοια επίδραση τής Δρακοντοκτονίας δεν υπάρχει μόνο στον πρό
λογο του τραγουδιού, μέ τό μοτίβο του σταματ.ημένου νερού τής πολιτείας.Ή 
επίδρασή της εξακολουθεί. ’Έτσι, για τούς ίδιου; λόγους, μεταβάλλεται καί 
(5 τόπος, όπου ορίζεται ότι γίνεται ή συνάντηση βασιλοπούλας και Άλέξαν- 
τρου. "Αντί για τό παλάτι τής βασιλοπούλας—μάγισσας (δπου μπαίνει ό Ά- 
λέξαντρος, κρυμμένος στον αητό), τώρα έχομε την κατοικία (σκηνή ή παλάτι) 
τοΰ Άλέξαντρου, διότι έτσι το άπαιτούσεν ό Δράκοντας, δηλαδή απαιτούσε 
νά μήν πηγαίνη αυτός στής βασιλοπούλας άλλα νά έρχεται εκείνη σ’ αυτόν, 
προσφορά στα γούστα του.

Στις παραδόσεις που εξετάσαμε δε γίνεται ειδ ικός λ,όγος (ούτε και 
υπάρχει δικαιολογία για νά γίνη) για την τιμή  τής ερωμένης τού Άλέξαν
τρου, είτε νεράιδα είναι αυτή, είπε θνητή, βασιλοπούλα και μάγισσα. Στα 
τραγούδια δμο)ς τής Δρακοντοκτονίας υπάρχει δ αγνός ύπνος τοϋ Δρακον- 
τοκτόνου πάνω στα γόνατα τής παρθένας. Την ιδέα αυτή, πού δεν υπάρχει 
μέσα στις προηγούμενες Ζακυνθινές παραδόσεις, παίρνοντας την ό ποιητής 
πάλι από επίδραση των τραγουδιών τής Δρακοντοκτονίας, τήν υψώνει σέ 
κεντρικό χαρακτηριστικό τού τραγουδιού τής δολοφονίας τού "Αλέξαντρου, 
διότι εκεί διαρκώς πολύς γίνεται λόγος για τό ζήτημα τούτο *). 1

ξαντρου καί Δράκοντα έχει γράψει ό κ. Μανούσακας (βλ. ιδίως Λαογρ. 15, 253-361) 
έχουν γραφή πρόχειρα καί μέ άγνοια των προβλημάτων, για τούτο καί άποδεικνύον" 
ται άκριτα καί στο έξης άχρηστα για τήν επιστημονική έρευνα.

1) Για τό επίμονο ζήτημα τής τ ιμ ή ς  τής κόρης ,  βλέπε Λαογρ. 14, 10—12 όπου 
ό κ. Μανούσακας αναλύει τό περιεχόμενο των παραλλαγών τοΰ τραγουδιού. Τό πε
ρίεργο είναι δτι, ενώ ό κ. Μανούσακας βλέπει πόσο σημαντικό καί συ-χνό είναι τούτο 
τό μοτίβο, όμως επιμένει νά άρνήται τήν ερμηνεία πού έδωσα πέρυσι καί πού ανα
λύει μέ χαρακτηριστικά, παράλληλα παραδείγματα δτι εδώ ύ π ό κ ε ι τ α ι  δ πρώ τος  ύπ νος  
τον  Δρακοντοκτόνου ηρώα π λ ά ϊ  στην  κόρη ,  συνή&ως π ά νω  στα  γόνατά  της, χωρίς  
όμως νά π ε ι ρ ά ζ η  τήν  τ ιμ ή  της.  Βλέπε όσα γράφω, Ά ρχ . Θρακ. Θησ. 18 (1953) σ. 
355—357. Ό κ. Μανούσακας (Λαογρ. 1 δ, 361—362) επιμένει νά. τά θέλη άσχετα καί 
επιχειρεί νά τούς δίνη ε ύ η μ ε ρ ισ τ ικ έ ς  εξηγήσε ις ,  παρουσιάζοντας «τό ανήκουστο» αν
τίθετο για έναν "Αγιο καί «τήν κούραση» τού κουρασμένου πολεμιστή Διγενή. Σήμερα 
ελπίζω νά έχη πιά πεισθή δτι ο! αλλεπάλληλες μεταβολές των Ζακυνθινών παραδό
σεων, πού δημιουργοΰνται μέ τό τραγούδι, οφείλονται μόνο στον υστερογενή χρωμα
τισμό πού τόν προσθέτει 6 συμφυρμός μέ τή Δρακοντοκτονία, λύση ορθή πού σωστά 
στή βάση της τήν τοποθέτησα πέρυσι.

"Οσο γ ια  τήν  τ ι μ ή  τής βα σ ιλ οπ ούλα ς  ιδού χαρακτηριστικά παραδείγματα : Ή 
νέα δηλώνει δτι θά πάη καί θάρθη μέ τήν τιμή της (Κρητική παραλλαγή, Λαογρ. 
14, 8 στίχ. 8;. Ό πατέρας της υπόσχεται πώς θά τήν άμείψη, δίνοντας τό βασιλίκι 
άν θάρθη πίσω μέ τήν τιμή της (βλ. Λαογρ. 14, 10, παράγραφο Δ, 3). Ά ς  έχουμε 
υπόψη μας δτι σέ παραλλαγές τής Δρακοντοκτονίας δε λείπει ή διακήρυξη από πριν 
τού βασιλιά δτι θά δώση τό βασιλίκι του σ’ οποίον θά. γλυτιυση τήν κόρη του καί 
θά τή φέρη πίσω στο πα?ώ.τι. Ή κόρη ζητάει από τόν Άλέξαιτρο νά μήν πειράξη 
τήν τιμή της στον πρίϋτο ύπνο (βλ. Λαογρ. 14, 11 παράγρ. Η', 3). Πάλι λόγος γιά
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Ά λλη και το άλλο ζήτημα τής αποκοπής τον κεφαλιού του’Αλέξανδρου 
και της διαττομπευτικής επίδειξης του δεν υπάρχει στις παραδόσεις για τον 
Άλέξαντρο, έρχεται δμως επίσης από επίδραση τής Δρακοντοκτονίας, δπου 
και δ Διγενής σκοτοόνοντας τό δράκοντα (ανάλογο κάνει καί ό ηροοας ή δ ύπο· 
καταστάτης του στη Δρακοντοκτονία τοΰ Καραγκιόζη, δπου μάλιστα αντί τοΰ 
κεφαλιού μεταφέρεται επιδεικτικά καί δλόκληρο τό σκοτωμένο θηρίο) ενεργεί 
κατά τον ϊδιο τρόπο. Καί εκεί δηλ. κόβεται τό κεφάλι τοΰ δράκου καί μετα- 
φέρεται στο παλάτι τοΰ βασιλιά για νά τό έπιδείξουν. ’ Επαναλαμβάνω τον 
χαρακτηριστικό στίχο μιας Δρακοντοκτονίας, δπου δ δρακοντοκτόνος Διγενής 
λέει στη διήγησή του (Λαογρ. 1, 218, άριθμ. 5 στίχ. 59).

Τό κεφαλάκιν τ’ έκοψα στοΰ βασιλιά τό παίρνω *).

Ο γέρακας : ’Εκτός από τά ονόματα ρήγας—ε'ρηγας κλπ., ένα άλλο 
όνομα από δσα λέγονται μέσα στο τραγούδι αντί τοΰ Άλέξαντρου είδαμε πώς 
είναι τό δν. δ γέρακας. Τό περίεργο τοΰτο όνομα πιστεύω δτι πιθανώτατα 
είναι γνήσιο καί αρχικό μέσα στό τραγούδι, ή έστω μέσα σέ μερικές παραλ
λαγές του. Πιθανώτατα δηλ. δ ριμαδόρος, άποκαλώντας γέρακα τον Ά λέ
ξαντρο, ήταν ενήμερος τή: λαϊκής μυθολογίας, σύμφωνα με την δποία ο Μέ- 1

τήν τιμή της γίνεται (Λαογρ. 14, 11 παράγρ. Θ', 2 καί I, 3). Ό πατέρας της λυπά
ται μήπως επιστρέφει χωρίς την τιμή της (Λαογρ. 14, 12, παράγρ. I, 4).

Αυτό τό καθολικό άπ?πομα τοΰ λόγου γιά τήν τ ιμ ή  κ α ι  τον  π ρώ το  παριΓενικό  
ύπ νο ,  πού δέν υπήρχε στις παραδόσεις τής Ζακύνθου καί δμως μπαίνει μέσα στό 
τραγούδι έκ των ύστερων, εξακολουθώ νά υποστηρίζω δτι προήλθε από τά ανάλογα 
επεισόδια τής Δρακοντοκτονίας, άφοϋ καί άλλα επεισόδια από εκεί έχουν προς τό 
ϊδιο τραγούδι έπιδράσεο

1) Εσφαλμένα είναι δσα γιά τόν ίδιο στίχο μοϋ παρατηρεί ό κ. Μανούσακας 
(Λαογρ. 15, 362). ’Έχω υπόψη μου τήν ορθή γνιόμη τοΰ Ν. Πολίτη (Λαογρ. 1, 186) 
δτι τό Ροδιακό τραγούδι (Λαογρ. 1, 216 άριθμ. 5) έχει συμφυρμό προς τά σχετικά 
«περί τοΰ φόνου τοΰ Σαρακηνοΰ καί τής πάλης προς τόν Χάρον». Νομίζω όμως δτι 
καί ό Ν. Πολίτης κάνει σφάλμα δταν προβάλλη τούς συμφυρμούς αυτούς, πού είναι 
επιφανειακοί (γιατί ξεκινούν από τήν προέκταση τής περιγραφής τοΰ υπερφυσικού 
άράπη καί από τήν προέκταση τής περιγραφής τής αμφίρροπης πάλης) καί δέν κα
θορίζει τό κυρίαρχο πρόβλημα, πού, κατά τή γνώμη μου, προβάλλει, δηλ. δτι τό Ρο- 
διακό εκείνο τραγούδι έχει σκελετό του τήν πάλη Διγενή καί Κάβουρα, μεταλλαγμέ
νη σέ Δρακοντοκτονία, δπου ό Δράκος εξουσιάζει τό νερό καί όποιος θά τόν σκο- 
τώση θά πάρη καί μέρος από τό βασιλίκι, καί τή βασιλοπούλα, πού τώρα δέν κινδυ
νεύει άμεσα."Οτι οί συμφυρμοί μέ Σαρακηνό καί Χάρο δέν είναι αποφασιστικοί, αλλά 
δτι ή βασική εξέλιξη τοΰ μύθου τοΰ Ροδιακοΰ τραγουδιού προχωρεί κατά τό πρό
τυπο Διγενή καί Κάβουρα, τούτο ένισχύεται καί από τό γεγονός δτι παρόμοιοι ακρι
βώς συμφυρμοί, τόσο μέ τό Σαρακηνό, όσο καί μέ τό Χάρο, συμβα ίν ου ν  κα ι  σ ’ α υ 
τές ακόμη  τ ις  παραλλαγές τον ί δ ι ο ν  τον  τραγουδ ιο ύ  Διγενή κ α ι  Κ άβ ουρα  (βλ, μιά 
Ροδιακή τοΰ Δ. Χαβιαρά Λαογρ. 1, 281—282 καί όσες ό καθηγ. Στ. Κυριακίδης 
παραθέτει Λαογρ.  6, 390—401 καί ιδίως τήν παραλλαγή Γ).
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γας 3 Αλέξαντρος άπόχτησε τό άϋάνατο νερό, επειδή τον τό εφερε ένας κό
ρακας1), αρα ένας ίέρακας ή γέρακας, η, σύμφωνα μέ άλλη παραλλαγή, επειδή 
δ ίδιος ό Άλέξαντρος φόρεσε φτεροΰγες αετού και πέταξε σαν αητός ψηλά. 
Τό επεισόδιο δεν πρέπει νά είναι άσχετο μέ δσα μυθολογούνται για τον Ά - 
λέξαντρο και τούς αητούς πού τούς έδεσε μαζί δ ήρωας και κρατώντας σέ 
κοντάρι ψηλά ένα κομμάτι κρέας τούς έκαμε νά τον ανεβάζουνε ψηλά στον 
ουρανό. (Υπάρχουν και χαρακτηριστικές λαϊκές αναπαραστάσεις τοϋ επεισο
δίου αυτόν). Αμεσότερα δμως τό επεισόδιο τοϋτο συνδέεται μέ παραμύθια 
τής 'Ηπείρου πού τά έχει στη συλλογή του συγκεντροόσει δ Hahn και γtot 
τά όποια κάνει λόγο δ Ν. Πολίτης (Παραδόσεις 2, 1195—1196). Έκεΐ ό Ν. 
Πολίτης μέ πιθανότητα συνδυάζει τον αητό, τό γεράκι και τις κουρούνες, πού 
ο! σημερινοί μύθοι αναφέρουν πόας φέρνουν στον Άλέξαντρο τό αθάνατο νερό, 
μέ τον αρχαίο αητό και τις περιστερές, πού σύμφωνα μέ αρχαίους μύθους 
έφερναν στο Δία την αμβροσία και τό νέκταρ, τούς αρχαίους αυτούς προ
γόνους τοϋ σημερινού μας αθάνατου νερού, αφού κυρίως αυτές οι τροφές 
ήσαν πού και στούς Όλυμπίους Θεούς εξασφάλιζαν την αθανασία.

Αητός κα'ι γεράκι δέν έχουν σημαντικές διαφορές και πολλές φορές δ 
λαός μπορεί νά χρησιμοποιήση τό ένα όνομα αντί τοϋ άλλου. "Οπως καί αν 
έχη τό πράγμα, γεγονός είναι ότι δ Άλέξαντρος, ή μέ τή βοήθεια τοϋ γερα
κιού, ή δ ’ίδιος σαν μεγάλος «γέρακας» (δηλ. αρχικά «αητός»), πήγε και πήρε 
τό αθάνατο νερό. Αμέσως ύστερα συναντά τή βασιλοπούλα — μάγισσα και 
ακολουθεί ή μοιραία νύχτα τής δολοφονίας.

Τό σημαντικό είναι πώς και οΐ Ζακυνθινές παραδόσεις, πού εξετάσαμε 
πιο πάνω καί πού διαπιστώσαμε πόας τήν υπόθεσή τους χρησιμοποιεί για 
υπόθεσή του καί δ συνθέτης τοϋ εξεταζόμενου τραγουδιού, δέν αγνοούν τό 
περιστατικό τοϋ Άλέξαντρου, πού παίρνει μορφή αητού. Στήν παράδοση 
πρώτη (βλέπε πιο πάνω σελ.242) είδαμε δι\.3Αλέξαντρος μπήκε κρυφά μέσα 
στον μεγάλο χρυσόν αητό, δπου ίσα ίσα χωρούσε, και μέ τή μορφή του αη
τού μπήκε μέσα στ.ό παλάτι τής βασιλοπούλας. Λυτός δ μεγάλος αητός, τό 
μεγάλο γεράκι, δ γέρακας λοιπόν, πού δέν ήταν άλλος από τον ίδιο τό Μέγα 
Άλέξαντρο, μπορούσε πολύ δμαλά—δπως το έχω γράψει πιο πάνω (βλέπε 
σελ. 239)—καί νά δημιουργήση μέ συμφυρμό μέ τό «ρήγας» τον τύπο ερη- 
γας, καί, επίσης, μπορούσε αποφασιστικά νά βοηθήση στή δημιουργία των 
υπόλοιπων τύπων, δηλ. καί τοϋ τύπου ό ερηκας (πού ήταν βασικό λάθος νά 
επιμένουν μέ πείσμα νά τον παραμορφώνουν τάχα σέ «Ερρίκον τής Φλάν
τρας» καί νά βαλθούν νά ματαιοπονούν ψάχνοντας τήν άσχετη ιστορία τής 
Φραγκοκρατίας) καί επίσης τοϋ τύπου ό έρωτας, παρετυμολογικά σχηματι
σμένου από τό (γ)έρακας. 1

1) Βλέπε Ν. Πολίτου, Παραδόσεις  2, 1195,
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Στην αρχή της περυσινής μελέτης μου είχα γράψει (Άρ#. Θρακ. Θησ. 
18, 340—341) πώς «εκείνο πού μου χρησίμευε κίνητρο είναι οτι ή μελέτη... 
δίνει την ευκαιρία να έπιχειρηθή μια πολύτιμη στρωματογραψική ερευνά 
καί καταγραφή, πού σκοπό της βάνει νά έξηγήση στριφνούς και απροσδόκη
τους συμφυρμούς και νά άποκα?νύψη λανθάνουσες μεταπτώσεις στην πορεία 
μορφών καί μοτίβων».

Τις μεταβολές στην πορεία αυτή, και στην περυσινή μελέτη μου τις εί
δαμε νά καθορίζωνται, καί στην έφετεινή μέ περισσότερη πληρότητα μπορεί 
κανείς νά τις διαπίστωση. Τελειώνοντας το κεφάλαιο Τ', άξίζει, άντϊ γιά 
άλλη άνακεφαλαίωοη, νά ρίξουμε μια αύντομη ματιά ατη γενική ηορεία 
τών μεταβολών αυτών. 'Η Βαβυλώνα, ό μοιραίος τόπος τής δολοφονίας τού 
Μεγάλου Άλεξάντρου, ενώνεται μαζί μέ τις πέντε Ζακυνθινές παραδόσεις τού 
αθάνατου νερού κλπ. καί οί τελευταίες, παραλλαγμένες, ενώ εξακολουθούν τό 
χαλαρό δεσμό τους μέ τη μυθιστορία τού Ψευδοκαλλισθένη, από τ’ άλλο μέ
ρος μεταπλάΘουν αλλεπάλληλα χαρακτηριστικά τους επεισόδια, έπειτα τά συμ
φύρουν μέ τά πιο χαρακτηριστικά επεισόδια τής Λρακοντοκτονίας καί τέλος 
δημιουργούν μιά νέα ρίμα, πού απαντά κυρίως στά νησιά, την Κρήτη καί 
τά Επτάνησα, καί πού μιλάει γιά τον γέρακα τον Άλέξαντρο καί γιά τον 
τρόπο πού εκείνος, ενεργώντας σά δράκοντας, κρατάει τό νερό τής πολιτείας 
και αναγκάζει τή βασιλοπούλα τού τόπου νά τού προσφερθή σάν εξιλαστήριο 
θύμα στις επιθυμίες του. Στο τέλος ακολουθεί, μέσα στη νέα ρίμα, ή δολο
φονία τού Άλέξαντρου, πού κατά βάθος είναι ή φυσική εξέλιξη τών επεισο
δίων τού κύκλου γιά τό αθάνατο νερό και γιά τή ματαίωση τής αθανασίας 
από κάποια γυναίκα, πού άλλοτε είναι ερωμένη τού Άλέξαντρου, μάγισσα 
καί ένοχη στο εκούσιο έγκλημα, καί άλλοτε είναι αδερφή του, αθώα τώρα 
στο τυχαίο καί ακούσιο σφάλμα νά χυθή τό πολύτιμο αθάνατο νερό καί νά 
συντομευθή έτσι τού ήρωα ό θάνατος. ’Ενώ στο τραγούδι ή γυναίκα, πού 
προκαλεΐ τό θάνατο τού Άλέξαντρου, επιστρέφει στο παλάτι της πανηγυρί
ζοντας, περιστατικό παρμένο από επίδραση τής Λρακοντοκτονίας, στις παρα
δόσεις ή ίδια γυναίκα μεταμορφώνεται σέ Νεράιδα ή σε Γοργόνα καί εξα
κολουθεί νά γυρίζη τά πέλάγα και νά κλαίη καί νά οδύρεται όταν από τούς 
ναύτες θά τύχη νά μαθαίνη πώς ό βασιλιάς Άλέξαντρος δέ ζή πιά καί δέ βα
σιλεύει, καί δλα αυτά έξ αιτίας δικής της. Αλλά ό θρήνος αυτός τής ένοχης 
γυναίκας γιά τό μεγάλο κακό πού έκαμε είναι χαρακτηριστικό πώς δέ λείπει 
ούτε καί από μερικές παραλλαγές τού τραγουδιού, δπου επίσης παρουσιάζε
ται αυτή νά κάθεται νά μοιρολογάη καί νά μετανοιώνη γιατί σκότωσε τον 
Άλέξαντρο (γιά τέτοιες παραλλαγές βλέπε Λαογρ. 14, 11 στήν § Γ άρ. 2).

Δ '

'Όπως εσφαλμένη είναι ή γενική θέση πού ό κ. Μανούσακας πήρε σέ 
δλο τό πρόβλημα, έτσι συμβαίνει καί μέ τήν ερμηνεία πού δίνει στά επί μέ
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ρους μικρότερα θέματα, ενώ για αρκετά από αυτά και μπορούσε και έπρεπε 
νά φανή προσεκτικώτερος. ΙΙιό κάτω εξετάζονται μερικές, οΐ κυριώτερες, από 
τις περιπτώσεις αυτές.

Ή  Φλάντρα : ’Εξετάζοντας την αιτία τής παρουσίας τοϋ ονόματος ή 
Φλάντρα, ό κ. Μανοΰσακας (Λαογρ. 15,342) παρασυρεται και πάλι σέ ύφος 
ανάρμοστο- Διότι οφείλε νά μή γράψη ότι τοΰ προξενεί κατάπληξη ό τρό
πος μέ τον όποιο παρατρέχω σκόπιμα και προσπαθώ νά άποφυγω τη συζή
τηση γιά το πονθε προήλθε ή παρουσία του ονόματος Φλάντρα και ότι αυτό 
δέ θά τό έκανε «ένας σοβαρός και καλόπιστος ερευνητής». "Οσα έγραψα πέ
ρυσι γιά τό ζήτημα τοϋτο ήσαν αρκετά, αρκεί όποιος θά τά διάβαζε νά πρό
σεχε και νά είχε και κάποια ιδέα από ανάλογα λαογραφικά προβλήματα.

Άπεδείχθη πιο πάνω (σελ. 229) ότι ό τύπος "Ερρίκος ή 'Έρρικας δεν 
έχει καμιά σχέση μέ τό τοπωνύμιο Φλάντρα και ότι πουθενά δέ συνυπάρχει 
στις παραλλαγές. Ή  Φλάντρα άναφέρεται μόνο μαζί μέ τον Άλέξαντρο και 
μέ τον ρήγα (έρηγα) ή γέρακα. Στις παραλλαγές άναφέρεται «ό βασιλιάς 
Άλέξαντρος από την Άλεξάντρα» και «ό βασιλιάς Άλέξαντρος, που ήταν 
απ’ τη Φιλάντρα».'// προέλευση τής Φλάντρας άρα στο τραγούδι τοϋτο δεν 
εΐναο αρχική άλλα νεώτερη, που οφείλεται μονάχα στη σύμπτωση τής ομο ι
οκαταληξίας : Δηλαδή ενα δνομα αντικαθίσταται άπο ενα άλλο ομοιοκατά
ληκτο. ”Αν δεν υπήρχε το πρώτο, ποτέ στον ίδ ιο  στίχο δέ θά παρουσιαζό
ταν τό δεύτερο. ’Έτσι σέ παραλλαγές τού Θανάτου τοϋ Διγενή λέγεται ότι ό 
ήρωας περπάτησε μονάχος μέσα στής ’Αραβίας τούς κάμπους ή στής Άραβί- 
νας τά βουνά, αλλά έπειτα σέ μερικές παραλλαγές έγινε στής 'Άϊ Μαρίνας τά 
βουνά και στής «Γουργαριάς» τούς κάμπους. "Οπως θά ήταν πολύ αστείο νά 
ίσχυρισθή κανείς απ’ αυτό πώς ό Διγενής πολέμησε στη Βουλγαρία, μόνο 
καί μόνο επειδή παρουσιάζεται στά τραγούδια τοϋ Θανάτου του ή Γουργα- 
ριά, κατά τον ίδιο λόγο ήταν εντελώς περιττό νά είπώ περισσότερα γιά τη 
Φλάντρα, πού ύποκαθιστά την όμοιοκατάληκτή της Άλεξάντρα. Ακριβώς 
γι’ αυτή την αιτία άρκέσθηκα νά γράψω πέρυσι τά εξής (σελ. 34 7) : «'Όσο 
γιά τό όνομα Φλάντρα, αυτό στο τραγούδι τοϋτο δέν έχει αρχικά σχέση μέ τό 
τοπικό Flandre, αλλά είναι τύπος πού εχει αφετηρία τον τήν Άλεξάντρα 
ή Άλεξάντρεια , όπως καί αντί «στής ’Αραβίας τούς κάμπους» σέ ανάλογα 
τραγούδια έγινε στής Έριβοιάς ή στής Γουργαριάς κλπ.» Ό κ. Μανούσα- 
κας λέγει επιγραμματικά : «Οΐ γραμμές αυτές δέ λένε τίποτε» (σελ. 342). 
Σήμερα όμως είναι υποχρεωμένος, σκοπώντας, νά αναγνώριση ότι οΐ γραμ
μές αυτές έλεγαν πάρα πολλά, άλλ’ ότι εκείνος δέ ν τά άντελήφθη *). 1

1) Ό αποφθεγματικός του τόνος καί ή βεβαιότητά του γιά πράγματα δήθεν 
λανθασμένα από τούς άλλους προέρχεται, διότι θέλησε νά άναμειχθή σέ τομέα έρευ
νας γιά τον όποιο δεν είχε τά απαραίτητα, εφόδια νά άσχοληθή, πολύ περισσότερο 
μάλιστα όταν ό τομέας αυτός παρουσιάζη πολύπλοκα καί ιδιότυπα προβλ.ήμ·ατ°. Έδώ
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Ά ς μή νομίση δε κανείς πώς είναι μοναδικό τό παράδειγμα δπου από 
την Άλεξάντρεια ξεφυτροόνει ή Φλάντρα. Στο δημοτικό τραγούδι συμβαίνει 
επίσης από τό επίθετο 3 Αλεξαντρειανός η 3Αλεξαντρινός νά γεννιέται τό επί
θετο Φιλαντριανός. Στο τραγούδι τής Κατάρας τής 3 Απαρνημένης, στην 
παραλλαγή πού προτίμησεν 6 Ν. Πολίτης (Έκλογαί άριθμ. 128 A' στίχ. 
22) λέγεται :

'Έχω κι’ εγώ λινό παννί σαράντα πέντε πήχες.
Τό παννί αυτό σέ μια παραλλαγή λέγεται 3Αλεξαντρινό. Βλέπε Τστορ. 

Λεξικόν τόμ. Α σελ. 420 λήμμα «Αλεξαντρινός» δπου από Ηπειρωτική πα
ραλλαγή τής Άπαρνημένης λέγεται ό στίχος :

Κι’ έχω 3Αλεξαντρινό παννί σαράντα πέντε πήχες.
Σέ άλλη παραλλαγή ή ίδια ή κόρη ονομάζεται Άλεξαντρινή (Λάσκαρη, 

Λάοτα σελ. 404-405. Επίσης στο Ναΰπλιο='Ύλη 2.109). Σέ Ναξιακή δμως 
παραλλαγή τό Άλεξαντρινό παννί μεταβάλλεται σέ Φιλαντριανό. Βλέπε Άρ 
χεΐο 'Ιστορ. Λεξικού, χειρόγραφα άριθμ. 380 σελ· 25, άριθμ. 440 σελ. 301 
καί άριθμ. 548 σελ. 304, δπου παραδίδεται 6 στίχος :

Κι' έχω παννί Φιλαντριανό κάπου εξήντα πήχες.
Προσθέτω καί ένα άλλο παράδειγμα: Πρόκειται για τραγούδι τής Άπυ- 

ράνθου Νάξου (Ααογρ. 5, 184) :
Τό ένα άρμενίζει μέ βοριά,
Φιλαντριανή μου λεμονιά.

Δέ νομίζω νά πρόκειται για λεμονιά πού έχει άμεση σχέση μέ τή Φλάν
τρα τοΰ Βελγίου, αλλά είναι προφανές δτι καί εδώ λέγεται Φιλαντριανός αντί 
τού ’Αλεξαντρειανός, τό οποίο (βλ. λήμμα, στο Τστορ. Λεξ. τόμ. Α' σελ. 
420) λέγεται «επί τινων πραγμάτων εξαιρετικών διά την προέλευσίν των καί 
δή πολυτιμότερων πως».

Αυτή είναι ή θέση τής Φλάντρας καί τού επιθ. Φιλαντριανός μέσα στούς 
στίχους των δημοτικών μας τραγουδιών : Είναι ό ίσκιος τής Άλεξάντρειας 
καί τοΰ επιθ. Άλεξαντρειανός. Είναι ονόματα πού ανακατεύονται μέ τούς 
ήρωες καί μέ τα είδη πού σχετίζονται μέ τήν πόλη τοΰ Άλέξαντρου καί παίρ
νουν αίγλη από τήν αίγλη τη:·

Ό  Ά λεξ ιν ιό ς  : Λανθασμένα είναι καί δσα ό κ. Μανούσακας γράφει 
( Ααογρ. 15, 358—359) για τον Άλεξινιό τού σύντομου Κρητικού τραγουδιού 
πού είναι στή συλλογή τοΰ Άρ. Κριάρη καί για τό όποιο πέρυσι είχα προ

π . χ. δ εν  έχ ε ι κ α μ ιά  π έρ α σ η  τό π ε ρ ίφ η μ ο  ε κ ε ίν ο  φ ιλ ο λ ο γ ικ ό  α ξ ίω μ α  « le c t io  d if f ic i ' 
l io r  p o t io r»  π ο ύ  ρ υ θ μ ίζ ε ι  τή ν  π ρ ο τ ίμ η σ η  γ ια  τ ι ς  γ ρ α φ έ ς  τ ω ν  χ ε ιρ ο γ ρ ά φ ω ν . Δ ιότ ι  
εδώ ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ η  α τ α ρ ο υ σ ιά ζ ε τ α ι  ο χ ι  ή  δ υ α κ ο λ ώ τ ε ρ η  άλλα  ή  κ ο ι ν ό τ ε ρ η  γ ρ α φ ή ,  ε ίτ ε  
ε ίν α ι  ’Α ρ α β ία , ε ίτ ε  Ά λ ε ξ ά ν τ ρ α , ε ίτ ε  τό σα  ά λ λ α  τ ο π ω ν ύ μ ια  κ α ί  κ ύ ρ ια  ο νό μ ατα , π ο ύ  
ά φ θ ο ν ο ύ ν  μ έσα σ το υς  δ η μ ο τ ικ ο ύ ς  σ τ ίχ ο υ ς .
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τείνει την ερμηνεία δτι κάτω από avtb  πιθανώτατα κρύβεται τό ό'νομα τοΰ 
Άλέξαντρου (βλ. Άρχ. Θρακ. Θησ. 18, 353). Νεώτερα στοιχεία, πού’ ένι- 
σχύουν ακόμη πιο πολύ δσα έγραψα πέρυσι, βλέπε στην υποσημείωση ^.’Από 
αυτά βεβακόνεται δτι 3Αλεξινίός και*Αλεξινός και ’Αλεξαντρειανός είναι συνώ
νυμα και σημαίνουν αυτόν πού είναι από την Άλεξάντρεια. Και τέτοιος μέσα 
στα δημοτικά τραγούδια είναι μονάχα δ βασιλιάς Άλέξαντρος. "Ενα ακόμη, 1

Το τραγούδι τοΰ βασιλιά Ερρίκου της Φλάντρας

1) Ό  Ά λ ε ξ ι ν ί ό ς  το ΰ  Κ ρ η τ ικ ο ύ  τρ ο .γο υδ ιο ΰ  φ α ίν ε τ α ι  δ τ ι ε ίν α ι  ό α υτό ς  μ έ τό έ π ίθ .  
Ά λ ε ξ ιν ό ς  π ο ύ  λ έ γ ε τ α ι ε π ίσ η ς  σ τη ν  Κ ρήτη  κ α ί σ η μ α ίν ε ι α υ τό ν  πο ύ  ε ίν α ι  από  τη ν  Ά -  
λ ε ξ ά ν τ ρ ε ια . Β λ . Τ στο ρ . Λ εξ. τόμ . Α ’ σ ελ . 420 , λ ή μ (ΐα  Ά λ ε ξ ιν ό ς  δπου λ έ γ ε τ α ι κ α ί ό 
σ τ ίχ ο ς  : ν ά  κ ά μ ω  π ρ ά σ ιν α  κ ερ ιά  κ ι ’ Ά λεξ ιν έ ς  λ α μ π ά δ ες .

Ό  τύ π ο ς  Ά λ ε ξ ιν ό ς  α ν τ ί  Ά λ ε ξ α ν τ ρ ε ια ν ό ς  π ρ ο έρ χ ετα ι, κ α τά  το Τ στορ . Λ εξ ικ ό , από  
π α ρ ετυ μ ο λ ο γ ία  π ρ ό ς  τό κ ύ ρ ιο  ονομα Ά λέξη ς .  Τό τ ε λ ε υ τ α ίο  όχ ι σ π ά ν ια  ά π α ν τ ά  σ τά  Ά -  
κ ρ ιτ ικ ά  τρ α γ ο ύ δ ια  κ α ί « ε ί ν α ι  ί σ ω ς  ό Α λ έ ξ α νδ ρ ο ς  άλλων  Ά κ ρ ι τ ι κ ώ ν  α σ μ ά τω ν » ,  ό π ω ς 
σ η μ ε ιώ ν ε ι κ α ί δ Ν. Π ο λ ίτη ς  (Έ κ λ ο γ α ί  ά ρ ιθ . 70, πρ ό λο γο ς στο Μ ικρό  Β λα χ ό π ο υλο  
δπου ε ξ ε τά ζ ε ι το ν Ά λ έ ξ η  το ν  Ά ν τ ρ ε ιω μ έ ν ο ) . Β λ έπ ε  κ α ί δ σα  έχ ω  γ ρ ά ψ ε ι  γ ιά  τό ίδ ιο  
θ έ μ α  (Ά ρ χ .  Θ ρακ .  Θησ.  18, 352— 353). Ά λ ε ξ ιν ό ς  κ α ί  Ά λ ε ξ α ν τ ρ ε ια ν ό ς  ε ίν α ι  ά ρ α  σ υ 
ν ώ ν υ μ α , κ α ί δ τα ν  π ρ ό κ ε ιτα ι δχ ι γ ιά  π ο λ ύ τ ιμ α  α ν τ ικ ε ίμ ε ν α  φ ερ μ ένα  α π ό  τ η ν  Ά λ ε -  
ξ ά ν τ ρ ε ια , α λ λ ά  γ ιά  κ ύ ρ ιο  π ρ ό σω πο , τό τε Ά λ ε ξ ιν ό ς ,Ά λ ε ξ α ν τ ρ ε ια ν ό ς  κ α ί  Ά λεξαν τ ρ ο '  
π ο λ ί τ η ς  ε ί ν α ι  τα υ τό σ η μ α . Ά λ ε ξ α ν τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  δ μ ω ς (βλ. Τ στορ . Λ εξ. στο ί'δ ιο  λήμ μα) 
ε ίν α ι  μ έσα  σέ τρ α γ ο ύ δ ια  κ α ί ε π ω δ έ ς  τ ό  τ υ π ι κ ό  επ ί& ετο  τ ο υ  Μ εγάλου  Ά λε ξ ά ν τ ρ ο υ ,  
π ο ύ  κ α τ ά γ ε τ α ι από  τη ν  ’Α λ ε ξ ά ν τ ρ ε ια . Οί έ ξη ς  δύο σ τ ίχ ο ι ε ίν α ι  τα υ τό σ η μ ο ι :

Ό  β α σ ιλ ιά ς  Ά λ έ ξ α ν τ ρ ο ς  Ά λ ε ξ α ν τ ρ ο π ο λ ίτ η ς
(Τστορ . Λ εξ. λ ή μ μ α  « Ά λ ε ξ α ν τ ρ ο π ο λ ίτ η ς » )

Ό  β α σ ιλ ιά ς  Ά λ έ ξ α ν τ ρ ο ς  από  τη ν  Ά λ ε ξ ά ν τ ρ ε ια
, (σ τ ίχ ο ς σ υ νη θ ισ μ ένο ς ) .

Ή  μόνη  δ υ να τή  α μ φ ιβ ο λ ία , π ο ύ  τώ ρ α  σ κ έπ το μ α ι δ τ ι ε ν δ έ χ ε τ α ι κ α ν ε ίς  νά  υπό 
δ ε ιξη  κ α ί θ έ λ ω  γ ιά  τούτο  νά  τ η ν  ε ξ ε τά σ ω  εδ ώ , χ ω ρ ίς  δμιος τ ε λ ικ ά  νά  τη ν  π αρ αδ έ- 
χ ω μ α ι, ε ιν ά ι  ή εξή ς : Κ άτω  από  τό ό νο μ α  Ά λ ε ξ ιν ό ς  ή Ά λ ε ξ ι ν ί ό ς ,  π ο ύ  σ κ ο τώ νε ι 
σ τη ν  Κ ρήτη  τό μ εγάλο  φ ίδ ι  στο  λ ιβ ά δ ι  κ α ί π ο ύ  τό  ξ εμ ετρ ά  πό σες ό ρ γυές ε ίν α ι  (βλ. 
τό  κ ε ίμ ενο  τοΰ  τρ α γ ο υ δ ιο ύ  στο Ά ρ χ .  Θ ρακ .  Θησ .  18, 353), μ ή π ω ς  ύ π ο κ ρ ύ π τ ε τα ι ο 
'Έλενος  ό Διγενής,  π ο ύ  σ κο τιό νε ι α ρ χ ικ ά  τό μ εγά λο  φ ίδ ι  μέ το ύς ε ξή ντα  κ ύ κ λ ο υ ς  κ α ί 
τ ις  έβ δ ο μ η ντα δ υό  κ α μ ά ρ ες  ; Β λ έπ ε  Α αογρ.  1, 209 ά ρ ιθ μ . 1 σ τ ίχ . 5 2 —55, από  Κ υ
π ρ ια κ ό  τρ α γ ο ύ δ ι :

Τ σ α ί π ά  σ τά  γ λ υ κ ο ξ ίφ ω τ α , π ο ύ  π ά  ν ά  ξη μ ερ ώ σ η , 
σ τ σ ια σ τ ή κ α σ ιν  τ ’ ά μ μ ά δ κ ια  μου τσ ’ έ 'να ν μ εγά λ ο φ  φ ί ι ν  
ε ξή ν τα  τ σ ΰ κ λ ο υ ς  έ κ α μ ν ε ν , β δ ο μ η ν τ α δ κ υ ό  κ αμ άρ ε ς ,  
τσ ’ α κ ό μ α  δκυό  τσ υ κ λ ίσ μ α τ α  το ν  'Έ λενον  ν ά  φ ά η .

Δ ηλ. ό Δ ιγ ε νή ς  α υ τό ς , ε π ε ιδ ή  το ύ ς  φ ο β ερ ο ύ ς  το υ  ό ίθλο υς το ύς  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιε ί σ υχ νά  
«σ τή ς  Ά λ ε ξ ά ν τ ρ α ς  τά  β ο υ νά » , μ ή π ω ς  γ ιά  το ύτο  έχ ε ι ό νομ αστή  εδ ώ  κ α ί Ά λ ε ξ ιν ί ό ς ,  
δηλ . Ά λ ε ξ α ν τ ρ ε ια ν ό ς  ; Α λ λ ά  δέ ν ο μ ίζ ω  δ τ ι ό Δ ιγ ε νή ς  έ χ ε ι σχέση  εδώ . Τ ά  ε π ίθ ε τ α  
Ά λ εξα ν τ ρ ε ια ν ό ς  κ α ί Ά λ ε ξ α ν τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  α π ο δ ίδ ο ν τ α ι μόνο σ τύ ν  Μ έγα  Ά λ έ ξ α ν τ ρ ο . 
Γ ια τ ί  δχ ι κ α ί τό Ά λ ε ξ ιν ό ς ,  π ο ύ  ε ίν α ι  τό σ υ νώ ν υ μ ό  το υς ; ’Ό χ ι μόνο επ ε ιδ ή  ό Ά λ έ "  
ξα ντρ ο ς  έχ τ ισ ε  τ η ν  Ά λ ε ξ ά ν τ ρ ε ια ,  ού'τε κ α ί  μόνο  ε π ε ιδ ή  τά  δυο ο νό μ α τα  (Ά λ έ ξ α ν τ ρ ο ς  
— Ά λ ε ξ ά ν τ ρ ε ια )  έχ ο υ ν  τό ίδ ιο  θ έ μ α , αλλά ,  ν ο μ ίζ ω , κ α ί  επ ε ιδ ή  ό Ά ?ώ ξ α ν τρ ο ς  έχ ε ι 
τα φ ή  σ τη ν  Ά λ ε ξ ά ν τ ρ ε ια  κ α τ ά  τή λ α ϊκ ή  μ υ θ ο λ ο γ ία  (βλ. π ιο  π ά ν ω  σ ελ . 230 σημ . 1).
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άλλα οχ.ι ευκαταφρόνητο, επιχείρημα υπέρ αυτής τής εκδοχής θεωρώ τό ότι 
στην Κρήτη, άρα στην πατρίδα του τραγουδιού για τον .Άλεξινιό, άναφέ- 
ρεται πράγματι, σέ παραδόσεις ό Μέγας Άλέξαντρος σαν δρακοντοκτόνος 
(Βλέπε την Κρητική παράδοση για τον Άλέξαντρο, τό δράκο και τό αθάνατο 
νερό, για την οποία έκαμα λόγο πιο πάνω, σελ. 240, και ή οποία υπάρχει 
στον Πολίτη, Παραδόσεις 1, 308 άριθμ. 552). Είναι λοιπόν χωρίς αξία όσα 
γράφει ό κ. Μανοΰσακας (σελ. 358) για «ανεύθυνη εικασία» και (σελ. 359) 
για «υπόθεση τολμηρή και πάντως αναπόδεικτη». Τον διαψεΰδουν οΐ θρύλοι 
και οί παραδόσεις τής ιδιαίτερης πατρίδας του, τής Κρήτης.

Τό πρόβλημα τής Δρακοντοκτονίας στον Καραγκιόζη : Λάθη είναι 
και όλα δσα ό κ. Μανοΰσακας γράψει για τον Καραγκιόζη και την παρά
στασή του τής Δρακοντοκτονίας. Ή  γνώμη των άλλων δεν ισχύει, άν κανείς 
κατορθώνη δ ίδιος νά εξακρίβωση πληρέστερα τό υλικό και νά τό έρμηνεΰση 
μόνος του. Ρώτησα και βεβαιώθηκα πώς έπαιζαν τό 1920—1930 στα πανη
γύρια τοΰ Γυθείου καί γενικά σ’ δλη τη Λακωνία την παράσταση τοΰ «Θη
ρίου καί τοΰ Μεγαλέξαντρου». Επειδή δ λόγος θά μάκραινε πολύ, νομίζω 
σωστό ν’ ασχοληθώ σέ ιδιαίτερη μελέτη για τό θέμα τοΰτο, άναφέροντας τώρα 
μόνο ένα από τά συμπεράσματα πού έχω φτάσει : "Οτι στο «Θηρίο» τοΰ Κα
ραγκιόζη δεν πρόκειται για τό τραγούδι τοΰ "Αϊ—Γιωργιοΰ (όπως λανθα
σμένα νομίζουν δ κ. Μανοΰσακας καί οί πηγές πού θαυμάζει καί από όπου 
αντλεί, βλέπε Ααογρ. 15, 359), άλλα ύπόκεινται σαν πρότυπο αρκετά λεπτομε
ρειακά επεισόδια τοΰ τραγουδιοΰ Διγενή καί Κάβουρα, επηρεασμένα και άπό 
τή Δρακοντοκτονία τοΰ Διγενή, όπως ή τελευταία περιγράφεται μέσα στά 
τραγούδια τοΰ Θανάτου τοΰ Διγενή. Τά στοιχεία αυτά συμπληρώνουν και ενι
σχύουν δσα σωστά σημείωσε δ καθηγητής Στίλπ. Κυριακίδης για τό ίδιο 
θέμα {Ααογρ. 6, 368 κέξ. ιδίως σελ. 387).

Τό λατρευτικό δρώμενο τής 3Αράχοβας : Λανθασμένα είναι καί αυτά 
πού δ κ. Μανοΰσακας γράφει γιά δσα έχω εϊπή γιά τό λατρευτικό έθιμο τής 
’Αράχοβας τοΰ Παρνασσού. Τά πράγματα εξακολουθούν νά είναι όπως πέ
ρυσι τά ερμήνευσα. Ό κ Μανοΰσακας διάβασε δσα έγραψα, άλλα δεν τά 
εννόησε. Γιά τοΰτο καί γράφει τόσο έπικριτικά (Ααογρ. 15, 355 — 356)."Οσα 
λέγει γιά τό τραγούδι «Πανηγυράκι» είναι γνωστά καί περίττευαν, καί δσα 
γράφει ειρωνικά (σελ. 356 «ό δράκος έχει γίνει δρακοντοκτόνος, μ’ άλλα 
λόγια... φονιάς τοΰ εαυτού του ! ») επίσης περιττεύουν καί δεν αρμόζουν. 
Επαναλαμβάνω λοιπόν γιά χάρη τοΰ κ. Μανούσακα δα, όταν σε λατρευτικά 
εϋτμα λέγωνται κάποιοι λόγοι, ρυθμικο ί ή άρρυθμοι αδιάφορο, και δταν 
ταυτόχρονα εκτελ,οΰνται κάποιες πράξεις σχετικές με τά λεγάμενα εκείνα, 
τότε όλα αυτά απαρτίζουν «δρώμενο».

"Οταν λοιπόν στό πανηγύρι τής ’Αράχοβας τραγουδούν ένα στίχο, πού
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εκφράζει προσωπική παράκληση προς το δράκο για ν’ άφήση ιό νερδ ‘) και 
ταυτόχρονα αφήνουνε τδ νερδ νά ξανατρέξη, αυτά στην ουσία σημαίνουν πώς 
6 Δράκος ακούσε την παράκληση των προσκυνητών καί ευδόκησε ν’ άφήση 
ελεύθερο τδ νερό. Αυτή είναι ή ορθή λύση. ’Από εκεί καί πέρα, κάθε ερευ
νά, σχετική με τδ δτι τά λόγια πού τραγουδούν είναι ένας ώοισμένος στίχος 
καί προέρχεται από τδ τάδε τραγούδι, αποτελεί την ιστορία των στοιχείων 
πού απαρτίζουν τδ έθιμο, ποτέ δμως δε μεταβάλλει τον σημερινό χαρακτήρα τού 
λατρευτικού εθίμου.”Αν μάλιστα τδ σχετικό τραγούδι συμβαίνη νά άναφέρεται 
πριν καί νά είναι πολύ γνωστό, τότε ή συζήτηση γίνεται δυδ φορές περιττή.

Το κροϋοος της Ά ντρ ια ν όπ ολη ς  : Για τδ τραγούδι τούτο έγραψα 
πέρυσι μερικές γραμμές (βλ. σελ. 346), άναφέροντας περιληπτικά τδ συμπέ
ρασμα πού διεξοδικά είχα αρχίσει ν’ αναπτύσσω σέ ειδική γι’ αυτό μελέτη 
μου. Τή λεπτομέρεια αυτή για ετοιμαζόμενη από πέρυσι μικρή εργασία τήν 
έχω άπδ τότε ανακοινώσει στον κ. Μανούσακα. Για τούτο απορώ γιατί δεν 
περίμενε νά έκδυθή ή εργασία εκείνη, αλλά βιάστηκε για νά γράψη πολλά 
(βλ. Λαογρ. 15, 366—368), άλλα άσχετα, άλλα ανακριβή καί άλλα σέ ύφος 
πού δεν αρμόζει στή συζήτηση. Τήν ιστορία τών γεγονότων τού 1205 μ. X. 
τήν είχα υπόψη μου καί περιττεύουν οΐ ανάρμοστες1 2) ειρωνίες τού κ. Μανού-

1) ’Ιδ ο ύ  τό έ θ ιμ ο  : ’Έ χ ο υ ν  κ ό ψ ε ι τό νερό  κ α ί τή ν  ώ ρ α  π ο ύ  λ έ ν ε , στο  τρ α γ ο ύ δ ι 
π ά ν ω , τό  σ τ ίχ ο  « Ά π ό λ α ,  δ ρ ά κ ο  μ ’ , τδ  ν ε ρ δ  ν ά  π ι η  τδ  π α ν η γ ύ ρ ι »  ά π ο λο ΰ ν  π ά λ ι  το 
νερ ό  ά π ’ τή  δ εξα μ ενή . Β λ .Έ π ε τ .  Λαογρ . Ά ρχ .  5, 52 κ α ί Ά ρ χ .  Θ ρακ .  Θησ . 18, 3 4 9 .

2) ’Α νά ρ μ ο σ τ ε ς  γ ιά  σοβαρή  ε π ισ τη μ ο ν ικ ή  σ υ ζή τη σ η  ε ιρ ω ν ίε ς ,  π ο ύ  έχ ο υν  μ ά λ ισ τα  
σ τη ρ ιχ τή  σέ α ν α κ ρ ιβ ή  κ ρ ίσ η , ε ν νο ώ  δσα  γ ιά  τό σ η μ ε ίο  το ύτο  γ ρ ά φ ε ι ό κ . Μ ανο ύσα - 
κ α ς  (Λαογρ.  15, 167) : « 'Ο  κ. Ρ ω μ α ίο ς  π ρ ιν  ά π ο φ α ν θ ή  έ τσ ι πρ ό χ ε ιρ α  γ ιά  τή  χρο
νο λ ο γ ία  1205, μόνο κ α ί  μόνο γ ιά  νά  σ τη ρ ίξη  σ ’ α υ τ ή ν  τ έ τ ο ια ς  π ο ιό τη τα ς  π ο λεμ ικ ή , 
έπ ρ επ ε  νά  ε ίχ ε  α ν α τ ρ έ ξ ε ι λ ίγ ο  κ α ί σ τή ν  ισ το ρ ία  (από  τό κ α θ ή κ ο ν  αυτό  δ εν  το ν  α π α λ 
λ ά σ σ ε ι ή δ ή λω σ ή  το υ  στή  σ ελ . 314, π ώ ς  α ν ή κ ε ι στή  «Μ υ θ ο λ ο γ ικ ή  Σ χολή» !), οπότε 
θ ά  δ ιαπ ίσ τοονε π ώ ς  ή χ ρ ο νο λο γ ία  α υ τή  α π ο κ λ ε ίε τ α ι ν ά  ε ίν α ι  σ ω σ τ ή » , Σ έ τ ί  π ρ ώ τα  
κ α ί  σ έ  τ ί  ύ σ τερ α  ν ’ α π α ν τ ή σ ω  ; Γ ιά  τό « π ρ ι ν  άποφαν& ή έ τ σ ι  π ρ ό χ ε ι ρ α » , α φ ο ύ  
α ύτό  α κ ρ ιβ ώ ς  ε ίν α ι  τό β α σ ικό  γ ν ώ ρ ισ μ α  ό λη ς τή ς  δ ια τ ρ ιβ ή ς  το ύ  κ . Μ α νο ύσ α κα , κ α ί 
γ ιά  τή ν  α ιτ ία  α υ τή  δ ια ρ κ ώ ς  σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ α ι ν ’ ά γ νο ή  όλα  τά  π ρ ο β λ ή μ α τα , λ α ο γ ρ α 
φ  ικ ά  κ α ί  φ ιλ ο λ ο γ ικ ά , μέ τ ά  ό π ο ια  έ χ ε ι κ α τ α π ια σ τ ή  σ τ ις  δυο μ ελ έτες  το υ  γ ιά  τό τρ α 
γ ο ύ δ ι τού Ε ρ ρ ίκ ο υ  τή ς  Φ λά ντρ α ς ; ’Ή  γ ιά  τό ύ φ ο ς  τή ς  ε ίρ ω ν ία ς , πο ύ , ά ν  ό κ, Μ α- 
νο ύ σ α κ α ς  θ ά  ε ίχ ε  τή γ νώ μ η  π ώ ς  το ύ  τ α ιρ ιά ζ ε ι  ν ά  γ ρ ά φ η  έ τσ ι, π ά ν τ ω ς  ε π ιμ έ ν ω  νά  
β ρ ίσ κ ω  πέος δ ιόλο υ  δ έν  τ α ίρ ια ζ ε  ο ύτε γ ιά  τ ι ς  σ ελ ίδ ε ς  το ύ  π ερ ιο δ ικ ο ύ  «Λ α ο γ ρ α φ ία »  
ο ύτε κ α ί γ ιά  το ν  σ υ ζ η τη τή  το υ , π ο ύ  μ έ  τόση  ε υ γ έ ν ε ια  κ α ί  σ εβασμ ό  μ ίλ η σ ε  ε π α ν ε ι
λη μ μ ένα  π έ ρ υ σ ι γ ιά  τό πρ ό σ ω π ο  το ύ  κ . Μ α νο ύ σ α κ α . Π ο ιά  ε ίν α ι  «ή  τ έ το ια ς  π ο ιό τη 
τα ς  π ο λ εμ ικ ή »  μου; "Ο τ ι μέ α ξ ιο π ρ έ π ε ια  κ α ί  σ εβασμ ό  α σ χ ο λ ή θ η κ α  ν ά  δ ιο ρ θ ώ σ ω  σο- 
β α ρ ώ τα τε ς  π λ ά ν ε ς , κ α ί  το ύτο  μόνο από  τό κ α θ ή κ ο ν  πρ ό ς τ ή ν  ε π ισ τη μ ο ν ικ ή  α λ ή θ ε ια ; 
’ Α λ λ ά  α ς έρ θ ο υ μ ε  σ τή ν  ο ό σ ία  : « Έ π ρ ε π ε  ν ά  ε ίχ ε  α ν α τ ρ έ ξ ε ι λ ίγ ο  κ α ί  σ τή ν  Ισ το ρ ία » , 
γ ρ ά φ ε ι. Ό  ίδ ιο ς  λόγος π ο ύ  π α ρ α κ ίν η σ ε  τ ύ ν  κ, Μ α νο ύσ α κ α  ν ’ ά να τρ έξη  — κ α ί  ά ς 
ά π ο φ εύ γ η  ν ά  τό  δ η λ ώ σ η — είχ ε  π ρ ιν  π α ρ α κ ιν ή σ ε ι κ α ί μ ένα . Κ ο ινή  α ιτ ία  ε ίν α ι  ή σο φή  
υπ ό δ ε ιξη  το ύ  Ν. Π ο λ ίτο υ  (Έ κ λ ο γ α ί , άρ ιθ 'μ . 1, σ τδ ν  π ρ ό λ ο γ ό  τ ο υ  γ ι ά  τδ  τ ρ α γ ο ύ δ ι
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σακα (βλ. σελ. 367, άλλα καί 366 καί 368). Εκείνο δμως πού, φαίνεται, δεν 
γνωρίζει δ συζητητής μου είναι οτι ένα περιστατικό μπορεί μέσα στην προφο
ρική παράδοση να πάρη σέ λίγον καιρό την ακριβώς αντίστροφη ψυχολογική 
τοποθέτηση. Μπορεί δηλ. ή "Αγια Τράπεζα τής 'Αγια-Σοφιάς να μή θέλη 
μέ κανέναν τρόπο να φυγή τό 1204 για τή χώρα των ιερόσυλων Σταυροφό- 
ριον, καί, ενώ τήν παίρνουν διά τής βίας, αυτή νά φευγη κάτω από τήν κα- 
ρίνα του καραβιού καί να μένη βουλιαγμένη κοντά στήν πατρίδα της. ’Αλλά 
καί μπορεί, λίγο αργότερα, τό 1453, ή ίδια ανάμνηση ν’ αλλάξη καί σφο
δρή τώρα επιθυμία νά εκφράζεται γιά νά σταλή ή "Αγια Τράπεζα στή Φραγ
κιά. Τά γεγονότα τοΰ Πάσχα του 1205 έμειναν, φαίνεται, σταθερή ανά
μνηση (βλ. καί Πολίτου Έκλογαί, άριθμ. 1, σημείωση) καί άποτέλεσαν τον 
ιστορικό πυρήνα του πρώτου τραγουδιού. Καί, δταν αργότερα τούτο διασκευά
ζεται καί προβάλλει ή Άντριανόπολη σάν μια «πολυκρουσεμένη», σέ αλλε
πάλληλες φορές,—σέ κείνες τις τρεις φορές πού γύρω στά 1205 καί μέσα σέ 
δυο χρόνια τις ύπόφερε, καί στις άλλες τις κατοπινές τοΰ 1353 καί τοΰ 
1361, — ακόμη καί τότε δ ιστορικός πυρήνας τών γεγονότων τοΰ Πά
σχα εκείνου εξακολουθεί νά έπιζή, σάν χαρακτηριστικός επίλογος τοΰ τρα
γουδιού. Τό μοτίβο τών τριών εορτών, μέ κύριο γνώρισμα τήν εορτή τών 
Βαΐων έως τό Πάσχα, ήταν τότε πάρα πολύ ενωρίς γιά νά είχε γίνει τυπο
ποιημένο γιά ιστορικά τραγούδια. "Αρα θά πρέπη νά εξετάζεται δχι σάν ένα 
έτοιμο χρονολογικό μοτίβο, μεταφερμένο κατά τΰχη από άλλα ιστορικά, αλλά 
σάν ειδικά γιά τήν περίσταση εκείνη δημιουργημένο δίστιχο, πού άποσκο-

τή ς  3Α ντρ ια ν όπ ο λη ς )  πο ύ  μ ά ς π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί ό τ ι «Τ ότε  (τό 1361 μ . Χ ρ.) # ά δ ι ε τ η ρ ε ΐ τ ο  
α κ ό μ η  ν ω π ή  ή  μ ν ή μ η  τών αλ λ επα λ λή λω ν  αλώ σεω ν  κ α ι  κ α τ α σ τ ρ ο φ ώ ν  τής  π ρ ώ τ η ς  
μ ε τά  τ ή ν  Κ ω ν α τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ν  π ό λ εω ς  τή ς  Θ ρά κη ς  κ α τ ά  τάς άρχά ς  τ ο ν  IV  α ίώ νο ς  
υ π ό  Φ ράγκων,  Β ο υ λ γ ά ρω ν  κ α ι  cΕ λλή νω ν ,  α φ ο ύ  μάλιστα\ τ ρ ε ι ς  τ ο ύ τω ν  έ γ ι ν α ν  έντό ς  
δύο  έ τώ ν .  ’Ε π ε ι δ ή  δε σχεδόν  ά ν ευ  έ ξ α ιρ έ σ εω ς  τά  ι σ τ ο ρ ι κ ά  α σ μ α τ α  ε ί ν α ι  σ ύ γ χ ρ ο ν α  
τώ ν  γ ε γον ό τω ν ,  τό ά σ μ α  τ ο ύ τ ο  δυ νάμ εϋ 'α  νά Φ εωρήσωμεν  ώς τό  π α λ α ιό τ α . τ ο ν  τώ ν  
ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  α σ μ ά τω ν  μ α ς » .

Α υτά  τά  σ ο φ ά  τοΰ Ν ικ ο λ ά ο υ  Π ο λ ίτ η  ε ίχ α  υ π ό ψ η  μου, κ α ί επ ε ιδ ή  « θ ά  δ ιετή - 
ρ ε ΐτο  ακόμ η  νω π ή  ή μ νή μ η  τ ώ ν  α λ λ ε π α λ λ ή λ ω ν  άλόχτεω ν κ α ί κ α τα σ τρ ο φ ώ ν» , επ ε ιδ ή  
ο ί π ο λλ ές  κ α τα σ τρ ο φ ές  π ο ύ  θ υ μ ό ν τ ο υ σ α ν  ν ά  γ ί ν ω ν τ α ι  μ έσα  σέ δυο χ ρ ό ν ια  σ υ μ φ ω 
νο ύ ν  μέ τό κ ύ ρ ιο  ε π ίθ ε τ ο  «π ο λ υ κ ρ ο υ σ ε μ έ ν η »  Ά ν τ ρ ι α ν ό π ο λ η ,  ε π ε ιδ ή  κ α ί τό τε σ τή ν  
ισ το ρ ία  κ α ί  τώ ρ α  στο  τρ α γ ο ύ δ ι δ λα  α υ τά  έ γ ιν α ν  τή ν  ε β δ ομ ά δα  τ ο ύ  Π άσχα ,  γ ιά  
το ΰτο  κ α ί σ τή ν  ισ το ρ ία  α νά τρ εξ α  κ α ί στο  σ υμ π έρ α σ μ α  π ο ύ  εόρτασα στοστά ν ο μ ίζ ω  δ τ ι 
ο δ η γ ή θ η κ α . Ά λ λ α  ο κ . Μ α νο ύ σ α κ α ς  γ ια τ ί  α ν α φ έ ρ ε ι το ν  J e a n  E o n g n o n  κ α ί α π ο 
σ ιω π ά  το ν Π ο λ ίτη , π ο ύ  έδ ω σ ε  κ α ί σέ μ ένα  κ α ί σ το ν κ. Μ α νο ύσ α κα  τή ν  π ρ ώ τη  
αφ ο ρ μ ή  « ν ’ α να τρ έξο υμ ε  λ ίγ ο  κ α ί σ τή ν  Ισ τ ο ρ ία » ; Ε ίν α ι  σ ω στό  ν ά  γρ ά φ η  έτσ ι, «μ όνο  κ α ί 
μόνο γ ιά  ν ά  σ τη ρ ίξη  σ ’ α ύ τά  τ έ τ ο ια ς  π ο ιό τ η τα ς  π ο λ ε μ ικ ή » ; Λ υ π ο ύμ α ι ε ίλ ικ ρ ιν ά  πο ύ  
δ ια ρ κ ώ ς  δ ια π ισ τ ώ ν ω  δ τ ι δσους β α ρ ε ίς  κ α ί  α νά ρ μ ο σ το υς  χ α ρ α κ τη ρ ισ μ ο ύς  έχ ε ι γ ρ ά ψ ε ι ό 
κ. Μ α νο ύσ α κ α ς , δ λο ι το υς , κ α τά  μ ιά  τρ α γ ικ ή  ε ίρ ω ν ία  τή ς  τ ύ χ η ς , α ν τ ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι κ α ί 
ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τα ι α κ ρ ιβ ώ ς  π ά ν ω  σ τή ν  ερ γ α σ ία  του κ α ί σ τά  π ρ ό χ ε ιρ α  σ υμ π ερ ά σ μ α τά  της.
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ποΰσε να διατηρήση την ειδική χρονολογική ανάμνηση κάποιας άλωσης. Και 
τέτοια, πάνω στήν εβδομάδα τοΰ Πάσχα, ήταν ή άλωση τοΰ 1205. Για καμιάν 
άλλη άλωση δεν μαρτυρεϊται Πάσχα (βλ. Πολίτην, ένθ’ άν.).

Για δλα δμως αυτά, που είναι φυσικό νά μήν τά έχη υπόψη του δ κ. 
Μανούσακας άφοΰ συνεχώς συλλαμβάνεται νά μήν είναι ενήμερος στά προ
βλήματα τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιοΰ, θά κάμω διεξοδικό λόγο στή μελέτη 
μου γιά τό τραγούδι τής Άντριανόπολης, πού Θά δημοσιευτή στον επόμενο 
τόμο τοΰ « ’Αρχείου Θρακικοΰ Θησαυρού». "Οσο γιά τή χρονολογία τοΰ 813 
μ. Χρ., πού τήν αναφέρει ό κ. Γ. Μέγας, είναι χρονολογία πού τή βρίσκω πάρα 
πολύ απομακρυσμένη1)—αρχαιότερη και από τά Άκριτιχά—καί επίσης παρα
τηρώ δτι δεν ταιριάζει με τον κεντρικό χαρακτηρισμό « πολυκρονσεμένη» πού 
προϋποθέτει και άλλες προηγούμενες λεηλασίες της, δλες δμως χρονικά δχι 
απομακρυσμένες μεταξύ τους.

Ό  αυμφυρμός με τό Διγενή : Ή  αφορμή γιά νά γίνη ή συγκόλληση 
τών δυο ξένων τραγουδιών δεν έχει καμιά σχέση μέ δσα ό κ. Μανούσακας
προτείνει καί υποθέτει πώς ερμηνεύουν τό πρόβλημα 1 2). ’Ανάγκη λοιπόν νά
ξεκαθαριστή μιά καί καλή καί τό ζήτημα τοΰτο καί νά βρεθή ή σωστή λύση.

Τό τραγούδι, πού εχει τό συμφυρμό Διγενή καί Άλέξαντρου, είναι δη
μοσιευμένο στή Λαογρ. 1 ,  265—266, ν π ’άριϋ'μ. 5 9  καί έχει 30 στίχους.Οΐ 
πρώτοι 6 είναι ξένοι καί οΐ υπόλοιποι συνδέονται μέ ομοιοκατάληκτη παραλ
λαγή τοΰ τραγουδιού τοΰ Άλέξαντρου. Οΐ στίχοι του 7—10 στέκουν ενδιά
μεσα στά δυο ξένα τραγούδια, επίσης εδώ λείπει εντελώς τό μοτίβο τοΰ νε
ρού τής πολιτείας πού ό ήρωας τό κόβει. Ή  έρευνα πού κάνω στήν πιο κάτω 
υποσημείωση 3) άποδεικνύει δτι έχουν γίνει αλλεπάλληλοι συμφυρμοί, χωρίς 
ν’ άποκλείωνται καί άλλες, πιο δυσδιάγνωστες, επιδράσεις.

1) ’Έ τσ ι ά π ο δ ε ικ ν ύ ε τ α ι δ τ ι κ α ί π ά λ ι  δ έν  έχ ε ι δ ίκ ιο  ό κ. Μ α νο ύσ α κα ς , δ τα ν  τώ ρ α  
μοϋ π α ρ α τη ρ ή  δ τ ι «ό κ . Ρ ω μ α ίο ς  θ ά  ε ίχ ε  π ο λλ ή  ω φ έ λ ε ια , ά ν  ε ϊχ ε  δή κ α ί  τό ά ρ θ ρ ο  
τοΰ  κ . Γ . Μ έγα  γ ιά  τό τρ α γ ο ύ δ ι, όπου γ ίν ε τ α ι  λό γο ς κ α ί γ ιά  μ ιά  π ρ ο γενέσ τερ η  ά λ ω σ η  
τοΰ 813 » . Μ π ο ρ ε ί νά  μ ά ς έ ξη γή σ η  ό κ. Μ α νο ύ σ α κ α ς  γ ια τ ί  θ ά  ε ίχ α  ίδ ή  ω φ έ λ ε ια , κ α ί 
γ ια τ ί  α υ τή  θ ά  ή τ α ν  ε ιδ ικ ά  « π ο λ λ ή  ω φ έ λ ε ι α »  ;  ’Ή  μ ή π ω ς  θ έ λ η σ ε  ν ά  β άλη  έ ν α  επί* 
θ ε τ ό  ά'σχετο μέ τά  π ρ ά γ μ α τ α , σ χ ετ ικ ό  δ μ ω ς μέ δ ιά θ ε σ ή  του γ ιά  φ ιλ ο φ ρ ό νη σ η  πρ ο ς 
τό ν  κ . Γ . Μ έγα  ; ’ Α λλά  ο ι φ ιλ ο φ ρ ο ν ή σ ε ις  δ έν  έχ ο υ ν  θ έ σ η  σ τή ν  επ ισ τή μ η  δ τα ν  γ ίν ω ν -  
τ α ι  ά κ α ιρ α  κ α ί μ ά λ ισ τα  σέ βάρος τρ ίτο υ .

2) « Έ τ σ ι  ε ξ η γ ε ίτ α ι  δ σ υ μ φ υρ μ ό ς  το υ ς  μέ τό  τρ α γ ο ύ δ ι το ΰ  Δ ιγ ενή »  σ υ μ π ερ α ί
ν ε ι  ό κ. Μ α νο ύσ α κ α ς , Λ αογρ .  14, 16 σ η μ . 1. Β λ έ π ε  κ α ί Λαογρ.  15, 360 δ που γ ρ ά φ ε ι 
γ ιά  τό ν  εα υτό  το υ  : « 'Υ π ό δ ε ιξ α  κ α ί το ύ ς  σ τ ίχ ο υ ς  α κό μ η  τ ώ ν  ά κ ρ ιτ ικ ώ ν  τρ α γ ο υ δ ιώ ν  
π ο ύ  έδ ιο κ α ν  α φ ο ρ μ ή  ν ά  μ π ή  από  σ υ μ φ υ ρ μ ό ... τό  δ νο μ α  το ΰ  Δ ιγ ε νή » . ’Α λ λά  ο ύτε  έ τσ ι 
ε ξ η γ ε ίτ α ι  ύ  σ υ μ φ υρ μ ό ς , ο ύ τε  ο ι σ τ ίχ ο ι σ ω σ τ ά  έχ ο υ ν  ύ π ο δ ε ιχ τή . Φ υσ ικά  δ έν  ερ μ η 
ν ε ύ ε ι  τό  π ρ ό β λ η μ α  ο ϋ τε  ό S . I m p e l l i z e r i ,  π ο ύ  τ ό ν  α ν α φ έ ρ ε ι ό κ . Μ α νο ύσ α κ α ς  
{Λαογρ. 14, 16 σ η μ . 2 ).

3) Π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α  α ν τ ιγ ρ ά φ ω  το ύ ς  πρ ιό το υς 8 σ τ ίχ ο υ ς  τή ς  π α ρ α λ λ α γ ή ς , π ο ύ  θ ά  
ε ξ ε τα σ τ ο ύ ν  γ ιά  ν ά  έ ξ α κ ρ ιβ ω θ ή  π ώ ς  έ γ ιν ε  ό σ υ μ φ υρ μ ό ς  το υ ς  (β λ έπ ε  κ ε ίμ ενο  σ τή

17
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"Ενας Άλλος ουμφ νρμός  : Τό συμφυρμό, πού ό κ. Μανούσακας μου 
παρατηρεί (Λαογρ. 15, 348—349), τον είχα) υπόψη μου από πέρυσι, υστέρα 
από προφορική υπόδειξη τοϋ συναδέλφου χ. Γ. Σπυριδάχη, στον όποιο όμως 
και εξήγησα τότε για ποιους λόγους τό τραγούδι εκείνο εξακολουθεί νά υπο·

Λαογρ.  1, 205—266, άρι&μ. 59 )  :
Τρίτην έσπάρθη ό Διγενής καί τρίτην έγεννήθη, 
τρίτην έχαβαλλίκευσε τ ’ απαίδευτο μουλάρι, 
καί τό ’μάθε καί πήγαινε στους άγριους πολέμους·

. τρίτη τοΰ ήρθε μήνυμα νά πάη στο σεφέρι. 
δ Στο έμπα χίλιους έκοψε, στο έβγα δυο χιλιάδες, 

καί στά ξαναγυρίσματα έκοψε τρεις χιλιάδες.
Βασιλοπούλα άγνάντεψε από ψηλό παλάτι, 
τοΰ Διγενή βουλήθηκε, γυναίκα νά την πάρη.

’Αφετηρία τής αρχής των στίχων αυτών από τά τραγούδια ύπ’ άριθμ. 10 καί 
13 {Λαογρ. 1, 224 καί 1, 227), πού την υποστηρίζει ό κ. Μανούσακας, δεν είναι 
ορθή, διότι καί σέ εκείνα ο πρώτος στίχος τους—ό μόνος πού παρουσιάζει ομοιό
τητα—είναι ατελής, δογματικά εκφρασμένος, καί τό αρχικό νόημά του κολοβό, επειδή 
λείπει καί ένας άλλος στίχος πού πρέπει νά ακολουθούσε δεύτερος καί πού θά ήταν 
ή φυσική συνέχεια τοΰ πρώτου. "Υστερα ό πρώτος στίχος τοΰ ύπ’ άριθμ. 10 διαφέρει 
από τον αντίστοιχο τοϋ ύπ’ αριθμ. 13. Μιά πληρέστερη μορφή τοΰ αρχικού δίστι
χου πού άναφέρεται στήν ημέρα « Τ ρ ί τ η »  βρίσκεται στήν ίδια μελέτη τοΰ Ν. Πο
λίτη {Λαογρ. 1, 189) καί έπρεπε ό κ. Μανούσακας νά την είχε προσέξει :

Τρίτη γεννήθκ’ ό Κωσταντής καί τρίτην έβαφτίσθη 
καί τρίτη είδε τ’ όνειρο, πού ’θελε νά πεθάνη.

Τό δίστιχο τούτο, στά δυό τραγούδια ύπ’ αριθμ. 10 καί 13 πού τά νομίζει ό 
κ. Μανούσακας σάν αρχικά, συμπιέζεται καί γίνεται ένας στίχος :

Τρίτ’ έγεννήθ’ ό Διγενής, τρίτη θέ νά πεθάνη 
{Λαογρ. 1, 227 αριθμ. 13)

Τρίτη γεννήθ’ ό Διγενής καί τρίτη θά πεθάνη 
{Λαογρ. 1, 224 αριθμ. 10).

Καί κατά τό ’Έπος ό Διγενής πεθαίνει τήν Τρίτην τήν κακήν, την πολυπικρα- 
μένην (χειρόγραφο ’Αθηνών 4.387, χειρόγραφο Τραπεζοΰντος 3.148). Γιά τό ζήτημα 
τοΰτο καί τις δοξασίες γιά τήν Τρίτη ώς ήμέρα αποφράδα ό Ν. Πολίτης γράφει 
Ικανά στο ίδιο μέρος {Λαογρ. 1 , 188—189), όπου κάνει λόγο γιά τό ύπ’ άριθμ. 6 
τραγούδι τον  Θανάτου τοϋ  Διγενή, πού όμως βρίσκεται τυπωμένο όχι στή μελέτη 
τοΰ Πολίτη αλλά σ’ άλλη σελίδα τοΰ ίδιου τόμου. (Βλ. Λαογρ.  1, 609—610 άριθμ. 
27 στή συλλογή Κιονστ. Παπαϊωαννίδου, ’'Ασματα Δημοτικά Σωζοπόλεως).

Στο τραγούδι τοΰ Διγενή—Άλέξαντρου, δηλ. στο εξεταζόμενο Απ’ άρι&μ. 59 ,  δεν 
είναι ή ήμέρα Τρίτη τό μόνο πρόβλημα. Οί συμφυρμοί καί οί επιδράσεις αρχίζουν 
νωρίς. Οί στίχοι 1—f—2 πού μιλοΰν γιά τό Διγενή πού γεννήθη καί καβαλλίκευσε θυ 
μίζουν ανάλογη εικόνα τοΰ Π ορφυρή ,  πού μικρός γεννήθη καί νωρίς καβαλλικειίει 
τό πολεμικό άλογο (βλέπε Λαογρ. 13, 186 στίχ. 1—4). Οί στίχοι πάλι 2—(—3, παρμέ
νοι σάν ιδιαίτερη ενότητα πού περιγράφει πώς ό Διγενής δίδαξε τό απαίδευτο που' 
λάρι, άποδεικνύουνε νέα συσχέτιση τοΰ τραγουδιού, τώρα όμως μέ τό τραγούδι « ‘Ο 
'Ανδρόνικος κ ι '  ό μαύρος τ ο υ » (βλέπε Πολίτου Έ κλογα ι  άριθμ. 69, ιδίως στίχους 
7—8. Πληρέστερα όμως ή αλληλεπίδραση βεβαιώνεται άν άντιπαραβάλλη κανείς τό
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στηρίζη την άποψη μου. Έχεΐνο όμως πού δ κ. Μανουσακας ούτε καν και 
εδώ υποπτεύεται είναι μέ ποιόν τρόπο γίνεται δ συμφυρμός. Διότι προκαλεϊ- 
ται ακριβώς επειδή οτό προηγούμενο τμήμα τοϋ ξένου τραγουδιού κεντρικό 
πρόσιοπο είναι ό «βασιλιάς», και τό όνομα τοϋτο είναι ή α ιτ ία—ή μόνη αί-

ύπ’ άριθμ. 83 τοϋ Θανάτου τ ο ν  Διγενή,  στίχους 3—4, μέ τό τοϋ  ’Ανδρον ίκου  στις 
Εκλογές ,  ύπ’ άριθμ. 69 στίχους 7—8. Δέ μένει τότε καμιά αμφιβολία).

Κανονικά όμως στο τραγούδι πού εξετάζομε δηλ. στο ν π ’ άρι&μ. 5 9  οί στίχοι 
2-j—Β μπορούσε καί νά λείπουν (βλέπε τό κείμενο στήν αρχή τής σημείωσης) διότι 
φαίνονται παρέμβλητοι, καί τό κανονικό δίστιχο νομίζω πώς τό αποτελούν οί στίχοι 1  
καί 4, δηλαδή :

Τρίτην έσπάρθη ό Διγενής καί τρίτην έγεννήθη, 
τρίτη τού ήρθε μήνυμα νά πάη στο σεφέρι.

’Ακολουθούν οί δυό στίχοι δ—6 πού είναι τό τυπικό δίστιχο γιά όλες τις Ά  
κριτικές μάχες, πού διεξάγονται νικηφόρες καί φονικές, (βλέπε καί όσα έχω γι’ αύτό 
επανειλημμένα γράψει : Π ροσφορά Σ τ .  Κ υ ρ ια κ ίδ ο υ  σελ. 584 —585, καί ιδίως Ά ρχ ,  
Θρακ. Θησ. 18, 369). ’Έπειτα ακολουθούν οί στίχοι 7—8 :

Β ασ ιλ ο π ο ύ λα  άγνάντεψε από ψηλό παλάτι, 
τού Διγενή βουλήθηκε, γυναίκα νά την πάρη. 

cO πρώ τος  σ τ ίχος  ε ίν α ι ,  κατά  τή γνώμη μ ο υ ,  ή κ ύ ρ ια  αφ ορμή  π ο ύ  π ρ οκ α λ ε ΐ -  
τόν άμεσο  σ υ μφ υρμ ό  τοϋ  τ ραγουδ ιο ύ  τοϋ  Ά λέξαν τρ ου , Διότι, όπως ό Άλέξαντρος 
είναι γενναίος καί θέλει νά πάρη τήν περήφανη Β ασ ιλ οπ ούλα ,  έτσι καί εδώ ό Διγε- 
νής, αφού νίκησε «στούς άγριους πολέμους» τώρα συναντά μιά «βασιλοπούλα» καί 
φυσικό είναι νά θέλη νά τήν πάρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι καί πιύ πάνω, στή 
σελ. 246, είδαμε κα ι  ο τ ι  ό συμφ υρμ ό ς  τής Δ ρακοντοκτον ίας  μέ τις πεζές πα
ραδόσεις γιά τό αθάνατο νερό α ι τ ία  του  ε ίχ ε  κ α ι  τήν  ύ π αρ ξη  μ ια ς  βασ ιλοπούλα ς ,  
π ο ύ  υ π άρχ ε ι  κ α ί  σ τ ις  δυό π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ς  : (Άλέξαντρος μπαίνει στο παλάτι τής β α 
σ ιλοπούλα ς ,  κρυμμένος μέσα στον αητό, καί Δράκοντας καρτεράει τήν  άλλη β α σ ιλ ο 
πούλα  νά τού έρθη εξιλαστήριο θύμα). ’Αξίζει όμως νά έχουμε υπόψη ότι τό μο- 
τ ίβ ο  τής βασ ιλοπούλα ς  αυτής , π ο υ  φανερώνετα ι  ψ η λ ά  στο  παρα&ύρι  καί παρεμ
βαίνει, αρχικά υπάρχει πάλι στό τραγούδι τού Π ορφυρή .  (Βλέπε τήν παραλλαγή πού 
αναδημοσιεύει ό H . G r e g o i r e ,  cO Διγενής ’Ακρίτας  σελ. 228) :

Β α σ ιλ ο π ο ύ λ α  λάλεσεν απ ό  ψ η λό ν  π α λ ά τ ιν  
’Αργότερα, στά Κλέφτικα, ή βασιλοπούλα αυτή γίνεται παπαδοπούλα ή παπα

διά ή δ,τι άλλο, εξακολουθεί όμως νά παρουσιάζεται ψηλά από τό παραθύρι, νά πα- 
ρεμβαίνη καί νά δίνη συμβουλές ή καί προσταγές.

Σέ άλλη όμως παραλλαγή των τραγουδιών τοϋ  Θανάτου τοϋ Διγενή ή εμφάνιση 
τού ίδιου στίχου γιά τή βασ ιλοπούλα ,  πού  παρεμβαίνει στήν υπόθεση, δημιουργεί 
εκεί νέο συμφυρμό. Αυτή τή φορά ή συγκόλληση των στίχων γίνεται ώς εξής (Ααογρ. 
1, 243, αριθμός 33):

Β α σ ιλ ο π ο ύ λ α  άγνάντεψε από ψηλό παλάτι.
Π ροξενη τε ιά  τής εατε ιλε  γυναίκα νά τήν πάρη.

"Οπως ή μιά βα σ ιλ οπ ούλα ,  πού τή βουλήθηκε ό γενναίος Διγενής, οδήγησε τόν 
τραγουδιστή προς τή βασιλοπούλα πού τή βουλήθηκε ό Άλέξαντρος, έτσι καί εδώ 
ή βασιλοπούλα, πού τής έστειλε προξενητειά ό Διγενής, αμέσως θύμισε στον τρα
γουδιστή τήν άλλη περήφανη νέα, πού ό ίδιος Διγενής μεγαλοπρεπή πομπή προξενη- 
τών τής έστειλε μά εκείνη εγωιστικά άρνιέται. Λυτή είναι καί εδώ ή ψυχολογική ά-
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τία—που παρέσνρε καί τους παράλληλους στίχους γιά «ρήγα—ερηγα» καί 
προκάλεσε το συμφυρμό τον τραγουδιού. ”Αν «μφιβάλλη δ κ. Μανούσαχαςι 
τον παραπέμπω νά μελετήση τό κείμενο πού πιστοποιεί τή γνώμη μου. {’Άς 
ΐδή Ααογρ. 9, 176 άριθ. 47). ”Αν αντί τού βασιλιάς 6α τύχιχινε νά είναι τό 
πραγματιχό σουλτάνος, τότε είμαι βέβαιος πώς δε θά είχε γίνει δ συμφυρμός 
μέ τό τραγούδι τού «ρήγα—ερηγα».

Μιαρότερα ΰ'έματα: Εξετάζονται εδώ μεριχά μιχρότερα θέματα, δπως:
1. ’Από δλα δσα άποδειχνΰω πιό πάνω, στο χεφάλ. Γ ', επιβεβαιώνεται 

δτι εΐδιχάγιά τό τραγούδι της δολοφονίας τού Άλέξαντρου δπωσδήποτε δεν 
ισχύουν τά δσα γράψει δ χ. Μανούσαχας (Λαογρ. 15, 342 — 342) δτι απέδειξε 
δ χ. Γ. Σπυριδάχης σχετιχά μέ την εκ των υστέρων μεταφορά τού ονόματος 
τού Μεγάλου Άλεξάντρου στην αρχή διαφόρων τραγουδιών, αρχικά ξένων 
προς τον Άλέξαντρο. Σημειώνω τούτο επειδή δ κ. Μανούσαχας, πάλι χωρίς 
νά ξέρη τά πράγματα, σπεύδει νά γράψη τά έξης έσηιαλμένα : «Είναι περί
εργο πώς δ χ. Ρωμαίος... δεν πρόσεξε την άποψη αυτή πού αναιρεί αυτό
ματα τή δική του» (σελ. 343).

2. Γράφει (Ααογρ. 15, 348) πώ: ή παρουσία τού ονόματος «βασιλιάς» 
αποτελεί «πλεονασμό αφόρητο, άφον είναι ταυτόσημο προς τό διπλανό ρή
γας». Καί στή συνέχεια προκαλει : «”Ας μάς άναφέρη δ κ. Ρωμαίο, ένα καί 
μόνο δμοιο παράδειγμα από δπουδήποτε». ’Αφού είναι έτσι, αναφέρω ένα, 
πού δλοι μας σίγουρα τό ξέρομε. Είναι δ πασίγνωστος στίχος τών νανουρι
σμάτων : «Νάνι του ρήγα τό παιδ ί, του βασιλιά τ1 άγγόνι» (Πολίτου, Έκ· 
λογαι άριθμ. 153, στίχ. 8). Είναι δυνατόν τό ίδιο μωρό, κατά έναν «πλεο
νασμό αφόρητο», νά είναι καί παιδί καί έγγόνι προς τό ίδιο πρόσωπο 
«αφού τό βασιλιάς είναι ταυτόσημο προς τό διπλανό ρήγας ;» Καί όμως 
ιδού πού γίνεται. Ούτε καί είναι τό μοναδικό παράδειγμα _αφόρητου πλεο
νασμού. ’Αλλά δ κ. Μανούσαχας ζήτησε «ένα καί μόνο».

3. Γράφει (Ααογρ. 15, 355) : «Ό  χ. Ρωμαίος παραλαμβάνοντας από τή 
σαφέστατη περιγραφή τον κ. Γ. Μέγα,...» Ό χ. Μανούσαχας νόμισε δτι ή 
περιγραφή γιά τό λατρευτικό δρώμενο τής ’Αράχοβας τού Παρνασσού ανή
κει στον κ. Γ. Μέγα, καί αμέσως έσπευσε νά κάμη καί φιλοφρόνηση πρός 
τον υποθετικό συγγραφέα της, ονομάζοντας την «σαφέστατη». ’Αλλά συμ
βαίνει ούτε «σαφέστατη» νά είναι, αφού μάλιστα χρειάστηκε κατά τή δημο-
φορμή γιά τήν οποία στό ύπ5 άριθμ. 33 τραγούδι το ν  Θ ανάτου  ανακατεύεται ή β α 
σ ιλ οπ ού λα  από τό τραγούδι του  Π ορφυρή  καί προκαλει συμφυρμό μέ τήν υπόθεση 
τής Λ ιογέννητης, γιά τήν οποία βλέπε Πολίτου Έ κλογα ί άριθμ. 74.

"Ολα τά πιό πάνω δεν είχα βέβαια τήν απαίτηση νά τά ξέρη ό κ. Μανούσα- 
κας, ό όποιος άλλωστε ούτε κάν υποπτεύεται τό βάθος πού παρουσιάζει κάθε πρό
βλημα σχετικό μέ τήν έρευνα τού δημοτικού τραγουδιού. Είχα όμως τήν αξίωση, 
αφού δέν ξέρει τά πράγματα, νά μήν προβάλλη τιμητής αλλά νά προτιμήση τή συ
νετή εκείνη σιωπή πού ταιριάζει σέ κάθε παρόμοια περίσταση.
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σίευσή της (βλέπε *Επετ. Λαογρ. Άρχ. 5, 51—52) να παρεμβληθούν επανει
λημμένα ερμηνεύματα μέσα στο ιδιωματικό της κείμενο, αλλά, τό χειρότερο, 
ούτε και να άνήκη καν στον κ. Γ. Μέγα. ’Ανήκει στην κ. Μαρία Ίωαννί- 
δου. (Βλέπε τό χειρόγραφό της Λ. Α. 1153 Α' σελ. 67).

4. Γράφει (Λαογρ. 15, 358) διι τό όνομα Άλέξης πρέπει νά συνδεθή 
όχι μέ τον Άλέξαντρο, άλλα μέ Βυζαντινά ονόματα. Ό  αναγνώστης του έτσι 
θά νομίση αυτά γιά πρωτότυπες ιδέες, άφοΰ πουθενά δεν πληροφορείται δτι 
γιά τό ϊδιο θέμα πολύ περισσότερα και πληρέστερα έχουν προηγουμένως δη- 
μοσιευτή στη διατριβή μου (3Λρχ. Θρακ. Θησ. 18, 352—353).

5. Μοΰ υποδεικνύει δτι μερικά τραγούδια έχουν συντεθη μακριά από 
τούς τόπους δπου διαδραματίσθηκαν τά γεγονόνα πού εξυμνούν (Λαογρ. 15, 
369). Επιχειρεί δμως νά διδάξη τον διδάξαντα. Ό  κ. Μανούσακας οφείλε 
νά άναφέρη δτι δλα αυτά μοΰ είναι γνωστά και δτι πάνοο σ3 αυτές τις ’ίδιες 
αρχές πρώτος εγώ έχω προ διετίας στηριχτη και προτείνει δτι πιθανώτερα 
κέντρα δημιουργίας και ακμής των Άκριτικών τραγουδιών είναι ό Πόντος 
και ή Κύπρος και όχι, όπως συνήθως νομίζεται, ή γειτονική των ’Ακριτών 
Καππαδοκία. (Βλέπε γιά τό ζήτημα τούτο δσα έχω γράψει 3Λρχεΐον Πόν
του 17, 1952, σελ. 160—163).

6. Γράφω πέρυσι (3Λρχ. Θρακ. Θησ. 18, 359) πώς τή βασιλοπούλα πού 
την πηγαίνουν στο Δράκο συνηθίζουνε νά τή ντύνουν μέ νυφικά ρούχα. 
Ή  άνυμέναιη κόρη βαδίζει προς τον πρόωρο θάνατο ντυμένη νύφη. Οι στί
χοι πού παράθετα πέρυσι (π. χ. «Πάρετε τό παιδάκι μου και κάμετέ το νύ
φη, κι’ άμέτε το τού λιονταριού πεσκέσι νά δειπνήση») δέν άφηναν καμιάν 
αμφιβολία. Ό κ. Μανούσακας δμως (Λαογρ. 13, 363 σημ. 2) δέν προσέχει 
και εννοεί άλλα άντ’ άλλων.Μέ παραπέμπει σέ μελέτη τού Δ. Πετρόπουλου 
δπου εξετάζεται ή καταγωγή των στερεότυπων στίχων γιά ήλιο, θάλασσα και 
φτερό κοράκου πού μιά παρατημένη νέα τά βάνει στολίδια της προτού νά 
πάη νά στεφανοόση άλλους. Αλλά εγώ πουθενά δέν κάνω λόγο γιά ήλιο, 
θάλασσα και φτερά κοράκου, ούτε καί μίλησα γιά τά τυπικά μοτίβα πού εκ
πορεύονται από τό τραγούδι τής Κουμπάρας—Νύφης.

7. Ό κ. Μανούσακας (Λαογρ. 15, 361 σημ. 1) μού παρατηρεί δτι δέν 
αναφέρω μιαν ανακοίνωση τοΰ κ. Rene Louis πού τήν έκαμε τό 1953 στο 
Βυζαντινολογικό συνέδριο Θεσσα, ινίκης. ’Άλλη απροσεξία τού κ. Μανού- 
σακα. Πρώτα-πρώτα ή εργασία εκε νη είναι ακόμη αδημοσίευτη. Δεύτερο, 
καί κυριώτερο, τό θέμα της είναι εντελώς άσχετο μέ τό πρόβλημα πού εξέ
ταζα ; Τί σχέση είχε ή μελέτη μου μέ δσες μελέτες ερευνούν τις επιδράσεις 
πάνω στή λογοτεχνία τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας; Μήπως όφειλα νά 
άραδιάζω άσχετες παραπομπές καί υποσημειώσεις, γιά νά θυμίζω τον «πολυ
μαθή» τού Διονυσίου Σολωμού, καί στο μεταξύ \ά χάνω μέσα από τά χέρια 
μου τό κύριο συμπέρασμα τής διατριβής μου ;
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8. Μου έκανε ζωηρή εντύπωση γιατί δ μ .  Μανοΰσαχας (Λαογρ. 15, 
346—347), χωρίς νά ύπάρχη κανένας λόγος, μιλάει ξαφνικά και διά μακρών 
εναντίον μιας άλλης εργασίας μου. Αυτή όμως ή απαράδεκτη τακτική του 
επιβάλλει τώρα νέες υποχρεώσεις *), αλλιώς τον εκθέτει ότι δεν ένδιεφέρθη γιά 
τήν ανακάλυψη τής επιστημονικής αλήθειας παρά γιά τήν προσωπική ταπεί
νωση τοΰ συζητητοΰ του.

9. 'Όσα γράφει (^Ιαο^ρ. 15, 357 — 358) γιά συλλογιστικά σφάλματα και 
«ψευδωνύμους συλλογισμούς» όπου άκαιρα ανακατεύει και φράσεις τοΰ "Α
ριστοτέλη, όλα είναι τελείως περιττά καί τελείως ανάρμοστα 1 2). 'Ότι προέρ

1. Στην εργασία μου εκείνη («Λαογραφία καί Σικελιανός. Ό  Θάνατος του  Δι- 
γενή» Νέα ‘Ε στ ία  52, 1952, τεύχος Χριστουγέννων σελ. 137 — 175) δημοσιεύονται δε
κάδες μικρά πορίσματα μου πού βεβαιώνουν ότι μέ οξύνοια ανακαλύπτεται ό άγνω- 
στός μας ώς τότε δρόμος πού «κολούθησεν ή σκέψη ενός μεγάλου νεοέλληνα ποιητή, 
όταν επηρεαζόταν από τό λαογραφικό υλικό τοΰ"έΘ’νους του καί σύνθετε τή δική 
του ποίηση. Ό κ. Μανούσακας κάνει δυό ατελείς παρατηρήσεις σέ εντελώς λεπτομε
ρειακά σημεία. Τις ονομάζω ατελείς  διότι καί ή λέξη αβρές  δέν υπάρχει στη νεοελ
ληνική ούτε καί στο τυπωμένο—όπου έπρεπε αλλιώς νά ύπάρχη— μέρος τοΰ Ίστορ. 
Λεξικού, καί ό τύπος κορασώϋ'ηκε ,  πλάϊ στήν ετυμολογική καταγωγή του από τό ίταλ. 
«κοράτσα», από πουθενά αλλού δέν μαρτυρεΐται (παντού αλλού είναι «κορατστόνω») 
καί τούτο διότι-εδώ πού έγινε «κορασώθηκε» άσκησαν επίδραση ή κόρη  («μιά κόρη 
κορασώθηκε>>) καί τό κοράσο  τών στίχ. 15 καί 18. ’Αντί λοιπόν ό κ. Μανούσακας 
νά γαντζούνεται από ένα - δυό ελλείψεις σέ λεπτομέρειες, χρέος του είχε, ή καί έχει στο 
μέλλον, νά κάτση νά κρίνη τήν εργασία μου καί V s άπαντήση άν είναι ορθή στά βα
σικά της συμπεράσματα. Νά άπαντήση στό εξής απλό ερώτημα : 'Όμοιες εργασίες, 
πού ερευνούν τήν επίδραση τής λαογραφίας πάνω στή νεοελληνική λογοτεχνία, πόσες 
καίποιές ξέρει πού τις θεωρεί καλύτερες από τή δική μου; Νά τις άναφέρη ονομαστικά.

2. Σημειιύνοντας τον τίτλο, πού έδωσε ό κ. Μανούσακας στό τραγούδι καί στή 
μελέτη του, έκαμα κατά τήν αντιγραφή του τίτλου ένα τυχαίο λάθος, όπως ίδιο κατά 
τύχη έκαμε καί ό κ. Μανούσακας αντιγράφοντας ά ώ τύν Πολίτη (Έ κ λ ο γ α ι  άριθμ.
1) τύν τίτλο τοΰ τραγουδιού «Τό Κρούσος τής Άντριανόπολης» (βλέπε Μανούσακαν, 
Λαογρ.  15, 366). Καί όμως ό κ. Μανούσακας προχωρεί στήν απαράδεκτη ερμηνεία 
ότι τό τυχαίο εκείνο κατά τήν αντιγραφή λάθος τό έκαμα εκ προθέσεως ! (Λαογρ. 
15, 343). Έχω σ’ αυτό ν’ απαντήσω τά εξής : ’Αντιθέσεις γνωμών ενδέχεται συχνά 
νά υπάρχουν. Χρέος μας όμως είναι νά κρατούμε τήν επιστημονική συζήτηση στό 
ύψος πού τής πρέπει. Γιατί, όταν σ’ ένα τυχαίο λάθος, πού μπορεί καθένας μας νά 
κάμη κατά τήν αντιγραφή μιας παραπομπής, ό άλλος διαβλέπει μόνο πρόθεση καί 
δόλο, τότε ή συζήτηση κατεβαίνει πολύ χαμηλά καί οί τέτοιοι συζητητές θυμίζουν 
τούς Πινδαρικούς εκείνους κραγέτας κολο ιο νς ,  ο ϊ  τ α π ε ι ν ά  ν έμ ον τα ι  κ α ι  άει τ α π ε ιν ά  
κ α τακρώ ζουσ ι .  Ούτε έπρεπε ό κ Μανούσακας νά καταφεύγη στήν επανειλημμένη 
ειρωνική χρήση τών παρενθετικών [sic] πού τά χρησιμοποιεί (βλέπε Λαογρ.  15, 346 
καί 347) γιά νά διαπομπεύση τάχα τις γλωσσικές Ικανότητες τού συζητητοΰ του. 
Ούτε πάλι έπρεπε ό κ. Μανούσακας νά ειρωνεύεται τόν πατριωτισριό τοΰ συζητητοΰ 
του σάν υπερβολικόν καί αίτιο αντιεπιστημονικού ρόλου (Λαογρ. 15, 366). Αυτά δέν 
επιτρέπονται σέ σοβαρή επιστημονική συζήτηση, ούτε καί αρμόζουν μέσα στις σελί
δες τού περιοδικού «Λαογραφία».



Τό τραγούδι τοΰ βασιλιά Ερρίκου τής Φλάντρας 263

χονται από παρανόηση τής ουσίας ιών δσων έγραψα, ακόμη και ό ίδιος ό 
κ. Μανούσακας θά πεισθή, αρκεί νά ξαναδιαβάσή προσεκτικά δσα πέρυσι 
έγραψα (Άρχ. Θρακ. Θησ. 18, 354) καί νά τά παραβολή και με δσα εφέτος 
γράφω (βλέπε πιο πάνω σελ. 240—241 καί ιδίως σελ. 246).

Θά μπορούσα νά γράψω πολλά ακόμη, διαρκώς διορθώνοντας λάθη τοΰ 
κ. Μανούσακα. Σωστότερο δμως είναι, νομίζω, νά θεωρήσουμε τις γνώμες 
του σά νά έχουν ομαδικά καί αυτόματα δλες τους άνατραπή. ’Έτσι, μέ την 
αντικατάσταση μόνο τών προσώπων, θά βρή καί την επαλήθευσή της ή 
φράση πού ό κ. Μανουσακας έγραψε γιά μένα : « ’Απ’ δλη την επιχειρημα
τολογία του τίποτε δεν άπόμεινε δρθιο» (Λαογρ, 15, 363). "Άν ό κ. Μάνου· 
σακας δέ σύμφωνη σ' αυτό μου τό συμπέρασμα, τον παρακαλώ νά μου υπό
δειξη ποιά σημεία τών ερμηνειών του έχει την εντύπωση πώς εξακολουθούν 
ακόμη νά ισχύουν, καί θά εξηγήσω τούς λόγους γιά τούς οποίους τά θεωρώ 
λανθασμένα καί άχρηστα γιά τη λαογραφική ερευνά.

Μπορεί κανείς τώρα νά άξιολογήση τή συμβολή τού κ. Μανούσακα στην 
έρευνα τοΰ εξεταζόμενου τραγουδιού, γιά τό όποιο δημοσίευσε 85 ολόκληρες 
σελίδες. Είναι ή έξης : Μάζεψε τό υλικό καί άρχισε κατόπι νά τό έρμηνεύη, 
ξεκινώντας δμως κάϋε φορά προς την ανάποδη κατεύΰννση. Ξεκίνησε ανά
ποδα, από τις εκβολές τοΰ ποταμιού προς τις πηγές. Φρόντισε δμως νά κάμη 
καί συλλογή επιθέτων καί χαρακτηρισμών καί κρίσεων γιά παραδοξολογίες 
καί γιά άγνοια πραγμάτων, πού συχνά κάθε τόσο τις επιρρίπτει βιαστικά 
καί απρόσεκτα εναντίον τού συζητητοΰ του. Τό αποτέλεσμα ήταν πώς, κατά 
μια τραγική ειρωνεία1) τής τύχης, δλοι αυτοί ο! χαρακτηρισμοί εφαρμόζονται 
μέ απόλυτη επιτυχία πάνω στή δική του επιχειρηματολογία.

Τό χειρότερο δμως είναι πώς δλος ό θρίαμβος υπήρξε εφήμερος. Ποτέ 
μιά θεωρία δέν εχει ξαναγίνει νά προβληθή τόσο περήφανη καί επιτιμητική, 
και πριν πέραση εβδομάδα από τήν εμφάνισή της (βλέπε πιο πάνω, σελ. 
226 σημ. 1) νά έχη σωριαστή σε άχρηστα ερείπια. Γιατί τί μπορεί νά χρη- 
σιμεύση τώρα ή προσπάθεια καί ή ερμηνεία τοΰ κ. Μανούσακα ; 'Απλώς 
σάν ενα κλασσικό «παράδειγμα προς αποφυγήν». "Αρχισε καί τον απασχολεί 
επί επτά ολόκληρα χρόνια («Παρίσι, 'Ιούλιος 1948 — "Αθήνα, Δεκέμβριος 
1951» έτσι καθορίζεται στή Λαογρ. 14, 52. Καί πάλι τώρα « ’Αθήνα, "Ιού
λιος 1954», βλ. Λαογρ. 15, 370). Καί τέλος τί απομένει ; "Ιδού : 1) Μιά 
συγκέντρωση υλικού, πού σχεδόν ολόκληρο προϋπήρχε στον οικείο φάκελλο 
τοΰ Λαογραφικοΰ "Αρχείου. 2) ’Ένα κεφάλαιο γιά τήν ιστορία τής Φραγκο
κρατίας, ’ίσως χρήσιμο γιά ιστορικούς, (βλέπε Λαογρ. 14, 37—45), όλότελα 
δμως άχρηστο γιά λαογράφους καί γιά τό περιοδικό «Λαογραφία». 3) Μα-

1 ) Άπό τυπογραφικό λάθος ή λέξη «ειρωνεία» έχει γραφή λανθασμένα πιο 
πάνω στις σελίδες 255 καί 256.
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ταιοπονία για φανταστικές λύσεις καί για αμάρτυρες νεκραναστάσεις 'Ιστο
ρικών τραγουδιών, σά νά είναι μυθικοί Άλφειοί πού εξαφανίζονται καί ξε
φυτρώνουν πάλι,δμως αλλιώς σέ μορφή, σ’ άλλους μακρυνούς τόπους καί σ’ 
άλλους μακρυνούς αιώνες.Λύσεις δηλ. ανύπαρκτες, «πού τις διέπει αμφίβολη 
λογική θεμελίωση» (Λαογρ 15, 360) καί δμως πού ό συγγραφέας τους δέ 
διστάζει νά καυχάται πώς τις ανακάλυψε «εφαρμόζοντας αυστηρή φιλολογική 
μέθοδο» (Λαογρ. 15, 370). 4) Αρκετές παραπομπές, πού δταν εξεταστούν 
προσεκτικά άποδεικνύονται άσχετες μέ τό θέμα ή γραμμένες λανθασμένα.

- Ε'
Απομένει δμως καί κάτι άλλο ακόμη, τό ύφος. Γράφοντας πέρυσι για 

τήν εργασία τού κ. Μανούσακα, μίλησα πάντοτε μέ ευγένεια καί σεβασμό 
για το πρόσωπό του. (Βλέπε Άρχεϊον Θρακικον Θηοανρον 18, σελ. 340, 
341, 343, 345). Εφέτος ό κ. Μανούσακας άπαντά μέ προσβλητικές φράσεις 
για τό πρόσωπο τού συζητητού του (βλέπε σέ διάφορα σημεία, ιδίως δμως 
πολλά στή Λαογρ. 15, σελ. 337), καί μέ μυκτηρισμούς καί λοιδορίες (βλέπε 
Λαογρ. 15,367, 366, 342 καί σέ πολλά άλλα σημεία). Νομίζω δτι είχε στοι
χειώδη υποχρέωση νά άνταποδώση τήν ευγένεια καί τό σεβασμό, πού πρώ
τος τού είχε δείξει ό συζητητής του '). 1

1) Νομίζω δμως ότι καί τό επίσημο περιοδικό μας «Λ αογραφ ία»  δεν έπρεπε 
■νά έπιτρέψη νά δημοσιευθοΰν τά σημεία εκείνα τής εργασίας τοΰ κ. Μανούσακα, 
δηλώνοντας στο συγγραφέα τους δτι λοιδορίες καί φράσεις πού θίγουν προσωπικά 
δεν έ'χουν θέση στο περιοδικό. "Οτι τούτο ήταν καί ή προσωπική θέση τού 'Ιδρυ- 
τοΰ τής «Λαογραφίας» πιστοποιείται καί άπδ τήν αντίδραση πού ο ίδ ιο ς  ό Ν ικό 
λαος Π ολ ίτης  έδειξε σέ παρόμοια περίπτωση λοιδοριών εναντίον του. (Βλέπε Λαο
γ ραφ ία  2, 486 «Περί τίνος λιβέλλου» όπου ό Ν. Πολίτης, επειδή ό επικριτής του 
«έκτρέπεται εις δεινοτάτσς λοιδορίας» επιρρίπτει τήν ευθύνη καί προς τήν Εται
ρεία πού «ένέκρινε νά ρυπάνη τάς σελίδας τοΰ επιστημονικού οργάνου αυτής διά 
τοιούτων δημοσιευμάτων»).

Πιστεύο.) δτι ή στάση τότε τοΰ Ν. Πολίτη καθιερώνει μιά παράδοση πού ή 
σημερινή Διεύθυνση τής «Λαογραφίας» θά έπρεπε νά τή συνεχίζη. Σέ λάθη όλοι 
ενδέχεται νά ύποπέσουμε καί ή μοίρα των ανθρωπίνων είναι εφήμερη καί άστατη. 
Ό σεβασμός δμως προς τις γνώμες καί προπαντός προς τό πρόσωπο τοΰ άλλου οφεί
λει νά είναι ή πρώτη μας φροντίδα. Γιά τούς πιο πάνω ισχυρούς λόγους, καί διότι 
είμαι καί εγώ μέλος τής Λαογραφικής Εταιρείας, ζητώ καί περιμένω από τή Διεύ
θυνση τοΰ περιοδικού «Λ αογραφ ία »  νά δηλώση στον υπό εκτύπωση 15ο τόμο δτι 
δέν εγκρίνει τό ανάρμοστο μερικών εκφράσεων πού ξέφυγαν τήν προσοχή της καί 
δημοσιεύτηκαν μέσα στή μελέτη τοΰ κ. Μανούσακα. (Βλέπε δτι καί ή Έφορευτι '.ή 
Επιτροπή τοΰ Περιοδικού « ’ΑΦηνα» έχει κάμει παρόμοια δήλωση, ’Α'&ηνα 48, 1988, 
σελ. 277). Μέ τήν ευκαιρία θά τήν παρακαλοϋσα νά άναγγείλη, στό ίδιο ή σ’ άλλο 
μέρος, δτι θά δημοσιεύση στον επόμενο τόμο τοΰ περιοδικού καί σύντομη πού 
θά έτοιμάσιο έκθεση τής ίδικής μου ερμηνείας, ώστε οί αναγνώστες τής «Λαογρα
φίας» νά μποροΰν νά έχουν στή διάθεσή τους καί τις δυό πού διατυπάιθηκαν γιά 
τό ίδιο πρόβλημα θεωρίες.



ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΦΙΛΙΤΠΤΟΥΤΓΟΛΕΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΖ' ΑΙΩΝΑ

A

Ή  Φ ι λ ι π π ο ΰ π ο λ ις, ή ιστορική πρωτεύουσα τής ’Ανατολικής 
Ρωμυλίας, επί αναπεπταμένης και ευφόρου πεδιάδος κείμενη και υπό τοΰ 
"Εβρου διαρρεομένη, ή αείποτε άχμάζουσαν ελληνικήν Κοινότητα κατά τον πλη
θυσμόν, τό έμπόριον και τήν πνευματικήν κίνησιν αναδείξασα, είναι σήμε
ρον ή δεύτερα πόλις τής Βουλγαρίας εις τον νομόν Πλόβδηφ. Τύ ελληνικόν 
όνομά της ωφειλεν εις τον βασιλέα Φίλιππον Β' τον Μακεδόνα. ’Από τους 
Θράκας ή πόλις περιήλθε διαδοχιχώς εις τους Μαχεδόνας, πάλιν εις τούς 
Θράκας, τούς Ρωμαίους, ύπέστη καταστροφάς κατά τούς μέσους αιώνας υπό 
επιδρομέων, ιδία των Γότθων καί θύννων, ήχμαζε δέ μεγάλως κατά τούς 
αύτοκρατορικούς χρόνους. Αλλά κατοικηθεΐσα υπό Άρμενίατν παρεδόθη ύπ5 
αυτών εις τούς Βουλγάρους μετά τήν άλωσιν τής Κων)πόλεως υπό τών Φράγ
κων και μέγα μέρος τοΰ ελληνικού πληθυσμού τότε κατεσφάγη ώμώς. Έ- 
πανήλθεν εν τοΰτοις υπό τύ Βυζάντιον μετά τήν έκδίωξιν τών Φράγκων καί 
παρέμεινε μέχρι τού 1363, δτε περιήλθεν εις χεΐρας τών Τούρκων. Άλλ’ δ 
ελληνικός πληθυσμός τής πόλεως διαρκώς διέρρεεν, τοστε άρχομένου τού 19ου 
αίώνος τούς κατοίκους άπήρτιζον πολλών εθνών τμήματα, έν οις και εξελλη- 
νισθέντες Βούλγαροι. Βραδυτερον ή ϊδρυσις ιδίας βουλγαρικής κοινότητος, 
έξαρτωμένης εκ τής Βουλγαρικής Εξαρχίας, ή αύτονόμησις τής ’Ανατολικής 
Ρωμυλίας, ή έ'νωσις αυτής μετά τής ηγεμονίας τής Βουλγαρίας καί άλλα γε
γονότα προητοίμασαν τήν κατάλυσιν τής Έλλην. Κοινότητος καί τής έν αυτή 
έπικρατούσης τάξεοος, ακολούθως δέ τον άτακτον εκπατρισμόν τών Φιλιππου- 
πολιτών, προ τής ωμής διώξεως. ’ Ετσι ή μαρτυρική αυτή πόλις, ή στενά- 
ζουσα σήμερον υπό τον επαχθή ζυγόν, θά παραμένη φωτεινόν εθνικόν σύμ- 
βολον τού έξοχου πολιτισμού πού άνεπτύχθη εις τό γνήσιον τούτο θρακικόν 
τμήμα τής μεγάλης πατρίδος καί θ.ά λαμπρύνη τήν ιστορίαν της *). 1

1) Κ. Ο ι κ ο ν ό μ ο  υ, ίερέως, ‘Ίστορικο-γεωγραφική περιγραφή της επαρχίας 
Φιλιππουπόλεως, Βιέννη 1819. — Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά, Ίστοριογεωγραφική περιγραφή 
τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη 185], Ενδιαφέρουσας μελέτας εις τό προσφι
λές τούτο τμήμα τής Θράκης άφιέρωσεν ό μακαρίτης Μυρτυλ. Άποστολίδης (βλ. τήν 
βιβλιογραφίαν τών έργων του υπό Πολ. Παπαχριστοδούλου, «Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ 
Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού», τόμ. ΙΓ (1941—42), σελ. 278 κέξ.). Προχεί
ρους βλ. τό σύντομον, άλλα περιεκτικόν διάγραμμα τής ιστορίας τής Φιλιππουπόλεοος 
υπό 3Α χ ι λ. Σ α μ ο θ  ρ ά κ η, Λεξικόν Γεωγραφικόν καί Ιστορικόν τής Θράκης, 
Άρχ. Θρ. Λαογρ. Γλωσ. Θησ., τόμ. ΙΒ' (1945—46), σελ. 345—347. Διά τήν εκκλησία-
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Ό κατά to τέλος του 16ου αιώνος διατελών μητροπολίτης Φιλιππουπό- 
λεως Δ α μ α σ κ η ν ό ς 1) ονομάζεται εις τινα επιγραφήν τής μονής Πε· 
τριτσονιτίσσης εν τή επαρχία Ροδόπης πρώην Φιλιππουπόλεως * 1 2 3), ήδη τό έτος 
1601.Έκ τοΰτου εϊχάζομεν, δτι οΰτος, διά λόγους γήρατος πιθανώς, παραι
τηθείς του θρόνου τής Φιλιππουπόλεως, έφησύχαζεν εις την έν λόγω μονήν. 
Ή  εικασία ένισχυεται κα'ι εκ του λόγου, δτι διάδοχος τοϋ Δαμασκηνού ύπήρ- 
ξεν δ διατελέσας ηγούμενος τής αυτής μονής Δ α ν ι ή λ 8), υπέρ του οποίου 
ίσως παρητήθη ούτος, προ τοϋ έτους 1601, δτε ηγούμενος τής μονής διετέλει 
δ Ματθαίος. Ό  Δανιήλ δμως και μητροπολίτης γενόμενος ζιυηρώς ενδιεφέ- 
ρετο διά τήν μονήν τής-μετάνοιας αυτού, άποβάς μάλιστα νέος κτίτιορ αυ
τής, διό κα'ι ώς τοιοϋτος μνημονεύεται μετά των γονέων του Μιχαήλ και Κυ* 
ράτσας4 * *).Εναντίον τοΰ Δανιήλ υπάρχει δεινή επί μοιχεία κατηγορία υπό αγνώ
στου προσώπου, πάντως προερχομένου έκ τοϋ εκκλησιαστικού κύκλου. Ή  κα
τηγορία, κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ έτους 1609 ύποβληθεισα γραπτώς προς τήν 
πατριαρχικήν Σύνοδον και καταχωρισθεΐσα εις τον οΐκεΐον κώδικα, έχει ως 
ακολούθως :

«Έ ν έτει ,ζριηΦ (1609), μηνι Όκτο.)βρίορ ιβ' ΐνδ. η', διά τοϋ ιδιοχεί
ρου γράμματος μαρτυρώ, δτι έντυχόντος μου κατά πάροδον προ δύο χρόνων 
και δύο μηνών έν τή έπαρχία τής Φιλιππουπόλεως και ευρισκόμενος ένδον 
τής μητροπόλεως, ειδον οφθαλμοφανούς τον έκεΐσε άρχιερ ατεύοντα κυρ—Δα

στικήν ιστορίαν προ πάντων βλ. Ρ. M o u t a f t s c h i e  w, Περί τής εκκλησια
στικής γεωγραφίας τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως (βουλγαριστί), εις τον πανηγυρικόν 
τόμον τής 80ετηρίδος προς τιμήν τοϋ μητροπολίτου τής Πλύβδηλ Μαξίμου, Σόφια 
1931, σελ. 87—97. Τήν δυσπρόσιτον μελέτην ταύτην έχρησιμοποίησεν ό Κ. Μυρτίλος 
Άποστολίδης, βλέπε κατωτέρω.

1) Κ. Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Ή ιερά τής Φιλιππουπόλετος μητρόπολις 
καί οί κιοδίκες αυτής, «Άρχεΐον Θρακικοϋ Γλουσσικοΰ καί Λαογραφικοΰ Θησαυροΰ», 
τόμ Δ' (1937—38), σελ. 12.—Μ ι λ τ. Σ τ α μ ο ύ λ η, Συμβολή εις τήν ιστορίαν των 
Εκκλησιών τής Θράκης, «Θρακικά» τόμ. ΙΔ' (1940), σ. 183.—Ύπό τοΰ μητροπολίτου 
Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  Επισκοπικοί κατάλογοι Βορείου Θράκης, «Θρακικά», τ. 
Η' (1937), σελ. 183 κέξ. καί ύπό τοΰ Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, ’Επισκοπικοί κατά
λογοι, «Έπετηρίς “Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. ΙΒ' (1936), σελ. 221—229, 
δέν αναγράφεται.

2) Ό Δαμασκηνός άνέλαβε τήν δαπάνην τής κατασκευής μιας μαρμαροτραπέζης 
τής μονής, επί τών ημερών τοΰ ηγουμένου αυτής Ματθαίου. Τήν σχετικήν επιγραφήν 
έξέδωκεν ό Βούλγαρος Ίβάν Γιόσεφ, επανεκδίδει δε έξ αύτοΰ ό Μυρτ. Άποστολίδης, 
ενύ’ άνωτ., σελ. 12 , ύποσημ. 8.

3) Μυ ρ τ .  Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ 12. — Μ. Σ τ α μ ο ύ λ η, 
ένΌ·’ άνωτ., σελ. 183.

4) Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 12.—Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ ,  Περί
τής μονής τής Κοιμήσεως τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου τής Πετριτσονιτίσσης, «Θρακι
κά», τόμ. Ζ' (1936), σελ. 51—82, ίδια σελ. 52 κέξ.
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νιήλ εν εν'ι κελλίφ μοιχεΰοντα και μετά τίνος γυναικύς συμμειγνυμενον και 
μοιχεΰοντα αυτήν, οπερ και δ ήμετερος υπηρέτης Βασίλης αΰτοψεί έθεάσατο. 
Τούτο μαρτυρώ ενώπιον Θεοΰ φιλαλήθους, δπερ έδεξάμην και άφορισμόν και 
δΓ ωμοφορίου και επιτραχηλίου παρά του οικουμενικού δεσπότου, έμπρο
σθεν των καθευρεθέντων πανιερωτάτων αρχιερέων και λογιωτάτων. κληρικών 
τής Μεγάλης Εκκλησίας και υπογράφομαι ιδιοχείρους» *).

Κατόπιν τής ανωτέρω κατηγορίας 6 Δανιήλ πιθανώτατα καθηρέθη. Άντ 
αυιοϋ, ως φαίνεται, έχειροτονήθη δ Ί  ω ά σ α φ, τον όποιον οΐ άσχοληθέν- 
τες περί τής μητροπόλειος Φιλιππουπόλεως σημειυϋν άπαντώντα από του 
’Ιουνίου 1608 1 2 3), δηλ. προ τής κατά του Δανιήλ επιβαρυντικής μαρτυρίας,· 
ήν εϊδομεν. ’Έκτοτε δ Ίωάσαφ άπαντα εις συνοδ. σιγίλλιον, κατά τήν β' πα- 
τριαρχείαν Νεοφύτου Β' άπολυθέν κατ’ Ιανουάριον του έτους 1612, ΐνδ. Γ, 
υπέρ τής μονής Έπανουκαστριτίσσης του Βουλκάνου εν Μεσσηνία °) και εις 
έγγραφον άναφερόμενον εις τήν άπόσπασιν χωρίων από τήν μητρόπολιν Φι
λίππων και Δράμας και πάλιν ενωθέντων μετ’ αυτής, κατ’ Ιούνιον του έτους 
1614, ΐνδ. ιβ' 4). Κατά τό έτος 1620, συνοδικόν μέλος τυγχάνουν τής πατρι
αρχικής Συνόδου υπογράφει τή 4 Νοεμβρίου τό υπόμνημα τής εκλογής του 
από ’Αλεξάνδρειάς Κυρίλλου Α" του Λουκάρεως εις τον οΐκουμ. θρόνον 5), 
τή 30 δε ΐδίου ομοιον εκλογής του διαδόχου τοϋ Λουκάρεως Γερασίμου 
εις τον εν ’Αλεξανδρεία πατρ. θρόνον 6). Κατ’ Αύγουστον 1621 υπογράφει 
σιγίλλιον τοϋ ΐδίου πατριάρχου, περί τής ’ Εξαρχίας Πυργίου και Βολισσοϋ 
έν Χίφ 7). Τό 1623 υπογράφει σιγίλλιον ’Ανθίμου Β' προς έπικΰρωσιν τοϋ

1) Πατρ. "Ιεροσολύμων Δ ο σ ιθ· έ ο υ, Νομική Συναγωγή, φ. 190α (Βλ. Κ. Ν. 
Σ ά θ· α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', έν Βενετία 1872, σελ. 556, δπου έν τή πε- 
ριλήψει των έγγραφων τής συλλογής ή μαρτυρία αυτή δέν σημειοΰται).

2) "Υπό του Μ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ένθ·’ άνιοτ., σελ. 12—13, ό Ίωάσαφ ση'
μειοϋται ώς διάδοχος τοϋ Δαμασκηνού, εκ παραδρομής βεβαίως. "Υπό τοϋ Μ. Σ τ α- 
μ ο ύ λ η, έ'νθ’ άνωτ., σελ. 183, μεταξύ Δανιήλ καί Ίτοάσαφ αναγράφεται άλλως ά- 
γνωστος μητροπολίτης Παρθ'ένιος. Πρβλ. καί μητρ. Σάρδεοιν Γ ε ρ μ α ν ο ϋ, ένθ’ 
άνωτ., «Θρακικά», τόμ. Η', σελ. 184, ί

3) Έκ τοϋ ύπ’ άριθ. Α σελ. 58 πατρ. Κωδικός. Βλ. Γ ε ν ν α δ ί ο υ  Μ. Ά-  
ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ ,  μητροπ. 'Ηλιουπόλεως καί Θείρων, Φωτίειος Βιβλιοθήκη) 
μέρ. Α', έν Κ)πόλει 1933, σελ. 158—159.

4) Α ύ τ ό θ’ ι, σελ. 75. Έκ τοϋ πατρ. Κωδικός Α σελ. 70.
5) Άρχιμ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  Δ ε λ ι κ ά ν η, Τά έν τοΐς κιόδιξι τοϋ Πατριαρ

χικού ’Αρχειοφυλακίου σώζομε να έπίσημα έκκλησιαστικά έγγραφα τά άφορώντα εις 
τάς σχέσεις τοϋ Οΐκουμ. Πατριαρχείου πρός τάς Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιό
χειας, ’Ιεροσολύμων καί Κύπρου, έν Κ)πόλει 1904, σελ. 3—4.

6) Α ύ τ ό θ’ ι, σελ. 5 —6.
7) Άρχιμ. Ί  ω ά ν ν ο υ Μ. Ά  ν δ ρ ε ά δ ο υ, Ιστορία τής έν Χ ίφ όρθοδό'

ξου Εκκλησίας, Ά θήνησιν 1940, σελ. LXXXVI. Ί  ω α κ ε ί μ Φ ο ρ ο π ο ύ λ ο υ,
Έγγραφα τοϋ πατρ. ’Αρχειοφυλακίου, «Έκκλ, ’Αλήθεια» τόμ. ΙΘ' (1899), σελ. 60.
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προηγουμένου *). Επομένως δ αναφερόμενος ώς Φιλιππουπόλεως Κλήμης, 
κατά Μάϊον του 1611 1 2 * 4) δεν είναι ειμή Φιλίππων Κλήμης, δ δέ Καισάριος, 
ανύπαρκτον πρόσωπον.

Ό Ίωάσαφ έποίμανε την κληρωδεΐσαν αύτφ επαρχίαν μέχρι του θα
νάτου του, έπισυμβάντος κατά τό έτος 1627. Κατά Μάρτιον τοϋ έτους τού
του έξελέγη διάδοχος αύτοΰ δ πρώην Δρύστρας Μ ε λ έ τ ι ο ς ®). Οΰτος ει- 
χεν εκπέσει της μητροπόλεως αυτού καθαιρεθείς, άλλα «κατά μεγάλην μακρο- 
θυμίαν τής Εκκλησίας» συνεχωρήθη μέν εις τό μεταξύ, δεν άποκατέστη δμως 
εις Δρύστραν, διότι άντ’ αυτού ειχεν εκλεγή μητροπολίτης ’Ιωακείμ, δστις 
καί ούτος μετ’ ού πολύ καθηρέθη Ί· Τούς προ τού Μελετίου έκ παρανοή- 
σεως άναγραφομένους εις τον κατάλογον τής έν λόγω μητροπόλεως αρχιερείς 
Νεόφυτον, Καλλίνικον καί Κλήμην δ), ανήκοντας εις μεταγενεστέρους χρό
νους, άποκατέστησεν ήδη δ μακαρίτης Μυρ.’Αποστολίδης εις την οικείαν σει
ράν0).’Αλλά καί εις την μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως δ πρ. Δρύστρας Μελέτιος 
δεν παρέμεινεν επί πολύ, διότι εβαρύνετο μέ πολλά αμαρτήματα, συνεπείς 
των δποία>ν καί καθηρέθη τον ’Ιούνιον 1628, υπό συγκροτηθείσης Συνόδου, 
επί πατρ. Κυρίλλου Ά' τού Λουκάρεως, χαρακτηριζόμενος ως άρπαξ, φιλο
χρήματος, απειθής κλπ., μετά γυναικός συζών καί ενώπιον τής Συνόδου μή 
προσερχόμενος, καίτοι εκαλείτο, διά ν ’ άπολογηθή. ’Ιδού ή καθαίρεσις 7) : 

Κύριλλος έλέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 
και οικουμενικός Πατριάρχης.
“Οτι μέν των πλημμελημάτων τά μέν καιρίαν έστί την πληγήν επάγοντα 

καί θεραπείας άπασι τοις αύτοίς εγκαλυνδουμένοις καί χαίρουσιν άνε- 
5 πίδεκτα, τά δέ συγγνωστά καί ΐάσεως τυχεϊν ενδεχόμενα, τοΐς πάσι δή- 

λον- οτι δέ δ δπωσδήπως μικρού πρότερον χρηματίσας μητροπολίτης Φι· 
λιππουπόλεως Μελέτιος, μετά τον τού κυρ Ίωάσαφ θάνατον, ύπέσχετο

1) Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 61.—Ί ω. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ ,  ένθ·1 άνωτ., σ. EXXXVIII.
2) F r, M i c l o s i c  h— J. M u l l e r ,  Acta et diplomata Graeca liredii- 

aevi sacra et profana, τόμ. E', Vindobonae 1887, σελ. 148. — Μ. Σ τ α μ ο ό λ η ,  
ενΟ1’ άνωτ., σελ. 183.

8) Πατρ. Τεροσολύμοον Δ ο σ ι ' θ ' έ ο υ ,  Νομική Συναγωγή, φ. 310β (πρβλ. 
Κ. Ν. Σ ά 0’ α, ενΟ·’ άνωτ., σελ. 566).—Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  ενθ’ άνωτ., 
σελ. 181.

4) Νομική Συναγωγή, φ. 309αβ, 310β—311α.—Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ϋ, 
ενΟ·’ άνωτ., σελ. 137—138, ύποσ. 6.

5) Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά, 'Ιστορικογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιπ- 
πουπόλεως, Βιέννη 1851, σελ. 40.—Β. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, ένθ·’ άνωτ., ΕΕΒΣπ., τόμ. 
1Β' (1936), σελ. 224.—Μ. Σ τ α μ ο ύ λ η, ενΟ·’ άνιοτ., σελ. 183.

6) Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ένθ·’ άνωτ., ΑΘΛΓΘ, τόμ. Δ' (1937—38), σ. 
13, ύποσ. 11.

7) Νομική Συναγωγή, φ. 312α (Κ. Ν. Σ ά ΰ· α, ένθ·5 6 άνωτ., σελ. 566),
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μέν ούκ άπανθρώπως πολιτευθήναι και ποιμάναι, κυβέρνησών to έμπι- 
στευθέν αύτφ λογικόν του Χρίστου ποίμνιον, τοΐς ψυχωφελέσιν αύτοΰ 

10 λόγοις και παραδείγμασι θεοφιλώς καί θεαρέστως, έψεύσατο δ’δλως παρά 
τε θεφ και ανθρώπους και τούτο καταφανές.Έξ δτου γάρ των τήδε άπέ- 
στη τής μητροπόλεως έπιβάς, μήδ5 ανθρώπους αισχυνθείς, μήδ’ ιερούς 
νόμους αϊδεσθείς, μήτε Θεόν φοβηθείς, ούκ έπαύσατο καθ’ ημέραν τούς 
εν τή επαρχία ταΰτη καταδυναστεΰειν χριστιανούς και αύτοϊς επιτιθέναι 

15 βάρη και φορτία δυσβάστακτα, παντί τρόπω και μηχανή σπεύδων και σθέ- 
Λ'ει αδικίας και αρπαγής άποθησαυρίσαι χρήματα, επ’ ούδενί χρησίμφ. Δι= 
α των άτοπων αύτοΰ έργα πολλάκις ήμιν διαμηνυθείς έλθεΤν απολογίαν 
δούναι τοΐς αυτού καταβοώσι και κατοδυρομένοις καί κλαίουστν ού κα- 
τεδέξατο, ε'χων δέ προς τούτοις γυναίκα, κάλλει μερικάς ύπερφέρουοαν, 

20 σύνευνον, όμοτράπεζον αύτφ καί συνοδοιπόρον, των ιερών νόμων αυτόν 
ταύτη συνδιαιτάσθαι μή συγχωρούντων, ής καί ή συνοίκησις αυτόν ζη· 
μιωθήναι μεγάλους ούκ άπηξίωσε. Νουθετηθείς αυτής άποστήναι, ούδ’ εις 
νούν έθετο τήν παραίνεσιν. Ταύτα τοίνυν καί πολλά τοΰτοις παραπλήσια 
των άτοπων έογασάμενον άλλα, ως (ομολόγησαν εν δρκφ πολλοί καί 

25 τής επαρχίας ταΰτης χριστιανών καί χρησίμοον άνδρών, τόν θεόν φοβου- 
μένων καί μή δεκαζόντων τήν αλήθειαν, μάλλον δέ καί τών ήδη κρα
τουντών έκεΐσε πολλοί τών παρανόμων αύτοΰ άγασάμενοι έργων, ού μό
νον έγγράφως ταύτα μαθεΐν ήμιν παραδεδώκασιν, άλλα και τού ζήν αύ· 
τόν ανάξιον είναι λέγουσιν, ή μετριότης ημών συνόδου αρκετής συγκρο- 

30 τηθείσης ΐερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ πνευματι 
αγαπητών αδελφών καί συλλειτουργών τής ημών μετριότητας, αρχιεπι
σκόπων τε καί επισκόπων, καθήρε καί γεγυμνωμένον πάντη πάσης αρ
χιερατικής ένεογείας καί τάξεως άπεκατέστησε καί τού είναι καί λέγεσθαι 
αύτόν τούντεύθεν μητροπολίτην εστέρησε καί τού θρόνου τής μητροπό- 

35 λεως Φιλιππουπόλεως εις τό παντελές άπεξένωσε, μηδεμίαν λοιπόν έχοντος 
αύτοΰ ελπίδα καί προσδοκίαν έπιβήναι αύτής τής αρχής εις τόν εξής άπαντα 
αιώνα, συνοδικώς άπεφηνάμεθα ψήφορ τών ΐερωτάτων μητροπολιτών χει- 
ροτονηθήναι άνώ αύτοΰ έτερον γνήσιον μητροπολίτην τής επαρχίας ταυτης. 
Έ πί γάρ τή τούτου διηνεκεΐ μνήμη καί ασφαλεία εγράφη ή παρούσα 

40 κατ' αύτοΰ καθαίρεσις καί κατεστροόθη έν τφδε τφ ίερφ κώδικι τής καθ' 
ημάς τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, έν έτει ζΦ ρΦ λΦ στΦ (1628) 
μηνί Ίουνίω κε'.
Α ντί τού καθαιρεθέντος Μελετίου τή 27 Ιουνίου 1628 έξελέγη νέος μη

τροπολίτης Φιλιππουπόλεως ό από Άγχιάλου Χ ρ ι σ  τ ο φ ό ρ ο ς 1). Ούτος

1) Τό υπόμνημα τής εκλογής αύτοΰ έν τή Νομική Συναγωγή, ψ. 312α, (Κ. Ν.
Σ ά θ  α, ένθ’ άνωτ., σελ. 566). — Μητρ. Σάρδετον Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  έ'νθ’ άνωτ., σελ.
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εις Άγχίαλον παρέμεινεν από του έτους 1628 J). Χαρακτηρίζεται ως απλούς 
αγράμματος άρχιερεύς εκ πληροφοριών τοΰ κά) δικός της μητροπόλεώς του 2). 
Εις τον κώδικα τοΰτον, φυλασσόμενον άλλοτε εις την βιβλιοθήκην τοΰ πα- 
τριάρχου Φοιτιου Β', είχε καταχωρισθή ϊδιοχείρως υπό τοΰ Χριστόφορου 
διαζΰγιον, χρονολογούμενων από τοΰ έτους 16343). Κατά Μάϊον τοΰ 1635 υπο
γράφει συνοδ. τόμον επί πατριάρχου Κυρίλλου Β' τοΰ από Βερροία: εξ άρ
θρων 8, κατακεχωρισμενον εις φ. 40—43 τοΰ ύπ’ άριθ. 4 χειρογράφου τοΰ 
έν Κων)πόλει 'Αγιοταφιτικοΰ Μετοχιού4). Κατά Σεπτέμβριον 1636, ό Χρι
στόφορος επιμαρτυρεί μετ’ άλλων αρχιερέων περί τινων χωρίων της μητρο- 
πόλεως Άγχιάλου, κατά τοΰ άντιποιουμένου Πρεσλάβας Καλλινίκου, κα
τόπιν δ’ αΰτοΰ προσαρτώνται καί αΰθις τω Άγχιάλου 5). Μετ’ ου πολύ ό 
Χριστοφόρος άπέθανεν. Εις διαδοχήν αΰτοΰ εξελέγη ό αρχιδιάκονος τοΰ 
πατρ. Κυρίλλου τοΰ Κονταρη Γ α β ρ ι η λ, κατά Δεκέμβριον τοΰ 1636, επί 
πατρ. Νεοφύτου Γ'. Έ νφ  δμως ό Γαβριήλ είχε χειροτονηθή, επειδή προ- 
υπηρχε ρητή συνοδ. άπόφασις νά δοθή ή Φιλιππούπολις εις τον πρώην Κό
ρινθου Κ ύ ρ ι λ λ ο ν ,  ευρισκόμενον εκτός έδρας, ήδη διά συνοδ. πράξεως 
επί τοΰ ΐδίου πατριάρχου Νεοφύτου Γ', κατ’ "Ιανουάριον τοΰ 1637, ό μεν 
πρ. Κορίνθου Κύριλλος άποκαθίσταται εις την μητρόπολιν Φιλιππουπό- 
λεως, ό δέ Γαβριήλ, καίτοι χειροτονηθείς, παραμένει δλως απροστάτευτος. 
’Ιδού ή πράξις β).

« ’Επειδή ή άγιθ3τάτη μητρόπολις Φιλιππουπόλεως έμεινεν απροστάτευ
τος, ώς τοΰ έν αυτή άρχιερατεύοντος κυρίου Χριστοφόρου άποθανόντος, 1

184. —Γ ε ν α δ. Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ ,  Φωτίειος Βιβλιοθήκη, μέρ. Α' σελ. 237.— 
Μ η ν ά Δ. X α μ ο υ δ ο π ο ΰ λ ο υ, ’Αρχιερατικά! έναλλαγα! από ’Ιουνίου 1618 
άχρις ’Οκτωβρίου τοΰ 1671, "«Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. Β' (1881—82), σελ. 669.

1) Ά  δ. Δ ι α μ α ν τ ο π ο υ λ ο υ, Κατάλογος επισκόπων και μητροπολιτών 
’Αγχιάλου, «Θρακικά, τόμ. Θ' (1938), σελ. 174.

2) ΙΥ,Τ σ ο υ_,κ α λ α, ένθ’ άνωτ., σελ. 82.
3) 1 ε ν. Ά  ρ α μ π α τ ζ ύ γ λ ο υ, ενθ’ άνωτ., μέρος Α',.. σελ. 172 ύποσ. 4̂  

μέρος Β', σελ. 51, 165.
4) Λ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, 

τόμ. Δ','έν Πετρουπόλει 1899, σ. 18.
5) Νομική Συναγωγή, φ. 3ΐ4β -31δα. —Γ εν . Ά  ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, ένθ’ 

άνωτ., μέρ. Α', σελ. 159—161.
6) Νομική Συναγωγή, φ. 319β—320α (Κ. Ν. Σ ά θ  α, ένθ’ άνωτ., σελ. 572).— 

Κωδ. Πατρ. Α [333], σελ. 299. Βλ. Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ό  ϋ, ένθ. άνωτ., σ·
185. —Β. Λ. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 225. — Μ. Δ. X α μ ο υ δ ο π ο ύ' 
λ ο υ, ενθ·’ ανωτ., σελ. 6 (0.—'Υπό τοΰ μακαρίτου Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Μητροπολιτών Φι- 
λιππουπόλεως σημειιόματα, «Έκκλ. Άλήθ.», τόμ. ΛΓ' (1913), σελ. 387, άναφέρεται 
δτι ό Γαβριήλ έχρημάτισεν άρχιδιάκονος τοΰ πατρ. Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως. Ά λλ ’ 
ε’ίτε Κυρίλλου τοΰ Λ' είτε τοΰ Β' υπήρξε ν άρχιδιάκονος, όταν ό πρ. Κορίνθου άντε- 
ποιεΐτο την Φιλιππούπολιν, υπό ουδετέρου τούτων ύπεστηοίχθη.
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ημείς τε κα'ι ή ιερά των αρχιερέων σύνοδος άπεφήνατο λόγφ δοθήναι την 
επαρχίαν ταΰτην τώ ίερωτάΐφ μητροπολίτη πρώην Κορίνθου κυρίφ Κυ- 

5 ρίλλφ, διά τδ αδίκως και άναιτίως έξωσθήναι αυτόν τής επαρχίας αυτού 
καί ύστερηθήναι. Μεταξύ δέ τούτου μικρόν αυτού άμελήσαντος, και ημείς 
ανάγκη κατεπειγόμενοι, έχειροτονήσαμεν Φιλιππουπόλεως μητροπολίτην 
τον κυρ—Γαβριήλ. Τανύν αυτού έπιπόνως διακειμένου, τού ΐερωτάτου 
δηλαδή Κυρίλλου, προς την τής επαρχίας ταΰτην άπαίτησιν, διά τό με- 

10 γάλους άδικηθήναι αυτόν πρότερον εν τη επαρχία Κορίνθου, άπεφηνά- 
μεθα ήδη λαβειν αυτόν την επαρχίαν ταύτην Φιλιππουπόλεως. Διό και 
ψήφους κανονικάς ποιησάμενοι περί τούτου, κατά προτροπήν τού πανα- 
γιωτάτου καί σοφωτάτου ημών αύθέντου και δεσπότου, τού οικουμενι
κού πατριάρχου, πρώτον έθέμεθα μέν τον ίερώτατον μητροπολίτην πρώην 

15 Κορίνθου κύριον Κύριλλον, δεύτερον τον πρώην Μήδειας κύριον Θεοδό
σιον καί τρίτον τον πρώην "Ανδρου κύριον Μακάριον. "Οθεν εις ένδειξιν 
κατεστρώθη καί τά ονόματα αυτών έν τώδε τφ ίερώ κώδικι τής τού Χρι
στού Μεγάλης Εκκλησίας. Έν έτει σωτηρίφ αχλζφ (1637), μηνί Ίανουα- 
ρίφ, ίνδικτιώνος εηζ 1)».

Ούτως, ό πρ. Κορίνθου Κύριλλος παρέμεινεν δ κανονικός μητροπολί
της Φιλιππουπόλεως, αλλά δΓ δλιγόμηνον χρονικόν διάστημα καί συγκεκρι
μένους μέχρι τού Μαρτίου τού 1637, οπότε επί Νεοφύτου Γ ’ τού από Ηρά
κλειας άπεκατέστη εις Φιλιππούπολιν δ Γαβριήλ, διά τού ακολούθου πατρι
αρχικού διατάγματος 1 2).

«Παρϋένιος έλέω Θεού άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώ
μης και οικουμενικός πατριάρχης.
Τά χρόνφ μακρφ κρατηθέντα καί υπό τού νόμου έπιβεβαιωθέντα πάντη 
καί πάντως άδιάρρηκτα καί ακράδαντα βούλονται διαμένειν. Καί γάρ τά 

5 έκ βίας καί ανάγκης πραττόμενα, ούτε χρόνος, ούτε νόμος, ούτε συνήθεια 
έπιβεβαιοϋσθαι δύναται, ούκ έρρωνται γάρ. Τοίνυν καί τού ποτέ Κορίν
θου μητροπολίτου κυρ. Κυρίλλου μετάθεσιν άναδεξαμένου τής μητροπό- 
λεως Φιλιππουπόλεως, βιαίαν άμα καί δυναστικήν, ώς φαίνονται ό'πισθεν 
καί τινα τών έξω ονόματα, συγκαταλεγόμενα τοις έπιψηφισθεΐσι. Διά 

10 τούτο άποφαινόμεθα συνοδικούς, κατά νόμους καί κανόνας, οϊα τής τοι-

1) Ύπό Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο  υ, ένθ·’ άνωτ., σελ. 225, σημειοΰνται τά έξης 
ονόματα αρχιερέων, οΐτινες έκΰρουσαν τήν πράξιν ταΰτην, έκ του A [333] πατρ. κώ
δικας : Έιρέσου Μελέτιος, Ήρακλείας Ίωαννίκιος, Διδυμοτείχου (;) Δανιήλ, πρ. ’Α
θηνών Κλήμης, Παρθένιος.

2) Νομική Συναγωγή, φ. 320α (Κ. Ν. Σ ά 0· α, ένθ’ άνωτ.. σελ. 527). Πρβλ. Β. 
Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η ,  ένθ’ άνωτ., σελ. 225—22(5, έκ του ύπ’ άριθ. 333, σελ. 300 πατρ. 
κιόδικος, εί καί τό σχετικόν έ'γγραφον δεν είναι άπηλλαγμένον αμαρτημάτων παν
τός είδους.
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αΰτης μεταθέσεως ακανόνιστου ούσης καί ρώσιν οΰδεμίαν η ίσχύν εχού* 
σης, εΐη και λέγοιτο κε ί εκφωνοίτο δ κυρ-Κύριλλος ούτος πρώην Κόριν
θου. "Οθεν και κατεστρώθη τό παρόν διάταγμα έν τφδε τφ ΐερω κώδικι 
της καθ’ ημάς τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, εις ένδειξιν και άσφά- 

15 λείαν [εν ετει σωτηρίω 1637, μηνι Μαρτίω, ινδ. ε'] ’)·
Διά τοϋ ανωτέρω πατρ. διατάγματος Κύριλλος δ πρ. Κορίνθου, χαρα- 

κτηρισθεις επιβάτης, άπεβλήθη. Είναι οϋτος δ μετ’ οΰ πολύ οικουμενικός 
πατριάρχης εξ αρπαγής δΐς γενόμενος, Κύριλλος δέ Γ' δ Σπανός άποκαλού- 
μένος, άνήρ ανήσυχος και ταραξίας 1 2). ’Εκτατέ δ Γαβριήλ κατέχει επί μα- 
κρόν την μητρόπολιν Φιλιππουπδλεως, μέχρι τοϋ έτους 1672, προς 6 πιθα- 
νώτατα συμπίπτει δ θάνατος αυτού, μέ διακοπήν μόνον περί τα τέλη τού 
1648. Ούτως άπαντα εις τάς έπομένας επισήμους πατριαρχικός πράξεις. Τή 7 
Ιουλίου 1639 υπογράφει τό υπόμνημα τής εκλογής τοϋ πατριάρχου Παρθε
νίου Α' τού από Άδριανουπόλεως3), κατά Σ)βριον δέ τοϋ ίδιου έτους ομοιον 
έπ’ εκλογή τοϋ δμωνύμου διαδόχου του επί τήν Άδριανουπόλεϋ)ς 4).

Κατά Νβριον τοϋ 1643, ινδ. ιβ', υπογράφει σιγίλλιον τοϋ ίδιου ΙΙα- 
τριάρχου Παρθενίου Α' τοϋ Γέροντος, δΓ οΰ άνακηρύσσεται σταυροπήγιον 
τό έν τή επαρχία ΓΙροϊλάβου Μετόχιον τοϋ Π. Τάφου 5 6)· Τό έτος 1644 υπο
γράφει δ Γαβριήλ τρεις συνοδ. πράξεις, κατά Μάϊον μέν τό γνοίστόν πατρι
αρχικόν χρυσόβουλλον τοϋ ίδιου πατριάρχου, περί των προνομίων τοϋ Φιλα
δέλφειας ’Αθανασίου Βαλλεριανοΰ °), κατά Σβριον δέ τήν καθαίρεσιν τοϋ 
πρώην Εύρίπου Ίωάσαφ, άρπάσαντος τον θρόνον των Ίωαννίνων 7) καί

1) Ή συμπλήρωσις τής χρονολογίας καί αι ύπογραφαί των συνοδικών αρχιε
ρέων υπό Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, ένθ·’ άνωτ,, σελ. 226. ’Ιδού αύται : Κυζίκου ’Άν
θιμος, Νίκαιας Πορφύριος, Βάρνης Παίσιος, Σερρών Δανιήλ, Προύσης Κλήμης, παλ. 
Πατρών Θεοφάνης, Έλασσώνος Γερμανός κτλ.

2) 'Υπό τοϋ Μ. Γ ε δ ε ιό ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 580, αναγράφεται, δτι 
δ Κύριλλος ίσως μετά τήν άπομάκρυνσίν του έκ Φιλιππουπδλεως, έπανέκτησε τήν 
επαρχίαν. Τήν πληροφορίαν όμως δέν ήδυνήθημεν νά έπαληθεύσωμεν, διό πιθανα>- 
τερον θειοροΰμεν ότι οΰτος έπέβη τοΰ Τορνόβου καί ακολούθως τοϋ οικουμενικού 
θρόνου. Έν καιρώ θέλομεν έκδόσει τήν κατ’ ’Ιανουάριον τοΰ 1653 καθαίρεσιν αύ
τοΰ, ήτις αποτελεί ενδιαφέρον έγγραφον.

3) Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ΰ, ένθ’ άνωτ., σελ. 185—186, ύποσημ. 2.— 
Γ ε ν. Ά  ρ· σ, μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, ένθ’ άνωτ., μέρ. Α', σελ. 99.

4) Α ν τ ό θ  ι, σελ. 101.
5) Άρχιμ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  Δ ε λ ι κ ά ν η, Τά έν τοΐς κώδιξι τοΰ πατρ. 

’Αρχειοφυλακίου σωζόμενα... έγγραφα, τά άφορώντα εις τάς σχέσεις τοΰ οίκουμ. Πα
τριαρχείου πρός τάς ’Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας, ’Αντιόχειας, 'Ιεροσολύμων καί Κύ
πρου, έν Κ)πόλει 1904, σελ. 341.

6) Ί  ω . Β ε λ ο ύ δ ο υ ,  Χρυσόβουλλα καί γράμματα τών οικουμενικών πα
τριάρχων, άνήκοντα εις τούς Φιλαδέλφειας μητροπολίτας, έν Βενετία 1873, σελ. 35.— 
Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικοί Διατάξεις, τόμ. Αή έν Κ)πόλει 1888, σελ. 46.

7) Α. Π α π α δ ο π ο  ύ λ ο υ  - Κ έ ρ α μ έ  ω ς, Κατάλογος τών έν τώ Έλλη

1
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το υπόμνημα τής εκλογής του Άδριανουπόλεως Νεοφύτου ‘). Εις τον ήδη 
μνημονευθέντα Κώδικα τής μητρ. Φιλιππουπόλεο)ς, τον μέχρι τίνος Υποκεί
μενον παρά τώ οίκουμ. πατριάρχη Φωτίφ Β', είχε καταχωρισθή κατ’ ’Ιού
λιον τοϋ 1646, ϊνδ. ιδ', διαζΰγιον του Μαυρουδή, ετών 25 και Μάρους ΓΙε- 
ταλόβα, ετών 60 * 1 2). Τον Φεβρουάριον 1647 ό Γαβριήλ υπογράφει ανέκδο
τον σιγίλλιον τοΰ πατρ. Τωαννικίου Β' του από Ήρακλείας, περί τοΰ σταυ
ροπηγίου Βλατίων 3 4).

Παρά ταϋτα, ενφ ή άρχιερατεία τοΰ Γαβριήλ έβαινεν όμαλώς, οΰτος 
εύρέθη υπόδικος έναντι τής πατριαρχικής Συνόδου, ήδη περί τά τέλη τοΰ 
έτους 1648. Κληθείς δΓ έντολέων αρχιερατικών νά προσέλθη ενώπιον τής 
Συνόδου ήονήθη, γενόμενος οΰτω λιποτάκτης καί περιφρονητής καί φερό- 
μενος ιταμώς καί άναισχύντως. "Οθεν τή 29 Νβρίου 1648, ινδ. β', κατε- 
στρώθη τόμος συνοδικός κατά τοΰ Γαβριήλ, δΓ οΰ έξουσιοδοτήθη ό πατρ. 
Παρθένιος Β' δ Όξύς ν’ άπαγγείλη την καθαίρεσιν αΰτοΰ καί χειροτόνηση 
άλλον μητροπολίτην. Ό έν λόγφ συνοδικός τόμος έχει ώς εξής ι ).

Τόμος συνοδικός
«Καί παΐδες ιατρών φιλοΰσιν έπιτάττειν τοΤς ύφΓ οΐασδήποτε κατατρυ- 

χομένοις νόσου τε καί άσθενείας πάντα τά προς υγείαν συντείνοντα, οια 
περί τά ανθρώπινα καταγινόμενοι σώματα καί πή μέν διά τών ήδέων καί 
προσηνών, πή δέ καί διά φαρμάκων δριμυτέρων τεκαί αΰστηροτέρων, ενί- 

5 οτε δέ καί διά καυτήρος έπάγουσιν άνάλογον, οΰτω που διατιθεμένοις καί 
τούς μέν ιατρικούς νόμοις ύπήκοντας θεραπευουσι δΓ άπαλωτέρων καί 
ως ειπεΐν ήδυτέρων φαρμάκων, τών δέ άντιτεινόντων καί μή την τούτων 
νουθεσίαν ύποδεχομένων όρώντες την εκείνων πληγήν νεμομένην τά άρ
τια τοΰ σώματος καί άνιάτως προβαίνουσαν επί τά χείρω, οιά που τό τής 

10 φαγεδαίνης, φασίν, έπιχειροΰσιν ανακόπτειν δΓ εκτομής ή καυτήρος. 
Ταυτόν δήπου καί από τών σωματικωτέρων επί τά υψηλότερα ανιόντες 
καί επί τά πνευματικώτερα μεταβαίνοντες, εύρίσκομεν τον θειον καί ιε
ρόν νόμον καί τούς σεβασμίους οικουμενικούς τε καί συνοδικούς θεοπα- 
ραδότους κανόνας χρισμένους τοΤς τοιοΰτοις προς τούς δλιγωροΰντας αΰ-

νικφ Φιλολογικά) Συλλόγω χειρογράφων βιβλίοον, ΠΦΣΚ, Άρχαιολ. Παράρτημα τόμ. 
Κ' — ΚΒ' (1892), σελ. 102, ένθα ή υπογραφή Φιλιππουπόλεως Γρηγόριος πρέπει νά 
διορθωθή εις Γ α β ρ ι ή λ. Τήν συνοδικήν καθαίρεσιν τοΰ πρ, Εύρίπου Ίωάσαφ 
βλ. ύπο Τ ά σ ο υ  Ά  θ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ΰ λ ο υ, Ό Ίωαννίνων Καλλίνικος, «Ηπει
ρωτική Εστία», τόμ. Γ' (1954), σελ. 451—452.

1) Θ. Μ ο σ χ ο ν  ά, Κατάλογοι τής πατρ. Βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς, ’Αλε
ξάνδρεια 1947, τόμ. Γ', σελ. 306.

2) Γ ε ν ν α δ ί ο υ  Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ ,  ένθ’ άνωτ., μέρ. Β', σ. 165-166,
3) Χρφ, 276)25 τοΰ ΓΙατρ. ’Ιεροσολύμων. A. II α π α δ ο π ο ΰ λ ο υ  - Κ έ ρ α 

μ έ  0) ς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη τ. Α', έν Πετρουπόλει 1891, σελ. 338.
4) Νομ. Συναγωγή, φ. 152β—153α (Κ. Ν. Σ ά θ  α, ένθ’ άνοοτ., σελ. 582).
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15 χών και καχά χό μεΐζον η ελαχχον άφεσχηκόχας, ήχοι άπειθούντας και λι* 
ποχακχοΰνχας, διά μέν τής μεχαβολής και μεχανοίας δεδομένους πατριαρ- 
καΐς χερσί, χούς δέ σκληρούς και άνχάρχους και δλως άμειλίκχους καί 
ανενδότους έκκόπτουσι τού ιερού περιβόλου τη μαχαίρα τού πνεύματος 
και έξο) ρίπτουσι ώς τό κλήμα το άκαρπον καί ξηρόν καί καίουσι καί εις 

20 πυρ βα'λλουσι μετά των εργαζομένων χήν ανομίαν. "Οθεν καί τόμοι ιεροί, 
παλαιοί τε καί νέοι, συνοδικοί τε καί εκκλησιαστικοί συνεγράφησαν καί 
συνεφωνήθησαν, πάνχας άπαξαπλώς τούς μη ύποχασσομένους τη κοινή 
της Εκκλησίας άποφάσει, τη έκθεμένη περί παντοίας ύποθέσεως, ενταλ
μάτων χε καί προσταγμάτων εκκλησιαστικών καί λοιπών άλλων ζηχημά- 

25 των άποβάλλειν, ως άφρόν διαλυόμενον καί εΐργειν της αρχιερατικής εισ
όδου, αρχιερέα δντα. "Εφθη λοιπόν καί ό χρηματίσας μητροπολίτης Φι- 
λιππουπόλεως Γαβριήλ, λιποτακτήσας και άποσκιρτήσας τής ήμεχέρας 
αρχιερατικής καί αδελφικής θεοφύλακτου συνελεύσεώς τε καί δμηγύρεως 
καί μηνυθείς παρ3 ημών δΓ έντολέων αρχιερατικών προσοοπων καί κλη- 

30 ρικών, ού μόνον περιφρονήσας δίς, τρις καί πολλάκις, ούκ έδέξατο έλθεΐν 
καί συνευρεθήναι ήμιν, ως ύπέσχεχο εν τοΐς κοινοΐς καί συμφωνητικοΐς 
γράμμασι, άλλ3 άδεώς καί άναισχΰνχως καί ΐχαμφ τφ προσώπφ έφάνη 
άθετών την μεθ’ ημών υπογραφήν αυτού, άποφαίνουσαν είναι αύτοκαθαί- 
ρετον καί άφωρισμένον καί άναθεματισμένον, άθεχήν γενόμενον καί ρίψα- 

35 σπιν τής εκκλησιαστικής ειρήνης, ής περί πολλού έποιησάμεθα, συναπαρτί- 
ζεσθαι καί εις έν σώμα καί εις έν πνεύμα συγκαθίσχασθαι τφ παναγιωτάτφ 
ημών αύθέντη καί δεσπότη, τφ οικουμενικφ πατριάρχη Κορ Κω Παρθενίω, 
άνήκοος πάντων φανείς καί υπερόπτης, κωφεΰσας ωσεί άσπίδος κωφής 
καί βυοΰσης τά ώτα αυτής. Τούτου ενεκεν γράφομεν, άνανεούντες τούς 

40 προεκφωνηθέντας ιερούς νόμους τε καί κανόνας θείους, ως εξ ενός στό
ματος καί μιας καρδίας, δίδομεν άπροκριμάτιστον άδειαν τφ παναγιω- 
τάτφ ημών τούτφ καί οικουμενικφ πατριάρχη, δεσπότη καί αύθέντη, ΐνα 
δΓ επιτραχηλίου καί ωμοφορίου έκφωνήσαι την καΓ αυτού εύλογον καί 
νόμιμον καθαίρεσιν καί έξώσαι τον Φιλιππουπόλεως καί άντ3 αυτού χει- 

45 ροτονήσαι ετερον μητροπολίτην τής αυτής μητροπόλεως, μείναντος τού 
Γαβριήλ αυτού αύτοκατακρίτου καί άναπολογήτου εν παντί καιρφ καί 
παντί κριτηρίφ, κατά την αυτού ψηφισθεΐσαν υπογραφήν τήν οίκειοθελή 
καί άβίαστον. Πάσα γάρ ανομία έμφράττει τό στόμα αυτού. Εντεύθεν 
καί κατεστροόθη ό παρών ήμέτερος συνοδικός τόμος έν τφδε τφ ΐερφ τής 

50 τού Χριστού Μεγάλης Έκκ?ιησίας Κώδικι καί διαμένει ενταύθα εις έ'ν- 
δειξιν καί ασφάλειαν. Έ ν έχει σωτηρίφ αχμηφ (1648), μηνί Νοεμβρίφ 
κθΐ! ίνδικτιώνος β«ζ».
Τον συνοδικόν τούτον τόμον ήκολούθησε πράγματι ή καθαίρεσις τού 

Γαβριήλ επί τού Ιδίου πατριάρχου, κατά Δβριον τού 1648. Καί χαρακτηρί-



Συμβολή είς τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν Φιλιππουπόλεως 275

ζεται μέν αΰτη ώς μία από τάς συνήθεις καθαιρέσεις έκείνας, πού έσχεδιά- 
ζοντο προχείρως προς εκφοβισμόν αρχιερέων, άπειθούντων εις διαταγάς περί 
χρηματικής υπέρ τοϋ κοινού ταμείου καταβολής *), αλλά ερχόμενη μετά τον 
συνοδ. τόμον καί κατηγορούσα τον Γαβριήλ διά πταίσματα ούχί συνήθη καί 
ασήμαντα, αποβαίνει σοβαρά εναντίον αυτού πατρ. πράξις, μη άπονέμουσα 
εΰσημον εις τον άνδρα. Οΰτω κατηγορεί αυτόν, δτι υπέγραφε τήν επιστρο
φήν τού Ίωαννικίου, ταχθείς κατά τής άνακλήσεως τού Παρθενίου, μετά 
τήν έγκατάστασιν τού οποίου δεν προσήλθε νά ύποβάλη τό προσήκον σέβας, 
άλλ3 έκρύπτετο, χαρακτηριζόμενος ως άλαζών καί αντάρτης επιζήμιος. Ιδού 
τό πλήρες κείμενον τής συνοδ. καθαιρέσεως 1 2).

Παρϋ'ένιος έλέω Θεοϋ άρχιεπίοκοπος Κοονοταντινονπόλεως, 
νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης

Τά λιποταξίας έργα καί γέμοντα πάσης διχονοίας τε καί αποστασίας, 
άπερ άνθρωποι άπερυθριακότες προς τον τού θεού φόβον άμεταμελητί 

5 πράττουσιν, όμολογούμενόν εστι κολάσεως καί καταδίκης κανονικώς άξια 
είναι, δτε μάλιστα ούχ δτι εαυτοΐς οΐ κακοποιοί αλλά καί άλλοις αίτιοι 
γίνονται απώλειας καί περισσοτέρους δταν τής πρώτης τάξεως, τής πνευ
ματικής, τυγχάνουσιν ό'ντες. Θέσπισμά γάρ εστι τού παναγίου πνεύματος 
τον πλέον έπταικότα πλέον καί παιδεύεσθαι. Διά τούτο καί πλείονος κο- 

10 λάσεως κρίνομεν παραβαίνοντας καί πλημμελούντας επί έργοις τοιούτοις 
άπροστασίας καί καταφρονήσεως, οις παροργίζεται δ θεός τούς ιερατικού 
βαθμού καί αρχιερατικού λαχόντας καθάπερ καί οπωσδήποτε χρηματήσαντα 
μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ, ος μηδαμώς τον τού θεού φόβον 
εν καρδία εναποκείμενον έχων καί κρίσιν καί άνταπόδοσιν είς νούν δλως 

15 μή θέμενος, αποστάτης τής τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας έγένετο καί 
τής ολομέλειας αυτής άπεσκίρτησε καί τής των αδελφών ημών αρχιερέων 
όμηγύρεως κατεφρονήσατο, αυτός εαυτόν τό κακότροπον καί τό στρεβλόν 
τής γνώμης αυτού δείξας καί τό δή μέγιστον τό άκαμπές τής άνυποτα? 
ξίας αυτού καί τής διχοστασίας καί ως συνελόν είπειν τό κακεντρεχές τής 

20 προαιρέσεως αυτού, κατά τά παρ* αυτού κακώς καί έξω παντός λόγου 
εΐργασμένα καί πραχθέντα όνομαστί καί κατ3 είδος πλατυτέρως, έν τφ 
προ ημερών είκοσι γεγονάτι περί αυτού συνοδικώ τόμφ άριδήλως δεί- 
κνυτακ Καί γάρ αυτός δ ύπέροφρυς καί άλαζών καί πάσης δοκοφροσύ- 
νης πεπληρωμένος Γαβριήλ πρώτον άβιάστφ γνώμη καί οίκειοθελεϊ προαι- 

25 ρέσει συνεφώνησεν ούχ άπαξ τφ καιρώ τής επιβουλής τού Ίωαννικίου 
τής πρύς τούς αρχιερείς, αλλά δίς καί τρις καί πολλάκις πάση τή ιερά

1) Μ. I. Γ ε δ ε οο ν, Μητροπολιτών Φιλιππουπόλεοος σημειοοματα, «Έκκλ. Ά* 
λήθ1.», τόμ. ΛΓ' (1913), σελ. 387.

2) Νομ. Συναγωγή, φ. 15Ία—Ιδδβα (Κ. Ν. Σ ά θ α, ένΟ·’ άνωτ., σελ. 582).
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2δ συνόδφ αρχιερέων τε καί κληρικών και οΐκειοχείρως υπέγραψε μετ’ αύ. 
αυτών, ώς γνώριμον τοϊς πολλοΐς, έν τοΐς σύμφωνητικοΐς αΰιών και συνο- 
δικοΐς της ένώσεως γράμμασι της αποστροφής του Ίωννικίου εκείνου μα- 

30 ταιόφρονος και άκαταστάτου και εν τοΐς λοιποίς τοΐς προσκαλοϋσιν ημάς 
και δεομένοις άφικέσθαι εις τά ώδε από Μπογδανίας και έπαναλαβεΐν αΰ- 
θις τον πατριαρχικόν άγιώτατον ήμέτερον οικουμεν. θρόνον, έφ5 οις γράμ- 
μασι φαίνεται, ούτωσί ταΰτα, τον δψέποτε θελήσοντα άθετήσαι την οι- 
κειόχειρον αύτοΰ υπογραφήν είναι εξωσμένον τής επαρχίας αύτοΰ και κα* 

35 θηρημένον τής άρχιερωσύνης αύτοΰ και άναπολόγητον εις τό μετέπειτα 
και υπόδικον ταΐς πατριαρχικαΐς κα'ι συνοδικαΐς άραΐς συν τφ αϊωνίφ 
άναθέματι καί έτερον χειροτονεΐσθαι έν τή επαρχία αύτοΰ αναμφιβόλους, 
έπειτα άντ’ ούδενός λογισάμενος αυτά και μηδόλως ό ασύνετος μνησθεΐς 
τών ών ύπέσχετο προθύμους τε και όλοψυχως καί έσιερξε φυλάττειν ταΰτα 

40 άπαρασαλεύτιος καί άμεταθέτως, τή ύπούλφ γνώμη χρησάμενος καί τή 
ΰποκρίσει, εις μέν τό πρόσωπον τής ΐεράς Συνόδου έδείκνυε δήδεν καί 
αυτόν ένα είναι έΕ εκείνης καί συνήγορον τή εκκλησιαστική ειρήνη τε καί 
όμονοία καί έν σώμα καί έν πνεΰμα έχοντα μετά τών άλλων, επί τή τής 
ήμετέρας πατριαρχείας προσκλήσει καί τή στερεώσει αυτής, εις δε τό κρυ- 

45 πτόν δλως δι.5 δλου νυκτός τε καί ημέρας συνεβουλεύετο έκείνορ τφ άκα- 
ταστάτφ καί υποκριτή Ίωαννικίφ καί συνδιαιτάτο καί τά δοκοΰντα αύτφ 
κατηνάγκαζε πραττειν οιόμενος έκ τής έπάρσεως αύτοΰ καί τής ύπερόγ- 
κου οϊήσεως τά πάντα καλώς γίγνεσθαι καί πέρας έχειν αγαθόν καί έ
σπευδε μόνος μονώτατος, φανήναι προς πάντας νουνεχής καί δόκιμος πα- 

50 σών τών ύποθέσεων καί έμπειρος καί συστήσαι καί τον ασύστατον καί 
πάντη ανωφελή τής εκκλησιαστικής καταστάσεως αυτόν ’Ιωαννίκιον (φεΰ 
τής τοΰ άνδρός αύτοΰ δοκοφροσύνης καί τής άνοήτου φαντασίας καί γνώ
μης όλισθηράς), εξ ών συνέβησαν τή Εκκλησία θόρυβος, συγχύσεις, ζη- 
μίαι άνήκεστοι καί ανυπόφοροι διωγμοί τών αρχιερέων καί προπηλακι- 

55 σμοί, λοιδωρίαι, φυλακαί τε καί αΐκισμοί, έπιβουλαί καί τά τούτοις πα
ραπλήσια, ώς έφρυξαν πάντες κατά τό προφητικόν λόγιον καί έκτος τού
των μετά τό έλθεΐν τήν ημών μετριότητα εις τον ύψηλότατον αύτής θρό“ 
νοτ τον οικουμενικόν, ώς προείρηται, τή κοινή προσκλήσει καί λαβεΐν τούς 
οΐακας τής καθ’ ημάς τοΰ Χριστοΰ Μεγάλης Εκκλησίας, οΐ παρευρεθέν* 

60 τες αρχιερείς, παραγενόμενοι κατά τήν άρχαίαν εκκλησιαστικήν συνή
θειαν καί τό απαραίτητον αύτοΐς κανονικόν χρέος δεδώκασι τό τφ πα- 
τριάρχη δφειλόμενον σέβας καί τήν ώς εικός προσκύνησιν, αύτός δ διε
στραμμένος κακοΓαβριήλ μηνυθείς πολλάκις δά αρχιερέων παραγενέσθαι, 
ώς αρχιερατική κανονική διατύπωσις θέλει, άνήκοος έφάνη καί ύπερό- 

65 πτης καί τό παράπαν ύποταγήν ούδεμίαν ή εύπείθειαν, ώς οί λοιποί τών 
αρχιερέων ήθέλησε δεΐξαι, από τόπου εις τόπον κρυπτόμενος, περί ου
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συνόδου ιεράς συγκροτηθείσης και τόμου συνοδικού έκτεθέντος, εΐ γε οΰκ 
έξέλθη εις μέσον μέχρι τριών ή τεσσάρων ήμερων καί απάντηση τη ιερά 
συνόδφ, έκπεσεΐται κατά κανόνας τής άρχιερωσύνης αύτοΰ, μένοντος του 

70 λοιπού αύτόκατακρίτου καί αναπολόγητου έν παντί καιρφ καί έν παντί 
κριτηρίφ κατά τήν αυτού ψηθισθεΐσαν υπογραφήν την οίκειοθελή καί 
άβίαστον καί έτερον χειροτονεϊσθαι έν τη επαρχία αύτοΰ άχροκριματί- 
στως καί πάλιν ημείς μακροθυμήσαντες καί εις οίκτον έλθόντες καί μή 
θελήσαντες παραχρήμα αποδι<ώξαι αυτόν τής αρχιερατικής όμηγύρεως, 

75 έχονχες καί πολλούς παρακλήχορας εις τούτο χών εγκρίτων αρχιερέων τε 
δηλαδή καί των αρχόντων, έποιήσαμεν .ώς ήξιώθημεν, περιμένοντες τήν 
μετάνοιαν αυτού και ιήν επιστροφήν τής κακίας. Ό  δέ καλός αυτός Γα
βριήλ Φιλιππουπόλεως, δ τής κακίας εργάτης καί ύπερήτμανος καί προ* 
φανής επίβουλος καί εχθρός τής Εκκλησίας καί επιζήμιος άπάσης τής 

80 των αρχιερέων αδελφότητος, μηδεμίαν απολογίαν καταδεξάμενος δούναι ή 
πέμψαι, τά πάντα παρείδε καί παρεβλέψ ατο καί μένει εις χό σκληρόν καί 
απάνθρωπον τής κακοτροπίας αύτοΰ έως άρτι, τή αυτονομία καί αύτοδε* 
σποτεία νικώμενος. Τοίνυν ή μετριότης ημών, μή ανεχόμενη ταύτα γίγνε» 
σθαι έν τφ καιρφ τής πατριαρχείας αυτής, ούτε τοσαύτην καταφρόνησιν 

85 καί επιβουλήν ύποφέρουσα, σύνοδον τελείαν συνεκροτήσατο αρχιερέων καί 
κληρικών καί επί παρουσία αυτών, κατά τάς αποφάσεις τών ιερών νό
μων τε καί κανόνων, δι’ ωμοφορίου καί επιτραχηλίου καθήρε τον κακο- 
Γαβριήλ αυτόν Φιλιππουπόλεως, ως μέλος σεσηπότα καί έπίβουλον τής 
Εκκλησίας καί αντάρτην καί έπιζήμιον τής κοινής δμηγύρεως καί τελείως 

90 τής άρχιερωσύνης έγυμνώσατο καί άπέχοψεν αυτόν τής σειράς καί τής τά* 
ξεως τών αρχιερέων καί τής έπαρχας αυτού έξ ωσε καί άπεφήνατο γνώμη 
κοινή συνοδική τής ϊεράς ταύτης τών αρχιερέων όμηγυρεως τών έν άγίφ 
πνεΰματι αγαπητών αυτής αδελφών καί συλλειτουργών, έτερον άντ3 αυτού 
γενέσθαι μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως νόμιμον καί κανονικόν έπί τφ 

95 ΐθύνειν νομίμως και γνησίως τήν επαρχίαν έκείνην καί έπιμελεισθαι τής 
τρυχικής σωτηρίας καί ώφελείας τού -έκεΐσε χριστωνύμου πληρώματος 
καί άπεκατέστησεν αυτόν τό από τούδε καλεΐσθαι μόνον μοναχόν Γαβριήλ 
καί 'ξένον τής μητροπόλεως καί επαρχίας Φιλιππουπόλεως, μηδενός τολ- 
μήσαντος τάναντία τοΰτφ διαπράξασθαι τό σύνολον. Διό καί καχεστροδθη 

ΐΟΟκαί ή παρούσα συνοδική εύλογος καί νόμιμος καθαίρεσις εις ένδειζιν 
πάντων καί ασφάλειαν έν τφδε τώ ΐερφ κώδικι καθ’ ημάς τού Χριστού 
Μεγάλης Εκκλησίας. Έ ν έχει σωτηρίφ αχμη (1648), έν μηνί Δεκεμ- 
βρίφ, ίνδικτιώνος βας.
Τήν θύελλαν τόον δύο τούτοον κατ’ αύτοΰ συνοδ. αποφάσεων φαίνεται 

ότι ό Γαβριήλ άντιμετώπισεν ως ήρμοζε, διά τούτο καί έτακτοποιήθη εγκαί
ρως. Δεν είναι μέν γνωστή ή άθοόωσίς του, ούδ3 άπαντα οΰτος εύθύς άμέ-
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σως μετά την καθαίρεσιν εις επίσημους πατριαρ. πράξεις, άλλα δεν φαίνεται 
πιθανόν νά εχειροτονήθη άλλος άντ" αυτού, άφοΰ από του 1651 άπαντά συν
εχώς πλέον επί ολόκληρον εικοσαετίαν. Έ ν τοΰτοις έπιστεύθη προς στιγμήν, 
δτι έπρόκειτο περί δυο ομωνύμων αρχιερέων Φιλιππουπόλεως Χ), καίτοι δεν 
εχομεν ένδειξιν δτι έξελέγη ό υποτιθέμενος ομώνυμος άρχιερεύς.

Εφεξής ό Γαβριήλ άπαντα ώς έξης. Τον Ιούνιον τού 1651, ΐνδ. δ', 
υπογράφει σιγίλλιον τού πατρ. "Ιωαννικίου Β' περί της μονής των Μετεώ
ρων1 2). Τό αυτό έτος υπογράφει χρυσόβουλλον λόγον τού ΐδίου πατριάρχου, 
επικυρούντα προηγούμενον τού πατρ. Παρθενίου Α' προς τον Φιλαδέλφειας 
"Αθανάσιον 3). Τον Δεκέμβριον τού 1653 ό Γαβριήλ υπογράφει εγκύκλιον 
τού Ϊδίου πατριάρχου, προς συλλογήν εράνων υπέρ τού Π. Τάφου4). Έ πι 
τού πατρ. Παρθενίου Δ', τού από Προύσσης, ό Γαβριήλ διετέλεσε πατριαρ
χικός Έξαρχος εις τήν χειροτονίαν τού πατρ. Ιεροσολύμων Νεκταρίου, γενο- 
μένην ύπ" αυτού μετά των άγιοταφιτών αρχιερέων τήν Κυριακήν των Βαΐων 
9 "Απριλίου 1661 εις Ιεροσόλυμα, ύφ ’ ών καί ένεθρονίσθη ό νέος πατριάρ
χης5 *). Υπέρ τού II, Τάφου ό Γαβριήλ ενδιαφέρον έδειξε καί ευθύς κατό
πιν, βοηθήσαςΤόν 'Ιεροσολύμων Δοσιθέον εις τήν ενέργειαν εράνων β).

Κατά τό έτος 1668 ό Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ έχει υπογράψει άφ" ενός 
άγγελτήριον γράμμα τού πατρ. Μεθοδίου Γ ' περί τής εις Ηράκλειον σφί
ξεως τού χειροτονηθέντος μητροπολίτου Βαρθολομαίου, κατά μήνα Φεβρουά
ριον7), άφ" ετέρου δέ συνοδ. γράμμα τού ιδίου πατριάρχου κατά των νεω
τερισμών τού Σιναίου Άνανίου, κατά μήνα Ιούλιον8). Κατ’ "Ιανουάριον

1) Μ. L~e q u i e n, Oriens Christianus, τόμ. A', Παρίσιοι 1760, σ. 116J.— 
Γ ε ν.*Ά ρ α μ π α τ ξ ό γ λ  ο υ, έ'νθ5 άνωτ., μέρ. Β', σελ. ιά', ύψ5 ου δεν αποκλείε
ται ή εκδοχή, στηρίζεται μάλιστα εις τό γεγονός, δτι οί αρχιδιάκονοι ή πρωτοσύγ- 
κελοι μητροπολιτών, φέροντες πολλάκις τά ονόματα των γερόντων των, τούς διεδέ- 
χοντο ενίοτε” εις τάς ιδίας μητροπόλεις.—Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ ,  έ'νθ’ άν. σ. 226.

2) Σ π. Π. Λ ά, μ π ρ ο υ, Δύο ανέκδοτα πατριαρχικά σιγίλλια, περί τής έν 
Μετεώροις μονής τοϋ Σα,τήρος Χριστού καί συμπληρώματα εις τά περί Μετεώρων, 
«Ν.Έλληνομνήμων», τόμ. Δ' (1907), σελ. 200.—Γ εν . Ά  ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, έ'νθ5 
άνωτ., μέρ. Α', σελ. 165.

3) Ί  ω. Β ε λ ο ύ δ ο υ ,  έ'νθ5 άνωτ., σελ. 12. — Μ. I. Γ ε δ ε ιό ν, Κανονικοί 
διατάξεις,^τόμ. Α', σελ. 54.

4) Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  - Κ έ ρ α μ έ  ως ,  Κατάλογος των έν τώ Φιλολο
γική? Συλλόγφ χειρογράφων βιβλίων, έ'νθ5 άνωτ., σελ. 104 (έκ τοϋ χειρ. 11).

5) Πατρ. Ιεροσολύμων Ν ε κ τ α ρ ί ο υ ,  Αύτόγραφοι 5 έπιστολαί, έκδιδόντος
Μ. I. Γεδεών, έν Κων)πόλει 1913, σελ. 7. Πρβλ. Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Μητροπολιτών 
Φιλιππουπόλεως σημειώματα, έ'νθ5 άνωτ., σελ. 387.—Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο  υ, έ'νθ5 
άνωτ., σελ. 226. 6) Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 226.

7) Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Τεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, 
τόμ. Α', σελ. 348 (χειρ. 276)123 τοϋ Πατρ. 'Ιεροσολύμων).

8) [Π, Ν ε ο κ λ έ ο υ ς), Τό κανονικόν δίκαιον τοϋ πατριαρχικού θρόνου των



Συμβολή είς την εκκλησιαστικήν Ιστορίαν Φιλιππουπόλεως 279

χοΰ 1669 υπογράφει σιγίλλιον τοϋ πατρ. Παρθενίου Δ", 5Γ οΰ άποσπάται 
ή σκήτη "Αγ. Στέφανος από τής μητροπόλεως Δέρκων 1). Τό έτος 1670 δυο 
επίσημα έγγραφα φέρουν την υπογραφήν του Γαβριήλ, ήτοι κατά Ν)μβριον 
μέν σιγίλλιον επί πατρ. Μεθοδίου Γ\ έπικυρουν την προσάρτησιν του σταυ
ροπηγίου 'Αγίων ’Αποστόλων Τζατατζούιας εν Μολδαβία είς ιόν θρόνον των 
'Ιεροσολύμων * 1 2), κατά Δ)βριον δέ συνοδ. γράμμα του αυτοΰ πατριάρχου, δΓ 
οΰ καθηρέΟη ό Σιναίου Ά νανίας3). Τον Ιανουάριον του επομένου έτους 
1671 ύπέγραψεν υπό του αυτοΰ πατριάρχου άπολυθέντα δυο εισέτι σιγίλλια, 
τό μέν έπικυρουν την σταυροπηγιακήν αξίαν τής εν Μολδαβία μνημονευθεί- 
σης μονής των 'Αγίων ’Αποστόλων 4), τό δέ κυροΰν τα έπ'ι τοϋ Σινά πα
τριαρχικά δίκαια τοϋ πατρ. 'Ιεροσολύμων5 6). Κατά Ν)βριον τοϋ ίδιου έτους 
1671 κυροι διά τής υπογραφής του γράμμα τοϋ πατρ.Διονυσίου Δ' τοϋ Μου 
σελίμη προς τούς κληρικούς Ραιδεστοΰ, περί καθαιρέσεως τοϋ μηιρ. Ά θα 
νασίου 8) καί έτερον τοϋ αυτοΰ προς τον μητρ. Φιλαδέλφειας Μελέτιον Τυ 
πάλδον, περί των χορηγουμένων προνομίων, τον Δ)βριον τοϋ έτους τούτου7) 
Τύν ’Ιανουάριον του 1672 ή υπογραφή του άπαντα εις τήν περίφημον επί 
τοϋ ίδιου πατριάρχου δοθεΐσαν άπόκρισιν προς τους έρωιήσαντας περί των 
Μυστηρίων τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας 8).

’Εντός τοϋ έτους 1672 φαίνεται δτι δ Γαβριήλ άπέθανεν. Έ πί τι χρο
νικόν διάστημα ή μητρόπολις Φιλιππουπόλεως παρέμεινεν άνευ άρχιερέως, 
μέχρι του τέλους τοϋ 1673, οπότε καθαιρεθείς ό από Λαρίσης πατριάρχης 
Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  Δ' δ Μουσελίμης έλαβεν αυτήν προεδρικώς καί ώς τοιοϋτος 
παρέμεινε μέχρι τής 29 ’Ιουλίου τοϋ 1676, δπότε εξελέγη τό β' οίκ. πατριάρ

'Ιεροσολύμων επί τής αρχιεπισκοπής Σι να, έν Κων)πόλει 1868, σελ, 39. — Άρχιμ. 
Κ σ. λ. Δ ε λ ι κ ά ν η, ένθ ’ άνωτ., σελ. 373.

1) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, "Εγγραφοι λίθοι καί κεράμια, «Έκκλησ. ’Αλήθεια», τ. 
Θ' (1888)89), σελ. 407.

2) Άρχιμ. Κ α λ. Δ ε λ ι κ ά ν η, ένθ’ άνωτ., σελ. 377.
3) Α υ τ ό θ ι ,  σελ 381.—[Π. Ν ε ο κ λ έ ο υ ς], ένθ’ άνωτ., σελ. 47.
4) Λ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, ένθ’ άνωτ., τόμ. Ε', έν Πε- 

τρουπόλει 1915, σελ. 306 (χειρ. 827)22 πατρ. Ιεροσολύμων). — Άρχ. Κ α λ. Δ ε λ ι- 
κ ά ν η ,  ένθ’ άνωτ., σελ. 389.

5) [Π. Ν έ ο κ λ έ ο υ ς], ένθ’ άνωτ., σελ. 54. — Άρχ. Κ α λ. Δ ε λ ι κ ά ν η, 
ενθ’ άνωτ., σελ. 388.

6) Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ to ς, ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. 348 
(χειρ. 276)124 Πατρ. Ιεροσολύμων).—Τ ά σ ο υ  Ά θ .  Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ ,  Συμ
βολή είς τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Ραιδεστοΰ, «Άρχεΐον τοϋ Θρακικοΰ Λαο- 
γραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού», τόμ. ΙΓΓ (1953), σελ. 191.

7) Ί  ω. Β ε λ ο ύ δ ο ο, ένθ’ άνωτ., σελ. 46.
8) Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, ένθ’ άνωτ., σελ. 336 (χειρ· 

827)22 πατρ. 'Ιεροσολύμιον). — Γ ε ν .  Ά  ρ α μ π α τ t  ό γ λ ο υ, ένθ’ άνωτ., μέρ. Α', 
σελ. 178, σημ. 9.
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χης1). Μετά την ημερομηνίαν ταΰτην άπαντά μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως 
Κύ ρ ι λ λ ο ς ,  τοΰ οποίου δεν είναι γνιυστόν το υπόμνημα της εκλογής, άλλ’ 
ή εν Φιλ ιππουπόλει παραμονή δεν παρετάθη επί πολΰ, διότι τον ’Ιού
λιον τοΰ 1680, επί πατρ. ’Ιακώβου του από Λαρίσης, έξελέγη ουτος μητρ. 
Σοφίας, άντ'ι του «δοκίμου φανέντος Αυξεντίου1 2). Εις τό σχετικόν υπόμνημα 
τής εκλογής ταΰτης ό Κύριλλος ονομάζεται π ρ ώ η ν  Φιλιππουπόλεως. Τοΰ το 
μαρτυρεί, δτι ουτος εϊχεν έκπέσει τοΰ θρόνου αύτοΰ. Εις τό μεταξύ από τής 
30 ’Ιουλίου 1679 απομακρυνθείς τοΰ πατριαρχικού θρόνου Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  
ό Δ' έλαβε και πάλιν προεδρικώς την Φιλιπποΰπολιν 3). Ή  εκ νέου άνά- 
δειξις τοΰ Διονυσίου, ώς προέδρου Φιλιππουπόλειος, δεν γνωρίζομεν επί πό- 
σον χρόνον διήρκεσε4), πάντως δεν παρετάθη πέραν τοΰ 1682, διότι κατά 
τό έτος τοΰτο άπαντα μητροπολίτης Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς .

Ό Νεκτάριος προήρχετο από την μοναχικήν αδελφότητα τής έν Πάτμφ 
μονής τοΰ Θεολόγου, εις τήν οποίαν άπέκειτο μίτρα αΰτοΰ, φέρουσα τήν επι
γραφήν : ΚΤΗΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΧΠΒ' 5 6).
Τό έτος τοΰτο 1682 άναφέρεται εις τήν ανάρρησιν τοΰ Νεκταρίου. Τον 

Όκτώβριον τοΰ 1682 ό μητροπολίτης ουτος υπογράφει σιγίλλιον, άπολυθέν 
έπι τής δ' παριαρχείας Διονυσίου Δ' τοΰ Μουσελίμη και προσαρτοΰν. τήν έν 
Κων)πόλει εκκλησίαν τοΰ Τ. Προδρόμου εις τήν μονήν Σινά °).

Τό έτος 1688 ό Νεκτάριος παρητήΟη οΐκειοθελώς, με θ’ δ έξελέγη μη
τροπολίτης ό πρώην Δράμας καί Φιλίππων Δ α μ α σ κ η ν ό ς ,  εκείνος δ’ 
έγένετο πρόεδρος Διδυμοτείχου7). Άλλ’ ό Δαμασκηνός δεν μετέβη εις τήν

1) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Πα τριαρχικοί πίνακες, σελ. 595. — Γ ε ν .  Ά ρ α μ π α  
τ ξ ό γ λ ο υ, ένθ5 άνωτ., μέρ. Β', σελ. 51, ύποσημ. 72. --· Μ υ ρ τ. 5Α π ο σ τ ο λ ί- 
δ ο υ, ένθ5 άνωτ. σ. 13.—Μ. Σ τ α μ ο ΰ λ η ,  ένθ5 άνωτ., σελ. 133.

2) Νομική Συναγοογή, φ. 265α (Κ. Ν. Σ ά Θ· α, ένθ5 άνωτ., σελ. C04). — Τ ά- 
σ ο υ Ά  θ. Γ ρ l τ σ ο π ο ΰ λ ο υ, ένθ5 άνωτ., σελ. 192.

3) Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  ένθ·5 άνωτ., σελ. 186.—Μ. I. ΰ  ε δ ε ώ ν( 
ένθ5 άνωτ., σελ. 599. — Γ ε ν .  Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ ,  ένθ·5 άνωτ., μέρ. Α', σελ_ 
206, μέρ. β' σελ. 3.

ά) Ό  Διονύσιος έξελέγη τό γ' οίκ. πατριάρχης τή 31 Αύγουστου 1683, προ τής 
ημερομηνίας όμως ταΰτης ειχεν άναχωρήσει έκ Φιλιππουπόλεως, ώς δ’ άναψέρει ό 
παρά Βανδουρίορ άνοόνυμος διέμενεν εις Βλαχίαν.

5) Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, ‘Ιστορικοί έρευναι περί τάς εκκλησίας των νήσων 
τής "Ανατολικής Μεσογείου θαλάσσης, τόμ. Α', έν Έρμουπόλει 1913—1922, σελ. 172.

6) Άρχ. Κ α λ. Δ ε λ ι κ ά ν η, ένθ. άνωτ., σελ. 399. — Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, 
Έκκ?ν.ησίαι έξακριβωμέναι, «Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. Κ' (1900), σελ. 38, — Τ ο ΰ  α ύ 
τ ο ΰ ,  Πατρ. πίνακες, σελ. 606,—Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ ,  ένθ·5 άνωτ., σελ. 112.

7) Μ υ ρ τ.' Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ένθ5 άνωτ., σελ. 13. — Μ. Σ τ α μ ο ΰ λ η ,  
ένθ·5 άνωτ., σελ. 183.—Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  ένθ5 άνωτ., σ. 186.—Ό Μ. I. 
Γ  ε δ ε ώ ν, Μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως σημειιόματα, ένθ5 άνωτ., σελ. 376, νομί-
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νέαν αυτού επαρχίαν καί ή μητρόπο?ας δίφκεΐτο επί ολόκληρον έτος υπό τρι* 
μέλους Επιτροπείας. Αύτη διωρίσθη διά γράμματος του πατρ. Καλλινίκου 
του Άκαρνανος καί άπετελεΐτο από τους Χρυσόσκουλον λογοθέτην, παπα- 
Μανολάκην τον σακκελίον καί χατζη-Χρυσόσκουλον τόν ρήτορα 5). Την 7 
’Ιανουάριου 1689 μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως έξελέγη δ πρ. Διδυμοτείχου 
Ν ε ό φ υ τ ο ς ,  των ψήφων γενομένων είς τόν ιερόν ναόν τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου εις Άδριανουπολιν * 1 2), άνήρ σπουδαίας δράσεως, παραμείνας 
είς την λαχοΰσαν αυτω επαρχίαν μέχρι τής8 ’Απριλίου 1711, οτε παρητήθη 
καί άντ’ αυτού την αυτήν ημέραν έξελέγη δ ιερομόναχος Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς .  
Κατά τούς χρόνους τούτους τά οικονομικά τής επαρχίας εβαινον κακώς, ή δέ 
κορυφωθεΐσα κακοδαιμονία πιθανώς ύπήρξεν ή αιτία τής παραιτήσεως τού 
άξιου καί πεπαιδευμένου Νεοφύτου 3), εις τόν όποιον πολλά οφείλει ή εν 
Φιλιππουπόλει άνάπτυξις τής παιδείας 4).

ζει ότι ό Νεκτάριος διετέλεσε μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως είς τήν υπό του Νεοφύ
του (1689—1711) καταλαμβανομένην περίοδον, διακοπεΐσαν λόγω παραιτήσεως του 
καί καλυφθεϊσαν υπό του Νεκταρίου.

1) Τό πανομοιότυπον τοϋ πατρ. γράμματος παρά Γιόσεφ. Βλ. Μ υ ρ τ . Ά π ο "  
σ τ ο λ ί δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. ,14, ύποσημ. 16.

2) Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  ένθ·’ άνωτ., σελ. 187. Ενταύθα, σελ. 186, 
ύποσ. 3, σημειοΰται ότι τό έν πατρ. κώδικι Α' 472'σχετικόν υπόμνημα τής εκλογής 
τού Νεοφύτου, ώς διαδόχου τοϋ Δαμασκηνού, είναι λάθος, άντί Νεκταρίου.—Ή  πα- 
ραίτησις τού Δαμασκηνού, κατ’ Ιανουάριον 1689, άναφέρεται είς τό ύπ’ άριθ. 276 
χειρφ. τού πατρ. "Ιεροσολύμων. Α. Π α π α δ ο π ο  ύ λ ο υ  - Κ ε ρ ά  μ έτος ,  Ίερο- 
σολ. Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', σελ. 348—349. —Μ. I. Γ ε δ ε ci> ν, Μητροπολιτών Φιλιπ- 
πουπόλεως σημειοόματα, ένθ ’ άνωτ., σελ. 387).

3 ) Περί τού άρχιερέοος τούτου, βλ. Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Μητροπολιτών Φίλιππου· 
πόλεως σημειώματα, ένθ ’ άνωτ., σελ. 387.—Μητρ, Σάρδεοον Γ ε ρ μ ν ο ΰ, ένθ ’ άνωτ. 
σελ. 187.—Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 227. — Μ υ ρ τ. Ά  π ο β ι ο 
λ ί  δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 14.—Προ πάντων βλ. τό μελέτημα Μητρ. Ηλιουπόλεως 
Γ ε ν ν α δ ί ο υ ,  "Ο Φιλιππουπόλεοος Νεόφυτος καί ή δράσις αύτοΰ (1689—17LI), 
«’Ορθοδοξία» Κων)πόλεως, τόμ. ΚΑ' (1946), σελ. 209 κέξ.

4) Διά τήν παιδείαν έν Φιλιππουπόλει βλ. Τ ρ. Ε. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ, Ή  
παιδεία επί τουρκοκρατίας, τόμ. Α', έν Άθήναις 1936, σελ. 78—83.—Μ υ ρ τ , ’Λπο ·  
σ τ ο λ ί δ ο υ, Τά ελληνικά έν Φιλιππουπόλει σχολεία έπί Τουρκοκρατίας καί τού 
Βουλγαρικού καθεστώτος μέχρι τής καταλύσεως τής "Ελληνικής Ινοινότητος (1906)» 
«Θρακικά», τόμ. Β' (1929), σελ. 94 κέξ.—Μ. II α ρ α ν ί κ α, Σχεδίασμα, ένΚ)πόλει 
1867, σελ. 44—45.—Τήν λοιπήν βιβλιογραφίαν βλ. ύπό Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ" άνωτ,’ 
σελ. 387—388.
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TO Α Σ Κ Ι 1)

Γνωστόν είναι to έθιμον «ασκί» όταν χτίζεται σπίτι. Τό έθιμον είναι πανελ
λήνιον μέν, άλλ5 έ'χει τώρα υποχωρήσει κεχασε τήν ωραιότητά του. Παραπετούμε 
εδώ ένα νέο κείμενο πού έλέγετο στό Σαμμακόβι Ά ν. Θράκης γραμμένο από τον Κ. 
Βουτσόπουλο ετών 60 μένοντα στήν Ξάνθη. (Τετράδιο λαογρ. υλικοί) 7ο σ. 339 340).

^Καλλίφωνος και ειδικός χτίστης ανέβαινε στην οροφή τον χτιζόμε- 
μενον σπιτιού και άπήγγελλε με εξακολουθητική φωνή ευχές υπέρ τον γτή- 
τορα καί υπέρ των γειτόνων που τιμούσαν τον νφώνοντα σπίτι. Πρώτα 
τ ο υ ρ κ ι κ ά !

"Εγ κιογλονλέρ, εγ κουμσουλάρ, εγ έχπαπλάρ, εγ εμψεριλέρ ! ’Αλλάχ 
έμιρίγλε ντοβλ.έτ σαγιασίγλε γκιόκ άλτινάά γεσίλ τσιμέν δστουντέ Περικλή 
έφέντινιν μπινά κουρονλούρ ! ! Γιώργη τζορπατζή μπ ιζ ίμ  Περικλή 
τσορμπατζ ιμ ιζ ίν  χατίρι εκ κ ιμπ ϊ ονσταλαρά μπ ϊρ  χεντιέ κοντερετί ονστα- 
λαρά σεβιντιρσίιν ! Όγλ.έ δνάάα άλλάχ σεβιντιρσίν κουτονζ σεριφιέ γκι- 
ουλέ—γκιονλέ κ ιτο ίν  γκιουλ,έ—γκιονλέ ■γκελσίιν ! άχπαπλάρ σεβινσιν του- 
σμανλάρ παατλασίιν ! Γιοβατακί πονλούκ ντολονσου μάντραάακι κογιονν 
μπ ιρ ι π ίρ άράί σειρά κελσίιν ! Γ ιαπτ ιμ ϊζ  μπ ινά τάς ντουβάρ ντοκιούλμε· 
σιν μακασλάρ άτσίλμασιιν ! έν σεγλέρ σοκιόλμεσιιν ! Καλφαλαρά μαρα- 
φέτ ! ονσταλαρά κουβέτ, τσιρακλαρά η)ρεγκί διγενέεεκ !

‘Ε λ λ η ν ι σ τ ί  : ”Εγ χωρικοί, γε ιτόνοι , φίλοι, πατριώτες. Μέ τον 
Θεού τή δύναμη καί τήν άδεια τού μεγαλειοτάτον βασιλέως υπό γαλανόν 
ουρανόν καί πράσινη χλόη κτίριο κτίζεται ! 'Ο πρόκριτος γείτονας Γεώργης 
εκτιμώντας τον ιδιοκτήτη Περικλή εστειλε ενα δώρο 1 2 *) νά ευχαρίστηση τούς 
μαστόρους ! ’Έτσι κ ι5 αυτόν δ Θεός νά τον άξιώση νά μεταβή στον "Αγιο 
Τάφο προσκυνητής. Μέ γελοία μέ χαρές νά πάγη, μέ γελοία μέ χαρές νά 
γνρίση. Νά χαρονν οί φίλοι τον, νά σκάσουν οί εχθροί τον. Οί γωνιές τού 
σπιτιού υνιά νά γεμίσουν καί στό μαντρί τά πρόβατα νά πλουθο/ινουν. Τό 
χτίριο πού χτίζεται πέτρα νά μή ραγίση κΤ δ νοικοκύρης χίλια χρόνια νά 
ζήση. "Ετσι δ Θεός (αν είναι ανύπαντρος) νά τού χαρίση μ ιά  νέα νά τήν 
εχη τό Γεννάρη πούνε ή νύχτα μεγάλη καί στό Μάη πού ενε ή μέρα μεγάλη ! 
Χίλια χρόνια νά ζήση καί νάπολαύση τού ’Αβραάμ τά καλά, τού Ίσάκ  καί 
Ια κώ β . Τού χτιρίου τά μακάσια νά μήν ανοίξουν, τά καρφιά νά μήν ξυλω- 
θούν. Στον κάλφα μας τιμή, ατούς μαστ όρους τέχνη καί δύναμη, ατούς μα- 
ϋητευόμενονς μαστ(γωμα (φρεγκί—ντιγενέκ).

1) Βλ. Έλπ. Σαράντη ασκί. Θρακικά τ. Α' καί διήγημα Π. Παπαχριστοδουλου ; 
Ή  Κόνα Σουλτάνη χτίζει σπίτι. Φιλολογική Πρωτοχρονιά. ’Α σ κ ί  σημαίνει ύφασμα 
πού κρεμούν στην οικοδόμηση σπιτιού.

2) Δώρα ανάλογα τής θέσεως, τού δεσμού μέ τον κτίζοντα, ένα ύφασμα. Ή
ευχή είναι ανάλογη μέ τό δώρο



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΣΤΗΛΗ ΕΚ Φ Ε Ρ Ω Ν 1) ΕΝΕΠ ΙΓΡΑ Φ ΟΣ

Την πρώτην περί των Φερών μαρτυρίαν, ώς πόλεως θρακικής, άκμα- 
σάσης κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, παρέχει ήμΐν ό Ί . Καντακουζηνός, 
δστις γράφει (Τστορ. I, 310) τά έξης : «ήλθον εις Φερράς άμα μέν και διά 
τό την πόλιν οχυράν είναι, καρτερωτάτην τειχών και περιβολαΐς και αφθο
νίαν των επιτηδείων δυναμένην χορηγεί ν τη στρατιά». ’Αναφέρει δ1 2 3 έν συ
νεχεία δτι πρότερον μέν ή πόλις ήν φροντιστηριον άνδρών μοναζόντων έπι 
δέ της εποχής του πόλισμα «κατφκισμένον υπό αγροτών τινων».

Εκαλείτο δ’ η πόλις κατά τούς βυζαντινούς χρόνους Βήρα. Ό  ταυτι- 
σμός της Βήρας προ: τάς Φέρας, δι’ ον σφοδρά! ήγέρθησαν αντιρρήσεις, 
οφείλεται εις την περισπούδαστον μελέτην τού Καθηγητοΰ κ. ’Αναστασίου 
Όρλάνδου «Περί τών βυζαντινών μνημείων τής Βήρας» ?), δστις προσφυώς 
πάνυ άπέδειξεν δτι αϊ σήμερον καλουμεναι Φέραι κεϊνται εις την αυτήν προς 
την Βήράν τοποθεσίαν.

Έτέραν μαρτυρίαν περ'ι τής Βήρας παρέχει ήμΐν ό Νικ. Χιονιστής 
(595 Βόνν.), δστις λέγει : «Άφιγμένος δέ (ό ’Άγγελος) κατά Στάγειραν, ήτις 
Μάκρη λέγεται νύν, συλλαμβάνεται και τον έσχατον ήλιον Θεασάμενος άμφω 
τώ οφθαλμό) μικρόν ύστερον έξορΰττεται κατά την εν Βήρα μονήν, ής δο- 
μήτωρ ό τού βασιλέως ’Ανδρονίκου τοκεύς Ίσαάκιος».

Ή  μονή αύιη είναι ή έπ’ δνόματι Θεοτόκου τής κοσμοσωτείρας ΐδρυθεΐσα 
υπό τού ’ίσαακίου Κομνηνοϋ, υιού τού ’Αλεξίου, έν έτει 1151—1152 μ. X. 
εν Βήρρι, υπό τού οποίου και τό τυπικόν τής μονής συνετάγη και ιδιαίτερον 
προνόμιον αλιείας εις τόν ποταμόν'Έβρον τώ ήγουμένω αυτής παρεχωρήθη 3).

Άλλ’ εκ τής πληροφορίας ταΰτης τού Νιχ. Χωνιάτου και εκ μαρτυριών 
μεταγενεστέρων περιηγητών προήλθε μεγάλη συγχισις ως προς τόν καθορι
σμόν τής Βήρας, διότι άλλοι μέν τών ερευνητών άνεζήτουν ταΰτην παρά τήν 
Μάκρην και εν τή αιγαιακή παραλία τής Θράκης, άλλοι δέ παρά τήν Αίνον, 
άλλοι δέ πάλιν εις τήν μεταξύ Αϊνου και Μάκρης παρόχθιον Θράκην.

Διά τής άνευρεθείσης άνεπιγράφου στήλης δέν επιβεβαιοΰται μόνον πα- 
νηγυρικώς ό υπό τού σοφού Καθηγητοΰ κ. ’Αναστασίου Όρλάνδου γενόμε- 
νος ταυτισμός τής Βήρας καί τών Φερών, άλλ’ άποδεικνύεται τό έτι σπου- 
δαιότερον : δτι δηλ. εις τήν προ τού υψώματος, έφ’ οΰ σήμερον ή πόλις, πε-

1) Δέν νομίζομεν οτι δικαιολογείται ή διά δυο ΡΡ γραφή του ονόματος τής 
πόλεως.

2) Θράκικά, 1933, τύμ. Δ', σελ. 3—31.
3) «τοίνυν σανδάλιον έ'χειν ό προεστώς έντοΐς ήμετέροις δικαίοις τοϋ ποταμού 

τής Μαρίτξης και θηρεύειν Ιχθύας καϊ προς τροφήν διακομίζειν τοΐς μοναχοΐς».
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δίνην εκτασιν, την μέχρις 'Έβρου ίκνουμένην, εκειτο κατά τού; ρωμαϊκούς— 
και άσιραλώς και κατά τούς ελληνικούς — χρόνους ακμαία πόλις, δικαιολο
γούσα ούτω και την πληροφορίαν τού Ί . Καντακουζηνού (Ίστορ. III, 348, 
2), καθ' ην ή Βήρα ήτο λιμήν, εις ον προσωρμίζοντο αί βυζαντινά! νήες. 
Τό δ3 άξιολογώτερον, είναι δτι τό βυζαντινόν δνομα Βηρα δεν "πτο γλωσσι
κόν δημιούργημα ιών βυζαντινών χρόνων, αλλά καθαρώς \3ρακικόν, μεταδο* 
θέν διά της στοματικής παραδόσεως και διατηρηθέν δΓ ολίγου μεταβεβλη- 
μένον, ώς θέλει εν τοΐς έπομένοις άποδειχθή.

Ή  εκ Φερών στήλη άνευρέθη, ώς συνήθως ανευρίσκονται παρ’ ήμΐν τά 
αρχαιολογικά ευρήματα. Γεωργός τις δηλ. άροτριών εν τη δέσει μνήματα, 
άπεχούση πεντακόσια μέτρα προς τά Ν. Α. τής πόλεως καί εντός τού αγρού 

τού Τζίκα Δημητρ., άνέσυρε ταυτην κατεχωσμένην ε’ις 
μικρόν σχετικώς βάθος. Εις μικράν άπόστασίν από τής 
θέσεως ταΰτης εύρίσκεται και ή δημοσία οδός ή από 
Άλεξανδρουπόλεως μέχρι συνόρων διήκουσα και ή 
σιδηροδρομική γραμμή Άλεξανδρουπόλεως—Όρμε· 
νίου. Τό σχήμα τής στήλης είναι κυλινδρικόν, δΕυνό- 
μενον κατά τήν κορυφήν αυτής. ’Έχει ύψος 1,57 μ. 
και είναι εκ κατειργασμένου ασβεστόλιθου. Ή  βάσις 
αυτής είναι ογκωδέστερα, τό δέ ύψος της είναι 0,40 
τού μ. Ή  περίμετρος τής στήλης είναι 1,07 μ. τής δέ 
βάσεως 1,55. Τό άνω τής βάσεως τμήμα είναι ένεπί- 
γραφον. Φέρει οκτώ στίχους γραμμάτων, έκαστον ταίν 
οποίων έχει ύψος 0.5 */a τού μ., πλάτος κατά τι μι- 
κρότερον και βάθος χαράξεως 0,2 τού μ. Ή  δεξιά 
πλευρά τής ενεπιγράφου επιφάνειας είναι απολεπι
σμένη. 'Ως έκ τής θέσεως, εις ήν εύρέθη, εικάζομεν 
δτι αύτη ήτο έστημένη παρά τήν δημοσίαν οδόν προ 

τής πόλεως, οΰσα, επομένως οδομετρική.Ή  σωζομένη επιγραφή έχει ώς άνω: 
'Έτερα γράμματα ή ϊχνη αυτών επί τής ενεπιγράφου επιφάνειας δεν 

φαίνονται νά υπάρχουν.
Τό έργον τής συμπληρώσεως τής επιγραφής και λόγφ τών εις ορισμέ

νους στίχους κενών καί λόγφ τής αποκοπής προς τά δεΕιά ώρισμένων γραμ
μάτων παρουσιάζει πολλάς δυσχερείας. Τούτων ένεκα θά πειραθώμεν τήν 
συμπλήρωσιν χα>ρούντες κατά στίχους.

Ό α' στίχος συμπληρούται ευκόλως διά τής τοποθετήσεως τής κατά δο
τικήν καταλήξεως τού ονόματος, ήτοι :

ΑΥΤΟΚΡΑ[ΤΟΡΙ] Αύτοκρά[τορι]
Τό πρώτον γράμμα τού β' στίχου είναι προφανώς λατινικόν μετά τού 

σημείου συντμήσεως επ’ αυτού. Εμφανές είναι δτι τό γράμμα τούτο δια-
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κρίνεται του ετέρου λατινικού C, δι’ ου γράφεται το ελληνικόν Σ καί του ελ
ληνικού Κ. ’Απομένει, λοιπόν, νά δεχθώμεν οτι ό χαράκτης ήθέλησε διά τού 

ν’ άποδώση το ελληνικόν Γ, η οτι τό praenomen τού αύτοκράτορος (Ga- 
jus) έλαβεν χαράξας διά γράμματος λατινικού. Μετά τό κύριον ονομα κατά 
δοτικήν ακολουθεί τό γράμμα Ο, συμπληρούμενον διά ιού ετέρου ονόματος 
τού αύτοκράτορος ώδε :

ΪΞΙΟΥΛΙΩ 0[ΥΗΡΩ] Γ(αΐω) Ίουλίφ 0[ύήρφ]
Έκ τού γ' στίχου ελλείπει τό τελευταΐον γράμμα, δπερ ευκόλως συμ* 

πληρούται :
ΜΑΞΙΜΙΝΩ (C[E] Μαξιμίνφ σ[ε] —
Έ ν τφ έπομένφ δ' στίχφ συνεχίζεται τό προηγουμένως χωρισθέν επί* 

θετόν τό άποδιδόμενον τφ αύτοκράτορι, εΐτα δέ ακολουθούν τό γράμμα Κ, 
τά δύο σκέλη τού Α καί δύο κεραΐαι. Ή  σύμφωνος προς τά προηγούμενα 
καί επόμενα συμπλήρωσις τού στίχου τούτου δέον νά είναι ή έξης :

ΒΑΟΤΩ Κ[ΑΙ ΙΟΥ] βαστφ κ[αί Ίου]—
Τοΰ ε' στίχου τά πρώτα γράμματα είναι συνέχεια τού προηγουμένου 

κυρίου ονόματος. Ειτα ακολουθεί τό γράμμα Ο καί μετά τινα άπόστασιν τό 
σύμπλεγμα Ν, κατεστραμμένον. Έκ πάντων τούτων εικάζομεν άφ’ ενός μέν 
οτι μεταξύ τού Ο καί τού συμπλέγματος ελλείπει έν γράμμα, προφανώς δέ 
τό Υ, τό δέ σύμπλεγμα άφ’έτέρου δέν είναι δυνατόν νά ληφθή ως τό γράμμα 
Ν, άλλ’ ώς τά HP, γραφόμενα ]—Ρ. Επομένως ό στίχος θά έχη ώς έξης : 

ΛΙΟΥ 0[Υ ]Η Ρ0[Υ ] λ ίου 0[ύ]ήρο[υ]
Έν τφ στ' στίχφ μετά τό γράμμα Ξ διακρίνονται δύο κεραΐαι τά δέ 

μεταξύ εϊσίν κατεστραμμένα. Δέον κατά ταΰτα νά συμπληρωθή διά τής επα- 
ναλήψειος τού ονόματος Μαξιμίνου, διότι τό πλάτος των προς συμπλήραισιν 
άπαιτουμένων γραμμάτων καλύπτει τό ένυπάρχον κενόν.

ΜΑΞ[ΙΜΙΝ]ΟΥ (C[E] Μαξ[ιμίν]ου σ[ρ]—
Εις τον ζ' στίχον μετά τό γράμμα Τ τής προκης λέξεως καί μέχρι τού 

διασωζομένου σημείου —|, τό όποιον προφανώς είναι τό Η ήμικατεστραμ- 
μένον, υπάρχει επίσης κενόν, καταστραφέντων τών έν αύτφ γραμμάτων. Ε 
πίσης εις τό τέλος τού στίχου διακρίνονται τό γράμμα Α καί τό Β ήμικατε- 
στραμμένον, ελλείπουν δ’ άποκοπέντα τά υπόλοιπα γράμματα. Ή  συμπλή- 
ριοσις καί τού ζ' καί τού η' στίχου δέον νά είναι ή εξής ϊ

Β ACT [ΟΥ ΥΙΩ]ΡΙ ΑΒ[Η]— Βαστ[ού υίφ]ή Α β [ή [-
[Ρ]ΩΝΠΟΛΙΟ ρων πόλις.
Εις τον τελευταΐον στίχον προσεθέσαμεν έν αρχή τό γράμμα Ρ, διότι 

εν τή επιγραφή τό Ω δέν κεΐται ακριβώς κάτωθεν τού πρώτου γράμματος τού 
προηγουμένου στίχου, ώς τά τών ύπολοίποον στίχων, αλλά εσώτερον. Γοιου- 
τοτρόπτος φαίνεται έλλεΐπον εν γράμμα.
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Κατά ταΰτα, ολόκληρος ή επιγραφή συμπληρουμένη, 9ά έχη ώδε :
ΑΥΤΟΚΡΑ[ΤΟΡΙ] 
ίΞ-ΙΟΥΛΙΩο [ΥΗΡΩ] 
ΜΑΞΙΜΙΝΩ (C[CE] 
ΒΑΟΤΩ ΚΑΙ Ι[ΟΥ]
ΝΟΥ 0[Υ] ΗΡΟ[Υ] 
ΜΑΞΙ[ΜΙΝ]ΟΥΩ[Ε] 
BACT [ΟΥ ΥΙΩ]ΗΑΒ[Η] 
[ΡΙΩΝΠΟΛΙΟ

Αΰτοκρά[τορι]
- Γ(αΐφ) Ίουλίφ 0[υήρφ] 

Μαξιμίνφ σ[ε] — 
βαστφ και Ί  [ου] — 
λίου 0[ΰ]ήρο[υ] 
Μαξι[μίν]ου σ]ε] — 
βασχ[οΰ υΐφ] ή Άβ[ή]— 
[ρ]ων πόλις.

Έτερα γράμματα η ίχνη αυτών ούδαμοΰ αναφαίνονται. Δεν αποκλείε
ται, επειδή τό άνεπίγραφον τμήμα τής στήλης μέχρι προ τής βάσεως έχει 
ικανόν κενόν, καί νά ύπήρχον. Πιθανόν ή επιγραφή να εσυνεχίζετο διά τοϋ 
καθιερωμένου «ΠΡΩΤΑΡΧΟΥΝ'ΓΟΟ ΔΕΙΝΑ».

«ΕΥΤΥΧΩΟ»
Συμφώνως, δθεν, τη γενομένη συμπληρώσει, ή επιγραφή ανατίθεται 

υπό τής πόλεως εις τον ΡωμαΤον αΰτοκράτορα Γάϊον ’Ιούλιον Ουήρον Μα- 
ξιμΐνον και τον υιόν αύιοΰ.

Ό Γάϊος Ιούλιος Ούήρος Μαξιμΐνος εβασίλευσεν εν Ρώμη από τοϋ 235 
—238 μ- χ. Επομένως τή αυτή εποχή ανήκει χρονολογικώς καί ή ευρεθεισα 
επιγραφή.

Οΰτος εγεννήθη εις Θράκην εκ γονέων μιξοβαρβάρων, ήτο δέ φοβερώ- 
τατος την οψιν καί μέγιστος στο σώμα. "Ακριβώς διά τα σωματικά του ταΰτα 
προσόντα είχε προσληφθή υπό ιοΰ αΰτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου εις τήν 
αυτοκρατορικήν φρουράν. Έ πί δέ του αΰτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Σεβήρου 
(222—235) είχε τοποθετηθή ώς praefectus εις τήν Τραϊανήν λεγεώνα. "Ητο 
δ’ ό Αλέξανδρος ή Άλεξιανός Σεβήρος υιός τής Μαμ μαίας καί εκ μητρός 
εξάδελφος τοΰ Καρακάλλα. Συνήρξε τφ Ήλιογαβάλφ εν έτει 222 καί τούτου 
φονευθέντος εγένε.το διάδοχος. Μετά τον θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου Σεβήρου 
εν έτει 235 μ. χ δ στρατός άνηγόρευσεν αΰτοκράτορα τοΰ Ρωμαϊκού Κρά
τους τον Γ. ’Ιούλιον Ουήρον ΜαξιμΤνον, τό δ’ επόμενον έτος (236μ.χ.) άνε- 
γνώρισε τοΰτον καί ή Σύγκλητος.

Ό Γ. Μαξιμΐνος διεξήγαγε πολλούς νικηφόρους πολέμους κατά τών Γερ
μανών, Σαρματών καί Δακών προσκτησάμενος διά τοϋτο τήν επωνυμίαν 
Germanicus maximus, Sarraaticus maximus, Dacicus maximus. Κατέ- 
βαλεν επίσης τήν ε’ις ’Αφρικήν εκραγεΐσαν καί εναντίον του στρεφομένην επα- 
νάστασιν τών Γορδιανών, ους καί έφόνευσε. Ή  έπανάστασις αυτή φαίνεται 
δτι ύπεκινήθη υπό τής Συγκλήτου, διότι μετά τον φόνον τών Γορδιανών, ή 
Σύγκλητος άνεκήρυξε νέους βασιλείς, τον Μάξιμον καί τύν Βαλβΐνον. Ό Γ. 
Μαξιμΐνος διά νά έκδικηθή τήν Σύγκλητον ήρξατο πόλεμον κατ’ αυτής, Άλλ’ 
ή διάρκεια τοΰ πολέμου τούτου καί αΐ ταλαιπωρίαι τών τόσων εκστρατειών
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έξήγειραν τούς στρατιώτης, τινές των οποίων έφόνευσαν τον Μαζιμΐνον μετά 
του υιού του, ενώ άνεπαΰετο εις την σκηνήν του και έστειλαν τάς κεφαλάς 
άμφοτέρων εις την Ρώμην.

Εύρέθησαν και νομίσματα τής εποχής του φέροντα επί τής μιας δψεω'ς 
την προτομήν αυτού, κύκλφ δέ τά γράμματα :IM ,C . MAXIMINUS. IUS. 
VC. Τοΰ αυτού αύτοκράτορος έχει εύρεθή καί έτέρα ένδεκάστιχος αναθημα
τική επι μαρμάρινου βάθρου επιγραφή περί τήν Τραϊνήν Αύγοΰστην (νύν 
Στάραν Ζαγόραν), έχουσα ούτο.) : ’Αγαθή Τύχη. Τον μέγιστον και θειότατον 
κ<χι θεοφιλέστατον Καίσαρα [Γ(άϊον ’Ιούλιον Ούήρον Μαξι]μεΐνον αύτοκρ[ά]- 
τορα, σεβασ[στόν], [Γερμαν]ικόν μέγιστον, Δακικόν μέγιστον, Σαρματικόν μέ
γιστον [ή λαμπρότατη] Τραϊανέων πόλις. Ευτυχώς. ‘) Εις έτέραν επιγραφήν, 
εύρεθεΐσαν εις τήν αυτήν περιοχήν, τών χρόνων 235—238, δημοσιευθεϊσαν 
τό πρώτον υπό τού βουλγάρου Velcow Ivan 1 2), άναφέρεται επίσης ό Γ. Μα- 
Ειμίνος, τον όποιον δμως ό έκδούς συμπληροΐ ως Μ άξιμον , αντί , Μαξιμΐνον.

Τό σοβαρώτερον πάντων, δπερ προκύπτει εκ τής ήμετέρας συμπληροό- 
σεο)ς τής γενομένης εις τήν παρούσαν στήλην, είναι δτι διά πρώτην φοράν 
σημειούται ή ύπαρξις πόλεως επί τών χρόνων τής ρωμαιοκρατίας εις τήν πε
ριοχήν τής κωμοπόλεως τών Φερών. Έκ τούτου έπεται δτι, προ τής έμφανί* 
σεως τού βυζαντινού ουνοικισμού κατά τού ΙΑ' μ.χ. αιώνα, δτε εκτίσθη ή 
μονή τής Κοσμοσωτείρας, ήτις ειχεν ως αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν κεντρι
κού πυρήνος προς άποτέλεσιν οικισμού, προϋπήρξεν ενταύθα πόλις θρακική, 
τό πρώτον άνακαλυπτομένη, καλουμένη δέ ΑΒΗΡΑ.Ή δ’ υπαρξις αυτής κατά 
τούς ρωμαϊκούς χρόνους σημαίνει καί τήν ΰπαρξιν πολίσματος κατά τήν άρ- 
χαίαν εποχήν. Ή  παντελής έλλειψις. μαρτυριών καί πληροφοριών περί τής 
ύπάρξεως τής εν λόγω θρακικής οικήσεως τόσον εκ μέρους τών Ελλήνων, 
δσον καί εκ μέρους τών Λατίνων συγγραφέων δεν δύναται νά προβληδή ώς 
άντίρρησις σοβαρά, αναιρούσα τήν ήμετέραν γνώμην. Διότι και πολλαί άλλαι 
πιχνάρχαιαι μάλιστα οικήσεις τής Θράκης παρ’ ούδενός άναφέρονται, ενφ ή 
ύπαρξις των εβεβαιώθη άδιαφιλονικήτως υπό τών ευρημάτων καί διότι πολύ 
πιθανόν ή οϊκησις αύτη νά ήτο μίκροτέρας σημασίας, έπισκιαζομένη έκ τής 
γείτονος Τραϊανούπόλεως.

"Εκ τού ονόματος τής πόλεως, καλουμένης ’Άβηρα προκύπτει δτι ή κατά 
τούς βυζαντινούς χρόνους ονομασία αυτής, καλουμένης Βήρα, δεν προέρχεται 
έκ τής γλιοσσης τής εποχής εκείνης καί δή έκ τού επιθέτου βηρός, δηλ. άγριό- 
τοπος, άλλ’ έκ τού πρώτου θρακικού ονόματος ΑΒΗΡΑ, κατ’ αποκοπήν τού 
φωνήεντος Α. Τοιαύται άλλωστε κατ’ αποκοπήν φωνηέντων καί συμφώνων 
μεταβολαί είναι συνηθέσταται εις τήν ελληνικήν γλώσσαν.

1) Βλ. Μυρτ. Άποστολίδου, Έπιγραφαί Τραϊανής Αΰγούστης, Θρακικά 1987, 
τόμ. Η', σελ. 89.

2) Velcow Ivan, Antike Denkmaber aus Bulgarien
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’Αλλά καί τό γεγονός δτι και σήμερον εις την γλώσσαν τοΰ λαοΰ ή πό
λις έκφέρεται κατ’ ουδέτερον γένος τά Φέραι και οΰχί κατά θηλυκόν, δεν άπο- 
τελεί άμυδράν άνάμνησιν τής κατ’ ουδέτερον εκφοράς του αρχαιότατου θρα- 
κικου ονόματος τής πόλεως, τά Άβηρα ;

Ή  δέ γλωσσική εναλλαγή των χειλικών Β και Φ και ή εκ ταύτης μετα
βολή και έτεροίωσις τών φωνηέντων τής λέξεως από Βήρα εις Φέρας δεν εί
ναι τι τό σπάνιον. Διά τούτο και εν αρχή εγράψαμεν δτι δρθοτέρα είναι ή 
γραφή τοΰ ονόματος τής πόλειος διά τοΰ ενός Ρ και οΰχ'ι διά τών δυο, ώς ή 
λογία καθιέρωσεν παράδοσις.

Πλήν τούτων, επληροφορήθημεν παρά τών κατοίκων δτι εις την θέσιν 
«ΓΙαληά αμπέλια», εξοοθι τής πόλεως, εύρέθησαν κατά καιρούς νομίσματα 
χαλκά, τεμάχια μαρμάρων, σταυροί, εν δισκοπότηρον και άλλα αντικείμενα, 
ών τά πλείονα άπωλέσθησαν. Ιδιώτης δέ τις παρέδωκεν ήμΐν άργυροΰν νό
μισμα, δπερ επί μέν τής μιας όψεως φέρει κεφαλήν τοΰ Μεγ. "Αλεξάνδρου 
κατά δεξιόν κρόταφον, επί δέ τής άλλης παράστασιν πιθανώς θεοΰ καίλημέ- 
νου επί θ-ρόνου καί άνέχοντος διά τής δεξιάς χειρός πτηνόν καί διά τής άρι- 
στεράς, ύψουμένης όπισθεν τής κεφαλής, μακρόν δόρυ. Όπισθ’εν τής παρα* 
στάσεως ταυτης εΰχερώς άναγινώσκονται τά γράμματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 
’Έμπροσθεν τής παραστάσεως υπάρχει τό σύμπλεγμα : ΜΑ.

Έκ πάντων τών έκτεθέντιυν συνάγεται δτι πρόκειται περί ύψίστης σπου· 
δαιότητος αρχαιολογικής άνακαλύψεως, δτι, δσον καί άν λύη ωρισμένα προ
βλήματα, θέτει εν ταΰτώ προς επίλυσιν καί άλλα. ’Άν τά δσα εν τή παροΰση 
έξεθέσαμεν επιβεβαιωθούν δι’ ενδελεχούς αρχαιολογικής ερεΰνη:, τότε τό κέρ
δος τής τε Επιστήμης καί τής Θράκης έσεται πολύτιμον.

Διδυμότειχον, 1958.
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ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΟΠΑΡΙ

Α'"Ολοι γνωρίζουμε δπ τό λαϊκό τραγούδι έχει υποχωρήσει καταπληκτικά 
στα σύγχρονα τραγούδια της μόδας. "Οταν τά μαζεύουμε και τα καταγρά
φουμε, παρατηρούμε : 1) δτι μόλις βρίσκεται στις χιλιάδες μέσα ένας πού νά 
ξέρη λαϊκά τραγούδια. Πάει ή εποχή πού τά κορίτσια στά παιγνίδια τους, 
ή στον αργαλειό τους ή στο παιγνίδι την κούνια, τραγουδούσαν ώραΐα τρα· 
γούδια. 2) δτι και άν ξέρη δεν τολμά νά τά τραγουδήση από ντροπή. Και 3) 
δτι δεν τά ξαίρει κανένας νέος μέ φωνή σωστή και δσοι τά τραγουδούν, γερόν- 
τισσες και περασμένοι, μόλις μπορούν νά βγάλουν τή φωνή τους και νά τά 
πούν σωστά. Ή  σωτηρία τους, λοιπόν, είναι προβληματική. Σ’ αυτόν τον 
αγώνα αποδοθήκαμε μ’ αυτές και άλλες δυσκολίες, αλλά τον άναλάβαμε γιά 
νά περισώσουμε δ,τι είναι ακόμα δυνατόν.

Θρακικά τραγούδια είναι μαζευμένα συστηματικά περί τά 200 από τον 
μακ. Μόσχο Παπαχριστοδούλου, κι’ από τήν κ. Μερλιέ σέ πλάκες. Σ’ αυτά 
προσθέτουμε τώρα τά νέα, πού μαζεύουμε μέ τον κ. Παντ. Καβακόπουλο.

Αυτά τά τραγούδια — τις Θρακι,κές λαϊκές μελωδίες — τις εκπέμπουμε 
από τό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Ή  χορωδία είναι πολύπειρη και ό διευθυν
τής Παντ. Καβακόπουλος μέ αγάπη καί πίστη στήν αξία του, τήν κατευθύνει 
στήν κατανόηση τού τραγουδιού, τήν σπροσαρμογή της στή μελωδία, καί στήν 
πιστή εκτέλεση καί έκφραση τού ύφους καί τού συναισθήματος τής μελω
δίας. ’Έτσι φθάνουμε στή δυνατή πληρότητα τής έκτελέσεως καί τήν ικανο
ποίηση από τή θρακική μελωδία.

"Οσοι άκοΰν τϊς Θρακικές λαϊκές μελωδίες μένουν ικανοποιημένοι μέ τήν 
απόδοση. Βεβαιώνουν δτι άκούν όντως λαϊκά τραγούδια πειθαρχημένα, κα- 
τανυχτικά καί εκφραστικά τής θρακικής ψυχής. Ή  Θράκη βέβαια δεν έχει 
άρματολικά καί κλέφτικα τραγούδια, παρά ελάχιστα, δέν εχει ρουμελιώτικες 
μελωδίες, έχει δμως παθητικές σάν εκκλησιαστικά τροπάρια, έχει σκωπτικές 
καί πηδηχτές. Τό τραγούδι τό Θρακικό είναι κατάνυξη, είναι πόνος, είναι πά
θος, είναι σκώμμα, είναι προσευχή δπως καί ρυθμός, πού ερεθίζει τήν ψυ
χική καλλιτεχνική διάθεση.

"Οσες Θρακικές λαϊκές μελωδίες εκπέμψαμε, τις προετοιμάζουμε γιά 
εκτύπωση. 'Η εκτύπωση αυτή θά γίνη πολύ προσεχώς καί θ’ άποτελέση 
μιά εισαγωγή στο δλο έργο τής περισυλλογής καί περισώσεως τού θρακικού 
τραγουδιού. Θά είναι ένα τεύχος αξιόλογο τού τρόπου καί τής μεθόδου πού 
χρειάζεται νά συγκεντρωθή καί νά περισωθή δ θησαυρός αυτός, πού πάει 
νά σβήση καί νά χαθή γιά πάντα. Τον θησαυρό αυτό τον περισώζουμε καί 
μέ φωνοληπτικό μηχάνημα, δπου θ ’ άποθησαυρισθή μέ τον καιρό κάθε τρα·

19
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γοΰδι, πού ζή η στγοπεθαίνει, η χάνεται, γιατί πλιά δεν τραγουδιέται.
Με την έμπομπή των «Θρακικών λαϊκών μελωδιών» καλλιεργούμε καί τη 

νοσταλγία τών Θρακών προς το γνήσιο λαϊκό τραγούδι τους. Προσπαθούμε 
νά τούς υπενθυμίζουμε τούς παλαιούς γάμους, τά γλέντια τους, τούς θρήνους 
των, τις εύχαρες πτυχές τής ζωής των, πού εξαφανίζονται, δπου ζή σκορπι
σμένος ό Θρακικός λαός, χωρίς νά μπορή νά συντηρήση τά έθιμά του. Ή  
συντήρηση τών Θρακικών εθίμων είναι ζήτημα επικρατήσεις ποσοτικής 
πληθυσμού, άλλ’ αυτή δεν υπάρχει παρά σ’ ελάχιστες περιφέρειες καί κοινό
τητες, γιατί τό περισσότερο δ προσφυγικός κόσμος έγκατεστάθηκε σκορπι
σμένος εδώ καί κεΐ. "Ένα χωριό σκόρπισε σέ πολλά σημεία.

Β 'Ά πό δυο λοιπόν καί τοόρα χρόνια, έχω καταπιασθή την τακτοποίηση 
τών δημοτικών αυτών τραγουδιών τής Θράκης. Τά τραγούδια έχουν συλλέξει 
καί καταγράψει οΐ Θράκες συλλέκτες σ’ ευρωπαϊκή καί βυζαντινή παραση- 
μαντική *). ’Αφορμή μού έδωκε ή Θρακική ώρα τού Ραδιοφωνικού Σταθμού 
Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. "Οταν με κάλεσαν νά συνεισφέρω στήν 
εκπομπή τών Θρακικών τραγουδιών, βρέθηκα άνέτιμος, άλλ’ αμέσως στρά
φηκα πρύς τή συλλεκτική εργασία δημοτικών τραγουδιών, πού υπήρχε έως 
τώρα. ’Έχουμε ως γνωστόν διακόσια τραγούδια μαζευμένα από τον μακαρ. 
Μόσχο Παπαχριστοδοΰλου, τον αιωνόβιο Παπαλουΐζο, τον Μυρτ. Άποστο- 
λίδη, τον Δ. Βογαζλή, τον Ζήκο Άστέριο, ιόν Χρ. Χρηστίδη καθηγητή καί 
λοιπούς λαογράφους μας, πού είναι δημοσιευμένα στά Θρακικά καί προ παν
τός στο Άρχεΐον Θράκης 1 2). Τά τραγούδια αυτά χρησιμοποίησα ώς πρώτο 
υλικό γιά τήν Θρακική εκπομπή, έχοντας συνεργάτη καί διευθυντή τής χο
ρωδίας τον κ. Παντελή Καβακόπουλο καί προχωρήσαμε στή δύσκολη πραγμα
τοποίησή της.

Ή  εργασία μας ήταν τή εξής : Μελετώντας τά τραγούδια, προ παντός 
κυττάξαμε νά βεβαιωθούμε, άν τά έως τώρα καταγραμμένα, απέδιδαν εκείνο 
πού είχαν επιχειρήσει οί συλλογείς νά άποθησαυρίσουν από τό στόμα τού 
λαού. Ευθύς εξ αρχής κατεφάνη δτι ό Μόσχος Παπαχρ. καί δ Π,απαλουΐζος 
αληθινά καί πιστά άπέδωκαν κάθε, τι πού ακόυσαν. ’Επί πλέον όμως έκά- 
μαμε καί δεύτερο έλεγχο γιά τήν απόδοση τών τραγουδιών. Βρίσκαμε τρα
γουδιστές άλλους πού ήξευραν τά ίδια τραγούδια. Αυτούς τούς έβάλαμε νά 
μάς τά τραγουδήσουν. Αυτή τήν προσπάθειά μας τήν έστερέωσε ή επίμονή μας 
εργασία. Τότε καί βεβαιωθήκαμε δτι τά καταγραμμένα τραγούδια δεν ήταν 
μ ια χαμένη υπόθεση, άλλ’ δτι στο μουσικό τους κείμενο βρισκότανε ο λησμο
νημένος θησαυρός τής Θράκης, χαμένος πιά τώρα, γιατί δέν τραγουδιούνται

1) Βλ. Θράκες λαογράφοι τοϋ ΙΘ' αίώνος Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου.Άθή- 
ναι 1947. Διάλεξη στήν ’Αρχαιολογική Εταιρεία.

2) Βλ. Άρχεΐον Θράκης τόμοι A'. Β'. Γ'. καί Θρακικά τόμοι Α'. Β'. Γ'. Η',
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τά τραγούδια πλέον αυθόρμητα, ούτε καν ενδιαφέρουν τό λαό, πού άσπά- 
ζεται άλλα συγκαιρινά καλλιτεχνικά ιδανικά.

Τά τραγούδι’ αυτά 1) είναι γνήσιοι θρακικοί σκοποί και μελωδίες. 2) 
Των τραγουδιών αυτών έχουμε την απλή μορφή χειροπιαστή και 3) ασφαλώς 
μπορούμε νά ξεκινήσουμε γιά τήν εκτέλεσή τους μέ τό βιολί, τό πιάνο ή κάθε 
άλλο όργανο. ’Έτσι προχωρήσαμε στήν προσαρμογή τών τραγουδιών στα όρ
γανα. Ή προσαρμογή έγινε δουλειά τού συνεργάτη μου, πού ως έμπειρος 
λαϊκός βιολιστής και θεωρητικά μορφωμένος, συντέργιαζε μέ προσοχή τά 
καθιερωμένα εισαγωγικά κείμενα τών οργάνων ως πρόσθετες εισαγωγικές 
συμπληρώσεις και γαρνιρίσματα τών μελωδιών. Τό τραγούδι έτσι προσαρ- 
μοζόμενο πλέον στή συνοδεία τών οργάνων, έπαιρνε τήν άρτιά του μορφή, 
γιά τήν έκμπομπή. ’Έτσι και μόνο τολμήσαμε νά έκπέμψουμε μια γενική 
εκπομπή από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό.

Ή  προσπάθειά μας αυτή επέτυχε, και τότε πραγματικά ακούσαμε αλη
θινά θρακιώτικα τραγούδια, τις «Θρακικες λαϊκές μελωδίες», πού δέν μοιά
ζουν ούτε μέ τά Μωραΐτικα, ούιε μέ τά Στερεολλαδίτικα, ούτε μέ τά Κρη
τικά και ’Ηπειρωτικά, αλλά και ξεχωρίζουν άπ5 ολα τά άλλα, γιά τό ιδικό 
τους ξέχωρο χρώμα *). Τά Θρακικά σαν καμπίσια έχουν τήν ηρεμία τού ήχου 
κα'ι τού ύφους καί ομοιάζουν καταπληκτικά μέ Βυζαντινά τροπάρια γεμάτα 
πάθος και κατάνυξη.Επίσης ευθύς αμέσως είχαμε παρατηρήσει ότι ή εκκλη
σιαστική επίδραση στά Θρακικά δημοτικά τραγούδια είναι μεγάλη, αλλά και 
αντίστοιχα. Θελήσαμε τούτο νά τό βεβακυθοΰμε, γιατί καί πώς συνέβαινε, 
καί τό εξακριβώσαμε όχι μέ πολύ κόπο.

Διότι στή Θράκη γνωρίζουμε πώς ελάχιστα έπιδρούσε στήν ψυχική 
διάθεση τού λαού καί όχι πάντοτε, τό άρματολικό πνεύμα τής δουλείας. 
Γιατί εκεί δέν υπήρχαν αρματολίκια, υπήρχε κάποια κλεφτουργιά 1 2). διότι 
ένας Θράκας ποτέ δέν είναι ικανός (τό νομίζω καί τό πιστεύω γιατί τό εδο· 
κίμασα), να τραγουδήση ένα κλέφτικο τραγούδι όπως τάκούμε καί τά ξαί* 
ρουμε, ούτε ένα ’Ηπειρώτικο ή Στερεολλαδίτικο, καί μερικά πού μπήκαν 
στή Θράκη, όπως τό : Τού Κίτσου ή μάννα κάθουνταν στήν άκρη τό ποτάμι 
κ.λ.π. κι’ αυτά ΐσοπεδόθηκαν κάτω από τήν επίδραση τής λαϊκής ψυχής καί 
μελωδίας, πού έμαθε νά έκφράζη τον πόθο του προς τήν ελευθερία μέ άλλον 
τρόπο, καί πήραν τό Θρακιώτικο χρώμα 3).

Γ' Στή Θράκη είχαμε ζωή καμπίσια καί θαλασσινή. Οι κάμποι εξημερω

1) ’Ίσιος νά έχουν κάποια ομοιότητα μέ τά Διοδεκανησιακά.
2) Τέτοια τραγούδια έχουμε ελάχιστα τοϋ κλέφτη Τσιάνταλη από τη Τζαντώ 

καί του Ίγνάτογλου τοΰ Σαμμακοβιοϋ. Βλ. Θρακικά Γ'. τόμος παράρτημα, σ. 246 καί 
έξ. καί Θρακικά τ. ΙΑ' σ. 243.

3) Βλ. Λαογραφικό δελτίο τ. Α', Τραβοΰδια Σωζοπολίτικα Παπαϊοοαννίδου καί 
Άρχ. Θρ. τ. Γ'. ομοίως τραγούδια Σωζοπολίτικα Άναγνιόστη Παρασκευοπούλου,
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μένοι και ή θάλασσα (ή Μαύρη Θάλασσα προ παντός) αγριεμένη. Αυτά τά 
δυο στοιχεία—ή ήμερότητα της φΰσεως και ή αγριότητα της θάλασσας—έπι- 
δρούσαν στη ζωή των Θρακών. Έκεΐνο δμως πού καταπλήσσει και επιδρά 
καταπληκτικά ακόμη, είναι τό εκκλησιαστικό πνεύμα των τραγουδίών, πολύ 
ανεπτυγμένο στο λαό. Ό  Θρακικός λαός μυστικοπαθής και πολύ θρησκευτι
κός από τή γειτνίασή του μέ τήν Πόλη, είχε μεγάλη μουσική παράδοση. Ή  
Μάδυτος, ή Ραιδεστός οϊ Σαράντα Εκκλησίες, ή Φιλιπποΰπολη, ή Στενί- 
μαχος, ή Άδριανούπολη ήταν οϊ εστίες, δπου φώλιαζε ή μουσική δραστηριό
τητα τής ψυχής τού Θρακικοΰ λαού, πού εκδηλώνονταν στήν παραγωγή ψαλ
τάδων, παπάδων και δεσποτάδων.Ό λαός στις εκκλησίες συνέψελνε μέ τούς 
ψάλτες στή λειτουργία, γνώριζε από μίμηση και μνήμη τά δυσκολώτερα τρο
πάρια στο μουσικό τους σκοπό και μέλος και τήν υμνωδία τους, δηλ. τήν ποί
ησή τους. ’Έψελνε τις καταβασίες, τά εωθινά, τά δοξαστικά, τούς πολυε
λαίους—δηλ. δλο τό παπαδικό μέλος—και ένιωθε ποιος ψάλτης έκτελεΐ καλά 
τά τροπάρια και ποιος κάνει στήν εκτέλεση ατέλειες ή σφάλματα. Στά γλέντια 
τους πρώτα έψελναν τά εκκλησιαστικά τροπάρια τής εορτής. Οί Θράκες εφήρ- 
μοζαν «τό από Θεού άρχεσθαι».Άπό τά τροπάρια, πίνοντας, μεταπηδούσαν 
στο τραγούδι. Αυτή ή καλλιέργεια τού μουσικού αισθήματος τού λαού και 
ή μεγάλη εκκλησιαστική επίδραση, άνέδειξε και μεγάλους εκτελεστές και μου- 
σικοδιδασκάλους, πού σύγχρονα καλλιεργούσαν και τό λαϊκό τραγούδι και τά 
ανατολίτικα σαρκιά. Τέτοιοι άναδείχθηκαν οί πασίγντυστοι Πέτρος Πελοπον- 
νήσιος, ό Χιρσίζης, ό Γεώργιος Ραιδεστινός, ό Γεώργιος Σαρανταεκκλησιώτης, 
πού άνεδείχθηκε από κανδηλανάπτης διάσημος ψάλτης και συνθέτης μελω
διών εκκλησιαστικών στήν Πόλη, ό Γ. Μπόμπας, ό καλλιφωνότατος αυτός 
χανεντές και ψάλτης. Στήν εκτέλεση τών εκκλησιαστικών μελωδιών παρασύ- 
ρονταν από τό λαϊκό μουσικό πνεύμα κα'ι συχνότατα παρενέβαλλαν θέσεις 
και καταλήξεις λαϊκές. Και αντίθετα μέ τις εκκλησιαστικές μελωδίες πού πλημ- 
μυρούσαν τήν ψυχή τους, τραγουδώντας και εξωτερικεύοντας τό έσοόψυχό 
τους αυτό πάθος, μεταχειρίζονταν θέσεις και καταλήξεις τροπαρίων, πού πολύ 
τούς συγκινούσαν. Δηλ. από τήν μιά τούς κατέθελγαν οϊ εκκλησιαστικές με
λωδίες και από τήν άλλη οι λαϊκές. ’Έτσι συγκερνοϋσαν τη συγκίνησή τους 
καί τήν εξέφραζαν άνάμεσά τους τόσο άνάμιχτη, πού θαυμάσια τούς ικανο
ποιούσε. Στά χρόνια τής δουλείας σχηματίσθηκαν, δπο)ς ξέρουμε, τραγούδια 
και στή Θράκη λαϊκά αμέτρητα, σάν εκκλησιαστικά τροπάρια, συνυφασμένα 
μέ τό εκκλησιαστικό ύφος, πού νομίζει κανείς, πώς ό τραγουδιστής ψέλνει και 
δέν τραγουδεΐ και τό αντίθετο. Τέτοια είναι τά Καλλιπολίτικα τραγούδια *).

Δ' Έκπέμποντας Θρακικούς σκοπούς και μελωδίες παρετήρησα πολλές 1

1) Βλ. Θρακικά τ. Η'. Παπαλουΐζου, ό γάμος στο Ταϊφΰρι καί τά Μαδυτιανά 
τοΰ γάμου πού έχουμε καταγράψει εσχάτως.
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φορές δα αυτή ή ομοιότητα των τραγουδιών μέ τροπάρια δεν προέρχεται από 
τον δανεισμό αυτούσιων θέσεων, αλλά από τή μεγάλη μουσική καλλιέργεια 
των συνθετών κι’ από τη μίμηση του ΰφους του εκκλησιαστικού, η κι’ αντί
στοιχα που τά κάνει να προσεγγίζουν τόσο στην εκτέλεση τους τά Θρακικά 
τραγούδια. Παραδείγματα έμάζεψα αρκετά. Τραγουδώντας κάνεις τό ωραιό
τατο τραγούδι των Σαράντα ’Εκκλησιών : ’Εγώ είμαι ορφανό παιδ ί, αι
σθάνεται τό πάθος του Α' ήχου τών Βυζαντινών, πού θίγει τά μύχια καί 
είναι μεγαλοπρεπής καί συγχρόνως σεμνός. Τό τραγούδι φαίνεται οτι εξελί
χθηκε μέ τον καιρό σέ μελωδία, γιατί συμπίπτει μέ ένα τροπάρι της Προη
γιασμένης, πού έχει ιόν ϊδιο βαθμό τού πάθους καί πιθανόν να δανείσθηκε 
δ λαϊκός δημιουργός καί μελωδός καί καμνιά μελωδική γραμμή από τούτο. 
Συμπίπτει μέ τό «Κατευθυνθήτω ή προσευχή μου». Καί τά δυο τά χαρακτη
ρίζει τό ϊδιο μουσικό συναίσθημα.Άκοΰοντάς τα κανείς καταποδιαστά συναι
σθάνεται τον ίδιο βαθμό συγκινήσεως. Αυτή ή μεγάλη ομοιότητα καί αλλη
λεπίδραση τών δυο μελωδιών είναι θέμα μελέτης καί προσοχής άξια γιά τούς 
μουσικολόγους καί μουσικούς \).

'6r ilju u . *Ορψα>/ο TecuSi

«ι — "JW -  “  -  Ύ vcf.

’Εγώ ε ΐμ ’ ορφανό πα ιδ ί έχω καί χήρα μάννα 
ή μάννα μου με στοίχισε σέναν καλόν αφέντη, 
αφέντης μου πραματευτής έν άξιο παλλικάρι, 
αφέντης μου κάνει χαρά, χαράν καί πανεγύρι,

5 μένα με κάνει καλεοτή γιά νά καλνώ τον κόσμο.
Έκάλεοε εννιά χωριά καί δεκαπέντε κάστρα, 
μένα μέ κάνει κεραστή γιά νά κερνώ τον κόσμο. 1

1 ) Έδώ ακολούθησε ή εκτέλεση τών δύο μελωδιών άπο τή χορωδία Π. Καβακ.
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Μ π’ τό πολύ το κέρασμα, το σύρε και το φέρε, 
το χέρι μον, ραγίστηκε και πέλ(ν)σα το ποτήρι.

10 Ουδέ στη γη έβάρεσε ουδέ στο καλντιρίμι,
μ ό ν ’ σέ μ ιας  κόρης γόνατο, σε μ ιας  κόρης ποδάρι.
Ή  κόρ3 εΐτανε όμορφη, εΐταν καγγελοφρύδα 
τά ματοτσονναράκια της σάν της ελιάς τδ φύλλο.

Ε'—Ό λαός τή χαρά του, όπως κα'ι τή λύπη του, την εκδηλώνει μέ ανά
λογη μουσική έκφραση και ύφος. Μεταχειρίζεται δλα τά μουσικά τεχνάσματα 
τής χαράς. Τό κοράσι, πού καθισμένο στον αργαλειό, διδάσκεται από τή σοφή 
γιαγιά τό φάσιμο κα'ι μανθάνει νά τον χειρίζεται και νά πετά τή σαΐτα και 
νά σέρνη τό χτένι ύφαίνοντας τά ά ραία του προικιά, κατέχεται από τά ίδια 
συναισθήματα μέ τον κάθε άνθρωπο, πού αγωνίζεται γιά κάτι ώραΐο και 
χρήσιμο καί τό βλέπει νά εκπληρώνεται. Τή νύχτα τής Άναστάσεως δλα εί
ναι χαράς συναισθήματα εορταστικά, πού ψάλλονται μέ ύφος χαρμόσυνο καί 
χορευτικό, πομπικό και εκδηλωτικό τής ΐκανοποιήσεακ. «Λεΰτε από ϋ·έας 
γυναίκες εναγγελίστρια ι» . 'Η μελωδία τού εκκλησιαστικού αυτού τροπάριου 
είναι ή ίδια μέ τή μελωδία τού τραγουδιού τής κόρης, γιατί Ικφράζει καί 
τούτο δμοια συναισθήματα. 'Ο τραγουδιστής δημιουργός έχει τήν εκκλησια
στική μελωδία μπροστά του, τήν εκμεταλλεύεται, δανείζεται ίσως απ’ αυτήν, 
τήν συμπλέκει μέ τήν δική του δημιουργία καί τήν άκούξΐ ολοζώντανη μέσα 
στο τραγούδι του. Δέν τήν δανείζεται αυτούσια ούτε τήν κλέβει, αλλά τήν 
χρησιμοποιεί γιά τό ύφος της μόνο, καί τραγουδώντας ή γιαγιά—ή άγνωστη 
ποιήτρια καί μουσικοσυνθέτρια—τήν χρησιμοποιεί στήν έκφραση των ΐδικών 
της συναισθημάτων και έτσι δημιουργεί τό θρακικό τραγούδι τού αργαλειόν.
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Λιάζεται κόρη διάζεται 
διάζεται τδ βλατίν ντης ‘) 
διάζεται τδ βλατίν ντης 
κιδλ’ ή χαρά δικήν ντης 
Στους ουρανούς τδ διάζεται 
στους κάμπους τδ ξεφαίνει, 
στους κάμπους τδ ξεφαίνει 
κιό νους της δεν προφταίνει, 
Παρασκευίτσα τδβαλε 
Σαββάτο τδ ξεφαίνει, 
Σαββάτο τδ ξεφαίνει 
κιό νους της δεν προφτα ίνε ι. 
Την Κνριακίτσα τδβαλε 
στδ πανεγνρ’ νά πάει, 
στδ πανεγνρ3 νά πάει 
μάλαμα εΐταν και ασήμι.
°Οσοι άφεντάδες εΐτανε 
δλοι τά φέσια βγάζουν, 
δλοι τά φέσια βγάζουν 
και σεγίρι νά την κάνουν.

Μόνο ενα μικρδ άρχοντόπονλο 
τδ φέσι του δεν βγάζει, 
τδ φέσι τον δεν βγάζει 
και σεγίρι δεν την κάνει.
Τδ ατι τον νεσέλωσε 
στη μάννα ντον πηγαίνει, 
στη μάννα ντ ου πηγαίνει.
Και τη μάννα ντ ου τδ λέγει.

—Μανέ μ 3 τδ θάμα που δα γώ 
εψές στδ πανεγύρι, 
έιρές στδ πανεγύρι 
μάλαμα εΐταν και ζαφνρι.
Μιά μοιροπονλα κντταξα 
στραβά φόργιε τδ φέσι, 
στραβά φόργιε τδ φέσι 
τρέμΤ ονρανδς νά πέση.

—°Υγιέ μου σάν την άρεσες 
στέλνεις προξενητάδες 
στέλνεις προξενητάδες,
στους μεγάλους άφεντάδες, 

Στέλνεις τής Προύσας τδν αγά [ τής Σμύρνης τδν αφέντη, 
τής Σμύρνης τδν αφέντη | στέλνεις και σέ την φέρνει.

ΣΤ'—Ό Β' ήχος είναι κατά τούς μουσικούς πομπικός, γλυκύς, τερπνός, 
άλλα και μελιχρός και γλυκύτατος. Τό άρχαΐον μέλος « δίξιόν εστιν» τοϋ Β' 
ήχου είναι πανθρακικό- "Ολοι, μικροί κα'ι μεγάλοι, τό γνωρίζουν και τό σι- 
γοψέλνουν. Είναι τό μέλος πού ψάλλεται στην είσοδο της νύμφης και τού 
γαμπρού στην εκκλησία για τό μυστήριο τού γάμου. Αυτό τό «άξιόν εστιν» 
μέ τό αρχαίο του μέλος ψάλλεται στα Πατριαρχεία σέ κάθε λειτουργία κα'ι εί
ναι αύστηρώς καθιερωμένο τό μέλος του. ’Έχουμε πανόμοιο μελώδημα τού 
Στυλιανού Μαυρίδη, πρωτοψάλτη Σαρ. Εκκλησιών, πού προέρχουνταν από 
τόν μικροαστικό κάτο) λαό, δπως δλοι οΐ ψαλτάδες, σέ ήχο Β' εκφραστικό
τατο. Είναι και ήτανε κτήμα μουσικό τού Θρακικοΰ λαού. "Ομοια και τό 
"Αγιος δ Θεός τής λειτουργίας τού Μ. Βασιλείου ώς μέλος είναι παγκοίνως 
Θρακικό. ΓΙάνω σ’ αυτά δ Θρακικός λαός έδημιούργησε τό τραγούδι του : 
«Καλόν τό Κάστρο τής Μουριάς ή Βοριάς», ενα μέλος θεάρεστο κα'ι αξιο
θαύμαστο σέ Β' ήχο πομπικό 1 2).

1) Βλαττί (blatta) μεταξτοτό κόκκινο πανί.
2) Τό τραγούδησε τόν περασμένο μήνα εδώ ή Ευδοκία Κιάκη, ετών 60, από τό
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______ Καλό ναι το Κάστρο της Μουριάς, μέσα νερό δεν έ'χει
'— „, κ ιάν έχει είναι λιγοστοjo i  δράκοι τό κρατοΰσι
l-Ji&a.tsr*. και κ ορ ιτσ ιαβμορφα  κείνα περικαλοϋσι.

Πολυτε, δράκοι , το νερό να πγιοϋν οι διψασμένοι J).
για να πλυΦουν γοι άπλυτοι και λεροφορεμένοι.

Ζ Ο Κ. Σαθας στο ιστορικό του Δοκίμιο πριν τόσα χρόνια μας είπε 
τα έ^ής. Τον επικαλούμαι επίκουρο σ ’ αυτές τις παρατηρήσεις μου, πού 
είναι συμπέρασμα μακράς έρευνας τοΰ θέματος : «Πάντες οι νυν φαλλό, 
μενοι εκκλησιαστικοί ύμνοι έποιήϋησαν υπό δημοτικών μελ.ωδών η τουλά
χιστον ϋπ άνϋρωπων μη γνωστών έν τη Βυζαντινή φιλολογίεχ». Αυτή ή 
παρατήρηση τοΰ Κ. Σαθα, οτι τα εκκλησιαστικά τροπάρια στο μέλος τους 
προέρχονται απο λαϊκούς βάρδους, είναι πολΰιιμοι καί ενισχυτικοί τής άπό· 
ψεως μας, οτι τουλάχιστον οι μελωδοί των δημοτικών σκοπών—οι άγνωστοι 
ποιητές και τραγουδιστές τών λαϊκών τραγουδιών καί μελωδιών είχαν καί 
έχουν γνώση Βυζαντινής υμνωδίας, πού τούς βοηδεΐ στη δημιουργία λαϊκών 
σκοπών πολύ συγγενικών προς τά εκκλησιαστικά τροπάρια * 1 2). *0 ίδιος προσ· 
δετει . « Οτι δε εις την μουσ ικήν ταυτην άνακαίν ισ ιν συνετέλεσε και η εκ 
δήμου μουσική (δηλ. τό λαϊκό τραγούδι) πληροφορούμενα ού μόνον εκ τών 
τότε πρώτον φαινομένων διάφορων πολιτ ικών σκοπών τονισμένων κατά την

Σαμμακοβο τής Ανατ. Θράκης, κρατώντας στη θ·ΰμησή της την μελωδία του.
1) Βλ. Λαογραφία τ. Λ' καί 3Αρχ. Θρ. Θησαυρού Ζ' τόμ. σ. 188.
2) Βλ. Κ. Σάθα, I. Δ. σ. ΡΗΖ,
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εκκλησιαστικήν μουσικήν, άλλα καί εκ μουσικής γραμματικής, ήτις αποδι
δόμενη εις αυτόν τον Κουκουζέλην , διδάσκει τους αρχαρίους τό εκκλησια
στικόν άσμα επί τή βάσει τοιούτων δημοτικών ασμάτων» *). Τέτοιο άσμα, 
πού μοιάζει ό σκοπός του προς τό σκοπό τού γνεοστού άσματος (δημοτικού) 
«Βγήκαν κλέφτες στα βουνά», είναι :

Άββάς Άββάν άπήντησεν.
—ΙΙόθεν έρχη ώ Άββά ;
—’Από Άδριανούπολιν.
— Γί έμαθες εκ τούς έμούς γονείς ;
—Άπέθανεν ή μάννα σου, 

ψυχομαχεί και ό κόρης σου 
και ό Θεός μακαρίσει αυτούς.

Πάνω στο γνωστότατο «Φεγγαράκι μου λαμπρό», ετ^ελναν 1 2) :
Ό θέλων μουσικήν μαθεΐν 
και. θέλων έπαινεϊσθαι 
θέλει πολλάς ύπομονάς, 
θέλει πολλας ημέρας.
Τιμή προς τον διδάσκαλον, 
δουκάτα εις τάς χεΐρας, 
τότε νά μάθη ό μαι^ητής 
και τέλειος νά γένη.

’Από τήν εποχή τής αρχής τής δουλείας τό αυξανόμενο και πολλαπλα- 
σιαζόμενο δημοτικό τραγούδι, τραγουδιότανε συνηθέστατα πάνω σέ γνωστές 
εκκλησιαστικές μελωδίες από τροπάρια αργόσυρτα ακόμη, ή στηριζότανε σέ 
απλές θ έ σ ε ι ς ,  δανεισμένες από (ορισμένα γνωστά και συνηθισμένα μέλη 
ή και μόνο στο ύφος τοΰ τροπάριου, δπως τά τραγούδια τού γάμου τής Μα- 
δύτου και τής Καλλιπόλεως3), πού έχουν πανάρχαιο σκοπό εκ παραδόσεως πού 
ενσαρκώθηκε στήν εκκλησιαστική μελωδία και υμνωδία και άφωμοιώθηκε.

Αυτή νομίζω ή τέλεια γνώση τής ύμνο^δίας από τό λαό, πού σιγοψιθύ
ριζε στήν εκκλησία μαζί με τον χβάλτη τά τροπάρια, ώθησε τό λογιώτερο κό
σμο, πού ήξαιρε κολλυβογράμματα, στήν παρφδία των εκκλησιαστικών τρο
πάριων σέ ώρες γλεντιοΰ και διασκεδάσεων και κεφιού’ αυτός αυτοσχέδιαζε 
χαραχτηριστικές παρωδίες: «Ό  άγγελος στα βόδια κ ι ’ 6 λύκος στα μουσχά- 
-ρια κ3 ή αλεπού στ3 άρν ίϋ ια  καί γώ μ έσ3 τά κορίτσια. Φουρνίζου, φουρνί 
ζου εννιά αυγά τηγανιτά, ή γάρ δόξα ρακάκι εψησε λουκάνικο, γόρεύε άρνί,

1) Βλ. Κ. Σάθα σ. 2 Ξ.Α.
2) Σήμερα εμείς τό άπαγγέλουμε ρυθμικά μόνο.Ποια ήταν άραγε ή μελωδία του;
3) Βλ. Καλλιπόλεως Π απαλον ΐζο υ ,  Θρακικά τ. Η', τής Μαδύτου τά καταγρά

ψαμε καί έκδίδονται προσεχώς. Βλ· σ. 299 τραγ. ά να δ ια βα ίν ε ι  τό π ο ν λ ί .
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τέρπον μακαρόνια εν τί/ έγεύσεί του βούτυρου». Είναι τό άγγελος εβόα τής 
Θ', ωδής τοϋ Πασχαλινοί' κανόνα.

Τό έξαποστειλάριο : «Τοΐς μαθηταΐς συνέλθωμεν» παρωδείται ως εξής : 
Κι’ ό μεθυστής έξύπνησε, τρίβει τούς οφθαλμούς του, 
βλέπει κανάτες αδειανές, ποτήρια τσακισμένα.

—Νάταν κι5 ή θάλασσα κρασί και τό καράβι κούπα, 
νάταν τό μάρμαρο τυρί, καί μια καθάρια πήττα. 
νά κάθιζα νά τάτρωγα μαζί με τά κορίτσια!
Κι’ δ μεθυστής έκάθησε επάνω στη βαρέλα
καί παρεκάλει τον Θεόν νά μή καγοΰν τ’ αμπέλια.
Ταμπέλια δεν έκάηκαν, έκάνανε σταφύλια
καί τό κρασί δεν ελλειψε άπ’ τά δικά μου χείλια.

"Οπως βλέπουμε τό παρώδισμα είναι σέ άπταιστο λαϊκό δεκαπεντασύλ
λαβο, πάνω στο μέλος καί στο σκοπό τού έξαποστειλάριου *).

Τό θέμα τής άλληλεπιδράσεως τής μουσικής τοΰ λαού, μέ την εκκλησια
στική, τό ξανατονίζω, είναι άξιο νά μελετηθή από ειδικούς καί νά γίνη θέμα 
όχι ενός αλλά πολλών, πού έταξαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία τής προγο
νικής θαυμαστής μουσικής 1 2).

Η'Δεν γνωρίζω τί θά μάς εδίδασκε ό Μπώ-Μπωβύ πού τόσο ενεβάθυνε 
στο λαϊκό μας τραγούδι, κυρίους στο Δωδεκανησιακό, πάνω σαύτή την αλλη
λεπίδραση, άλλ’ εγώ τό θέτω ώς θέμα για νά καιαδειχθή ότι ή μουσική μας 
καί τάξιόλογα μας λαϊκά τραγούδια, δεν είναι τούρκικα ή περσικά ή αρα
βικά, δπως πρόχειρα τά χαρακτηρίζουν μερικοί, αλλά γνήσια Ελληνικά τρα
γούδια, πού μέ την παράδοση μετέχουν τής αρχαίας καί βυζαντινής καί 
επήραν τη σημερινή τους μορφή ανάλογα μέ τον τόπο, δπου δημιουργήθηκαν, 
και σύμφωνα μέ τον ιστορικό δρόμο πού διήνυσαν από την άλωση ώς τά σή
μερα μέσα στην Ελληνική δουλωμένη καί ραγιάδικη ζωή.

Ή  παράδοση ποτέ δέν εξαφανίσθηκε. "Οπως ή γλώσσα τών αρχαίων εί
ναι μητέρα τής δημοτικής σημερινής μας γλώσσας μέ δλες τις μεταβολές, έτσι 
καί ή παλαιά μουσική είναι ή μητέρα τής συγκαιρινής λαϊκής μελωδίας, 
πού περισουθηκε μέ τήν παράδοση μέσα στούς αιώνες, περνώντας στά δυο χι
λιάδες χρόνια καί πλέον, μιά περιπέτεια ανάλογη μέ τά ιστορικά γεγονότα 
πού πέρασε τό έθνος. Μήπως δέν σώζεται ό άσκαυλος καί ή λύρα, πανάρχαια 
6'ργανα μουσικά τής Θράκης ; Καί δπως τό Ελληνικόν έθνος δέν έχασε τή

1) Μάς τό τραγούδησε ή κ. ’Ασπασία Φαλλιέρου Μαδυτιανή καλλκρωνότατη 
ετών 50, κανοναρχόντας ή ίδια, όπεος τό ενθυμείται από τήν Μάδυτο από παιδούλα. 
Τδχουμε καταγράψει καί στο μαγνιτόφωνο.

2) Τό έργο άρχισε ό κ. Σπ. Περιστέρης μέ τό δημοσίευμά του : Μουσική με
λέτη «’Ακρίτας όντας έλαμνεν», έπετηρίς Λαογρ.’Αρχείου τόμ. ΙΔ' ό έκδοθείς τό 1954 
χωρίς όμως ν ’ άναφέρη τή διάλεξή μου πού ακούσε καί ό ίδιος παριστάμενος.
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γλώσσα του, δεν έχασε και τη μουσική του, όπως και τα πολύτιμα θέσμιά του 
πού σώζονται αυτούσια *). ’Έτσι τα τραγούδια μας τά λαϊκά, μέσα στους αιώ
νες μένουν τά ίδια άφοΰ έξελίχθησαν ανάλογα μέ τις περιπέτειες τού έθνους. 
Σήμερα τά Θρακικά τραγούδια δσα περισυλλέγονται, είναι αληθινά τροπάρια 
βυζαντινά και δεν έχουν ούτε τό κλέφτικο και τό αρματωλικό χρώμα ούτε τον 
Ηπειρωτικό κλαυθυρισμό, ούτε το Στερεοελλαδίτικο και Κρητικό ύφος. Είναι 
αργόσυρτα, λυπητερά, μελαγχολικά, κατανυχτικά, σάν βυζαντινά τροπάρια. 
Μοσχομυρίζουν βυζαντινή κατάνυξη και θυμιάματα, άλλ’ έχουν και πνευμα
τική και μουσική έξαρση.

Στή Θράκη, εγγύτερη προς τή βασιλεύουσα, τά δημοτικά τραγούδια πα· 
ρέμειναν βυζαντινές μελωδίες σχεδόν, σάν τροπάρια σδλους τούς ήχους καί 
σδλα τά γένη τής μουσικής τό δ ι α τ ο ν ι κ ό ,  τό έ ν α ρ μ ό ν ι ο και τό 
χ ρ ω μ α τ ι κ ό  επί πλέον δέ μέ τις πολυποίκιλες φ θ ο ρ έ ς  πού δείχνουν 
τή μετάπτωση καί τήν επάνοδο στό ίδιο χρώμα, καί τόσο άνακακατεύουν τό 
χρώμα καί μέ μεγάλη ομοιότητα καί τις λεπτομέρειες καμμιά φορά κάποιου 
εκκλησιαστικού άσματος. Τό τραγούδι πού τραγουδούσαν στό κίνιασμα τής 
νύφης : Βάλε κινά ατά χέρια σου ατά πέντε δάκτυλά σον 1 2), είναι σχεδόν τό 
ίδιο μέ τό τροπάριο τού δρθρου «Τών αγγέλων δ δήμος κατεπλάγη ορών σε» 
κ.λ.π. μέλος αργό.

Αυτή ή εξακρίβωση τής ταυτότητας τών πηγών απ’ δπου αντλούν καί 
οί δυο καλλιτεχνικοί κύκλοι τής υμνωδίας από τή μνιά καί από τήν άλλη 
τών σκοπών τών λαϊκών μελωδιών, στερεώνει τήν γνοόμη α) δτι τό δημοτικό 
μας τραγούδι είναι αγνό Ελληνικό δημιούργημα δσο καί τό εκκλησιαστικό, 
καί έχει τις πηγές του εκεί δπου αρχίζουν καί οί μελωδίες τής εκκλησίας. Καί 
β)ότι κοινή είναι ή προέλευσή τους καί κοινά εκφράζουν συναισθήματα, πού 
πηγάζουν τόσο έντονα από τον εσωτερικό κόσμο τής ροομιοσύνης, πού αγαπά 
τόσο νά θέλγεται από τή μουσική του καί ν’ απόλαβαίνη.

1) Βλέπε Θρακικά δέσμια Στ. Σακελλαριάδη ’Αρεοπαγίτη. 1929 Άθήναι,
2) (Βλ. Θρακικά τόμ. Η', σ.) Καλλιπολίτικο Παπαλουΐζου.
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Θ' Τό τραγούδι τού θρήνου της άλωσης της Άδρ)πόλεως είναι μια μαρτυ
ρία, δτι από μια κοινή πηγή αντλεί τό έθνος καί τους θρήνους του και τούς 
ύμνους του. Είναι έ'να θρηνολόγημα κλασικό, πού ταυτίζεται μέ τα εκκλησια
στικά θρηνολογήματα τής ματαιότητας τού κόσμου, δπου κανείς εκπλήττεται 
για την πολυτέλεια τής εναλλαγής τού γένους τής μουσικής καί των ήχων, εί
ναι ένας τροοαδικός υπερήφανος θρήνος ’).

Ό  θρήνος είναι ένα μουσικό κείμενο άξιο προσοχής. Ή  αξιοπρέπεια 
τού θρήνου, ή λιτότητα, ή απλότητα και τό πάθος είναι συνυφασμένα, 
και εκφράζουν την υπερηφάνεια τού Θρακικού λαού για την πτώση τής Ά - 
δριανουπόλεως και την ελπίδα πού πάλι θά έλευθερωθή. Θαυμάζει κανείς 
τις ιδιότητες ενός τραγουδιού μέ τόση αρμονία περιπλεγμένες, αλλά και μέ 
τόση θρησκευτικότητα. Είναι δ θρήνος γιά ένα μοιραίο καί αναπόφευκτο γε
γονός πού δεν μπορεί κανείς νά τό άποτρέψη δ,τι καί άν κάνη, αλλά καί πού 
προσδοκάται ή επανόρθωσή του. Θά πέση τό γένος αλλά καί θά ξανασηκωθή. 
Αυτό είναι γραμμένο νά γίνη. Τέτοια ιστορικά γεγονότα δ λαός αϊσθανόνταν 
πάντοτε την ανάγκη νά τά καταπιάνεται καί νά τά έκφράζη μέ πλούσια μου
σικά μέσα, εκφραστικά, έντονα καί παραστατικά. “Ολες οΐ φυλές τού Ελλη
νισμού θρήνησαν,—από τούς Ποντίους έως τούς Λάκωνες,—στην άλωση τής 
Πόλης. Τά θρηνολογήματα είναι εκφραστικά τού πανελλήνιου πόνου, αλλά 
θρηνολογήματα υπερήφανα καί ελπιδοφόρα. Ή  Θράκη θρήνησε την άλωση 
τής πρωτεύουσας της Άδριανουπόλεως μέ ισάξιο πάθος, πόνο καί γαλήνη 
■ψυχής αλλά κ’ ελπίδα ακατάλυτη. 'Ο θρήνος τής Άδρι)πόλεως είναι ισά
ξιος τού θρήνου τής Πόλης καί ως κείμενο καί ώς μελωδία πού δέν άφίστα- 
ται στην έκφραση από ένα λιτό τεμάχιο, σάν δωρικός ρυθμικός σπόνδηλος.

'Ως θρήνος έχει ένα μέλος τθρησκευτικού τροπάριου, πού καί ή κατάληξη 
ακόμα δέν παραλλάσσει καί μένει περίπου ή ίδια ως τέλος εκκλησιαστική, Πα· 
ρετήρησα δτι στο τραγούδισμα, τά τραγούδια αυτά τη μόνη διαφορά πού 
έχουν είναι ή κατάληξη. Ό κορμός τού τραγιουδιού παραμένει κορμός τρο
πάριου, ή έμπνευσή του περιστρέφεται στο μέλος τού τροπάριου, πού τό μι
μείται δ δημιουργός καί πολλές φορές δανείζεται καί θέσεις τού τροπάριου 
αυτούσιες. Ό λαός στρέφοντας δλομερίς την ψαλμωδία μέσα στο στόμα του 
καί στη θύμησή του μέ πολλήν ευκολία, μπορούσε τραγουδώντας νά χρησιμο- 
ποιήση σκοπούς τής εκκλησιαστικής μελωδίας καί τό αντίθετο, ψέλνοντας νά 
χρησιμοποιήση τού τραγουδιού σημεία στο ψάλσιμό του.

Τ’ αηδόνια τής ’Ανατολής καί τά πουλιά τής Δύσης, 
κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχυά, κλαίγουν τό μεσημέρι, 
κλαίγουν την Άδριανούπολη, την πολυκουρσεμένη * 1 2).

g.
1) Βλ. Θρακικά τ. Β' σ. 414.
2) (Βλ. Θρακικά τ. Α', σ. 199 μελωδία Μ. Παπαχριστοδούλου. Καί καταγραφή 

τραγουδιού Θρακικά τ. Β' σ. 414, Γ. Λαμπουσιάδη).
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Οί ψαλτάδες άναδείχνονταν και άναδείχνονται πάντοτε μέσ3 από τό λαό. 
Είναι και αυτοί λαός, νιώθουν βαθειά τό τραγούδι όπως και τό εκκλησια
στικό τροπάρι. Τά καλλιεργούν μέσα τους και από την καλλιέργεια αυτή πη
γάζει ή αλληλεπίδραση. Γνιυρίζουν τά λαϊκά τραγούδια καί δέ μπορεί νά μεί
νουν ανεπηρέαστοι άπ" αυτά, όταν έκτελοΰν στην εκκλησία τις υμνωδίες τους. 
Είναι αδύνατο και νά τό θέλουν, ν= απαλλαγούν απ' αυτή τήν επίδραση. 
3Έτσι ψέλνοντας τραγουδούν καί τραγουδώντας λαϊκά τραγούδια ψέλνουν. 
Άπό τήν αίτια αυτή βγαίνη ή τόση ομοιότητα τού λαϊκού τραγουδιού καί 
τής εκκλησιαστικής μελωδίας, πού μας συγκινεΐ καί μάς ενθουσιάζει καί πού 
σέ τόσο μεγάλο βαθμό συγγένειας, τήν σημειώνουμε στις Θρακικές λαϊκές 
μελωδίες πού καταγράφουμε καί εκπέμπουμε άπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό.
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ΛΑΪΚΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Τό χρονικό αυτό τοϋ διοογμοϋ τοϋ 1915 των Σαμμακοβιανών εύρηκα τυχαίως 
στα χέρια τοϋ Θεοδ. Κιακίδη, Ν. Φιλαδέλφεια, καί τό δημοσιεύω κατά παραχώρησή 
του. Είναι τραγούδι στή λαϊκή μορφή τοϋ στίχου τοϋ άλλου Θεοδ. Κιακίδη, σήμερα 
γιατροϋ στήν Κομοτινή, κιάποτελεϊ δείγμα τής λαϊκής στιχουργίας. "Ομοιον δημο- 
σιεύθηκε άγνο5στου στιχουργοΰ στον ΙΖ' τόμ. μακρό καί γενικά λεπτομερέστερο στήν 
αφήγηση των γεγονότων.

Τυρολόη τή 10 Σεπτεμβρίου 1915 
Κυριακή ξημέρωσε ποτέ νά μ’ είχε φέξη, 
κι’ ή τύχη Φύλησε μέ μάς τούς δυστυχείς νά παίξη.
Δευτέρα εξημέρωσε μέρα συνεφιασμένη, 
καί όλοι, όλοι εΐμεθα χλωμοί καί μαραμένοι.

5 Τρίτη μάς εξημέρωσε μέρα φαρμακερή, 
καί ναρκωμένοι εΐμεθα μεγάλοι καί μικροί.
Τετάρτη εξημέρωσε δέν έμεινεν ελπίδα,
νά μάς άφήσουν πγιά στιγμή μές τήν γλυκειά πατρίδα.
Πέμπτη μάς εξημέρωσε, άχ ! τί νά πρωτογράψω,

10 άχ ! τί νά πρωτοθυμηθώ ! άχ ! τί νά πρωτογράψω.
Στήν άκρα πού μάς βγάλανε, Θεέ ελεημοσύνης 1 
μάς άναψαν μές τήν καρδιά πιο φοβερό καμίνι.
Δεκαεπτά άνθριύπους κράτησαν μέ γέλασμα μεγάλο, 
καί απ’ αυτό χειρότερο στον κόσμο δέν έ'χει άλλο.

15 "Ωρα φρικτή, ώρα κακιά, ώρα κατηραμένη, 
ανδρόγυνα έχώρησαν παιδιά άνηλικιωμένα.
Ά λ λ ’ είθε γρηγορώτερον νά τούς έ?>,ευθερώση, 
ό παντοδύναμος Θεός καί ύπομονή νά δώση.
Τήν ώρα πού μάς βγάζανε τ’ αμάξια εις τήν άκρα,

20 τά σπήτια μας έβλέπαμε μέ δακρυσμένα μάτια.
*Αρά γε θά γυρίσουμε γιά νά τά ξαναϊδοΰμεν, 
ή εις τό μέρος πού μάς παν, τό τάφο μας θά βροΰμε ;
Ά λλ ’ από τά σπήτγια χειρότερη ήταν ή εκκλησία, 
τήν ώρα πού έφεύγαμε έγέμισε θηρία.

25 ’Ακόμα δέν προφθάσαμε στήν άκρα γιά νά βγούμε 
καί τί άκοΰμε ; τά θεριά καμπάνα μάς κτυποΰνε.
Θεέ μου δός ύπομονή καί δύναμιν εις όλους, 
λυπήσου τα, σπλαγχνίσου τα καί τά μικρά στούς δρόμους.
Γιατί γυναίκες καί παιδιά, άνδρες, μικροί, μεγάλοι,

30 στόν δρόμον όλοι εΐμεθα μαζί καί άνεμοζάλη.
Τήν είχαμε γιά βοηθό, αυτή μάς βοηθούσε, 
στόν δρόμον πού πηγαίναμε αυτή μάς ώδηγοϋσε.
Έβράδυασεν, ένύκτωσεν κι’ ακόμη περπατούμε, 
αλλά καί αυτοί πού μάς πάν όλοι μας άγνοοΰμεν.

35 Τέλος έπερπατήσαμεν ακόμη λίγην ώρα,
καί βλέπουμεν από μακρυά τά σπήτγια φέγγουν όλα.
Ό Σκεπαστός ήταν π’ έφεγγε, άλλ’ όταν είχε μάθη,
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πώς τό Σαμμακόβ περνά τό φως τής είχε χάση.
’Έξω από τον Σκεπαστόν μάς άφησαν νά κοιμηθούμε,

40 άλλ’ απ’ αυτόν δεν άφησαν ούτε νερό νά πγιοϋμε.
Πρωί πάλιν μάς σήκωσαν τον δρόμον περπατοϋμεν, 
μέ κόπους καί μέ βάσανα Βουνάρ-χισάρ περνούμε. 
Μικροί μεγάλοι τρέξανε στην άκρα για νά βγούνε, 
νά ιδοΰν τό ξακουστό χωριό νά πληροφορήσουνε.

45 Βγήκαν γυναίκες καί παιδιά διά νά μάς θρηνήσουν, 
αλλά δεν τούς έπέτρεψαν ούτε νά μάς μιλήσουν. 
Βουνάρ-χισάρ αφήνουμε δρόμον πολύν περνούμε, 
τά πόδια μας αρχίσανε πάλι νά σταματούνε.
Τέλος μάς σταματήσανε λίγο ψωμί νά φάμε,

50 καί πάλιν μέ τά δάκρυα στό δρόμο μας νά πάμε, 
Περνούμε δρόμον αρκετόν τά πόδγια μας Θρηνούνε, 
ώρα τρίτη τής νυκτός μάς άφησαν νά κοιμηθούμε.
Γιά στρώμα είχαμε την γην, τά χόρτα μαξιλάρι, 
τον ουρανόν γιά φάπλιομα τον χάρο νά μάς πάρη.

55 Πρωί πολύ μάς σήκωσαν πάλιν οί τξανταρμάδες, 
τ ’ αμάξια έχωρίσανε εις τέσσερες μαχαλάδες.
Γιά νά τά βάλλουν στή σειρά τ’ αμάξια όλα θέλουν 
μεγάλη ζάλη γίνεται πολλά κακά θά φέρουν.
Πάλιν τ’ αμάξια ήρχισαν όλα νά προχωρούνε,

60 γυναίκες καί πολλά παιδιά ήρχισαν νά πατούνε.
’Ά λλη γυναίκα φούναζε, άλλο παιδί θρηνούσε, 
άλλο αμάξι έσερνε πόδι καί προχωρούσε.
Μητέρα γύρευε παιδί καί τό παιδί μητέρα, 
πικρές φωνές κάθε στιγμή γέμιζαν στον αέρα.

65 Μιά μητέρα δύστυχη είχε παιδί στά στήθη,
την πήρ’ ό ύπνος 6 γλυκός καί αυτή άπεκοιμήθη.
Τ’ αμάξι έπροχώρησε κι’ αυτή έπεσε κάτω, 
αμέσως δέ τό τέκνον της βρήκε τό μαύρον τάφον.
Θεέ μου δός υπομονή εις τούς αμαξάδες,

70 γιατ’ είν’ θεργιά καί δέν άκοΰν ούτε τούς τξανταρμάδες. 
’Αρχίσανε όμως καί αυτοί ξύλο νά τούς τραβούνε, 
καί τά αμάξια καί εμάς πάλι νά σταματούνε.
Τέλος δέ πάλιν βάλανε τ’ αμάξια στήν σειράν τοον, 
τον δρόμον πάλιν πήραμε γυναίκες καί παιδιά.

75 Ά π ’ όθιομανικά χωριά πό μέσα μάς περνούνε, 
όλοι μάς σιργιανίζουνε καί μάς περιγελούνε.
Τέσσαρας νύκτας περάσαμε μέσα στήν έρημία, 
τήν πέμπτη νύκτα μάς είπανε, θά πάμε εις πολιτεία. 
Τήν πέμπτην νύκτα ήταν στοστό, φθάναμεν εις Τσορλού, 

80 διαταγή όμως φρικτή, έρχεται άπ’ αλλού.
Τόν δρόμον μας αλλάξαμε σ’ έρημον τόπον πάμε, 
ώρα τρεις τής νυκτός μάς άφησαν νά φάμε.
’Αφού δέ πάλιν φάγαμε πέφτουμε νά κοιμηθούμε, 
μέ πίκρες καί μέ βάσανα τά σπήτγια μας ξεχνούμε.

Λαϊκό ποίημα, τού διωγμού μας από τή Θράκη
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85 Πρωί πάλιν μάς σήκωσαν, μάς βάλαν στή σειρά, 
μάς λεν ότι τό βράδυ θ·ά πάμε εις 'Ηράκλειά.
Μια μέρα έπεράσαμε χωρίς χωριό νά ίδοϋμε, 
σταμάτησαν τά πόδια μας δρόμο νά περπατούμε.
Τέλος τό βράδυ βράδυ φθάσαμεν εις Ήρακλειάν,

90 αλλά κ’ εκεί, Θεέ μου, είχε πέντε χωριά.
Περάσαμεν καί από εκεί καί δρόμον περπατούμε, 
εις Σουλτάν τσιφλίκ μάς έφεραν δπου καί κατοικούμε. 
Στήν άμμο μάς άπλοδσανε στό κύμα της θαλάσσης, 
τρομάζεις τό απέραντο νερό νά τό περάσης.

95 Θάλασσα π5 δλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις, 
πγιέ μας καί μάς τά δάκρυα πλατύτερη νά γίνης.
Δύο τρεις μέρες εΐμετθα στήν άμμο απλωμένοι, 
κατόπιν σέ γιουρτχανάδες έμβήκαμε οί καϋμένοι.
"Αλλους πήγαν στ’ Όμούρ τσιφλίκι μέ μαύρα δάκρυα, 

100 καί άλλοι βρήκαν σπίτγια στήν Ηράκλεια.
Ά λλ ’ εϊθ-ε ό παντοδύναμος νά μάς έλευθεριόση, 
μικρών, μεγάλων καί άμοιρονν καρδίας νά μερώση.
Γιατί είναι μεγάλος Θεός αυτά πού μελετάμε, 
πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θ’άναι.

105 ’Ολίγα μόνον έγραψα τ’ άλλα τά έχω ■θάψη, 
ίσως καλλίτερα από εμέ καμμία θ-ά τά γράψη,
"Αν τά παρεζηγήσατε εμέ δέν Όά μέ βλάψη, 
άν ήμην τελειόφοιτος ί>ά τ’ άγραφα μέ τάςι.
Καί άν κακός τις φίλος μου τό δνομά μου θ·ελήση,

110 στον δεύτερον τον στοίχον αμέσως θ·’ άπαντήση. 
Κιακίδης είναι τό έπίθ·ετο, Θόδωρος τ’ δνομά μου, 
Πατρίς μου Σαμμακόβιον κι’ αυτό τό ποίημά μου.
’Εγώ σάς χαιρετώ καί ό Θεός νά δώση,
εις δλους μας υπομονή καί δλους νά μάς σώση.

115 Σουλτάν τσιφλίκ σ’ άφίνουμε ε ΐθ ’ έρημα νά γίνης, 
διότι εις δλην τήν ζωήν γνωσιόν θ·έ νά μάς μείνης. 
Κατοίκους δέν στερέωσες καί ούτε θά στερεώσης, 
εν δσφ των πρωτοκατοίκων σου τον ΰδρω δέν πλήρωσής. 
Καθήσαμε εις 'Ηράκλειά πενήντα οκτώ ημέρας.

120 διαταγή μάς έρχεται χωρίσαμε ύ καθ'ένας.
’Αφήσαμε τήν Ηράκλειά γλυτώσαμε τήν πείνα, 
ές’ άπ’ τή Τσόρλου φθάσαμε.μάς κάμαν καραντίνα. 
"Αλλους τούς παν εις 'Ηράκλειά καί άλλους εις Τσορλοΰ, 
άλλους εις τό βαπόρι καί εις τό άγνωστο πού ;

125 Θεέ μεγαλοδύναμε βοήθ-ησόν μας δλους,
βοήθ·α νά γλυτώσουμε κι’ απ’ τούς ερήμους δρόμους.

ΤΕΛΟΣ
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Α' Τ’ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ 1954

Ή  εφετεινή του 1954 τέλεση των ’Αναστεναριών, πού παρηκολούθησα 
μέ τούς συναδέλφους κ. Κ. Ρωμαίο, κ. ’Άννα Χατζηνικολάου και κ. Παντ. 
Καβαχόπουλο ύπήρξεν έχ μέρους της Έτ. Θρ. Μελ. αρκετά αποδοτική. Οί 
τέσσαρες συνάδελφοι έπιδοθήχαμε χωριστά καί μαζί στη μελέτη των λεπτο
μερειών τού εθίμου. Τό έθιμο στο Λαγκαδά δεν έγινε δημοσίφ εις τον γνω
στό χώρο, δπως άλλοτε, πού αποτελεί τό τρίστρατο τής εισόδου και εξό
δου τού χωρίου, κι’ ακόμα χώρο ιερό και απάτητο καί σεβαστό, διότι 
εκεΐ ανάβεται ή φο)τιά. Άπό εκεί πιστεύει ό λαός δτι μπαίνουν καί βγαίνουν 
τα κακά καί τα καλά. Έκεΐ μπορεί νά παταχθή τό κακό, πού απειλεί τό 
χωριό. Έχει τό χαλό ύποβοηθειται νά γίνη γιά τό λαό ευεργετικό. Τό έθιμο 
δεν έγινε δημοσία, διότι 1) δεν τό ήθελαν οι αναστενάρηδες, καί 2) διότι ό 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης εξαπέλυσε τούς κεραυνούς του καί τά όργανά 
του—παπάδες καί διδασκάλους καί καθηγητές—πού κατασυκοφάντησαν τον 
Θραχιχό τούτο λαό ως ειδωλολάτρη καί βάρβαρο χιαύτόν καί τό έθιμό του. 
Τούς ανθρώπους κατέλαβε απογοήτευση καί κλεισμένοι μέσα στά σπίτια τους 
έώρτασαν μέ τούς αγίους των καί ευλαβικά προσευχόμενοι καί κάνοντας τό 
έθιμο τους χωρίς λύρα καί τύμπανο καί πομπικούς χορούς καί πυροβασία.

Σημ. Τάναστενάρια δπως τά είδαν οί τέσσαρες συνεργάτες της 'Εται
ρείας Θρ. Μελετών στο Λαγκαδά καί την 'Αγία 'Ελένη Σερρών, αποτελούν, 
τις τελευταίες παρατηρήσεις γιά το έ θ ιμ ο . 'Η κ Λ Αννα Άντωνιάδον μέ το κα
θαρό μάτι και προσεχτικό της ύφος μάς δίνει τις εντυπώσεις της που είναι 
πολύτιμες, γιατί προέρχονται άπδ 'ένα μάτ ι ξένο.'Η κΑΑννα Χατζηνικολάου 
μάς δίνει μ ια επιστημονική τών εικόνων τοποθέτηση στην εικονογραφία και 
αγιογραφία και εντυπώσεις προσωπικές άπό το έθιμο. 'Ο κ. Κ. Ρωμαίος 
μάς προσφέρει τις παρατηρήσεις τον τις θρησκειολογικές άπό την εντύπωση 
πού τον έκαμε τό έθ ιμο στην 'Αγία 'Ελένη καί την παρακολούθησή τον 
κυρίους κατά την παραμονή καί τήν προετοιμασία τών αναστενάρηδων στο 
Κονάκ ι. 'Ο Παντ. Καβακόπουλος τά σνμπεράσματά τον άπό τό μουσικό μέρος 
τον εθίμου καί τών οργάνων, πού τά αποτελούν οί χοροί τών ’Αναστενά
ρηδων. ’Εγώ δ ίδ ιος  δίνω συμπληρωματικές παρατηρήσεις γιά δλα τά ση
με ία  τον εθίμου. °Ολ3 αυτά \μαζί άποτελοϋν ένα σύνολο άξιόλογο, χωρίς 
τούτο νά είναι καί ή τελευταία λέξις επί τον εθίμου. Οί φωτογραφίες πού 
περικοσμοϋν τά κείμενα είναι τον κ. Georges Viollon καί τον κ. Κ. Ρω
μαίου.'Ο πρώτος είναι Παρισινός φωτορεπόρτερ, πού παρηκολούθησε τό 
έθιμο καί στο Λαγκαδά καί στήν 'Αγία'Ελένη καί ικανοποιημένος μάς έστει
λε καί τή γνώμη του καί τήν εντύπωσή του, πού δημοσιεύεται τελευταία.
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’Έτσι τούς εύρήκαμε στο Λαγκαδά, αλλά τούτο συγχρόνως μάς έδωκε 
καιρό για τή μελέτη των εικόνων και την ευκαιρία νά εξακριβώσουμε 1) 
την εικονογράφιση των εικόνων, την παλαιότητά τους, τη σημασία, τάφιε- 
ροόματα και τις ποδιές, και ο,τι άλλο είναι συνυφασμένο μέ αυτές '), 2) νά 
ξεκαθαρίσουμε τό ζήτημα τού Άρχιαναστενάρη—για τον τίτλο στον Λαγκαδά 
ύφίσταται μια παρεξήγηση—πού δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον άγιο Κων
σταντίνο. «’Αρχηγία δεν υπάρχει, αρχηγός είναι ή εικόνα, μάς είπε ή Μα- 
ροΰλα Γιαννακοπούλου, αυτός προστάζει και δίνει οδηγίες. Ό Γερωδραγού- 
λης στην 'Αγία Ελένη είναι άρχιαναστενάρης, γιατί από τεσσάρτον ετών παιδί 
χόρεψε στη φωτιά στο τζάκι, και τον διώρισε ή Χάρη» 1 2).

Ή  κ. Κανάρη Σ. Μαγκρκύτη, μιά άρχοντογυναίκα, κοιτάμενη στο κρεβ- 
βάτι κι άρρωστη μάς μίλησε γιά τις παραδόσεις : «Ή  θυσία, είπε, χρειά
ζεται μπ ικάδ ι.  Καί τό μπ ικάδ ι αγοράζεται από τό ταμείο τον θιάσου. 
Τό μπ ικάδ ι βόσκει χρόνον καιρό στο λειβάδι, κιόταν πλησιάζη 6 καιρός, 
τότε μόνο ντον άρχίζει και κατεβαίνει βόσκοντας πάντα και φανερώνεται 
στα χωράφια. Και λέει ό κόσμος :—Είδα τό μπ ικάδ ι στο χωράρη του τάδε 
σήμερα. Κιά,πό χωράφι σε χωράφι προχωρά. Και την παραμονή, τρ ιώ— 
χρονώ, σάν όμορφο παλληκάρι, φανερώνεται μοναχό ντον. Τότε τό περνούν 
μ ιά  τραχιλιά και με τά όργανα τό μπάζουν στο χωριό και στην 3Εκκλησία, 
έτοιμο, ήμερο, γλυκοϋώρητο, νποταχτικό, νά σφαγιασθή στο λάκκο. Κ ά 
ποτε τό μ π ικ ά δ ι , τρία γεράνια δεν είχε φανερωθή, κιάξαφνα φάνηκε στον 
τρίτο χρόνο, μόνο κ ι3 αναπάντεχο.'Ενον μόνο χρονοΰ δεν τό δέχεται ό άγιος. 
Τρίω εναι καλοδεχούμενο. Τον παλιό καιρό κατέβαινε τό λάφι, λέγει ή Φω
τεινή Μοσκοτά, μόνο τον. Κάποτες κατέβαινε άργοπορημένο, μέσα στον 
ίδρωτα. ΚαΧ τόσφαξάσι άξεκονραστο. 3Από τότε δεν ξαναφάνηκε».

«ΟΙ εικόνες είναι ζωγραφισμένες απανωτά πολλές φορές. “Οταν από την 
πολυκαιρία σβήσουν τά χρώματα, τότε την ξύνουν καί μαζεύουν γιά φύλαξη 
τά ξυσήματα στο κονάκι καί τις ξαναζωγραφίζουν».

«Τό άγ ία αμα  στην 'Αγία Ελένη τόβγαλε νυπνιασμένη ή Φιλιώ πού εΐ- 
ταν κατά τό στίχο : Τού Κουβέντας ή θυγατέρα, [ μιά κιάλλη κάγκαμνιά, | 
κέκανε παρά πολλά, | στο Κωστή καί στον ντουνιά !»

«Καί δ δεσπότης Θεσσαλονίκης έβγαλε λέει έναν άφορισμό πού έγραφε 
πολλά», μάς είπε ή Φωτεινή Μοσχοτά, καθισμένη στο τζάκι γονατιστή.

Ό άφορισμός αυτός είναι ένα έγγραφο τής 'Ιεράς Συνόδου προς τον 
άγιον Σερρών πού έχει ως εξής, καί χρονολογείται από τό 1947 :

'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 25 ’Ιουνίου 1947

BOG Τ’ ’Αναστενάρια

1) Γ ιά  τ ις  ε ικ ό νε ς  μάς δ ίδ ε ι π α ρ α κ ά τω  τ ις  π α ρ α τη ρ ή σ ε ις  τη ς ή κ. Χ α τζη ν ικ ο "  
λά ο υ  " Α νν α , π ο ύ  έκ ρ ά τη σ ε  π ο λ ύ τ ιμ ε ς  σ η μ ε ιώ σ ε ις .

2) Β εβα ίτοση  τη ς  Κ α νά ρ η  Σ . Μ α γ κ ρ ιώ τη .
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Άριθ. Πρ. 1531/Διεκπ. 778

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ, είς άπάντησιν του ύ π ’ άρ ιθμ. 246 
και από 20—5—1947 εγγράφου υμών δ ι ’ ού αναφέρετε δτι οι από τοΰ 1922 
έγκατεσταθέντες είς τδ χωρίον 'Αγία cΕλένη τής και?’ ημάς Θεοσώστου επαρ
χίας πρόσφυγες έκ Κωστή τής Άνατολ. Ρωμυλίας εξακολουθούν κατά την 
εορτήν τοΰ cΑγίου Κωνσταντίνου και cΕλένης να εορτάζουν παλαιόν εθι- 
μον τής πατρίδος αυτών τά καλούμενα ’Αναστενάρια καί παρακαλεΐτε όπως 
παράσχωμεν οδηγίας εάν πρέπη νά έπιδιώξητε την κατάργησιν τοΰ εθίμου  
τούτου, ή νά έπιδείξητε αδιαφορίαν, Συνοδική διαγνώμη γνωρίζομεν ύμ ϊν  
δτι το έν λόγω έ'θιμον ώς είδωλολατρ ικόν καί άναγόμενον είς τάς όρ~ 
γιαστικάς έορτάς τον Διονύσου, δέον νά καταργηθή χρησιμοποιούμενων 
πάντων τών πνευματικών μέσων τών υπό τής ’Εκκλησίας διατεθειμένων, 
’Επί τούτο ις κατασπαζόμενοι έν 'Υμ . Σεβ.έν Κυρίω  διατελοϋμεν μετ’αγάπης.

Ό ’Αθηνών Δαμασκηνός, Φθιώτιδος ’Αμβρόσιος, ’Άρτης Σπυρίδων, 
Φλωρίνης Βασίλειος, Δρυϊνουπόλεως Δημήτριος, Ζιχνών Κύριλλος, Θήρας 
Σπυρίδων, Κέρκυρας Μεθόδιος, 'Ο Άρχιγραμ. Άρχ. Δαμασκηνός Κοτζιάς.

Αυτό τό έγγραφον έστειλε στον Μακεδονικό τύπο ό μητροπολίτης να δη- 
μοσιευθή τις παραμονές τών ’Αναστεναριών. Σαύτό χαρακτηρίζεται τό έθι- 
μον ώς «ειδωλολατρικόν άναγόμενον εις τάς όργιαστικάς εορτάς τοΰ Διονύ
σου». 'Η σημασία της λέξεως οργιαστικός παραγνωρίζεται και παρατίθεται 
εις τό έγγραφον με την σημερινήν της σημασία. Άλλ’ άν έγνώριζαν ολίγη 
θρησκειολογία οι σεβασμιώτατοι, καί ολίγη χρήση τοΰ λεξικού, άνοίγοντας 
ένα άπλοΰν λεξικόν θά εμάνθαναν ότι ή λέξη δεν έχει την σημασία πού θέ
λουν νά της αποδώσουν. Ή  λέξη σημαίνει εξαγνισμό καί άποκάθαρση τής 
ψυχής μέ την προσευχή καί τον μυστικισμό καί τη σιωπή.

Οι Θράκες αναστενάρηδες εξαγοραζόμενοι τον καιρόν άπέσχον λοιπόν καί, 
κλεισμένοι στά σπίτια τους, έτέλεσαν τό έθιμό τους πνευματικώτατα, χριστια- 
νικώτατα «κατά μάνας» στο Λαγκαδά γιά ν’ άποφύγουν τον θόρυβο.

Ή  'Αγία £Ελένη Σερρών εξεπήδησε από τό μηδέν μέ την εργατικό
τητα τών φτωχών χωρικών τής Άνατ. Θράκης. Είναι μια κωμόπολη ανθηρή 
καί πλούσια σέ βλάστηση. Νερά πολλά καί διαρκή έδωσαν στον προσφυγικό 
αυτό συνοικισμό βλάστηση μεγάλη καί ευημερία. Τό ευχάριστο είναι δτι ό 
συνοικισμός έχει ομοιογένεια, ώστενά διαιωνίζωνται τά ήθη κέθιμα τού Θρα- 
κικούλαού καί νά συντηρούνται χωρίς κόπο καί ά'μυνα, πράγμα πού δεν συμ
βαίνει στον Λαγκαδά, όπου οΐ πρόσφυγες είναι λιγώτεροι από τούς εντοπίους.

cO Γέρω - Δραγούλης εκεί προΐσταται τοΰ εθίμου, σάν Άρχιανα- 
στενάρης καί βουληφόρος καί έμπειρος καθοδηγητής. Αυτός κανονίζει τά 
πάντα, προηγείται μέ τό ραβδί στο χέρι καί στον αγιασμό καί στή θυσία. 
Βρεθήκαμε στή θυσία πρωί τοΰ'Αγίου Κωνσταντίνου. Μπικάδι δέν ύπήρχε}
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γιατί υπάρχει απαγόρευση αγροτική νά σφάζουν μικρά τά ζώα. Θυσιάσθη- 
καν δμως δυο χαριτωμένα άρνιά-Έκεΐ στο μοναστήρι, στο άγιασμα, άνοιξαν 
μια τρύπα. Στο χείλος τοϋ βόθρου σφάγηκαν τάρνιά μέ τά μαχαίρια τοϋ σω
ματείου πού φυλάσσονται στο κιβώτιο των αναστενάρηδων. Τό αΐμα πλημ
μύρισε κέβρεξε τη γη. Γδάρθηκαν τά θύματα.Έκεΐ είδαμε και τό ξύλινο κρε
μαστάρι μπηγμένο στη γη, δπως μεταφέρθηκε από τη Θράκη και καλώς 
εύτρεπισμένο, δπως δ σφαγέας τού Αΐαντα δ νεηκονης. Στο ξύλινο αυτό τσιγ- 
γέλι κρεμασμένα έγδαρεν δ θύτης τού θιάσου τάρνιά και κομμάτιασε μέ πα- 
λαιότατο μαχαίρι τά κρέατα σέ τόσα κομμάτια, δσα και τά σπίτια τοϋ χω
ριού, δσα και «τά στέφανα,» δπως λένε. Πριν σφαγοϋν τάρνιά τούς έβαλαν

Τό. θ ύ μ α τ α  κ α ί δ κ α θ α γ ια σ μ ό ς  τω ν . Π α ρ ώ ν  ό κ. Π . Π α π α χ ρ ισ το δ ο ύλο υ .

κορδέλες στο κεφάλι, τούς κόλλησαν κεριά στα κέρατα, θύμιασαν και χόρεψε 
γύρω τους κατά συνήθεια αρχαία δ άρχιαναστενάρης Θυμιάζοντας.'
Μετά τή λειτουργία ξεκίνησαν οΐ εκκλησιασμένοι μέ τον ιερέα και τούς 
ψαλτάδες γιά τό άγιασμα, πού πηγάζει σέ βάθος δυο μέτρων καί κατεβαίνεις 
μέ κλίμακα. Έκεΐ τελέσθηκε δ αγιασμός κατανυκτικός καί δ ιερέας άγιάζον- 
τας τά νερά μέσα στο μπακίρι, ερράντισε τον λαό καί τούς παρισταμένους. 
Τό απόγευμα πριν την πυροβασία, έγινε στο άγιασμα δ χορός τών αναστενά
ρηδων γυναικών. Οί άναστενάρισσες γυναίκες κρατώντας τις εικόνες έχόρε- 
ψαν πολλήν ώρα καί χορεύοντας κατέβαιναν εις τό άγιασμα γυμνοπόδαρες, 
κιάνέβαιναν πάλι μένα συνεχή πυρετό χορού πίστεως καί λατρείας.

« Η η ν ρ ο β α ϋ ία  θέλει προπαρασκευή, λένε, θέλει έγκάλεσμα, πρέπει 
δ άγιος νά δείξη δρόμο καί δ άγιος ή δείχνει ή δέ δείχνει δρόμο.» Αυτή ή
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ψυχική προπαρασκευή πού φέρνει σέ συνεννόηση τον αναστενάρη με τον 
άγιο νά γίνη δέκτης, είναι δραματική. Την γνωρίσαμε στον Λαγκαδά επανει
λημμένους και στην 'Αγία Ελένη στο κονάκι του ΙΛαβάση ώρες πολλές, ΕΤ 
ναι μια πολύωρη κατανυκτική αγωνία, Ό εγκαλοΰμενος σηκώνεται, αρπάζει 
την εικόνα και χορεύει μέ τούς ήχους τής λύρας οιστρηλατημένος ρυθμικά. 
Είναι ό Γ· Εμμανουήλ. Πλησιάζει προς τό εΐκονοστάσιο, απομακρύνεται, 
άποτραβιέται, κάμπτει τό σώμα του, απλώνει τά χέρια δεητικά, χτυπά τά 
πόδια του στο πάτωμα, ίδρώ· *
νει, μουσκεύει, δέεται. Προ
σφέρει την εικόνα για προσκύ
νηση στούς παρισταμένους, 
την άποθέτει στο εΐκονοστά- 
σιο, κάνει τό σταυρό του, ά- 
ποσύρεται κάθιδρως τέλος και 
κάθεται σιωπηλός, Ό Γιαβά- 
σης, ένας άντρας βασανισμέ
νος στην 'Αγία Ελένη, κλαίει 
μάναφυλλητά, χύνει πύρινα 
δάκρυα, καί κλαίει κρατώντας 
τον Γερωδραγούλη μέ τά δυό 
του χέρια από τό ροΰχο του, 
ή σκύβει τό κεφάλι του στην ει
κόνα. Σαύτόν ευρίσκει ανα
κούφιση. Ποιο είναι τό αίτιο, 
πού χύνει δάκρυα, καί κάνει 
τέτοιο κλάμα βατθύτατο και 
συμπονετικό ; Τον βασανίζει 
ή συμπεριφορά των αρχών, 
τής Εκκλησίας, των ανθρώ
πων, πού κρατούν αιχμάλω
τους τούς αγίους και δεν τούς 
αποδίνουν στούς κατόχους.
«Εμείς στον τόπο μας εϊχαμε τις παπούδες στο κονάκι. Τώρα είναι αιχμάλω
τοι οι άγιοι στην εκκλησιά» λέγει.

Σ τή ν  'Αγία 'Ελένη ο ί δυο αταπονδες βρίσκονται τοποθετημένοι σέ εΐ- 
κονοστάσιο τής εκκλησίας, αριστερά, οπίσω από τον αριστερό ψάλτη. Έκεϊ 
τούς έχουν κατά διαταγή τού μητροπολίτη. "Από κεΐ τούς παίρνουν δσες φο
ρές πρόκειται νά γιορτάσουν. Χαρακτηρίζοντας τήν απιστία τους και τό 
βασάνισμα τών αγίων, ερμηνεύει τά κακά πού απειλούν τούς ανθρώπους, τά 
βάσανα πού θά υποφέρουν στή ζωή.Ό αναστενάρης αυτός είναι ή έκφραση τών

Ή  σ φ α γ ή  t c Tj v  θυμ άτοχν, ό  Γ ια β ά σ η ς  κ ιό _ λ υ ρ ά ρ η ς
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διαθέσεων των 'Αγίων και 6 έρμηνεύς της αιτίας των κακών πού έρχονται 
στους ανθρώπους καίτά.ζώα και τή φύση, δταν εισχωρούν από την είσοδο τού 
χωριού:«κακη σοδειά, άρρώστεια».Ποιος θάπελάση, ποιος θά δίωξη τό κακό; 
Ή  πίστη προς τούς αγίους, πού μεταφέρονται από τούς εγκαλεσμένους μέ 
τούς ήχους των οργάνων εις τον ιερό χώρο της πυράς και ή ετοιμασία 
νά βαδίσουν επάνω της γυμνοπόδαροι. Έχει επάνω στην πυρά λύεται ή 
κρίση της πάλης τού κακού προς την αγωνία τών ευσεβών πυροβατών. Εκεί

Ό  α γ ια σ μ ό ς .

στη φλογώδη θρακιά επάνω οί γυμνοπόδαροι αναστενάρηδες δείχνουν τί Ιπι- 
τελεΐ ή πίστη. Μπαίνουν και βγαίνουν χορεύοντας, ποδοπατούν τάναμμένα 
καί φλογισμένα κάρβουνα, τά κάνουν στάχτη, τά σβύνουν και αποχωρούν άφί- 
νοντας τη μαύρη στάχτη τών καρβούνων. Και παρίσταταιτό πλήθος, δ λαός, 
θαυμάζοντας γιά τό τόλμημα. 'Αλλά τό τόλμημα δεν είναι παρά δύναμη τού 
αγίου, πού τούς την μεταβιβάζει κιδχι τού ανθρώπου. Ένικήθη τό κακό, 
άπεχώρησε, είτε είναι άρρώστεια, είτε ανομβρία, είτε μικρόβιο, είτε απειλή 
καταστροφής. Επιστρέφει τότε σπίτι του στο κονάκι ικανοποιημένος δ άνα-
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στενάρης κα'ι άποθέτοντας τις εικόνες χορεύει τραγουδώντας μαζ'ι μέ τό λαό 
τραγούδια ήρωϊκά. Ά ν  ή φοπιά για κάποια αιτία δεν βασανισθή και δεν 
σβύση, τότε γυρίζει δπίσω πάσχων κα'ι βασανιζόμενος, ότι δεν έξεπληρώθη 
ή εντολή, και ό αγώνας επαναλαμβάνεται στο κονάκι, δπου ξανανάβεται ή 
φωτιά και ό χορός επαναλαμβάνεται έως δτου εκπληρισθή τό πυροβάδισμα 
μέχρι τέλους κατά τό τυπικό. Και τό τέλος είναι : Τό σβύσιμο της φωτιάς 
και ή σταχτοποίηση των κάρβουνων. Οΐ πυροβάτες βγαίνουν άτρωτοι και 
άκαφτοι. Τίποτε στα πόδια τους δέ δείχνει δτι άγωνίσθηκαν προς τη φωτιά, 
μίση ώρα, μέσα σέ θερμότητα τριακοσίων βαθμών. Πλένουν τά πόδια τους 
άτρωτα καί άθικτα και φοραίνουν τις κάλτσες τους καί τά παπούτσια. Τούς

Εικόνες των αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης.

έσιυσε ή πίστη, κ’ ή φροντίδα των αγίων, πού τούς συντρόφεψαν στη φωτιά. 
Τούς εδρόσισε ή αγία Ελένη μέ την ποτιστηρα, ρίχνοντας τους νερό. Τούς 
έσωσαν οί συμπαραστάτες άγιοι, δπως ή Άθηνά τον Ηρακλή, πού βάσταξε 
τό θόλο τούρανοΰ, έως δτου ό ’Άτλας φέρει τά μήλα των Εσπερίδων. Αυτό 
πιστεύουν. Οί άγιοι τούς παραστάθηκαν αληθινά, τούς έδωκαν τή νίκη, τούς 
έσωσαν από τή φωτιά, πού είναι ικανή νά τούς πυρακτώση. Οί οργιαστικοί 
χοροί δεν γίνονται μέ την σημερινή έννοια τής λέξεως αλλά μέ τή σημα
σία πού ειχεν ή λέξη στήν αρχαιότητα. ’Όργια των θεών ήταν οί μυστικές 
τελετές, πού γίνονταν μέ άκρα ίεροπρέπεια καί σπουδαιότητα, δηλ. μέ έκ
σταση καί απέραντο ενθουσιασμό.

Το δργιο . Οί κατήγοροι επαναλαμβάνουν τή λέξη όργιο. Αλλά δέν ύπάρ-
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χει όργιο με την σημερινή σημασία τής λέξεως. Κάνεις δεν οργιάζει, ούτε 
πίνει ποτά, ούτε τρώγει, οίκε διασκεδάζει. ’Όργιο είναι ή μεταρσίωση, ή 
σιωπή, ή μεγάλη σιωπή, ή προσευχή, ή πίστη, ή υπηρεσία και προπαντός ή 
ψυχική ανάταση, πού κάμνει τό κορμί άτρωτο, αλύγιστο στους κόπους, καί 
απαθές στήν κακουχία. Αυτή τήν ανύψωση τής ψυχής, αυτή τήν απάθεια 
τού κορμιού, πού επιτυγχάνεται μέ τήν απροσμέτρητη πίστη, δ δεσπότης 
Θεσσαλονίκης τήν ονομάζει ύβριστικώτατα οργών συγχέοντας τή σημασία 
τής λέξεως. Οί φτωχοί αυτοί άνθρωποι έχουν καλές συνήθειες. Ούτε πο· 
λυφαγάδες είναι, ούτε πότες είναι. Νηστεύουν, όπως οι άγιονορήτες, εκτελοΰν 
τά χριστιανικά τους καθήκοντα μέ κατάνυξη, μεταλαβαίνουν μέ συνεί

δηση, προσεύχονται, δουλεύουν τή γή νύχτα - μέρα καί αγωνίζονται για τή 
ζωή, για λίγο σιτάρι πού θά θρέψη τά παιδιά τους. Τδργιό τους είναι ή 
απλή τους πίστη, δτι μέ τήν προστασία τού αγίου ήμπορούν νά βαδίζουν 
καί στή φωτιά άτρωτοι καί άφοβοι. Είναι ή ψυχική σιωπηλή αγωνία πού 
τούς καταβάλλει έως δτου πάρουν τό εγκάλεσμα καί μπούν στή φωτιά. 
’Αρκεί δ άγιος νά τούς έμπιστευθή τήν τιμή αυτή πού τήν άναδέχονται έξαλ
λοι καί υπάκουοι. Είναι χριστιανοί φανατικοί. Τελούν τά μυστήρια τά χρι
στιανικά κιάν έχουν κάποια εκδήλωση στο τελετουργικό μέρος τής γιορτής, 
τούτο τό δανείζονται από τή θρησκεία μας, πού πλημμύρισε από εξωτερικές 
εκδηλώσεις των θρησκειών τής ’Ανατολής. Βαφτίζονται, μυρώνονται, μετα
λαβαίνουν, διαβάζονται, όπως δλοι οί καλοί χριστιανοί καί μάς προσφέρουν

Ό Γερτοδραγούλης στο άναμμα τής φωτιάς.
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δείγματα πίστεως δηλ. βαδίζουν και στη φωτιά, για νά προστατευθούν από 
τό κακό. Ό άγιος Θεσσαλονίκης θά ήμπορούσε νά βαδίση άρά γε στη φωτιά 
παρακαλώντας λ. χ. νά παυσουν οι σεισμοί η νά βρέξη ό Θεός ; Αυτοί βα· 
δίζουν στη φωτιά τελώντας λιτανεία για χήν άρρώστεια, που προσέβαλε τά 
ζώα τους και ψοφούν. Εκείνος απλώς χρυσοντυμένος διαβάζει ευχές κιάπέρ- 
χεται εις τά ίδια. Είναι άπλοι και καθαροί. Δεν φορούν άμφια, διότι δεν 
είναι ιερωμένοι, δεν φορούν «σκευή» ]), άλλ’ άπλοι με τό ένδυμά τους ύφα- 
σμένο μέ τά χέρια τών γυναικών τους και στάργαλειά τους, προσέρχονται 
στή θυσία, στον αγιασμό, στην πυροβασία. Και νικούν τό κακό. Διώχνουν

. Ό συδαυλιστής τής φωτιάς.

τό κακό και φέρνουν τό αμεινον. Επισκέπτονται τον άρρωστο, μεταφέρουν 
τις εικόνες, όπως δ ιερέας μέ τό πετραχείλι του. Δέονται, παρακαλοΰν, χο
ρεύουν,κλαΐνε, τραγουδούν και δ άρρωστος έπειρεάζεται και μπαίνει στο καλό. 
Δέ διαβάζουν προσευχές, απλώς μάχονται προς τό κακό, πού βασανίζει τον 
άρρωστο, καρτερικά καί κονταροχτυπιούνται. Τού ιερέα τού κακοφαίνεται 
γιατί παρεμβαίνουν, άλλ’ δ ιερέας δεν έχει νά προσθέση τίποτε άλλο από τό 
διάβασμα μιας προσευχής. Αυτοί προσφέρουν τό πυροβάδισμα, τον ίδρωτα, 
την αγωνία καί παλεύουν μέ τό κακό στήθος μέ στήθος. Καί νικούν. Δεν εί
ναι χειρούργοι, ούιε παθολόγοι. Είναι ψυχικοί παράγοντες, πού μεταδίνουν 1

1) Ο'ι αναστενάρηδες μόνοι από τούς Καλογέρους, Κουάκερους, Χοΰχουτους, Τξα- 
μάλες δεν φορούν σκευή. Γιατί όντως τό έΟ’ίμο αυτό είναι χριστιανικό, ενώ τάλλα 
έχουν διονυσιακό αγροτικό χαρακτήρα καί μεταμφιέζονται τά μέλη τού ύ'ίάσου.
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πίστη, ελπίδα, και ισορροπούν τις δυνάμεις του άρρωστου χιό άρρωστος 
μέ την υποβολή βελτιώνεται πράγματι αληθινά.

‘Η  φωτιά.Ύπάρχει παλαιότατη συνήθεια ή φωτιά τής πυροβασίας νά- 
νάβεται μέ τα παλιούρια. Τά ξύλα αυτά προέρχονται από το φράγμα τοΰ 
άγιάσματος, πού φράσσεται το νερό γύρω ■ γύρω για νά τρέχη καθαρό. Τά 
ξύλα πού χρησιμεύουν για φράγμα σαπίζουν. Αυτά τά σαπισμένα ξύλα ρί
χνουν στη φωτιά και μαύτά ετοιμάζουν τη θρακιά πού λάμπει και φλογίζει 
καί άναδίνει θερμότητα, πού είναι ικανή νά πυρακτώση αμέσως κάθε τι πού

ρίχνεται μέσα. Τή φωτιά αυτή πα
ρασκευάζει δ συδαυλιστής πού μένα 
τρίμετρο ξύλο σάν ακόντιο, ύποβοη- 
θεΐ τό άναμμά της. Κιαύτός αποτε
λεί μέλος τού θιάσου, φέρνει όφφί- 
κιο. Ξαίρει νά κάνη μιά φωτιά, πού 
εύκολα γίνεται θρακιά και ξαίρει νά 
τή συδαυλίζη, ώστε νάναπνέη καί 
νά δυναμώνη, αλλά ξαίρει και νά 
τήν συντηρή περισσότερο. Τό ξά- 
πλωμα τής φωτιάς αποτελεί ένα κύ
κλο, ένα αλώνι ."Οταν εϊσέρχωνται 
οί αναστενάρηδες στή φωτιά οΐστρη- 
λατημένοι, μπαίνουν ξυπόλυτοι — 
γυμνοπόδαροι — ή μέ τις κάλτσες.'Η 
πριότη τους διάβαση είναι σταυρο
ειδής και ανοίγει αυλάκι. 'Η δεύ
τερη είναι ποδοπάτημα τής φωτιάς 
μέ χορευτικό ρυθμό, πού θρυμμα
τίζει τήν καρβουνιά καί τής άφαι- 
ρεΐ τή δύναμη. Τούτο εξακολουθεί 

πολλήν ώρα, έως δτου σκοτωμένη ή φωτιά αρχίζει νά ξεψυχά κάτω από τά 
πόδια των αναστενάρηδων, πού παραδόξως τίποτε δέν παθαίνουν, τίποτε δέν 
αισθάνονται, ώστε δταν τήν σβήσουν καί βγούν, εξεταζόμενοι, δέν παρουσιά
ζουν καμιά βλάβη ή κάψιμο ή καν μιά φουσκαλίδα. ’Έχουμε επίσημες εξε
τάσεις ιατρών, πού βεβαιώνουν, αυτό πού είδαμε πολλές φορές, τήνΛλεγό- 
μενη άκαια. Αυτή είναι ή άκαΐα πού προκαλει τό θαυμασμό τών παριστα- 
μένων καί τήν αμφιβολία τών πληροφορούμενων από άλλους τό πράγμα.

’Εδώ εμφανίζεται τό μεγάλο ερώτημα δλων μας, πώς συμβαίνει δηλαδή 
νά μή καίωνται τά πόδια τών χορευτών αναστενάρηδων πάνω στάναμμένα 
κάρβουνα ; Έγώ ως λαογράφος δέν έχω τή δύναμη νά τό εξηγήσω, απλώς 
τό βεβαιώνω καί τό περιγράφιυ ως γεγονός. Οι. ψυχικές έρευνες καταπιάστη
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καν μέ την ερμηνεία του πραγματικού αυτού γεγονότος. Ό  κ. Τανάγρας — ό 
άθεος αυτός κατά τούς δεσποτάδες—εξέφερε τη γνώμη του πού βαρύνει πολύ 
γιατί έξ ιδίας άντιλήψεως και αυτοψίας έγνώρισε τό γεγονός της πυροβασίας 
και ακόμα ό κ. Κωνσταντινίδης και ό κ. Βλαστός ψυχίατροι επίσης, και οΐ 
γνώμες των εδημοσιεύθηκαν εις τον ΙΗ' τ. τού ’Αρχείου Θράκης. Ό κ. Κ. 
Ρωμαίος ακαδημαϊκός πιστεύει δτι κάποτε θά γνωσθη ή αλήθεια και θά 
μάς δώσει τη λύση τού δρθουμένου προβλήματος. Εμείς λαβαίνοντας ύπ’ 
ό'ψει την πίστη πού χαρακτηρίζει τούς αναστενάρηδες, μπορούμε νάναφωνή- 
σουμε δτι ή πίστη είναι ή μεγάλη αιτία πού οδηγεί θριαμβευτικά τούς απλοϊ
κούς τούτους ανθρώπους στη φωτιά χωρίς ενδοιασμό, χωρίς δισταγμό, αλλά 
και μένθουσιασμό θρησκευτικό μεγάλο.

Ό  3 Αρχιεη. 3Αμερικής Μ ιχαήλ  πού είναι συντηρητικός, βλέποντας πέ
ρυσι την ταινία των αναστεναριών στην ’Αμερική *), πήρε την αφορμή νά 
κηρύξη στην ομήγυρη των Θρακών τής Ν. ΓΥ. δτι ή πυροβασία αποτελεί 
θαυμάσιο δείγμα τού τί δύναται νά επιτύχη «ή πίστις» καί άπεκάλεσε τούς 
πυροβάτες αυτούς ανθρώπους αξιόπιστους, πού μάς διδάσκουν αληθινά 
πόσο μεγάλη δύναμη είναι ή πίστη. 1

1) Την έγχρωμη αυτή δική της ταινία πρόβαλε εκεί ή κ, ’Άννα Άντοονιάδου 
στα, 1953.



Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ

Β'. ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΟ «ΕΓΚΑΛΕΣΜΑ», Ο ΧΟΡΟΣ

Τά ’Αναστενάρια είναι από τά λατρευτικά εκείνα έθιμα πού ευτύχησαν 
τον τελευταίο καιρό νά μελετηθούν μέ την πρέπουσα στο θέμα σοβαρότητα. 
’Ασχολήθηκαν μέ αυτά και συλλογείς υπομονητικοί, και επιστήμονες ειδικοί 
καιάΕιώτατοι για νά τά ερμηνεύσουν. "Ολες οι σχετικές μελέτες καί συλλογές 
των τελευταίων δεκαετηρίδων έχουν δημοσιευθή αποκλειστικά σέ τόμους τοΰ 
« ’Αρχείου Θρακικοΰ Θησαυρού», ώστε τό περιοδικό τούτο νά έχη άποβή δ 
πραγματικός «θησαυρός», δπου έχει άποθησαυρισθή κάθε τι σχετικό μέ τά 
’Αναστενάρια *). Παρ’ δλα δμως αυτά τό ιθέμα είναι τόσο πολύπλευρο, ώστε 
νομίζω ότι εύπρόσδεκτη μπορεί νά είναι καί κάθε νέα μερική εργασία, αρκεί 
τώρα νά στηρίζεται πάνω σέ προσεκτική αυτοψία των εθίμων καί νά προσ- 
φέρη νέα στοιχεία σχετικά μέ τό πώς σήμερα εξακολουθούν νά γίνωνται.

Τον περασμένο Μάϊο (1954) είχα τήν ευκαιρία νά παρακολουθήσω τήν 
τέλεση των ’Αναστεναριών στο χωριό 'Αγία Ελένη των Σερρών καί έπειτα 
νά έπισκεφθώ καί νά γνώρισα) προσωπικά καί τούς άλλους ’Αναστενάρηδες 
τού Λαγκαδά. Ή  παρουσία καί ή ακούραστη σέ πληροφορίες βοήθεια τού 
Προέδρου τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών κ. Πολυδώρου Ιϊαπαχριστο- 
δούλου διευκόλυνε πάρα πολύ καί τή δική μου καί άλλων συνταξιδιωτών επι
στημόνων τήν εργασία.’Από τις παρατηρήσεις πού έκαμα, παρακολουθώντας 
συνεχώς καί επί μακρές ώρες τά γινόμενα, προτιμώ σήμερα νά μήν έπεκταθώ 
σέ δλα ( π.χ. στή θυσία ταύρου, τήν πυροβασία κλπ.), αλλά νά περιοριστώ 
νά εκθέσω τά έξης δύο : ’Εντυπώσεις καί γνώμες μου σχετικές πρώτον μέ τή 
θρησκευτική συνείδηση τών σημερινών ’Αναστενάρηδων καί, δεύτερο, μέ το 
ρόλο τής μουσικής καί τού χορού δπως κυρίως είδα νά γίνωνται μέσα στο 
«κονάκι» τοΰ Άρχιαναστενάρη. Παράλληλα δμως μέ δσα δ ίδιος πρόσεξα 1

1) Μελέτες για τά ’Αναστενάρια, δημοσιευμένες μέσα στό «Άρχεΐον Θρακικοΰ 
Θησαυροΰ» βλέπε τις εξής : 1) Κ. Α. Ρωμαίου, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, ’Ανα
στενάρια, Ά ρχ. Θρακ. Θησ. 11 (1915) σελ. 1—130, βλέπε ιδίως σελ. 1—80. Ή  
ίδια μελέτη έ'χει δημοσιευθή γαλλικά, σέ ξεχωριστό βιβλίο : C. A. Romaios, Cul· 
tes Populaires de la Thrace, Res Anastenaria—La Cereuionie du Lundi Pur, 
Atbenes 1949, σελ. 218, έκδοση τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών. 2) Πολυδώρου 
Παπαχριστοδούλου, Τ’ ’Αναστενάρια, ‘Αρχ. Θρακ. Θησ. 15 (1949) σελ. 265 —332 καί 
362—307. 3) Πολυδ. Παπαχριστοδούλου, Ί” ’Αναστενάρια από νέα στοιχεία τοΰ
1952, Άρχ. Θρακ. Θησ. 18 (1953) σελ. 131—180.

'Υπάρχουν επίσης τά. έξης μικρότερα άρθρα καί σημειώματα: Ά ρχ . Θρ. Θησ. 
τόμ. 6 (1939) 282—284. Ίομ. 12 (1946) 233—235. Τόμ. 13 (1947) 248. Τόμ. 16 (1951) 
235—246. Τόμ. 17 (1952) 280—282. "Ας προστεθή καί ή γλωσσική εργασία τοΰ Δ. 
Γεωργακά, Ετυμολογικά καί σημασιολογικά, Άρχ. Θρακ. Θησ. 12 (1946) 40—43, 
δπου ετυμολογικά, για τά ονόματα ’Αναστενάρια καί όίκος—όικάδι.
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και πιο κάτω αναπτύσσω, δ αναγνώστης μου παραπέμπεται στο θαυμάσιο 
και αληθινά σοφό κεφάλαιο για τό χορό των “Αναστεναριών, πού τό έχει 
γράψει δ ’Ακαδημαϊκός Κ. Α. Ρωμαίος ( Άρχεΐον Θρακικοϋ Θησαυρόν, 11, 
1945, σελ. 44 - 58).

Τά “Αναστενάρια, δπως τά παρακολούθησα εφέτος, δεν είναι έ'να θρη
σκευτικό πανηγύρι, μέ τή σημασία τού γλεντιού, πού σκορπίζει τις έγνοιες 
και άποζητάει τό κρασί και τό χορό. Έδώ οί δροι είναι τελείως διαφορετι
κοί. Έδώ υπάρχει δ αναστενάρης, 
πού δείχνει ύφος περίφροντι, πού 
δεν προσέχει τούς άλλους γύρω του 
άλλα πού στέκεται σύννους, αμίλη
τος, γυρισμένος προς τον εσωτερικό 
του κόσμο, γιατί τόν απασχολεί χρέ
ος έκτακτο και μεγάλο, πού δεν εί
ναι βέβαιος αν θα τό φέρη μέ δε
ξιότητα καί μ’ επιτυχία σέ πέρας, 
πού όμως οφείλει νά τό φέρη. “Ά 
γρυπνα τά μάτια της ψυχής του 
προς εκείνο βλέπουν τό χρέος.

"Ολη αυτή ή ψυχολογική'διάθε
ση άποδεικνύει γνήσια καί βαιθειά 
θρησκευτικότητα, αδιάφορο άν ή 
εκδήλωση αυτή σέ πολλές της λε
πτομέρειες δέν ευθυγραμμίζεται α
πόλυτα μέ τό τυπικό τής “Ορθόδο
ξης λατρείας.

Πρέπει νά κάνουμε διάκριση α
νάμεσα στις λέξεις λατρεία καί θρη
σκεία. Γράφω «τής “Ορθόδοξης λατρείας» καί όχι τής ’Ορθόδοξης θρησκείας, 
επειδή για τό δεύτερο δέν πρέπει κανείς νά κατηγορήση τούς απλοϊκούς 
“Αναστενάρηδες, τουλάχιστο τούς σημερινούς. Αέν πρέπει νά τούς κατηγο
ρήση, διότι ή πίστη τους στο χριστιανισμό, δσο μπόρεσα νά άντιληφθώ, εί
ναι ειλικρινής, διότι ή αφοσίωσή τους στά πατρογονικά είκονίσματά τους 
καί στον "Αγιο Κωνσταντίνο — τόν κατ’ έξοχή «"Αγιο»—είναι απεριόριστη, 
καί διότι ή εύλάβεία καί τό σημείο τού σταυρού είναι οι ειλικρινείς καί διαρ
κείς εκδηλώσεις μέ τις όποιες πρωταρχίζουν καί συνοδεύουν σχεδόν κάθε λα
τρευτική τους εκδήλωση. Τό αντίθετο μάλιστα οί σημερινοί αναστενάρηδες 
παρουσιάζονται χριστιανικώτεροι των παλαιοτέρων, διότι σήμερα, δπως δια·
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πίστωσα, έχουν έκλείψει οΐ οινοποσίες1) ποΰ, αν αληθεύουν δσα έγραψε ό 
Χουρμουζιάδης, συνέβαιναν άλλοτε στις ίδιες γιορτές. Τώρα οΐ 'Αναστενάρη
δες, οΐ απλοϊκοί αυτοί χωρικοί, και οΐ Άναστενάρισσες, μαυροφορεμένες γυ
ναίκες διαφόρων ηλικιών, συγκεντραόνονται σιωπηλοί στο «κονάκι» τοΰ Άρ- 
χιαναστενάρη της περιοχής, δίχως κρασιά και φαγητά,και μέ σεβασμό, μέ εύλά- 
βεια και μελαγχολία κάθονται κατάχαμα στο πάτωμα, χωρίς νά κάνουν κρυ
φές τελετουργικές σκηνές, άλλ’ αφήνοντας ανεμπόδιστος όσην ώρα θέλει νά 
τούς παρακολουθή ό περίεργος επισκέπτης τους, είτε αυτός είναι λαογράφος, 
εΐτε ψυχίατρος, είτε ακόμη χωροφύλακας δημοσιογράφος η και κοινός του
ρίστας, πού ανίδεος από λαϊκή λατρεία ακούσε γιά περπάτημα μέ γυμνά πό
δια πάνω στ’ αναμμένα κάρβουνα και γιά τούτο έσπευσε και αυτός επί τόπου.

Μιλώντας γι’ αυτούς τούς ’Αναστενάρηδες, πού τούς βλέπεις νά κάθων- 
ται κατάχαμα και πότε - πότε νά ξεσηκώνουνται και νά χορεύουνε σπασμω
δικά και μέ τη συνοδεία της επιχώριας μουσικής τους, μέ τή λύρα, τό νταούλι 
και τή γκάϊντα, μπορείς νά μη συμφωνήσης μέ πολλά άπ’ δσα κάνουν.'Όμως 
δεν μπορείς νά τούς άρνηθής την πίστη τους στο Χριστιανισμό γενικά και 
στην ’Ορθοδοξία ειδικά. ’Αγράμματοι και απλοϊκοί, δέν έχουν ιδέα γιά τό 
πόσο βαθειές χρονικά έχουν τις ρίζες τους τά έθιμά τους τών’Αναστεναρίων. 
Τό ίδιο δηλαδή πού συμβαίνει και μέ πάρα πολλούς Χριστιανούς, ακόμη και 
μέ πάρα πολλούς Ιεράρχες, πού δέν υποπτεύονται καν πόσο βαθειές,προχρι- 
στιανικές, έχουν τις ρίζες τους και πολλά μας λατρευτικά έθιμα, ακόμη καί 
πολλές λεπτομέρειες των ιεροτελεστιών τής ’Εκκλησίας μας (π. χ. στέφανα, 
δαχτυλίδια, ’Επιτάφιος μέ άνθη κλπ.). Ούτε άλλωστε ή καταγωγή δλων αυ
τών έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία γιά τή χριστιανική λατρεία παρά μόνον 
γιά τήν ειδική επιστήμη πού ερευνά τήν ιστορική καταγωγή τών λατρευτι
κών εκδηλώσεων. Γιά τή θρησκεία δμως φτάνει και περισσεύει ή ψυχική 
διάθεση μέ τήν οποία δλα αυτά τά δέχεται και τά περιβάλλει τό θρησκευό
μενο άτομο. ’Άν βαθειά και εΐλικρινά τά πιστεύη πώς έρχονται από τό Χρι
στιανισμό, άν αντίκρυ τους στέκεται μέ εύλάβεια και μέ πίστη, τότε ή αγνή 
και ανυστερόβουλη προσφορά τής τέτοιας θρησκευόμενης ψυχής καθαγιάζει 
τά έθιμα, ανεξάρτητα τής τυχόν προχριστιανικής ή γενικά τής εΐδωλολατρι- 
κής καταγωγής τους. Γιά ένα λοιπόν έθιμο και τή θέση του μέσα στή λαϊκή 
λατρεία τού Χριστιανικού κόσμου, δέν κρίνει ή ιστορία τής καταγωγής του, 
αλλά ή θρησκευτική συνείδηση πού σήμερα συνοδεύει τό έθιμο τούτο και τό 
χρωματίζει μέ τό χρώμα τής δικής της πίστης. Κατά συνέπεια τό πρόβλημα,

1) Τήν ευθυμία στον άναστενάρικο χορό, πού άναφέρεται παλαιότερα (Ά ρχ . 
Θ ρακ . Θησ. 11, 58 καί άλλου), δεν τήν εϊδα πουθενά, ούτε καί τήν οινοποσία γιά 
τήν οποία γινόταν ά'λλοτε λόγος (βλέπε Ά ρχ. Θρακ. Θησ. 11, 45). ’Αντίθετα, οί τω
ρινές πληροφορίες πού ακόυσα μιλούσαν γιά νηστεία προπαρασκευαστική, ώστε ό 
άναστενάρης νά γίνη καθαρός καί γιά τούτο άξιώτερος στό ρόλο του.
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όχι για την επιστήμη άλλα για τή ζωντανή γύρω μας λατρεία, πρέπει να 
περιορίζεται στα εξής : Πιστεύουν αληθινά οΐ σημερινοί "Αναστενάρηδες δτι 
δλα αυτά τά έθιμα είναι άξια μεγάλου σεβασμού ; Πιστεύουν πώς έτσι τά 
είχαν οΐ πατέρες τους και πώς έτσι μέ τέτοιους χορούς και μέ φωτιές και μέ 
πυροβασίες απαιτεί δ "Αγιος νά τον λατρεύουν, και δτι έτσι πράττοντας συμ- 
μορφώνουνται και μέ την προγονική παράδοση και μέ τού Χριστιανικού 
'Αγίου το)ν τήν επιταγή ; " Αν εΐ,λικρινά τά πιστεύουν,—και νομίζω δτι πρά- 
γματι είναι ειλικρινείς στο σημείο τούτο,— τότε οΐ "Αναστενάρηδες μπορεί νά 
μήν έχουν φωτισμένη χριστιανική πίστη, έχουν δμως άφθονη χριστιανική πί
στη, πού μάλιστα μονάχη της αυτή τούς παρακινεί νά φτάνουν γιά χάρη της 
και ώς το θαύμα, αφού σά θαύμα σήμερα προβάλλει τό φαινόμενο πώς έξ 
αιτίας τής πίστης τους αυτής παρασύρονται σε πολύωρους έξανιλητικούς χο
ρούς και τέλος φτάνουν ώ : τό σημείο νά περπατούν καί νά χορεύουν πάνω 
στ" αναμμένα κάρβουνα δίχως και νά παθαίνουν τίποτε.

HI άφιξή μας στο χωριό «'Αγία Ελένη» Σερρών πραγματοποιήθηκε 
ευτυχώς κατά τό μεσημέρι περίπου τής παραμονής τού 'Αγίου Κωνσταντί
νου. Τούτο μέ βοήθησε νά παρακολουθήσει) προσεκτικά ολόκληρο τό προπα
ρασκευαστικό στάδιο, από τήν ώρα εκείνη ώς τή στιγμή πού τήν άλλη μέρα 
τό βράδυ, μέ αποκορυφωμένο τον έκστασιασμό, δλος δ δμιλος τών "Αναστε
νάρηδων επιβλητικός, μέ επικεφαλής τή βροντερή μουσική και τις προγονι
κές εικόνες, θά ξεκινούσε προς τον τόπο τής φωτιάς.

Νωρίς τήν παραμονή τού 'Αγίου Κωνσταντίνου, οι "Αναστενάρηδες εί
ναι σιωπηλοί και μελαγχολικοί, σάν κάτι νά περιμένουν, σάν πένθιμες 
έγνοιες νά επικρατούν στή σκέψη. Είναι σέ κατάσταση αυτοσυγκέντρωσης. Σέ 
κατάσταση αναμονής, σωστότερα. Είναι σά νά έχουν ειδοποιηθή πώς πρέπει 
νά είναι έτοιμοι, γιατί από στιγμή σέ στιγμή μπορεί νά δοθή ή εντολή, μιά 
εντολή πού μπορεί νά δοθή απροσδόκητα, από κάποιους αυτόματους χτύπους 
τού ιερού των τυμπάνου πού αρχίζει νά ήχή μονάχο του, επηρεασμένο κατ’ 
αυτούς από τον ερχομό και τήν αόρατη παρουσία τού 'Αγίου, τού οποίου 
άλλωστε και δλη ή μουσική στήν τελετή επέχει τή θέση τής δικής του φωνής 
και τής δικής του θέλησης, εκφρασμένης δχι μέ λόγους αλλά μέ ρυθμό μου
σικής. Ή  εντολή εκείνη λοιπόν μπορεί νά δοθή σέ στιγμή πού δεν περιμέ
νεις και πού, μιά κι’ έχεις γίνει "Αναστενάρης, άρα μιά και είσαι σκεύος 
εκλογής τού 'Αγίου, διαλεγμένος διάκονός του και άφοσιωμένος του θερά
πων, οφείλεις πανέτοιμος νά βρεθής στήν πρόσκλησή του, οποία κι’ άν εί
ναι, γιά χορό ή πυροβασία. Πρόσεξα ιδιαίτερα τήν ψυχολογία τών "Αναστε
νάρηδων τις ώρες εκείνες τής αναμονής, γύρω στο μεσημέρι τής παραμονής 
τής γιορτής. Θά σέ καλοδεχτούν, θά κοιτάξουν λίγο και τό σπιτικό τους, θά 
μιλήσουν καί μέ τά παιδιά τους πού τέτοιες προκαταρκτικές στιγμές μπορεί
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νά γυροφέρνουν ακόμη κοντά στους γονιούς, θά μιλήσουν και μέ τούς επι
σκέπτες, για θέματα γενικά και ξένα προς τή γιορτή. Συνέβησαν όλα αυτά 
και μέ μας, όταν γιά αρκετή ώρα καθήσαμε μαζί τους στο καφενείο τοΰ χω
ριού. "Ακόμη θά σέ πάνε στο 'Αγιασμα καί, μέ την ευκαιρία, θά τό περι- 
ποιηθούν ξανά καί μέ στοργή, θά σταθούν, άν σύ τό έπιθυμής, ακόμη καί 
νά φωτογραφηθούν μαζί σου, Ωστόσο, καί όταν δέ μιλούν καί όταν κουβεν
τιάζουν, συχνά διαπιστώνεις πώς στέκονται άφαιρεμένοι. Ό νους τους λεί
πει μακριά- Καί όλη αυτή ή άφαιρεμάδα δέ γίνεται από θεληματική καί 
σκόπιμη αυτοσυγκέντρωση πού την κατορθώνουνε τεχνικά, μέ επιβολή πάνω 
στήν ψυχή τους. Προέρχεται από τήν πίστη ότι «εκείνος» ζυγώνει, ότι από 
στιγμή σέ στιγμή ενδέχεται νά σημειωθή ή παρουσία τού'Αγίου. Καί δεν επι
θυμούν σέ μιά τέτοια στιγμή νά βρεθούν ανάξιοι. Σήμερα δεν τό επιθυμούν 
νά πάθουν ό,τι καί οΐ Μωρές Παρθένες τήν ώρα τού ερχομού τού Νυμφίου.

Δεν πρέπει, νομίζω, νά εξετάζη κανείς τά ζητήματα τής λαϊκής λατρείας 
αυτά καθεαυτά, ανεξάρτητα καί ψυχρά, αλλά πάντοτε σχετικά μέ τά άτομα 
πού είναι οΐ φορείς των εκάστοτε ιδεών. Καί τά άτομα αυτά στήν προκει
μένη περίπτο^ση πιστεύουν ότι, θέλουν δέ θέλουν, οφείλουν νά υπακούσουν 
στήν εντολή, αλλιώς θά τό μετανοιώσουν πικρά. "Οφείλουν σήμερα κι" αύ
ριο νά εκπληρώσουν ένα χρέος, πού ή στιγμή γιά τήν εξόφλησή του έφτασε.

"Ακόυσα από τούς ίδιους τούς "Αναστενάρηδες λογής ιστορίες πού τεί
νουν όλες τους προς τό ίδιο συμπέρασμα. "Ενας τους, μέ χωριάτικη αφέλεια 
αλλά καί μέ πίστη, μού διηγήόη κάτι σχετικό από τή δική του ζωή. Μού 
διηγήθη τή δική του παραλλαγή γιά «τό χρέος» : ΓΙρόπερσι οΐ συγγενείς 
του τον πείραζαν πού τώρα μεγάλος άντρας πηγαίνει καί χορεύει σαν παιδί 
μπροστά σέ περίεργο πλήθος τουριστών, πού έρχονται γιά νά ΐδοΰν καί νά 
χαζέψουν δίχως όμως νά πιστεύουν. «Είπα λοιπόν καί εγώ νά μήν πάω στο 
πανηγύρι. Πήρα τό αλέτρι τήν προηγούμενη μέρα καί πήγα στον κάμπο. 
Νά ΐδής όμως δ "Αγιος πού δέν τά συχωράει κάτι τέτοια. «—’Ά , έτσι μού 
είσαι τού λόγου σου; Θέλεις νά κάμης τό χωράφι σου ; Νά, λοιπόν !». Ούτε 
τό υνί κάρφωνε στή γή, ούτε καί τά ζώα τραβούσαν. ’Από τό πρωί ώς τό 
μεσημέρι δέν έκαμα ούτε πέντε αύλακές. Τά μάζεψα λοιπόν βιαστικά δ φίλος, 
παραδίνω στο παιδί ζώα καί αλέτρι νά τά φέρη κατόπι, καί σφαίρα εγώ γιά 
τό χωριό>Πήδησα στο χορό, έδωσα-πήρα, ησύχασα. Μπήκα καί τήν άλλη 
μέρα στή φωτιά, χοροπήδησα, καί άλάφρωσε ή καρδιά μου.’Έκαμα τό άγιο 
θέλημά του !».

'Ησύχασε λοιπόν καί ένοιθε πώς άλάφρωσε ή καρδιά του. ’Έτσι μέ βε
βαίωνε, καί ήταν τούτο μιά αλήθεια μεγάλη. Ή  ομολογία του μού φάνηκεν 
αποκαλυπτική. Μού φανέρωνε τήν αληθινή ψυχολογία πού ύπόκειται. Είναι 
ή ίδια ψυχολογία πού έκανε τον Άρχιαναστενάρη Γ. ’Εμμανουήλ τοΰ Λα
γκαδά, όταν υπηρετούσε στρατιώτης, σέ τέτοιες ημερομηνίες νά βγαίνη έξω
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από ιό στρατώνα του τη νύχτα καί νά χορεύη ακατάπαυτα καί σά δαιμονι
σμένος, ώσπου νά πέφτη τέλος κάτω, σχεδόν αναίσθητος από την εξάντληση. 
Είναι ή ίδια ψυχολογία πού έκανε μιαν άλλη Άναστενάρισσα τοΰ Λαγκαδά, 
κλεισμένη σπίτι από τον άντιαναστενάρη σύζυγο, τις ώρες πού ήξερε πώς οϊ 
άλλοι χορεύουνε στο κονάκι, άρα πού έκπληριόνουν τό ιερό τους χρέος, εκείνη 
νά περιπέση σε έκσταση, νά βγή τή νύχτα στον κήπο της καί έκεΐ ν’ άρχίση 
έναν ατέλειωτο χορό, τό χορό τοΰ εξιλασμού της για την ακούσια απουσία 
από τό ιερό χρέος. ’Αποτέλεσμα ήταν εκείνη νά ξαλαφρώση από τό βάρος 
πού πλάκωνε την καρδιά, αλλά και δ νεοφύτευτος κήπος της νά καταστροφή 
από τά δυνατά χοροπηδήματά της.

Λύτη λοιπόν ή ΐδια ψυχολογία έκανε καί τό συνομιλητή μου "Αναστε
νάρη τής 'Αγίας Ελένης Σερρών νά ξαλαφρώση από τό μεγάλο βάρος. 'Η 
σύχασε, γιατί ξεπλήρωσε ένα προσωπικό χρέος, πού λίγες ώρες πριν είχε 
βαλθή νά τού γίνη αρνητής καί ψεύτης. Νομίζω πώς τιόρα μπορούμε νά πλη
σιάσουμε περισσότερο τή θρησκευτική συνείδηση των ’Αναστενάρηδων : ’Αρ
χίζουν από άπλοι θεατές τού πανηγυριού, ϊσως καί θεατές αδιάφοροι πού 
ζύγωσαν από περιέργεια. Κάποτε δμιος, σε κάποιες ξεχωριστές καθένας στι
γμές, ανακάλυψε μέσα του κόσμο νέο και άλλιώτικον. 'II παράξενη μουσική, 
ή επίμονη, πού εκφράζει έναν τόνο συχνά μελαγχολικό, σφίγγει μέ μεγάλους 
πρώτα καί μέ μικρότερους έπειτα κύκλους τον ακροατή, καί κάνει την αν
θρώπινη ψυχή νά νοκύθη ερημιά τέτοια πού νά ποθή νά σμίξη μέ τούς άλ
λους χορευτές, γιά νά ζητήση νά ξεσπάση. Ή  μουσική, και οχι ή φωτιά , 
είναι αυτή που κάνει την πρώτη και κύρια πρόσκληση. Μέσα από τή μου
σική προβάλλει ό "Αγιος καί επιτάσσει *). 'Όσοι ακούσουν καί υπακούσουν 
στήν πρόσκλησή της, είναι σά νά άκουσαν καί νά δέχτηκαν «τό εγκάλεσμa 
τοΰ 'Αγίου». Είναι ή στιγμή πού δ "Αγιος έγκαλει τούς διαλεχτούς του-’Έτσι 
θά πρέπει νά δεχτούμε τον δρο πού χρησιμοποιούν οί ίδιοι οΐ ’Αναστενάρη
δες. «Τούς έγκαλεϊ δ "Αγιος», λένε. Καί εννοούν : Τούς προσκαλεΐ, τούς 
διατάσσει νά γίνουν ό'ργανα τών βουλών του ?). 1

1) ’Εδώ θά καταλάβουμε τή γνώμη τοΰ ’Αριστοτέλη (Ή ϋΊκά  Ε ύδήμ ε ια , 1218 α 
40) δτι ή αρχή τής κινήσεως τοΰ ενθουσιασμού είναι «τό έν ήμΐν θειον». (Βλέπε 
Ά ρ χ .  Θρακ. Θησ. 11, 55 σημ. 5).'Ως προς τή μουσική πού προκαλεΐ τήν κατάσταση 
αυτή, χρήσιμο είναι νά προσέξουμε καί δσα οί αρχαίοι νόμιζαν γιά τό λατρευτικό ρόλο 
τής μουσικής στις Διονυσιακές καί ά'λλες παρόμοιες τελετές : Είναι «τά εξοργιά-  
ζον τα  την  ψ υ χ ή ν  μέλη» .  Είναι επίσης τό «μέλος, μα ν ία ς  επαγωγόν  δμ οκλά ν ,»  όπως 
σωστά τό χαρακτηρίζει ό Αισχύλος σέ απόσπασμα άπό τούς «Ήδιονούς» (Fragm. 57). 
Βλέπε γι’ αυτά "Αρχ. Θρακ. Θησ. 11, 44 καί 49.

2) Γιά τό «έγκάλεσμα» τοΰ 'Αγίου βλέπε καί δσες χρήσιμες πληροφορίες, παρ
μένες άπό τούς ίδιους τούς ’Αναστενάρηδες, έ'χουν δημοσιευτή στο ’Αρχ. Θρακ. Θησ. 
15 (1950) σελ. 320. ’Εκεί οί ’Αναστενάρηδες βεβαιώνουν δτι τή φωτιά δεν τήν α ι
σθάνονται καί δέν καίγονται, «μ όνο  όταν τούς π ρ ο σ τ ά ζ ε ι  ό "Αγιος». Όλες τις άλ-
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Μια και θά συμβή νά γίνουν δέκτες της πρώτης επιταγής, του πρώτου 
«έγκαλέσματος», έχουν αποδείξει πώς είναι άξιοι νά γίνουν στο μέλλον "Ανα
στενάρηδες. Είναι οί άνθρωποι πού επηρεάζονται από τον 'Άγιο και από 
την ιδιαίτερη μουσική του, από τή δική του μουσική. Άπό εδώ και πέρα τό 
άτομο δεν ορίζει πιά ούτε κανονίζει τις διαθέσεις του. Είναι όργανό τού 
Αγίου, οφείλει νά άκοΰη τις θελήσεις του, νά ύπακοΰη καί νά τις έκτελή. 
Γιά τούτο καί τό ύφος των Αναστενάρηδων, άνδρών καί γυναικών, τις ώρες 
τής γιορτής και ιδιαίτερα τις μακρές ώρες τής παραμονής της, πρόσεξα δτι 
διόλου δεν είναι ύφος χαρούμενο. ’Έχουν έντονα ζτογραφισμένο τό ύηιος αν
θρώπων, πού οφείλουν νά εκτελοϋν, έστω καί άν χρειαστή νά πάσχουν καί 
νά βασανίζωνται. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος έκτος άπό την εξής : Θά γίνη 
ή εκτέλεση τόσων βασανιστικών χορών, δσες καί οί προσκλήσεις, τά έγκαλέ- 
σματα, πού θά τά προκαλέση πάνω τους ή επίμονη κυριαρχία τής μελαγχο
λικής λαϊκής μουσικής.

Ή  μουσική πρέπει νά παίζη διαρκώς. ’Αποτελεί αδιάκοπη πρόσκληση 
προς δλους καί δλες. 'Ένα τρυπάνι πού τριβελίζει διαρκώς τ’ αυτιά, ασταμά
τητη υπόμνηση τού χρέους όλων γιά την υποχρεωτική συμμετοχή τους στον 
παράδοξο δσο καί έξαλλον εκείνο χορό. 'Όποιος κάθε τόσο δεν αντέχει ήρεμος 
νά την άκούη, θά ξεπηδήση όρθιος καί θ ’ άρχίση νά κινιέται σύμφωνα μέ 
τό ρυθμό της. Θά τό κάμη τούτο, θέλει δε θέλει. ’Άν καμιά φορά νοιώθη 
νά είναι πολύ κουρασμένος ή άν γιά όποιουσδήποτε λόγους κάποιος Αναστε
νάρης συγκρατιέται μη θέλοντας ν’ άρχίση ή νά ξαναρχίση τόσο γρήγορα τό 
χορό, τότε μπορεί ο συγκρατημός αυτός νά κερδίση χρόνο, μπορεί όμως καί 
νά ξεσπάση κάποτε σέ ξαφνική αλλά τότε ισχυρότερη εκδήλωση. ’Απότομο 
«εγκάλεσμα» . '(3 ’Αναστενάρης, καθιστός κατάχαμα στο πάτωμα δπως βρί
σκεται, αρχίζει ξαφνικά νά τρέμη καί νά κουνάη σπασμωδικά, ορμητικά καί 
τιναχτά, κεφάλι ή καί κορμί ολόκληρο ύπακούοντας στο ρυθμό- Τί βροντερή 
μουσική είναι αυτή, καί πόσο καταπονεί τ’ αυτιά όλιονών καί τά κάνει νά 
βουίζουν καί τήν ώρα εκείνη καί γιά πολλές ώρες έπειτα, καθένας μπορεί 
,νά τό φανταστή αρκεί νά σκεφτή ένα μικρό δωμάτιο, μέ μιά μικρή πόρτα 
καί ένα μικρό παραθυράκι, όπου πλήθος άνθρωποι φράζουν τήν έξοδο, καί 
εκεί, ανάμεσα σέ δλους, νά κυριαρχούν ή λύρα πού στριγγλίζει μέ τήν οξεία 
φωνή της καί τό πελώριο τούμπανο, τό νταούλι, πού χτυπιέται ακατάπαυ
τα, δυνατά, μέ έξαλλη μανία *), Στο απότομο όμως « εγκάλεσμα » ή κατά- 1

λες φορές καίγονται.' Ο άρχιαναστενάρης λέγει έκεϊ ΰτι, όπως καί δλοι μας οί άλ
λοι, δεν μπορεί νά πιάση δχι έ'να αναμμένο κάρβουνο άλλ’ ούτε ένα αναμμένο τσι
γάρο. «"Αμα δμως μέ δ ια τά ξε ι ,  μ ’ έγκαλέοε ι ( δ  "Αγιος), γ ί ν ο μ α ι  α λ λ ιώ τ ικ ο ς»,

1) Έδώ πραγματικά ταιριάζει νά παραβληθή μέ τό βροντερό νταούλι τής Άνα- 
στενάρικης λατρείας τό αρχαίο τύμπανο τής αρχαίας οργιαστικής λατρείας, όπως μάς 
τό περιγράφει ό Αισχύλος στό ίδιο απόσπασμα των «Ήδωνών» (Fragm. 57) πού άνα-
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στάση του ’Αναστενάρη είναι από τις εντονώτερες και από τις τραγικώτερες 
μορφές εκστασιασμοϋ. Είναι σά νά δέρνεται και να χτυπιέται, τόσο πολύ βα
σανίζεται. «Τον έχει πιάσει ό "Αγιος». Τον έχει πιάσει, χρησιμοποιώντας την 
άσφαλτη λαβή της μουσική; του. Τό αναπόφευκτο σ’ αυτή την περίπτωση 
αποτέλεσμα είναι : Θέλησε ό θνητός ν’ άρνηθή ή ν’ άναβάλη κρατώντας ου
σιαστικά ανευλαβή στάση άκαιρης αποχής. ’Ιδού όμως παντοδύναμος δ 
"Αγιος πού κυριαρχεί καί πού μαστιγώνει τό φταίχτη με τό ανελέητο, τό 
ασταμάτητο μαστίγιο τής φοβερής μουσικής του.

Τις στιγμές εκείνες τοϋ έντονου χορού, πού μπορεί νά διαρκέση δέκα 
λεπτά άλλα καί πού μπορεί νά κράτηση για τό ίδιο άτομο συνεχιστά μια ή 
καί δυο ώρες, δ χορευτής δέ χορεύει αλλά πάσχει. Πιστεύω ότι στο βάθος σί
γουρα θά προτιμούσε νά άκουγε τή μουσική νά σταματάη, για νά μπορέση 
κι’ αυτός επί τέλους νά πάψη τό μαρτύριο τού χορού. ’Αλλά ή μουσική κρα* 
τάει, πάντοτε έντονη καί πάντοτε απαιτητική, αχόρταγη γιά νέα θύματα ή 
για νέες υποτροπές των αρχικών Θυμάτων. Καί έτσι δ χορευτής οφείλει νά 
έξακολουθή νά ξεπληρώνη τήν οφειλή, οδυνηρά εξαγοράζοντας τον καθαρμό, 
τον ατομικό του καί τής κοινότητάς του πού τής είναι τώρα, στήν προσπά
θεια τού γενικού καθαρμού, δ συμβολικός εκπρόσωπός της. 'Υπάρχουν στι
γμές πού μερικές Άναστενάρισσες δεν αντέχουν πιά νά χορεύουν, έχουν αλη
θινά άπαυδήσει, όμως δέν αντέχουν ούτε καί νά σταματήσουν καί νά δει
χτούν αδιάφορες μπροστά σέ τούτο τό έντονο «έγκάλεσμα» τής μουσικής. 
Μπορεί μάλιστα καί νά πέφτουν μισολιπόθυμες, ωστόσο όμως καί τότε συνε
χίζουν τή ρυθμική κίνηση ή έστω τούς ρυθμικούς σπασμούς τού κορμιού ! 
Σέ κάποιες τέτοιες σκηνές, ή λίγο πρίν, πρόσεξα ότι μερικές Άναστενάρισ- 
σες — πλάϊ στά αρχικά καί τά γνωστά ξεφωνητά « ΐχ, ΐχ » πού μαρτυρούν 
μάλλον ενθουσιώδη συμμετοχή τοϋ ατόμου στο χορό, — τώρα αφήνουν αυ
θόρμητα νά τούς ξεφεύγουν καί κάποιες άλλες φράσεις, δηλωτικές τής ψυχι
κής τους απόγνωσης τις στιγμές τούτες.’Ακόυσα π.χ. κατ’ επανάληψη, σέ τέ
τοιες έντονες στιγμές, νά βγαίνη σάν παράπονο γεμάτο απελπισία ή φράση : 
«"Αχ, αχ, μαννούλα μου, νάζερες τον καημό μου ! »

"Ολα αυτά δέν είναι λοιπόν χορός γιά κέφι. "Ολα αυτά είναι πράγματι 
«καημός», είναι μαρτύριο μέ τό όποιο κάθε φορά εξαγοράζεται ή κατοπινή 
ηρεμία τής ψυχής. Μια εξαγορά όμως εντελώς προσωρινή. Γιατί συνήθως 
μετά δυο - τρεις - τέσσερους άλλους χορούς άλλων ’Αναστενάρηδων, τό ίδιο 
άτομο ξαναβρίσκει πάλι έντονη μέσα του τή νέα επίδραση τής επίμονης μου
σικής. Ό ρόλος τής ασταμάτητης μουσικής είναι στά ’Αναστενάρια αποκα
λυπτικός, διότι ή μουσική είναι απαιτητική και εκβιάζει τό άτομο προς όλο-

φέραμε πρίν, στή σημ. 3. « Τ υ π ά ν ο υ  δ ’ ε ΐκών  ώ α τ ’ ν π ο γ α ίο ν  βροντής φ έρετα ι  βα* 
ρ υ τ α ρ β ή ς » . Βλέπε σχετικά Ά ρχ. Θρακ, Θηο. 11, 49.
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κλήρωση τον κα&αρμοϋ τον. Μέ τον τρόπο τούτο, νέο γίνεται «έγκάλεσμα» 
για νέο βασανισμό, σωματικό και ψυχικό.

Οι άλλοι γυρτό, τα άλλα μέλη του θιάσου, παρακολουθούν σιωπηλοί, 
μέ έγνοια, μέ στοργή. Νοιώθουν ότι ήρθε και πάλι η σειρά του ατόμου 
εκείνου, του συμμάρτυρός των, ότι και πάλι εκλήθη να έκτελέση ξανά τον 
απαραίτητο άθλο. 'Όσο διαρκεΐ τούτο, αυτοί όλοι εδώ, οί τώρα ψύχραιμοι, 
παραμένουν ευνοϊκά διατεθειμένοι προς τον πάσχοντα χορευτή, ά)στόσο όμως 
παραμένουν ουδέτεροι θεατές, ακριβώς όπως συμβαίνει συχνά και στις αρ
χαίες τραγωδίες, όπου ό χορός παραστέκει φιλικά, μά ό πρωταγωνιστής δρά 
καί πάσχει ουσιαστικά αβοήθητος, και ας τον παραστέκη πολυπληθής χορός 
φιλικών προσοόπων. Τό μόνο πού οι άλλοι’Αναστενάρηδες μπορούνε καί πού 
οφείλουν σέ τέτοιες περιστάσεις νά τοΰ προσφέρουν είναι ή κάποια συμπα
ράσταση σέ δευτερώτερες, άρα ασήμαντες, εκδηλώσεις. Κάποια γυναίκα π. χ. 
θά σκουπίζη πού καί πού τον άφθονο 'ίδρωτα τής Άναστενάρισσας πού χο
ρεύει, ενώ ή χορεΰουσα, μέ τά ημίκλειστα μάτια καί τούς συχνά αναποδογυ
ρισμένους βολβούς τους, φαίνεται σά νά μήν είναι έκ τού κόσμου τούτου. 
Ή  βροντερή μουσική τή σέρνει, ακούσιον αιχμάλωτό της, προς τό χρέος. 
Ό ,τι όμως καί νά πάσχη κάθε φορά ό ένας,—καί είδα πολλούς τους, σέ εναλ
λασσόμενη εκάστοτε σειρά προσώπων, νά πάσχουν ώς τό σημείο πού πάρα 
πολύ εμείς οί άλλοι, οΐ ξένοι τοΰ θιάσου, νά τούς λυπούμαστε, — οί άλλοι 
’Αναστενάρηδες ποτέ τους δεν επεμβαίνουν γιά νά τον συγκρατήσουν από τό 
δαιμονικό του χορό. Ό χορευτής, γιά νά μή γίνη άκυρη ή προσπάθειά του 
οφείλει—όπως καί στούς αγώνες—νά μείνη αβοήθητος μέχρι τέλους, νά έξο- 
φλήση όλο τό χρέος τής στιγμής καί νά ξανάβρη τήν ηρεμία, τήν άλλωστε 
πρόσκαιρη τούτη ηρεμία. Πρόσκαιρη, γιατί δέ θ ’άογήση καί νέο έγκάλεσμα.

Μόλις δ έγκαλεσμένος’Αναστενάρης πλησιάζη νά τελειώση τό χορό του, 
τότε όλα δείχνουν σά νά συνέρχεται, σά νά επανέρχεται στήν κανονική ζωή 
άπ’ όπου έλειψε διάστημα- γ ι’ αυτόν απροσμέτρητο. Είναι σάν γιά πρώτη 
φορά τήν ώρα τούτη νά ξαναντικρύζη τον κόσμο ή, τουλάχιστο, τό γύρω του 
κόσμο. ’Ασφαλώς γιά έναν τέτοιο λόγο αισθάνεται καί τήν ανάγκη κάθε 
φορά, στο τέλος κάθε χορού του, νά καλησπερίζη τούς γύρω συντρόφους του, 
σά νά τούς βλέπη γιά πρώτη απόψε φορά καί σά νά μήν ήταν πριν μαζί 
τους, σά νά μήν ήταν ένας άπ’ όλους αυτούς τής αποψινής συντροφιάς. Συμ
βαίνει πράγματι, ύστερα από κάθε χορό, κάθε χορευτής νά τελειώνη μέ τήν 
εξής χαρακτηριστική κατακλείδα : Μόλις αρχίζει νά δείχνη πώς δ χορός του 
γίνεται πιο στρωτός καί πώς τελικά συνέρχεται καί θά ήρεμήση, μόλις δια
κρίνει τί ακριβώς γίνεται γύρω του, τό πρώτο μέλημά του, απαραίτητο καί 
τυπικό, είναι ότι μέ μεγάλην εύλάβεια θά ζυγώση προς τή γωνιά όπου στέ
κουν οί εικόνες φωτισμένες από τις μεγάλες λαμπάδες, ότι θά τις άσπαστή 
μέ κατάνυξη, καί οτι ύστερα θά στραφή προς τό μέρος τών άλλων Άναστε-
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νάρηδων καί θά τού; χαιρετήση λέγοντας πάντα τον έξης τυπικό χαιρετά 
σμό : «Καλησπέρα σας !». 'Η ίδια τυπική πορεία τού ευλαβικού ασπασμού 
πρώτα καί τού χαιρετισμού ύστερα προς τούς άλλους συμβαίνει καί δταν θά 
πρωτοέρθη κάποιος ’Αναστενάρης στη συγκέντρωση τους. Γιατί δμως ό χο
ρευτής κάνει τό ίδιο ; Διότι τώρα δείχνει σά νά γυρίζη από άλλους κόσμους 
καί σά νά πρωτομπαίνη απόψε, την ώρα τούτη, στο κονάκι τού Άρχιανα- 
στενάρη. "Υστερα από τό χαιρετισμό ζυγώνει καί κάθεται χάμω, μαζί μέ 
δλους τούς άλλους, αμίλητος αλλά καί ήρεμος δτι εξόφλησε ενα ιερό χρέος. 
Οί άλλοι γύρω του, οι σύντροφοί του τού θιάσου, τον προσβλέπουν μελαγ
χολικά αλλά καί μέ τή συμπάθεια καί την ικανοποίηση πώς φάνηκεν άξιος, 
πώς ξεπέρασε τή δοκιμασία τής στιγμής, καί πώς μπορεί τώρα νά έχη ήρεμη 
τή συνείδησή του δτι είναι έν τάξει απέναντι τού απαιτητικού των 'Αγίου1).

'Η μουσική ωστόσο συνεχίζει νά κυριαρχή, γεμίζοντας δλο τό χώρο καί 
ξεκουφαίνοντας δλους. Κάποιοι άλλοι εξακολουθούν νά «χορεύουν», δπως 
καί άλλοι πάλι δέ θά λείψουν νά ξεσηκώνωνται κάθε τόσο, από τό άπόγεμα 
τής παραμονής ώς τά βαθειά μεσάνυχτα καί από τό μεσημέρι τής άλλης μέ
ρας ώς γύρω στο ηλιοβασίλεμα οπότε θά ξεκινήσουνε, πάντα μέ τή μουσική 
μπροστά, προς τό μέρος δπου καρτεράει ή αχόρταγη φωτιά, ή δεύτερη τρα
γική φάση τής δλης δοκιμασίας 1 2).

Τις μακρές ώρες τή νύχτα τής παραμονής ή καί τήν επομένη, πριν από 
τή φωτιά, ή μουσική δυναστεύει τά πάντα μέ τρόπο απάνθρωπο. Οΐ ’Ανα
στενάρηδες γίνεται φανερό πώς δέν διευθύνουν τότε τον εαυτό τους. ’Ανή
κουν στον "Αγιο. Γιατί αυτός είναι πού επιτάσσει. ’Εκείνοι δέν ξέρουνε 
τί θά γίνη. Τούς ρωτάς καί απαντούν : «"Ο,τι θά εΐπή ό "Αγιος."Οταν θά 
διατάξη δ "Αγιος». Αυτός είναι πού ρυθμίζει τά πάντα, σήμερα μέ τή γοη
τεία τής μουσικής, αύριο μέ τον πόθο, μέ τή λαχτάρα, νά μπούνε στή φω 
τιά, δχι τόσο γιά νά πατήσουν αυτοί, δσο, καθώς νομίζω, γιά νά καταφέ
ρουνε καί εφέτος νά περάσουν μέσα από τήν πυρά άβλαβοι και αυτοί καί οί

1) ‘Εδώ πρέπει νά συγκρίνουμε καί νά εννοήσουμε τήν αρχαία πληροτρορία» 
πού μάς δίνεt 6 Πλάτων {Φαιδρός 244 α καί d—e) : « ν υ ν  δέ τά μ έ γ ισ τα  των άγα- 
■&·ών ή μ ΐν  γ ίγ νε τα ι  δ ιά  μαν ία ς ,  &εία μ έ ν το ι  δόαε ι δ ιδ όμ ενη ς . . .  άλλα  μην νόσων γε 
καί πόνων των μεγίστων, ά δή παλαιών έκ μηνιμάτων ποθ'έν έν τισι τών γενών ήν , 
μα ν ία  έγγενομ ίνη  κα ι  π ρ οφ ήτευαασα ,  ο ις  έ'δει απαλλαγήν  η ϋ ρ ε τ ο , κ α ταφ νγονσα  
προς  ■Θ'εών ενχάς τε κα ι  λατρε ίας , ο&εν δη καϋ 'αρμών τε κ α ι  τελετών τυχονσα  
έξάντη έποίησε τον έαυτής έχοντα πρός τε τον παρόντα καί τον έπειτα χρόνον, λν- 
σ ιν  τώ όρϋ'ώς μανέντ ι  τε κ α ι  κατασχόμενα) τών παρόν τω ν  κακών ε ύ ρ ο μ έ ν η » .

2) Μέσα στήν αγωνία, τήν επίπονη καί πολύωρη, έρχεται κάποια στιγμή πού 
οί Αναστενάρηδες λαχταρούνε νά μπούνε στή φωτιά, γιά νά άποκορυφοοθή αλλά καί 
κάποτε νά λήξη ή δοκιμασία. Είναι χαρακτηριστική ή έμμετρη προσταγή πού σέ τέ
τοια στιγμή έδοοσε τραγουδιστά μιά Άναστενάρισσα (βλ. Ά ρχ. Θρακ. Θησ.  15, 314)β

"Αναψε, κ ό σμ ε ,  τη  φ ω τ ιά  νά μ π ή  ό Κ ω στα ντ ΐνο ς .
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ιερές εικόνες, μαρτυρική δρδαλία πού προσεπικυρώνει τό αναμάρτητο αυτών 
πού τις μεταφέρουν. Κρατώντας τις εικόνες ή τα ιερά μαντήλια ή τις «πο
διές» των εικόνων οΐ ’Αναστενάρηδες δέ νομίζω νά παίρνουν απ’ αυτές δύ
ναμη στο έργο τους. ’Ίσως πιθανώτερο είναι νά παραδεχτούμε ότι, μέ τό εγ
χείρημά τους νά διαβούν πολλές φορές τη φωτιά, άποδεικνύουν δτι πράγματι 
είναι καθαροί, αγνοί, καί δτι τούς αξίζει καί ή νίκη και ή τιμή νά κρατούν 
καί νά μεταφέρουν μέσα από τη φωτιά τά ιερά των σύμβολα. ΓΙρίν από τις 
γιορτές αυτές μερικοί τους πληροφορήθηκα δτι νηστεύουν και καρτερούνε 
τη γιορτή μέ σχετική αγωνία καί μέ σιωπηλή εγκαρτέρηση. Τώρα, δταν θά 
κατορθώσουν άβλαβοι νά περνούν πολλές φορές πάνω από τή φωτιά, μέ 
τούτο από τό ένα μέρος πραγματοποίησαν τού 'Αγίου των τήν επιθυμία καί 
από τό άλλο έδειξαν έμπρακτα πώς υπήρξαν αντάξια σκεύη τής εκλογής τοτ>_ 

"Αν δεν κατορθώσουνε τελικά νά σβήσουν δλη τή φωτιά και νά τήν κά
νουν στάχτη, πατώντας συνέχεια πάνω στά κάρβουνά της, τότε απελπισία 
καί θλίψη άφατη κατέχει δλους. ’Άν όμως τελικά τή σβήσουν, γενική ικα
νοποίηση ακολουθεί. "Ολοι τότε, μέ ρυθμό πανηγυρικής πομπής, ξεκινούν 
από τον τόπο τής πυράς καί έρχονται ξανά προς τό «κονάκι». Τότε, έξω εκεΐ, 
τό πλήθος γύρα), βουβό ώς εκείνη τή στιγμή, στήνει κύκλιο χορό, καί ό ρυθμός 
μουσικής καί τραγουδιού παίρνει τώρα τόνο θριαμβικό. Εορτάζουν τά επι
νίκια, καί μέ τό δίκιο τους. ’Έπειτα, μέσα σέ δυνατή ήρωϊκή μουσική μέ 
τόνους πανηγυρικούς, άποθέτουν τις εικόνες, τίς θαυματουργές Χάρες, μέσα 
στις θήκες τους. Γενική ικανοποίηση απλώνεται παντού.Ό "Αγιος είναι εφέ
τος ευχαριστημένος από τό θίασο των πιστών του. "Οσο για κείνους, τώρα 
μπορούνε νά χαίρωνται, γαληνεμένοι καί περήφανοι, γιατί κατόρίίωσαν καί 
εφέτος νά φανούν αντάξιοι στήν προτίμησή του καί νά εξοφλήσουν μέ τόση 
επιτυχία τό μέγα καί ιερό χρέος τής οδυνηρής οφειλής. Κέρδισαν έτσι τον 
απαραίτητο καθαρμό, δχι μόνο τον δικό τους αλλά καί δλης τής κοινωνίας 
τους. Ο! άρρώστειες καί δλες οΐ άλλες συμφορές έχουν διωχτή πιά από τό 
χωριό τους. Τό άστατο μέλλον μπορούνε τώρα νά τό ατενίζουν μέ δικαιολο
γημένη αισιοδοξία !



ΑΝΝΑΣ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
τοϋ Βυζαντινού καί Χριστιανικού Μουσείου ΆΟ-ηνών

Γ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΕΝΆΡΗΔΩΝ β

"Οταν ξεκινήσαμε μέ τον ακούραστο ερευνητή τής θρακικής ιστορίας και 
ζωής, τον κύριον Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου, για νά παρακολουθήσουμε 
τις γιορτές των "Αναστενάρηδων στο χωριό 'Αγία Ελένη των Σερρών, έκτος

01 άγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη. ΟΙ παποΰδες.

από την κοινή περιέργεια νά δούμε τά έθ ιμα αυτά, είχαμε και ώρισμένη 
προοπτική : νά εξετάσουμε δηλαδή ιδ ια ίτερα τις εικόνες πού κρατούν οΐ "Α
ναστενάρηδες, δταν χορεύουν. Είχαμε διαβάσει στο σχετικό βιβλίο τού κα

ί )  Σημ, Τις φωτογραφίες είχε την καλωσύνη νά μάς παραχώρηση ό κ. G. Viol- 
Ion, Παρισινός καλλιτέχνης φωτορεπόρτερ.
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θηγητή Κ. Ρωμαίου1) δτι θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστούν οΐ εικόνες αυτές, 
γιατί οί «παππούδες», δπως ονομάζουν τις εικόνες τους οΐ ’Αναστενάρηδες, 
είναι παμπάλαιες και αυτό τό συμπεραίνουν από τό γεγονός δτι έχουν επάνω 
γράμματα πού δεν διαβάζονται.

'Όπως είχαμε καί άλλοτε άσχοληθή μέ τό θέμα εικόνων των 'Αγίων 
Κωνσταντίνου και'Ελένης, πού συνοδεύονται από επιγραφή μη αναγνώσιμη3) 
ελπίζαμε νά βρούμε στις εικόνες των ?Αναστενάρηδων ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
'Αλλά τό ενδιαφέρον τους δεν είναι καθόλου αρχαιολογικό. "Οπως τουλάχι

στον είδαμε, εϊναι δ λες ζωγραφι
σμένες τ.ά τελευταία χρόνια μέ 
πολύ χονδροειδή τρόπο. Δεν έ
χουν επιγραφές πού δεν διαβά
ζονται και μόνον οΐ μετάλλινες 
επενδύσεις έχουν χρονολογίες κά
πως παλιές, δηλ. ή παλιότερη εί
ναι τού 1833. Στις διαστάσεις εί
ναι περίπου δλες δμοιες καί είδα 
τις δύο τού χωριού Αγία Ελένη 
και δύο τού Λαγκαδά. Είναι 
0,40X0,30 και έχουν σιό κέντρο 
τής βάσης μια λαβή 0,10. Εΐκο- 
νίζουν τον "Αγιο Κωνσταντίνο 
και την Α γία Ελένη όρθιους, 
δλοσοόματους, νά κρατούν στη 
μέση τό σταυρό. 'Η εικόνα έχει 
συνήθως μετάλλινο πλαίσιο σκα
λιστό και σκεπάζει τό τρίτο σχε
δόν τού κάτω μέρους της και ε- 

Οί εικόνες μέ τά τάματα. νώνεται πάνω από τόν ζοογραφι-
σμένο σταυρό μέ μετάλλινο επίσης σταυρό, ενώ ή ράχη τής εικόνας σκεπάζεται 
ολόκληρη μέ μετάλλινη επένδυση. Πάνω στο μετάλλινο σταυρό ανάγλυφος ό 
’Εσταυρωμένος.Άπό τό πλαίσιο, δπου είναι σκαλισμένα διάφορα δισκοσμη- 
τικά σχέδια, ή άμπελος, σταυροί, άπεικόνηση εσωτερικού εκκλησίας και οΐ άγ. 
Κωνσταντίνος και Ελένη σέ μιαν εικόνα και άλλα, κρέμονται άπό αλυσίδα 
αφιερώματα ασημένια, μικρά κουδουνάκια και χρωματιστά μαντήλια. Στά 
πλαίσια διάβασα επίσης ονόματα δωρητών καί χρονολογίες (ή παλιότερη 
είναι τού 1833 καί ή νεώτερη τού 1898). 'Ολόκληρη ή εικόνα είναι τοποθε· 1 2

1) C. Romaios, Cultes populaires de la Thrace.
2) Κανίσκι,ον φαίδωνι Κονκουλέ 1953 σ. 508—518.
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τημένη μέσα σέ ένα είδος υφασμάτινης σακκούλας, της «ποδιάς»1), πού είναι 
ανοιχτή μπροστά έτσι, ώστε νά φαίνεται μόν'ον ή παράσταση των δυο αγίων 
(εΐκ. I). Οί εικόνες αυτές είναι ό μεγάλος θησαυρός των ’Αναστενάρηδων. 
Σ’ αυτές κρύβεται ή δύναμή τους γιατί είναι ή κληρονομιά πού τούς άφισε ό 
Κωνσταντίνος. Σύμφωνα μέ τη διήγησή τους τό εσωτερικό των εικόνων είναι 
παλιό. "Οταν, μέ τον καιρό, ή εικόνα πάει νά σβήση, την ξύνουν. Φυλάνε 
τά πολύτιμα υπολείμματα πού έχουν μαγική ευεργετική δύναμη. Πάνω στο 
παλιό πανί κολλούν καινούργιο καί στρώμα από γύψο για νά ζωγραφίσουν 
τή νέα εικόνα. ’Έτσι οΐ εικόνες έχουν σχετικό πάχος.

Αυτές τις εικόνες αρπάζουν οΐ Αναστενάρηδες, όταν θερμανθούν από

Οί εικόνες στο εικονοστάσι τοϋ Λαγκαδά,

τούς ήχους των νταουλιών και νοιώσουν μέσα τους τήν παρορμητική δύναμη 
γιά νά χορέψουν. Κρατούν τήν εικόνα άλλοτε αγκαλιασμένη μέ τά δύο χέρια 
πάνω στο στήθος τους, άλλοτε μόνο από τή λαβή και τήν κουνούν πάνω, 
κάτω και στά πλάγια, σέ σχήμα σταυρού, τήν πλησιάζουν, εντσ χορεύουν, στά 
πρόσωπα των γύρω θεατών, γιά νά τήν προσκυνήσουν. Ή  εικόνα είναι δ 
οδηγός πού τούς δείχνει τό δρόμο, πού τούς τραβάει, όταν είναι ή ώρα νά 
χορέψουν, πάνω στή φωτιά ή νά βγούν από τό χορό και νά τήν βάλουν 
ήσυχα - ήσυχα στή θέση της. Και επειδή οΐ εικόνες είναι λίγες καί δεν άρ· 
κούν γιά δλους τούς ’Αναστενάρηδες οΐ υπόλοιποι κρατούν ενώ χορεύουν ένα 
μαντήλι—-τά άμανέτια—ή ένα θυμιατήρι από αυτά πού άκουμπούν πάνω 
στις εικόνες. Ή  δύναμη είναι ή ϊδια.

1) Βλ. Παράδοση ποδιάς, Π. Παπαχριστοδοΰλου Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΗ\
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Οΐ ’Αναστενάρηδες έχουν άπειρο σεβασμό για τις εικόνες τους. Στην 
'Αγία Ελένη, ό παπάς τοιί χωρίου έκρινε σκόπιμο νά πάρη στην εκκλησία J) 
καί νά τοποθέτηση έξω από τό ιερό, σέ ιδιαίτερο ράφι, τις εικόνες τω ν’Ανα
στενάρηδων. Και τοΰτο γιατί οι κάτοικοι της περιφέρειας, άντϊ νά προστρέ
χουν στην εκκλησία, πήγαιναν στά «κονάκια», όπου βρίσκονταν οί θαυμα
τουργές εικόνες.’Έτσι τώρα οί ’Αναστενάρηδες τις παίρνουν στο κονάκι τους 
μόνον την παραμονή τής γιορτής.

Προσκύνηση εικόνων.

'Όταν ξαναθυμηθώ τούς φανατικούς αυτούς, πού κατώρθωσαν νά δια
τηρούν μέχρι σήμερα παμπάλαιες μορφές λατρείας με ενθουσιαστικό χορό, 
πυροβασία και θυσίες ζώων σέ μιά καταπληκτικά παράλογη συνένωση μέ τη 
χριστιανική λατρεία, μοΰ έρχεται στο νοΰ ό θρήνος τού αναστενάρη Γιαβάση 
γιά τον χαμένο του θησαυρό, τις εικόνες. "Ήταν 5 ή ώρα, άπόγεμα τής πα
ραμονής τής γιορτής και βρισκόμαστε στο «κονάκι». Στον τοίχο ένα ράφι 1

1) Κατ’ εντολή τοΰ μητροπολίτη Σερρών.
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μέ διάφορα εικονίσματα, καντήλι, θυμιατήρια και αδειανή ή θέση των «παπ
πούδων». Τις εικόνες αυτές θά τις φέρνανε εκεί από την εκκλησία, υστέρα 
από τον εσπερινό. Κάτω από τό ράφι έ'να τραπέζι, πάνω στο όποιο ένα πο
τήρι μέ λουλούδια και ενα πιάτο μέ σιτάρι, δπου στηρίζεται μια αναμμένη 
λαμπάδα. Γύρω στο δωμάτιο ενα μιντέρι και μαξιλάρια. Καθόμαστε σιωπη
λοί, γιατί οΐ ’Αναστενάρηδες βρίσκονται σέ μεγάλη θλίψη.

Ξαφνικά σηκώνεται ό Γιαβάσης κΓ αρχίζει νά σταυροκοπιέται. Σταυρώ
νει χέρια και πόδια, σκύβει καί προσκυνάει τύ ράφι, τά άγρια γαλάζια του 
μάτια κλαΐνε μέ τρομερή απόγνωση. Καί αρχίζει τό μοιρολόγι : «Ό  Κων
σταντίνος θέλει ελευθερία γιά δλο τον κόσμο. Το «ενθιμο» δεν γίνεται 
έτσι. Τά εικονίσματα επρεπε νά είναι στο κονάκι. 3 Αφοϋ μάς λένε είδωλο· 
λάτρες, γ ιατί τά δέχτηκαν στην εκκλησία τά εικονίσματά μας ; Γιατί; γιατί; 
'Ο Κωνσταντίνος θέλει τά πα ιδ ιά  τον νά είναι δλα ελεύθερα. Αυτοί πού τά 
φέρανε ώς εδώ ήσαν άξιοι νά τά φυλάξουν. Είμαστε δούλοι άμ ισθο ι εμείς. 
Κατασχέθηκε ή Θρησκεία καμιά φορά ; Γιατί μάς πήραν τά εικονίσματα ; 
Το πνεύμα τού Θεού είναι απεριόριστο. 'II δύναμη δεν π ιάνετα ι , δεν είναι 
ύλη. 'Ο Κωνσταντίνος όταν ήθελε νά πή τό μυστικό τού πολέμου μάζευε 
την δωδεκάδα τον ατό κονάκι καί δχι στην έκκλησιά. Δικά μας πράματα, 
«παππούδικα», που τά φέραμε από τόση σκλαβιά. Γ ιατί νά μάς τά πάρουν; 
'Ο βασιλεύς είναι κλειστός.» «"Αγιε Κωνσταντίνε καί αγία Σωτήρα με- 
γαλοδύναμη. Νά λυπάσαι δλον τον κόσμο, όλους τούς φαντάρους , όλους 
τούς δούλους. "Οσα κακά κάνουν τόσα καλά νά τούς δίνης. Νά τούς λυπά
σαι. Δεν θυμώνω. Μιλάω, λέω τό παράπονό μου. Τό πουλί ήταν στο κλουβί 
καί πέταξε». Κάθεται κι αρχίζει νά κλαίη μέ άναφυλλητά.

Ό θρήνος αυτός βγήκε από μια όλότελα ξένη μέ τούς συμβιβασμούς τής 
σημερινής μας ζωής συνείδηση, πού πιστεύει μέ απόλυτη πεποίθηση καί 
υπερηφάνεια, δτι κατέχει μιά δύναμη πού δέν είναι στο ύψος των κοινών 
ανθρώπων. Σαν δλους τούς φανατικούς, οΐ ’Αναστενάρηδες πιστεύουν δτι 
είναι οΐ άξιοι καί οΐ εκλεκτοί, διαλεγμένοι από μιάν ανώτερη δύναμη γιά νά 
κάνουν καλό στον κόσμο. Γιατί είναι γνωστή ή πίστη τους δτι ή εκτέλεση 
τοΰ εθίμου έχει ως αποτέλεσμα νά πάη καλά ή σοδειά καί γενικά ή χρονιά 
στο χωριό. Γι’ αυτό καί δλοι οΐ κάτοικοι τής περιφέρειας τούς σέβονται. 
'Όσο γιά μάς τούς ξένους, μάς δέχονται μέ μεγάλη χαρά, υπερήφανοι, γιατί 
ερχόμαστε από τόσο μακρυά γιά νά τούς δούμε. Δέν φαίνονται καθόλου νά 
ενοχλούνται μέ τήν περιέργειά μας, αντίθετα έχουν απέναντι μας ύφος σάν νά 
μάς δίνουν απλόχερα από τή χάρη πού ό "Αγιος έχει φυλάξει γιά τούς λίγους 
άξιους. ’Αλλά στύ βάθος άγωνιοϋν κι’ αυτοί, γιατί στά άπιστα βλέμματα 
των διεθνών θεατών διακρίνουν τό κοντινό τέλος ενός εθίμου, πού άν δια
τηρήθηκε αιώνες, ήταν, ώς ένα βαθμό, γιατί οΐ πιστοί του ζούσαν, μέ από
λυτη προσήλωση στά προγονικά διδάγματα, καθώς οΐ μακρυνοί πρόγονοι.



ΑΝΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Δ' ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ

'Όταν τό 1948, για πρώτη φορά, μοΰ ώμίλησαν περί των ’Αναστενα
ριών ένόμισα δτι έπρόκειτο περί άστειότητος εις βάρος μου. 'Η λέξις πυρο
βασία φέρνει αμέσως στο νοΰ κάτι εξωτικές εικόνες των Φακίρηδων. Μεταξύ 
δε αυτών και τοϋ ελληνικού τρόπου τού σκέπτεσθαι υπάρχει έ'να κενόν, η 
μάλλον ενα χάος πού δεν μπορούσε ή σκέψις μου νά το γεφυρώση. Κατόπιν 
διάβασα τά περισπούδαστα άρθρα τού κ. Τανάγρα, καί έτσι αναγκάσθηκα 
νά πάρα) τά πράγματα περισσότερο στά σοβαρά. Με τον καινούργιο λοιπόν

Ό αγιασμός.’Αριστερά ό κ. Πολ. Παπαχριστοδούλου.

αυτόν προσανατολισμό των σκέψεών μου, άπεφάσισα νά πάω τό ταχύτερο 
στο Λαγκαδά. Δυστυχώ:, όμως, «άλλαι μέν βουλαι ανθρώπων, άλλα δε Θεός 
κελεύει» και έτσι δεν κατώρθωσα νά φθάσω στο χωριό αυτό πριν από τό 
Μάιο τού 1953 ! Τά παρακάτω είναι απλώς μιά αφήγηση γεγονότων χωρίς 
τά προσωπικά μου σχόλια.

“kv τώ μεταξύ έγνώρισα τον ΚαΟηγ. Πολ. Παπαχριστοδούλου, ό οποίος, 
μέ μεγάλη ευγένεια, μοΰ έδωσε νά διαβάσω όλα τό σχετικά δικά του και ξένα

Σημ. Ή ξένη είναι ή κ. ’Ά ννα  Άντωνιάδου Άμερικανίς, γνωστότατη στον 
’Αθηναϊκό κόσμο τοϋ πνεύματος καί τής διπλωματίας. Μέ φανατισμό ιερό έχει έξε- 
λιχΰ-ή σέ μιά λσογράφο, πού περιτρέχει τούς κάμπους τής Ελλάδος προ παντός τής 
Θράκης, για ν’ άπαθανατίζη σκηνές από τή ζωή τοϋ Θρακικοΰ Ελληνικού λαοϋ. Εί
ναι πρώτη πού μάς έχάρισε έγχρωμη κινηματογραφική ταινία των αναστεναριών, 
καί ετοιμάζει ήδη των Κουκουλιών τοϋ Σουφλίου καί άλλες άλλων μερών καί νέα 
ταινία των αναστεναριών τοϋ 1954. ’·
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δημοσιεύματα τού ’Αρχείου Θρ. Θησαυρού, μεταξύ των οποίων κυριώτερος 
είναι δ Άκαδημ. κ. Κ. Ρωμαίος. Τά διέτρεξα δλα αυτά τα άρθρα μέ βουλι
μία, και φυσικά δεν μπορούσα νά μή τά πιστέψω. ’Αλλά παρ’ δλα ταϋτα, 
και παρά τον σεβασμόν πού πρέπει νά έχη κάνεις γιά τις γνώμες δλων των 
ειδικών αυτών μελετών, έξεκίνησα μέ κάποια μικρή δυσπιστία στο βάθος τού 
μυαλού μου. Θυμήθηκα τις ιστορίες τής Π. Δ·, τού Shadrada, Meshala και 
Abednego, και άλλες, αλλά αυτά έγιναν προ αιώνων, και δχι στον 20 αιώνα. 
Και μάλιστα είναι δυνατόν νά υπάρχουν σήμερα στην αρχή τής ατομικής επο
χής άνθρωποι, πού νά κατέχωνται από μιά πίστη τόσο ισχυρή, τόσο υποβλη
τική, πού νά τούς δίνη την ικανότητα νά βαδίζουν επάνω σε αναμμένα κάρ
βουνα, χωρίς νά καίωνται ; ’Ίσως νά ύπάρχη κάποιο μικρό τέχνασμα, πού

Συδαυλισμα φοιτιάς.

περιμένει έναν ξένον ή μιά ξένη, μέ τελείως αντικειμενική παρατηρητικότητα, 
γιά ν’ άποκαλυφθή και νά φανερωθή.

’Έφθασα λοιπόν στο Λαγκαδά καί στο σπίτι τής κ. Μαρούσσας Γιαν- 
νακοπούλου στάς 1 '/■> μ μ. τής παραμονής τού Ά γ . Κωνστ. μέ σύστασή από 
τον κ· ΓΙαπαχριστοδοΰλου. "Υστερα από μιά λεπτομερή και ολίγο επιφυ
λακτική εξέταση πού μού έκανε, και αφού τής εξήγησα τούς λόγους τής πα
ρουσίας μου εκεί, καί τής άνέφερα τούς χαιρετισμούς τοΰ Καθηγ. Παπαχρ., 
μέ αγκάλιασε έγκαρδίως. Αφού πληροφορήθηκε γιά την υγεία δλων τών 
γνωστών μας, ακόμα δέ και τών αγνώστων εις αυτήν μελών τής οικογένειας 
μου, μέ πήρε από τό χέρι καί μού είπε :—Τώρα πρέπει νά πας στο κονάκι, 
δπου εύρίσκονται οϊ θαυματουργές εικόνες.

Πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένο μπροστά στήν πορτίτσα τού κονα- 
κιοΰ. ΙΙώς νά περάση κανείς ; Ή  πείρα τής μακρυνής μου ζωής στήν Έλ·
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Ό Γιαβάσης στην πυροβασία 'Αγίας Ελένης.

κουφός ήχος τού νταουλιού. Ή ταν τό σύνθημα του 'Αγίου, δπαις ονομάζουν 
τον "Αγ. Κωνσταντίνο οί, ’Αναστενάρηδες. Ό Άρχιαν. δ Γεώργιος Εμμα
νουήλ, καθισμένος σταυροπόδι καταγής, σήκωσε τό κεφάλι του κα'ι έκανε 
νόημα σέ κάποιον. ’Αμέσως μια ξεκουφαντική κροΰσις τοΰ νταουλιού, συνο· 
δευμένου μέ υψηλές νότες τής λύρας και τοΰ βιολιού, εγέμισε την ατμόσφαιρα 
τοΰ υποβλητικού κονακιοΰ.

Ή  τελετή πήρε τώρα φόρα. 'Ο Γ. Έμμ. άρχισε μέ τά ρυθμικά των άνα- 
στενάρηδων βήματα νά χορεΰη μπροστά στ'ις εικόνες. Τά μάτια μου τον πα
ρακολουθούσαν, γιά νά μή χάσω καμμιά κίνηση, κανένα φαινόμενο. Ή  ζέ
στη, οι έντονες κρούσεις τού νταουλιού, στο μικρό αυτό χώρο, ή βαρειά από 
λιβάνι ατμόσφαιρα, έγέννησαν μιά κατάσταση που εΐταν...ανυπόφορη.

Έάν θά λιποθυμούσε κανένας μας δέν υπήρχε φόβος νά πέση χάμω,

λάδα, δέν μ* άφησε δμως νά ανησυχώ γΓ αυτό. Ήξευρα δτι ή καλή μου οδη
γός θά παρακαλέση τον κόσμο ν ’ άνοιξη δρόμο γιά μιά «ξένη»—μαγική λέ- 
ξις, ή οποία ανοίγει την πόρτα, την καρδιά, καί ακόμα την τσέπη τών Ε λ 
λήνων. Καί πράγματι έτσι έγινε.

Τό κονάκι ήταν κατασκότεινο, φωτισμένο μόνον από τό τρεμουλιαστό 
φώς τών άγιοκεριών καί τών κανδηλιών. Έκτος από μιά μάζα ανθρώπων 
γύρω από τό εικονοστάσιο, ήταν αδύνατον νά διακρίνω τί άλλο περιείχε τό 
δωμάτιο. Περίμενα, στην πολλά εγκυμονούσα σιωπή, μαζυ μέ τους άλλους. 
’Έξαφνα από τό βαθύ σκοτάδι μιας γωνίας τοΰ δωματίου άκούσθηκε ένας
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τόσοςήσαν ό συνωστισμός των άνθριόπτον. Και όλο μάς έσπρωχναν, καί ολοένα 
έμίκραινε ό κύκλος γύρω άπ’ τό εϊκονοστάσιο.

Τώρα έχόρευαν άλλοι δ—6 ’Αναστενάρηδες βαστώντας εικόνες, θυμιατά 
καί αφιερωμένα μανδύλια σιά χέρια τους.Ό ’Εμμανουήλ κρατούσε τ^ηλά την 
θαυματουργή εΐκ. των 'Αγ. Κ. καί Έ . Την αγκάλιασε μέ τό άφηρημένο βλέμμα 
του. Την κατέβασε και την έδωσε νά την προσκυνήσουν δλοι οΐ πιστοί.

’Από τις χορευτικές του κινήσεις έγινε τώρα φανερό δτι έπλησίαζε ή 
στιγμή τής πνευματικής, τής ψυχικής ενώσεώς του μέ τον "Αγιον. Σιγά· 
σιγά, ενώ σήκωσε τά χέρια του ψηλά, τό ωχρό καί ίδρωμένο του πρόσωπο

Ό Εμμανουήλ κρατώντας ποδιά κιδ Γιαβάσης εικόνα πυροβατσΰν.

ελαμψε μέ μιά έκφραση ευχαριστημένη καί ικανοποιημένη. ’Έφθασε σέ πλήρη 
έκσταση. Φορούσε πλέον τό στεφάνι τού 'Αγίου του.

Ή  έξαρση αυτή βαστούσε.,.πόσο ; "Ενα τέταρτο !!! Ό χρόνος καί ή πε* 
ζότης τής καθημερινής μας ζωής μού φάνηκαν πολύ μακρυά, πού δέν υπήρ
χαν μέτρα συγκρίσεως γιά τά φαινόμενα τού κονακιοϋ.

Σέ λίγο κατέπεσε ή διέγερση τού Άρχιαναστ. καί σταμάτησε νά χορεύη. 
Μιά γριά έσκούπισε τό πολύ ΐδρωμένο του πρόστοπο, καί κάθισε πάλι στη 
θέση του. ”Ας μή νομίζη όμως κανείς πώς ήταν εξηντλημένος. Κάθε άλλο. 
’Αμέσως έπιασε κουβέντα μέ έναν διπλανό του, απόλυτα ξεκούραστος καί ήρε
μος. Οΐ άλλοι χορευταί πέρασαν από τά ίδια στάδια έκστάσεως δπως ό Άρ- 
χιαναστενάρης μέ επανειλημμένος ύποτροπάς, ώς πού νά λάβη πάλι ό Εμμα
νουήλ τό σύνθημα από τον "Αγιον νά σταματήση ή μυσταγωγία.
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5 Αναπνεύσαμε δλοι βαθειά, και χωριστήκαμε για νά πάη ό καθένας στο 
κρεββάτι του. Πηγαίνοντας στο μικρό ξενοδοχείο του χωρίου, στην δροσερή 
καί μυροβόλο ανοιξιάτικη νύχτα, τά μάτια μου γύρισαν προς τά επάνω καί 
έθαύμασαν τούς ακινήτους αστερισμούς, την απέραντη γαλήνη τοΰ ουρανού, 
καί ξεκουράσθηκαν. Περπατώντας έτσι, κατάλαβα ότι σιγά · σιγά συνερχό
μουν από μιά περίεργη ένταση εις την οποίαν εύρισκόμουν...Έκύτταξα τό

Άναστενάρισσες χορεύουν πυροβακόντας.

ρολόγι μου. Είχαν περάσει 4 ώρες ! Τρόμαξα .—Λες πώς έχεις και συ τάση 
νά γίνης άναστενάρ ισσα ; σκέφθηκα. "Αλλά είχα πιά φθάσει στο ξενοδοχείο, 
και δεν εξακολούθησα την σκέψη αυτή.

Την ά?ώη ημέρα έγινε ό αγιασμός καί ή θυσία. Ό πρώτος, έκτος από 
τό χορό καί τη μουσική τών Άναστ., δεν διέφερε από τον συνηθισμένο αγια
σμό. ’Αντιθέτους, ή θυσία, με όλες τις παραδόσεις τών Άναστ., ήταν Ιξαι* 
ρετικά εντυπωσιακή καί θά παραμείνη στη μνήμη μου ως ένα αλησμόνητο 
γεγονός. Άφοΰ δ ϊερεύς ευλόγησε τό συμπαθητικό μοσχαράκι, τό λεγόμενο
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Ό Εμμανουήλ Γεώργιος στην πυροβασία.

θεατα'ι τον παρακολούθησαν χωρίς αποτροπιασμό, ενώ εγώ αναγκάστηκα νά 
κλείσω τά μάτια μου την στιγμή αυτή. "Υστερα απ’ ολα αυτά διαλυθήκαμε 
για νά πάμε στο εστιατόριο.

Στάς 5 μ.μ. συναντηθήκαμε πάλι, αύτήν την φορά στο κονάκι τής Μα- 
ροΰσας, οπού είχαν συγκεντρωθή οι καλεσμένοι από τον "Αγιον, οΐ οποίοι 
έπρόκειτο σέ λίγο νά πυροβαδίσουν. Ήταν δλοι καθισμένοι καταγής στο δω
μάτιο πού εύρισκόταν ή δεύτερα εΙκόνα τού Λαγκαδά. Μετά μιά περίοδο 
προσευχής και ετοιμασίας γιά την μεγάλη του ιεροτελεστία, διέταξε δ Έμμ.

«μπικάδι», στολισμένο μέ τριαντάφυλλα στο λαιμό του και αναμμένα κεριά 
κολλημένα στά κερατάκια του, τό ετράβηξαν κατά μέρος, ως πού νά τελειώση 
δ αγιασμός. Τότε δ Έμμ. εχόρεψε ολίγα λεπτά μπροστά του, ενώ άλλοι έδε
σαν τά πόδια και τό στόμα τού μοιραίου αυτού προς θυσίαν ζώου. Μετά 
επήρε δ Έμμ. τό καθιερωμένο ειδικό μαχαίρι μέ τό δποΐο σχημάτισε ένα 
σταυρό επάνω στο μπικάδι, και τό παρέδωσε στο σφαγέα. Εκείνος, μέ γορ
γές, επιδέξιες μαχαιριές, έσχισε τό λαιμό τού κάτω ριχμένου ζώου. Οί
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νά πάη κάποιος στο γήπεδο νά ειδοποίηση τον γέρο εκεί, δτι έδωσε 6 “Α
γιος' τό σύνθημα νά ανάψουν τά ξύλα. "Αφού δεν μπορούσα νά βρισκόμουν 
σέ δύο μέρη συγχρόνως, διάλεξα μετά λύπης μου, νά χάσω τή φωτιά και νά 
περιμένο) τά γεγονότα τού κονάκιού.

Σέ λίγο σηκώθηκε ό Έμμ., προφανώς σέ κατάσταση έξάρσεως. Προσ
κύνησε, καί παίρνοντας την εικόνα από την λαβή της, βγήκε από τό κο
νάκι, χορεύοντας μέ λαχτάρα γιά τή φωτιά. “Εξω περιμέναν . εκατοντάδες 
άνθρωποι, οί οποίοι αμέσως σχημάτισαν μιά πομπή, μέ τούς πυροβάτες καί

Άναστενάρισσα στη cpcotira.
Παρίστανται ό Παπαχριστοδούλου καί ό Ρωμαίος.

τούς μουσικούς καί τά όργανα επί κεφαλής. Έπροχώρησε εις απόσταση 500 
μέτρων, οπού είναι τό γήπεδο. Έκεΐ ήταν μαζεμένοι 20.000 άνθρωποι.

Έ ν τώ μεταξύ τά ξύλα είχαν γίνει μιά λαμπερή θρακιά, πάχους 20 
εκατ. περίπου. Περνώντας από τήν είσοδο τού γηπέδου έφώναξε ό πρώτος 
αναστενάρης : «Ζήτω ή Ελλάς!» — «Ή Ελλάδα ποτέ δέν πεθαίνει» άπήντη- 
σαν οΐ ακόλουθοι. Αυτή ή συγχώνευση δύο ίσχυροτάτων αισθημάτων τού 
ανθρώπου, πού χαρακτηρίζει τούς “Ελληνες, ώστε νά μή ξεχωρίζη τά όρια 
μεταξύ θρησκείας καί πατριωτισμού στήν ψυχολογία τους, είναι μιά από τίς 
πιο εκπληκτικές καί ενδιαφέρουσες εντυπώσεις πού παίρνει ό ξένος μαζύ του 
από τήν αθάνατη Ελλάδα.

Οΐ άναστ. έβγαλαν γρήγορα τά παπούτσια τους, μπήκαν ορμητικά στή 
φωτιά καί χόρευαν μέ πάθος, πότε - πότε βγάζοντας τίς χαρακτηριστικές τους
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κραυγές, ’Άχ,’Άχ,’Ίχ.’Ίχ. και όλο κρατώντας τις εικόνες η τα άφιερ αίματά 
των.'Ο Εμμανουήλ μπήκε στη θρακιά μέ τις κάλτσες του.,Φοβόταν νά καή ; 
ποτέ ! ’Ήθελε νά δείξη στους άπιστους — μου είπε αργότερα—ότι ή δύναμη 
τοΰ "Αγιου προστατεύει καί τό σώμα καί τά ροΰχα τών πιστών. Έ φ ’ όσον 
πυροβάδιζαν, οΐ καλεσμένοι—2 άντρες καί 5 γυναίκες—οϊ υπόλοιποι άναστ. 
έχόρευαν έναν ελληνικό χορό γύρω από τη φωτιά καί έψαλλαν έ'να τραγούδι 
γιά τον "Αγιο Κωνσταντίνο μέ συνεχή συνοδεία στοιχειώδους όρχιστρού- 
λας. Ό Έμμ. έξαφνα σήκωσε τό παντελόνι του καί γονάτισε στά άναμμένα 
κάρβουνα, ενώ ό κόσμος αναστέναξε.

Οΐ ’Αναστενάρηδες εξακολούθησαν νά μπαινο - βγαίνουν στη θρακιά, 
στεκόντανε, χόρευαν, βύθιζαν τά πόδια τους μέσα, επί ένα διάστημα 40 
λεπτών, οπότε ό Έμμ. πάλι έλαβε από τον "Αγιο διαταγή νά σταματήσουν.

"Ολο τον καιρό, από την άφιξή μου στο Λαγγαδά είχα τά μάτια μου 
όχι 4 αλλά 44, γιά νά μή μου διαφυγή κανένα μικρό τρικ. 'Ως τώρα είχα 
βεβαιωθή, χωρίς τήν ελάχιστη αμφιβολία, ότι οϊ πυροβάτες οΰτε ήσαν με
θυσμένοι, ούτε εύρίσκονταν υπό τήν επίδραση οΐουδήποτε ναρκωτικού, 
ούτε ήσαν υπνωτισμένοι, οΰτε είχαν έπαλείψει τά πόδια των μέ κανένα φάρ
μακο γιά νά τούς’τά φέρη εις αναισθησία.Έχόρεψαν επί 40 λεπτά τής ώρας, 
επάνω στ’ αναμμένα κάρβουνα τά όποια, καθώς μοΰ είπαν, εύρισκόταν σέ 
θερμοκρασία 500°c., χωρίς νά πάθουν καμμιά βλάβη. 'Απλώς είχαν φθάσει 
στήν έκστασή τους εσωτερικώς διά τής αυθυποβολής, λόγφ τής μυστικής απο
στολής των, καί τής βαθείας των πίστης εις τον "Αγιον. Έξ άλλου εξωτερικούς 
εβοηθοΰντο από τήν επίδραση τοΰ βαρίου αρώματος τοΰ λιβανιοΰ τοΰ στοι
χειώδους ρυθμοΰ τοΰ νταουλιοΰ, καί από τις ΐ,δικές τους οργιαστικές κινήσεις.

Σ υμπ έρ α σμ α  : Ή  άναφερομένη «ξένη» έφυγε ταπεινωμένη από τό 
Λαγκαδά χωρίς ν’ άνακαλΰψη, παρ’ όλες τις αντικειμενικές της εξετάσεις, 
κανένα τέχνασμα, καμμιά απάτη. Βρήκε τούς’Αναστενάρηδες νά είναι άπλοι, 
φρόνιμοι γεωργοί, νοικοκύρηδες, καλοί "Ελληνες καί καλοί ορθόδοξοι, τών 
οποίων τό μοναδικό τέχνασμα είναι ή βαθειά τους πίστη, και ή μεγάλη τους 
εμπιστοσύνη στον "Αγιό τους.



ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ε' ΤΆΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ
*

§ 1. Θεωρώ υποχρέωση μου νά ευχαριστήσω την Εταιρεία Θρακικών 
Μελετών για την τιμή πού μεκαμε νά την αντιπροσωπεύσω σεναν από τούς 
πολλούς τομείς τής μελέτης χα'ί ειδικά στη μουσιχή τών αναστεναριών. Είχα

Ό Γερω-Δραγούλης στό κονάκι πρό τών εικόνων 
και τό τύμπανο αριστερά.

ακούσει γιάνθρώπους πού χορεύουν στη φωτιά χωρίς νά καίωνται, Αυτό δεν 
ήταν ικανό νά μέ πείση γιά την αλήθεια. Έν τούτοις είναι καταπληκτικό τό 
πράγμα, κάτι πού δεν τό χωρεί ό ανθρώπινος νους. Ή  πραγματικότητα ει- 
ναι ανώτερη από κάθε αφήγηση. 'Η περιγραφή τοΰ εθίμου είναι §νας το-
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εμάς, πού ανήκει στον κ. ΓΙαπαχριστοδούλου. Έγώ θάσχοληθώ μέ τά ση
μεία πού μέκαμαν ιδιαίτερη εντύπωση, δηλ, την προπαρασκενη του εϋίμου  
την παραμονή στο κονάκι, δπου φυλάσσονται οί ιερές εικόνες, ςί παπούδες, 
οί χάρες, δπως προσφωνούνται.

§ 2. Καθήμενος στο κονάκι τού Γιαβάση πάνω σέ Θρακιώτικα σέτια, 
δμορφοστρωμένα μέ χαλιά τθρακικά, παρακολουθούσα τούς αναστενάρηδες 
καθιστούς σταυροπόδι, σκεπτικούς καί άφοσιωμένους στούς αγίους καί προστά
τες των άγιο Κωνσταντίνο καί αγία Ελένη. Οί εικόνες των βρίσκονταν το
ποθετημένες στο ανατολικό μέρος τού δωματίου, έπάνο} σένα ράφι—τό εικο
νοστάσι. Κάτω από τις άγιες εικό
νες έκτος από τά πολλά τάματα  των 
χωρικών, τις καιόμενες καντήλες καί 
λαμπάδες καί τάσημικά, ήταν τοπο
θετημένα καί δυο μεγάλα νταβούλια 
— τάρχαΐα βυρσότονα τύμπανα — 
μέ τούς κοπάνους των. Κάποια στι
γμή μέσα στήν ιερή καί ήσυχη μυ
σταγωγία, ακούσαμε ένα ελαφρό
τατο κτύπο τού ιερού νταουλιού, σάν 
νά προέρχονταν από τύναγμα κά
ποιας πετρούλας πάνα) τους.'Ο χτύ
πος μάς έκίνησε τήν προσοχή καί 
γέννησε τήν περιέργεια, νά ρωτή
σουμε ποιος έ'κρουσε τό τύμπανο καί 
γιατί. Ή  απάντηση εϊταν : — Είναι 
τά συνθήματα τού αγίου αυτοί οί 
χτύποι. Μάς προειδοποιούν δτι πλη
σιάζει ή ώρα τού χορού. Αυτού τού 
είδους τούς χτύπους, ακούσαμε κατ’ 
ά0αιά διαστήματα. Εμένα αίσθάν- 
■θηκα νά μέ διαπερά ένα ρίγος, πού ούτε ρίγος εϊταν ούτε ζέστη, άλλα σάν ένα 
ηλεκτρικό ρεύμα. Σέ λίγο κατέφθασε δ νταουλιέρης κιό λυράρης. "Εκαμε τό 
σταυρό του δ νταουλιέρης στις άγιες εΙκόνες καί σκύβοντας περισσότερο, αγκά
λιασε ένα από τά νταούλια.Έπλησίαζε ή ώρα τού χορού.Ό λυράρης άρχισε νά 
παίζη ένα από τά 4 τραγούδια πού τραγουδούν οί αναστενάρηδες. Σέ κάποια 
στιγμή προτού δ λυράρης τελείωση τήν πρώτη μουσική φράση, σηκώνεται 
έξαλλη καί έξω από τά σύγκαλά της κ ι’ άρχισε νά πηδά κάτιο στο πάτωμα 
καί νά κατευθύνεται προς τις εικόνες, μια από τις άναστενάρισσες. ’Αφού 
άσπάσθηκε τήν εικόνα, τήν άρπαξε στά χέρια κιάρχισε νά τήν κινή δεξιά— 
ζερβά καί προς δλες τις διευθύνσεις υψηλά χορεύοντας. Τό ίδιο άρχισαν νά

Ό κ. Καβακόπουλος κή άναστ. κ. Φτοτεινή
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κάνουν και οΐ άλλες άναστενάρισσες. Τό πάτωμα άνεβοκατέβαινε και νόμιζες 
πώς θά γχρεμοΰσε. Μάς κατέλαβε φόβος. Ό νταουλιέρης όμως μέ συνέφερε. 
—Μή φοβάσαι, τό σπίτι δέν γκρεμίζεται, τό προστατεύει ό άγιος, όσο δυνα
τός κιάν είναι δ χορός.Ή  παρατηρητικότητά μας και η περιέργειά μας ναντι- 
ληφθούμε την αλήθεια του εθίμου μεγάλωσε. Ή  άνηπόφορη ζέστη, δ ίδρω
τας, πού περιέλουζε τά μέτωπά μας, δ βροντερός χτύπος τού νταουλιού, μάς 
συνεπήραν τό νού. ’Έτσι εμείναμε συνεπαρμένοι αργά πολύ τη νύχτα, γιά 
νά ιδούμε τό τέλος των προεορτιών. Γιά μένα τούτο εΐταν μιά διαπίστωση 
γιά ό,τι τθά πώ γιά τή μουσική και την σειρά πού ακολουθεί δ κάθε σκο
πός από τούς τέσσαρες, πού παίζουν οΐ λυράρηδες.

§ 3. 'Ο λυράρης κιδ νταουλιέρης είναι κιαύτοι τού θιάσου των ανα
στενάρηδων καί συμμετέχουν μόνο μέ την μουσική τους, παίζοντας τά όρ
γανα. Γιατί ό καθένας αναστενάρης, όπως μάς επληροφόρησαν, έχει καί κά
ποιαν εντολήν τού αγίου γιά ό,τι θά προσφέρη κατά τήν τέλεση τού εθίμου. 
“Άλλος είναι δ τελετάρχης, άλλος δ θύτης γιά τή θυσία τού μπικαδιού, άλλος 
δ άνάπτης τής πυράς. “Έτσι δ λυράρης είναι αναστενάρης μουσικός, παίζει 
τή λύρα του όπως δ άλλος τό νταούλι του κιδ τρίτος τή γκάιντα του. Και οΐ 
τρεις αυτοί δργανοπαΐχτες γνωρίζουν τούς σκοπούς πού παίζουν καί είναι 
μυημένοι στά συνθήματα, πού παίρνουν από τον άγιο γιά τούς έξαλλους α
ναστενάρηδες τήν ώρα τού ιερού χορού. Τούτο τό παρατήρησα στο τέλος τής 
παραμονής  τού εθίμου. 'Η μουσική καί τά τραγούδια των αναστενάρηδων 
είναι όλα ρυθμός καί μένουν ρυθμός. Τό άκουσμά τους είναι ευχάριστο. 
Λόγιο όμως τού συνεχούς παιξίματος, καί μάλιστα τρεις καί τέσσερες ώρες 
μέ τον ίδιο σκοπό, τά βαριέσαι καί επόμενο είναι νά γίνιονται βαρετά ,νομί
ζοντας πώς δέν υπάρχει μέσα τους ποιόν ευχάριστο. “Εν άντιθέσει μέ τούς 
αναστενάρηδες πού όταν αχούν δ οίστρος τους γίνεται πιο μεγάλος. “Ο ρυθ
μός τού νταουλιού είναι ποικίλος καί χαρακτηριστικός. “Από τούς τέσσαρας 
σκοπούς προεξέχει δ σκοπός τού δρόμου, πού δ ρυθμός του είναι ηρωικός. 
Αυτό τον ανάστατο χορό, τή μελοοδ Cot του καί τά έχ, άχ, ΐχ (εάν είμαστε 
άπλοι θεατές) δέ θά μπορούσαμε νά τά ύπομείνουμε πολλήν ώρα.“Εμάς όμως 
σάν παρατηρητές πού έπρεπε νά εξετάσουμε δ καθένας τό τομέα του στο έθιμο 
μάς έκαμε ϋποαναστενάρηδες θά λέγαμε. “Έτσι δέν αφήσαμε νά μάς ξε 
φύγη ή παραμικρή λεπτομέρεια. Στις 11 */a το βράδυ τής παραμονής παρε- 
τήρησα ότι δ λυράρης κιδ νταουλιέρης έπαιζαν τό τραγούδι τού Άγιθόδωρου 

—Κάτω στον 'Αγιϋόδωρο τον 'Αγικαιναταντΐνο 
καί δ χορός είχε φθάσει στο κατακόρυφο, όταν μιά άναστενάρισσα υψώ
νοντας τό δεξί χέρι καί κινώντας το προς τή διεύθυνση τής εισόδου, έκαμε 
τό λυράρη ασυναίσθητα σχεδόν νάλλάξη τό σκοπό τού τραγουδιού, καί νάρ- 
χίση έναν άλλον. Ή  αλλαγή αυτή μού γέννησε τό ερώτημα : Γιατί άρα γε 
άλλαξε τό σκοπό του ό λυράρης; Γιά νά πάψει ή μονοτονία ; Άλλ’ ή
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αλλαγή του σκοπού εΐ'ταν τέτοια, πού οί αναστενάρηδες άρχισαν νά ηρεμούν. 
Αυτή ή ηρεμία εΐταν χαρακτηριστική. Έρωτώντας τότε τό λυράρη ελαβα τήν 
απάντηση δτι ή κίνηση τού δεξιού χεριού τής άναστενάρισσας εΐταν σύνθημα 
τού αγίου νάλλάξουμε τό σκοπό τού χορον, και νά παίξουμε τό χορό τού <5ρό· 
μον. Αυτό σημαίνει πώς πρέπει νά τελειώση ή γιορτή τής παραμονής, 'Ο 
λυράρης με τήν αλλαγή τού σκοπού εΐταν υποχρεωμένος νά παίξη τον επό
μενο σκοπό, έως δτου δλοι οΐ αναστενάρηδες συνέλθουν καί καθήσουν. Επα
κολούθησε πράγματι σιωπή. Σε λίγα λεπτά πάλι τά όργανα ξανάρχιζαν τό 
σκοπό τού δρόμου. "Αν δεν σηκώνονταν ατό πέξιμο τού σκοπού αυτού κανέ
νας αναστενάρης νά χορ.έψη, αυτο
μάτως δ λυράρης άλλαζε τό σκοπό 
κεπαιζε τό σκοπό τής συνέχειας τής 
εορτής, δηλαδή τό τραγούδι τού ‘Α- 
γιθόδωρου. Νέα εντολή τού αγίου, 
πού δίδονταν μέ τον ύψωμό τού χε
ριού, εκαμνε νάλλάξη δ σκοπός μέ 
τό σκοπό τού δρόμου. Χωρίς νά ση· 
κωθή κανείς των αναστενάρηδων 
γιά νά χορέψη. Αυτό έσήμαινε δτι δ 
άγιος εΐταν ευχαριστημένος κέπρεπε 
νά φύγουμε συνεχίζοντας τή γιορτή 
τήν επομένη. "Ολ3 αυτά φαίνονται 
σάν απίστευτα καί πολύ περίεργα, 
δταν άναλογισθή κανείς πώς τό ιερό 
νταούλι χτυπά μόνο του κιάποτελεΐ 
μέσο επικοινωνίας αγίου καί ανα
στενάρηδων.

§ 4, Σχετικά μέ τήν περιγραφή 
τής μουσικής των αναστενάρηδων δ- Ό λυράρης καί ό τυμπανιστής,
μολογώ δτι κουράσθηκα πολύ νά τήν επιτύχω. Οΐ αναστενάρηδες πιστεύουν δτι 
τά ιερά τραγούδια τού εθίμου, δέν πρέπει νά παίζωνται δποιαδήποτε ημέρα 
καί ώρα έκτος από τήν ήμερα τής γιορτής καί τήν ώρα τής τελετής. Γιαυιό 
καί μέ πολύν κόπο έπεΐσαμε τούς δργονοπαϊκτες νά παίξουν. Ευτυχώς δ κοι
νοτάρχης Δημ. Ρέκλος, πού μάς φιλοξενούσε στο τραπέζι του, μάς έβοήθησε 
σέ τούτο, παίζοντας δ ίδιος στο σπίτι του μέ τή λύρα του—κληρονομιά τού 
πατέρα του,—λυράρης κι αυτός από γενιά αναστενάρηδων. Αυτός μάς ξεχώ
ρισε τά σημεία των χορών.Έκτος από τό σκοπό τού 'Αγιθόδίορου καί τ'ΑγΓ 
Κωνσταντίνου, πού γνωρίζουμε από καταγραφή άλλων, καί πού δημοσιεύ- 
θηκε από τον κ. ΓΙ. Παπαχριστοδούλου ή μουσική του, δ πιο ένδιαφέρο3ν



344 Τ’ ’Αναστενάρια

είναι 6 σκοπός του δρόμου, πού ρυθμικά διαιρείται σέ δυο σκοπούς (μελω
δίες) πού εμείς θά τούς έλέγαμε πατινάδες. Οΐ δυο αύτο'ι σκοποί εναλλάσσον
ται συχνά, γιά νά σπά ή μονοτονία τοΰ ακούσματος. “Ίσως όμως δ δεύτερος 
σκοπός νά έχη τη θέση του πότε θά παιχθή. Είναι μιά από τις περιπτώσεις
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πού δεν έπεσε στην αντίληψη μας νά τό καταλάβωμε καί νά ιό εξετάσωμε. 
Ή  πραγματικότης όμως είναι ότι παίζεται μετά τον α' σκοπό. Έάν ή διάρ
κεια τού α' σκοπού είναι ώρισμένη δεν το ξέρω. ”Ας ελπίσουμε ότι σέ νέο 
μας ταξίδι θά άνακαλύψουμε πολλά ακόμα τά όποια πρέπει νά περισωθούν.

Ειδικά αύτο'ι οΐ σκοποί κη μουσική τους είναι ωραίοι και μέ ποικιλία πολ
λών μουσικών φράσεων. Άλλ* εκείνο πού συνεπαίρνει τούς αναστενάρηδες, 
είναι τό νταούλι μέ τούς ποικίλους ρυθμούς του. Αυτό τούς οΐστρηλατεί καί 
τούς καθιστά ακούραστους. Ό  ρυθμός και τών δύο είναι επτάσημος μέ την 
έ£ης διαφορά. Ό  μέν πρώτος έχει τούς τέσσαρας χρόνους πρώτα και μετά 
τούς τρεις, ό δέ δεύτερος έχει τούς τρεις χρόνους πρώτα και μετά τούς τέσ-
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σερες, δηλαδή σέ ρυθμό καλαματιανού. Γραμμένους τούς βλέπει κανείς εύ· 
κολους, όταν όμως τούς άκούη, εάν δεν έχη ασκημένο άφτ'ι στούς ελληνικούς 
ρυθμούς, είναι δύσκολο να τούς συλλαβή, ϊσως δέ και γιαύτό νά μη κατα
γράφηκαν ως μουσική τά υπόλοιπα πού ό ρυθμός τους είναι δίσημος. Αυτές 
είναι οΐ παρατηρήσεις για τό μουσικό μέρος από τήν πρώτη παρακολούθηση 
τοϋ εθίμου των αναστεναριών στις 20—23 Μαΐου 1954 στο Λαγκαδά και 
στήν 'Αγία Ελένη Σερρών.

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο

ΣΤ' Τ ’ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΩΣ ΘΡΑΚΙΚΟ ΕΘΙΜΟ

Ό κ. G. Viollon, πού παρακολούθησε τ’άναστενάρια ώς καλλιτέχνης 
•φωτορεπόρτερ κατεβαίνοντας από τό Παρίσι, μας έστειλε τις 12 φωτογραφίες, 
πού δημοσιεύουμε στά κείμενα, μέ τήν έξης επιστολή, κατά παράκλησή μας, 
πού αποτελεί τις έντυπά)σεις του από τό Θρακικό έθιμο :

Sans rrres obligations professionnelles serais-je alle a Ste Helene ? 
Je ne le crois pas; toujours presse par le temps, j ’aurais vraisemblable- 
ment neglige le Nord de la Grece ou rien ne nPappelait, raais il y 
avait les Anastenarias. C’est pour eux que j ’ai fait ce rapide voyage 
en Thrace, et je dois dire que je ne suis pas pres de Toublier.

Trois mois se sont deja ecoules depuis que j3ai ete repris par la 
vie de Paris, happe de nouveau par cette sorte d’engrenage dont il 
faut coute que coute suivre les rouages, mais je suis sur que pas un 
jour ne s’est passe sans que j ’aie pense a ces extraordinaires Fetes de 
St Constantin, tres peu sans que j aen aie parle autour de moi. Mon re- 
cit est toujours accueilli avec le plus grand interet, interet mele de 
surprise, voire de scepticisme. Certains de mes interlocuteurs ont peine 
a croire qu’il n’y a la ni truquage, ni magie, mais tout simplement F 
effet d’une grande foi. Cela parait a peine incroyable, de nos jours, 
dans nos pays, chez des gens qui ruenent une vie normale, comme 
nous tous, car nous ne sommes ni chez les sorciers negres, ni chez 
certains grands mystiques, retires dans des monasteres, retranches du 
monde sans en connaitre ni les tentations, ni les soucis materiels.

Une sorte de decantation des souvenirs s’opere avec le temps, cer- 
taines scenes s’estompent, dautres, celles qui nous ont le plus impres- 
sione demeurent aussi precises qu5a Pheure ou nous les avons vecues. 
C’est le cas de la danse dansda salle de prieres des Anastenarias. Le 
rythme du tam-tam est toujours la, comme le jour meme, je retrouve
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Fodeur de Fencens, j ’entends les cris des danseurs, je les vois s'agiter 
avec une frenesie qui en faisait d’autres etres, puis s’asseoir, souriants, 
sans donner la moindre fatigue malgre la sueur qui coulait sur leurs vi- 
sages. Veritable dedoublement de la personnalite. J ’avais tout particu- 
lierement remarque Fardeurd’une des femmes, c’etait mon liotesse; je Γ 
ignorais, je Fai appris le lendemain matin, lorsque je Fai vue me prepa
rer mon petit dejeuner. Mais etait-ce vraiment. la meme personne?J’avais 
devant moi une brave fermiere, comme il y en a dans tous les pays, 
tandis que «le Saint s’etait vraiment empare» de celle de la veille, 
comme dit M. Romaios dans son ouvrage que j 5ai lu avec passion sur 
le bateau qui me ramenait en France.

Le sacrifice m5a moins impressionne, spectacle peu commun, cer- 
tes, qui nous fait remonter aux sources, qui nous reporte a une epo 
que que je croyais revolue, mais que les Anastenarias perpetuent. Meme 
reaction vis-a-vis de la danse du feu, performance extraordinaire, mais 
la en plein jour, en presence des curieux, Fatmosphere de piete, de 
mysticisme qui nFavait si fortement emu la veille n’existait plus.

Ce que les Anastenarias parviennent a realiser sans aucun artifice, 
simplement parce qu’ils sont mus par une grande foi nous permet de 
mesurer toutes les possibilites qui sont en chacun de nous, a Fetat 
latent, inutilisees; il y manque Fetincelle qui pourrait les faire se ma- 
nifester, mais nous sommes trop evolues, un chainon s’est rompu en- 
tre la nature et nous, et cette cassure est irreparable.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous mes 
amis Grecs de Ieur extreme obligeance; je ne peux les citer tous, ils 
sont trop, car pour un etranger tout Grec dont on fait la connaissance 
devient immediatcment un ami. Mais je veux citer Thanes Veloudios, 
qui Fan passe, lors de mon premier voyage en Grece, m a parle des 
Anastenarias, et qui, cette annee, m’a fait connaitre M. Papachristo- 
doulou. Cher Monsieur Papachristodoulou, e’est grace a vous que je 
suis alle a Ste Helene; comment y serais-je parvenu par mes propres 
moyens? Je vous en suis infiniment reconnaissant et je vous en remer- 
cie. Vous m?avez demande ces quelques reflexions; je vous les envoie 
avec plaisir, mais elles n’apporteront rien apres votre temoignage et 
ceux des erudits qui nous accompagnaient; remerciez-les tous, je vous 
prie, d’avoir si aimablement servi d’interpretes au modeste reporter 
photographe que je suis.

«Θα πήγαινα αραγε ποχέ στην 'Αγία Ελένη, απαλλαγμένος από τις επαγ
γελματικές υποχρεώσεις μου ; Δεν το πιστεύω. Έπειγόμενος πάντα εξ αιτίας
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του χρόνου, πιθανώτατα θά παραμελούσα τή Βόρεια 'Ελλάδα, όπου τίποτε 
δεν μέ καλούσε. Γιόρταζαν όμως εκεί οΐ Αναστενάρηδες. Γι’ αυτούς έκαμα 
ως τή Θράκη ένα γρήγορο ταξίδι πού θά μοΰ μείνη αξέχαστο.

«Τρεις μήνες πέρασαν άφότου, ξαναμπασμένος στην παρισινή ζωή, πα
ρακολουθώ ασταμάτητα τήν τοοχιά της, θέλοντας και μή και μπορώ νά βε
βαιώσω ότι δεν πέρασε μέρα πού δεν πήγε ό στοχασμός μου στις πρωτάκου
στες γιορτές τού 'Αγίου Κωνσταντίνου και πού δεν μίλησα γι’ αυτές στούς 
γύρω μου. Ή  άφήγησί μου γίνεται ακουστή μέ μεγάλο ενδιαφέρον, ανάμι
κτο μ3 έκπληξι κι’ ακόμη και μέ σκεπτικισμό. Μερικοί συνομιλητές μου δυ- 
σκολεύθηκαν νά πιστέψουν ότι σ’ όλην τούτη τήν ύπόθεσι δέν υπάρχει ούτε 
λαθροχειρία ούτε μαγεία. Και όμως είναι τό αποτέλεσμα μιας μεγάλης πί- 
στεως. Τούτο καταντά σχεδόν απίστευτο σήμερα στις πατρίδες μας από πρό
σωπα πού περνούν μιά κανονική ζωή, όπως όλοι εμείς, διότι δέν βρισκόμα
στε σέ χώοες ούτε τών νέγρων μαύρων ούτε μερικών μεγάλων μυστικοπαθών 
άποτραβηγμένων σέ μοναστήρια, άποσπασμένων από τον κόσμο, πού δέν γνώ
ρισαν ούτε τούς πειρασμούς του ούτε τις υλικές φροντίδες του.

«Μέ τον καιρό οι αναμνήσεις ύπόκεινται σέ μεταλλαγή, μερικές σκηνές 
σβήνουν κάπως κι’ άλλες πάλι—προ παντός εκείνες πού μάς εντυπώθηκαν 
πολύ, παραμένουν ευδιάκριτες όσο καί τή στιγμή πού τις εζήσαμε. Αυτό μού 
συμβαίνει προκειμένου γιά τό χορό μέσα στή σάλλα τών 5Αναστενάρηδων.'Ο 
ρυθμός τού τυμπάνου μού μένει έναυλος, όπως τήν ημέρα πού τον ακόυσα. 
Ξαναβρίσκω τήν οσμή τού θυμιάματος, ακούω τις φωνές τών χορευτών, τούς 
βλέπω νά συγκλονίζονται φρενιασμένοι σέ βαθμό πού καταντούν διαφορε
τικά πλάσματα, κατόπι νά κάθονται χαμογελαστοί, χωρίς νά παρουσιάζουν 
τό παραμικρό σημάδι κόπου μ5 όλον τον ιδρώτα πού περιβρέχει τά πρόσωπά 
των. ’Έτσι σημειώνεται ένας αληθινός διχασμός τής προσωπικότητος. Παρα
τήρησα ιδιαίτερα τό ζήλο μιάς γυναίκας, εκείνης πού μάς είχε φιλοξενήσει. 
Δέν τήν έγνώρισα πιά. "Έμαθα τούτο τήν άλλη μέρα, όταν μού ετοίμασε τό 
πρωινό μου. "Αλλ" ήταν αληθινά τό ίδιο πρόσωπο ; Είχα μπροστά μου μιάν 
αγαθή αγρότισσα σαν αυτές πού ζούν σ" όλες τις χώρες, ενώ «6 άγιος αλη
θινά έπιασε» τή γυναίκα τής παραμονής, όπως γράφει δ κ. Ρωμαίος στο βι
βλίο του, πού τό διάβασα μέ ζωηρό ενδιαφέρον κατά τήν επιστροφή μου.

«Ή  θυσία μού έκαμε μικρότερη έντύπωσι. Πρόκειται βέβαια γιά ενα 
θέαμα κάπως ασυνήθιστο πού μάς μετακινεί στις πηγές, πού μάς μεταφέρει 
σέ μιάν εποχή πού τή θαρρούσα περασμένη, αλλά πού οΐ "Αναστενάρηδες τή 
διαιωνίζουν. Τήν ίδια άντίδρασι αΐσθάνθηκα αντίκρυ στο χορό τής φωτιάς 
πού είναι ένα έκτακτο άθλημα. "Αλλ" ενώ τούτο ξετυλιγόταν καταμεσήμερο 
εμπρός στούς περίεργους, ή ατμόσφαιρα τής εύσεβείας και τού μυστικισμού 
πού μού έδωκε μιά δυνατή συγκίνησι τήν ημέρα τής παραμονής, έλειπε πιά.

«Τό κατόρθωμα πού έπιτυχαίνουν οΐ "Αναστενάρηδες χωρίς κανένα τέ
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χνασμα απλώς μονάχα διότι κινούνται από μια μεγάλη πίστι μάς επιτρέπει 
νά μετρήσουμε δλες τις δυνατότητες πού κρύβουμε μέσα μας, σέ λανθάνουσα 
κατάσταση ανεκμετάλλευτες. Μάς λείπει δ σπινθήρας πού θά μπορούσε νά 
τις ζωντανέψη. Είμαστε πάρα πολύ ανεπτυγμένοι. Καταστράφηκε δ κρίκος 
-τής αλυσίδας πού συνδέει τον εαυτό μας μέ τη φύσι και τό σπάσιμο τούτο 
είναι ανεπανόρθωτο.

«Θά ήθελα νά επωφεληθώ από την περίστασι αυτή γιά νά ευχαριστήσω 
δλους τούς "Ελληνες φίλους μου για την εύγενικώτατη απέναντι μου συμπε
ριφορά τους. Δεν μπορώ νά τούς μνημονεύσω ολους. Είναι πάρα πολλοί, 
διότι κάθε Έλλην, πού γνωρίζει ένα 'ξένο, τον κάμνει αμέσως φίλο. "Αλλοι 
θά ήθελα ν ’ αναφέρω τό Θάνο Βελούδιο, δ δποίος πέρσι κατά τό πρώτο τα
ξίδι μου στην Ελλάδα μού μίλησε γιά τούς ’Αναστενάρηδες και δ δποίος 
εφέτος μ’ έγνώρισε μέ τον κ. ΓΙαπαχριστοδούλου. ’Αγαπητέ κύριε Παπαχρι- 
στοδούλου, χάρις σ’ εσάς έπήγα στην 'Αγία Ελένη. Πώς θά μπορούσα νά 
πάω έως έκεΐ μέ τά δικά μου μέσα ; Σάς ευγνωμονώ ιδιαίτερα και σάς ευ
χαριστώ. Μοϋ ζητήσατε αυτούς τούς λίγους στοχασμούς μου. Σάς τούς στέλνω 
μ’ εύχαρίστησι. ’Αλλά δέν θά προσθέσουν τίποτε στη μαρτυρία σας, καθώς 
και σ’ εκείνες τών σοφών πού σάς συνόδευαν. Ευχαριστήσατε τους δλους, 
παρακαλώ, διότι μέ τόοη καλωσύνη μέ βοήθησαν γενόμενοι διερμηνείς στον 
ταπεινό φωτογράφο—ρεπόρτερ πού είμαι».

G. VIOLLON

Ζ' ΟΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

"Οποιος δέν ακούσε μέ τ’ αυτιά του τά όργανα τών αναστενάρηδων νά 
συμπαίζουν, δλα μαζί, δέν ήμπορεί νά εκφρασδή γιά την έπιβλητικότητά τους 
δταν εκτελούν λ. χ. τό χορό τής προσευχής και τής έξάρσεως ή τό χορό τής 
μεταβάσεως στον τόπο τού πυροβαδίσματος. Ό άσκαυλος, ή λύρα, τό ιερό 
τύμπανο, όταν συμπαίζουν, δημιουργούν μουσικό κείμενο πολύ υποβλητικό. 
Τώχουμε καταγράψει πιά. Τώχουμε χτήμα μας μουσικό. Την ώρα πού αρ
χίζει ή ψυχική προπαρασκευή τών αναστενάρηδων — από την παραμονή—τών 
χωρικών αυτών ανθρώπων, τό τύμπανον τό ιερόν εις διπλούν, κάτω από τό 
είκονοστάσιο τών αγίων—τών Παπούδων, κροτεί μόνο του. Άπό πού προ
έρχεται αυτός δ αυτόματος κτύπος ; Είναι ή προειδοποίηση τών αγίων λένε. 
Είναι ή είδηση τών παπούδων πού καλούν τούς πιστούς. Τό τύμπανο αυτό 
στά χέρια τού δργανοπαίκτου γίνεται ρυθμός, γίνεται ήχος προσφιλής, γίνε
ται προσταγή, ψυχικός κλονισμός, γίνεται ειδοποίηση και επικοινωνία ψυ
χική τών αναστενάρηδων μέ τούς αγίους. Ό  τυμπανιστής τδχει ετοιμάσει 
συγχορδίζοντάς το μέ τάλλα όργανα. Κιδταν άρχίζη νά βροντά ρυθμικά 9Τ



Τ’ ’Αναστενάρια

γει τά εσώτερα τής ψυχής των αναστενάρηδων και του συνεορτάζοντος λαού 
και μεταδίνει τό συνεπαρμό, και ταραχή. Δίνει έ'να ξεσήκωμα ψυχικό. Είναι 
τό τΰμπανον, πού αποκτά δύναμη μεταδόσεως εντολών, είναι αυτό πού θ ί
γει τα μύχια των μετεχόντων και μεταδίνει την ευπάθεια την ψυχική. Συνο
δεύει αυτό τή λύρα, καί ή λύρα παίρνει μαζί του ψυχή. Οι τρεις χορδές πού 
απαλά τις θίγει με τό τόξο του — μέ τό δοξάρι—τό άτέντωτο «τό άνημένον» 
δ λυράρης, γίνονται αιθέριες. Μέ τάριστερό δουλεύει τις χορδές δ λυράρης. 
Δέν πατά τά δάκτυλά του επάνω τους. "Απλώς τις δίνει φωνήν μέ τά νύχια 
τών δακτύλων του, οποία φωνή απαιτεί τό τραγούδι. 'Η χαλαρή τρίχα τού 
δοξαριού πηγαινοέρχεται πάνω στις χορδές χαϊδευτικά, ενώ τά δάχτυλα τού 
αριστερού—’θίγουν τις χορδές μέ τά νύχια απαλά : Ή  λύρα σφιχτοδεμένη 
μέσα στή χούφτα τού λυράρη, κρέμεται στον αέρα, χωρίς πουθενά νάκουμπά 
γιά νά κερδίζη σταθερότατα. Κρέμεται από τή φούχτα ενώ τά δάχτυλα κι
νούνται. Ή  Θρακιώτικη λύρα, πού διαφέρει από τήν Ποντιακή καί τήν 
Κρητική, είναι μιά καλλίρροη μουσική πηγή, στά χέρια τού λυράρη τής Θρά
κης. Δέν κρούει, δέν πατά βαρυά δ λυράρης. Αυτός χαϊδεύει, «νύχει» τή 
χορδή μέ τό νύχι τών δακτύλων του ενώ, σύγκαιρα χαϊδεύει τίς χορδές μέ τό 
δοξάρι του τό χαλαρό. Τήν τεχνουργεΐ δ ίδιος δ λυράρης, τής δίνει ζωή, 
ψυχή, πνοή καί γίνεται δ ερμηνεύς τών συναισθημάτων τών ανθρωπίνων 
τού λαού πού τά γνο)ρίζει σάν μουσικός. Εκφράζει τό πάθος, τήν κατάνυξη 
τήν ορμή, τον πόνο, τήν οδύνη, τήν χαρά, τήν βία, τήν ΐλαρότητα, τό σκώμ
μα στά χέρια τού Λιούρου ή τού Γκόρε. Ερμηνεύει τό θρησκευτικό συναί
σθημα, πού συνεπαίρνει τήν ψυχή καί τήν καρδία τού λαοΰ καί δδηγεϊ διο
νυσιακά τον αναστενάρη μέ ρυθμικό βήμα πάνω στήν πυρά, οπού τον κά- 
μνει νά ποδοπατή άκαυτος τή θρακιά κιάπό λουντριά. νά τήν κάμνη μαύρη 
σποδό καί μαύρη στάχτη. Αυτή είναι ή λύρα, πού στο ρυθμό της υπακούει 
δ αναστενάρης καί πυροβατεΐ καί γίνεται καταλυτής τών νόμων τής φύσεως 
καί άνυψωτής τής πίστεως σέ νόμο ακατανίκητο.

Ή  γκάιντα—δ άσκαυλος—κρατεί σάν βυζαντινός Ισοκράτης τό ίσο, 
πού βγαίνει από τον κάτω αυλό J).'H γκάϊντα έφούσκωσε, έχυσε τούς κρου
νούς τού εναρμονισμού της μέ τάλλα ιερά όργανα.Ό πάνω αυλός2) διοχετεύει 
πνοή στον κορμό της—τον άλλοτε δέρμα τράγου—καί τά δάχτυλα παίζοντας 
στον τρίτον αυλό ®) πού πηγάζει από τό μέσον, δίνουν διαβάθμιση στον ήχο. 
Ή  φωνή βγαίνει παιχνιδιάρα, ρυθμική, πειράχτρα, θίχτρα τής ψυχής. Ε 
νώνει τούς ήχους της, ϊσο καί μέλος μέ τούς έρρυθμους ήχους τής λύρας καί 
τού τυμπάνου, αρμονικά, καί νά, γίνεται τό θαύμα. Άκούς καί συγκλονίζε
σαι, άκούς καί συνεπαίρνεσαι, άκούς καί γίνεσαι ρυθμός. ’Άθελα κινείς τά 
πόδια καί τά υποτάσσεις στής ψυχής τούς ερεθισμούς. Παρασύρεσαι θέλοντας 1
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1) Τον τσιρίλσ (βαρΰφωνο), 2) ό φυσολάτης, 3) ή ζαμάροο
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και μη και χορεύσεις στο χώρο σου. Αυτό είναι ή υποβολή. 'Υποβάλλεσαι, 
κι αν ή ψυχική σου κατάσταση είναι πολύ εύθικτη και νευρική ή διάθεση, 
αν εχης έγκάλεσμα, ρίχνεσαι στο χορό, μπαίνεις στη φωτιά, γίνεται ενθεος, 
ακατανίκητος πυροβάτης, αναστενάρης, νικητής με τή δύναμη τοϋ αγίου, αλ
λιώτικα πιάνης στον κύκλιο χορό και με χορευτικούς ρυθμικούς πόδας εκ
φράζεις τό λυρικό συναίσθημά σου τραγουδώντας.

Η' ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ι)

Κύριε διευθυντά,
Ή Θεολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άπεφάνθη και 

αυτή τέλος δτι τάναστενάρια εΐνε παλαιόν έθ ιμον είδωλολατρικόν και δτι δ 
χορός, ή θυσ ία  ταύρον, τά μουσικά όργανα, ή πυροβασία εϊνε προχριστια- 
νικά είδωλολατρικά έθ ιμα  και δτι ή έπανάληψίς των αποτελεί πράξιν αντί 
θετόν προς την χριστιανικήν διδασκαλίαν. Συνετά χθη άρα και αυτή προς 
ιή ν  γνώμην τον Παναγιωτάτον Θεσσαλονίκης. cΙ ίμ ε ΐς  όμως ύπενθυμίζομεν  
εις την Θεολογικήν Σχολήν δτι 6 χορός υπάρχει εις τά μυστήρια τής Ε κκλη
σίας και στο γάμο και στή βάπτιση, δταν γυρίζουν τους νεόνυμφους ψάλ
λοντας τό « cHodia χόρευε» και τό «δσοι εις Χριστόν έβαπτίσθητε». Ό  χο
ρός υπάρχει και εις τήν χειροτονίαν κληρικών, δταν περί τήν cΑγίαν Τρά
πεζαν χορεύουν τον χειροτονούμενου ψάλλοντας τό 'Ησαΐα χόρευε. Μήπως 
ό χορός αυτός εϊνε τίποτε διάφορον από τόν χορόν του άρχιαναστενάρη 
μπροστά στις εικόνες τήν ώρα τον θυμ ιάματος ! Μήπως αυτά δεν εϊνε υπο
λείμματα είδωλολατρικά, που έπλημμύρισαν τό τελετουργικόν μέρος τής 
’Ορθοδόξου 5Εκκλησίας μας ;

51Αν ή ’Εκκλησία μας δεν χρησιμοποιή μουσικά όργανα, <5έν σημαίνει 
δτι τά χρησιμοποιούν είδωλολατρικώς οι άλλες αδελφές εκκλησίες. Και ημείς  
υμνούμε τόν Θεόν έν χορδαΐς κα'ι δργάνοις. Τά όργανα μεταρσιώνουν τό 
πνεύμα και τήν ψυχήν και τίποτε δεν εϊνε ξένον προς τήν ’Εκκλησίαν, δταν 
απαγγέλλουμε τούς ψαλμούς τού Δαβίδ.

Οι οργιαστικοί χοροί δεν γίνονται με τήν σημερινή έννοια και σημασία 
τής λέξεως, αλλά με τήν σημασίαν πού εϊχεν ή λέξις κατά τήν αρχαιότητα. 
*Όργια των Θεών ήσαν οι μυστικές τελετές, πού έγίνοντο μέ άκρα ιερο- 
πρέπεια και σπουδαιότητα, δηλ. μέ έκσταση και ενθουσιασμό. "Ωστε οι ανα
στενάρηδες δέν χορεύουν οργιαστικά, αλλά κατανυκτικά μάλλον, δπως και ό 
ίδ ιος άντελήφθην πολλάκις.

Εΐνε γνωστόν δτι οι πατέρες τής Εκκλησίας πάντοτε έξεμεταλλεύοντο 1

1) ’Α π ά ντη σ η  σέ μ ιά  επ ισ το λ ή  τή ς  Θ εο λο γ ική ς Σ χολής Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  Θ εσσα» 
λ ο ν ίκ η ς  σ τή  «Μ α κ ε δ ο ν ία »  1-6-52,
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στον πόλεμο κατά τής εθνικής θρησκείας τή σημασία των λέξεων, ώστε και 
ή λέξις όργιο νά πάρη τή σημερινή γνωστή σημασία, και από φανατισμό μ ά 
λιστα έθραυαν και τ’ αριστουργήματα τής αρχαίας τέχνης ώς εθνικά, που 
επέφεραν τό μεγαλύτερο πλήγμα εναντίον της.

"Οσο διά τήν θυσ ία  είνε γνωστότατο στή Θράκη τό έθιμο νά θυσιάζουν  
στις γιορτές σφάγια λ.χ. τον 'Αγίου Γεωργίου άντ'ι του Πάσχα. Στο παλαιό 
βιβλίο τον Θεοφίλου Κομπαν ίας  «Ταμεΐον ’Ορθοδοξίας» βλέπουμε ότι τό 
έθιμο ήταν γενικότατο και έχρησιμοποιε ΐτο σε μεγάλη κλίμακα από τούς ευ
λαβείς χριστιανούς.

Χωρίς νά θέλουμε νά είσέλθουμε στά ενδιαφέροντα των κ.κ. θεολόγων 
τής Θεσσαλονίκης, τούς λέμε ότι παν ό,τι αφορά τήν τέλεση των αναστενα
ριών, τό έθ ιμο εις τίποτε δεν άντιτ ίθεται προς τό χριστιανικόν πνεύμα τής 
’Εκκλησίας και τής ορθοδοξίας, εις τίποτε δεν διαφέρει απ ’ όσα τελούνται 
σήμερα κατά τις τελετές τής Εκκλησίας και τήν τέλεση των άγ. μυστηρίων, 
τούς αγιασμούς και τά Θεοφάνεια ακόμα, πού εΐνε κ ι3 αυτά αιγυπτιακής 
προελεύσεως εορτή ( λατρεία τού Νείλου) και ημείς τήν ανυψώσαμε ώς τήν 
υπάτη εορτή τού χρ ιστ ιαν ισμού . ’Άς ίδούν τό έθιμο όχι μέ θολωμένο και 
φανατισμένο μάιτι, άλλά μέ διαύγεια ψυχής και πνεύματος και χωρίς πάθος. 
Τό έθιμο αυτό εϊνε έθνικώτατον και μαύτό δ Χουρμουζιάδης κατέρριψε τή 
θεωρία τού Φαλμεράγιερ ευκολότερα από τούς μεγάλους Ιστορικούς πού 
προήσπισαν τήν ελληνικότητά μας. ’Εγώ ώς λαογράφος καί ολίγο θρησκειο- 
λώγος καταγράφοντας πιστά και τ ίμ ια  τό έθιμο διά νά γίνη γνωστότερο μέ 
τήν περιγραφή , δέν είδα τίποτε τό άντιτ ιθέμενο στή θρησκεία μας. 'Ο κ. 
Κ . Ρωμαίος πού τό είσήγαγε στην παγκόσμια λ.αογραφία, ερμηνεύει πόθεν 
προέρχεται ενίοτε και ή ελάχιστη παρέκβαση τού εθίμου (βλ. ΙΑ τόμ. ’Αρ
χείου Θράκης).

Τό έθ ιμον δέν ήμπορεϊ νά χαρακτηρισθή άντιχριστιανικόν ούτε πρέπει 
νά ύβρίζωνται οι καλοί και ταπεινοί αυτοί Θράκες ώς είδωλο/Ιάτρες—διότι 
όλη μας ή θρησκεία είνε βουτηγμένη μέσα σέ είδωλολατρικά έθ ιμα  στο τε
λετουργικό της μέρος—ούτε ή εκκλησία ήμπορεϊ vex καΙΜεργή σχίσματα 
μετερχομένη μέτρα συκοφαντικά και ανελεύθερα ούτε και νά δημιουργή και 
ν ’άπεργάζεται αιρέσεις. Καλύτερα άς κυττάξη νά άντιδράση στις αιρέσεις 
πού είσεχώρησαν στο πο ίμν ιο  τού αγίου Θεσσαλονίκης καί έξαπλωύνται κα
ταπληκτικός.

ΤΤΟΛΥΔ. ΠΑΤΤΑΧΡΙΕΤΟΔΟΥΛΟΥ



ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΤΟΥΛΓΚΕΡΙΚΑ)

Οί κτίστες στην “Αν. Θράκη κα'ι μάλιστα στο Σαμμακόβι ') είχαν μια 
ιδιαίτερη γλώσσα την τεκτονική, (ντουλγκέρικη) από παλαιότατα χρόνια. Μαύ- 
την συνεννοούνταν αναμεταξύ τους, χωρίς νά νιώθη κανείς γιατί μιλούν. Οι 
τέκτονες, έρωτώμενοι άρνιόνταν νά δώσουν πληροφορίες για τα ντουλγκέρικα 
αυτά, γιατί δεν τούς συνέφερε, λ. χ. «Πάρε δρουκάνι καί...χώριζε».

Γ ρ ιμ ιά= σ  τόκο
κρασί=σόρο
ρακί=Θοδωρή
κόρη νο ικοκύρη=άγκίδα
^ρτε=ξέσυρε
#ύ/αωσε=άλλοιοτεύιηκε
£ύλο=φοράδι
χάλασε=ζάπεψε
νά φάμε—ρ,άνα
τρώμε=μανεύουμε
/?ράάυασε=καλογέρεψε
ήλιος—γ. αλόγερος
παρα#ύρτ=δια?:υστήρι

1 —Λεξιλόγιο
* μεροκάματα=Ηαλο$ο 

λεφτά=στόγγλα 
τραικο=Παυλί 
'Εβραίο ς=Παρτακέλας 
Τούρκο ς=Ζέρβας 
Παπά ς=Μαλάτ ο 
ί»ερό=δξιότ 
παρατηρε ΐ= σταμεύει 
άφεκτικό=μιχάς 
εργασία— πραχάλα 
γαϊ <5ούρι=Ζαρνί 
χρύ(αατα=τοατσάβια

2 —Δείγμα φραστικό
Ό Μιχάς διαλύζει πε το άιαλυστήρι=Τάφεντικό μάς παρακολουθεί 

από το παράθυρο.
Ξέοειρε ή άγγίδα, πραχάλζε= Έρχεται ή κόρη, καί δούλευε.
Μιχάς οταμεύει Ζ αρν ϊ= Τάφεντικό είναι γαϊδούρι.
*Ηρτε καλόγερος νά μανέηουμε—'3Ηλθε ή ώρα νά φάμε.
Τοατσάβια μ ιχάς  άέ σταχιεύει=:Τάφεντικό δεν έχει λεφτά. 
fΈνας γιά όξιδτ—"Ενας γιά νερό.
'Ο μιχάς άλλοιωτεύτηκε που ζάπεψε το φορά<5’=Τάφεντικό θύμωσε 

πού χάλασε το φοράδ’.
Στο μιχδ τοατσάβια δε σταμεύουν=Τάφεντικό μας δεν έχει χρήματα. 1

1) Τ ό Σ αμ μ ό κο βο  τ ή ς  Θ ράκης, φ η μ ιζ ό τ α ν ε  γ ιά  τα  π λ ο ύ σ ια  μ ε τα λ λ ε ία  το υ  κ α ί 
τά π έρ α ντα  δάση  το υ , δ που  σέ κ α μ ίν ια  π α ρ α σ κ ε ύ α ζ α ν  κ ά ρ β ο υ να . "Ολη ή π ερ ιο χή  ή 
π ο λ υ δ α σ ω μ έν η  ε ϊτ α ν  μ ια  π ερ ιο χ ή , δ π ο υ  ά π ό  α ιώ ν ε ς  γ ίν ο ν τ α ν  μέ σκλη ρ ή  δ ο ύλ εψ η  τα  
Κ άρβουνα κ α ι β γ α ίν α ν  τά  μ ετα λ λ εύ μ α τα .
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Ν. Π. 3 Ανδριώτη : ’Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεολληνικής. ’Αθήνα, 
1951. (Collection de l’lnstitut Frangais d’Athenes 24) έ—i<r4-3l2 σ.
Ή  ευσυνείδητη, υπομονητική και συστηματική μελέτη κάθε κρινομένου 

βιβλίου και τό αντικειμενικό ζύγισμα τής προσφοράς και των ελλείψεων του, 
δχι τό οργίλο κυνήγημα για λάθη είναι δ τρόπος νά κριθή δποιοδήποτε βι
βλίο. Θεμελιώδες κριτήριο είναι χ,ωρις άλλο καί ή αντικειμενική κρίση πού 
βασίζεται και στους σκοπούς που δ συγγραφέας δ ίδ ιος  εταξε στο βιβλίο του , 
δχι στους σκοπούς πού θέλει ό κριτής. Μέ τις αντιλήψεις αυτές έμελέτησα τό 
Λεξικό τοΰ κ. Άνδριώτη καί γενικώτερα (βλέπε τήν κρίση μου στήν Byzan- 
tinische Zeitschrift 46 [1953] 128 —130) και κατά τό 1952—1954) λεπτο
μερέστερα εξετάζοντας σχεδόν κάθε λήμμα.’Αποτέλεσμα τής μελέτης αυτής θά 
είναι μιά ετυμολογική συμβολή μου. ’ Εδώ περιορίζομαι σέ γενικώτερη συ
ζήτηση γιά τό ετυμολογικό λεξικό πού χρειαζόμεθα καί γιά τό λεξικό τοΰ κ. 
Άνδριώτη. Είναι ζήτημα ευσυνειδησίας ν’ αναγνωρίζεται ή επιστημονική συμ
βολή των εργαζομένων στήν ερευνά συναδέλφων/Όπως είπα (Β. Ζ. 46, 129), 
τό λεξικό τοΰ κ.Άνδριώτη είναι εύπροσδεκτη προσφορά, πρώτα πρώτα διότι 
είχε τήν έμπνευση καί τό θάρρος νά συνθέση ένα τέτοιο έργο καί δεύτερον 
είναι εύπρόσδεκτο ιδιαιτέρως γιά τό σκοπό, γιά τον όποιο τό βιβλίο εδη- 
μιουργήθη, δηλαδή γιά τον ευρύτερο κύκλο τών μορφωμένων, λογοτεχνών, 
διδασκάλων τής μέσης παιδείας, σπουδαστών. Καί μόνον ώς κεντρισμός γιά 
έρευνα τό έργο τοΰ Άνδριώτη θά ήταν εύπρόσδεκτο."Εργα πού κεντρίζουν 
τήν έρευνα ανάμεσα στούς ειδικούς είναι κέρδος τής επιστήμης.

Είναι τό λεξικό τοΰ κ. Άνδριώτη τό οριστικό ετυμολογικό λεξικό τής 
κοινής νεοελληνικής ; Γιά νά κριθή αυτή ή πλευρά πρέπει νά γίνουν δυο γε· 
νικώτερες παρατηρήσεις :

1. Γενικά πρέπει νά παρατηρηθή δτι είναι ανάγκη νά δημιουργηθή ένα 
οπωσδήποτε άρτιο επιστημονικό ετυμολογικό λεξικό τής κοινής ελληνικής ως 
έργο πού νά κωδικοποιή τις γνώσεις μας γιά τήν αρχή καί τήν ιστορία τοΰ 
γλωσσικοΰ θησαυροΰ τής νέας ελληνικής, δ οποίος χρησιμοποιείται στήν προ
φορική καί στή γραφομένη γλώσσα, καί τότε μόνον νά βασιστή σ’ αυτό μιά 
μικρότερη, συνοπτική, κάπως εκλαϊκευτική έκδοση γιά τό ευρύτερο κοινό σάν 
αυτή πού έπεχείρησε δ κ. Άνδριώτης. Πραγματικά σωστή έκλαΐκευση κάθε 
επιστημονικού κλάδου ακολουθεί τήν επιστημονική κατάκτηση τών ειδικών, 
δεν προπορεύεται. Αυτό είναι φανερό. Ή  ανάποδη ενέργεια δεν είναι επι
στημονικά ή εκπαιδευτικά ορθή, ακόμη καί όταν δ συγγραφεύς τής εκλαϊ
κευτικής εκδόσεως είναι, όπως στήν περίπτωση τοΰ λεξικού τούτου, δ ειδι
κός. Σέ μιά τέτοια έκδοση π. χ. εικασίες καί απίθανες ερμηνείες πρέπει νά 
λείπουν εντελώς.

23
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2. To σχετικά οριστικό και πλήρες ετυμολογικό λεξικό τής νεοελληνικής 
μπορεί νά δημιουργηθή όχι τόσο, δταν θά εχη συμπληρωθή το 'Ιστορικό Λεξικό 
τήςΝέας Ελληνικής, δπως φαίνεται νά πιστεύη δ κ. Άνδριώτης (σ. ε ')—to 
'Ιστορικό Λεξικό είναι κυρίως λεξικό ιών νεοελληνικών διαλέκτων και δεν 
είναι μόνον ετυμολογικό,—παρά δταν θά εχη δημιουργηθή πρώτα ένα πλή
ρες επιστημονικό λεξικό τής μεσαιωνικής (4—5. αΐ.) καί μεταβυζαντινής 
(1453—1800) περιόδου. Είναι βασική και στον μή ειδικό φανερή ή αρχή 
δτι πολλές νεοελληνικές λέξεις είναι ήδη μεσαιωνικές, όχι μόνο νεοελληνικές, 
καί δτι τά παλαιότερα κείμενα είναι ανάγκη νά ληφθούν υπόψη μέ δσο γί
νεται μεγαλύτερη προσπάθεια παρ’ δσο έχει γίνει ως τώρα. ’Αφού τό μεγα
λύτερο μέρος του λεξικού θησαυρού τής νέας γλώσσας είναι καί μεσαιωνι
κόν 0 * είναι φανερό δτι καί ή έτυμολόγηση τών μεσαιωνικών λέξεων ανήκει 
στο ετυμολογικό λεξικό τής μεσαιωνικής ελληνικής (άν λέξεις τής μεσαιωνι
κής, πού ανέρχονται σέ χιλιάδες, είναι καί τής κοινής ή τής αρχαίας, ή ετυ- 
μολόγησή των ανήκει στο λεξικό τών περιόδουν εκείνων, αλλά ή κατόπιν ιστο
ρία τουν στά λεξικά τής μεσαιωνικής καί τής νέας).'Όταν λοιπόν δημιουργηθή 
ένα κάπως άρτιο λεξικό τής μεσαιωνικής (παράλληλα μ’ ένα Reallexikon 
der Byzantinistik πού μέ οξεία προοπτική προτείνει ό καθηγητής κ. Franz 
Dolger, Β. Ζ. 46, 165), τότε καί πολλά λεξιλογικά στοιχεία «αγνώστου έτύ- 
μου» θά έρμηνευθοΰν χωρίς κόπο καί πολλοί γρίφοι θά διαλευκανθοΰν, άλλα 
καί ή ιστορία τών νεοελληνικών γλωσσικών στοιχείουν θά δικαιωθή.

’Αλλά τούτο δέ σημαίνει δτι πρέπει νά περιμένωμε μέ σταυρωμένα τά 
χέρια τή δημιουργία καί έκδοση τού μεσαιωνικού καί μεταβυζαντινού γλωσ
σικού θησαυρού, για νά προχωρήσουμε στή δημιουργία τού νεοελληνικού λε
ξικού. Ή  νέα ελληνική καί οί διάλεκτοί της έχουν διαλευκάνει καί καθεμέρα 
διαλευκαίνουν σημαντικώτατα τή μεσαιωνική ελληνική, χύνοντας φώς στή 
γλώσσα καί τήν ορθή κατανόηση τών μεσαιουνικυυν κειμένων. Οί νεολληνι 
κές διάλεκτοι, επειδή είναι έν μέρει τόσο συντηρητικές δσο καί τά μεσαιω
νικά κείμενα καί σάν αρχεία ζωντανά διασουζουν εξίσου αρχαϊκούς τύπους, 
σημασίες καί συντάξεις (συχνά καί τύπους, σημασίες, καί‘συντάξεις αρχαιό
τερα από τά μεσαιωνικά), γ ι’ αυτό οί νεοελληνικές διάλεκτοι συμπληρώνουν 
τή μεσαιωνική γλωσσική παράδοση. Είναι λοιπόν σκόπιμο νά μελετούμε τήν 
ιστορία τής ελληνικής γλώσσας μέ τή βοήθεια τών μεσαιωνικουν κειμένων 
καί τών νεοελληνικών διαλέκτων.

’Εξάλλου ένα πλήρες ετυμολογικό λεξικό τής νέας ελληνικής θά δώση 
τήν ιστορία τών λέξεων σύντομα : Θά δε ίχνη δτι από τον τύπο καί τή ση- 1

1 ) Οί κοινότατες λέξεις οπούς άν& ρωπος, π α ιδ ί ,  ουρανός , π ίν ω  κ. ο. κ. στή 
•νεοελληνική προήλθαν άπο τή μεσαιωνική, δηλ. ιστορικά τις παραλάβαμε από τούς 
άμεσους προγόνους μας, δέν είναι αρχαίες ελληνικές, όπως αντιεπιστημονικά πιστεύ
εται καί παριστάνεται στά βιβλία.

Βδ4
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μασία της αρχαίας λέξεως προήλθε 6 τύπος καί ή σημασία της λέξεως της 
Κοινής, ότι από τούτον τον τύπο και τή σημασία της Κοινής ήρθε δ μεσαι
ωνικός τύπος καί σημασία, οτι από τά μεσαιωνικά εξελίχθηκε ό νεοελληνικός 
τύπος καί σημασία. Θά δηλώνη (δταν πρόκηται γιά έκάστοτε νέες λέξεις) 
πότε εμφανίζεται στα κείμενα ή κάθε λέξη γιά πρώτη φορά, καί άν από άλλες 
ενδείξεις (π.χ. παράγωγα ή σύνθετα) μπορεί νά είναι ακόμη παλαιότερη κτλ.

Τέτοιο λεξικό θά προσφέρη πολύτιμη βοήθεια και στη σύνταξη τού ετυ
μολογικού λεξικού τής αρχαίας ελληνικής (σάν εκείνο πού ανήγγειλε δ Σουη
δός φιλόλογος κ. Hjalmar Frisk καί πού θ ’ άντικαταστήση τά παλιά τού 
Prellwitz καί τού Boisacq) καί ενός τής μεσαιωνικής ελληνικής (τούτο θά 
ήταν κάτι ανάλογο τού Romanisches etyraologisches Worter buch τού 
Meyer—Liibke).

’Αφού τά πράγματα είναι όπως εκτέθηκαν παραπάνω, δ κ. Άνδριώτης 
πού είχε την έμπνευση νά μάς δώση ένα ετυμολογικό εγχειρίδιο γιά τον κύ
κλο των μορφωμένων, δεν μπορούσε βέβαια νά δώση τό ενα ετυμολογικό λε
ξικό τής νέας ελληνικής, τό όποιο νά έκάλυπτε τις επιστημονικές ανάγκες στά 
μέσα ή στο δεύτερο ήμισυ τού εικοστού αιώνα. Στον ίδιο τό συγγραφέα ή 
διαπίστωση αυτή δεν είναι διόλου ξένη.

Νά γραφή ένα πληρέστερο ετυμολογικό λεξικό τής νεοελληνικής από άλ
λον δεν είναι αδύνατο. Ά ν  όμως δ κ. Άνδριώτης σκοπεύη δχι μόνον νά έξα- 
κολουθήση εργασία στο ετυμολογικό λεξικό γιά μια πληρέστερη έκδοση, αλλά 
καί νά πλατύνη ίσως τό σχέδιο, νομίζω οτι τό λεξικό του μπορεί νά διαμορ- 
φιοθή έτσι, ώστε ή δεύτερη έκδοση νά είναι νέο βιβλίο. Καί τό νέο θά ήταν:

1) Ίστορικώτερη παράσταση κάθε λέξεως όσον αφορά την εμφάνισή των 
(καί πότε παρουσιάζεται ή κάθε λέξη στη γραπτή παράδοση γιά πρώτη φο
ρά) στη μεταγενέστερη ή στη μεσαιωνική ή στή μεταβυζαντινή εποχή.

2) Πιο πολλά λήμματα, μέ ιδιαίτερη προσοχή στά δάνεια δσον αφορά 
τό χρόνο τού δανεισμού τους στή (μεσαιωνική ή νέα) ελληνική, μέ ιδιαίτερη 
υποδήλωση των λογίων στοιχείων στις παλαιότερες περιόδους ή από τήν κα
θαρεύουσα τον 19ο καί 20όν αιώνα.

3) Αποδελτίωση τών περισσοτέρων δημωδών κειμένων τής μεσαιωνι
κής καί μεταβυζαντινής εποχής γιά τήν ετυμολόγηση τών νεοελληνικών λέξεων.

’Έτσι, ενώ τό Συντακτικό τού μακαρίτη Άχ. Τζαρτζάνου ήταν μια αρχή 
τό 1928, δταν πρωτοβγήκε, ή δεύτερη έκδοσή του είναι τελείως νέο βιβλίο* 
αν καί στή δεύτερη έκδοση δέ γίνεται συστηματική σύγκριση μέ τή σύνταξη 
τών παλαιοτέρων περιόδων τής γλώσσας καί οΐ βιβλιογραφικές παραπομπές 
του είναι πάρα πολύ φειδωλές, πάντως τό βιβλίο είναι αξιόπιστο, απαραί
τητο καί τό μόνο πού θά έχωμε γιά πολλές δεκαετίες.

'Υπάρχουν βέβαια πολλές δυσκολίες στή δημιουργία ενός πλατύτερου 
έργου, δπως αυτό πού περιμένομε ν’ άποκτήσωμε, καί δέν είναι δυνατόν νά



προσδοκούμε πληρότητα και τελειότητα, αλλά πρέπει οΐ γενικές αρχές νά τε
θούν και νά ικανοποιηθούν δσο είναι δυνατόν.

Ή  σύνταξις του ενός ετυμολογικοί) λεξικού της νεοελληνικής, δπως εί
ναι τοΰ Gamillscheg (η του von Wartburg, γιά νά παραλείψω τά μικρό
τερα του Ο. Bloch και τοΰ A. Dauzat) γιά τη γαλλική, τοΰ Skeat (γιά νά 
παραλείψω τοΰ Weckley) γιά την αγγλική, των Battisti και Alessio (γιά νά 
παραλείψω τοΰ Olivieri) γιά την ιταλική, των K luge—Gotze γιά τή γερ
μανική, τοΰ Vasmer γιά τή ρωσική, και άλλα είναι έργο ζωής ενός ή πε
ρισσοτέρων επιστημόνων. ”Ας εύχηθοΰμε δτι θά άποχτήσωμε και τό έτυμο- 
λ,ογικό λεξικό τής νέας ελληνικής ανάλογο προς αυτά τά μεγαλύτερα ξένα.

Γιά λεπτομέρειες σέ λέξεις παραπέμπω τον αναγνώστη στη μονογραφία
μου «Α Contribution to Greek Etymology» πού πρόκειται νά τυπωθή.

** *
’Ανάμεσα στις βιβλιοκρισίες τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Άνδριώτη ξεχωρίζουν 

γιά τή λεπτομέρεια τους, δυό, τοΰ κ. Α. Α. Παπαδοποΰλου (Λεξικογραφι- 
κόν Δελτίον 5,129—147) καί τοΰ κ. Φ. Κουκουλέ (Άθηνά 56,310—323). 
Καί οί δυό, πιο φανερά δμως ό κ. Παπαδόπουλος, βρίσκουν δτι τό βιβλίο 
δέν έφερε κέρδος στήν έρευνα, δπως εγώ τουλάχιστον πιστεύω δτι έφερε (βλ. 
παραπάνω σελ. 353), διότι παραβλέπουν τό βασικό στοιχείο πού άνέφερα, δη
λαδή τό σκοπό πού έταξε ό συγγραφεύς στο έργο του.

“Ενα από τά βασικά σφάλματα μεθόδου τοΰ κ. Παπαδοποΰλου είναι 
δτι τό 1952 δέν άναγνο)ρίζει δτι υπάρχει γραφόμενη κοινή νεοελληνική 
γλώσσα πού έχει υιοθετήσει λόγια στοιχεία. Διερωτώμαι : υπάρχουν κατ’ αυ
τόν γραφόμενη καϋαρενονσα  καί όμιλουμένη δημοτική καί ό'χι λογοτεχνική 
νέα ελληνική ή καν νεοελληνική λογοτεχνία ; Ή  επιστημονικά βεβαιωμένη 
πραγματικότητα είναι ή εξής : 'Υπάρχει ή εθνική δημοτική γλώσσα μέ τή 
νεοελληνική λογοτεχνία γραφομένη μόνο σ’ αυτή τή γλώσσα. Ή  δημοτική 
γλώσσα είναι αυτοτελής καί αυτάρκης, αλλά έχει δάνεια από τήν καϋ·αρε\>ονσα 
καί από ξένες γλώσσες καί από νεοελληνικές διαλέκτους. Ό Παπαδόπουλος 
δνομάζει τις ξένες λέξεις τοΰ λεξικοΰ τοΰ Άνδριαηη «εκχυδαϊσμύν τής δημο
τικής» (σ. 147), δηλαδή ό κ. Π. μεταχειρίζεται έννοιες καί ορούς πού εχρη- 
σιμοποιοΰντο πριν δημιοργηθή γλωσσική επιστήμη.

Λΰο θεωρίες τοΰ κ. Κουκουλέ είναι άπορριπτέες :
1) ’Ισχυρίζεται δτι στή νέα ελληνική πρέπει νά κρατήσωμε τήν όρθο- 

γραφία (ή οποία, δπως είναι γνωστό, δέν έχει σχέση μέ επιστημονική ακρί
βεια στήν έρευνα τής ελληνικής γλώσσας ούτε μέ τήν ιστορία τής ελληνικής 
γλώσσας); Ή  μοιραία αυτή θεωρία, επιστημονικά θαμμένη σ’ άλλες χώρες, 
νά γίνεται δηλαδή έρευνα τής γλώσσας βασισμένη στο γράμμα καί οχι στο 
φθόγγο, ξαναφέρεται στήν επιφάνεια από τόν κ. Κουκουλέ.

2) ’ Ισχυρίζεται δτι ό κ. Άνδριώτης έβαλε στο λεξικό του όλες τις ξένες
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λέξεις (έτσι και ό κ. Παπαδόπουλος, σ. 142 κ. έξ.) και ότι έτσι δείχνει δ 
συγγραφεύς την μή αΰτάρκεια της ελληνικής.Ένώ δ κ. Κουκούλες έ'χει δίκιο 
σέ μερικές περιπτώσεις διαλεκτικών λέξεων πού μπορούσαν (ή έπρεπε) νά 
λείπουν, δ ισχυρισμός του στη γενικότητα του είναι δχι μόνον άβάσιμος, αλλά 
καί άντεπιστημονικός. Πρωτεύοντα ρόλο στην αναλογία δεν έχει δ αριθμός 
έτυμολογουμένων λέξεων άλλα ή συχνότητα της χρήσεως των λέξεων στη γλώσ
σα. Ή  γνώμη τού κ. Κουκουλέ δτι είναι πρόωρη ή σύνταξη ετυμολογικού 
λεξικού τής νέας ελληνικής είναι απολύτως απαράδεκτη, όταν π.χ. ή όλλαν- 
δική ή ή βουλγαρική έχουν τα ετυμολογικά λεξικά τους. ’Άλλος θά μπορούσε 
νά ισχυρισθή ότι μιά συνδετική εργασία γιά τό βίο καί τον πολιτισμό τών 
Βυζαντινών ήταν πρόωρη, αλλά εγώ επαινώ τον κ. Κουκουλέ, διότι τό επι
χείρησε’ χωρίς άλλο προώθησε την Ιδέα προς ένα Reallexikon der Byzan- 
tinistik.T0ν ιδέα τού ετυμολογικού λεξικού τής νεοελληνικής την είχε ήδη δ Γ. 
Χατζηδάκις εδώ καί μισόν αιώνα, ώστε δεν μπορεί νά είναι πρόωρο στά 1951.

ΔΗΜ. I. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ

D. J .  G eorgakas : Περί τής καταγωγής τών Σαρακατσαναίων καί τού όνό- 
ματος αυτών. Athen 1949· Ι5Ι 5>

Die mit umfassender bibliographischer Kenntnis und grosser Ge- 
wissenhaftigkeit gefiihrte Untersuchung setzt sich zum Ziele die Frage 
nach der Abstammung der Sarakatsanen und deni Ursprung ihres Na- 
mens auf Grutid der neueren Forschung, die auf Hoegs grundlegen- 
dem Werk fusst, zu untersuchen. Der Band gliedert sich in eine Abhan- 
dlung und eine Reihe von Exkursen.

Ira ersten Teil der Abhandlumg untersucht Georgakas die Frage, 
ob die Sarakatsanen urspriingliche Griechen oder grazisierte Aromu- 
nen (oder ein anderer grazisierter Volksstaram) sind.

Ira ersten Kapitel unterzicht G. die gesamte bisherige altere und 
neuere Eiteratur zu dieser Frage einer kritischen Priifung und komrat 
zu dem Ergebnis, dass die Sarakatsanen Griechen sind. Dafiir fiihrt 
er 5 Argumente an :

1. Es besteht kein Zeugnis und keine IJberlieferung dafiir dass 
die S. aus einem freraden Lande eingewandert seien;

2. die S. fiihlen sich als Griechen und verachten die Aromunen;
3. die S. haben von jeher ein von der Urawelt abgesondertes 

Leben gefiihrt, sie konnen daher nicht unter dem^Druck der Umwelt 
ihre Sprache gewechselt haben;

4 . die S.sprechen einen griechischen, und zwar nordgriechisclien, 
Dialekt, in dem sich keine Spur eines aromunischen Einflusses auf 
Lautgestalt und Formenbildung feststellen lasst; das angeblich aro«
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munische Element des Wortschatzes erweist sich teils als gemeingrie- 
chisch (und nicht spezifisch rumanischen, sondern lateinischen, italieni- 
sclien und sostigen romaniscben Ursprungs) teils als gemeinbalkaniseh;

5. die Volkskunst der S. ist grieckisck; in Tracht und Wohnung 
unterscheiden sie sich von den Aromunen.

Im zweiten Kapitel untersucht G. die Frage, ob die S. die Nach- 
fahren eines schon im Alterum nomadisierenden griechischen Stam* 
messind, oder ob sie erst in neuerer Zeit die Sesshaftigkeit aufga- 
ben. Die erste Ansicht wurde zuletzt von Hoeg vertreten. G. halt 
dem u. a. entgegen, dass die S. nach ihrer eigenen Uberlieferung 
einst Dorfbewohner waren und sich nach Sesshaftigkeit sehnen, wah- 
rend ein von alters her nomadisches Volk sich nur nach der Frei- 
lieit des Ilirtenlebens sehnen wurde; dass bekanntlich viele Dorfer 
verlassen wurden und die Bevolkerung nomadisch wurde; die Spra- 
che der S. ist ein nordgr., spezifisch epeiroritischer Dialekt; waren die 
S. die Nachkommen eines altgro Stammes, miisste ihre Sprache Ar- 
chaismen aufweisen wie die Sprache der Tsakonen.

I111 dritten Kapitel untersucht G. die bei den S. umgehenden Uber- 
lieferungen iiber ihre Urheitnat; aus den mannigfaltigen und ver- 
schiedenartigen Aussagen zieht er den Schluss, dass die S. von vie· 
len Jahrhunderten die gebirgigen Teile Griechenlands zum Aufent- 
halt batten und dass sie spater auch in der Nahe der von ihnen nam- 
haft gemachten Orte Sakaretsi, Sirako usw. lebten; ihre Angabe, dass 
sie ihre Dorfer zur Zeit Ali Paschas verlassen hatten, konne nicht zu- 
treffen, da ihr Nomadendasein schon vor dieser Zeit bezeugt ist bzw. 
gefolgert werden kann; dieser Teil ihrer Uberlieferung konne nur da- 
hin gedeutet werden, dass sie zur jener Zeit die in jener Gegend ge- 
legenen Weideplatze aufgeben mussten und dass moglicherweise ein 
Teil der Einwohnerschaft jener Orte sich ihnen anschloss. Die Anga* 
be, dass sie aus Sakaretsi stammen, ist ebensowenig glaubwurdig wie 
die, dass sie aus Sirako stammen; diese IJberlieferung habe eine volks- 
etymologisclie Verbindung dieser Dorfnamen mit der Stammesbezei- 
chnung zum Ursprung, ihre Mundart erlaubte jedocli die Annahme, 
dass sie aus Epeiros stammen. Uber den Grund fur die Aufgabe der 
Sesshaftigkeit stellt G. vernunftigerweise keine Vermutungen an.

Ini zweiten Teil seiner Abbandlung versucht G. die Klarung der 
Herkunft des Namens S a ra k a tsa n o i. Zuerst unterzieht G. die bisher 
unternommenen Erklarungsversuche (zwolf an der Zahl) einer kriti- 
schen Untersuchung; er lehnt sie alle ab und hebt m. E. mit Recht 
hervor, dass sie sprachwissenschaftlich nicht stichhaltig sind; kein
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Etymon ist einfach und evident, denn kein Erldarer commt ohne ge- 
wagte Hypothesen aus; ferner lassen die vorgeschlagenen Etymolo· 
gien das Nebeneinander der Typen K a ra k a tsa n o i und S a rak a tsa n o i 
sowie die Typen mit dem Suffix ·a io i  unerklart. Alsdann entwickelt 
G. seinen eigenen Vorschlag, den er durch ein reichhaltiges Material 
an Parallelbeispielen fur die lautlichen Ersckeinungen und die Bil- 
dungsformen unterbaut. Ohne auf Einzelheiten einzugelien, sei ge- 
sagt, dass G. (m. E. liberzeugend) darlegt, dass es sich bei Saraka· 
t sa n o s  und K ara k a tsan o s  um Familiennamen liandelt, die nacli auch 
sonst im Griechischen iiblichen Muster gebaut sind, belegt sind und 
nocli heute vorkommen, ebenso. wie das Simplex K a tsa n o s , Ebenso 
ist K a tsa n a io i  ein Familienname vorkommenden Typs, wie Verf. aus 
giebig belegt. Inbesondere sind Familiennamen dieses Typs {-aioi) 
bei den Sarakatsanem selber vorherrschend. Die Schwierigkeit sche- 
int mir jedoch darin zu liegen, dass dieser Familienname zum Volks- 
namen geworden ist. Verf. weiss zwar zahlreiche Beispiele fur gr. Fa- 
miliennamen aus Volkernaraen und fiir Familiennamen vom Typ 
■aioi als Ortsnamen aufzufiihren, aber kein Beispiel fiir die direkte 
Entwicklung vom Familiennamen (bzw. Sippennamen) zum Volker- 
namen. Verf. nimmt hier mit Chatzidakis an, dass der Name einer be- 
sonders zahlreiclien Sippe bei der Aufgabe der Sesshaftigkeit verallge- 
,meinert wurde. Jedenfalls aber liefert er der Etymologie eine elegante 
und mit den Gesetzen der gr. Namenbildung iibereinstimmende Lo- 
sung, die auch die V ielgestaltigkeit des Namens erkliirt. Verf. hebt fer- 
nerhin m. E. mit Recht den griechischen Charakter des Namens her- 
vor (obwohl c a ra  , sa ri- und das Stammwort des Familiennamens ka· 
t sa n o s  turkisch sind [die Beziehung zu κασανός «μαύρος ανοικτός» will 
mir nicht recht einleuchten]), denn alle Elemente sind eingebiirgert 
und der Namenstyp griechisch.

Im zweiten Teil seines Buches (S. 65 ff.) bringt Verf. zahlreiche 
nicht unwesentliche Erganzungen und Zusatze zu den beiden Teilen 
seiner Abhandlung. Besonders wichtig sind hier die Exkurse, in de- 
nen der aromunische Ursprung griechischer Worte diskutiert wird, 
die von einigen Autoren als Beweis fiir den aronunischen Ursprung 
der S. angefiihrt werden, denn von den Argumenten, die Verf. im er- 
sten Teil seiner Abhandlung fur das Griechentum der S. anfiihrt, sind 
die sprachlichen die gewichtigsten.

Fiir eine ganz betrachtliche Anzahl dieser Worte weist Verf. 
iiberzeugend die Unmoglichkeit aromunischen Ursprungs nach; frei- 
lich hatte man in einigen Fallen eine grossere Ausfahrlichkeit ge-
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wtinscht; storend ist das vielfache Fehlen der Bedeutungsangabe. (An- 
genommen, die S. batten erst vor so kurzer Zeit die Sprache gewe- 
chselt, dass noch Spuren ihrer alten [aromura.] Sprache festzustellen 
waren, dann wiirde man erwarten, i .  Spuren da von bei den Pronomi- 
na, Zahlworten und Verwandtschafts bezeichnungen zu finden, 2. im 
Flexionssystem der angenommenen Sprache auf ein Wuchern von A- 
nalogie bildungen und widersprechender Vereinfachungen zu stossen. 
Beides ist in den von Hoeg publizierten Texten und seiner Gramma· 
tik nicht festzustellen. Nimmt man aber an, dass die S. vor so langer 
Zeit das Gr. erlernt haben, dass sie genau die gleiche Sprache spre- 
chen wie ihre Umwelt, dann haben auch Lehnworte aus dem Ruma- 
nischen keinen Indizienwert mehr, sondern sind genau so zu beurtei- 
len wie die entsprechenden Lehnworter in den nachstverwandten gr. 
Mundarten von Epeiros).

W ichtig ist auch der auf Grund des reichen Materials des Histo- 
rischen Neugriechischen Worterbuchs gefiihrte Nachweis, dass v ia - 
c h o s  ein landlaufiges appellativum geworden ist mit verschiedener Be- 
deutung («Hirte», «Bauer», «Tolpel», «Fremdling») und nicht ohne wei- 
teres als Beweis fur nationale Zugehorigkeit angesehen werden kann.

Wenn ich dem Verf. aucb nicht in alien seinen Schlussfolgerun- 
gen zu folgen vermag, so ist doch kein Zweifel, dass sein Buch als 
ein bedeutender Beitrag zur Sarakatsanenfrage, zu gelten hat' Eine 
unfangreiche Bibliographie eine kurze Zusammenfassung in englischer 
Sprache und ein sorgfaltig gearbeiteter Index beschliessen das Werk 
Munchen

W. TH. ELW ERT

Έδημοσιεΰθη στη Byzantinische Zeitschrift 46 (1953) 397—399.

G eorgak a s (D em .) :  Sur 1’origine des Sarakatsane'i et Petymologie de 
leur nom. Athenes, 1949; in—8 , 88 p., tirage a part des A rch iv es  
fo lk lo r iq u e s  e t  l in g u is t iq u e s  d e  T h ra ce .

Notes linguisaiques, historiques et bibliographiques completant 
l ’etude du meme auteur, parue dans les A rch iv es fo lk lo r iq u es  e t  lin gu i-  
s t iq u e s  d e  T h ra ce (annee 1945—1946, tome publie en 1947; voir BBH 
1947, no 1059) sous le meme titre.

Les Sarakatsane'i, bergers nomades parlant grec, vivent disper
ses dans de vastes regions de la Grece continentale, en Thrace et en 
Bithynie, et sont consideres par les historiens roumains comme des 
Koutzovalaques (Aromunes) hellenises. Discutant les arguments invo- 
ques a Tappui de cette these qu’il qualifie de chauvine, M. Georga-
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kas presente une etymologie qui etablit l ’origine grecque de cette 
tribu. S a rak a tsa n ei et K a ra k a tsa n ei (mots designant la merae tribu) 
sont appeles les K a tsa n i  (nora de famille) blonds {sari, en turc) ou 
bruns (k ara , en turc). La forme S a rak a tsa n i provient d’une forme at- 
testee S a r(i)k a tsa n i, ou un a  a ete developpe entre les consonnes -rk^ 
par assimilation. Le suffixe grec -e i est encore une preuve qu’il s’a- 
gissait a Torigine d’un nom de famille. Cette etymologie, discutee 
dans Tetude precedente de M. Georgakas, est ici etayee par des obser
vations portant sur l ’origine, la vie et surtout le vocabulaire des Sara
katsanei', consideres corame des Grecs devenus nomades vers la fin du 
moyen age. Leur pays d’origine fut tres probablement l ’Epire, ainsi 
que leur parler le montre. Ce parler, apparente a l’epirote, appartient 
au dialecte du nord et retient un certain nombre d'elements de la koine 
antique, a cote des emprunts a la koine neohellenique et a la termino- 
logie pastorale balkanique.

Έδημοσιεύθη στο Bulletin Analytique de Bibliograpliie Hellenique 
1949 (Athenes, 1950), no. 925, σελ. 223.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τάσου Ά ΰ1. Γ ρ ιτσ ο η ο νλο υ . Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής 
Ραιδεστου (Άνάτυπον από τό Άρχεϊον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφίκοΰ και 
Γλωσσικοί Θησαυροί, τόμ. ΙΤΓ (1953). Εταιρεία Θρακικών Μελετών 
(άριθ. 21) Έν Άθήναις 1953, οχ. 8ον σελ. 179—192.

Ό ακούραστος ιστοριοδίφης και στή μελέτη του αυτή μας δίνει τό μέ
τρο τής σοβαρότητος καί έπιμελείας πού τον διακρίνει, όταν καταγίνεται μέ 
προβλήματα, πού αφορούν τήν εκκλησιαστική ιστορία τοί Ελληνισμού τής 
Τουρκοκρατίας. Ό πλούτος τής βιβλιογραφίας και των ειδήσεων, ή αυστηρή 
μέθοδος και ευθυκρισία του, μας κάνουν να χαροίμε ένα ενδιαφέρον κεφά
λαιο τής πνευματικής ιστορίας τής Ραιδεστοί. Μέ άνεση διαβάζουμε τή με
λέτη πού δεν αποτελεί μια συνηθισμένη ξερή παράθεση ονομάτων μέ χρονο
λογίες, άλλα μια ζωντανή καί πλούσια σέ ντοκουμέντα αναπαράσταση τής 
ζωής, μια αξιόλογη έκθεση, πού βάζει τά θεμέλια τοί μελλοντικοί συνθετι
κοί έργου τής έκκ?νησιαστικής ιστορίας τοί θρακικοΰ ελληνισμού.

Γ ρηγορ ίον  Ε νθ υμ ίο υ . Καταστατικόν τής δημογεροντίας Διδυμοτείχου [Άνά- 
τυπον έκ τοί «Αρχείου τοί Θρακικοΰ Λαογραφίκοΰ καί Γλωσσικοί Θη
σαυροί» τόμ. ΙΗ' (1953) Εταιρεία Θρακικών Μελετών (άριθ.22) ] Έν 
"Αθήναις 1953, 8ον σελ. 209—220.

Μέ τό καταστατικό τής δημογεροντίας Διδυμοτείχου μαθαίνουμε τον
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τρόπο της διοργανώσεως τού ελληνισμού της Θράκης στα χρόνια της σκλα
βιάς. “Οπως είναι γνωστό, οΐ ελεύθεροι κοινοτικοί θεσμοί της Τουρκοκρα
τίας έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα. Με τούς θεσμούς αύτοΰς, πού δια
τηρήθηκαν σ’ δλη τη μακραίωνη ιστορία τού έθνους, κατώρθωνε πάντοτε ό 
σκλαβωμένος ελληνισμός να βγαίνη νικητής στον αγώνα του εναντίον των ποι
κιλώνυμων εχθρών του. Γ ι’ αυτό κάθε τι πού διαφωτίζει την ιστορία τοΰ 
κοινοτικού μας συστήματος έχει σημασία και είναι εύπρόσδεκτο. Ό συγγρ. 
όμως παρέλειψε νά περιγράψη τον κώδικα, άπ’ δπου παίρνει τό πολύτιμο 
αυτό καταστατικό και ν’ άναφέρη ακριβώς τις σελίδες πού καταλαμβάνει.

Πολνδ. Π αηαχρ ια τοδούλου . Τό χρονικόν τής ΐδρΰσεως τής Εταιρείας Θρα- 
κικών Μελετών 1939 —1953 [Εταιρεία Θρακικών Μελετών (άριθ. 33)] 
Έ ν Άθήναις 1953, 8ον σελ. 16.

Στο σύντομο αυτό χρονικό για την ίδρυση και λειτουργία τής Ε τα ι
ρείας Θρακικών Μελετών εκτίθεται μέ κάθε δυνατή συντομία ή σαφήνεια ή 
πλούσια εθνική καί πνευματική δραστηριότητα τοΰ εκλεκτού αυτού πνευμα
τικού σωματείου τού θρακικοΰ Ελληνισμού. Ό  αναγνώστης βρίσκει σ’ αυτό 
συγκεντρωμένη τήν βιβλιογραφία τών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας καί τού 
περιοδικού της. Ευχόμαστε στο μέλλον νά δούμε δημοσιευμένο καί τό ευρε
τήριο τών τόμων τού «’Αρχείου», χρησιμώτατο για κάθε επιστημονική ερευνά 
σχετική μέ τήν ιστορία, γλώσσα καί λαογραφία τής Θράκης.

Β α α ίλ η  Σ ιν α π ίδ η .  Φυλετική καταγωγή, ήθη καί έθιμα τών Κατσιβέλλων 
Διδυμοτείχου Θράκης (Άνάτυπον εκ τού «’Αρχείου Θρακικού Λαογραφι- 
κού καί Γλωσσικού Θησαυρού», τόμ. ΙΗ'. Εταιρεία Θρακικών Μελε
τών (άριθ. 24)). Έ ν Άθήναις 1953, 8ον, σελ. 289—298. Προσθήκη : 
Γνώμη τού αρχιμανδρίτου Νικολ. Βαφείδη, σελ. 299—301.

Ό σ. εξετάζει τό ζήτημα τής φυλετικής καταγωγής τών Αθιγγάνων ορ
θοδόξων καί μουσουλμάνων Διδυμοτείχου καί πιστεύει, έχοντας ώς βάση τή 
διδασκαλία τοΰ καθηγητή Ν.Άνδριώτη, πόας ή αρχική τους αφετηρία είναι 
οί ’Ινδίες. Στήν ανάπτυξη τών ηθών καί εθίμων τών ’Αθιγγάνων έπρεπε νά 
μάς έδινε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω πώς δεν θά ήταν άσκοπη ή συμ
πληρωματική εξέταση τής ζωής των από λαογραφική άπο\|;η, δηλαδή ή κα
ταγραφή τών τραγουδιών τους, τών ποικίλων διηγήσειόν τους, τών λατρευ 
τικών καί λοιπών λαογραφικών στοιχείων στο ιδίωμα πού ομιλούν (τσιγγά- 
νίκα ή τούρκικα) μέ μετάφραση στήν ελληνική. Μόνον συνεχής καί πολυετής 
παρακολούθησις τής ζωής των θά διαφώτιση πολλά σκοτεινά σημεία της, 
πού ενδιαφέρουν τήν εθνολογική καί λαογραφική έρευνα.

Δημ. Ά . Π ετροπούλου ; Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων καί Βουλγάρων
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τον ΙΘ' αιώνα (Εταιρεία Θρακικών Μελέτιον (άριθ. 28)) Άθήναι 1954,
σχ. 8ον σελ. 23.

Ό  συντάκτης τοΰ Λαογραφικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας κ. Δημήτριος 
Πετρύπουλος στη σύντομη αυτή μελέτη μάς δίνει σέ γενικές γραμμές αδρή 
σκιαγραφία των πνευματικών σχέσεων Ελλήνων και Βουλγάρων στον ΙΘ' 
αιώνα. Άπό τήν μελέτη αυτή φαίνεται ή ευεργετική επίδραση τοΰ νεωτέρου 
ελληνισμού πάνω στους γείτονες Βουλγάρους, πού πήραν παιδεία και πολι
τισμέ άπό τά ελληνικά σχολεία και τούς 'Έλληνες. Είναι ευτύχημα δτι τον 
τελευταίο καιρό άρχισαν νά έξετάζωνται στον τόπο μας, οΐ επιδράσεις τοΰ 
νεώτερου Ελληνισμού πάνω στούς γείτονες λαούς τής Βαλκανικής και οΐ σχέ
σεις άνάμεσά τους. Ή  εργασία όμως τών Ελλήνων επιστημόνων θά έπρεπε 
νά έχη έδρα συστηματική και (.οργανωμένη : ένα βαλκανικό ινστιτούτο πού 
θά φρόντιζε νά έρευνα συστηματικά τήν ιστορία, φιλολογία, λογοτεχνία καί 
λαογραφία τών Βαλκανικών λαών. "Ας μήν ξεχνάμε παλαιότερες προσπάθειες 
των βαλκανικών "Ινστιτούτων Βελιγραδιού και Βουκουρεστίου. "Ας ελπίσουμε 
δέ νά δημιουργηθή στο μέλλον τό ίδρυμα τούτο, αφού εργάτες υπάρχουν ικα
νοί νά συμβάλουν στήν προκοπή του.

Π ολνδ. Π ατιαχρ ιοτοδούλου . Τά περιεχόμενα δημοσιεύματα κατά συγγρα
φείς, τών δέκα και οκτώ τόμων τοΰ ’Αρχείου τού Θρακικού Λαογραφι- 
κοΰ και γλωσσικού θησαυρού μετά τού επιτύμβιου Χρήστου Τσούντα πα
ραρτήματος ΣΤ' τόμου (Εταιρία Θρακικών Μελετών (άριθ. 29)) Άθή- 
ναι 1954, σχ. 8ον, σελ. 16.

Στο ευρετήριο τούτο βρίσκει ό αναγνώστης τά περιεχόμενα κατά συγ
γράφεις τών τόμων τού « ’Αρχείου». Τό φυλλάδιο είναι χρησιμώτατο, αλλά 
δέν μπορεί ν’ άναπληρώση τήν έλλειψη ευρετηρίου λέξεων και πραγμάτων 
τών τόμων τοΰ περιοδικού, πού επιβάλλεται νά γίνη.

Κ. Μ υρτίλου  ’Α ηοατολ ίδον  δ. φ. Κώδικες Ά ν. Θράκης (Άρχεΐον Θρα
κικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού. Εταιρεία Θρακικών Με
λετών άριθ. 30)) ’Αθήναι 1954, 8ον σελ. 63.

’Αξιέπαινη και εύπρόσδεκτη ή δημοσίευση τής πολύμοχθης εργασίας τού 
αείμνηστου Κ. Μυρτίλου Άποστολίδη. Ή  αναλυτική καταγραφή τών περιε- 
χομένων τών κωδίκων ’Ανατολικής Θράκης προσφέρει θετικές υπηρεσίες στήν 
έρευνα. Τά πνευματικά αυτά λείψανα (οΐ κώδικες) τής κοινοτικής όργανά)· 
σεως τού θρακικού Ελληνισμού, πού μέ τόσην επιμέλεια και ευσυνειδησία 
κατέγραψεν ό Άποστολίδης, ανοίγουν έναν ακόμη ορίζοντα γιά νά φωτισθή 
καλύτερα ή ιστορία τής Θράκης. "Ετσι πλάϊ στά παράλληλα δημοσιεύματα 
τών «Θρακικών» και τού « ’Αρχείου Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού
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Θησαυροί)» στέκει και ή κρινόμενη αξιόλογη μελέτη. Αισιόδοξα περιμένουμε 
καί την έκδοση του Κώδικος της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί άλλων πού 
πιθανόν νά υπάρχουν ποιος ξέρει πού παραπεταμένοι.
Σ·Δ. Θά δημοσιευθή ή μ. τοΰ κ. Ευθυμίου περί Παιδείας εν Διδυμοτείχφ.

Ά δαμ . Δ ιαμαντοηούλον . 'Η Άγχίαλος (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογρα- 
φικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμ. ΙΘ'. Εταιρεία Θρακικών Μελε
τών (άριθ. 31)) Ά θήναι 1954, σελ. 146.

"Από τά μέσα τού 6ου π. X. αΐ. ώς τά 1906 επί 2500 χρόνια, ή Άγχία- 
λος, πού από τούς βυζαντινούς χρόνους (ονομαζόταν καί Άχελός, βρέθηκε 
πάντα στις πρώτες γραμμές τού εκπολιτιστικού έργου τού Ελληνισμού στις 
ακτές τού Εύξείνου Πόντου. Μέ την οριστική καταστροφή τοΰ Ελληνισμού 
τής Θράκης από τούς αχάριστους Βουλγάρους στις αρχές τού αιώνα μας οΐ 
Άγχιαλΐτες πού γλύτωσαν αναγκάστηκαν νά καταφύγουν στήν ελεύθερη πα
τρίδα, δπου κοντά στον 'Αλμυρό τού Βόλου καί στά βόρεια τής Θεσσαλονί
κης έκτισαν συνοικισμούς μέ τό δ'νομα τής παλιάς αξέχαστης πατρίδας των. 
"Ενα από τά εκλεκτά παιδιά τής Άγχιάλου, ό μακαρίτης καθηγητής Άδ. 
Διαμαντόπουλος κατέγινε στή συγγραφή τής ιδιαίτερης του πατρίδας πού μό
λις τώρα μετά τό θάνατό του δημοσιεύτηκε στον τόμο τούτο τοΰ « ’Αρχείου 
Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησ.». "Υστερα από πρόλογο, οπού δ σ. κάνει 
λόγο γιά τήν προγενέστερη βιβλιογραφία επί τοΰ θέματος καί γιά τούς εθνι
κούς λόγους πού τον ώθησαν στή συγγραφή τού έργου, γράφει γιά τήν τοπο
γραφία καί γεωγραφία τής πόλεως καί έπειτα μπαίνει στήν εξέταση τής ιστο
ρίας της αρχίζοντας από τήν αρχή πού έκτίσθηκε ή αποικία αυτή τών Μιλη- 
σίων στά μέσα τοΰ 6ου π. X. αΐ. Ό σ. παρακολουθεί τις ιστορικές της περι
πέτειες σ’ δλους τούς αιώνες τής αρχαίας ελληνικής ιστορίας, τής ρωμαϊκής, 
τής βυζαντινής καί τής νεώτερης. Περισσότερο λεπτομερής καί διεξοδικώτερς 
είναι στά κεφάλαια τής βυζαντινής ιστορίας τής Άγχιάλου, δπου λεπτομερώς 
εκτυλίσσονται τά γεγονότα τών βουλγαρικών επιδρομών εναντίον της καί τών 
καταστροφών της. Επακολουθεί ή εξέταση τής περιόδου τής τουρκοκρατίας 
καί τελειώνει μέ τά συγκλονιστικά γεγονότα τών αρχών τοΰ αιώνα μας πού 
ήλθε καί τό τέλος της. Τό υλικό πού χρησιμοποιεί δ σ. είναι πλούσιο, ή αφή
γησή του ευχάριστη, καί ένφ τό έργο δέν παύει νά είναι επιστημονική δια
τριβή, δμως νομίζω πώς είναι προσιτό καί στούς μή ειδικούς. Ό σ. εργά
στηκε πολύ κι εκοπίασε γιά νά γράψη τήν ιστορία τής ίδιαίτερής του πατρί
δας. Τό χρέος καί ή αγάπη του στή γενέτειρα, ή νοσταλγία του γι αυτήν κι 
ό πόνος γιά τήν καταστροφή της ασφαλώς τον ώθησαν στο δύσκολο έργο του.

’Αλλά ή ιστορία τής Άχελός, δπως τά περισσότερα βιβλία τού είδους 
αύτοΰ, παρουσιάζει καί μερικά ψεγάδια. *0 σ. σέ πολλά σημεία τής αρχαίας, 
ρωμαϊκής καί βυζαντινής ιστορίας της επαναλαμβάνει, αναγκάζεται νά επα-
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ναλαμβάνη γνωστά γεγονότα, πού περιλαμβάνονται στις γενικώτερες ιστορίες, 
όπως π. χ. τού Κ. Παπαρρηγοπούλου. Έδώ νομίζω ότι ό σ. έπρεπε νά είναι 
συντομώτερος. Μπορούσε ν ’ άφηγήται μονάχα τά γεγονότα εκείνα, όπου η 
Άγχίαλος παίζει κάποιο ρόλο η μπορεί νά έπαιξε χωρίς ν’ άναφέρεται στις 
πηγές. Ή  περίοδος της τουρκοκρατίας έπρεπε νά χωριστή σέ ιδιαίτερα κεφά
λαια καί όχι νά έξετάζωνται μαζί υλικά, πνευματικά, κοινοτικά κ. ά. ζητή
ματα. Τέλος ό σ. γράφει λίγα γιά την πλούσια λαογραφία τής πατρίδας του.

’Άλλο ελάττωμα τού έργου είναι ή έλλειπής αναγραφή πολλών παραπομ
πών, αρκετά εκφραστικά σφάλματα, ή έλλειψη βιβλιογραφικού πίνακος στην 
αρχή ή στο τέλος, καί ευρετηρίου ονομάτων καί πραγμάτων. Παρ’ όλες όμως 
αυτές τις ελλείψεις τό έργο δεν παύει νά άποτελή αξιόλογη συμβολή στήν ιστο
ρία τής Άγχιάλου.

Γ ρηγορ ίου  Ε νθ υμ ίο υ . Αρχαιολογικά — Λαογραφικά Διδυμοτείχου [Άρ- 
χεΐον Θρακικοΰ Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμ. ΙΘ' Ε τα ι
ρεία Θρακικών Μελετών (άριθ.32) ], Άθήναι 1954, σελ. 15.

Ό συγγραφεύς άσχολεϊται 1) μέ δυο ενεπίγραφους λίθους από τήν 
Τραϊανούπολη. Ή  πρώτη επιγραφή ανάγεται κατά τον συγγραφέα στο τέλος 
τού 2ου μ. X. αι. κ’ ή δεύτερη στον 4ον αι. ’Απ’ αυτές ή πρώτη είναι άξιο- 
λογώτευη, γιατί διαφωτίζει καλύτερα τό όνομα τής πόλεως καί άνασκευάζει 
τή γνώμη ότι τάχα τά ερείπια κοντά στή Βερόη Τραϊανουπόλεως έχρησιμο- 
ποιήθηκαν γιά τήν επισκευή τών φρουρίων τών Φερρών καί τής Αίνου. Στο 
2ο) μέρος τής μελέτης του ο συγγραφέας πραγματεύεται γιά διάφορα όσ
τρακα από τον Δορίσκο, μιά από τις αρχαιότερες πόλεις στή μεσόγαια τής 
Θράκης, πού βρίσκονταν προς τή δεξιά όχθη τού "Εβρου. ’Από τά όστρακα 
πού περιγράφονται συμπεραίνεται, πώς πρόκειται γιά παμπάλαιο θρακικό 
συνοικισμό τών προϊστορικών χρόνων, πού χρειάζεται ιδιαίτερη σκαφική 
ερευνά, Τό 3ο) τέλος μέρος τής τής μελέτης του δ συγγραφέας αφιερώνει στο 
έθιμο τού Κιοπέκ Μπέη, πού συνηθίζεται στο Διδυμότειχο καί σ’ άλλες θρα- 
κικές πόλεις, όπως στό Όρτάκιοϊ (βλ. Πολυδ. Παπαχριστοδούλου. Τά Δη- 
μήτρια. Άρχεΐον τού Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 
τόμ. ΙΕ') καί αποτελεί κράμα, λέγει, τών καλογήρων τής Βιζύης (βλ. Γ. Βι- 
ζυηνού. Οί καλόγηροι καί ή Διονυσιακή λατρεία εν Θράκη, Θρακική Έπε- 
τηρίς, 1897) καί τού Μπέη τού Όρτάκιοϊ. Πραγματικά πρόκειται γιά μιά 
λαϊκή εύετηρική εορτή σημαντικώτατη, πού ενώ προσεκτικά τήν περιγράφει 
ό κ. Ευθυμίου, όμως ξεχνά νά μάς πή πότε ακριβώς γίνεται. Αυτό βέβαια 
μπορεί νά είναι πασίγνωστο, άλλα ό συγγραφέας οφείλει νά λαμβάνη ύπ’ 
όψιν καί τον πιο αμύητο σ’ αυτά άναγνοόστη. ’Έπειτα καλόν θά ήτο ν ’ άπέ- 
φευγε τολμηρές συσχετίσεις μέ τήν αρχαία ελληνική λατρεία καί μυθολογία, 
πού τις κάνει κατά δογματικό τρόπο, καθώς καί τις επικίνδυνες ερωτήσεις
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και υποθέσεις, δπως π.χ. τις σχετικές μέ τό κάψιμο τού καλύμματος του Μπέη 
πού μπορεί νά οδηγήσουν σέ σφαλερά συμπεράσματα και παιδαριώδεις ερμη
νείες ικανές νά κλονίσουν τη σοβαρότητα της αξιέπαινης εργασίας του.

Σ άββα  Ί ω α ν ν ίδ η . 'Ιστορία της Βιζΰης ’Ανατολικής Θράκης έπιμελεία ΓΙο- 
λυδ. Παπαχριστοδούλου [Άρχεΐον Θρακικού Λαογραφικοΰ και Γλωσ. 
Θησαυρού Εταιρεία Θρακικών Μελετών (άριθ·33)] Άθήναι 1954, σελ. 20.

Ή  ιστορία τής Βιζΰης, πού γράφτηκε στα 1886 από το δάσκαλο Σάββα 
Ίωαννίδη και βρέθηκε στον ύπ’ άρίθ. 434 φάκελλο τής Βιβλιοθήκης τής Βου
λής, αποτελεί ενδιαφέρον κείμενον τής ιστορίας τής θρακικής αυτής περιοχής 
και αναπληρώνει εν μέρει την έλλειψη, πού σημείωσε ή απώλεια των κοινο
τικών κωδίκων τής Θράκης. ’Αξιόλογο είναι προ πάντων τό β' μέρος μέ τον 
τίτλο : «Ή  παρούσα κατάστασις Βιζΰης και τής περί ταΰτην χώρας», πού 
εποτελεΐ αυθεντικό ντοκουμέντο χρησιμώτατο για την ιστορία τής Βιζΰης στα 
νεώτερα χρόνια. ’Άν ό ερευνητής θά σταθή κάπως επιφυλακτικός δσον αφόρα 
την επιστημονική ακρίβεια τοΰ πρώτου μέρους τής «'Ιστορίας τής Βιζΰης», 
όμως δταν θά διαβάση τό β' κεφάλαιο, θά κλείση τό φυλλάδιο ικανοποιημέ
νος γιά τις πληροφορίες τοΰ συγγραφέως καί τά συστατικά του δεδόμενα, 
πού αφορούν τήν εκπαιδευτική κατάσταση τής πατρίδος του.

Δ. ΟΙ.

Πέτρον Ά ξιώ νη  « ‘Η Θ άσος» Θ εσσαλον ίκη . 1954.

Εσχάτως ό Πέτρος Άξιώτης (ψευδώνυμο τοΰ γνωστού δικηγόρου τής 
Θεσσαλον. Πέτρου ’ΑΕιωτίδη) έθεσε σέ κυκλοφορία ένα σΰγγραμά του αφιε
ρωμένο στο ωραίο ελληνικό νησί—-τή Θάσο. Μυθολογία, ’Αρχαιολογία, ιστο
ρία, στατιστική, περιγραφή καί λαογραφία, παρελαύνουν τό ένα μετά τό 
άλλο σ’ αυτή τήν αξιόλογη μελέτη του. Ό συγγραφεύς χειρίζεται τό θέμα 
του μέ μεγάλη μαεστρία, ευσυνειδησία καί αντικειμενικότητα. Εκείνο δμως 
πού κάνει εντύπωση στον αναγνώστη είναι ή στοργή καί ό ανυπόκριτος εν
θουσιασμός γιά τό ωραίο αυτό νησί. Θάλεγε κανείς, δτι δ συγγραφεύς ιστο
ρικός καί συγχρόνως ποιητής πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν Άδριανοΰ- 
πολι καί τοδρα πώς ζή στή Θεσσαλονίκη άλλ’ δτι από νήπιο καί ώς τήν τω
ρινή προχωρημένη ηλικία του, δέν απομακρύνθηκε ούτε στιγμή από τό αγα
πημένο του νησί, πού κυριολεκτικούς τό λατρεύει.

Καθώς είναι γνωστό τό «Άρχεΐο» ιδιαιτέρως ενδιαφέρεται γιά τή λαο
γραφία τών Νέων Χοορών. Καί σ’ αυτό τό κεφάλαιο ό Π. Α. δέν καθυστε
ρεί. "Ενα κεφάλαιο (σελ. 155—160) είναι αφιερωμένο στά δημοτικά τρα
γούδια τής Θάσου. Τά περισσότερα—μέ μικρές παραλλαγές—είναι πανελλή
νια. ’Απόδειξη δτι ή Θάσος ποτέ δέν έπαυσε τον μακραίωνο καί πολυκύ
μαντο εθνικό της βίο νά θεωρή τον εαυτό της αναπόσπαστο τμήμα τής με
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γάλης Ελλάδος. "Ενα όμως ποίημα από αυτά έχει καθαρώς τοπικό χρώμα. 
Είναι χαριτωμένο πράγματι. Τό αντιγράφουμε :

Της λυγερής to φόρεμα, τής νύφης τό φουστάνι 
δέκα κορίτσια τορραβαν και δεκαοχτώ ραφτάδες.
ΚΤ ένα κορίτσι παχουλό ράβει καί τραγουδάει 

—"Οσα πλουμίδια, νΰφη μου, έχει τό φόρεμά σου, 
τόσα νάν’ τά χρόνια σου καί τόσα τά καλά σου.

— ’Εδώθε ήρθα για νά μείνω 
Νά ριζοόσω νά βλαστήσω 
Καί κλωνάρια νά γιομίσω,
Νάν’ ή νΰφη Ζαχαντράκι 
Κι’ δ γαμπρός χρυσό γεράκι.

"Αν δ Πέτρος Άξιώτης έφρόντιζε νά παρασημάνη τό θρακικό αυτό 
τραγούδι, ή εργασία του θά ήταν τέλεια.'Ο συμπαθητικός συγγραφεύς δρα- 
ματίζεται, δτι ή σημερινή Θάσος μια μέρα θ ’ άντικαταστήση την παλιά της 
αίγλη, φήμη καί μεγαλείο."Ας ευχηθούμε τ’ όνειρό του νά πραγματοποιηθή 
πολύ γρήγορα.

Δ. Κ. ΒΟΓΑΖΛΗΣ Δ· ΙΜ·

ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ κ. ΠΟΛ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Άπ,6 μ ιά  ο μ ιλ ία  το ν  κ . Μ αρκάκη  σ τ ις  17 -11-54 στη  Σ τέγη  Γ ραμμάτω ν  

Κυρίες καί κύριοι,
Ή  σημερινή παρουσίαση τών νέων βιβλίων έχει εντελώς ιδιαίτερο εν

διαφέρον γιατί αυτά είναι, στην ολότητά τους, σχεδόν πνευματικά προϊόντα 
λογίων μας τής Ελληνικής επαρχίας καί τού έξω Ελληνισμού. Λέω σχεδόν, 
γιατί θά μιλήσουμε καί γιά τά τελευταία βιβλία τών κ. κ. Π. Παπαχριστο- 
δρΰλου καί Σολσμωνίδη, πού σάν λόγιοι είναι εγκατεστημένοι στην ’Αθήνα, 
αλλά άν ρωτήσουμε όμως την καρδιά τους καί τό έργο τους, κ’ οί δυό τους 
εξακολουθούν νάναι σάν τούς άλλους, δ ένας Θρακιώτης κ’ δ άλλος Σμυρνιός.

Οΐ περιστάσεις μπορεί ν’ αύξομειίονουν τά όρια τής Ελλάδας, καί ή πο
λιτική νά επαυξάνει ή νά λιγοστεύει τις εθνικές μας διεκδικήσεις ανάλογα μέ 
τήν ανάγκη τών τρεχούμενων σκοπιμοτήτοκν. Γιά κάθε όμως "Ελληνα, νομίζω 
εγώ, τά όρια, τά ’Εθνικά τής Ελλάδας, είναι εκείνα, πού ή τρισχιλιόχρονη 
ιστορία της τής έξεχώρισε. ’Έτσι μιά χώρα Ελληνική, πού σήμερα έπαψε 
νάναι, δεν πρέπει νά τήν διαγράψουμε από τό εθνικό χάρτη τής καρδιάς καί 
τού νού μας. ’Αντίθετα καθήκον μας είναι νά τήν διατηρήσουμε δλοζώντανα 
στήν μνήμη καί τήν δική μας καί τών έπιγενεστέρων.

"Οταν πρυτανεύει μιά τέτοια αντίληψη σ’ όλους μας, δεν μπορούμε, παρά 
μέ βαθειά συγκίνηση, νά παρακολουθούμε τό έργο εκείνων, είτε άτομα είναι, 
είτε οργανώσεις, πού άγωνίζουνται νά διασώσουν τά πνευματικά καί εθνικά
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κατάλοιπά μας πατρίδων για νά διατηρούμε τούς ηθικούς τίτλους κυριότητα 
πάνω σ’ αυτές πού μάς έχει μεταβιβάσει ή ίδια ιστορία μας.

Νομίζω πώς έπρεπε νά κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή, προκειμενού σέ 
συνέχεια, νά μιλήσω γιά τά βιβλία των κ. κ. Πολ. ΓΙαπαχριστοδούλου και 
Χρήστου Σολομωνίδη, γιατί καί των δυονών οί πνευματικές προσφορές δέν 
αποβλέπουν μόνο σέ καλολογικές επιτεύξεις, αλλά υπηρετούν καί μια εθνική 
σκοπιμότητα. Ό  κ. Πολ. Παπαχριστοδοΰλου είναι βέβαια γνωστός, σάν λο
γοτέχνης, αλλά περισσότερο σάν ένας ακούραστος Θρακιώτης επιστήμονας 
καί αγωνιστής, πού σαράντα καί πλέον χρόνια έχει εντάξει τον εαυτό του 
καί τις ΐκανότητές του στο νά διασώση καί να άξιοποιήση δ,τι πνευματικό, 
δ,τι ιστορικό, δ,τι λαογραφικό καί γλωσσολογικό άπόμεινε τού ξεκληρισμέ
νου Ελληνισμού, πού ήκμαζε στή Θράκη. Δέν είναι τής αρμοδιότητας μου 
νά κρίνω απ’ εδώ, τον επιστήμονα φιλόλογο. Μπορώ δμως, νά μιλήσω για 
τον λογοτέχνη, Κι’ αμέσως, θά κάνω μιά διαπίστωση πού είναι θλιβερή, 
αλλά από τά πράγματα πέρα ώς πέρα αληθινή :

Τό λογοτεχνικό του έργο δέν έχει καλοπροσεχθή ούτε άξιοποιηθή δσο τού 
άξιζε. ’Ίσως γιατί ό ζωηρή καί πληθωρική του δραστηριότητα στο νά διά
σωση δ,τι υπάρχει Θρακικό, νά έπεσκίασε τον σεμνό καί αθόρυβο λογοτέχνη. 
’Αλλά είναι γεγονός πώς σ’ αυτό συνέτεινε καί μιά κακή κριτική νοοτροπία 
πού επικρατεί σχετικά μέ τό είδος τής πεζογραφίας πού καλλιεργεί.

"Αν ρωτήσω κάποιον άνθριοπο τών γραμμάτων μας, πού νάχη τήν πιο 
έγκυρη γνώμη, τί ιδέα έχει γιά τήν λογοτεχνική εργασία τού κ. Π. Παπα- 
Χριστοδούλου είμαι βέβαιος, πώς θά πάρω τήν εξής απάντηση:

«Ό  κ. Π. Παπαχριστοδούλου άσχολεΐται μέ τό διήγημα, μά αυτό δέν 
είναι παρά ηθογραφίες μέ περιορισμένη ακτίνα, γιατί έχουν τοπικό ενδια- 
φέρο. Δηλ. στο λογοτεχνικό του έργο τού προσάπτουν δυο μειονεκτήματα. 
Τό πώς γράφει ηθογραφία καί πώς δλα τά θέματά του ξετυλίγουνται απο
κλειστικά στά μέρη τής Θράκης.

Νά μοΰ επιτρέψετε νά μή συμφωνήσω καθόλου, μά καθόλου, πώς πρό
κειται περί μειονεκτημάτων.

Πιστεύω γιά τήν αντίληψη τών κριτικών μας, δτι ή ηθογραφία είναι 
κατώτερο είδος πεζογραφίας, πώς είναι ή ύπ’ αριθμόν 1 μεγάλη τους πλάνη.

”Αν εξετάσουμε ολόκληρη τήν νεοελληνική πεζογραφία στά καθέκαστά της 
καί σάν σύνολο, μέ ευκολία θά διαπιστώσουμε, πώς αυτή είναι ι’ιθογραφική.

’Άς τήν δούμε άπ’ τήν αρχή της.Ό Π. Καλλιγάς, δ Βιζυηνός,ό ΓΙαπαδια- 
μάντης, δ Καρκαβίτσας, δΞενόπουλος, είναι ηθογράφοι. "Αν προχωρήσουμε 
στούς νεώτερους, δ Μυριβήλης, δ Βενέζης τό ίδιο, δ Καζαντζάκης, πού γ ι’ 
αυτόν τόσος θόρυβος γίνεται στο εξωτερικό, επίσης, κι’ άν θέλετε νά προχω
ρήσουμε ακόμα καί οΐ εκπρόσωποι τής νεώτερης γενιάς κι’ αυτοί ηθογράφοι 
είναι. Κι’ δλους αυτούς δέ μπορούμε νά τούς κατακρίνουμε. 'Η ηθογραφία
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στήν πεζογραφία μας δεν είναι κάτι τό επίκτητο, άλλα τό έμφυτο. Αυτό ακρι
βώς πού της δίνει την ιδιομορφία της. Πηγάζει απ’ αυτή την ψυχοσύνθεση 
μας, τό περίγυρό μας και τις συνθήκες πού ζοΰμε.

Ό "Ελληνας σαν ψυχοσύνθεση είναι μια περίπτωση απλή, χωρίς βάθος, 
χωρίς τρικυμισμούς. Ό ψυχικός του κόσμος είναι οικοδομημένος από μονο
λιθικά και μέ λεία επιφάνεια συναισθήματα καί συγκινήσεις, πού ένώνουν- 
ται μεταξύ τους, δίχως ν’ αφήνουν χάσματα. Τ’ αντίθετο ακριβώς συμβαίνει 
μέ τον εξτοτερικό μας κόσμο. Αυτός είναι ποικίλος και πλούσιος.

Ζοΰμε μέσα σέ μια φύση πού είναι ένα μεθύσι από φώς και χρώμα, 
όγκους και επίπεδα άλληλοεναλλασσόμενα καί πότε επαναλαμβανόμενα. Κι’ 
έπειτα ή ζωή μας είναι πλημμυρισμένη από συνήθειες, νοοτροπίες, παραδό
σεις, εκδηλώσεις καί πολυκύμαντο καί σκληρό αγώνα επιβίωσης, πού οφεί
λονται στύν μακραίωνα βίο τής φυλής μας καί στον κακοτράχαλο, άλλα καί 
αφάνταστα ωραίο τόπο πού ζοΰμε. Είναι λοιπόν φυσικό τις έντονες συγκινή
σεις καί τά συγκλονιστικά μας βιώματα νά μάς τά δίνει ό εξωτερικός μας κό
σμος κι’ όχι δ εσωτερικός μας. Πώς λοιπόν νά μην είμαστε όλοι μας ηθο
γράφοι ; Βέβαια θά πέφταμε στο άλλο άκρο, αν ισχυριζόμαστε, πώς τό 
άπαντο είναι ή ηθογραφία μέ την έννοια τής ξερής άπεικόνησης τού εξωτε
ρικού μας κόσμου. "Ενα καλό αφήγημα, εκτός από την μαστορεμένη σμί- 
λεψη τής φράσης του, τού ύψους του καί όλων τών άλλων αναγκαίων συ
στατικών του, θά πρέπει νά μάς δίνει τούς ήρωές του, πραγματικούς ανθρώ
πους μέ ευδιάκριτο τον χαρακτήρα τους καί όλοκληροαμένο καί συνεπή τον 
εσωτερικό τους κόσμο. Στη πεζογραφία μας επομένως—καί γιατί όχι καί σέ 
κάθε άλλη εθνική πεζογραφία—δ'λα αυτά αποτελούν αναγκαία παρεπόμενα, 
αλλά τό βασικό στοιχείο είναι ή ηθογραφία.

Τώρα ερχόμαστε στο άλλο μειονέκτημα, πού δέν είναι κι’ αυτό μειονέ
κτημα. "Οτι τά θέματα τού είδους αυτού έχουν τοπική κυρίως ιδιομορφία. 
Δηλ. άναφέρονται αποκλειστικά σέ μιά περιοχή τής Ελλάδος. Αυτό νομίζω, 
πώς είναι ένα φυσικό επακόλουθο τής ηθογραφίας. "Οταν αυτή συνθέτεται 
κυρίως μέ εντυπώσεις καί συγκινήσεις από τον εξωτερικό μας κόσμο, είναι 
φυσικό νά τις αντλούμε άπ’ εκείνες πού έντονώτερα καί συγκλονιστικότερα 
δοκιμάσαμε σ’ έναν ορισμένο τόπο. "Οταν λοιπόν αυτές τις επαναφέρουμε 
στήν επιφάνεια, σάν διήγημα ή σαν μυθιστόρημα ή σάν ενα άλλο όποιο» 
δήποτε αφήγημα, είτε αυτούσιες είτε αλλοιωμένες, είτε διαφορετικά ανεπτυ
γμένες, πρέπει νά τις τοποθετήσουμε στο φυσικό τους κλίμα καί στήν δική 
τους σκηνογραφία, πούναι ό τόπος άπ’ όπου τις αντλήσαμε. ’Έπειτα δέν 
πρέπει νά ξεχνάμε καί κάτι άλλο, ότι τώρα τελευταία κι’ εμείς οί "Ελληνες, 
γενήκαμε κοσμοπολίτες, ενώ πριν δεκαπέντε χρόνια όλοι μας, λίγο πολύ, είμα
στε επαρχιώτες. Γι’ αυτό ο Ξενόπουλος είναι Ζακυνθινός, δ Μυριβήλης Μυτι» 
ληνιός, δ Κρυστάλης Ήπειροδτης, κι’ δ Παπαχριστοδούλου Θρακιώτης.
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"Αφού λοιπόν ή πεζογραφία μας είναι ηθογραφική, γιατί να καταλογί
ζουμε μόνο στον Παπαχριστοδουλου, σαν ψεγάδι, τό ότι είναι ηθογράφος ; 
”Αν θέλουμε να τον κρίνουμε, πρέπει νά εξετάσουμε, μέσα σ’ αυτό τό είδος, 
τί ποιοτικά μάς προσφέρει.

Φυσικό θάταν, αυτό, νά τό κάνω εγώ, τώρα, πάνω στο συνολικό του 
λογοτεχνικό έργο. Δυστυχώς ό χρόνος κι3 ό σκοπός τής ομιλίας μου δεν μου 
τό επιτρέπει. ’Αλλά και από την τελευταία του συλλογή πού κυκλοφόρησε 
«ΧριστούγενναΛευκά», μπορούμε νά σχηματίσουμε μια ιδέα. Τά περισσότερα 
από τά 13 διηγήματα πού περιλαμβάνει αυτή ή συλλογή του είναι νοσταλγι- 
κές αναπολήσεις του τό πώς περνούσε παιδί, τ'ις άγιες μέρες τών Χριστου
γέννων στήν πατρίδα του. Τό καθένα είναι ένα ά'ρτιο διήγημα από άποψη 
αρχιτεκτονικής. Κι3 είναι ένας ά'ριστος αφηγητής.

Μέ μιά ωραία και ρέουσα δημοτική γλώσσα κ3 ενα ύφος λιτό και πα
ραστατικό ξαναζωντανεύει πρόσωπα, τόπους κ’ εποχές κι" όχι μόνο καταφέρ
νει νά μάς μπάση μέσα στο κλίμα τους, άλλα και ν3 αναπνέουμε τήν άτμό- 
σφαιρά τους. Μάς κάνει και μάς συμμέτοχους τών νοσταλγιών του, τών άνα- 
μνήσεών του καί τής αγάπης του προς ένα "Ελληνισμό, πού πιά, σ3 εκείνους 
τούς ευλογημένους τόπους, δεν υπάρχει.

Τά πρόσωπα πού δρουν στά διηγήματά του, δεν χρειάζονται βέβαια φροϊ- 
διστικές ικανότητες γιά νά τά καταλάβουμε. Είναι απλοί άνθρωποι, ολοζώ
ντανοι μέ συνέπεια καί ψυχογραφική όλοκλήρεοση καί γι’ αυτό αληθινοί».

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (1954 ΑΘΗΝΑΙ)

Ό νέος τόμος τών Θρακικών Χριστουγεννιάτικων διηγημάτων τού Πολ. 
Παπαχριστοδουλου δέν μάς καταπλήσσει, γιατί ξέρουμε τό δημιουργό αύτρ 
τής Θρακικής διηγηματογραφίας, πού δσο συχνά κι άν ζωγραφίζη τή Θράκη 
τήν εποχή αυτή τού δριμύτατου χειμώνα, δσο κι άν επαναλαμβάνη τούς ίδ ι
ους πίνακες, δμως ουδέποτε μοιάζει ή μιά εικόνα του τήν άλλη.

Αυτή ή ευχέρεια νά καταπιάνεται τό ϊδιο θέμα καί νά μάς τό παραδίνη 
μέ διάφορο τρόπο, πού νά ξεχωρίζη καί νά μή κουράζη, είναι μοναδική. Ό 
μακαρίτης Τραυλαντώνης κάπου γράφοντας γιά τον Παπαχριστοδουλου είπε 
δτι δ ηθογράφος αυτός είναι μοναδικός στις ζωγραφιές του, πού ποτέ δέ μοι
άζουν συναμεταξύ τους, ενώ είναι τό ’ίδιο θέμα : Χριστουγεννιάτικο χιόνι, πα- 
γεονιά καί έθιμα Χριστουγεννιάτικα J).O  Χατζηκυριάκος Γκίκας είπε σέ μιά 
κριτική του πώς τά διηγήματα τού Θράκα διηγηματογράφου είναι φέτες ζωής, 
είναι δημιουργήματα λαϊκής τέχνης, παρμένα από τά δημιουργήματα τού 
λαϊκού τεχνίτη3).Ό  Παπαχριστοδούλου είναι εύκολος στό γράψιμό του. Παίρ-

1) Εκπαιδευτικά Χρονικά τόμ. Β' έτος 1934—35.
2) Βλ. Διηγήματα Π. Π., Τά περασμένα στη Θράκη 1939. ’Λάήνα.
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νει ένα λαογραφικό θέμα, τό ρίχνει μέσα στη ζωή της φαμίλιας, τού δίνει 
χρόνο καί χώρο καί το υψώνει στο νόημα της τέχνης. Τις ημέρες αυτές ακόυσα 
νά διαβάζεται από τό Ραδιοφωνικό σταθμό ένα του διήγημα πρωτοχρονιά
τικο. Έθαΰμασα την ευκολία του νά προσαρμόζη τό λαογραφικό θέμα τής 
κατασκευής του αργαλειού από τό γέρω-Άναγνώστη, τον 'Ομηρικό γέροντα, 
πού γέννα σέβας, ως δώρο στην εγγονούλα του πρωτοχρονιάτικο, μέσα στο 
πλαίσιο τής παραμονής τοΰ νέου έτους- Τί ζωντάνια, τι παραστατικότητα, τί 
ομορφιά! Θαρρείς καί βλέπεις τον άνθρωπο στό άργαστήρι του νάναδείχνη τό 
ξύλο σάργαλειό μέσα στην άρχοντικιά ατμόσφαιρα τοΰ σπιτιού. "Αφίνω 
τάλλ,α χαρίσματα τοϋ συγγραφέα, άλλα εκείνη ή μουσική καί ζωντανή γλώσσα 
του, ή παραστατική, μαγεύει. Γιαύτό πολύ συγκινήθηκα μέ τό ακρόαμα 
εκείνο, πού πιστεύω νά μάγεψε τούς άκροατάς τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμού. 
«Τά Λευκά Χριστούγεννα» είναι άριστουργηματικό βιβλίο, κι οποίος αληθινά 
αγαπά τήν λαϊκή Τέχνη καί λογοτεχνία, άς εντρυφήση στό βιβλίο αυτό τού 
Παπαχριστοδούλου. Είναι αληθινή πνευματική πανδαισία. Καί απορώ πώς 
ή "Ακαδημία τον άνθρα)πο αυτό τον παραγνωρίζει καί δεν ευλαβείται τήν 
απέραντη προσφορά του στην πνευματική ζωή τού τόπου, σάν διηγηματογρά- 
φος, λαογράφος κι επιστήμονας καί καθηγητής, καί δεν τον καλεΐ μέ τιμές σέ 
μια από τις έδρες πού περιμένουν τούς εκλεκτούς ανθρώπους τής λογοτεχνίας.

Ν. Κ.
Ύ. Γ. Τόν καιρό τούτο θά κυκλοφορήση νέος τόμος Πασχαλινών διηγημάτων 

τοΰ ίδιου, πού θά γράψουμε στη βιβλιοκρισία τοϋ εικοστού τόμου.

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Μέ τόν τίτλο Θρακικό τραγούδι — Βυζαντινό τροπάρι, ή Έταιρ. Θρ. Με
λετών έδωκε διάλεξη μέ ομιλητή τό κ. Π. Παπαχριστοδούλου γιά τό δημο
τικό τραγούδι τής Θράκης. 'Ο ακαταπόνητος μελετητής καί εκδότης τοΰ "Αρ
χείου Θράκης καί πρόεδρος τής 'Εταιρείας Θρακικών Μελετών κατώρθωσε 
μέ επιχειρήματα επιστημονικά νά απόδειξη ότι οΐ εκκλησιαστικές βυζαντινές 
μελωδίες καί οΐ λαϊκές έχουν τήν αύιή πηγή καί τήν αυτή έμπνευση εξ ου 
καί ομοιότητα. "Αναλύοντας αυτή τήν αρχή μέ επιστημονικά επιχειρήματα 
εστερέωσε τήν γνώμη του, καταδείχνοντας δτιτό λαϊκό τραγούδι έχει τά ερεί- 
σματά του στό βυζαντινό τροπάρι καί τάνάπαλιν. Προς τούτο έπικαλέσθηκε 
καί γνώμες μουσικολόγων παλαιών, δπως ό Κουκουζέλης καί ό Χρύσανθος, 
πού πιστεύουν ακράδαντα δτι οΐ βυζαντινοί μελοοδοί πάντοτε έχρησιμοποίη- 
σαν τά δημοτικά άσματα ώς βάση τών έμπνεύσεών των. Οΐ βυζαντινοί με- 
λωδοί προερχόμενοι από τό λαό καί γνωρίζοντες τήν λαϊκή μουσική καί τά 
λαϊκά τραγούδια μεταχειρίζονταν τις λαϊκές μελωδίες γιά νά δημιουργήσουν 
μιά εκκλησιαστική μελωδία αξιόλογη, ή νά έμπνευσθοϋν λ. χάριν έναν κα· 
λοφωνικό ειρμό ή έναν πολυέλαιο, πού δταν ψάλλωνται γεννούν τήν έντΰ-
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πωση δημοτικής μελωδίας με την άφθαστη ποικιλία των φθορών και χρω
μάτων πού τά διακρίνει.

Ό ομιλητής άπέρριψε την επιπόλαια θεωρία δτι τά λαϊκά μας τραγού
δια έχουν μέσα τους πολύ ανατολίτικη μουσική, δτι είναι αυτόχρημα Ανα
τολίτικα τραγούδια, και ύπεστήριξε την γνώμη δτι τά τραγούδια μας έχουν 
την αυτή πηγή μέ τά αρχαία και βυζαντινά δημιουργήματα τής φυλής, δηλ. 
τήν Ελληνική προαιώνια μουσική.

'Η παράδοση ποτέ δεν εξαφανίσθηκε. "Οπως ή γλώσσα τών αρχαίων 
είναι ή μητέρα τής δημοτικής σημερινής μας γλώσσας μέ όλες τις μεταβολές, 
έτσι και ή παλαιά μουσική είναι ή μητέρα τής συγκαιρινής λαϊκής μελωδίας, 
πού περισώδηκε μέ τήν παράδοση μέσα στούς αιώνες, περνώντας στά δυο 
χιλ. χρόνια και πλέον, μιά περιπέτεια ανάλογη μέ τά ιστορικά γεγονότα πού 
πέρασε τό έθνος. Μήπως δέν σώζεται δ άσκαυλος καί ή λύρα πανάρχαια όρ
γανα μουσικά τής Θράκης ; ’Αφού τδ Ελληνικό έθνος δέν έχασε τη γλώσσα 
του, δέν έχασε καί τή μουσική του δπως καί τά πολύτιμα θέσμιά του πού 
σώζονται αυτούσια. ’Έτσι τά τραγούδια μας τά λαϊκά, διαπιστώνει ό ομιλη
τής, μέσα στούς αιώνες μένουν τά ίδια αφού έξελίχθησαν ανάλογα μέ τις πε
ριπέτειες τού έθνους. Σήμερα τά Θρακικά τραγούδια δσα περισυλλέγονται, 
είναι αληθινά τροπάρια βυζαντινά καί δέν έχουν ούτε τό κλέφτικο καί άρ· 
ματωλικό χρώμα ούτε τον Ηπειρωτικό κλαυθμυρισμό, ούτε τό Στερεολλαδί- 
τικο καί Κρητικό ύφος. Είναι αργόσυρτα, λυπητερά, μελαγχολικά, κατανυ- 
χτικά σάν Βυζαντινά τροπάρια. Μοσχομυρίζουν βυζαντινή κατάνυξη καί θυ 
μιάματα άλλα καί έχουν πνευματική έξαρση.

Τή διάλεξη έποίκιλαν οΐ Θρακικές μελοοδίες πού έτραγούδησεν ή χορω
δία τού κ. Παντελή Καβακοπούλου. Είναι αυτή ή χορωδία πού κάθε δεκα
πενθήμερο τραγουδεΐ στο Ραδιοφιονικό Σταθμό. 'Η διάλεξη έκυκλοφόρησε 
ώς ανάτυπο τού ΙΘ' τ. τού Άρχ. Θρακ. Θησαυρού ύπ’ άρ. 40.

Ν. Β.



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

1.—Ή  βράβευσις τής Έτ. Θρ. Μελετών από την ’Ακαδημίαν ’Αθηνών 
συνεκίνησε τις καρδιές τών ανιδιοτελών Θρακών. Τό πνευματικόν έργον τής 
'Εταιρείας δεν έχει ανάγκην εξάρσεως ειδικής. ’Αρκεί ή φωνή τής ’Ακαδη
μίας, ή οποία διά τοΰ στόματος του Γεν. Γραμματέα»; της έβροντοφώνησε οτι 
τούτο αποτελεί κολοσσιαιον εγχείρημα, αντάξιον ενός πλουσίου πνευματικού 
οργανισμού, πού θαυματουργεί διά τού Προέδρου του και τού Διοικ. Συμ
βουλίου. Επίσης ή γνωμάτευσις τού Γεν. Έπιθεωρητού τών οικονομικών 
υπηρεσιών τοΰ Κράτους κ. Παπαγεωργίου Άγγ. περί τής αξιέπαινου διαχει- 
ρήσεως τής μικράς βοήθειας τοΰ Ύ π. Οικονομικών, αποτελεί ισάξιον έπαι
νον διά την Εταιρείαν, πού μέ ταπεινά μέσα πραγματοποιεί μεγάλα, αξιέ
παινα καί θαυμαστά έργα, άφορώντα εις την 'Ιστορίαν και λαογραφίαν τής 
Θράκης καί τού Θρακικού λαού. Ή  φειδώ τής διαχειρήσεως τής Έτ. Θρ. Μ. 
έξαίρεται εις την έκδεσιν δλως έξαιρετικώς, ώζ πληροφοροΰμεθα. Αι δύο αύ- 
ταί τιμαί διά τό 1954 προς την Εταιρείαν Θρακ. Μελετών, ας γίνουν ή εξόρ- 
μησις προς νέες κατακτήσεις πνευματικές χάριν τής δύσμοιρου Πατρίδος μας 
Θράκης.
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2.—Πρώτην φοράν, παραβαίνοντας τον έως τώρα σεμνόν τρόπον τής πο
λιτείας μας δημοσιεύομεν έπαινον και άναγνώρισιν τών αγώνων μας διά την
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Θράκην. Ό έπαινος, και ή άναγνώρισις προέρχεται από τούς αντιπροσώ
πους τού Θρακικοΰ λαού. 'Ιδού αυτός :

Τ ο π ικ ή  'Έ νω ο ις Δήμων κ α ι Κ ο ιν ο τή τω ν  Ν ομού "Εβρου 
Ά ρι& μ. Π ρωτ. 8 4

Άλεξανδρούπολις τη 28 Μα'ίου 1954 
Προς τον Άξιότΐ|ίον κ. ΓΙολΰδωρον Παπαχριστοδούλου 

Διευθυντήν τού « ’Αρχείου τού Θρακικού Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θη
σαυρού» ΑΘΗΝΑΣ

’Αξιότιμε Κύριε Π. Παπαχριστοδούλου,
’Έχομεν την τιμήν ν’ άνακοινώσωμεν Ύμΐν ευχαρίστως, orι, ή υπό την 

Προεδρεί,αν ημών Διοικούσα Επιτροπή τής Τοπικής Ένώσεως των Δήμων 
καί Κοινοτήτων τού Νομού "Εβρου κατά τήν συνεδρίασιν αυτής τής 10ης 
Μ αΐου έ. έ. ένέκρινεν όμοφώνως Ψήφισμα, δΓ ου εκφράζεται προς 'Υμάς 
ή ευγνωμοσύνη τού Λαού τού Νομού "Εβρου διά τούς από μακροΰ χρόνου 
σθεναρούς αγώνας καί τήν άκάματον δράσιν καί εργασίαν Υμών προς συγ- 
κέντρωσιν, διάθεσιν καί διαφήμισιν τής Θρακικής Λαογραφίας καί τής δρά- 
σεως τών Θρακών 'Ηρώων καί Μαρτύρων τής ’Εθνεγερσίας τού 1821.

Αί μελέται Υμών προς τον ανωτέρω σκοπόν, αποτελούσαι λαμπράν ’Ε
θνικήν καί ιστορικήν εργασίαν, φέρουν Υμάς επαξίως εις τήν πρώτην γραμ
μήν τών μαχητών τής Λαογραφικής αλήθειας, τούς οποίους ή Θράκη, ήτις 
άνά τούς χαλεπούς αΐ,ώνας τής δουλείας διετήρησεν άκαμπτον τήν εθνικήν 
συνείδησιν καί τάς Έθνικάς παραδόσεις καί συνέβαλεν εις προσφοράς θυ
σιών καί μόχθων διά τήν εύόδωσιν τών κατά καιρούς απελευθερωτικών 
προσπαθειών καί αγώνων, θά τιμά μέ ιδιαιτέραν πάντοτε υπερηφάνειαν ώς 
τά εκλεκτά τέκνα αυτής.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Ό Πρόεδρος τής Τ. Ε. Δ. Κ. Νομού 'Έβρου Δήμαρχος Άλεξανδρουπάλεως

I. Μ Π Ε Τ Σ Ο Σ
Ά π άντη ο ις  το ν  κ. Πολ. Ι Ια π α χ ρ ιο το δ ού λ ου  δ ιά  τώ ν τ ο π ικ ώ ν  εφ ημερ ίδω ν

Φίλε Κύριε Διευθυντά,
Τό Συνέδριον τών Δήμων καί Κοινοτήτων τού Νομού 'Έβρου δΓ ομο

φώνου ψηφίσματος τής 10ης Μαΐου έ. έ. έξέφρασε προς εμέ τά εύγενή συ
ναισθήματα του άνσγνωρίζον τάς εργασίας μου διά τήν Θράκην κατά τήν 
τεσσαροκονταετή προσπάθειάν μου διά τήν ΐστόρησιν καί λαογράφησιν τής 
δύσμοιρου Πατρίδος μας. Ή πράξις αΰτη τού Συνεδρίου είναι έκ τών σπα
νίων εύγενών εκδηλώσεων, πού έξεδήλωσεν αύθορμήτως ποτέ σώμα άντι- 
προσωπεύον τον λαόν καί δέχομαι μέ ευγνωμοσύνην τούς συμπαθείς, ειλικρι
νείς, αληθινούς καί εγκαρδίους χαρακτηριστικούς λόγους τού Συνεδρίου καί 
τήν άναγνώρισιν τού έργου μου. Τήν πράξιν τούτην θεο^ρώ ώς ένα πολύ 
εύοίωνον σημείον τού ήθους καί τής ευαισθησίας τού Θρακικού Λαού, πού 
ιόν παρακολουθώ, τον ιστορώ, τον λαογραφώ, καί τον περνώ εις τήν αϊω-
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νιότητα τής Θρακικής λογοτεχνίας, οπού οΐ Θρακικοί τύποι εμφανίζονται 
παραστατικοί και ολοζώντανοι και γίνονται πνευματική τροφή του Πανελ
ληνίου. Συνεχίζων το εργον μου ώς πνευματικός υπηρέτης τής ΙΙατρίδος μου 
Θράκης, εγκαρδιώνομαι έτι πλέον εις αυτό, όταν μοϋ άπευθύνωνται λόγοι 
τόσον εγκάρδιοι και τόσον ειλικρινείς. Έκφράζων και δημοσίρι τάς εύχαρι- 
στίας μου διά τήν άπόφασιν τοΰ συνεδρίου Δήμων καί Κοινοτήτων διατελώ 
μέ αγάπην και χαιρετισμούς προς όλους τού; κ. κ. Συνέδρους Δημάρχους 
και Κοινοτάρχας.

ΠΟΛ. ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Σημ.Ό κ. Πολ. Παπαχριστοδούλου άπήντησε δι3 ιδιαιτέρου εγγράφου καί προς 

τήν τοπικήν ενωσιν Δήμων καί Κοινοτήτων τοΰ νομοϋ "Εβρου.

3. — Ό Μπαλαμπάνωφ καί ό Μπεσλεβίεφ, τούς οποίους αναφέρει ό κ. 
Ιίετρόπουλος εις το δημοσίευμά του «Πνευματικοί σχέσεις κλπ.» μοϋ έδωκαν 
πολύ ενδιαφέρουσες ομολογίες. Ό  πρώτος διετΰπωσε τήν ευχή ν’ άποθάνη 
στην Ελλάδα καί μ’ έβεβαίωσεν ότι οί Βούλγαροι δείχνουν ζωηρό ενδιαφέ
ρον για τήν ελληνική κλασική Παιδεία και ότι ή μετάφρασί του τοΰ «Προ
μηθέα Δεσμώτη» (20 εκδόσεις) πουλήθηκε σέ άνω των 1.000.000 αντιτύπων. 
Έπέκρινε τά λεγάμενα περί τοΰ Μ. ΆλεΗάνδρου ώς Βουλγάρου. Ό Μπεσ
λεβίεφ πάλι εΐχεν έτοιμο άρθρο για τήν ετυμολογία τοΰ «είναι» για τό γερ
μανικό περιοδικό «Γλώσσα». Έβεβαίωσεν ότι οΐ Βούλγαροι ενδιαφέρονται 
ζωηρότατα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό κ.τ.λ. Οί συνεντεύξεις, πολύ 
μικρές, δημοσιεύθηκαν στήν «Εστία» 26 Σεπτ. 1938 καί 2 Μαΐου 1935. 
(Bourgre δεν υπάρχει γαλλική λέξι. Υπάρχει Bougre από τό γερμαν. burg. 
Επίσης ήθελα νά πώ ότι στή δημοτική δεν υπάρχει αναδιπλασιασμός (ό'χι : 
«ώρισμένη χρονική περίοδος» αλλά : ορισμένη. "Όχι «προωρισμένο», άλλα 
προορισμένο) ούτε αΰξησι (ό'χι διώρθωναν, άλλα διόρθωναν). Κάποτε ξεφεύ
γει ή αΰξησι ε καί γίνεται απλώς άνεκτή. Λέει : έσπουδασε, έσημείωσε. Άλλ5 
έ'χει καί : έδημοσίευσε σελ. 11 καί δημοσίευσε σελ. 19. Συγγενειακοί δεσμοί 
σελ. 13, γιατί ό'χι συγγενικοί; Ή  μελέτη είναι πολύ διαφωτιστική τοΰ θέματος].

Κ. ΚΟΥΚΙΔΗΣ

4.—Ό κ. Στ. Κυριακίδης, ό άξιος διάδοχο: τοΰ μακ. Ν. Πολίτη έώρτασεν 
εφέτος τά εικοσιπέντε χρόνια τής καθηγεσίας του εις τό Παν. Θεσσαλονίκης. 
Ό Στ. Κυριακίδης καταγόμενος άπό τήν Κομοτινή Δυτ. Θράκης κατέστη τό 
σέμνωμα τών Θρακών. Επιστήμων άκαταπόνητος, ερευνητής τής μεσαιωνι
κής μας ιστορίας, προκαλεΐ τό δέος καί τήν εϋλάβειαν τών επιστημόνων καί 
ώς λαογράφος καί ώς ιστορικός· Εις τον εορτασμόν τής επιστημονικής του 
δράσεως ή Έτ. Θρ, Μ. μετέσχε δΓ εγγράφου της. Εις τον έκτυπωθέντα τι
μητικόν τόμον τών φίλων καί μαθητών του καί συναδέλφων, δεν συμμε- 
τέσχε διά συνεργασίας, όλοψυχως όμως έπιχαίρει διά τό εργον, πού θά πα*
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ραμείνη μνημείον. Τό Άρχειον Θράκης εκφράζει τον θαυμασμόν του προς 
τον όίνδρα, πού έστάθη προπΰργιον τοΰ Β' Πανεπιστημίου τοϋ 'Έθνους, 
όπου ή επιστήμη καλλιεργείται ελεύθερα και ανεπηρέαστος. Τοΰ εκφράζει δέ 
τά θερμά συγχαρητήριά του.

5. — Ή  καταγραφή και συλλογή των δημοτικών Θρακικών ασμάτων καί 
μελωδιών συνεχίζεται. Τό συνεογεΐον τής Έταιρ. Θρακικών Μελετών παντού 
σπεύδει, όπου είναι δυνατόν, νά περισυλλέξη δημ. τραγούδι, άλλα καί τό μα- 
γνητόφωνον τής Εταιρείας, πού τό χρησιμοποιεί ειδικά δ κ. Παπαχρι- 
στοδοΰλου, καταγράφει όσα τραγούδια νομίζει ότι αποτελούν υλικόν άξιόλο- 
γον προς διαιώνισιν. Τό εργον αυτό θά συνεχίζεται μέ τά πενιχρά μέσα, 
πού διαθέτουμε, θά ενταθή δε στις επαρχίες όλες τής Θράκης, ευθύς ώς εξα· 
σφαλισθή ή οικονομική ενίσχυσις τής Εταιρείας δεόντως.

Επίσης συνεχίζεται ή καταγραφή τραγουδιών, τά όποια προστίθεν 
ται στα υπάρχοντα χιλιάδες άλλα τραγούδια, από τά όποια ετοιμάζεται καί 
ή εκλογή καί ή έκτύπωσις 150 διαλεχτών τραγουδιών τής Θράκης.

Συνεχίζονται επίσης οί διαλέξεις τής Εταιρείας εις τήν αίθουσαν τής 
Στέγησ Γραμμάτων καί έως τοόρα ώμίλησεν ό άρχ. Ν. Βαφείδης μέ θέμα τήν 
άλωσιν τού Διδυμοτείχου από τούς Τούρκους καί τούς σχηματισθέντας θρύ
λους, καθώς καί ό κ. Παπαχριστοδούλου περί τού δυνατού τής συγγραφής 
ιστορίας τής Θράκης καί τών πηγών της.

’Επίσης συνεχίζεται ή εκτύπωση τών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας. 
"Ηδη έκυκλοφόρησαν τό 40, 41 τού 1955, έκτος τού ύπ’ άριθμ. 38, 39, πού 
ανάγονται εις τά δημοσιεύματα 1954. Τούτοον δημοσιεύεται ή βιβλιοκρισία.

π. π.



ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΑΔΑΚΗΣ

Ό Σ οφοκλής Δαδάκης άπέθανεν εις την ’Αμερικήν (Νέαν Ύόρκην). 
’Ιδού άπό ίδιο χειρόγραφο ή βιογραφία του. «Έγεννήθην τη 18 ’Απρι
λίου 1875 εις Σαράντα Εκκλησίας τής Ά ν. Θράκης.Ό πατήρ μου ωνομάζετο 
Λημήτριος Χατζηϊωάννου ή Δαδάκης. Ή  μήτηρ μου ωνομάζετο Μαρία Δημ. 
Μαμελετζόγλου. ’Ήμουν ό ενδέκατος υιός τής οικογένειας. Κατόπιν μου έγεν- 
νήθη μία αδελφή μου Βαρσαμέλη. Έφοίτησα εις τά Σχολεία 40/Έκκλησιών, 
όπόθεν τό 1890 άπεφοίτησα από τό ήμιγυμνάσιον των 40/Έκκλ. Ένεγρά- 
φην εις την τρίτην Γυμνασίου των Ζαριφείων Διδασκαλείων τής Φιλιππου- 
πόλεως τής Άνατ. τότε Ρωμυλίας. Τω 1892 άπεφοίτησα από τό Γυμνάσιον και 
Διδασκαλεΐον των Ζαριφείων μέ βαθμόν λίαν καλώς. Τό 1892—93 έδίδαξα 
ώς διδάσκαλος εις την Άστ. Σχολήν τής Άγχιάλου. Τφ 1893—94—95 έδί
δαξα ως επιμελητής των Ζαρ. Διδασκαλείων. Τό 1895-96 ένεγράφην εις τήν 
ιατρικήν Σχ. τοϋ Έθν. ΙΤανεπ., όπόθεν έλαβα τό ιατρικόν μου δίπλωμα μέ 
βαθμόν άριστα τω 1899. Παραμείνας επί έν έτος εις τήν Άστυκλινικήν άφοΰ 
προηγουμένως υπηρέτησα ώς εσωτερικός βοηθός επί έν έτος εις τό Δημ. Νοσ. 
εις τήν Κλιν. Γ. Καραμήτσα καθ. τοϋ Πανεπ. και επί έν έτος εις τήν κλινικήν 
του καθ. χειρουργ. Γαλάνη έδωσα εξετάσεις καί έπήρα τήν άδειαν έξασκήσεως 
τής ιατρικής. Εις τάς άρχάς 1901 άπεκαταστάθην εις Σ. ’ Εκκλησίας. Τφ 1907 
ήρραβοονίσθην τήν μεγαλυτέραν κόρην τής οΐκογ. Δημ. Ζωναρά Χρυσήν καί 
τον Σ)βοιον ίδιου ύπανδρεύθην. Τον Ιούλιον 1908 άνεχώρησα διά τήν ’Αμε
ρικήν καί έφθασα 14/27 1908, εις Dayton Ohio, δπου ήσαν οί γυναικάδελ- 
φοί μου Λούς έΕετάσεις άδειας έλαβον αυτήν καί ήνοιξα γραφεΐον. Τήν 17 
11-1909 έγεννάτο τό πρώτον μου τέκνον Δημήτριος. Τον III 1910 μετεκόμισα 
εις Cincinnati—Ohio. Τω 1913 μετεφέρθην εις Ν. Υ. Τήν 29-5-1913 έγεν- 
λήθη ό β' υιός μου Κων)τϊνος καί τήν 16 Αΰγ. 1916 ό τρίτος Γεώργιος». 
Ό Σοφ. Δαδάκης λοιπόν μέ τό ιδιόγραφον σημείωμά του μάς δίδει τις πλη
ροφορίες τής έξελίξεως καί σταδιοδρομίας του- Ή  έθν. δράσις του χρονολο
γείται άπό τήν έγκατάστασίν του εις Ν. Υ. οπού άνεδείχθη μεταξύ τών Θρα
κών πρόεδρος τής Πανθρακικής.’Απέθανε κατά ’Ιανουάριον τοϋ 1954 τιμη
θείς υπό τών συμπατριωτών του καί άφίσας μνήμην άγαθήν καί δράσιν 
άξιέπαινον προς μίμησιν.

π. π.
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’Λ βσ.ροσλαβική περίοδος επιδρομών 43 
«βαροσλαυικαί έπιδρομαί 53 
Ά βαροι 46 
Ά βηρα 287
άβάσιμος γνώμη Μ. I. Γεδείον 23 
'Αγία ΈΙένη Σερρών 307 
άγιασμα 306 
αγιασμός 310
άγιος ’Αλέξανδρος 49 (μονή)
Άγχίαλος 54, 364
Άγχίαλος τον ΤΖ', ΙΙΓ, ΙΘ' αιώνα 117 
Άγχίαλος παραμονή καταστροφής 133, 

134, 135
*Αγχίαλος=Πομόριε 6 
Άγχίαλος κατά τήν εκκρηξιν τής Ε λ

ληνικής Έπαναστάσεως 128 
Άγχίαλος επί Τουρκοκρατίας 104 
Άγχίαλος καί Θράκη επί Κομνηνών καί 

Αγγέλων (108ο—1204) 87 
Άγχίαλος επί Σταυροφοριών 91 
Άδαμαντιάδης Γ. 125 
αδιάκοποι είσβολα! 54 
Άδριανούπολη 219, 220 Heidrianee 
Αετός 127 
αί δυο κόραι 156 
άλας 108
Albert Dumont 146 
Άλέκο Βόδας 170, 171 (Άλ. Σοΰτσος) 
άλλοι παράγοντες 45 
Άμεδαιος 98 
άναγραφαί 79 
άνασκαφαί Βουλγάρων 38 
Αναστάσιος Όρλάνδος 283 
αναστενάρια 1954, 305 
αναστενάρια, μουσική, έγκάλεσμα, χο 

ροί 316
άναστενάρικοι χοροί 348 
αναστενάρια ώς θρακικό έθιμο 345 
αναστενάρια καί μουσική των 310 
Ανατολικοί Γότθοι 30 
Άνδριώτη Π. Ν. 353 
Ανδρόνικος Γ' ΙΤαλαιολόγος 96 
’Άννα Άντωνιάδου 305 
Αντίγονος 16 
Αντιόχειας Σεραπίων 22 
Άντρονέσκου Ν. 186 
αποδελτίωση δημωδών κειμένων 355 
αποικιακός βίος 16 
Άποστολίδης Μυρτ. 149 
’Άραβες τοϋ Άβδεραβάν 55 
Άργυρόπουλος Κ. 167 
Άργυροπούλεια 166 
’ Αριάδνη Καμαριανοΰ 166 
Άριστίας Κ. 168

αρκούδα καί άρκουδιάρης 157 
άρτιο επιστημονικό έτυμολ. λεξικό 353 
άρχαιολογικά-λαογραφικά Διδυμοτ. 365 
Άρχιεπ. Αμερικής Μιχαήλ 315 
Ά σάν Β' 94 
άσκαυλος 348 
ασκί 282 
Άσπαροΰχ 55
ατασθαλία Πατρίρχείου ΙΤ'-(-ΙΖ' αί. 113 
αυτόματος χτύπος 348 
αυτοσχέδιος θίασος Ραλλοϋς 165

Βασίλειος μητροπολίτης 131, 132, 133
Βασίλειος Α' ό Μακεδών (867) 75
Battisti-Alessio 356
Βέρμία 63
Βήρα 2S3
Βήρα—Φέρα 288
βιβλιοθήκη Καντακουζηνών 109
Βιζύη άρχαιότητος 19J, 197
Βιζύη επί Βυζαντινών 197
Βιζύη γεωλογικώς 200
Βιζύη κατά τήν Τουρκοκρατίαν 197
Βιζύης ναοί 198
Βιζύη πολιτικώς καί στρατιοίτικώς 199
Βιζύιη σημερινή 198
W ill Hardouine 93
Βιμινάκιον 4ι
Viollon Georges 305, 315
βιοτικόν κώδικα, τό κοράνιον 107
Βιταλιανός 35, 36
Βλαχοβούλγαροι 95
Von Wartburg 356
Βούλγαροι 80
Βούλγαροι ιυς γεωργοί 120
Βουλγαρ .κόν Σχίσμα 2
βουλγαρι.’ή γλώσσα 6
Βώνος 54

Γαβριήλ άπαντά 278
Γαβριήλ υπογράφει 278
Γοβριήλ άπεθανεν 279
Γάϊος Ίούλ. Ούήρος Μαξιμΐνος 286-287
Gantso Trenof 7
Gainillseheg 356
Γεννάδιος Σχολάριος 107
Georgakas D. J 357
Γερωδραγούλης 306, 307, 312
Γεωργία καί Οινοποιία 19
Γιοβάσης 331
Γιάννης Άγγ. Τόζης 213
Γκάιντα, ό άσκαυλος 349
γλωσσάριον Άγχιάλου 144
Γότθοι 25
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Γριτσόπουλος Τάσος 265 
γυναίκες επί τής σκηνής 172

Δαλματία 50 
Δάματα 196, 197
Δαμασκηνός μητρ. Φιλ)πόλεα>ς 266
Dvornik Πράγας 33
δέκα παλληκάρια 160
δήθεν έκσλαυισμός τής Θράκης 79, 101
Δημητρίου Κωνστ. 189
Διαμαντής Νικ. 189
διάταγμα πατριαρχικόν περί Γαβριήλ 

271, 272
διά τής αύθυποβολής 339
διδασκαλία έκγΰμνασις ήθοποιών 175
διδάσκαλοι έν Άγχιάλω 125
Διδυμοτείχου Νεόφυτος 281
Διονύσιος ό Δ' Μουσελίμης 279
Διονύσιος Ζαγρεύς 158
Δορίσκος 150
δυναμις τοϋ αγίου 339
Δυό ζούζουλα 156
δυό παποΰδες 309
Δωρόθεος Διαμαντίδης 125

Εβραίος 217 
έγκάλεσμα 350 
έγκατάστασις Βουλγάρων 55 
έγκατάστασις Σλαΰων 53 
έθνοφυλετική κίνησις 6 
ειδικό μαχαίρι 337 
εικόνες αναστενάρηδων 327 
εικόνες 306
ειρηνική επιβολή έλλην. πολιτισμού 102 
εισαγωγή Χριστιαν. εις Άγχίαλον 22 
εις Εβραίος 157 
εΤς ιατρός 156 
εις γκαϊντατζής 156 
έκβολαί Δνείστερου 2 
εκκλησιαστικοί μουσικοί 122 
εκκλησιαστική επαρχία Βιζύης 193 
εκμισθωτής αλυκών 110  
εκπαιδευτικός πίναξ Βιζύης 212 
εκπαιδευτικά Βιζύης 200, 201 
εκπαιδευτική κίνησις 109 
εκπολιτιστική κίνησις Φαναριτοτών 120 
έκτουρκισμός τοπωνυμίων 119 
έκχριστιανισμός Βουλγάρων 74 
Έλλην. Σχολ. Βουκουρεστίου 1(53 
Έλπίδιος 46. 47 
’Εμμανουήλ Γ. 334, 335 
Εμπορικά πρακτορεία 89 
ένας άλλος συμφυρμός 258, 259 
ενεπίγραφος λίθος 148, 150 
ενδιάμεση λύση 233
εντυπώσεις καί στοχασμοί μιας ξένης 332 
έπιδρομαί Βουλγάριον 41 
έπιδρομαί Άβάρων καί Σλαύων 33 
επιδρομή ’Αττίλα 30 
έπιδρομαί Γότθων 24

επιδρομή Μιθριδάτου 19 
επιδρομή Γαλατών 17 
επιδρομή Βουλγάρων 57, 79 
επιδρομή Κίρτζαλήδων 127 
έπίθεσις Ρωμαϊκής εκκλησίας 118 
εποπτικόν συμβούλιον τοΰ θεάτρου 173 
ερείπια καί ευρήματα 119 
Ερρίκος (δού| Φλάνδρας) 93 
ετυμολογική συμβολή 353 
ετυμολογικόν λεξικόν 353 
Ευγένιος Καραβίας 126.
Εύφροσ. Βλαστού 190, 191

Ζαγορά (Zagora) 100 
ζαμάρα 349 
Ζερνίς 146 
Ζοπορότζοι 121

Ή Εκκλησία 102 
ηθική κατάστασις κατοίκων 200 
ήθη κέθιμα Άγχιάλου 142 
Ηράκλειος 52, 53

Θάνατος Καντακουζηνοϋ 112 
Θάσος 366
Θεμιστοκλής Παρασκευόπουλος 4 
Θεοδ. Σοφιανός 106 
Θερμά 146 
Θέρμαι 39, 93 
Θέρμαι Άγχιάλου 47 
Θράκες μετανάσται 121 
Θράκη διάδρομος 32 
θρακιώτικη λύρα 349 
θρησκευτική συνείδηση 318 
θρησκευτική πλευρά 65 
θυσία 347, 350

"Ιδρυσις έν Άγχιάλφ δημ. Σχολής 124
Ιερά Σύνοδος 306
Ιερεμίας ό Β' δ Τρανός 110
ιερό τύμπανο 348
Ιερομόναχος Καλλίνικος 281
Jorga Ν” 162^
’Ιουστίνος Α' δ Θράξ 36 
’Ιουστινιανός Β' 57 ,,
ιστορικοί αξιώσεις Βουλγάρων 103 
Ιστορία Βιζύης Άν. Θράκης 366. 
ιστορικό λεξικό 354 
’Ιωάννης Βατάτζης 95 
Ίωαννίτζης Ρωμαιοκτόνος Σκυλογιάν- 

νης 94
Ίωάσαφ 267, 268

Καβακόπουλος Παντ. 305 
καθ'αίρεσις Γαβριήλ 274, 275, 276, 277 
καθαίρεσις 268, 269 
Κάμπος Άγχιάλου 10 
Καντακουζηνός Ί. 97, 109, 233 
Καρατζάς Ίω. Γ. (1812—18) 161 
Κάρδαμος (βασ. Βουλγ.) 67, 68
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Καρναμπάτ 127 
Καταλάνοι 96
Καταστατικόν δημογερ. Διδυμοτείχ. 361
καταστροφή 1906 135, 136, 137 138, 139
κατόρθωμα 347
Κατσιβέλλα 155
κειμήλια Άγχιάλου 140
κεντρισμός 353
κίνησις περί τό έκκλησ. Κέντρον 107
Κιοπέκ μπέης 153, 154
κλάδοι οικογενειών Παλαιολόγων 107
Kluge-Gotze 356
κλίμα τού τόπου 1 1
Κοδρικάς Παναγ. 162
Ινομαντίολος 46, 47, 48
κονάκι τής Μαρούσας 337
Κουκούλες Φ. 3ό6
Ιίουμάνοι 88, 89, 93
Κοτιρής ’Ιωάννης 188, 189
Κουτουζώφ 162
Κράλης Λάζαρος 97
κράτος Τύλης 19
Κροβάτ ή Κουβράτ 55
Κροΰμ 69, 70, 71, 72
Κρούσιος σοφός 113
κτητορικά Μοναστηρίων 86
κτίσις Άγχιάλου 1 1
κυρ κότεροι λόγοι 236
Κώδικες Ά ν. Θράκης 363
Κώδικες μονών 123
κωμοπόλεις Βιζύης 201
Κοόνστας 55
Κωνσταντίνος Ε' 59
Κωνσταντίνος ό Δ' 56
Κωνσταντινούπολις Stambole 222, 223
Contribution to Greek Etymology356

λαθροχειρία μαγεία 347 
Λασκαρέσκου ’Ιωάννης 188 
Λάσκαρης Ν. 175, 177 
λεξικό Τζαρτζάνου 355 
λόγοι σημσσιολογικοΐ 232 
λογοτεχν, έργο Παπαχριστοδούλου 367 
Λούκουλος Μ. 20 
λύρα 348
λυράρης κιό νταουλιέρης 342

Μακεδονική δυναστεία 76 
Μαλαμίρ 75 
Μανούσακας Μ. 226 
Μανωλάκης Μπραγκοβεάνου 163 
Μαργ. Κωνσταντινίδης 4 
Μαρδαΐται κάτω Άξιου 101 
Mark. L- Straek 5, 13 
Μαρμαρά 224 
Μαρτίνος 48
μεγάλαι έπιδρμ. Γότθτον και θύννων 28 
Μέγας Κωνσταντίνος 26 
Μέγας Βεζΰρης Σόκολης πασάς 114 
μεγάλα κέντρα 117

μεταφραστής Γ. Σερούϊος 178, 179, 181 
Μητροπολίτης Άγχιάλου Μιχαήλ 90, 91 
μικρότερα θέματα 260, 261, 262, 263 
Μιχαήλ τσελεμπής 113 
Μιχαλάκης Κ. 188 
Μογλενΐται 101
Μολυβδόβουλλα καί σφραγίδες 79 
μορφωτικόν κέντρο ν 130 
Μορτάγων 72, 73 
μουσική 321, 322, 325 
Μουσούλιος 50 
Μπέης 154 
Μπουρλένου X. 190 
μυθολογία Μ. Αλεξάνδρου 236

νέα εντολή αγία 343
Νεκτάριος 280
Νικηφόρος Α' 64
Νικηφόρος θύσανός 83
νοτίως Δουνάβεοος εκτάσεις 56
νταούλι μέ τους ποικίλους ρυθμούς 344
νταούλια 341
νταουλιέρης 342
ό γέρακας 248, 249, 250 
οί επέκεινα ρήγες 55 
οικιστής πόλεως 14 
οίκος Τρανών ή Τρανούλη 115 
οίκος Καντακουζηνών 108 
οίστρος 342 
ό κατσίβελλος 156 
ΟΙlan escu D. 165 
Όλλανέσκου Κωνστ. 187 
οξείς αγώνες Βουλγάρων προς τό Ε λ

ληνικόν Κράτος 65 
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