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ΤΑΣΟΥ Αθ· ΓΡίΤΣΟΤΤΟΥΑΟΥ

Ο ΑΠΟ  Φ ΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α '
Ο ΕΚ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΚΑΤΑΛΕΓΟΜΕΝΟΣ (14άά— 1472, 1488— 14?0)

Εΐς ιόν κατάλογον ιών μετά την "Αλωσιν πατριαΟχών Κων)πόλεως έβδο
μος αναγράφεται δ άγιώτατος και άσκηχικώτατος Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  Α'. Ού- 
χος εγεννήθη προ χοΰ έτους 1410 εΐς την πελοποννησιακήν πολίχνην Δ η- 
μ η τ σ ά ν α ν ,  οπού, ώς ητο φυσικόν, έπαιδεύθη είς χά εγκύκλια γράμματα 
καί πιθανώτατα εγνώρισε τό πρώτον και ήγάπησε χόν μοναχικόν βίον, δια* 
τρίψας είς τήν από τον 10ου «ίώνος ΐδρυθεισαν, άκμάζουσαν δ’ έκτοτε μο
νήν χοΰ Φ ι λ ο σ ό φ ο υ 1 2). Δέν γνωρίζομεν είς ποιαν οικογένειαν άνήκεν, 
οΰτε τι σχετικόν προς ιόν παιδικόν βίον τοΰ άνδρός, καθόσον είς χάς εν 
Δημηχσάνη περισωθείσας γραπτός πηγάς ούδαμώς άναφέρεται οΰιος, διότι 
δλαι είναι μεταγενέστεροι. Επειδή, έν τοΰχοις, 6 Διονύσιος συνεδέθη στενό
τατα προς τήν εν Μακεδονία περίπυστον μονήν τής Είκοσιφοινίσσης, γενό- 
μένος δεύτερος αυτής κτίτωρ, ή δε μονή αΰτη τούς επομένους αιώνας είλκυ- 
σεν ex νεότητάς των κληρικούς επιφανείς, μέλη τής έν Δημητσάνη οικογέ
νειας Λαμπαρδοποΰλου 3), γενάρχης τής οποίας θεωρείται δ καί τής μονής 
τοΰ Φιλοσόφου ιδρυτής, ειχάζομεν διά τούτο, δτι ΐσως καί δ Διονύσιος εκ 
τής Ιδίας ταΰτης οικογένειας προήρχετο, εξ ής καί οί μητροπολίται Δράμας 
’Αθανάσιος, Σερρών Θεοφάνης, ό είτα Παλ. Γιατρών, καί Νικομήδειας 
Νεόφυτος, δ από Δράμας, οϊ όποιοι είς τήν Είκοσιφοίνισσαν συνέχισαν τήν 
έκ παραδόσεως κληροδοτηθεΐσαν αγάπην και άφοσίωσιν ιοί Διονυσίου, ήτοι 
τής μεγάλης οικογένειας των.

Έκ νεαρας ηλικίας δ Διοντίσιος εγκαταλιπών τήν γενέτειραν αύτοΰ ήλ- 
θεν είς βασιλεύουσαν καί άσπασθείς τον μοναχικόν βίον έγκατεβίο)σεν είς 
τήν περιφανή μονήν ιών Μαγγάνων. Ενταύθα συνδεθείς μετά τοΰ σοφοΰ 
Μάρκου τοΰ Ευγενικού, εδιδάχθη παρ’ αύτοΰ τά ιερά γράμματα καί τήν 
μοναχικήν πολιτείαν, άνατραφεΐς εύσεβώς καί έναρέτως. Ή ' αναστροφή τοΰ 
Διονυσίου μετά τοΰ περιβόητου άνδρός εθεσεν ακλόνητους βάσεις τής περαι-

1) Τήν περί τής Δημητσάνης καί τής Σχολής αυτής, ώς καί τήν περί τής μονής 
τοΰ Φιλοσόφου σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. υπό Τ ά σ ο υ  Ά  ή*. Γ ρ ι τ σ ο π ο υ- 
λ ο υ, Ή  ’Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυρόκαστρου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυ
ζαντινών Σπουδών», τόμ. Κ' (1950), σελ. 209 κέξ.—Πρβλ. Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  Κατάλο
γος των χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης, αύτόθι, 
τόμ. ΚΒ' (1952), σελ. 183-186.

2) Τ ά σ ο υ Ά  θ. Γ  ρ ι τ ;ο ο m ο ύ λ ο τ, Ό  Στασινός τής ’Άκοβας καί ή οι
κογένεια Λαμπαρδοποΰλου τής Δημητσάνης, «'Ελληνικά», τόμ. ΙΓ' (1953), σ. 129 κεζ.,
188 κέξ., 153 κέξ.
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τέρω σταδιοδρομίας αύτοΰ, διότι προσέφερεν εις αυτόν πλούσια πνευματικά 
εφόδια, εφ’ ών έστηρίχθή ό ενάρετος βίος που τον χαρακτηρίζει εκτοτε. 'Ο 
Μάρκος, γενόμενος τό 1487 μητροπολίτης ’ Εφέσου, εξηκολοΰδησε την προσ
τασίαν προς τον υποτακτικόν του, χειροιονήσας αυτόν διάκονον καί ιερομό
ναχον, άγοντα πλέον ηλικίαν περίπου ετών τριάκοντα, αν μή περισσότερον ‘ ).

Οΐ χρονογράφοι αναφέρουν on δ Διονύσιος διέπρεπεν έπ’ άρετή, παρα- 
μένων πάντοτε πλησίον τοϋ σοφοϋ γέροντας του, ο όποιος την φήμην αύτοΰ 
οφείλει, ώς γνωστόν, εις την σθεναράν κατά τής ένώσεως των Εκκλησιών στά
σιν του κατά την εν Φλωρεντία συγκροτηθεΐσαν Σύνοδον.Διά τοΰτο 6 Διονύσιος 
όχι μόνον έν ζωή ετίμα τον σοφόν πνευματικόν αύτοΰ πατέρα, τον όποιον 
δεν εγκατέλιπε μέχρι των έσχάκυν στιγμών του, άλλα καί βραδΰτερον, μετά 
τον θάνατον εκείνου {1444;) s), ύπερηφάνως άνέφερεν ότι έχρημάτισεν υποτα
κτικός του. Ούτως εις τον ΰπ’ άρι,θ. 18 κώδικα τής μονής Είκοσιφοινισσης, 
άνήκοντα εις τον Διονύσιον, άπαντά έν τελεί ιό ιδιόχειρον τοΰτο σημείωμά 
του : f  Διονύσιον ίερομονάχου και δούλου τον μακαρίτου 1 2 3 * Εφέσου, κυρον 
Μάρκου 3).

Εις τον Διονύσιον πιθανώτατα ανήκε καί 6 ύπ3 άριθ. 192 ΐδιόγρα*

1) Κατά Γεδεών, ό Διονύσιος έγεννήθη τά πρώτα έτη τής 15ης έκατ., ύπέδυ δέ τό 
μοναχικόν τριβώνιον πρό τοϋ 1437, οτε 6 Μάρκος Ευγενικός έχειροτονήθη μητρ. Έφέ- 
σου,Έπομένως θά ήτο εικοσαετής έλθών είς βασιλεύουσαν, έφ’ ικανά δέ έτη διέτριβεν 
εις τήν μονήν Μαγγάνων, καθ’ α κατά τον Χρονογράφον ό Μάρκος «άνέθρεψεν αυ
τόν, τον έμαθε τά Ιερά γράμματα καί τον έδίδαξε τήν μοναχικήν πολιτείαν τής κα~ 
λογηρικής». Μ. I. F ε δ ε ώ ν, Κανών είς τον "Αγιον Διονύσιον, πατριάρχην Ινων) 
πόλεως, «Έκκλ. Αλήθεια», τόμ. ΚΔ' (1904), σελ, 326. Υπολογίζει δηλ. ό Γεδεών οτι 
γεννηθείς περί τό 1400—1405, ήλθεν είς Κων)πολιν ο Διονύσιος περί τό 1420 — 1425, 
παρέμεινεν ώς δόκιμος είς τήν μονήν Μαγγάνων μέχρι τοϋ 1437, δηλ. περί τά 15 
έτη, μεθ’ δ έχειροτονήθη διάκονος καί Ιερομόναχος. Άλλ5 ό Διονύσιος, ζών μέχρι τοϋ 
14:92, άν ή άποψις Γεδεών γίνη δεκτή, εφθασεν είς ηλικίαν 90 περίπου ετών, τό β' 
κληθείς δέ είς τον οίκ. θρόνον τό 1488 εύρίσκετο είς ηλικίαν άνω των 85 ετών, 
οπότε θά ήτο αδύνατον νά κράτηση τό βάρο'ς τής πατριαρχείας. Διά τοΰτο πιθανό
τερο ν φαίνεται ήμΐν, δη ό άνήρ έγεννήθη πέντε ετη βραδύτερον, δηλ. μεταξύ 1405— 
1410, μετέβη είς Κων)πολιν είς ηλικίαν μικροτέραν των 20 ετών, περί τό έτος 1425, 
έζησε δ’ έν συνόλφ υπέρ τά 85 έτη, άποθανών ώς φαίνεται τό 1492. Είς ηλικίαν πε
ρίπου 2ο ετών Κύριλλος ό Λαυριώτης θεωρεί τον Διονύσιον διάκονον. "Άν ή είδη* 
σις έχη σπέρμα αλήθειας, άφοΰ διάκονος έχειροτονήθη μετά τό έτος 1437 καί ήτο 
τότε 25 ετών, θά έγεννήθη μετά τό έτος 1412. Δέν θεωροΰμεν όμως τήν εϊδησιν τοΰ 
έμμετρου. χρονικού Κυρίλλου τοΰ Ααυριώτου ώς αυθεντικήν (Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν ,  Κυ
ρίλλου Λαυριώτου πατριαρχικόν χρονικόν νΰν πρώτον έκδιδόμενον, «"Αθήνα ιον», τόμ. 
ΣΤ' (1877), σελ. 2 0 -2 1 , στ,. 153.

2) Κ υ ρ. Γ. Μ α μ ώ ν η, Μάρκος Ευγενικός, Βιος καί εργον, "Αθήναι 1954,
σελ. 31— 32 (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας»). \

3) Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ιο ς, ’Έκθεσις παλαιογραφικών κα),
φιλολογικών ερευνών έν Θράκη καί Μακεδονία. Περιοδικόν Φιλολογικού Συλλόγου
Κων)πόλεως, Παράρτ. τόμ. ΙΖ' (1886), σελ. 47, ΰποσ, 1.

.... ... _____ " “ ...
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φος θεωρούμενος τοΰ Ευγενικού κώδιξ της αυτής μονής, εις ήν Ιγκατεβίωσεν 
ό άνήρ μετά τήν πρώτην καί δευτέραν αύτοΰ πάτριαρχείαν.'Ο κώδιξ περιείχε 
συγγραφάς τού Εφέσου, τούτον δ5 έλθών εις τήν μονήν εφερεν ΐσως μεθ εαυ· 
τοΰ δ Διονύσιος, δστις πιθανώς ειχεν αντιγράψει τά έργα τοΰ διδασκάλου 
του, «λλ* δ κώδιξ δεν σώζεται πλέον *).

Ή  “Ορθόδοξος Εκκλησία τον Διονύσιον Α' κατέταξεν είς τήν χορείαν 
τών αγίων, άμείβουσα τήν αγιότητα τοΰ βίου τοΰ άνδρός. Τά κατά τήν πο= 
λιτείαν αύτοΰ γνωρίζομεν «υριώτατα εκ τών χρονογράφων, οί πλειστοί τών 
οποίων υπήρξαν και σύγχρονοι ή σχεδόν σύγχρονοι αύτοΰ. Είναι ούτοι : 
Μανουήλ δ Μ α λ α Ε ό ς *), Θεοδόσιος δ Ζ υ γ ο μ α λ α ς *), δ μητρο
πολίτης Μονεμβασίας ψ ε υ δ ό  - Δ ω ρ ό θ ε ο ς 1 2 3 4) Ματθαίος ο Κ ι γ ά-

1 )  Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς ,  ενθ’ άνωτ., σελ. 47. Πρβλ Ν„ 
Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Άμιρούτξεια, «Άθηνά», τόμ. ΝΖ' (1953), σελ. 67—68.

2) Ό  Ναυπλιεύς ούτος νοτάριος τής μητροπόλεως Θηβών, είς τήν γραφίδα τοΰ 
οποίου όφείλομεν τον γνωστόν ν ο μ ο κ α ν ό ν α  καί άλλα τινά ήσσονος'άξίας έργα, 
είναι σύγχρονος τών γεγονότων πού περιγράφει είς τήν χρονογραφίαν αύτοΰ καί αξιό
πιστος, διά τοΰτο δέ καί αποβαίνει αξιόλογος πηγή. ‘Η  Πατριαρχική Κων)πόλεως 
ιστορία άπό τον αυνδ' εως τον αψοη' έτους Χρίστον τοΰ Μαλαξοΰ έξεδόθη τό πρώ
τον μετά λατινικής μεταφράσεως έν τη τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου Ttircograeciae, εκδ. 
Βασιλείας 1598, σελ. 107— 184. Τό έργον επανεξεδόθη είς τήν σειράν τής Βυξαντί- 
δος τής Βόννης. Τήν περί τοΰ άνδρός, τοΰ έργου καί τών συναφών προβλημάτων 
σχετικήν βιογραφίαν βλ. υπό Κ. Ά  μ ά ν τ ο υ, Τρεις άγνωστοι κώδικες τοΰ Χρο
νογράφου, «Ελληνικά», τόμ. Α' (1928), σελ. 45—46, σημ. 1. Πρόσθες : Δ. Σ. Γ κ ί ν η, 
Έπί τοΰ νομοκάνονος τοϋ Μαλαξοΰ, «‘ Ελληνικά», τόμ. Ζ'(19Β4), σελ. 99 κέξ., τόμ Η' 
(1935), σελ. 29 κέξ. Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. ΙΓ', σελ. 396 κέξ. — Κ. I. 
Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ ,  Ό  νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοΰ, έν Άθήναίς 1916, 
σσ. 88, κλπ.

3) Ό  επίσης Ναυπλιεύς ούτος Πρωτονοτάριος καί δικαιοφυλαξ τής Μ, Εκκλη
σίας συνεγραψεν ωσαύτως αιτήσει τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου πλήν άλλων εργοιν αξιόλο
γων, έκδοθύντων εν πολλοΐς καί διά τοΰ τύπου, ‘Ιστορίαν Πολιτικήν Κων)πόλεως 
άτΐο τον azha' εως τον αφοη' έτους Χρίστον, περιλαμβανομένην εις τήν Tttrco- 
graeciam, σελ. Χ-.-4Β. Τό έργον έπανεξεδόθη ωσαύτως είς τήν σειράν τής Βόννης. 
Περί του άνδρός βλ. προ πάντων Am, L . e g  r a n  d, Notice biograpliique sur 
Jean et Theodose Zygomalas, Paris 1889. — Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ ,  Θεοδό
σιος Ζυγομα.λάς, «Θεολογία», τόμ. A' (1923), σελ. 18 κέξ., 141 κέξ.— Π. Ζ ε ρ λ έ ν- 
τ ο υ, Παραλειπόμενα τοΰ οίκου Ζυγομαλά. — Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ ,  Άνέκ 
δοτά έκ Τυβίγγης, Παχυμέρης Γεώργιος, πρωτέκδικος καί δικαιοφυλαξ, Ζυγομαλάς 
Θεοδόσιος, πρωτονοτάριος καί δικαιοφύλαξ καΐ Μαρτίνος δ Κρούσιος, «Εναίσιμα 
Χρυσοστ, Παπαδοπούλου», Άθήναι 1931, σ. 214 κέξ.

4) ‘Υπό τό όνομα τοΰτο φέρεται ψευδωνύμως τό άλλως συντόμως χ ρ ο ν ο 
γ ρ ά φ ο ς  καλούμενον εντρύφημα τών υποδούλων Ελλήνων τών χρόνων τής Τουρ
κοκρατίας, επανειλημμένους δ’ έκδοθέν έργον,. έπιγραφόμενον : Βιβλίον ιστορικόν, 
σεεριέχον εν συνάψει διαφόρους καϊ έξοχους ιστορίας, άρχόμενον από κτίσεως κό
σμου, μέχρι της άλώαεως Χων)πόλεως καί τών άκολού&ων σουλτάνων, αυλλεχ'&έγ
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λ α ς *), Φίλιππος δ Κ ύ π ρ ι ο ς 2), Άθαν. Κομνηνός— 'Υ  "Ψ η λ ά ν τ η ς s) 
καί δ παρά Σάθα ’Ανώνυμος 4). Εις τήν οΰνθεσιν του παρόντος μελετήμα» 
τος τάς πλείστας των είδήσεων άντλοΰμεν από τάς εν λόγφ χρονογραφίας 5),

,ΐ4εν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταφρασβέν παρά 
τον πανιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας κνρίον Δωρο&έον. Αί παραπομπαί 
ενταύθα γίνονται εις τήν εκδοσιν τής Βενετίας 1798- Περί τοΰ συγγραφέας τοΰ βι
βλίου πολλαί έγράφησαν είκασίαι, τό πρόβλημα δέ φαίνεται δτι άντιμετώπισεν έπι" 
τυχώς ό μακαρίτης έν τώ Πανεπιστημίφ τοΰ Βουκουρεστίου καθηγητής Δημοσθ1 
Ροΰσσος, (Studii istorice Grecp-Romane, τόμ. A', Bucuresti 1939. Βιβλιοκρισία 
Ν. Γ. Σβορώνου, «Ελληνικά», τόμ. ΙΑ' (1939), σελ. 272— 274), Πρβλ. Ά  δ, I. ’Α δ α 
μ ά ν τ ι ο υ ,  Τά Χρονικά τοΰ Μορέυος. Συμβολαί εις τήν φράγκο βυζαντινήν ιστο

ρίαν καί φιλολογίαν, «Δελτίον Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας», τόμ, ΣΤ 
(1901-1906), αελ. 550—556.

1) *0 εκ τής έν Κόπρα» οικογένειας ΟΪ£μ1π=Τζιγάλα προερχόμενος λόγιος κλη
ρικός τοΰ ΙΖ' αίώνος, 6 ως εφημέριος τής εν Βενετίφ Έλλην, Κοινότητος υπηρέτη - 
σας, συνέγραψε μεταξύ άλλων λαϊκών βιβλίων και χρονογραφίαν, υπό τον τίτλον 
Νέα αύνοψις διαφόρων ιστοριών από κτίσεως κόσμον μέχρι της εποχής αντον 
(1637 ). Τό έργον περιέχεται είς τό εργον τοΰ Βενεδικτίνου δόν Άνσέλμου Badri - 
rii, Imperium orientale, Paris 1712, σελ. 215 κέξ. D. R u s s o ,  ένθ’ ανωτέρω.

2) Ό  έκ Κύπρου πρωτονοτάριος ούτος τής Μ. Εκκλησίας συνέγραψε κατά τον 
ΙΖ' αιώνα Χρονικόν της ‘Ελληνικής Εκκλησίας, έκδοθέν τό 1679 υπό Ν. Βλαγκάρ- 
δου, υπό τοΰ Α, Βανδουρίου δ’ έκ νέου εις τό σημειωθέν έν τή προηγούμενη σημειώσει 
εργον, σελ. 235 κεξ. Λατινιστί έπανεξεδόθη τό εργον υπό τον τίτλον Chroniton Ec- 
clesiae Graecae, έν Λειψία καί Φραγκφούρτη 1687, μετά σημειώσεων καί σχολίων 
υπό Έρ. Ίλαρίου.

3) Κατά τό β' ήμισυ τοΰ ΙΗ ' αίώνος ζήσας ώς ιατρός καί πολιτικός έν Μολ
δοβλαχία ό Ά θ . Κομνηνός—Υψηλάντης συνέγραψεν εργον ιστορικόν είς δώδεκα βι
βλία. Τούτου περιεσώθη χειρόγραφον εν Σι να, έξ ου έξεδόθη υπό τοΰ Σιναΐτου άρ" 
χιμανδρίτου Γερμανού Άφθονίδου, έν Κων)πόλει 187 0, τό εργον Εκκλησιαστικών 
καί Πολιτικών τών είς δώδεκα βιβλίον Ή', Θ' καί Τ , ήτοι τα. μετά την ‘Άλωαιν 
(1453—1789), °Άν καί αί ειδήσεις τοΰ 'Υψηλάντου είναι κατά τό πλεΐστο-ν πολύτι
μοι, έν τούτοις τό έργον δέν θεωρείται άπηλλαγμένον ανακριβείων.

4) Κ. Ν. Σ ά θ  α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Ζ', έν Παρισίοις 1894, σελ. 
581 κέξ. Ή  έκθεσις χρονική τοΰ ανωνύμου συγγραψέΐΰς, άν καί δέν διαφέρει κατά 
πολύ τοΰ χρονογραφικοΰ έργου, ομιος καίτοι σύντομος είναι όπαισδήποτε ενδιαφέ
ρουσα πηγή τής πολιτικής καί εκκλησιαστικής ιστορίας, άρχομένη από τών χρόνων 
Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου καί φθάνουσα μέχρι τών πρώτων χροιών τής τουρκο
κρατίας,

δ) "Η έν τή έκδεδομένη ακολουθία το# πατριάρχου περιλαμβανόμενη βιογραφία 
αύτοΰ, μεταπλασθεΐσα έκ τής πατρ. ιστορίας τοΰ Μαλαξοΰ, μικρόν αξίαν έχει (Α. 
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς ,  ΙΙΦΣΚ, άρχσιολ. πάράρτ. τόμ. ΙΖ' (1886), 
σελ. 15), ό δέ λόγιος Σινα-fτης Τλαρίων, ό άναλοβών τήν εκδοσιν αυτής, χαρακτηρί
ζει άσυνάρτητον τό ιστορικόν μέρος.—-Έπί τή βάσει τών χρονογράφων, αλλά συντο- 
μώτατα καί ατελέστατα είναι συντεταγμένον τό σχετικόν άρθρίδιον έν τή ήμιτελεΐ 
«Θρησκευτική καί Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια», τόμ. Β' (1937), στ. 1342—1343.— 
Πρβλ, Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, «Έπετηρίς Εταιρείας
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συμπληρωματικούς χρησιμοπωιοΰντες τά εκ της Ιδίας Ιρεύνης νέα στοιχεία.
Κατά τάς πίκρας ημέρας τής Άλώσεως τής Κ)πόλεως δ Διονύσιος ήτο 

μεσήλιξ και εύρίσκετο μετά του δοκιμαζόμενου Γένους. Εις την γενικήν ανα
ταραχήν παρασυρθεΐς υπό των όγκουμένων ρευμάτων τής οθωμανικής θυέλ* 
λης, εύρέθη μετ’ άλλων χριστιανών εκ τοΰ αμάχου πληθυσμού αιχμάλωτο; 
εΐς Άδριανούπολιν *). Τάς συνθήκας και τά δεινά τής αιχμαλωσίας δεν γνω- 
ρίζομεν. Πάντως δεν παρέμεινεν επί πολύ αιχμάλωτος, διότι εζαγορασθείς 
υπό τίνος άρχοντας, Κ υ ρ ί τ ζ η s) ονομαζομένου, επανήλθε ταχέως εΐς 
Κων)πολιν. Κατά τάς κρίσιμους ώρας ταύτας τό επικρατούν πνεύμα εΐς τά 
εκκλησιαστικά πράγματα τής Κων)πόλεως είναι ή περισυλλογή των ερειπίων 
τού έθνους, μετά τήν άνεπανόρθωτον συμφοράν, και ή επιβολή των απόψεων 
των άνθενιοτικών. Τούς οϊακας τοΰ οικουμενικού θρόνου διευθΰνων δ πολύς 
Γεννάδιος Σ χ ο λ ά ρ ι ο ς  (1454—1456) επιδιώκει τήν χρησιμοποίησιν 
των χρηατών και δεδοκιμασμένων άνδρών εΐς τήν εκκλησιαστικήν διοικησιν. 
Γνωρίζουν ασφαλώς εκ των προτέρων τον ένάρετον Διονύσιον και κατ’ αξίαν 
εκτιμών-έχειροτόνησεν αυτόν μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως. Τά λεγόμενα 
εΐς τήν αφελή διήγησιν τοΰ Μαλαξού, o i l  από τήν καλήν αρετήν όπου είχεν 
αυτός ό κύρις Διονύσιος εγινε μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, χειροτονη~ 
βεις παρά του πατριάρχον Σχολαρίον, μαρτυρούν ακριβώς τήν ΐδιάζουσαν 
σημασίαν τής εκλογής του, ένεκα τής μεμαρτυρημένης προσωπικής του αξίας, 
προς δέ εξαίρουν τήν ασφαλώς υπάρχουσαν μεταξύ των δυο άνδρών παλαιό* 
τέραν και στενοτέραν γνωριμίαν. * 1 2

Βυζαντινών Σπουδών», τόμ, ΙΒΓ (19Β6), σελ, 222—224 (εκ των καταλειφθεισών ση
μειώσεων τοΰ άνδρός).—X ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  Άρχιεπισκ, 
Αθηνών, Ή  εξωτερική κατάστασις τής Εκκλησίας Κων)πόλεως από τής "Αλώσεως 
μέχρι τοΰ ΙΗ' αΐώνος, «Θεολογία», τόμ, Κ' (1949), σελ. 8 —9 —S. V a i 1 h e, I /e -  
glise de Constantinople, εις τό «Dictionnaire de la Tlieologie catholique», τόμ, 
III β', σελ. 1310, 1420.

1) Μ. Μ α λ α ξ ο ΰ, Πατριαρχική Κων)πόλεως Ιστορία,.,., Turcograecia, σ. 
127.—Δ ω ρ ο θ  έ ο υ Μονεμβασίας, Βιβλίον Ιστορικόν...,, σελ. 423—424, κλπ.

2) Μ. Μ α λ α ξ ο ΰ, ενΟ·’ άνωτ,, κλπ. Ύπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ενθ’ άνωτ., σελ. 
326, άναφέρεται δτι, κατά τήν Άλωσιν ό Διονύσιος προ τών απειλούμενων κινδύνων 
διεσώύη εις Άδριανούπολιν παρά τινι των Ελλήνων ευπατριδών, όπόθεν έπανήλθεν 
εις Κων)πολιν. Πάντως δεν γνωρίζομεν ποΤός τις ύπήρξεν ό έλευθερώσας τόν Διονύ
σιον άρχων Κνρίτξης. 'Οπωσδήποτε δεν ή μπορεί νά ταυτισθή οΰτος, ώς ύπετέθη, 
προς τόν γνωστόν Κυρίτξην τόν Καστοριανόν, τόν περί τά τέλη τοΰ 17ου αΐώνος 
άπαντώντα εις τήν Ιστορίαν τής Καστοριάς, διότι απέχει απ’ αύτοΰ δύο ολοκλήρους 
αιώνας. Άρχιμ. Γ ε ρ μ α ν ο ύ  Χ ρ η σ τ ί δ ο υ ,  Αι εκκλησία ι τής Καστοριάς) 
«Γρ. Παλαμάς», τόμ. ΣΤ' (1922), σελ. 170.—Σχετικάς περί τοΰ άρχοντος Δη μητριού 
Κυρίτζη καί τοΰ υΐοΰ αύτοΰ Γεωργίου Κυρίτξη, εμπόρου έν Σμύρνη, ειδήσεις βλ· 
ύπό Γ. Π. Κ ο υ ρ ν ο ύ τ ο υ ,  Σχολεία τής τουρκοκρατούμενης Καστοριάς, *Γέ· 
ρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου», Άθήναι 1953, σελ. 444 κέξ.
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Εις την μητρόπολιν ΦιλιππουπόλΕως 6 Διονύσιος παρέμεινεν εννέα δλα 
έτη, κατά τήν διάρκειαν των οποίων θά ήτο πολύ ενδιαφέρον νά εγνωρίζα- 
μεν, πως εποίμανεν αυτήν. Άτυχώς όμως δεν είναι γντοστά τά της δράσεως 
αυτού εις την άλλοτε άκμάζουσαν και ήδη υπό Βουλγαρικήν δεσποτείαν και 
όνομα τελούσαν ελληνικήν πάλιν 1). Πρέπει έν τοΰτοις νά είκάσωμεν, οτι ή 
προσωπική αίγλη τού εναρέτως και θεοφιλώς βιούντο; παιδιόθεν άνδρός μά
λιστα τώρα έξηκολούθει εκτεινόμενη καί εκτιμωμένη, "Ενεκα ταΰτης άνήλ- 
θέν επί τον οικουμενικόν θρόνον, εις διαδοχήν Συμεών τοϋ Τραπεζουντίου 
περί τά τέλη τού 1466 ή και τάς άρχάς τού 146 7, υπό συν.θήκας ιάς οποίας 
περιβάλλει θρύλος καί σύγχυσις. ϊήν έκκαθάρισιν τού ζητήματος επιβάλ-, 
λουσα ή ζήτησις τής αλήθειας, άγει είς τήν βάσανον των υπό των χρονογρά
φων παραδιδομένων, διά μικράς αναδρομής είς τά τού πατριαρχείου, πρά
γματα κατά τή.ν περίοδον ταύτην.

Τον πρώτον μετά την "Αλωσιν πατριάρχην Κων)πόλεως Γεννάδιον, τον 
Σχολάριον ακολουθούν πατριάρχαι ’Ισίδωρος ΒΓ δ Ξανθόπουλος (1456— 
1462), Σωφρόνιος Α' Συρόπουλος (1463—1464),Τωασαφ Α' Κόχχας (1464- 
1466), Μάρκος Β' Ξυλοκαράβης (1466) 1 2 3)„ Ό  τελευταίος οΰιος μετ’ ολίγο- 
μηνον πατριαρχείαν έπαύθη ή εξηναγκάσθη είς παραίτησιν,. θύμα γενόμενος 
των άξιωματοΰχων τής Εκκλησίας, διότι ήθέλησε νά έπιβάλη τήν τάξιν 3). 
Καί ό μέν Μάρκος δεν κατεβιβάσθη άδιαμαρτυρήτως τού θρόνου, ήσυχάζων 
μάλιστα εν Κων)πόλει εγραφε προς διαφόρους αρχιερείς, προτείνων τήν συγ·

1) Εις τον κατάλογον των μητροπολιτών τής οίκείας μητροπόλεως αναγράφεται 
ό Διονύσιος άνευ ειδήσεων, ελλείψει προφανώς σχετικών πηγών. —"Γ. Τ σ ο υ κ
λ α, 'Ιστορικογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη 18511 

σελ. 82 (παράρτημα).—Μ. Σ τ α μ ο ύ λ η ,  Συμβολή εις τήν ιστορίαν των Εκκλη
σιών τής Θράκης, «Θρα/Λκά», τόμ. ΙΔ' (1940), οελ. 182. — Μ. L e q u i e n, Oriens 
Christianas, τόμ. I, Παρίσιοι 1760, σελ. 315.—Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ΓΗ 
ίερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οι κώδικες αυτής, «Άρχεΐον τού Θρακικοΰ 
Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού», τόμ. Δ' (1937—38), σελ. 10—11. — Β. Α< 
Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ ,  Επισκοπικοί κατάλογο l, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών», τόμ. ΙΒ' (1936), σελ. 222—224. — Μητροπ. Άμασείας ’Α ν θ ί μ ο υ  Ά  λ ε* 
ξ ο ύ 6 η, Χρονολογικός πίναξ,,,,, «Πανελλήνιον Λεύκωμα Έθν. 'Εκατονταετηρίδος», ■ 
τόμ. Δ', σελ. 217 (άνατύπωσις έκ τοϋ «Νεολόγου» Κων)πόλεως).

2) Μ α ν. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, ειδήσεις ιστορικοί, βιογραφικαί 
περί των πατριάρχων Κων)πόλεως [έν Κων)πόλει 1885—1890J, σελ. 471 κέ|.—Μητρ. 
Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  Συμβολή είς τούς πατριαρχικούς καταλόγους Κων)πόλεως 
από τής 'Αλώσεως καί εξής, «’Ορθοδοξία» Κων)πόλεως, τόμ. Η' (1933), σελ- 279 κεξ. 
Ζ. α χ α ρ ί ο υ Μ α θ  α, Κατάλογος ιστορικός των πρώτων έπισκόπτον καί των έφε- 
ξής. πατριάρχων, έν Ναυπλίφ 1837, σελ. 155 κέξ.

3) Δ ω ρ ο θ έ ο υ  Μ ο ν ε μ β α σ ί α ς ,  ένθ’ άνωτ., σελ. 423.— Μ αν. Γ ε. 
δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 431—482.—Μητροπ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ό  ΰ, 
ένθ’ άνωτ., σελ. 314—315, — Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  Π α , π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  ένθ’ 
άνιοτ., σελ. 8—9,
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χλησιν μεγάλης Συνόδου προς εξετασιν των παραπόνων του, διά τήν εις αύ- 
τόν νενομένην αδικίαν *). Τό γεγονός όμως εθεώρησαν ώς ευκαιρίαν οΐ εν 
Κων) πόλει Τραπεζοΰντιοι, διά νά επιβάλουν ως πατριάρχην τον συμπατρι· 
όίτην των ιερομόναχον Συμεών. Προς επιτυχίαν του σκοπού τούτου, πλήν 
ισχυρών προσώπων πού διέθετον εις τό Σεράγιον, συνεκέντρωσαν οι Τραπε- 
ζούνποι ποσόν χιλίων φλωρίων και τό προσεφερον εις τον Σουλτάνον, προς 
ίκανοποίησιν τοϋ αιτήματος των, ζητοϋντες τήν επέμβασιν αύτοϋ. Και τό 
πράγμα επέτυχον προς στιγμήν 1 2).

Ή  προκειμένη έπέμβασις τής τουρκικής αρχής έκτοτε γίνεται μόνιμος
καιάστασις, ή δέ προσφορά τοϋ δώρου έγκαινιασδεΐσα υπό των Τραπεζουν* 
τίων αποτελεί εφεξής νόμιμον δικαίωμα τής Πύλης και είναι γνωστή υπό τό 
όνομα π ε σ κ έ σ  ι ο ν 3).

'Υπό τήν πίεσιν τοϋ Μάρκου Ξυλοκαράβη, συγκληδεϊσα έν Κ}πόλει Συν*

1) Ά  O’. Κ ο μ ν η ν ο ϋ - Ύ  ψ η λ ά ν τ ο υ, ένθ’’ άνωτ., σελ. 19. Πρβλ. λοι
πούς χρονογράφους, ώς ανωτέρω. — Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 
181—482. —■ Μ ε λ ε τ ί ο υ, μητρ. ’Αθηνών, Εκκλησιαστική ιστορία, έκδοσις πλου* 
τισθεΐσα κλπ. υπό Γ. Β ε ν δ ό τ ο υ, τόμ. Γ', έν Βιέννη 1784, σελ. 331,

2) Ό  Γ ε δ ε ώ ν, ένθ’ άνωτ., σελ. 482, δέν άναγράφει τον Συμεών ώς διάδο
χον τοϋ Μάρκου Ξυλοκαράβη, ώς εάν ό θρόνος παρέμεινεν επί ολοκλήρους μήνας 
κενός άπό τής πτώσεως τοϋ τελευταίου μέχρι τής εκλογής τοϋ Διονυσίου. Άντιθέτως 
όμως δέχεται τήν εκλογήν τοϋ Συμεών είς άλλο δημοσίευμά του, σύγχρονον. Μ. L 
Γ ε 5 ε ιό ν, Τινά περί τής, ιστορικής άναπτύξεως τοϋ διοικητικού συστήματος τής 
των κάτω χρόνων ορθοδόξου ’Εκκλησίας, «Έκκλ. Άλΐ'|9’.», τόμ. Λ' (1883—84), σελ* 
252—254.—Δέν υπάρχει Αμφιβολία όμως, ότι τή έπεμβάσει τής τουρκικής εξουσίας 
έξελέγη ό Συμεών. Περί τούτου πείθουν οί χρονολογικοί κατάλογοι διαφόρων συντα
κτών. Ούτως ή ακριβής θεωρούμενη αναγραφή έν τώ ύπ’ άριθ·. 286 κώδικι τής μο
νής Ίβήρων '’Αγ.’Όρους, 16ου αίώνος, σημειοΐ τόν Συμεών τό πρώτον άνελθόντα μετά 
τόν Μάρκον (Μ. Τ. Γ ε 5 ε ώ ν, Έκ τής ιστορίας τών μητροπόλεων καί επισκοπών 
τοϋ οικουμενικού θρόνου, «Έκκλ.’λλήθεία», τόμ, ΚΣΤ' (1906), σελ. 366, σημ. 1).—-Ε
πίσης είς toy υπό τοϋ διακόνου Παγκρατίου Δ η μ ά ρ η συνταχθέντα κατάλογον 
τών. πατριάρχων, τόν υπό τοϋ μακαρίτου Κεραμέως θεωρούμενον ώς άκριβέστερον 
όλων χρονολογ ικώς, καί το ι δέν είναι, ό Συμεών τάσσεται διαδεχθείς Μάρκον τόν, 
Ξυλοκαράβην κατά τήν ά’ πατριαρχείαν του, Διονύσιον δέ τόν Α' κατά τόν βλ Α. 
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς ,  Συμβολαί είς τήν χρονολογίαν καί ιστο
ρίαν τών μεταγενεστέρων πατριάρχων Κων)πόλεως, «Έκκλ. Άλήθ.», τόμ, Δ' (1883— 
84), σελ. 398. Πρβλ. Κ. Δ υ ο  β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Συνοπτική διήγησις τών μετά τήν 
"Αλιοσιν πατριαρχευσάντων, υπό πατριάρχου Κιον)πόλεως Καλλινίκου Γ', «'Ιερός Σύν
δεσμος», έτ. ΙΑ', φ. 231, (15 Μαρτίου 1916), σελ. 8.

3} Β. Κ. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ, Ό  πατριάρχης Κων)πόλεως Ραφαήλ ό Λ ' καί 
τό πατριαρχικόν πεσκέσιον, «Ν. Ποιμήν», τόμ. Α' (1919), σελ. 333—339. — Κ. Μ. 
Κ ο ύ μ α, Ιστορία τών άνθρωπίνονν πράξεων άπό τών αρχαιότατων χρόνων έως τών 
ημερών μας, τόμ. Ζ', έν Βιέννη 1831, σελ. 436—437. — X  ρ υ σ. Π α π α δ ο π ο υ- 
λ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 9— 10.—Ή  άπσψις τοΰ Β. Στεφανίδου, ότι τό πεσκέσιον είσ- 
ήχθη τό 1474 κατά τήν πρώ.την πατριαρχείαν τοΰ Διονυσίου Α', είναι οπωσδήποτε
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οδος προς εξέτασιν εκκλησιαστικών τινων ζητημάτων, έπελήφθη καί της εξ* 
ετάσεως των παραπόνων του. Ένφ λοιπόν ένεφανίσ'&η ό αυτός πρώην πα- 
τριάρχης κνρις Μάρκος, βοώντα οτι αδίκως και παρανόμως τον έβγαλαν 
από τον πατριαρχικόν Φρόνου, αντί νά επιτυχή τό ποθούμενον Ιγένετο με
γάλη σνγχνσις και σκάνδαλα (Μαλαξός). Της Συνόδου μετείχε καί ό Φιλιπ- 
πουπόλεως Διονύσιος, ό όποιος, κατά ιόν αυτόν χρονογράφον, συνεδέετο ατε
νώς με μεγάλην και πολλήν φιλίαν πνευματικήν μετά τής κνρα-Μάρως τής 
μητρυιάς τον Σουλτάνου, ή οποία ετίμα και αγάπα αυτόν, τον κυριν ζΐιονύ- 
σιον, ώς πνευματικόν πατέραν αυτής. Ή  χριστιανή αΰτη Μαρία και κοινο
τερόν κυρά Μάρω, μητρυιά τοΰ Σουλτάνου Μωάμεθ Β', ήτο θυγάτηρ τοΰ 
δεσπότου της Σερβίας Γεωργίου Α' τοΰ Βοΰλκου καΐ έλαβε σύζυγον Μουράτ 
τον Β' περί τά τέλη τοΰ I486 η τάς άρχάς τοΰ 1436, μετά τον θάνατον δέ 
αυτοί και τοΰ πατρός της κατέφυγεν εις τον πρόγονόν της Μεχμέτ Β', συμ* 
παραλαβοΰσα καί την ανεψιάν της Κραλίτζαν, την οποίαν ελαβε σύζυγον ό 
Μεχμέτ* 1 2)· Ίσχύουσα ή Μαρία καί τιμώμενη εις την αυλήν τοΰ Σουλτάνου 
επροστάτευε τούς χριστιανούς. "Ηδη βλέπουσα τά δημιουργηθέντα έκτροπα 
εις την Σύνοδον καί την διαίρεσιν τοΰ κλήρου καί τοΰ λαού εις δύο μερίδας 
φανατικών οπαδών, μίαν μέν υπέρ Μάρκου τοΰ Ξυλοκαράβη, την δ’ άλλην υπέρ 
Συμεών τοΰ Τραπεζουντίου, ετι δέ γνωρίζουσα από την Άδριανούπολιν, ώς 
παραδίδεται, τον Φιλιππουπόλεως καίέκτιμώσα ιδιαζόντως αυτόν, αναπτύσσει 
πρωτοβουλίαν καί έξ ιδίων προσφέρει εις τον Σουλτάνον δύο χιλιάδας χρυσά 
φλωρία, μέ την άξ,ίωσιν νά δώση εντολήν νά έκλεγη πατριάρχης ο προστα- 
τευόμενός της, εκλείψουν δέ οΰτω τά σκάνδαλα καί ή ταραχή.

Ό  Σουλτάνος βλέπων έκπληκτος τό άπροσδόκητον δώρον, φερόμενον εν
τός αργυρού δίσκου υπό τής μητρυιάς του, ήρώτησεν αυτήν : —τι ταντα, ώ 
μήτερ ; Και εκείνη άπήντησεν : — ’Έχω εναν καλόγηρον έδικόν μου και πα
ρακαλώ την βασιλείαν σου νά τον έκάμω πατριάρχην. ’Έλάβεν ό Σουλτάνος 
τόν χρυσόν καί είπε : —κάμε, μητέρα μου, εκείνο όπου θέλεις. Καί άπο- 
στείλας ορισμόν παρήγγειλε καί έβγαλαν τόν κυριν Συμεών εκ τον &ρόνον 
και εκ τής πατριαρχικής τιμής και αξίας. Κατόπιν αυτών, Μάρκος ό Ξύλο- 
παράβης έλαβε πρός συντήρησιν αύτοΰ προεδρικώς τήν Αρχιεπισκοπήν 3Αχρί- 
δος, οπού, μετ’ ού πολύ καί άπέθανε, Συμεών δέ ό Τραπεζούντιος μετέβη εις 
τήν θρακικήν ΣτενήμαχονΑ)? Δύο λοιπόν διαφερομένων, επιλέγει ό Ζυγό- 
μαλάς, ό τρίτος γενήσεται πρώτος.

εσφαλμένη, διότι ήδη από τοΰ 1472 ό 2υμεών διεδέχθη τόν Διονύσιον, γενόμενος τό 
β' πατριάρχης.

1) S χ α ρ λ. Δ. τοΰ Β υ ζ α ν τ ί ο υ ,  Ή  Κωνσταντινούπολή, τόμ. Α', Ά θή - 
νησιν 1890, σελ. 389— 390 ύποσ,

2) Μ- Μ α λ α % ο ϋ, Πατριαρχική τής Κων)πόλεοϊς ιστορία ..... Tourcograe*
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Ψηφισθείς, μετά τά γενόμενα, Διονύσιος 6 από Φιλιππουπόλεως και λα
βών τό μικρόν και μένα μήνυμα μετά τόν εσπερινόν, έκάΰτσεν εις τόν ύιμη- 
Ιότατον πατριαρχικόν μεγάλον θρόνον (Μαλαξός), ώς Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  ό Α”. 
Ή  τοιαύτη εκλογή τοΰ πατριάρχου, όρισμφ τοΰ κρατοΰντος, ενέχει τήν εις 
τά πράγματα τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου άνάμειξιν τής Υψηλής Πύλης. 
Οΰτω καθιερώθη δι’ ΐεράς διαταγής ή σ ά κ ρ α ς τοΰ Σουλτάνου ή. ένέρ 
γεια των εις τήν αποκλειστικήν αρμοδιότητα τής Εκκλησίας αναγόμενων * 1).

’Ασαφής παραμένει ή ακριβής χρονολογία, καθ’ ήν ελαβον χώραν τά ανω
τέρω. "Ώς εΐδομεν, Μάρκος ό Ξυλοκαράβης κατεβιβάσθη τοΰ θρόνου τό 1466. 
Άποτυχών εις τήν προσπάθειαν τής άποκαταστάσεως, ήναγκάσθη νά δεχθή 
τήν προεδρίαν τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος. ’Αλλά διά νά γίνη τοΰτο, έπρεπε 
προηγουμένως νά άθωωθή, διότι επι Διονυσίου τοΰ Α\ από 15 Ίανουαρίου 
1467, σώζεται ή καϋ·αίρεσις τον τρισκατάρατου Μάρκου τον Ξνλοκαράβη 
και των δύο σταυροφόρων εν τ$} γενομένψ] σννόδω έν Κ)πόλει εν τ·ή μονή 
τής Παμμακαρίοτον, έν μηνϊ "Ιανοναρίω εις τάς is 'τον ετονς,ς-0* 7ί>ου οε '2 3). 
Έκ πρώτης οψεως ή καταδίκη τοΰ Ξυλοκαράβη, παραπονουμένου διά τήν 
κατ’ αΰτοΰ αδικίαν, δεν φαίνεται εκ των πραγμάτων δικαιολογημένη, ώστε 
ν’ άποτελέση τό πρώτιστον μέλη μα τοΰ νέου πατριάρχου. Βεβαίως τοιούτων 
έκπλήζεων δεν είναι άμοιρος ή πατριαρχική ιστορία και πιθανώς ο Διονύσιος 
εξετέλεσεν άπόφασιν τής τελευταίας των αρχιερέων Συνόδου, άφοΰ μάλιστα 
■μετ’ ού πολύ άπήλλαζεν ό ίδιος τόν άτυχή πατριάρχην τοΰ βάρους τής καθαι- 
ρέσεως. 'Οπαισδήποτε, ή μνημονευθείσα καθαίρεσις παρέχει ήμΐν τήν σαφή 
ένδειξιν τής ακριβούς χρονολογίας, καθ’ ήν ο Διονύσιος άνήλθεν εις τόν πα
τριαρχικόν θρόνον. Αύτη συμπίπτει προς τάς πρώτα; ημέρας τοΰ "Ιανουά
ριου τοΰ 1467, ή πιθανώτερον προς τάς τελευταίας τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 
1466 ®). Βέβαιον είναι δτι και ό Συμεών καθηρέθη, υπό τοΰ Διονυσίου βε
βαίως, άλλα δεν έχομεν τό κείμενον τής συνοδικής πράξεως.

cia, σελ, 126—127. ■— Θ ε ο δ. Ζ υ γ ο μ α λ ά ,  Ιστορία πολιτική Κων)πόλεως 
αύτούκ, σελ. 22—23.— Δ ω ρ ο θ έ ο υ  Μ ο ν ε μ β α σ ί α ς ,  ένθ·’ άνωτ. σελ. 423.— 
Ά  θ·. Κ ο μ ν η ν ο ϋ—Ύ  ψ η λ ά ν τ ο υ, ένθ·’ άνωτ., σελ. 19—20.—Ά  ν to ν ύ< μ ο υ, 
Περί τής καταστάσεως τής Εκκλησίας Κων)πόλεως κατά τήν πρώτην καί ήμίσειαν 
εκατονταετηρίδα από Άλώσεως Κων)πόλεως υπό Μωάμεθ· Β', «Άθήναιον», τόμ. Δ' 
(1875) σελ. 409—410.

1) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Τινά περί τής ιστορικής άναπτύξεως τοΰ διοικητικού 
συστήματος τής των κάτω χρόνων 'Ορθοδόξου Εκκλησίας, «Έκκλησιαστ. ’Αλήθεια», 
τόμ. Δ' (1883— 84), σελ, 252— 253.

2) Π- P e t i t ,  Deposition dn Patriarche Marc Xylocarabi, «Revue de Γ 
Orient Chretien», τόμ. VIII (1903), σελ. 144—149.—Πρβλ. Α. Π α π α δ ο π ο ύ-
λ ο υ — Κ ε ρ α μ έ ω  ς, Μάρκος Ξυλοκαράβης, πατριάρχης οικουμενικός καί εΐτα 
πρόεδρος ’Αχριδών, «Βυζαντινά Χρονικά» Πετρουπόλεως, τόμ, X (1903), σελ. 413—415,

3) Μητρ. 2άρδειον Γ δ ρ μ α V ο ϋ, ένθ’ άνωτ., σελ- 345,
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Τον οικουμενικόν θρόνον ό Διονύσιος έτίμησεν επί εξαετίαν όλόκ?ιηρον, 
διατηρήσας αυτόν μέχρι τοΰ 1472, καίτοι και ώς προς to σημεΐον τοΰτο 
ασυμφωνία επικρατεί μεταξύ των χρονογραφούν *), Έπί πλέον ή περίοδος 
είναι σκοτεινή καί ελλείπουν αι ειδήσεις διά τό υπό τοΰ μνδρός επιτελεσΟέν 
εργον. Έκ των περισωδέντων εγγράφων ή άλλιον νύξεων γνωρίζαμεν, οτι 
υπό τοΰ Διονυσίου άπελύθησαν αϊ ακόλουθοι πράξεις, πλήν τής ήδη μνημο- 
νευθείσης καθαιρέσεως και τής έπακολουθησάση; άποκαταστάσεως Μάρκου 
τοΰ Ξυλοκαράβη, ως καί τής καθαιρέσεως τοΰ Συμεών, Κατά τό έτος 1467 
άπελΰθη σιγίλλιον, δι’ οΰ ρυθμίζεται τό ένοριακόν δίκαιον τής μητροπόλεως 
Εφέσου καί δή τής επισκοπής αυτής Μαγνησίας τής υπό Σιπύλφ 1 2). Ή  εν 
λόγω συνοδική πράξις, την οποίαν εξέδωκεν ό μακαρίτης Κεραμεΰς, κατ’ άν- 
τίγραφον τοΰ Αΐμ. Legrand, εΰρί'σκεται συνεσταχιομένη εις τό ύπ’ άριθ. 
689 χειρόγραφον τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης των Π,αρισίων 3J. Αδήλου 
έτους συνοδική άπόφασις περί τοΰ ναοϋ τής Έλέημονήτριας εις την νήσον 
Κών 4) προσγράφεται εις τόν Διονύσιον.

Ό  τρόπος καΟ·’ δν ο Διονύσιος άνήλθεν εις τόν θρόνον καί ή άπλωθεισα 
φήμη περί τής μεγάλης αρετής αύτοΰ, έπέσυραν εναντίον τόυ τόν φθόνον των 
ισχυρών και ένεργώς αναμειγνυόμενων εις τά πράγματα τοΰ πατριαρχείου 
κληρικών, οί όποιοι έπλασαν δεινήν συκοφαντίαν κατ’ αύτοΰ, φροντίσαντες 
νά λάβη τοιαΰτην εκτασιν, ώστε νά δημιουργηθή σκάνδαλον. Τό πράγμα δεν

1) Ούτως, ό Κομνηνός—'Υψηλά ντης (ενθ’ άνωτ., σελ, 19, 22—23), θέτει την πα- 
τριαρχείαν μεταξύ των ετών 1476—1482. —Ό  Παγκράτιος Δημάρης θεωρεί (Α. Π α- 
ί α δ ο π ο ΰ ΐ ο  υ—Κ s ρ α μ έ ω ς, Συμβολή εις τήν χρονολογίαν καί ιστορίαν των 
μεταγενεστέρων πατριάρχων Κων)πόλεως, ένθ’ άνωτ., σελ. 398) μεταξύ των ετών 1462 
— 1470.—Πρός τούτον συμφωνεί καί Καλλίνικος ό Γ', οίκουμ. πατριάρχης (R. Δυο-  
β ο υ ν ι ώ τ η ς ,  έν τφ «Τερφ Συνδέσμφ», ετ. ΙΑ' φ. .261 (15 Μαρτ. 1916), σελ. 8). 
Κύριλλος ό Άαυριώτης αναφέρει τά 1474—1480 (Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Κυρίλλου Λαυριώ- 
του πατριαρχικόν χρονικόν νΰν πρώτον έκδιδόμενον, «Άθήναιον», τόμ. Σ'Γ' (1877), 
σελ. 20—21)<—Δούκας ό Καταβολάνος 1462—1469 ή άρχάς 1470 (Α. Π α ι τ α δ ο  
π ο ύ λ ο υ—Κ ε ρ α μ έ ω ς, έν τφ ΠΦΣΚ, παράρτ. 1Ζ' τόμου, σελ. 18—49).— Ζ α χ. 
Μ α θ ά ς (ενθ’ άνωτ., σελ, 166—167) 1472—1478 κλπ.—Μ ε λ έ τ ι ο ς  6 μητροπ. 
'Αθηνών (ένθ’ άνωτ. σελ. 332) ορίζει τήν πατριαρχίαν εξαετή'άορίστως.

2) Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ —Κ ε ρ α μ έ ω ς, Μαγνησία ή υπό Σιπύλω καί 
αι μητροπόλεις ’Εφέσου καί Σμύρνης, «Λελτίον ‘Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εται
ρείας®, τόμ. Β' (1885— 1889), σελ. 652—654.

3) Η. O m o i i  t, Inventaire sommaire des manuscrits de la Bibliotheque 
National Grecs, Μέρ. IX, Παρίσίοι 1888, σελ. 300.

4) Περί τής άποφάσεως ταύτης πληροφορεί σημείωμα τοΰ έτους 1557, έν τφ 
ύπ’ άριθ. 11 χειρογράφψ τού έν Κων)πόλει Έλλην. Φιλολογικού Συλλόγου, καθ’ δ 
τήν άπόφασιν του Διονυσίου επεκύρωσε βραδύτερον 6 πατρ. Ίωάσαφ. Δ η μ. Μ. 
Σ ά ρ ρ ο υ, Κατάλογος των χειρογράφων τοΰ έν Κων)πόλει Φιλολογικού Συλλόγου, 
«Έπετηρίς Εταιρείας Βυζ. Σπουδών», τόμ. Η' (1935), σελ. 159. Πρβλ. Α, Π ο π α 
δ ό  π ου λ ο ν— Κ ε ρ α μ έ α, έν ΠΦΣΚ, παράρτ, τόμ. Κ'—ΚΒ' (1892), σελ. 95β.
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ητο βεβαίως εΰκολον, διότι ο βίος τοΰ άνδρός ήτο ανεπίληπτος. Διά τοΰτο 
επενόησαν σαιανικώς κατηγορίαν, τήν οποίαν συνεδόασαν προς τήν υπό των 
Τούρκων αιχμαλωσίαν τοΰ πατριάρχου, διαδίδοντες δ'τι εις χεΐρας αυτών ό 
■θεωρούμενος ευσεβής Διονύσιος ετοΰρκευσε και περιετμήθη. "Ανασκευή τοι- 
αυτής κατηγορίας ήτο δύσκολος. Έν τούτοις ή εΰρεια διάδοσις αυτής, ή συγ- 
κίνησες τοΰ πλ,ήθους καί ή αποχαλίνωσες ιών συκοφαντών ωδήγησε τόν Διο
νύσιον άμυνόμενον εΐς αποφασιστικήν καί αποστομωτικήν στάσιν. 'Ο εκ των 
χρονογράφων Μ- Μαλαξός, ο περισσότερον εμπεριστατωμένους και εν τή αφε
λείς? τής διηγήσεως παραστατικώς εκθέτων τά γεγονότα, τά δποΐα, οσον καί 
άν έχουν μορφήν ανεκδοτολογίας, όμως περικλείουν μέγα ενδιαφέρον, περι
γράφει διά ιών εξής τά διατρέξαντα :

*Εσννήχθη περί τής τοιαντης κατηγορίας σύνοδος μεγάλη αρχιερέων... 
Καί καθίσαντες εν τφ ΐερφ κριτηρίρι μετά καί των τιμιωτάτων κληρικών 

:··τής Μεγάλης Εκκλησίας, σννηγμένων καί των ενγενε'στάτων αρχόντων καί 
παντός τον πλήθους τον κοινού λαόν καί ώς έκάθισεν ή Ιερά σύνοδος, ήλ
θαν έμπροσθεν οι ελεγχοι αντον τον π α τ ρ ι ά ρ χ ο ν δ  δε πατριάρχης ώμννε 
μετά ψρικτών όρκων, ότι. τά δσα λέγουν δεν είναι αληθινά, μόνον αδικία 

: καί συκοφαντία βναι, *Αμή αυτοί δεν εστερζαν τους δρκονς αντον, μόνον 
περισοοτέρως εβόονν ότι περιτετμημένος. έναι. Άκούοντα καί ή σύνοδος 
ταΰτα έθαύμαζε.-Και τινες μεν επί στ εν αν το ντο καί τινές δεν τό επίστεναν.
‘ 0  δε πατριάρχης βλέποντα τονς ελέγχους καί τονς εχθρονς αντον, δτι θε- 
λονν νά τόν κατακνριενσονν με τά η-έματα, δεν είχε τί νά κόμη διά νά φανή
ή αλήθεια...... Καί ετζι εσηκώθη καί έσταμάτησεν ορθός μέσα εις τό μέσον
τον πλήθους τον λαόν καί έσήκωσε τις άκρες των ρονχών αντον, οπον εφο- 
ριε καί εδειξε τήν σάρκα αντον εις δλον τόν λαόν από το ενα μέρος και απο 
τό άλλο, δεξιά καί ζερβά καθόος εκαθεζόντιζαν οί αρχιερείς και οί κληρικοί 
καί οι άρχοντες καί όλος ό λαός. Καί ώς εϊδον τήν καθαρότητα και παρθε
νίαν αντον, δλοι εξεπλάγησαν καί εθαύμασαν, διότι δεν ήτο σαρκός σημεϊον 
εΐς αυτόν, ήγονν τον ανλον, εΐ μή μόνον δλίγον κομμάτι τομάρι. Και τής 
ώρας ή σύνοδος εδραμαν καί κατεφίλησαν τονς πόδας αντον καί οί κατήγο
ροι όπου τόν έλεγχ̂ αν πολλά ^τροπιάσι^σαν καί άπο τονς χριστιανούς πολλά 
νβρίσθησαν καί ώνειδίσθησαν. ’Έπεσαν δέ εΐς τους ποδας τον πατριαρχον 
νά τονς συγχώρηση. *Αμή δεν ήθέλη σε νά τονς συγχώρηση, μονον εσταμα· 
τησε με παρρησίαν, έβαλεν̂  έπιτραχήλιον καί ώμοφοριον και αφωρισεν αν- 
τονς δλονς, οπον εσννέργησαν καί κατεσκεύασο.ν αντον ταντην την σνκοφαν* 
χίαν. Καί μετά τοΰτο εγραψε τήν παραίτησιν αντον, οι <5ε αργμερεϊς και ο 
κόσμος δλος έπαρακάλονν αυτόν νά διαμείνη εις τον θρόνον αντον 1)..·

1) Turcograecia, σελ. 128*129.—Καίτοι σύντομος, άρκοΰντοίς ζωηρά είναι καί 
τοΰ Ζυγομαλά (αυτόΟπ, σελ. 23) ή λογιώτερον γεγραμμενη περιγραφή, καθ’ ην ο Δια*
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Κατατροπώσας τούς συκοφάντας ό πατριάρχης καί άποδείξας την εναν
τίον του κατηγορίαν σκευωρίαν, καίτοί παρεκάλουν αυτόν νά εξακολουθή ποι* 
μαίνων τον λαόν, δεν ήθέλησε. Ή  δικαία αυτού οργή τον ώδήγησεν εις εκ- 
φώνησιν δεινού άφορισμού κατά ιών συκοφαντών. Έν τάχει συνέταξε ΐήν 
από τού θρόνου παραίτησιν και έγκατέλιπε την βασιλεύουσαν με ολον τον 
τον βίον και με άλλα πράγματα όπου είχε (Μαλαξός) * 1), τά όποια φέρων 
εγκατέστη εις την επί τού Παγγαίου, πλησίον της Δράμας κειμένην μονήν 
Παναγίας της’ Αχειροποιήτου, άλλως Εΐκοσιφοινίσσης ή και Κοσινίτζας επι
λεγόμενης. Τούτο εγένετο, ώς φαίνεται, περί τά τέλη τού 1471 ή άρχάς 1472.

Εις την έμμετρον περιγραφήν τού γεγονότος υπό Κυρίλλου τού Ααυ- 
ριώτου, άναφέρονται καίτοι άτεχνα τά ενδιαφέροντα ταϋτα :

'Όθεν δη οννη0ροίοϋ'ηκε Σύνοδος ώς μεγίστη 
* *
αυτός δε έφανέρωσε τά κρύφια τον μέλη, 
οτι ουδόλως γέγονε μηδέποτε τοιοντος. 
eΥπάρχων δε διάκονος, ώς εικοσιπεντοντης 
τους Φείονς επεκαλέσατο μεγίστους ’Αποστόλους, 
ινα τούτον λντοώσωσι πολέμου τής πορνείας.
"Οθεν τούτον ελέησαν, φανέντες τοντφ οναρ, 
μαράναντες, ξηράναντες, τά κρνφιά τον μέλη... 2).

Δεν δυνάμεθα βεβαίως ν’ άναζητήσωμεν υπό τούς αφελείς στίχους τού
τους ιστορικήν αλήθειαν, άλλ’ είναι οπωσδήποτε χαρακτηριστικοί, διότι άπη- 
χοΰν την αγαθήν φήμην καί την πεποίθησιν τού λαού περί τής άγιότητος 
τού άνδρός, άλλα καί συμπληροϋντά υπό τών χρονογράφων παραδιδόμενα ®).

Μετά την άποχώρησιν τού Διονυσίου, εις τον οικουμενικόν θρόνον

νναιος επανατείνας τά κράσπεδα τών i ματ ίων αυτόν, εδειξε παοι τάς σάρκας αν
ιόν και ιδόντες έ'θ'ανμασαν !  Άλλ' εδειξεν εαυτόν υπό τής άσκήαεως ώς άααρκον 
(ειπεΐν), κα&αρόν τε και παρ&ένον. Έφάνη γάρ τι μόνον δέρμα, αημεΐον άπε- 
ριτμήζον άνδρός. Αίοχνν&έντες ονν οι εϊπόντες, πεπτώκαοιν εις τους πόδας αυ
τόν, τον σνγχωρήααι τήν αδικίαν...— Πρβλ. και Φ ι λ ί π π ο υ  Κ υ π ρ ί ο υ ,  
Χρονικόν, σελ. 852—854,—Γ ι ά ν ν η  Β λ α χ ο γ ’ι ά ν ν η ,  Πατριάρχης κατηγο
ρούμενος Διονύσιος ό από Φιλιππουπόλεως (1467-1472), εφημ. "Αθηνών «Πρωία» 1 
’Ιανουάριου 1982,

1) Τό γεγονός ότι ό Διονύσιος είχεν αποκτήσει έκ τών οικονομιών του Ιδίαν 
περιουσίαν, υπό πάντων τών επί του θύματος γραψάντων βεβαιούμενον, δέν είναι . 
άνευ σημασίας, διότι τεκμηριοΐ τά παραδιδόμενα, ότι άπέβη δεύτερος κτίτωρ τής Μο
νής, μεΟ·3 ής εκτοτε συνεδέΟ-η, ως Ά'ά ίδωμεν.

2) Μ. I. Γ ε δ e ώ ν, Κυρίλλου Ααυριώτου πατριαρχικόν χρονικόν νυν πρώ
τον έκδιδόμενον, ενθ’ άνωτ., σελ. 20-21, στ. 151 κέξ.

3) ’Έναντι τών μετά δέους και εύλαβείας άσχοληθέντων περί τον άγιον άνδρα, 
δέν ελλειψαν καί οί άσθενώς άντειπόντες, ότι π. χ. ήναγκάσθη νά παραιτηθή ό πα·



Ιΐατριάρχης Διονύσιος ό Α'

έκλήθη Συμεών ό Τραπεζαΰντιος το β' (1472— 1474). Ούτος, ώς γνωστόν, 
καί τρίτην φοράν άνηλθεν εις tον Θρόνον βραδΰτερον (1482— 1486), διαδε
χθεί; Μάξιμον τον Γ'. Αΐ εις τον Διονύσιον προσγραφόμεναι δύο πατριαρχι
κά! πράξεις, ή μέν υπό χρονολογίαν 10 ’Οκτωβρίου 1474, δι” ής άθωοΰταί 
και άπακαθίσταται επί τοΰ θρόνου άδηλος πατριάρχης *) και Ιιέρα αχρονολό
γητος, δι’ ής καθαιρεΐται δ πρόεδρος Ήρακλείας Γαλακτίων, μετά δύο σταυ
ροφόρων κληρικών 2), προφανώς δεν ανήκουν εις αυτόν. Ό  την 10 ’Οκτω
βρίου 1474 άθωούμενος πατριάρχης δέν είναι άλλος ή δ Συμεών. Εις την 
πράξιν άναφέρεται, δτι συνεκροτήθη Σύνοδος, απειλή τοΰ κραιοϋντος, δύο 
εκπρόσωποι τοΰ οποίου εκ τής αυλής αΰτοΰ παρεκάθισαν μεταξύ τών αρχιε
ρέων, δτι δ υπό τών εναντίων εξωσθεις πατριάρχης ανακαλείται, καταβάλ
λουν δύο χιλιάδας φλωρίων κλπ. Ταΰτα πάντα αρμόζουν άναντιρρήτως εις 
Συμεών τον Τραπεζούντιον και χρονολογικώς πρέπει νά συμπτίπτουν προς 
τον χρόνον τής άναρρήαεώς του είς τον θρόνον, διότι εύλογώτερον θά ήτο νά 
άπελύθη ή πράξις συγχρόνως μέ την άνάκλησιν εκείνου εις αυτόν 8). Ε π ο
μένως έτος 6983 δηλ. 1474, δτε ο Συμεών επιπτεν εκ τοΰ θρόνου, δέν συμ
βιβάζεται προς τό περιεχόμενον τής πράξεως. Είναι ΐσως 6981 έτος, ήτοι 
1472 σωτήριον, δτε δ Συμεών διεδέχθη Διονύσιον τον Α', πιθανώτερον δέ 
είναι έτος 6991, από Χριστοΰ 1482, τής Ινδικτιώνος α' εκληφθείσης ώς η', 
δτε 6 Συμεών διεδέχθη Μάξιμον. τον Γ', τό γ' πατριαρχεύσας.-

Τόν Συμεών, μετά την β' πατριαρχείαν, διεδέχθη Ραφαήλ Α ' δ Σέρβος 
(1475 — 1476), τοΰτον δέ Μάξιμος Γ ' δ Πελοποννήσιος, δ εκκλησιάρχης 
(1476—1482), μεθ’ ον τό γ' άνηλθεν ό Συμεών (1482—1486), εΐτα δέ Νή- * 1 2 3

U

τριάρχης άπο μόνας τάς τύψεις τοΰ συνειδότος, διότι άνωμάλως καί έπιβατικώς άνήλ- 
θεν εις τον δ’ρόνον, ηΰξήθη επ’ αΰτοΰ ή δωροφορ ία κλπ. Μ. Δ. X  α μ ο υ δ ο π ο ύ- 
λ ο υ), Γραπτών μνημείων περισυναγοογή, «Έκκλησ. ’Αλήθεια», τόμ. Α' (1880—81), 
σελ. 66.—Ζ αχ. Μ α Ό* ά, ενθ1 άνωτ., σελ. 167.

1) Έ  π. I. 2  τ α μ α τ ι ά δ ο υ, Εκκλησιαστικά σύλλεκτα, έν Σάμφ 1891, σελ. 
14—16, §νθα κακώς ή πράξις θεωρείται ώς άθώωσις τοΰ Διονυσίου, ενώ είναι τοΰ 
Συμεών.—Πρβλ. Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ί ,  ένθ’ άνωτ., σελ. 320.

2) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ, 483—434.— Έ π. I. Σ τ  α* 
μ α τ ι ά δ ο υ, Ινθ1 άνωτ,, σελ, 14 κέξ., 17 κέξ.—Πρβλ. καί μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ 
μ α ν ό  ΰ, έ'νθ’ άνωτ., σελ. 316—317 καί ΰποσ. 33, 34, 35, έν συνδυασμφ προς γράμμα 
του πατρ.'Συμεών, έκδεδομένον ύπό Έΐί. Σ τ α μ α τ ι ά δ ο υ ,  ενθ’ άνωτ., σελ. 22 κέξ,

3) ΤΙ παρέμβασις τών Τραπεζουντίων υπέρ τοΰ Συμεών, τό πρώτον ήδη μετά 
ΐήν πτώσιν Μάρκου τοΰ Ξυλοκαράβη (1466) καί ή προσφορά τών 1000 χρυσών κα
θιέρωσε τό πεσκέσιον.Ό υπό τής κυρα-Μάρως διπλασιασμός τών 1000 χρυσών είς 
2000 ΰπέρ τοΰ Διονυσίου, τό ηΰξησε. Τά άναφερόμενα εις την πράξιν τοΰ 6983 περί 
καταβολής 2000 χρυσών ανάγονται είς την β' πατριαρχείαν τοΰ Συμειόν. Ούτως αΐ 
άπόψεις τοΰ Β, Κ. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ ,  «Νέος Ποιμήν», τόμ. Α' (1919), σελ. 333 κέξ. 
είναι εσφαλμένάι.—Πρβλ. ’Ανωνύμου, ’Έκθεσις χρονική, παρά Κ. Σ α θ α, Μεσαιω
νική Βιβλιοθήκη, τόμ, Ζ', σελ. 583.



ΐά  σου 5Αθ. Γριτσοπούλοΰ

φεον ό B' ο από Θεσσαλονίκης (I486— 1489), πατριάρχης εκ των διαπρεπέ* 
σιερών, πελοποννήσίος την πατρίδα και βιβλιογράφας έξοχος. Ή  έναντι του 
εγερθέντος ζητήματος της περιουσίας Συμεών του Τραπεζουντίου στάσις τοϋ 
Νήφωνος κατέστησε τάς σχέσεις τής Εκκλησίας προς την Υψηλήν Πύλην 
ψύχρας. Και δ μέν Νήφων κατέληξεν εις την προ τής Σωζοπόλεως μονήν 
του Προδρόμου, συνεκλήθη δέ Σύνοδος αρχιερεών, κληρικών και αρχόντων 
και παντός του λαοί, κατά φοβέραν άπόφασιν του Σουλτάνου. Μέσα εις τήν 
σΰγχυσιν των πνευμάτων και τον μέγαν κίνδυνον, ένεδυμήθησαν τον Διονύ* 
στον, ώς δυνάμενον νά συμβιβάση τά διεστώτα. Και έκαμαν άρτζι τοϋΣονλ- 
τάνον—λέγει ο Μαλαζός-παί έ'δωκεν δρισμόν καί τον εφεραν στανικώς, 
όπου δεν ή'&ελε νά ελΰ·η, διότι ήτον και πολλά γέροντας. Ή  άφιξις τοΰ σε
βασμίου χουτου γέροντος έσήμανε πράγματι αιθρίαν διά τό κλυδωνιζόμενον 
σκάφος. ΈλΦόντος αυτόν— προσθέτει πάλιν δ Μαλαξός·—εδραμον αρχιερείς 
και κληρικοί καί πάσα ιερωμένος, άρχοντες καί ό κοινός λαός καί επροακν 
νησαν αυτόν και ευχήν καί -ευλογίαν παρ3 αυτόν ελαβον. Καί ήτον μεγάλη 
ειρήνη καί ομόνοια εις τήν τον Χρίστον Μεγάλην 3Εκκλησίαν

Ή  δεύτερα εις τον οίκουμ. θρόνον άνοδο; Διονυσίου τοΰ Α' έγένετο 
τό έτος 1488 καί παρετάδη επί 2 1(i έτη, καίτοι ασυμφωνία τις παρατηρεί* 
ται εις τάς χρονολογίας μεταξύ των ιστορικών καί χρονογράφων. 3Αλλ3 έν 
προκειμένη) έχομεν τό συνοδικόν ψήφισμα, δι3 ου άνεκλήθη ό γηραιός πα
τριάρχης, έκ τοΰ οποίου πολλά διδασκόμενα, καίτοι παρεδόθη εις τινα ση
μεία έλλιπώς τό άρχαιοπρεπώς συντεταγμένον τούτο έγγραφον. Έν αρχή 
ακροθιγώς άναφέρεται τό ψήφισμα εις ανωμαλίας τοΰ Πατριαρχείου και τα- 
ραχάς αρχιερέων μετά τήν "Αλωσιν, άνατρέχον άσαφώς από τοΰ πιχτριάρχου 
Σωφρονίου Α ' τοΰ Συροποΰλου (1463*1464) μέχρι Ραφαήλ τοΰ Τριβαλοΰ 
(1475*1476), δν ιχναιδέστάχον άποκαλεΐ, διότι ενφ οΐ προ αύτοΰ συγγνώμης 
έτυχον παρά τής τοΰ Θεοΰ Εκκλησίας, εκείνος άνήλθε βιαίως.

3Ακολοΰθως 6 λόγος στρέφεται προς τον Διονύσιον, περί τοΰ οποίου άνα-. 
φέρεται on εύρέθη μέσα ε!ς τάς ζάλας καί ταραχάς, ένεκα τών οποίων καί

1) Turcogrsecia, σελ, 141. Πρβλ. καί Θ. Ζ υ γ ο μ α λ α ν ,  αυτόθι, σελ. 39.— 
Δ ω ρ ο θ έ ο υ  · Μ ο ν ε μ β α σ ί α ς, ένθ3 άνωτ,, σελ. 431. Κύριλλος ό Λαυ,ριώτης 
εις τήν έκ νέου πρόσκλησιν τοΰ Διονυσίου άφιεροί τούς στίχους τούτους : 

ό κλήρος πάρενΌ'ύς, δννάμεί τον Σουλτάνου 
με τιμήν προαεκάλεσε καί με φιλοφροσύνην 
Διονύσιον τον πρώην, τον αριστον εκείνον.
Ουτος ώς άνήρ αριστός πάλιν πατριαρχεΰσας 
ώς κάλλιστα καί πράος τε νονθ'ετών καί διδάσκων 
εις ετη δύο ημιαυ παρητήσατο μόνος 
διά τό γήρας τό βαϋ'ν καί τήν αδυναμίαν 
και άπελ&ών ήσνχααεν...

«’Αθήναιον», τόμ. ΣΤ' (1877), σελ. 24, στ. 245 κέξ.

U '



ϊίατρτάρχης. Διονύσιος ό Α ’

έξώσθη βί<ϊ τής έξω χειρός, συνοδικώς καταδικασθείς κατα τα κρατούντα κατ 
69ος. Έξ όσων εΐδομεν όμως ο Διονύσιος ούτε έξώσθη, ούτε συνοδικώς κατε» 
δικάσθη, άλλ’ ο’ικειοθελώς παρητήθη, παρά τάς επιμόνους παρακλήσεις νά 
μείνη. Τα ενταύθα λεγάμενα είναι εντελώς ανεξήγητα, έκτος εάν με τήν άνο
δον τοΰ Συμεών κατεδικάσθη, πράγμα ολως άπίθανον, δ lot l θα είχε φρον
τίσει νά άρθή βραδύτερον ή άδικος καταδίκη. Ηδη πληροψορουμεθα εκ τής 
παροΰσης συνοδικής πράξεως, οτι επί των ημερών Νήφωνος τοΰ Β' καί δη 
μετά τήν εξωσιν αύτοΰ, εντολή τοΰ κρατοΰντος είχε συγκληθή Σύνοδος, ό .δέ 
Διονύσιος εύρίσκετο εις Κ)πολιν, προς βοήθειαν τής ’ Εκκλησίας. Τότε ή Σύν
οδος έκρινε δίκαιον ν’ άποκατασταθή ουτος εις τον θρόνον άφ’ ρΰ προεξ- 

:εβλήθη, καί περιέβαλεν αυτόν μέ τάς ύψίστας εξουσίας, αφού διέλυσε παν δ,τι 
;§κ μικροψυχίας συνέβη κατά χό παρελθόν.’ Ιδού το ενδιαφέρον τούτο συνοδι
κόν ψήφισμα, ώς περιεσώΟη *)■

Μηνί Ίουλίφ, Ινδιχτιώνος ς' τοΰ έτους 6996, ό παναγιωτατος δεσπότης ό οικου
μενικός πατριάρχης Διονύσιος εις τόν υψηλόν πατριαρχικόν αΐύις άνήχΟ-η θρόνον, έν 
φ καί καί αί συνοδικαί πράξεις ήρξαντο καταστροόννυσδ'αι έν τφ Ιερφ κώδικι.

Πολλά των εν τφ καθ’ ημάς βίψ ο έσαει ρέων καί, πολύς μεταποίεΐν καί 
οιον μεταπλάττειν εΐωθε χρόνος’ επειδή των ανθρώπινων ολίγα Ιστίν άπερ 
τό μόνιμον κέκτηται, ρευστά καθάπσξ οντα. Τής γάρ πασών ανώτατης ού* 
σίας ενι, τής θεότητος, τό πάγιον εξ ά'ίδίου ιδρύσθαι, τό αμετάβλητον εις 

5 άπαν φυσικώς κεκτηαένης, επομένως δέ κατά τινα μετοχήν ύψηλοτέρας έν
νοιας και ής αΰτη δίδωσιν αδλον αρετής τοΐς όσίως βιόΰσι τών ανθρώ
πων. Τούθ* οΰτω έπικοίνως άνομολογουμένου, ού δει λοιπόν επί τοσόύτφ 
θαμβεΐσθαι, εί, συμβή καινότερόν τι καί άνέλπιστον συμβήναι, ειτ’ άρά 
τοΐς εν κόσμφ κατάρχουσιν, εΐτ” άλλως και εις αυτά δή άπερ ανήκει καί χήν 

10 αναφοράν εις τήν τού Θεού ’ Εκκλησίαν έχει. Καί οτι μεν καί πάλαι καί νΰν 
τινα τών εΐωθότων ταύτην ταράττειν άλλεπαλλήλως τε καί άπευκταίως, 
ταύτα συνέβη μυριάκις ώς καί νΰν ΐά τοιάδε συμβαίνει, ού δέον τινάς 
άγνοεΐν, τών πραγμάτων αύτών θαμά σχεδόν καί όσημέραι τοΰ το βοών- 
των οτι δέ τινα τών τοιούτων, τά μέν αύτών κατ’ οικονομίαν ίσως θειο- 

15 τέραν, τά δέ κατά παραχώρησιν γίνεται, οι καθ’ ημάς τής εύσεβείας ηγε
μόνες, δι’ ών πνευματοκινήτως διεξίασι γράψαντες αρκούντως, οιμαι, δη- 
λοποιοΰσι. Πλήν, ώς έφημεν, ού...δοκεΐ καί διαφόρώς συμβαίνει τοΐς άν- 
θρωπίνοις πράγμασιν* άλλ’ οήν γε ώσεί τι δοκίμιον εύσεβείας καί Βκτΐσΐν 
αμαρτιών τάχα τάς τοιαύτας καιρικάς μεταβολάς ήμας δέχεσθαι χρή... 

20 πρόνοιαν τής άνωχάτω. Καί τόΰθ’ ένεκα λοιπόν ούχ ήμας δή τΐνας άλ
λους νεάζοντας έργοις χοΐς..·τή θεία ψήφω καί οικονομία ής...τακτέθν... 
πολλά' Τούτων ιοιγαροϋν ούτως έχόντων, ούκ ολίγ’ άττα ιή καθολική τούτη

1) Έ  π. S τ·α μ α χ ι  ά δ ' Ό  υ, ενδ1’ άνωτ., σελ. 31—34.— Μητρ. Σάρδεων Γ έρ 
μ α  ν ο 0, ένθ’ άνωτ., σελ. 347.
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εκκλησία αλλεπάλληλα...ταραχώδη καί επιζήμια, ότι μάλιστα μετά την 
άλωσιν της πόλεως ταύτης ήδη συνέβη. Καΐ όπως μέν ταΰτα έπήλθον καΐ 

25 δι’ ών οργάνων, οΰ του παρόντος καταλέγειν καιρού’ πλήν τοΰτο και μό
νον επειδή...καί τινα εύλογα δήθεν των εγκλημάτων ησαν παρά των τά 
ΐοιαΰτα κεκινηκότο)ν αρχιερέων τε καΐ πατριάρχων· κατ’ άλλήλων...τόν 
άγιοίτατον εν πατριάρχαις κυρ Σωφρόνιον δήλα δή, αλλ’ οΰκ έ'δει τοσοΰτφ 
άκαίρως εν τοιαΰτη καταστάσει των πραγμάτων κινεΤν ταΰτα','·.. δ ι* ών οΰκ 

30 ήν δέον καθοπλίζεσθαι φευ, κατ’ άλληλων. "Ομως μέν οΰν, έπεΐ οί προς 
άλλήλους διαφερόμενοι αρχιερείς νόμιμοι ησαν καί πατριάρχαι προς πα* 
τριάρχας, όί πάντες νάρ οΰτοι τη τοΰ Θεοΰ Έκκλησί® χρήσιμοι πολυειδώς 
καί διά τοΰτο δεκτοί υπήρξαν, ενός μόνου των τοιούτων, Ραφαήλ εκείνου 
τοΰ Τριβαλοΰ, δς αναιδέστατος διά τής έξω καΐ μόνης αρχής τή Εκκλησία 

35 ίτροσέβαλε βίας άνευ γάρ, μόνου καΐ τούτου προφανώς ό'ντος κατεγνωσμέ- 
νου καί αποβλήτου, οϊ λοιποί συγγνώμης ετυχον πρότερον παρά τής τοΰ 
Θ,εοΰ Εκκλησίας, ώς καί νΰν εφ’ ομοίφ τρόπφ παρ’ ημών. Τοίνυν εν 
ταΐς τοιαύταις τα^αχαΐς τε καί ζάλαις ταΐς εκκλησιαστικαΐς καί ό άγιώτα- 
τος πατριάρχης’ κυρ Διονύσιος εΰρεθεΐς και τοΰ πατριαρχικού θρόνου τότε 

40 εξωσθεΐς βίςτ τής εξω χειρός και μετά τοΰτο καί συνοδικώς καταδικ<χσθείς, 
ώς έθος.εν τοΐς τοιούτοις συμβαίνει, μηδέ παρά τίνος έναχθεΐς εις τι των 
άπηγορευμένων τοΐς θείοις κανόσι, αλλ’ ότι έκτοιε καθ’ εαυτόν ΐδιάζων, 
δεήσει καΐ Θεφ προσανέχων. ΙΙρό χαιροΰ ήδη τοΰ πατριάρχου κυρ Νή- 
φωνρς, καί αΰτοΰ δεύτερον τοΰ πατριαρχικού θρόνου εξωσθέντος, δι’ αΐ* 

45 τίας ας ό κρατών προ...καΐ πολλά καμόντος αΰτοΰ καΐ πολλούς άλλους εις 
τό άντεισαχθήναι τφ θρόνφ και μή ίσχύσαντος τοΰτο, ημών τε συναχθέν- 
των προσταγή τοΰ κρατοΰντος εις τό έπισκέψασθαι την μητέρα ημών τού
την, την καθολικήν ’ Εκκλησίαν, καΐ έτερον ποιμένα καΐ πατριάρχην άπο* 
καταστήσαι καΐ ίνα μή εΐς χείρον καΐ άφανισμόν τέλειον τά εκκλησιαστικά 

50 προχωρήση τή περισσότερη αναβολή τοΰ πράγματος τοΰτου, ήδη λοιπόν 
καΐ τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου κυρ Διονυσίου...ενθάδε παραγεγονόιος εΐς 
βοήθειαν τής Εκκλησίας, όρισμφ τοΰ κρατοΰντος, καΐ μετά τοΰτο περί 
πατριάρχου συζητησεως γενομένης, συνοδικώς έκρίθη παρ’ ημών πάσαις 
ψήφοις δίκαιον είναι δι’ aliiac, τφ κοινφ τής ’ Εκκλησίας οΰκ άπφδού- 

55 σαις, ίνα και αΰθις ο άγιώτατος πατριάρχης, κυρ Διονύσιος έπανέλθη εΐς 
τον πατριαρχικόν θρόνον τοΰτον, άφ’ οΰ προεξεβληθη, εΐς τό ποιμαίνειν εΐς 
τέλος νά λογικά τοΰ Θεοΰ πρόβατα. Δι’ δ καί αΰ ή προτέρα δοθεΐσα 
τούτφ άδεια, παρά τής Εκκλησίας καί νΰν πάρ’ ημών ανακαινίζεται είς 
τό εχεινάπασαν άδειαν, συνοδική ψήφφ, ώστε πράττειν άκωλύτως άπαντα 

60 τά τω οΐκουμενίκφ πατριάρχη «νήκοντα, ιεροτελεστίας δήλα δη, προσέτι 
^δυνάμει τής άγιας Τριάδος-διαλυσάμένρι καί τι,αρα έκ. μικροψυχίας έν τή 

εκβολή τούτου συνέβη. Καΐ ταΰτα μέν οΰτω διώρισται παρ’ ημών καΐ ενιε*

ίΐϊ ΐασου ΛΑθ.' Γριτσοπούλου



τΰπωται, έτι.δέ άποφαινόμεθά διά. του παρόντος ψηφίσματος) ινα-εάν τις 
φανη των ενταύθα η αλλαχού δντων ιερωμένων η λαϊκών ενάντιο)θείς τη 

65 συνοδική χαΰτη πράξει μετάηήν εν χφ παχριαρχείφ άποκατάσχασιν του 
άγιωτάτου' πατριάρχου κυρ Διονυσίου καί οΰκ έθελήση στέρξαι τούτον 
καθολικόν και οικουμενικόν πατριάρχην, εΐ μέν ιερωμένος εΐη, ΐνα ειη 
πάοης ιεροπραξίας αργός, μέχοις ου τφ διαληφθέντι άγιωτάτφ πατριάρχη 

' κυρ Αιονυσίφ. διαλλαγή, ει δέ λαϊκός έστιν, όποιος άρα και εΐη δ γε τοι* 
70 οΰΐος,,-ΐνα μένη υπό βάρος άλυτου άφρρισμοΰ, μέχρις δτου και ο,ΰχος 
- . 'διαλλαγή τφ άγιωτάχφ πατριάρχη. Και εις ασφάλειαν εγένετο και το πα- 

■ ρόν συνοδικόν ψήφισμα και ΰπεγράφηπαρ5 ημών, εν ε τ ε ι [^̂ =.1488].
Ό  ταπεινός μητροπολίτης * Εφέσου καϊ πάοης ’ Ασίας Δανιήλ, 

£χων την γνώμην ηο,Ι τον Χαλκηδόνας καί τοϋ Μιτνλήνης.
"Ο ταπεινός μητροπολίτης Σερρών Μανασής, εχων καί την γνώμην 

τοϋ ‘Μρακλείας.
"Ο ταπεινός μητροπολίτης Μελενίκορ καϊ τον τόπον έπέχων τρϋ 

Σάρδεων Γεράσιμος. ;
; άΟ ταπεινός μητροπολίτης Μεσημβρίας Δοσίφεος.

Ό -ταπεινός μητροπολίτης" Περι&εωρίου Ματθαίος.
Ό  ταπεινός μητροπολίτης Ζιχνών ΪΙαχώμιος, %χων -κα ϊτη ν το$ 

Άαρίσσης καί τον ; :· γ<
Ό  ταπεινός μητροπολίτης πρφην Σονγδαίας καϊ ότροεδρϋς ,'Ν6- 

καίας Θεοφάνης. 'Χ
Ό  ταπεινός μητροπολίτης 1 2 3Ικονίον /*Λμφιλόχιος.·
Ή  δεύτερα πατριαρχεία τρΰ Διονυσίου, εΐτε συνέβη να ,ελθη πιεσθεις 

κατά τούς. χρονογράφους, εΐτε εύρέθη είς Κ)πολιν καί επί τη ευκαιρία έξ- 
ελένη, συγκατανειίοντος ή όρίζοντος τοΰ κρατοΰντος λ), κατά το συνοδ. ψήφι
σμα, επανέφερε την ειρήνην εις την Μ. Εκκλησίαν. Άναφέρεται ότι επί χών 
ημερών του εγένοντο μεγάλοι σεισμοί. Γότε ό τέλειος εις την αρετήν, και 
πεπαιδευμένος την καλογερικήν, οποί) δεν ήτον άλλος ώσάν αυτόν, ό άσκη* 
πικώτατος πατριάρχης, πού ενήοτευε πολλά και όλην την νύκτα ήταν άγρυ
πνος είς προσευχήν, αυτός πού παρ’ ολην .την ηλικίαν του όταν ή'&ελε νά 
ΰπάγη είς τίποτε υπούλεσιν τής ’Εκκλησίας, ποτέ δεν εκαβαλίκευέ, μόνον 
πεζός έπήγαινε, περιήρχετο από εκκλησίας είς εκκλησίαν καί εκαμνε λιτανείας 
καί δεήσεις (Μαλαξός) 2). Δωρόθεος ό Μονεμβασία.ς *) αναφέρει, δτι τά εισ
οδήματα ήσαν εις χεϊρας τοΰ Διονυσίου. Έκ.τούτου συνάγεται,· οτι ο πα-

1) "Αξιόν παρατηρήσεως εΐναι, ou πεσκέσιον δέν οίναφέρεται κατά την, δεύτε
ρον άνοδον τοΰ Διονυσίου. Καί ασφαλώς δέν θά προσεφέρθη προς ιόν Σουλτάναν, 
άφοΰ κατ’ εντολήν αΰτοΰ έξελέγη καί. άνεκλή,θη διστάζων ό γηραιός Διονύσιος.

2) Turcogrsecia, σελ. 141τ~-142. ■ .· Λ
3) *Ένθ’ -άνωτ., σελ, ά=31. ν _s
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rQiotojfJlQ αφήρεσε την διαχείρισιν από τούς κληρικούς, τούς διοικοΰντας τα 
κοινά της Μ. “Εκκλησίας, πρώτος αυτός τολμήσας νά θίξη τους πανίσχυρους 
δφφικιοΰχους %).

Γράμματα άπολυθέντα υπό τοΰ Διονυσίου.κατά την δεύτερον αυτού πα- 
τριμρχείον άναφέρονται τά έΕής. Σιγίλλιον υπέρ, της μονής Προδρόμου Σω- 
ζοπόλεως, άπολυδέν κατά Μάιον τοΰ έτους 1482, κατά τον εκδότην 1 2 3 4), μάλ* 
λον δμως τοΰ έτους 1488, ώς φαίνεται εκ των πραγμάτων· Τό 1490 άπελύθη 
συνοδική πράξις τοΰ Διονυσίου, 8Γ ής προάγεται εις μητροπολίτην Λαρίσης 
ό επίσκοπος Βησσαρίων, οστις δεν είναι 6 κτίτωρ τής περίφημου μονής Δου- 
σίκου, ο και καθαγιαστείς καί μεγάλως εν Θεσσαλίςι καί Ήπείρφ τιμώμε
νος s). Έτερο όμοια πράξις, cV ής άνεκηρΰχΟη μητροπολίτης Βερροίας Με
θόδιος, εδόδη εις αύτόν επί τή χειροτονίφ τού, άναφέρεται δέ άποκειμένη εΐς 
μονήν Βατοπεδίου τοΰ *Αγ. “Όρους *).

Βεβαρημένος υπό to? γήρατος ό πατριάρχης καί μή δυνάμενος νά φέρη 
τό βάρος τής διοικήσεω; τής Μ. “Εκκλησίας, παρ’ητήθη περί τά τέλη, τοΰ 1490 
καί άπεσύρθη εκ νέου εις τήν μονήν τής μετάνοιας αύτοΰ, ιήν Κοσινίτζαν. 
Ή  έγκατάστασις καί ή παραμονή τοΰ άνδρός εις τήν γεραράν τούτην μονήν, 
άλλα καί ή υπέρ αυτής ενδελεχής μέριμνα συνέδεσαν αύτόν άρρήκτως προς τό

1) Πρβλ. καί Μ, L Γ ε δ ε ώ ν, Πατρ. Πίνακες, σελ. 490— 491.—Τ ο ϋ α ύ- 
το ϋ, Τινά περί τής Ιστορικής άναπτύξεως τοΰ. διοικητικοί συστήματος τής των κάτω 
χρόνων ορθοδόξου Εκκλησίας, «Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. Δ' (1888—84), σελ. 258.

2) X  Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς ,  Ίωάννου Ε' καί Χωάννου Ζ' των Παλαιολόγων χρυ~ 
σόβουλλον καί άργυρόβουλλον, περί τής κατά τήνΣωξόπολιν μονής Προδρόμου, «Δελ- 
τίον Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας», τόμ. Β' (*.885— I889)j σελ. 619—621, 
Ό  Σακκελίων ενόμίσεν ότι τό σιγίλλιον τοϋτο άπελύθη κατά τήν α' πατριαρχείαν 
τοΰ Διονυσίου, παραταθεΐσαν μέχρι τοΰ 1482. ’Αλλά το έγγραφον εκδίδεται εκ κωδι
κός νεωτέρου καί ώς προς τήν χρονολογίαν εΐναι οπωσδήποτε ήμαρτημένον, άφου 
:θυτε ή Ινδικτιών ζ' αντιστοιχεί προς τό έτος 69; 0 (—1482), οπερ οφείλει νά εΐναι 
1488—90 καί μάλλον 1488, τό α' έτος τής β' πατριαρχείας τοΰ Διονυσίου, πρός ο θ' 
Ινδικτιών αντιστοιχεί.

3) Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς ,  Σιγίλλιον πατριαρχικόν, «Δελτίον Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας», τόμ, Β' (1885—89), σελ. 15—ϋ0. Τό .έγγραφον έκ δωρεάς Π. 
Λάμπρου άπόκειται εις τήν Ιστορικήν καί Εθνολογικήν Εταιρείαν, έξ αΰτοϋ δ’ -Ιλή- 
φθη καί τό ενταύθα παρατιθέμενον πανομοιότυπον τής υπογραφής τοΰ πάτριάρχου. 
"Αξιόν σημειώσεως εΐναι, οτι καί ένταΰθα ή ινδικτιών η' δεν συμφωνεί πρός τό έτος 
6998 (—1490). ’Εσφαλμένοι εΐναι καί αΐ υπό. τόΰ Σακκελίωνος σημειούμεναι χρονο
λογ ία ι των δύο πατριαρχείων τοΰ Διονυσίου, 14*2— 78, 1490—98.Ώ ς πρός τόν άγιον 
Βησσαρίωνα βλ. Ν. A. Β έ η, Ή  αρχέτυπος κτητορική Διαθήκη τοΰ έν άγίοις πα- 
τρός ημών Βησσαρίωνος, μητροπολίτου Λαρίσης, Ιδρυτοΰ τής μονής Μεγάλων Πυλών, 
Άθήναι 1949, σελ. 3 κέξ.

4) V . Ε a n g 1 ο is, Be inont Athos, σελ. 42.—Ε ύ λ ο γ ί ο υ  Κ ο υ ρ ί λ α ,  
Α α υ ρ ι ώ τ ο υ, Ό  κατάλογος τών επισήμων ’Αθωνικών εγγράφων τοΰ Οΰσπέν- 
σκη, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. ΙΗ' (1935), σελ, 73, 105,
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ιερόν ίδρυμα, ώστε νά θεωρήταί νέος της.μονής κτίτωρ. Ζωηοώς-διατηρού
μενη παράδοσις αναφέρει, ότι τό πρώτον εκεί έγκαταστάς ό Διονύσιος υπη
ρετεί ώς έσχατος δοΰλο; μεταξύ των μοναχών, έπι τριετίαν ολόκληρον δέ 
δεν είχεν άποκαλΰψει τήν ταυτότητά του και μόνον όταν εζητοΰντο έκ Κων)* 
,πόλεως πληροφορίαι περί αύτοΰ, πιθανώς έπι τοΰ επιβάτου Ραφαήλ τοΰ 
Σέρβου, ήναγκάσθη νά πράξη τοντο *). Ό  Ραφαήλ οΰτος μάλιστα, έμπα- 
;θώ: κινούμενος ύπέβαλεν έξ αιτίας τοΰ Διονυσίου τήν μονήν εις πειρασμούς 
καί κινδύνους διαλύσεων. “Ένεκα τοτίιου ο Διονύσιος μετέβη εις Κων)πολιν, 
ϊνα έπικαλεσθή τήν παρέμβασιν της “Υψηλής Γΐύλης υπέρ τής μονής, μετά 
δέ τήν πτώσιν τοΰ Ραφαήλ ήξίωσεν από τον διάδοχόν του νά κατοχύρωση, 
τήν μονήν, δι’ ο και άπελόθη υπό Μαξίμου τοΰ Γ', κατά “Ιούνιον τοΰ έτους 
6985 (=1477), σιγίλλιον υπέρ αυτής, ένθα διαλαμβάνονται αύθεντικώς τά 
ανωτέρω *). Εις μεταγενέστερον συνοδικόν γράμμα υπό τοΰ πατρ. Μητροφά- 
νους, κατά Μάρτιον τοΰ 1567, υπέρ τής ιδίας μονής άπολυθέντος, άναφέρε- 
ται ότι υπέρ αυτής άπελόθη προηγουμένως όμοιον υπό τοΰ πατρ. Διονυσίου 
Α', μη διαστοθέν 3). Μάλλον όμως πρόκειται περί τοΰ μνημονευθέντος ήδη 
σιγιλλίου τοΰ Μαξίμου Β' τό 1477, οπού άναφέρεται τό ενδιαφέρον τοΰ 
Διονυσίου.

Περί τοΰ έν γένει βίου, ον ό Διονύσιος έζησεν εις τήν μονήν τής Εϊκο- 
σιφοινίσσης, δεν είναι ανάγκη νά στηριχθή τις έπι εΙκασιών, διά νά συναγωγή., 
ότι ύπήυξεν ασκητικός, άμεμπτος, πρότυπον μοναχικής πολιτείας. Τον άγιώ- 
τατον άνδρα σκιαγραφούν δι’ ολίγων μέν, άλλα παρασταστικών και πειστι
κών εκφράσεων οΐ χρονογράφοι, κοσμοΰντες αύτόν άνεπιφυλάκτως δι’ επι
θέτων ούχι κενών περιεχομένου. Χάριν τής ιεράς-σκήτης, ή οποία άνεκοΰφι- 
σεν αύτόν κατά τά έσχατα ετη τής ζωής του, διέθεσε πάσας τάς οικονομίας 
του καί εποίηοεν άνακτίοεις και καλλιέργειας ονκ ολίγας (Ζυγομαλάς). Διά 
τοΰτο και κ τ ί τ ω ρ τής μονής νέος έπωνομάσθη καί θεωρείται έκτοτε. Και 
όταν ή αγία ’ Εκκλησία κατέτμξεν αύτόν εις τήν χορείάν των αγίων, ή αγία 
μονή τής ’Αχειροποιήτου *) έδέχθη τήν τιμήν τής λατρείας αύτοΰ, έχούσα τό 1 2 3 4

1) Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο it^-K ε ρ α μ έ ω ς, ’Έκθεσις παλαιογραφικών και 
φιλολογικών ερευνών έν Θράκη και Μακεδονία, ΠΦ2Κ, Άρχαιολ. Παράρτ. τόμ. 17/ 
(1886), σελ. 18—19, σημ. 1.

2) Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 18—20. Προηγουμένως εΐχεν άπολυθή ομοιον σιγίλλιον ύπό 
τοΰ πατρ. 2υμεών τοΰ Τραπεζουντίου, κατά τό έτος 1474. Α υ τ ό θ ι ,  άελ. 17— 18.

3) Α. Π α π α δ ο π ο ΰ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω .ς, ένθ* άνωτ., ΠΦΣΜ, παράρ; 
τόμ. ΙΖ', σελ. 20. Τήν εΐδησιν θεωρεί ασφαλή· και ό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί 
πίνακες, σελ, 483— 434, έσφαλμένως παραπέμπων εις Μαυρογορδάτειον Βιβλιοθήκην 
Κεραμέιος, σελ. ιβ'.

4) Τήν περί τής μονής σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. ύπό I. Π α π α 8 ο π ο ό
λο  υ, Τινά περί τής ίεράς μονής τής ’Αχειροποιήτου τής επιλεγόμενης ΕΙκοσιφοινίσ- 
σης, ^Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. Ε' (1928J, σελ. 379.κέξ..
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σκήνωμα του *), φυλασσόμενου από τοΰ έτους 1788 εντός αργυρού κιβωτίου 
λεπτότατης τέχνης, οπερ εκόσμησεν ό άλλοθεν αγνο^στος χρυσοχόος Γεώρ* 
γιος Β). Τεμάχιον μόνον των αγίων λειψάνων έδόθη τό 1881 εις την εν 
Άγίφ "Ορει Σκήτην τοΰ 'Αγίου Άνδρέου Β).

'Ο θάνατος εΰρε τον άγιον άνδίρα διαρκούντος τοΰ έτους 1492, η ευθύς 
μετ’ αυτό 4), εις προκεχωρημένην ήλικίαν, υπέρ τά 85 έτη γεγονότα. Τά 
κατά την άγιοποίησιν αυτού δεν γνωρίζομεν. 'Ως γνωστόν, υπό τον ορον 
ά ν α κ ή ρ υ ξ ι ς αγίου νοείται ή δι* επισήμου και αυθεντικής εκκλησια
στικής, πράξεως άγιοποίησις μαρτυρήσαντος ή εναρέτως βιώσαντος άνδρός, 
μετά προηγουμένην πιστοποίησιν τοΰ μαρτυρίου, ή βεβαίωσιν αξιόπιστων 
μαρτύρων περί τοΰ ενάρετου βίου και.των τυχόν θαυμάτων αυτού. Ή  άνα- 
κήρυξις αύτη είναι ό άλλως λεγόμενος, κ α ν ο ν ι σ μ ό ς  s). Είναι δυνατόν 
όμως καί προ τής τοιαύτης επισήμου διαδικασίας ή και άνευ αυτής, ή άγιό- 
της τού βίου ενός χριστιανού οσίου νά έχη τόσον άναγνωρισθή από την κοι
νήν συνείδησιν, ώστε οΰτος νά τιμάται αύθορμήτως υπό τού λαού και τού κλή
ρου6). "Εν δείγμα τής τιμής πού ετρεφεν δ λαός πρός αυτόν είναι, ότι εις 
προσευχήν τού Διονυσίου άπεδόθη θαύμα τής Παναγίας Παρθένου, διά τής 
χάριτος τής οποίας άνέβλυσεν ύδωρ εις τήν μονήν τής Εικοσιφοινίσσης, προς 
άνακουφισιν τών μοναζόντων. 1 2 3 4 5 6

1) Ε υ σ τ ρ α τ ί ο υ  Ί  ω. Δ ρ ά κ ο υ ,  Ιστορία της Είκοσι φοινίσσης μονής 
επί τοΰ Παγγαίου καί αγιολογία τής Λέσβου, έν Δράμα 1923, σελ. 3, 8—9. —Ε ΰ α γ-, 
Γ. Σ τ ρ α τ ή, * Ιστορία τής πόλεως Σερρών από τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι 
τών καθ’ ήμάς καί δράσις τής εν αυτή Ελληνικής Κοινότητος κατά τούς μετά τήν 
"Αλωσιν αιώνας, μέρ. Α ’, έν Κων)πόλει 3 909, σελ. 89.—Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ, Ή  Δράμα 
καί ή Δράβησκος, Σέρραι 1924, σελ. 33.—Λ α ζ ά ρ ο υ  Χ α ρ ι σ ι  ά δ η, Ή  έν τή 
επαρχία Δράμας ιερά μονή τής Είκοσιφοινίσσης, «Μακεδ.Ήμερ.», τ. Δ' (1911), σ. 229-

2) Κ. Ζ η σ' ί ο υ, Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία, έν Άθήναις 1914, σ. 70-71.
3) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Κανών εις τον άγιον Διονύσιον πατριάρχην Κων)πόλεως. 

«Έκκλησ. Αλήθεια», τάμ. ΚΔ' (1904), σελ. 325. Έπ’ εσχάτων τμήμα τοϋ άγιου λει
ψάνου τοΰ πάτριάρχου απέκτησε καί ή γενέτειρα αύτοϋ Δημητσάνα.

4 )  Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς ,  ένθ’ άνωτ,, σελ. 18, ύποσ. ■ 1. 
G μακαρίτης Κεραμεύς αναφέρει,' οτι έν τέλει τοϋ ΰπ’ άριθ. 249 κώδικάς τής .μονής 

ταύτης άνέγνωσεν Ιδιόχειρον άφΐερο3Πκήν σημείωσιν τοΰ Διονυσίου, άναγομένην εΐς 
τό έτος 1492, δέν εκδίδει όμως αυτήν.

5) Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ  ο υ  Π α π α δ ο π ο ύ  λ ο υ, άρχιεπ. ’Αθηνών, ΙΙερι τής 
άνακηρύξεως αγίων έν τή όρθοδόξω Εκκλησία, μετ’ επιμέτρου περί τοΰ πολέμου τών 
λατίνων κατά τής μνήμης τοΰ άγιου Γρηγορίου Παλαμά, Άθήναι 1934, σελ. 4 κεξ., 
15 κέξ.—Πρόχειρον παράδειγμα ή άναΐίήρυξις αγίου Γερασίμου τοΰ έν Κεφαλληνία 
άσκησα ντος. Βλ. Χ ρ υ σ .  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Ό  άγιος Γεράσιμος «ό νέος»ι 
ασκητής Κεφαλληνίας, «Θεολογία», τόμ. ΙΕΓ (1940), σελ, 7 κέξ,, ιδία σελ. 18 κέξ.

6) Ά  μ. S. *Α λ ι β ι ξ ά τ ο υ, Ή  άναγνώρισις τών αγίων έν τή όρθοδόξψ
Εκκλησία, «Θεολογία», τόμ. ΙΘ' (1941—1948), σ. 18 κέξ. Παράδειγμα τοιαύτης άνα- 
γνωρίσεως είναι ή-άγτα Φιλοθέη ή ;Αθηνα(α, . ■



Πατριάρχης Διονύσιος ό Α' 23

Τρανή δμως μαρτυρία τής δόξης τοΰ Διονυσίου είναι τό γεγονός, οτι 
μετά τον θάνατον αυτοϋ έποιήθησαν προς τιμήν του υπό άνδρός συγχρόνου 
του, Μανουήλ τοϋ Κορινθίου, κανών και προσόμοιοι. 'Ο Μανουήλ οϋτος, 
γνωστός Μ. Ρήτωρ τής Μ. Εκκλησίας *), ύπηρειήσας είς τό ΓΙατριαρχειον 
κατά τήν β' πατριαρχείαν Διονυσίου τοϋ Α ', έγνώρισεν·αυτόν έκ τοΰ σύνεγ
γυς, έξετίμα μεγάλως τήν αρετήν και αγιότητα αυτοϋ και διά τοϋτο παρεκι- 
νήθη νά ύμνηση αϋτάς. Ούτως άπέβη αξιόπιστος πηγή ειδήσεων και άπηχή- 
σεοϊν τής αξίας τοΰ αγίου 2).

Μία ακόμη επίσημος άναγνώρισις τής αγιότητας τοϋ Διονυσίου είναι ή 
κατά τό 1488 συνταχθεΐσα συνοδική πράξις τής άνακλήσεως αΰιοΰ εις τον οΐ* 
κουμενικόν θρόνον, υπογεγραμμένη από διαπρεπείς ιεράρχας. 5Άν μετά τον 
θάνατον τοΰ πατριάρχου ήκολοΰθησεν επίσημος πράξις «κανονισμού» αυτοϋ, 
δεν εivotl γνωστόν. Πάντως τοιαΰτη πράξις πρέπει νά τοποθετηθή εις τά τέλη 

:: τ ο ϋ 15ου αΐώνος καί ν3 άποδοθή ε!ς τον πατριάρχην ’Ιωακείμ Α' (τό α 
1498 — 1502), τον από Δράμας, ο οποίος ΰπήρξεν ανάστημα τοϋ Διονυσίου,

: ως πιστεύεται 9).
Εις τον ϋπ’ άριθ. 1118 φ. 20 άγιορειτιχόν κώδικα τής Μονής Μ. Ααυ* 

ρας περιέχεται «κανών τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Διονυσίου πατριάρχου Κ)* 
,πόλεως τοΰ έν τη ιερά καί σεβασμία μονή τής ϋπεραγίας Θεοτόκου τής Κο- 
σιφοινίσσης άσκήσαντός, ποιηθείς παρά τοϋ έν ΐερομονάχοις ταπεινού πρώτο* 
συγχέλλου Χρύσανθού» φέρων δ3 ακροστιχίδα Διονύσιον υμνώ πόΰ·φ Χρύσαν
θος 4), Τό εργον τοϋ εν τή μητροπόλει Ξάνθης πρωτοσυγκέλλου Χρύσανθού 
παρεδόθη και διά τηϋ ύπ3 άριθ. 303 κωδικός τής μονής Εικοσιφοινίσσης s), 
Ή ακολουθία τοϋ αγίου έξεδόθη δίς, άφ3 ενός εκ τοϋ πατριαρχικοϋ τυπογρα
φείου Κ)πόλεως, διαταγή τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου Ε' προς τον πεπαιδευ- 
μένον Κρήτα ιερομόναχον Τλαρίωνα τον Σιναΐτην “), ο όποιος διώρθωσεν έξ 1 2 3 4 5 6

1) Μ; I. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά τής Πατριαρχικής "Ακαδημίας, εν Κων)πόλει 
1883, σελ. 36 «εξ.— Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς ,  Μανουήλ ό Κορίν- 
θιος καί έν ΰμνογραιρικόν αυτοϋ πονημάτιον,Έπετηρίξ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρ
νασσός», τόμ. Τ' (1902), σελ. 71 «έξ.— Κ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  τοΰ 'έξ Ο ι κ ο ν ό μ ω ν ,  
Τά σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα, τόμ, Α'/Αθήνησι 1862, σελ, 562 κέξ.

2) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Κανών είς τον άγιον Διονύσιον, πατριάρχην Κων)πόλεωςν 
ένθ’ άνωτ., σελ. 326—327. .

3) Μ, I. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 493, κλπ.
4) Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά . δ ο υ ,  Μητρ. πρ, Λεοντοπόλεως, Άγιο- 

ρειτικων κωδίκων σημειώματα, «Γρ. Παλαμάς», τόμ. Α' (1917), σελ. 617, — Τ ο ΰ  
α ύ τ ο ΰ, Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγάλης Λαύρας τής έν 'Αγίφ *Όρει, Παρί- 
σιοι 1925, σελ. 178—179.

5) Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ—Κ ε ρ α μ έ ω ς, Έκθεσις παλαιογραφικών ε
ρευνών...., ΠΦΣΙί, παράρτ. ΙΖ' τόμ., σελ. 14—15.—Μ. Γ ε δ ε ώ ν, «Έκκλ, Άλήθ.», 
Δ',, σελ. 229,. σημ. 15..

6) Κ  ω ν σ τ α ν τ ί ο υ Α ', .τοΰ από Σιναίου πατρ. Κων)πόλεως,. Βιογραφία
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αΰτής οσα ήσαν δεκτικά διορθώσεως, άλλα καί τάπλεϊστα παρήλλαξεν, έπι* 
διορθώσας τον Παρακλητικόν Κανόνα και προσθέσεις μελωδήματα, ως λέγει, 
ευλαβώς αφιερών προς τον εθνομάρτυρα πατριάρχην, προς ον προσφωνεί τήν 
εκδοσιν τοΰ 1819 ι). Τό β' έξεδόδη άφ’ ετέρου ή ακολουθία εκ τοΰ τυπογρα
φείου Έπαμινώνδα Ααζάρίδου, τό 1863, εν Κ)πόλει, περιέχουσα σελ. 32 * 1 2).

Ό  κανών και τά προσόμόια εΐς τον άγιον Διονύσιον τοΰ Μανουήλ Κο- 
ρτνθίου περιεσώθησαν δια τοΰ υπ5 άριθ. 512 κωδικός τής μονής Ίβήρων 
τοΰ 'Αγίου "Όρους, τοΰ 16ου αιώνοςa), όπόθεν έεεδόθησαν υπό τοΰ μακαρίτου 
Μανουήλ Γεδεών μετ’ αξιόλογων σχολίων. Ό  ποιητής τοΰ κανόνος, πλήν των 
επαίνων και ύμνων πού εμπνέεται από τον ενάρετον βίον τοΰ ιεράρχου, καί 
ΐστοριχάς ειδήσεις χρησιμωτάτας περικλείει εΐς τάς εννέα ώδάς αύτοΰ, έκαστη 
ιών οποίων άνά τέσσαρα ή τρία περιέχει τροπάρια εΐς τον άγιον, μετά τοΰ 
θεοτοκίου. 'Η πρώτη ωδή είναι εν είδος ποολόγου τοΰ δλου κανόνικτ, σΰμ* 
φωνος προς τήν ακροστιχίδα : τον ιεράρχην Διονύσιον δ,δω' Μανουήλ. Τον 
πατριάρχην φαντάζεται ό ποιητής περιβεβληαένον τήν αιγλην τής τρισηλίου 
θεότητος, έπιλεγέντα εκ βρεφικής ηλικίας διά τό καθαρόν τής καρδίας και 
άναδειχθέντα πυρσόν τής Εκκλησίας, τήν οποίαν διά τό κάλλος των άρετών 
καλώς εποίμανεν, άποβάς σεπτός ναός των χαρισμάτιον τοΰ πνεύματος.

Εΐς τήν τρίτην ωδήν ο ποιητής υπογραμμίζει τήν ενάρετον και θείαν 
πολιτείαν ίου αγίου, οστις ζήσας ά'σαρκος, κλαΰσας πολύ, τηρήσας τήν αγνείαν

και συγγραφάι αί ελασσόνες εκκλησιαστικού, καί φιλολογικά! καί τινες έπιστολαί αύ- 
τοΰ υπό Δ. Μ. Άριστοκλέους, έν Κων)πόλει 1866, σελ. 163, Περί τοΰ άνδρός έγρα
ψε ν ό άλλοτε γραμματεύς τής. ενταύθα Βουλγαρικής πρεσβείας Ν. Τ ρ ά ι κ ω φ,. 
εΐς τήν έφημ. «Ελεύθερον Βήμα» τοΰ έτους 1986 (τήν ακριβή παραπομπήν δεν εχο- 
μεν πρόχειρον)..

1) Ό  πλήρης τίτλος τής έκδόσεως είναι: Περιγραφή τον κατά τήν επαρχίαν 
Δράμας και Φιλίππων ιερόν μοναατηρίον τής Ύπεραγίας Δεαποίνης ημών Θεοτό
κου, τής επονομαζόμενης Κροφοινίαοης και τον γενομένου Φανματος εις τήν εν 
αυτή ίεράν και ·&·ανματονργόν εικόνα τής Θεομήτορος, εν ή προαετέ·&η και Παρα
κλητικός Κανών εις τήν Θεοτόκον επ ’ αύτω τώ •θ’αύματι. *Έτι δε πλήρης ακολου
θία του έν άγίοις πατρός ημών Διοννβίου Κατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως, άτι να 
αννηρανίσ-Θ'ηοαν εκ παλαιών αντιγράφων, διωρ&ώ'&ησαν καί άνεπληρώτησαν παρά 
τον Παν.οοιολογιωτάτον Κυρίου ‘Ιλαρίωνος Stvaitov του Κρητός, άφιερώθ-ησαν δέ 
τώ Παναγιωτάτω καί Τριαεβάοτφ ημών Δεοπότη, τφ Οίκονμενικφ Πατριάρχη Κυ- 
ρίω Κνρίψ Γρηγορίψ. 3 * Κξεδό&ησαν έν Κωναταντινονπόλει, άπό τής έν τοΐς Πα- 
τριάρχείοις τοΰ Γένους Τυπογραφίας, αωνθ''. ΙΙεριέχει σελίδας 34, ήτοι σ, 1—-2 
προσφώνησις Τλαρίωνος Σινσΐτου τφ Οικουμενικφ Πατριάρχη Γρηγορίφ Ε', σελ. 
3— 18 Περιγραφή μονής ΕΙκοσιφοινίσσης, σελ. 19—33 ή Ακολουθία τοΰ *Αγ. Διονυ
σίου καί σελ. 34 έπιφώνησις Ίλαρία>νος Σιναΐτου τφ προηγουμένφ της μονής Νεκταρία).

2) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Κανών εις τον άγιον Διονύσιον, πατριάρχην Κ)πόλεως, 
ένθ1 άνωτ., σελ. 327.

3) Σ π. Π. Λ ά μ π ρ ο υ ,  Κατάλογος έν ταΐς Βιβλιοθήκαις του 'Αγίου Ό .
ρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Β', εν Κανταβριγίφ 1900, σελ- 160.

Τάσου Ά θ . Γριτοοπούλου
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Itarerfew Δ>ονΑηος 6 A
,v  λαμπάδα, περιεβλήθη to 3 qoki- 
κάλλος καί καχηΕιώθη χοϊ nopoo

Χ"V άνγέλων. Σαφώς-δτχα,νισσεχαι εδω
Χλν νΓ οτ^ν ,κόν  βΐ.ον χού_ πα.χοιαρϊου 
Τ i τΐιν wnoiteoitomv χων σσχοφαν- 
* “  Tf> Ακολουθούν κάθισμα ιονίζει 
' Τ ν Η  ε ιδ ικ ή ς  ίΙλΊ*ί«5 * ο δ ο ν  χου
Λιονυσίού είς ιόν μοναχικά |ϊιον και

χ ν άνοδόν του μέχρι του υψιστου φεγ > * .
Ζ  k  ίεοαοχίας. Ή  ntdcn, ω*η . . ■
C ,  σάλπισμα έγερχήριον « Οος .τους

,Γ ο ό -, «(«λουμένους Sul ΧΉ μνχιμΒ
Π - ^υάονου είς πανέορχον συγκενιρω- 
Χ°1 Εις "τήν πέμπιην ωδήν Χαίρεται to ' 
L axov  χ«ι KQ$‘*v « ΰ  χαραχιηοος του 

Λγθνσ. « θ ίμ θ "·5  ™  » 6ί™  “ T C
,ού ΐόγενικαύ, χών να μαχών και διδα-

&ν τοΰ οποίον μετασχων ο Διονύσιος , 
L fta o s  τήν δόξαν του. „ ' ,
εφΤό πρώτον τροπάριον της^κτης ω
δής σαφώς· αναφέρει το εις Sotav της 
Θεοτόκου υπό τοΰ Διονυσίου συστηΟεν 
ϊέμένος> όπου συνέρχονται κατα την η- 
X v  x V  μνήμης του οΐ _φο«τηται.
Πρόκειται διά την Μονήν της^ ικ ο σ ι-
φοινίσσης» ή όποια κατα το τρίτον 
τροπάριον τής « δ ιή : ωδυς 
οεπτόν του. σκήνος ως ολβον. Η  εβδ 

ώδή παρακολουθεί τον πατριάρχη
είτοόςοΰρανοΰςΓένμέσφ χοώ νχορφ ν
τών δικαίων, εΰλογοΰνχα τον Θεόν. Ευ,
τήν όγδόην ωδήν επαναφερων τον λο 
Υον ό ποιητής εις τήν μογην της_με
τάνοιας χοΰ άγιου, τονίζει οτι υπήρξε , 
δι3 αυτήν μέγιστος άστηρ, πμν επηυΐη·· 
βε δι’ αγώνων καί προεχαλεσε ■ θαύμα- 
τής Παναγίας διά τής προσευχής του, 
ζητήσας καί επιτυχών τήν αναβλυσινυ- 
δατος., "Α ρωμα ευωδίας είναι ή ένατη 

διά ιόν Διονύσιον, ανθησαντα ως 
οόδον εΐς toe αυλός του Κυρίου δια 
ϊδν  αρετών καί δ.ά τής «σαρκου πο
λιτείας του. Ή  ακολουθία του άγιου 
πατριάρχου δέν.άναγράψει 
μνήμης αυτόν. Φαίνεται όμως οτι αυτή
είναι ή 23  Νοεμβρίου }*

~Μ ητΓ?άρδεο)ν Γ ε ρ  μ a ν ο ΰ,. ενθ1
άνωτ., σελ. 347.·.

%
Β »

' ~Α Τ
Πανομοιότυπων υπογραφής Διονυσίου
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ΑΚ Ο Λ Ο ΥΘ ΙΑ  ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Δ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Εϊς to Κύριε εκέκραξα ίστώμεν Στίχ. στ' και ψάλλομεν σπχηρά προσ- 
όμοια τοΰ ‘Αγίου γ.' διπλοΰντες αυτά.

*Ηχος α . Τών ουρανίων Ταγμάτων
Δικαίων μνήμην τιμάσθαι πέφυκε δίκαιον, τιμάσθω ούν συν τοΰτοις, ώς 

τοιοΰτσς τυγχάνων,. δ μένας Ιεράρχης καί μοναστών τό σεπτόν εγκαλλώπι
σμα καί αρετής τής γνήσιας to ακραιφνές έκμαγεΐον Διονύσιος.

Δεΰτε Φιλίππων τά πλήθη χορείαν, στήσασθε, /Ιεραρχών τό κλέος έτη· 
σίοις έν ΰμνοις, φα.ιδρώς άνευφημοΰντες και γάρ υμΐν τάς Ιάσεις παρέχεται 
καί τών δεινών έκλυτροΰται καί πειρασμών, ταΐς προς Κύριον δεήσεσι.

Μονή σεμνΰεται όντως Εϊκοσιφοίνισσα, έν έαυτή τηρούσα την σωρόν 
των λειψάνων του θείου 'Ιεράρχου καί εξ αυτής τοΐς πιστοΐς διανέμουσα παν- 
τοδαπάς τάς ίάσεις καί ψυχικών μολυσμάτων θείαν κάθαρσιν.

Λόξα. 9Ηχος πλ. δ'
Τής τρισηλίου Θεότητας τφ άπροσίτφ φωτί τον νοΰν έλλαμπόμενος, πά- 

τερ, τών γραφών εϊσέδυς τον γνόφον, καί ύπερφυώς έμυήθης τά άρρητα, 
δθεν καί άπταίστως τον λόγον τής αλήθειας όρθοτομών, τοΐς μέν πιστοίς 
έγένου τών ορθών δογμάτων εισηγητής άκαταίσχυντος, τοΐς δ5 άπίστοις πέ
λεκας όξυς, πρόρριζον έκ.τέμνων πάσαν τών σαπρών διδαγμάτων δθνείαν 
άναβλάστησιν. ’Καί οΰτω τήν πίστιν τηρήσας και τόν δρόμον τελέσας, ώς 
άριστεύς γενναιότατος, έτυχες τοΰ τέλους, ου έπόθεις καί τά βραβεία άπείλη- 
φας, ά σοι κατ’ αξίαν τών πόνων εν ουρανοΐς έναπέκειτο. Καί νυν παριστά- 
μενος ΐφ Θρόνφ τοΰ Παντάνακτος Θεοΰ, έκτενώς ικέτευε, Ενα ρυσθώμεν πάν
των τών έπαπειλουμένων δεινών καί τής μελλοΰσης άπαλλαγώμεν κολάσεως, 
ταΐς ίεραΐς μεσιτείαις σου.

- Και νϋν. Ό  Βασιλεύς τών ουρανών.
Είσοδος. Φως ιλαρόν, Τό προκείμενον τής ημέρας.

Εις. την Λιτήν. *Ηχος α\ ,
Κρειττόνων, πάτερ, καί θειοτέρων έκ βρέφους έφιέμενος, πατρίδα καί 

φυντας καταλιπών επί τήν βασιλίδα τών πόλεων έδραμες, καί Μάρκφ τφ 
θειοτάίφ πατρί συνόμιλος γενόμενος, σοφίας ϊερας άπεμάξω σωτήρια νά
ματα,"δις αυτός ποτισθεϊς καί τοΐς άλλοις έπεδαψιλευσω δετόν θεογντοσίας 
ουράνιον, πάσαν δέ τήν έν έκείνφ αρετήν εις σεαυτόν μεθαρμοσάμενος καί 
καλλιεργήσας άρίστη. φερεπονίρ, καρπόν απέδωκας πολλαπλάσιον, πολλούς 
εκκαλέσας εις τήν τής αρετής μίμησιν, Οις καί συναγάλλει εν ούρανοΐς, υπέρ 
ημών πρεσβευων προς Κύριον.

Ό  αυτός
"Ινα σοι, πάτερ, πολύανθης πλεχθεί,η δ στέφανος καί λαμπρότερα από- 

δοθείη τά; γέρα, ουδέ μαρτυρικών παλαισμάτίον εστέρησαι, άλλ’ Jv μέσφ τυ·
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ράννων ιόν Χριστόν' βμολογήσας καί μυρία ΰπενεγκών κολαστήρια, στίγμα- 
σιν άθλητικοΐς το καρτερικόν σώμα τό σαυτοϋ καθωράϊσας, Καί πράγματι 
μέν ομολογητής έχρημάτισας,-χή δέ διαθέσει μάρτυς άνωμολόγησαι. ΕΙγάρ 
και εκ μέσων τών σκαμμάτων, θείοι δυνάμει άνήρπασαι και ζών διεσώθης, 
άλλ8 οΰτω τη προνοίςι έδοξε, ΐν’ ώς έν χωνευτηρίιυ τοΐς μαρτυρικοϊς άθλοις 
δοκιμασθείς, παράδειγμα γένοιο τοΐς άδυνατωτέροις και περί τήν πίστιν 
δκλάζουσιν, οΰς καί ένίσχυσας, και φέρειν έπεισας τά δεινά, Ϊν9· εΰσεβώς βιώ- 
σαντες τής ουρανίου τΰχοιεν μακαριότητος.

Ο αντος
Οΰ δΰνατοα πόλις κρυβήναι επάνω ορούς κείμενη, οΰδ’ αρετή άγνοηθή- 

■ναι, ήλίού φαεινότερου διαλάμπούσά, εντεύθεν καί σύ πάτερ περιέκρυβες μέν 
σεαυτόν καί λαθεΐν, έπειρώ, καί τήν φήμην άπεΐργες, άλλ3 οΰκ ήν τής σής 
άρετής τό κρυβήναι, ουδέ τών φιλόκαλων τό άγνοήσαι θησαυρόν έγκρυπτό· 
μενον.’Έδει μέν οΰν τον λύχνον τεθήναι επί τής λυχνίας,· ΐνα τους δεομένους 
φωτός καταυγάζοι. Ταυτης δέ τής χάριτος ή Φιλίππου πόλις εΰμοιρήσασα, 
σέ ιεράρχην εκληρώσατο καί ταΐς από σοΰ λαμπηδοσι καταυγασθεΤσα το επι
κείμενον άπεσείσάτο σκότος και έν μέσιρ πολλών ασεβών οΰκ έπαΰσατο κα- 
θορώσα τό τής θεογνωσίας φως, ταΐς ιών ορθοδόξων \|ωχαΐς έπιλάμπον,Καΐ 
γέγονας φωστήρ, έν καιροΐς άπαιτουσι τήν ελλαμψιν. ■■ ■

Αόξα. *Ηχος δ αντος
Εΐπερ αναφαίρετος έστιν 6 τής αρετής πλούτος, καί έν σμικρφ τυγχάνει 

αχώρητος. Οΰ γάρ έχει φΰσιν εναποκείμενος μένειν άγονος, άλλα θαμά καρ
ποφορεί καί ΰπερεκχεΐται, τοΐς χρόνοις συμπληθυνόμενος καί φοιτφ εκαστα- 
χοΰ, ύπερεξαίρων τον έχοντα. Εντεύθεν, πάτερ, καί τών σών αρετών τό πο· 
λΰγονον, οΰχ οΐα χε ήν' κατασχεΐν καί κρατήσαι μοίρα χθονός Θρακικής 
άσημος, άλλ8 ΰπερεκχυθέν καί εις αυτά είσήλασε τά άνάκτορα, καί έξεθάμ- 
βησε βασιλείς καί τεθηπέναί καιηνάγκασε. Δεινόν ήγησάμενοι, εΐ τοσοΰτος 
αρετής όλβος υπό τον μόδιον κρΰπτοιτο, επί τήν σκοπιάν σε άνήγαγον, τον 
οικουμενικόν θρόνον διέπειν, θεοφιλώς σοι έμπιστευσάμενοι καί δεικνΰναι 
πάσιν, οΐον είναι δει τόν ψυχάς ανθρώπων διρικεΐν άναδεξάμενον. Τότε 
ήγήσω αρετής ήνεώχθαί σοι στάδιον. Καί γενναίως άποδυσάμενος εις αυτό 
αγώνα λαμπρόν ήγωνίσω καί πάντας άντικειμένους κατεπάλαισας. Καί στεφα- 
νηφόρος άναδειχθείς, έξήλθες εναντίον πάντων, συν κρότοις εΰφημοΰμενος.

Και νυν. *Ο αυτός
Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων τών αγίων καί τής Θεοτόκου, τήν σήν ει

ρήνην δός ήμΐν καί έλέησον ημάς, ώς μόνος οικτίρμων. .
Εις τόν Στίχον. Στιχηρά προοόμοια^Ηχος πλ, α'.

Χαίροις άΰκητικών άληΌ’ώς
Χαίροις Ιεραρχοΰντων πανών καί μοναζόντων τό λαμπρόν εγκαλλώπι

σμα. Καί γάρ λαόν σΰ ποιμάνας καί προς νομάς άγαθάς όδηγήσας τούτον



Ojxex.coqtjiTctQ εχθρών τήν δυσμένειαν απελεγζας σοφωτατα, Fit touoiv δ αρας 
τόν Σταυρόν του Κυρίου σου, ηκολουθησας τπΐς αυτού θειοις ιχνεσιν, άμεμ
πτον, ακηλίδωτου, τ η ρ ή σ α ς  τό σχήνωμα, έν φ 0'<φώς κατοικήσας πηγήν 
-θαυμάτων άνέδειξε Χριστός, ον δυσώπει ταΐς ψυχαΐς ημών δοθήναι το μέγα 
έλεος..

Στίχος. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν
Ευρέ σου την -ψυχήν, αληθώς, το θεΐον πνεύμα ιερόν καταγώνιον, ^«ι 

ούιφς εν σοΐ σκηνώσαν, λογίων θείου πηγήν, και, διδαγμάτων σέ άναδεί- 
κνυσι, σοφοΐς σου εν λόγοις ψυχας, ανθρώπων ποτίζοντα, και άσεβείας πά
σαν λύπην έκπλΰνοντα, των ευσεβών δέ τάς άρουρας άρδεύοντα’ οθεν άπο- 
δεδώκασι καρπόν πολλαπλάσιον τήν εαυτών σωτηρίαν και την των όίλλων 
ωφέλειαν,, μεθ’ ών συγχορεύεις, ευφραινόμενος άπαΰστως εν ούρανίαις 
σκηναΐς.

Στίχος. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν
ΓΤάιερ, εν ούρανοΐς ομίλων χοροις ’Αγγέλων, ιερέ Διονύσιε, ταΐς "σαις 

ενδιαυγάζει παρά Θεοΰ άστραπαΐς, ώς την, τούτων όντως μιμησάμενος ζωήν 
τήν ουράνιον, έπϊ γης τρισμακάριε, ώς γάρ "Αγγελος επι-γης πεπολίτευσαι 
και εν σώματι ήγωνίσα) ώς άσαρκος. "Οθεν και κατηξίωσαι: δράν το άθέα- 
τον, καί συν Άγγέλοις κραυγάζειν ύμνον Θε,φ τόν τρισάγιον, Αυτόν ούν δυ* 
σώπει, ταΐς ψυχαΐς ημών δοθήναι τό μέγα έλεος. ,

Δόξα. *Ηχος πλ, a
Όσιε Πάτερ, συ τό λογικόν ποίμνιον δρθοδόξως έποίμανας χαΐ προς 

νομάς σωτηρίου, ταΐς σοφαΐς διδασκαλίαις ταΐς σαυτού, καθωδήγησας. Ειτα 
τόν σταυρόν επ’ ώμων άράμενΟς εχώρησας κατά τοΰ άλάστορος και τήν ασκη
τικήν όδεύσας οδόν, αρετή συνήψας άρειήν, ιεραρχία τόν μοναδικόν κοσμή- 
σας βίον. Ίδρώσι δ1 άσκητικοΐς πάντα άποπλύνας ψυχής μολυσμόν, και τήν 
σάρκα νεκρώσας, ώς άγγελος έπολιτεύσω επι τής γης. Και τόν χοΰν τφ χαΐ 
καιαλιπών, πρός ουρανόν άπεπτης τοΐς άγγέλοις συνεσόμενος, οϊς καί. συμπα- 
ριστάμενος τη άπροσίτφ θεότητι πρέσβευε υπέρ τών ψυχών ημών.

Και νυν. θεοτοκίον
Μακαρίζομέν σε, Θεοτόχε Παρθένε.

Άπολντίκιον. *Ηχος πλ. δ' ;
’ Ορθοδοξίας οδηγέ, εύσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος, τής οικουμένης 

δ φωστήρ, τών μοναζόνιων θεόπνευστον Ιγ,καλλώπισμα, Διονύσιε σοφέ,, ταΐς 
διδαχαΐς σου πάντας εφώτισας, λύρςι τοΰ πνεύματος' πρέσβευε Χριστφ τφ 
Θεφ σωθήναι τάς ψυχάς ήμών.;

Θεοτοκίον. Ό  δι’ ημάς γεννηθείς.-
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Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  Ο Ρ Θ Ρ Ο Ν
Μετά τήν α* Στ ιχολογ ίαν. Κάθισμα.

• *Ηχ. α . Τον τάφον σου Σωτήρ
"Αγάλλεται φαιδρώς μοναστών ή χορεία, γεραίρουσα σεπτώς τους αγώ

νας σου μάκαρ, οΰς έτλης, παναοίδιμε, λειτουργών τφ Δεσπότη σου- Σύ κα- 
τήσχυνας παρανομούντοϊν τά πλήθη και έξήλεγξας τήν κατά σοΰ λοιδορίαν, 
ώς όλως ανύπαρκτον.

Θεοτοκίον
Μητέρα σε Θεού επιστάμεθα πάντες, Παρθένον αληθώς και μετά τόκον 

ιρανεΐσαν, οΐ πόθφ καταφεύγοντες πρός τήν σήν αγαθότητα, σέ yap έχομεν 
άμαρτωλοί προστασίαν, σέ κεκτήμεθα έν πειρασμοΐς σωτηρίαν, τήν μόνην 
πανάμωμον.

Μετά τήν β' Στιχολογιαν. Κά&ιομα 
*Ηχ. δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ

Κατησχυνθησαν τρανώς τών άνομούντων ή πληθΰς και ήδέσθησαν λαμ- 
πρώς τό περιόν τής αρετής, τής ενοικούσης σοι πάτερ άνυποκρίτως. Οίδε γάρ 
εχθρός άνδρών τιμάν άρετήν, δείκνυσι δ’ αυτό τό επί σοι γεγονός. Και γάρ 
εχθροί πεσόντες προσεκύνησαν και άληθώς ώμογόγησαν ήμαρτηκέναι έφ5 οίς 
κατεΐπυν, και συγγνώμην ήτήσαντο.

Θεοτοκίον
Κατεπλάγησαν, Αγνή, πάντες "Αγγέλων οι χοροί τό μυστήριον τής σής 

κυοφορίας τό φριχτόν; πώς ο τά πάντα συνεχών νεΰματι μόνφ αγκάλαις ώς 
βροτός ταΐς σαΐς συνέχεται καί δέχεται αρχήν ό προαιώνιος καί γ^λουχεΐται 
σΰμπασαν ό τρέφων πνοή άφάτφ χρηστότητι καί σέ ώς όντως Θεοΰ μητέρά,
! εΰφημουντές δοξάζομεν. '

Μετά τον πολυέλεον. Κάθισμα 
*Ηχ. πλ. α' Τον συνάναρχον λόγον

Τών έχθρών τάς παγίδας άποσεισάμενος καΐήσύχιον βίον, πάτερ, ελό- 
μενος, τρικυμίας χαλεπάς κατεπράύνας, καταπαλαίσας τής σαρκός τήν άκάθε- 
κτον ορμήν καί λόγφ καθυποτάξας καί ώφθης εν πάσι, πάτερ κανών ακρι
βής τής σής αληθούς αρετής.

Θεοτοκίον
Τη; ψυχής μου τά πάθη τά πολυτοδύνα καί σαρκός μου τάς νόσους εν 

τάχει ΐασαι, τάς τοΰ νοός μου έκτροπας σιήσον, Πανάμωμε, καί έν γαλήνη 
λογισμών εΰχάς προσφέρειν καθαράς, τφ βασιλεΐ τών άπάντών αξίωσαν, Θεο
τόκε, και έξαιτεΐσθαι πταισμάτων αφεσιν.

ΟΙ άναβα&μοί, το α' αντίφωναν του δ’ ήχον 
Προκείμενον ήχος δ ’

Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν.
Ακούσατε ταύτα πάντα τά έθνη.

β«ΐρ . Διονυσίου Α,' ακολουθία 29
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To πάσα ; πνοή. Ί ο ΕΰαΥγέλιον (’ ίω. 10, 1—9)
'Ό Ν' Λόξα, τάΐς τον °Ιεράρχον. Και ννν} ταϊς τής Θεοτόκον.!
Εις ιό Έλέησόν με δ'Θεός. Τδιόμελον, ν&ος πλ, Β'.

1 'Όσιε πάτερ, εις πάσαν χήν γην έξήλθεν ο φθόγγος των κατορθωμάτων 
σου, διό εν χοΐς ουρανοΐς εύρες μισθόν των καμάτων obuv Των. δαιμόνων 
,ώλεσας τάς φάλαγγας, των ’Αγγελών εφθασας τα τάγματα, ων τον β.Εον άμεμ
πτος εζήλωσας. Παρρησίαν έχων προς Θεόν, ειρήνην αΐτησαι ταΐς ψυχαϊς 
ημών. ■

. 'Ο Κανών της Θεοτόκου εις στ' και τοΰ άγιου έΐς η λ 
οΰ ή άκροστιχίς, πλήν των θεοτοκίων.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΥΜΝΩ ΠΟΘΩ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ  
"ζ!δή α' ήχος πλ· δ'. "Αρματηλάτην Φαραώ. -

Δεΰτε συμφώνως· ίέρεων, ■ τάγματα καί μοναζόντών πληθυς, Διονυσίου 
πάντες, ΰμνοις καταστέψωμεν τήν όντως θεοκόσμητον κορυφήν ανυμνοΰντες 

-τον τούτον οΰται δοξάσαντα, ως αύτοΰ θεράποντα, Κύριον.
Ίεραρχοΰντων ιερόν νΰν. καύχημα, και ιερέων χαρά, δόξα μοναζόντών, 

ευσεβών έδραίωμα, σύ ανεδείχθης ένδοξέ, AtpvuOis πάτερ, πιστός φανείς τφ 
.Δεσπότη σου, ώς καλός, ποιμήν καί οΰκ έμμισθος.

Ό  τοΰ Πατρός καί τοΰ Υιοΰ καί ^Πνεύματος αγίου, ένδοξέ,, πόθος εν 
ψυχή σου καί καρδία τέτηκται, διότι ασμένως, 'Όσιε, παριδών θρόνον πά
τερ την ησυχίαν άπήλειφαςρ ένθα καί πεπλουτηκας θαυμασι.

Παρθενομήτορ Μαοιάμ Θεόνυμφε καί οδηγήτρια, των επί σέ πόθφ 
προστρεχόντών, Δέσποινα, καί τη σεπτή εΐκόνι σου ευλαβώς προσπιπ.τόντων 

,τη άχρωμάτφ οδήγησαν ιθεΐον είς λιμένα τούς σε μεγαλυνοντας. ..
’Ωδή γ'. Ό  στερεώσας κατ’ άρχάς

Νοσοΰντας, πάτερν-χαλεπώς-ήμας Κατ’ άμμων καί πάσι τοις τοΰ βίου χα- 
λεποΐς κακουμένους ΐασαι λυτροΰμενος, πρεσβείας σου, αοίδιμε, όπως οΐ 
■πάντες άμα τον-σέ δοξάσαντα δοξάσωμεν. ■

'Υπέρ ημών των ταπεινών παρακαλεϊν μή ελλιπής, Διονύσιε πάμμακαρ, 
τούς πάστας λυτρωθήναι τοΰ λοιμ.οΰ, οργής, θυμοΰ καί μάστιγος, όπως σέ 
κατά χρέος, ώς εις ευεργέτην, μακαρίζωμεν.

Συ, ώς θεράπων τοΰ θεοΰ, ,καϊ θειος ίερομΰστης τφ σφ θρόνω διαπρέ* 
■ψας όσΐ.ως, 'ΰποδείγμασι σαφοίς καί θείαις εΐσηγήσεσιν, εΐθ5· ώς· Ήλίας άλ
λος οδούς ερήμους διώδευσας. ■;

.Μαρία μήτηρ τον Θεοΰ, των σεβομ.ένων σου πόθφ την εικόνα την σε
πτήν τε καί ταΰτην κηρυττόντων Αληθώς. είναι αχειροποίητον, τοΐς χείλεσι 
δός χάριν, τοΰ μεγαλΰνειν καί δοξάζειν σε; /

Κάϋ-νομα ήχοςβ'. Τά ανω ζητών
Τον θρόνον, σοφέ, τοΰ Πρωτοκλήτου εΐληφας, καί τάς άρετάς; αΰτοΰ 

δμοτρόπως εζήλωσας καί γάρ ώς άποτυχών του τρόπου τής έκχΰσεως, διά τον
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πόθον Χρίστου, τοΰ σου αίματος την σάρκα ένέκρωσας τή ασκήσει σου.
Θ είας γεγόναμεν κοινωνοί φΰσεως, διά σοΰ Θεοτόκε αειπάρθενε., Θεόν 

γάρ ήμΐν σεσαρκωμένον τέτοκας, διό κατά χρέος σέ πάντες εΰσεβώς. μεγα- 
λΰνομεν.

’Ωδή δ'. Σ ύ  μον ίοχύς, Κύριε r
Ιερουργών τφ πάντων κτίστη, οΰκ έλειπες υπέρ πάντων φέρων την άνα.ί: 

μακτον θυσίαν εν καθαρότητι ψυχής και καρδ,ίας, ώς άλλος όντως Απόστο
λος. “Αλλά καί νΰν, ώς βλέπων καθαρώς; θείαν δόξαν, τους τιμώντάς σε 
σώζε πρεσβείαις σου.

“Ολη ή γή ή των Φιλίππων άγάλλεται, ώς θεόθεν λαχοϋσα , κειμήλιον 
καί θησαυρόν θείων δωρεών την λάρνακα, πάτερ, των σών λειψάνων καί 
τέρπεται, έν ταΰιη καί δοξάζει, τον Σωτήρα βοώσα, τφ έλέει: σου δόξα φι
λάνθρωπε.

Νΰν αληθώς των ορθοδόξων τό σύστημα συναθροίζει ή σωρός ή πάν- 
τ,ιμος των ιερών σου πανευλαβώς ένθεων λειψάνων, αγιασμόν άναβλυζουσα 
καί χάριν ιαμάτων ήμΐν πασι δωρεΐται, πατέρων πάτερ Διονύσιε.

, Σΰ μου αγνή, υμνησις, συ μου. καί καύχημα, σΰ μου λιμήν, συ μου καί 
προπΰργιον, συ μου ή ελπίς καί καταφυγή, σΰ δέ καί προστάτις έμοΰ καί 
πάντων των ευσεβών, διό σου ιήν εικόνα εΰλαβείφ καί πόθφ προσκυνώ καί 
τιμώ παμμακάριστε.

*Ωδή ε', e,Iva τί με άηώσω  ■
Ύπερθαυμαστος όντως τοΰ, σοΰ 'Ιεράρχου, ώ πάτερ ένδοξε, βιοτή εφά- 

νη, πενιχρφ καί άδήλφ προσχήματι, ήν περ παραδόξως, πόθφ τρωθείς τφ 
τοΰ Δεσπότου καρτερώς καί γενναίως διήνυσας.

Μέγα καύχημα οντοις τής Μακεδονίας καί φΰλαξ ακοίμητος πέφυκας, 
φυλαχτών τον σόν λαόν έκ παντοίων δεινών, περισώζεις δ5 ωσαύτως εκ τής 
ακρίδας καί βροΰχου τάς αμπέλους, τάς τούτων άρουρας τε.

Νέμει, πάτερ, πλουσίως ρείθρα ιαμάτων ή κάρα ή πάντιμος σοΰ ταΰ 
'Ιεράρχου καί Όσιου τοΤς πόθφ προστρέχουσι τφ σεπτφ ναφ σου καί εΰλα· 
βώς άσπαζρμένοις αυτήν, ώς θειον αυτών ςρυλακτήριον.

Θεοτόκε Παρθένε, "Ανασσα, σΰ με όδήγησον εις οδόν ευθείαν προς τάς 
τρίβους Κυρίου καί εΰθυνον προς δικαιοσύνην., τάς έκτροπας τών λογιαμών 
μου καί ψυχής τάς έννοιας χαρίτωσον.

'$δή ατ Ίλάβ&ητί μοι, Σωτήρ
'Ωράισμα αληθώς σέ έχει Είκοσκροίνισσα, καί γάρ ποτέ έν «ΰτή ρσίως 

διήνυσας ιόν βίον σου ένδοξε, ήν περ καί σεπτφ σου λειψάνφ, πάτερ, κατε* 
κόσμησας,

Παντοίων, μάκαρ, δεινών ημάς αεί έκλυτροΰμενος, μή διαλείπης καί 
νΰν ποιεισθαι εκτενέστερον Θεφ τάς |ντεύξεις,/ΰπέρ'τών εκ πόθου προσκυ· 

;νοΰνιων σου τά λείψανα. 7,



Ό  λυτρωτής μου Θεός σέ, πάτερ, έμοί θεδώρηται εν νόσοις παντοδα- 
παϊς ιατρόν πανάριστον, ευχαρίστως κράζει σοι γή των Μακεδόνων, ώς πε- 
νήτων άντιλήπχορι.

Σωτηρα καί λυτρωτήν ήμΐν, Παρθένε, γεγέννηκας, λυτροΰμενον τών πα
θών τους σέ μακαρίζοντας, τήν δέ άχειρότευκτον καί σεπτήν εικόνα προσκυ- 
νοΰντές σου σωζόμεθα.

Κοντάκιόν. Ή χος δ ’ Έπεφάνης σήμερον
Βίον, πάτερ, άϋλον έξησκημένος, εν σαρκί ώς άσαρκος έπολιτεύσω επί 

γής· δθεν 3Αγγέλοις όμόσκηνος, έναπεδείχθης, σοφέ Διονύσιε.
'Ο Οίκος

Οΰ δύναταί τις, πάτερ, τους αγώνας σου έξειπεΐν κατ? αξίαν, ουδέ τα 
παλαίσματα ίκανώς έξΰμνήσαι. Σύ γάρ αρχήν βίου την αρετήν προσΐησάμε- 
νος καί τήν κατ’ αυτήν στενήν όδεύσας οδόν, οΰδενός ήττων εγένου, δσοι τόν 
αγώνα τούτον τόν καλόν ήγωνίσαντο. Πάσας δ3 ΰπερβάς τάς δυσχωρίας καί 
εν μέσφ ΰπερπηδήσας, επί τήν κορυφήν ανέδραμες, ούδέν έτερον, άλλ’ ή τήν 
έν ουρανφ πολιτείαν διανοούμενος, τήν δέ σάρκα πιέσας καί τή Δεσποίνη 
καθυποτάξας ψυχή καί δλος- ένθους γενόμενος, άπεπτης π̂ρός ουρανόν, καί 
πλατείαν εύρες ιών αγαθών τήν κατάσχεσιν, καί τοΐς *Αγγέλοις συναγαλλό- 
μένος, μέμνησο καί ημών σοφέ Διονύσιε. .

Τφ αύτφ μηνί Νοεμβρίφ κγ' μνήμη τοΰ εν 'Αγίοις πατρός ημών Δ ΙΌ - 
Ν Υ Σ I Ο Υ, Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεω'ς, τοΰ ύστερον άσκησαντος 
εν τή ίερφ Μονή τής Εΐκοσιφοινίσσης, οΰ πατρίς Δημητζάνα- 
; «Διπλόύν ό Χριστός σή κάρςτ βάλλει στέφος, ‘

«Διπλή άτ3 άσκήσαντος έν κόσμφ, πάτερ.
«3Αρχιερήων, ήδ1 οσίων κλέος οντα σ3 άείδω.

*Ωδη ζ' Θεόν σνγκατάβασίν
Θεοΰ συγκατάβασιν έν διανοίφ σου εχων πάντοτε, έμιμήσω τήν τούτου 

πτωχίαν άπασαν καί ταπείνωσιν καί συν 3Αγγέλοις γηθόμενος απολαμβά
νεις αΰτοΰ τών υπέρ νοΰν δωρεών.

3$δάς παννυχίους σοι εξάδει, μάκαρ, Εΐκοσιφοινίσσης Μονή, διά παντός 
γάρ γεραίρει των θαυμάτων σου τό άένναον, ήν φρουρών πάσης βλάβης 
άπάλλάξον, σέ γάρ προβάλλει μεσίτην προ: Κύριον1.

Χάριτάς σοι πάντοτε τής αχρωμάιου καί θείας εικόνας Μονή καυχωμένη 
κηρύττει, ώς εντρυφώσα αεί των θαυμάτων σου. Διό καί χαίρει βοώσα προς 
Κύριον, ευλογητός ό Θεός των πατέρων ημών.

Θεού καταβάσεως προς τούς ανθρώπους σΰ εϊ τό δργάνον. Διά τούτο 
καί γλώσσαι των γηγενών απάντων σέ μέλπουσι καί μεγαλύνουσι, κόρη, σε
βόμενοι σοΰ τήν Εικόνα, ώς αΰτής σου άντίτυπον,

’$δη ή'. ‘Εαναπλαοίως κάμινον
Ρώσιν εκχέεις πάντοτε τοΐς έν πίστει προστρέχουσι τή παντίμφ κάρφ καί
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σεπτοΐς λειψάνοις σου, παθών τε τά κύματα κατακοιμίζεις, πρεσβείαις ταΐς 
σαΐς των τφ λυτρωτή από ψυχής εκβοώντων, οΐ παΐδες ευλογείτε, ιερείς ανυ
μνείτε, λαοί δπερυψοΰτε εις πάντας τούς αιώνας.

"Υδωρ τή γή αιτούμενοι ευσεβείς λιτανεύουσι, την σήν θειον κάραν μεΡ 
αϊδοΰς προάγοντες, άκρίδος τα νέφη δέ διασκεδάννυνται παντελώς και πασα 
άλλη νόσος, εκδιώκεται, μάκαρ, ή πίστει παρεστώτες εύσεβώς μελφδοΰμεν, 
λαοί ΰπερυψοΰτε εις πάντας τούς αιώνας.

Σωτήρα πάντων εΰρηκέ σε 6 δήμος δξΰτατον τής Μακεδονίας, ώς αεί 
προσφέροντα θερμάς ικεσίας σου Θεφ τών πάντων δημιουργφ, υπέρ τών έν 
πίστει μελφδούντων" άπαύστως, οΐ παΐδες ευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε, λαός 
ύπερυψϋΰτε εις πάντας τούς αιώνας.

Άνεπαφεΐς συντήρησον, ιερέ Διονύσιε, σοΰ θερμαΐς πρεσβείαις, του λοι
μού και τών συμφορών, βαρβάρων τε κακώσεως, πυρός, μαχαίρας και μάστι
γος, τούς εν σοΐ έκ πόθου την ελπίδα θεμένους και πίστει μελφδοΰντας, ιε
ρείς ευλογείτε, λαός ύπερυψούτε εϊς πάντας τούς αιώνας.

Φύλαττε, παναμώμητε, την σήν ποίμνην άλώβητον έξ εχθρών απάντων, 
ορατών τε καί νοητών. Έν σοΐ γάρ καί πέποιθε και διά σοΰ σεμνΰνεται, ως 

: τήν σήν εικόνα θησαυρόν κεκτημένη, ή και παρισταμένη μεγαλύνει βοώσα, 
βροτοι υμνολογείτε τήν πάντων σωτηρίαν.

3 Ωδή ’Έ φριξε πασα άκοή
Νευρωσον πάντα μου τόν νοΰν και διάνοιαν προς θείαν άγάπησιν, ταΐς 

σαΐς προς Κύριον πρεσβείαις, δέομαι, πάτερ "Οσιε, δπως αεί χαρμονικώς 
υμνώ τόν Σωτήρά μόυ, άνακηρύττων σε σωτηρία; τής έμής άντιλήπτορα.

Θΰμα ευώδες Θεφ γέγονας δύ αρετής πάτερ "Οσιε, ώς ιερός αύτφ. Διό 
μή παύση καθικετεΰων αυτόν, δπως ρυσδή τών συμφορών, οργής και κα- 
κώσεως Απερχομένων εχθρών, ή τιμώσα σε θεία τής Παρθένου Μονή.

"Ολην σου, πάτερ, τήν ζωήν εν πραό.τητι καρδίας άνέδραμες, ως μιμη
τής αυτού τοΰ σοΰ Δεσπότου καί Διδασκάλου Χριστού, Διό τήν γήν ώς αλη
θώς τών πρςιέων εΐληφας, άλλα δυσώπει αεί, λυτριοθήναι τών παθών τούς 
τιμώντας σε.

Σωτήρ μου φάνηθι, σοφέ Διονύσιε, καί. θεία άντίληψις έν τφ τού βίου 
άει άστάΐφ κλύδωνι κινδυνεύονχος και έν καιρφ μοι παρασχάς θανάτου εισ- 
άγαγε εις τόν Παράδεισον καί πρεσβείαις σου εκεί με κατάταξην.

Ρύσαί με, Δέσποινα αγνή, τών παγίδων τού εχθρού καί άνόρθωδον έν- 
δυναμούσά με αεί έμμένειν άτοεπτον, άσειστον, έν έπιγνώσει τού Θεού, καί 
πράττειν τό θέλημα τού σού Υιού καί δρθώς βιοτεύειν σύ τόν τρόπον μοι
ΐδώρησαι. -

*Έτερος κανών imo Μανουήλ τοϋ Μεγάλου Ρήτορος, ον ή άκρο·
στιχίς : ΤΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΑΔΩ ΜΑΝΟΥΗΑ.

3Ωδή α *Ηχ, β . Δ$ντε λαοί
Τή φωταυγεΐ τής τρισηλίου θεότητος αίγλη νΰν παριστάμενος, παμμά-
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καρ, χάριν μοι τάς εύχάς σου παράσχου, όπως άνευφημήσαί την θείαν 
μνήμην, σου. ; , , : Γ

Ό  jtqoeι̂ ίος τό καθαρόν τής καρδιας σου εκ βρέφους σε προσήκατο 
βλαστόν, ώςιΔ θεόν’ διό καί χαριτώσας αυτού τη Έκκλησίιχ πυ.ρσόν;:άνέ δείξε,

■ Ναός σεπτός ιών χαρισμάτων τοΰ πνεύματος, παμμάκαρ Διονύσιε, αρε
τών κάλλεσιν έχρη μάτι σας* οθεν Χρίστου τήν, ’ Εκκλησίαν καλώς έποίμανας.·

Ιδού φωναι των προφητών πέρας ελαβον, σου τετοκυίας, πάναγνε,,! 
Χριστόν τον Κύριον, ον σταθηράν ειρήνην δούναι ,,τή Εκκλησία:- δυσώπει 
πάντοτε.

y ■ Στερέωοον
Έπεύφρανας Θεόν, τη έναρέτφ σου και θεία, πανένδοξε, πολιτεία* ως 

,γάρ άσαρκος εβίωσας ;καί χορού των αγγέλων κατηξίώσαι.
Ροή τή τών δακρύων σου έλάμπρυνας νοός-σου-κινήσεις κα,ί νφ τφ πρώ- 

τφ, Διονύσιε, συνέδησας* οθεν νΰν έντρυφας ταΐς θείαις λάμψεσιν.
Άνήλθες προς τό φέγγος τό άκρο τα τον, τηρήσας λαμπάδα τής σής 

άγνίας, σοφέ, άσβεστον εν χάρισι καί τρανώς καθοράς κάλλος τό άρρητον.
Ρευστήν φύσιν ο κτίστης προσλαβόμενος προήλθε, παρθένε, έκ σοΰ άφύρ-: 

τως Θεός τέλειος καί άνθρωπος καί την ,σύμπασαν κτίσιν γάρ κατεφώτισε.
Κ άϋίομ α. ‘ Ο νψω&εις

Έκ Βρέφους μάκαρ, τφ Θεω φκειώθης,. καθάπερ πάλαι Σαμουήλ ο 
προφήτης καί ως θαλλός έμφυτευθείς ταΐς θείαις αΰλαΐς αρετών έπηύξησας 
ταΐς άρδείαις, θεόφρον* καί τελείαν έφθασας ηλικίαν, εν ήιτερ ιεραρχείας 
φέγγει αύγασθείς την Εκκλησίαν Χριστού κατεφώτισας.

δ '. Είοακήκοα, Κύριε, την ακοήν
Χαρμοσύνως υμνήσω μεν τήν τοΰ παίρός ημών Δι ον οσίου, οι πιστόίν 

πανέορτον μνήμην ασμασιν.
Ή.φαιδρά σου και πάντιμος μνήμη πιστούς εύφραίνουσα επέστη καί 

θεού προς δόξαν πάντας κεκίνηκε.
Νουνεχώς πάντα σκύβαλα τά επί γης, ώς ό Παύλος ηγήσω’ καί Χρι

στόν, τήν όντως ζωήν, έκέρδησας,
Δός μοι χεΐρα τφ δούλο) σου καί συμφοράς «πάλλαξον καί λύπης, όπως 

ανυμνώ σε, κόρη, σωζόμενος.
ψ'<3ή ε ’ . eO τον φωτός χορηγός

Ίλύος τής κοσμικής έπαναστήσας σου τον νουν, ένδοξέ, καί αρετών πό
νους Ίκκαθάρας συνήψας τφ θεφ., ου νύν κατόπτευες τό κάλλος τό άρρητον.'

Ό  τής ειρήνης δοτήρ1 έν τή ψυχΡί σου εΐσελθών φκησε καί τοις πιστοΐς 
άκακον καί ,πρφον δέδειχεν αληθώς* οθεν τών πραέων τήν γην κατεσκήνωσας.

Ναμάτων καί διδαχών Μάρκου τού θείου μετασχών γέγονας της αρετής 
φοιτητής εκείνου καί μιμητής λαμπρός* οθεν καί τής δόξης τής ΐσης επέτυχες.

'Υπό τήν σήν κραταιάν, Παρθένε, σκεπήν πεφευγώς δέομαι σών οΐ-



κηρμών’ μή με καλυψάτω 'νέφος τών πειρασμών’ άλλα τούτων πάντων ρυ- 
σθείην, τή σή χάριτι,

F\., Q̂Sfj στ . 'Άβυααος αμαρτημάτων
1 Σήμερον έν τφ τεμένέι, όπερ συνέστησας; μάκαρ, εις δόξαν τής μόνης 

πανάγνου, συνήλθον ύμνοΰντές σου οι φοιτηταί τήν ΰπέρτιμον μνήμην.
.· ■ “Ιλαθι ήμϊν σοίς δούλοις, πάντάναξ μόνε οΐκτίρμον, ταΐς λιταΐς τοΰ σοΰ 

ν ιεράρχου, τού έργοις δοξάσαντος επί τής γης όνομά σου τό θειον.
Φ "Οντως σου ή σεβασμία ποίμνη, θεόφρον κατέχει τό σεπτόν σου σκήνοίς 

ώς όλβον καί γάρ σκεύος δέδειχας τών αρετών, Διονύσιε, θειον.
Νόων σε πανυπε'ρτέραν, ώς Λόγου θεού Μητέρα καθομολογοΰντες, ΙΊσρ* 

κτ θένε, δεόμεθα οΐκριρον καί συμφοράς ημάς ρΰσου παντοίας.
. K.OVXO.'HlOV. πλ. β  . ψα άνω ζητών

Καθάρας ιόν νούν έκ κοσμικής συγχύσεως προς θείαν, σοφέ, αγάπην 
Υίνεπιέρωσας και νοΐ συνέδησας τφ άκροτάτφ- οΰ ταΐς μεθέξεσι, Διονύσιε,

' νΰν ελλαμπόμενος μή παύση πρεσβεύειν υπέρ πάντων ημών.
Ω δ η  ζ  . Ε ίκόνός Χρναηζ

, 1 ’Αρρήτου χαράς καί έλλάμψεως, παμμάκαρ Διονύσιε, έν ούρανφ άξίως 
νΰν τετύχηκας, ώς έπί γης βιωσάμενος ζωήν πενθαλέην καί κράζων διετέ*

' λεις τφ κτίστη σου’ εύλόγητός εΐ ό θεός, ο τών πατέρων ημών.
Δικαίων χοροί σέ, θεοφρόν Διονύσιέ, δεξάμενοι, πατριαρχών σκηνάί. τε 

. έ'πευφράνθησαν’ καί συν άγγέλοις γηθόμενοι ύμνον τφ τών ό'λων δεσπότη.
- έπεκρότησαν ιράλλοντες1 ευλογητός εΐ ό θεός ο τών πατέρων ημών.

'Ως στήλη φωτός τοΰ αδύτου, Δέσποινα, έκλάμπρυνον τήν ζοφωθεΐσαν 
πάθεσι καρδίαν μου καί θείαν χάριν μοι εμπνευσον μέλπειν καί ύμνεΐν άνεν- 

1 δότως, Κόρη αγνή, θεΰδόξαστε, τον υπέρ έννοιαν έκ σοΰ σωματεόθέντα θεόν.
Ω δη  ■ Κάμινος τζ οζε

■ ·■* - 'Μέγιστος άστήο αναφανείς εν ποίμνη, ήν συνεστήσω τοΐς άγώσί σου 
όσίωςέπηύξησας Θεομήτορος τή χάριτι" ή καί σεπταΐς πρεσβείαις σου ύδωρ 
αΰιή παρέσχεν: εις τών ένόντων παράκλησιν.

"Ανωθεν Χριστού τήν ’Εκκλησίαν σκέπόις, ταΐς σαΐς λιταΐς άνεπηρέα- 
στον καί πάντη ακλόνητον" κλήρον ιθεΐον καί λαόν πιστόν, τέκνα τής διδα· 
χής τής σής ανώτερου τήρει βλάβης τού δυσμενούς, Διονύσιε.

' Νέκρωσον, αγνή, παθών μου τάς κινήσεις καί τήν ψυχήν μου άναζώω-
σον, τή θεία σου χάριτι, καί φαντάζεσθαι άξίωσον τήν νοητήν λαμπρότητα, 
ής υπάρχει ο. σός Υιός καί θεός ημών,

Ω δη $  . CH  τών ννρό ήλιου
“Ολος διανοία έξέστης πρός θεόν, πάτερ, καί σώματι επισυνών ταΐς νοη- 

ταΐς μεθέξεσιν έν άΰλω νοΐ, παμμάκαρ, ένετύγχανες’ διό καθιίπερ άσαρκος 
έν τφδε βίφ πεπολίτευσαι.

“Υλην τήν γηίνην, παμμάκαρ διασχών πρός τήν άκήραΐον πανευκλεώς,

Harp. Διονυσίου A.' άκολού'&ίά1 £ig
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σοφέ, νΰν άνελήλυθας, ένθα νόων χοροί φόβω θεώ παρίστανταΓ μεθ’ ών 
νΰν, Διονύσιε, ύμνον επάδεις τον τρισάγιου,.

’Ήνθησας, ώς ρόδον, εν ταΐς αΰλαϊς Κυρίου, Διονύσιε, καί αρετών 
καρποΐς επευωδίασας, ίεράρχα, τάς των πιστών ψυχάς και προς την αΐνεσιν 
θεοΰ των όλων ήγειρας. "Οθεν πισιώς σε μακαρίζομεν.

Λάμψον μοι ακτίνα εκ των άμετρων, Δέσποινα, χαρίτων σου καί φω- 
ταυγή τον νοΰν μου εναπέργασαι, οδηγούσα προς νοητήν τής Τριάδος κατά- 
ληψιν' ϊνα μέλπω έν $σμάσι την υπέρ νουν κυοφορίαν σου.

*Εξαποοτειλάριον. 'Απόστολοι εκ αεράτων
Τον μέγαν έν ‘Ιεράρχαις και μοναζόνχων to κλέος, Πέλοποννήσου τον 

γόνον και Μακεδόνων προστάτην, τον Διονύσιον πάνχες άνευφημήσωμεν 
ΰμνοις.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε καί δωδεκάχειχε πόλις, ήλιοστάλακτε θρόνε, κα· 
θέδρα του βασιλέως, άκατανόητον θαΰμα, πώς γαλουχεΐς τον δεσπότην ;

'Έτερον Μανουήλ τον Μ. Ρήτοροζ. Φως άναλλοίοοτον
Φώς χό τρισήλιον, μάκαρ, τον νουν σου περιαστράψαν δλ,ον ειργάσατο 

θειον, έπιποθοΰνχα τά άνω* ών, Διονύσιε, νΰν άπολαύων υπέρ ημών Χρι
στόν έκδυσώπει.

Εις τους Αίνους ίστώμεν οτίχ. στ'.
*Ηχ. δ'. €Ως γενναΐον εν μάρτνσι

Τον ΐσάγγελον βίον σου και ’Αγγέλων τά τάγματα, πάτερ, έξεπλήγησαν, 
Διονύσιε, καί είς Σιών την ουράνιον συμπολίτην ένδοξον, ώς ομότροπον αυ· 
τοΐς, γεγηθότες έδέξαντο και συνόμιλον, ταΐς αυτών ιεραΐς χοροστασίαις, έγ- 
κατέστησαν άξίως, ιερουργέ παμμακάριστε.

Τό χρισσόν τής θεόχητος επί γης έδογμάτισας καί τον ύμνον, όσιε, τον 
τρισάγιον, νΰν έκλαλεΐν κατηξίωσαι καί βλέπειν ώς έγγιστα, τρισυπόστατου 
αυγήν, τρισηλίου θεόχητος, ήν ικέτευε,· ϊαπρωθήναι σούς δοΰλους έκ κίνδυ
νων, πολλαχώς έπερχομένων, θαυματουργέ Διονύσιε.

Tfj σορφ ιών λειιΐκΐνων σου οι πιστοί παρίστάμενοι, έτησίοις άσμασι 
σέγεραίρομεν καί σοΰ ΐκέται γινόμεθα, ςυσθήναι δεόμενοι έκ παντοίων αλ
γεινών καί μελλοΰσης κολάσεως, ταΐς πρεσβείαις σου, Σύ γάρ, πάτερ, προ
στάτης ημών πέλεις καί έν σοί τής σωτηρίας την προσδοκίαν έθέμεθα.

*Έτερα γ' Μανουήλ τον Μ. Ρήτορος 
α'. Των ούρανίων ταγμάτων

Των κοσμικών μελημάτων άπαναστάς νουνεχώς, τφ Χριστφ φκειώθης 
έκ νεότητος, μάκαρ, καί αΰτοΰ φΰλαξ ώφθης και εντολών των σεπτών, Διο 
νΰσιε. "Οθεν φωτός ήξιώθης χοΰ νοητοΰ άπολαυειν τής μεθέξεως.

Άγγελικώς βιοτεΰσας έν γή πανόλβιε, αγγέλων ήξιώθης ταΐς χορεία τς; 
συνεΐνσι καί δέχεσθαι αμέσως θείαν αυγήν έκ τοϋ πάντων δεσπόζοντος* ής 
εν μεθέξει γενέσθαι σοΰς υμνητάς, ΐεράρχα καθικέτευε,
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Δίκαιος, άμεμπτος, πάτερ όφθεις και άκακος εν γή τή των πρφέων κα- 
τεσχήνωσας φέγγει της άκτιστου Τριάθος διηνεκώς πυρσευόμενος, ένδοξέ’ 
ούπερ μετόχους άνάδειξον καί ημάς ταΐς εύχαΐς σου, Διονύσιε.

Δόξα> ηχ. πλ. α
Σαλπίσωμεν έν σάλπιγγι σωμάτων, χορεύσωμεν εόρτια, και σκιρτήσω- 

μεν άγαλλόμενοι, έν τη πανσέπτφ πανηγύρει του Ιεράρχου ημών. Βασιλείς 
και άρχοντες συντρεχέτωσαν και του Ποιμενάρχου κροτήσω μεν την μνήμην, 
ώς άξίως λάμψαντος, έν καιροΐς δεομένοις, διδασκαλίας συντόνου τής πι- 
στεως. Ποιμένες και διδάσκαλοι τον τής σεπτής Τριάδος αγνόν ΐερομυστην 
συνελθόντες ευφημήσωμεν, οΐ φιλόσοφοι τον σοφόν, οΐ ιερείς τον ποιμένα, 
οΐ αμαρτωλοί τον προστάτην, οΐ πένητες τον πλουτιστήν, οΐ έν θλίψεσι τον 
παραμυθοΰντα, τον συνοδίτην οι οδοιπόροι, οΐ εν θαλάσση τον κυβερνήτην 
οΐ πάντες τον πανταχοΰ θερμώς προφθάνοντα, θειον άρχιεράρχην εγκώμιά-· 
ξοντες, ούτως εΐπωμεν' πανάγιε Διδάσκαλε, σπεΰσον έξελεΐν τούς πιστούς, έκ 
των του βίου σκανδάλων, και ρΰσαι κολάσεων των αιωνίων ή μας.

Καί νΰν. Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρΰ'ένε
Δοξολογία Μεγάλη. Άπόλυσις.
Είς την Λειτουργίαν, Τά Τυπικά, οΐ Μακαρισμοί. ’Απόστολος (Έβρ. 

7,26). Εΰαγγέλιον (Τω. 10,9-16).
Μεγαλννάριον

Δείτε Μακεδόνων πλήθη πιστών και Γορτυνίας, εΰφημεΐτε πανευλα- 
βώς τον θειον ποιμένα, τον Μέγαν Πατριάρχην καί οδηγόν, τον κλεινόν 
Διονύσιον,

Κοινωνικόν. Εις μνημόσυνον αιώνιον.
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Στην προηγούμενη μελέτη μας για το Καταστατικό §τής Δημογεροντίας 
Διδυμοτείχου, γράφαμε δτι άπ’ τά 1868, από τότε 5ηλ, που εφυγεν ό Μη
τροπολίτης Μελέτιος Καβάσιλας για την Κρήτη, μέχρι τό 1874, δηλ. μέχρι 
τότε πού ξαναγύρισε, δεν έχουμε γραπτές μαρτυρίες γιά την οργάνωση τής 
Δημογεροντίας.

Άναδιφών.τάς όμως τελευταία ιούς κώδικας τής Μητροπόλεως Διδυμο
τείχου, βρήκαμε τον κώδικα Ιξερχομένων εγγράφων των ετών 1869 —1878. 
Στα χρόνια ετούτα αρχιερατέυσε, στο Διδυμότείχον ό Άδριανουπολίτης1 Διο
νύσιος, ο όποιος αργότερα έγινε και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ό  
κώδηξ αυτός έχει διαστάσεις 16X12 και άποτελεΐται από 55 φύλλα, γραμ
μένα, τρία φύλλα στο τέλος κομμένα και ένα λευκό. Στο' πρώτο φύλλο υπάρ
χει καταχωρισμένο πρακτικό τής Δημογεροντίας, πού έχει ως εξής :

«Σήμερον 27ην Μαρτίου τού χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού έννα
τού Σωτηρίου έτους, ημέραν πέμπτην τής έβδομάδος, συνελθόντες εν τη Ιεροί 
Μητροπΰλει οί υποφαινόμενοι Πρόκριτοί τε τής Πόλεως ταύτης, και οί έκ 
των συντεχνιών καί λοιπών κατοίκων τής Πόλεως ταύτης Προϊστάμενοι' εις 
εκλογήν προσώπων καταλλήλων μελλόντων νά άντικαταστήσωσι τούς οίχρι 
τοΰδε Κυρίους Δημογέροντας οΐκειοθελώς παραιτηθέντας, κοινή καί όμοφώνφ 
γνώμη ενώπιον τής ημών ιαπεινότητος, έξελέξαντο υπό τό όνομα 3Εφοροδψ 
μογεροντία, τούς εφεξής εντιμότατους Κυρίους :

Γρηγόριον Ευσταθίου, Βασίλειον X " Νικολάου, Βασίλειον Νικολάου, 
Βασίλειον Ν. Ζεννή, [όνομα σβυσμένο μέ μελάνι] X "  Χρηστόν X "  Γιάννη, 
Χριστόδουλον Πρωτοψάλτην, X "  Δημήτριον ’Αναγνώστου, Δημητράκην 
Ζάχογλου, Σταύρον Αναγνώστου, Γεώργιον Σ. Βλαχόπουλον, Γεώργιον X” 
Βλάσου Δράγνην, ών τά χρέη κανονίζονται εν τοϊς εφεξής δροις:

Α'. Ύποχρεοΰνται οί διορισθέντες Κύριοι έφοροδημογέροντες νά συν- 
έρχωνται έν τφ προσδιορισθένιι δωματίφ τής Μητροπόλεως δίς τής έβδομά
δος, άνά τετάρτην και παρασκευήν, κατά την προσδιορισθησομένην παρ’ αυ
τών xojv ιδίων ώραν, όπως συσκέπτωνται, υπό την προεδρείαν ημών ή τού 
ήμετέρου αρχιδιακόνου περί υποθέσεων άφορουσών τά συμφέροντα τής επαρ
χίας ταύτης, θρησκευτικά τε και ιδιωτικά καθ’ όσον επιτρέπεται, όπως προ- 
νοώσι περί τής προόδου καί διατηρήσεως τών κοινωφελών καταστημάτων τής 
επαρχίας καί ιδίως τής πόλεως ταύτης, όπως διαλύωσι τάς διαφοράς ανδρο
γύνων, καί άλλων τοιούτου είδους υποθέσεων, όπως άποφασίζωσι καί. είσ- 
πράττωσι τά παρ’ ενός έκαστου ιών ενδιαφερομένων προσδιοριζόμενα προς

1) Βλ. Άρχ, Θρ. Θησ. τόμ, ΙΗ' σ, 209 κ, έ'ξ.
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ΙίΙγώφέλειαν των κοινών καταστημάτων καί ιδίως ιών εκπαιδευτικών χρηματικά
IXποσά, κατά τον περί τούτου Πατριαρχικόν Κανονισμόν, καταγραφόμενα τα- 

yX'Ktixio; εν ιδιαιτέρφ κώδηκι, υπό τήν εγκρισιν καί επικύρωσιν ημών, καί ενί 
§1{νλόγφ, δπως άσχολώνται εις o;u άψορα τήν αξιοπρέπειαν τής ήμετέρα; θρη- 
|ry οχείας καί τήν ύπόληψιν τού ήμετέρδυ ’Έθνους.
§y Β'. Οΐ προσδιοριζόμενοι Κύριοι Έφοροδημογέροντες ΐυτοχρεοΰνται νά 
%; παρευρίσκωνται είς τάς προσδιορισμένα; ημέρας τε καί ώρας, έκτος κατεπει- 
fe. γούσης ενός έκαστου ανάγκης, καί νά δικάζωσιν άμερολήπτως και εύσυνει- 
y δήτως πάσαν ύπόθεσιν, χαταχωρουμένην ώς άνοκέρω εϊίρηται χφ Κώδηκι 
; f . τής Έφοροδημογεροντίας. : y
ί Γ'. Πάσα συνέλευσις τής ’ Εφοροδημογεροντίας θεωρείται πλήρης δταν

σύγκειται τουλάχιστον έκ των δύο τριτιον ιών μελών αυτής, ώς καί πάσα 
πράξις αυτής θεωρείται έγκυρος, δταν ΰπογράφηιαι τουλάχιστον παρά των 

;; μελών τών δύο τρίτων τής εφοροδημογεροντίας καί επικυροΰται παρά τής 
γ ημών ταπεινύτητος.

Δ'. Έν περιπτώσει σπουδαίας τίνος ύποθέσεως, προσκαλούνται καί οΐ 
προσδιορισθέντες κύριοι Πρόκριτοι τής Πόλεως ταύτης, και τότε ενώπιον τής 
ημών ταπεινότητος συνεργάζονται δΐ κύριοι Πρόκριτοι καί οΐ Έφοροδημο- 
γέροντες καί άποφασίζεται. τό δίκαιον, καταγραφόμενον επίσης έν τφ κώδηκι 
τής εφοροδημογεροντίας καί επιχυρούμενον παρ’ δλων ή τουλάχιστον παρά 

; τών δύο τρίτοιν τών 1 Προκρίτων καί τών Έφοροδημογερόντων, τή ήμετέρα

^Συμπληρωματικά για τήν Δημογεροντία Διδυμοτείχου 39

έγκρίσει καί επιβεβαιώσει.
Ε'. ’Ιδιαίτερον έργον τής εφορείας προσδιορίζεται τό νά επιτηρώσι τά 

εκπαιδευτικά τής πόλεως ταύτης Καταστήματα τακτικώς άνά πάσαν εβδομάδα, 
τό νά φροντίζωσι περί εύρέσεως καί αύξήσεως τών πόρων καί κεφαλαίων χιών 
εκπαιδευτικών Καταστημάτων, τό νά προνοώσι περί τής καλής διατηρήσεως 
τών εκπαιδευτικών Καταστημάτων, καί τών άναγκαιούντων έν αύτοις, τό νά 
πληρώνωσι τακτικώς τούς προσδιορισμένους μισθούς τών Διδασκάλων, καί εν 
γένει τό νά άσχολώνται παντί σθένει διά τήν καλήν διατήρησιν καί προαγω
γήν τών Σχολείων καί τήν μόρφωσιν τής νεολαίας.

Στ'. Έν ιδιαιτέρφ προσθέτφ άρθρώ καταγραφήσονται τά ονόματα 
τού τε ταμίου καί γραμματέως τής Εφοροδημογεροντίας, προσδιοριζόμενων 
παρ’ αυτών τών ιδίων τή ήμετέρα έγκρίσει καί επιβεβαιώσει. ·

71'. Χρέος ιδιαζόντως τής Εφοροδημογεροντίας έσεται τό νά εξελέγξή 
εύσυνειδήτως τούς λ)σμούς τής πρώην δημογεροντίας τών Εκκλησιών καί 
όλων τών κοινωφελών καταστημάτων καί νά καταστρώνη αυτούς εις ιδιαιτέ
ρους κώδηκας, έπιχυρωθησομένους παρ’ ημών, ώς καί νά προβή μετά τών 
κυρίων προκρίτων εις τήν άποκατάστασιν το>ν ιδίων ή τήν άντικατάστασιν 
δλων ήμερους αυτοόν τών επιτρόπων τών Εκκλησιών., '
•ο . Η'· Έ ν ολόκληρον .έτος από τής σήμερον 'προσδιορίζεται ο χρόνος,
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καθ’ ον ύποχρεοΰνται [οι] κυρτοί Έφοροδημογέροντες διττός εκτελώσι τά έν- 
διαλαμβανόμενα εν τη παρούση πράξει χρέη. Έν τελεί δέ του έτους ύπο- 
χρεοΰνται νά δτοσωσι λ)σμόν των πράξεων των κατά τό διάστημα τούτο και 
τότε γενικής Συνελεύσεως συγκροτηθησομένης υπό την προεδρείαν της ήμών 
ταπεινότητος, 'ληφδησεται πρόνοια προς άντικατάστασιν των προσώπων» η 

. άποκατάστασιν των ιδίων επί εν έτι έτος.
Θ'. Έκ των Κυρίων Έφοροδημογερόντων προσδιορίζονται ίδιαζόν* 

τως έφοροι οι Κύριοι Βασίλειος X" Νικολάου, Σταύρος ’Αναγνώστου, Βα
σίλειος Ν. Ζεννής, Γεώργιος Σ. Βλαχόπουλος, Γεώργιος X " Βλάσου, X ". 
Χρηστός X " Γιάννη.

Γ· Ή  παρούσα πράξις κοινή γνώμη και άποφάσει γενομένη άνεγνώ- 
σθη ενώπιον πάντων, άνεκρίθη, κατεστρώθη έν τφ παρόντι κώδηκι τής Έ · 
φοροδημογεροντίας,. υπεγράφη παρά των υποφαινομένων, καί άρχιερατικώς 
έπιβεβαιώθη παρ’ ήμών είς διηνεκή ενδέιξίν.

Έν Διδυμοτείχφ τή 27 Μαρτίου 1869 
επονται εις την όπισθεν σελίδα αΐ ύπογραφαί.

Ο! κύριοι Πρόκριτοι, νικολακις διμιτρις, Χ^νικολάκις Βογιαζόγλου, 
σταύρις Γ. βλάχογλου, διμιτρως σταυρη εγω χρηστός Άδαμίδις, μοσχος X " 
βινετις, μαλέος ραγιου, Νηκολάκις Αποστόλου, X " Γιάννης Μόσχου, Γιοβάν- 
τσο Πάντσο, Πρόκριτοι των συντεχνιών. X "  μανόλις [δυσανάγνωστος], νη· 
κολάκις τοαργιρι, βασιλισ παλασ, X "  βλάσιος, X "  Γεωργίου, κοσταντις, 
Χ"αλαζογλος, διμιτρος θεοδορου, κώστας X " Νηκολάου, X " απουστόλις δα- 
νασης του δήμου, Στογιάνης Βούλκου.’Αριστείδης Γαρίλης.

Οί πρώτες ενέργειες τής Δημογεροντίας ήταν : Πρώτα^-πρώτα στις 28 
Μαρτίου πήρεν απόφαση γιά την ίδρυση Επαρχιακής Ελληνικής Σχολής 
μέ έδρα τό Διδυμότειχον. "Υστερα φρόντισε για την τοποθέτηση Ελληνοδι
δασκάλου καί γιά την εξεύρεση των πόρων συνιηρήσεως τής Σχολής καί τοΰ 
Ελληνοδιδασκάλου, θεώρησε τους λογαριασμούς τής διαχειρίσεως των εκ
κλησιών τής πολεως 'Αγιου ’ Αθανασίου, Παναγίας καί Χρίστου και διώ- 
ρισε καινούργιους επιτρόπους καί στις τρεις εκκλησίες.

Ή  φροντίδα γιά τή συντήρηση τών Σχολείων καί Επαρχιακής Ελλη
νικής Σχολής άπησχόλησε την Έφοροδημογερρντία καί τον επόμενο χρόνο.

■ Γιά την αντιμετώπιση όλων τών ζητημάτων πήρεν αποφάσεις καί μάλιστα 
γιά την εύρεση τών αναγκαίων οικονομικών πόρων. Διώρισε δασκάλα στο 
νεόδμητο παρθεναγωγείο τής πόλεως. Θεώρησε τούς λογαριασμούς διαχειρί
σεως τής Πρωτοσυγκελίας, τούς σχετικούς μέ τις προσόδους τοΰ σχολείου 
καί διώρισε νέους εφόρους τών Σχολείων γιά τό 1871. 'Η πράξη τοΰ διο
ρισμού τοδν νέων εφόρων έχει ώς εξής :

f  'Ο Διδυμοτείχου Διονύσιος ΙπιβεβαιοΤ. Θεωρηθέντων σήμερον τών 
λογαριασμών τής πρωτοσυγκελίας, άφορώντων τάς προσόδους τών ενταύθα
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" σχολείων και άποσυρθέντων τών άχρι τοΰδε εφόρων, κοινή γνώμη, άποψά- 
σει και εκλογή, Ιξελέγησαν διά to νέον έλευσάμενον έτος έφοροι των εκπαι
δευτικών καταντημάτων οΐ κύριοι Δημήτριος Ζάχογλους, Βασίλειος Ν. Άλ-

■ γ.ιαννάκης και Δημήτριος Μπρίκογλους, πρόεδρος δέ της εφορίας χαΰτης ο
■ ’Αρχιμανδρίτης κύριος Προκόπιος.Έν Διδυμοτείχιρ τη 18η Δεκεμβρίου 1870.

νικολάκις διμιτρι, X " νικόλας Δ Βογιαζογλους, σταυρις Γ βλάχογλου* 
γριγώρις Ευσταθίου, X " γιανις μιχου, νικόλαος πα" σιμεόν, εγο δραγωης 
του τσοτζου, μιχαλακι [δυσανάγνωστο], Γιοβάντσο Πάντσο, μοσχος Χ'" βινεπ 
μαρτη, νυκολακις το αργιρι, χριστόδουλος πρωτοψάλτης, θανασις του δήμου, 
μαλέος ρ«γιο μάρτης, Στέργιος X'' Βλάσιος.

Στις 20 Δεκεμβρίου 1870 έληξεν ή θητεία της ’ Εφοροδημογεροντίας 
κι’ έγιναν εκλογές για τήν ανάδειξη νέας. Ή  σχετική πράξη μέ τα ονόματα 
των νέων Δημογερόντων έχει ώς έξης :

Ί* Ό  Διδυμοτείχου Διονύσιος επιβεβαιοΐ. Σήμερον τήν εικοστήν Δεκεμ
βρίου τοΰ χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού έτους, ημέραν Κυριακήν, 
γενικής συνελεύσεως εν τή *ϊερα Μητροπόλει συγκροτηθείσης των προκρίτων 
και των προϊσταμένων των συνοικιών τής πόλεως ταΰτης υπό τήν προεδρείαν 
τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου άγιου Διδυμοτείχου κυρίου κυρίου Διο
νυσίου, και συσκέψεως γενομένης εμβριθούς περί εκλογής νέων δημογερόν
των, διαδεξομένων τους μέχρι τοΰδε, κατά τούς εν ενεργεία κανονισμούς, και 
ών χρέος εσται τό συνέρχεσθαι εν τή ΐερα Μητροπόλει υπό τήν προεδρείαν 
τοΰ αρχιερατικού επιτρόπου, κατά ιάς ώρισμένας ήμέρας, και συσκέπτεσθαι 
και συνεργάζεσθαι περί τών κοινή συμφερόντων τής πόλεως και επαρχίας 
ταύτης, προσκαλοΰντος, εν άναγκαίαις περιστάσεσι, και τούς προϊσταμένους 
καί προκρίτους τοΰ έθνους, έξελέγησαν καί διωρίσθησαν παμψηφεί οί εφε
ξής κύριοι: Μόσχος X " Βενέιης, Μιχαήλ Πέγιογλους, Γρηγόριος Ευσταθίου, 
Χατσή Παναγιώτης Σταμάτης, Δημήτριος Θεοδώρου, Δράγνης Στόγιου, ’Α
ριστείδης 1"'. Γαρίλλης καί Χατσή Άποστολάκης Χατσή Πούλιογλου. Έ φ ’ ω 
καί κατεχωρήθη ή πράξις αΰτη έν τφ παρόντι ίερφ Κώδηκι, δπως από τής 
αης τοΰ προσεχούς μηνός καί νέου έτους έναρξιν ποιήσωνται τών κοινωφελών 
αυτών προσπαθειών καί εργασιών εν ευσυνειδησία, χριστιανιχφ καί πατριω- 
τικφ ζήλφ καί ακριβή άμεροληψία καί υπηρετήσω σι τή πατρίδι επί έν έτος.

νικολάκις διμιτριου, X ' νικολάκις Δ Βογιαζωγλου, X "  Δ Πουλιόγλου, 
[δυσανάγνωστο], X " γιάνις μίχου, νικώλαος π"α σιμεόν, Στέργιος X " Βλά
σιος, διμιτράκις ζάχουγλους, Χριστόδουλος πρωτοψάλτης, σταΰρις Γ. Βλά- 
χογλου, διμητριως σταυρι, παςσχάλις πάβλι, νικολάκις το αργιρι, μαλεος ρά- 
γιος μάρτης, νικόλα.

’Ακολούθησε καί πάλιν θεώρηση τών λογαριασμών τής εκκλησιών τής 
πόλεως καί τής πρώτοσυγκελίας καί εκλογή νέων επιτρόπων για τό 1871.



Χαρακτηριστική ακόμα είναι κ“ ή παρακάτω πράξη γιοττή φύλαξη της 
σφραγϊδος τής πόλεως :

«Σήμερον την ■εΐιν 'Ιανουάριου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκο
στού' πρώτου έτους, κοινή έγκρίσει, τά τέσσαρα τμήματα τής μεγάλης εθνι
κής σφραγίδας έδόθησαν εις τούς κυρίους Δημογέροντας Μιχαλάκην Πέγιο· 
γλου, .Δημήτριον Θεοδιόρου, X "  Παναγιώτην Σταμάτη και X "  “Αποστολήν 
X "  Πούλιογλου τό δε κλειδίον αυτής και ή μικρά εθνική σψραγΐς μένουσι 
τώ αρχιερατική έπιτρόπω άγίω 'Αρχιμανδρίτη κυρίφ Προκοπίφ.

Βέβαιοί Δ (ιονύσιος) !
Ύστερα πάλι από ενα χρόνο έγινε νέα εκλογή Δημογερόντων* όπως φαί

νεται από τήν παρακάτω, πράξη :
«Σήμερον κθ' είσοστήν εννάτην. Δεκεμβρίου τού χιλιοστού οκτακοσιοστοί) 

εβδομηκοστού πρώτου έτους, ημέραν τετάρτη.ν, γενικής συνελεΰσεως έν τή 
Ίερδ'Μητροπόλει συγκροτηθείσης των προκρίτων και των προϊσταμένων των 
συνοικιών: τής πόλεως τούτης υπό τήν προεδρείαν τού “Αρχιερατικού “Επι
τρόπου Πανρσιωτάτου 'Αγίου “Αρχιμανδρίτου Κυρίου Προκοπίου, και συ- 
σκέψεως γενομένης εμβριθούς περί εκλογής νέων Δημογερόντων, διαδεξομέ- 
νων τούς μέχρι τοΰδε, κατά τούς έν ένεργεία κανονισμούς, και ών χρέος εσε- 
ται τό συνέρχεσθαι έν τή 'Ιερά Μητροπόλει υπό τήν προεδρείαν τού “Αρχιε
ρατικού “Επιτρόπου, κατά τάς ώρισμένας ημέρας, καί συσκέπτεσθαι καί, συ* 
νεργάζεσθαι περί των κοινή συμφερόντων τής πόλεως καί επαρχίας ιαΰτης, 
προσκαλοΰντες εν άναγκαίαις περιστάσεσι και τούς προϊσταμένους καί προ
κρίτους τού έθνους έξελέγησαν καί διωρίσθησαν ευχάριστους καί. παμψηφεί 
ο!.εφεξής Κύριοι' Νικόλαος Δ, Τζανής,.Χ" Νικόλαος Βογιατζιόγλους, Γιο.· 
βάν.ιζιος, Νικόλαος πα" Συμεών, Μόσχος X " Βενέτης, Μαλέας Ράγιου, X" 
ΧρηστόςΆδαμίδης, Πασχάλης Παύλου καί Δημ,ήτριος Ζάχογλους, γραμμα- 
τεύς δέ ό Χριστόδουλος Πρωτοψάλτης' έφ’ ω καί κατεχωρήθη ή πραξις αυτή 
pv τφ παρόντι ‘ίερ-φ κώδηκι, όπως από. τής α' τού προσεχούς μηνός καί νέου 
έτους έναρξιν. ποιήσωνται των κοινωφελών αυτών προσπαθειών καί εργα
σιών έν ευσυνειδησία, χριστιανική) καί πατριωτικό) ζηλώ, καί ακριβή άμε- 
ροληψία καί υπηρετήσω σι τή πατρίδι επί έν έτος.

διμίτριως σταΰρι, Βασίληος Ν:. Άλγιανάκι, X " Διμίτριρς....,θάνασις
τουκασ...... θεορός του ζλατινί, στεργίους κουμάνι, νεστοράς του σταμπόλι,
βασιλίος του Χα" πουλιογλου, σταύρις Γ. βλάχογλου, μιχαλακι βεβεονο, εγου 
δραγντς βεβεονο, διμιτρος ιθεοδορου, Νικόλα, X" Διμιμιτρις— , εγο βασιλισ 
παλασ, νηκολακη;..διμιπρι.

'Γην ίδια ημερομηνία έγινε κ’ ή εκλογή των Σχολικών έφορων, καθώς 
φαίνεται άπ“ τήν παρακάτω πράξη: ,

«Θεώρηθέντων σήμερον των λογαριασμών τής Πρωτοσυγκελίας άφρρών- 
των τάς προσόδους καί δαπάνας. των ενταύθα Σχολείων καί άποσυρθέντων

· ·Λ ' i ■ ' . ' Γρηγ; Ill Ευθυμίου
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ίων άχρι τοΰδε εφόρων, κοινή γνώμει, άπ'οφάσει καί εκλογή Ιξελέγησάν διά 
τό προσεχές έτος έφοδοι των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων οί κύριοι Δη- 
μήτριος Σ. Μπρίκογλούς, Σταύρος Γ. Βλάχογ?ωυς και X " Χρηστός X "  
Γιάννη, πρόεδρος δέ τής εφορίας ταύτης ό ’ Αρχιερατικό; Επίτροπος Αρχι
μανδρίτης Προκόπιος. Έν Διδυμοτείχφ τή 29η 10)βρίου 1874

X" Νικόλα Βωγιατζόγλου, [Γιοβαντσς Πιίντσος], μαλέος ράγιο, μ.οσχο 
X " Βινετι, διμιτράκις ξάχουγλους, νηκολακις μομτζτς, νικολάκις; διμιτριου, 
μιχαλακις...., εγο δραγντς βεβεονϋυ, νικολαος πα''σιμεόν, [δυσανάγνωστο], 
Πασχάλη Πάβλι.

Υ. ΙΥΎ πό των αυτών συνεδριαζόντων προσώπων ενεκρίθησαν όμοφώ» 
νως και έξελέγησαν ώς έφοροι των ’Εκπαιδευτικών Καταστημάτων τής πό· 
λεως ταύτης καί ο! Κύριοι Ευστάθιος Καβάσιλας καί Σταύρος ’Αναγνώστου. 
>’ Έν Διδυμοτείχφ τή 31 ;10)βρίου 1871

’Άλλη πράξη ή είδηση για τήν Έφοροδημογεροντία τού 1872 — 7Β δεν 
έχουμε. Τό 1873 ο Μητροπολίτης Διονύσιος προήχθη στον .θρόνον Άδρια- 
,νουπόλεως, τόν διεδέχθη δέ στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου ο Ίκονίου Σ ω 
φρόνιος, σύμφωνα μέ τήν εξής ιδιόγραφη πληροφορία τοΰ ίδιου :

Τή αη Μαιου τού 1873 σωτηρίου έτους Συνοδική διαγνώσει εκπτώτου 
;γενομενού τοΰ Μητροπολίτου ’Λδριανουπόλεως κυρίου Κυρίλλου, 8Γ απολύ
του πλειοψηφίας προήχθη εις τόν χηρεύσαντα θρόνον δ τέως άγιος Δίδυμο* 
τείχου Κύριος Διονύσιος, ον διεδέξατο δ Μητροπολίτης Ίκονίου Κύριος Σω» 
φρόνιος. Εΐ τι δ’ επίσημον έγγραφον· επί τής Άρχιερατείας τής Α. Σεβ. 
καταχωρείται εν τφ βιβλίω τούτφ εξής εις παράστασιν μόνιμον.
• ‘ Ο: Σωφρόνιος έμεινε μόνον ένα χρόνο Μητροπολίτης στο Διδυμότειχο

καί ελάχιστα έγγραφα δικά του βρίσκονται στον κώδηκα. ’Έτσι δεν πρόλαβε 
νά ενδιαφερθή γιά τά ζητήματα τής Έφοροδημογεροντίας. *0 Μελέτιος Κα- 
βά.σιλας μάς πληροφορεί .ιδιόχειρα, δτι δ Σωφρόνιος μετατέθηκε από τή 
Μητρόπολη Διδυμοτείχου στην Κρήτη ύστερα από παράπονα ιών κατοίκων 
τής πόλεως στα Πατριαρχεία, πού θ’ αφορούσαν ασφαλώς τή διαγωγή του. 
’Έτσι ξαναγύρισε σιό Διδυμότειχον δ Μελέτιος κι εμεινε άπ’ τα 1874^78^ 

Είναι ευτύχημα δτι από τούς δύο αυτούς Μητροπολί.τας,>δηλί τόν Με
λέτιο καί τόν Διονύσιο, έχουμε τήν οργάνωση τής Δημογεροντίας τής πόλεως 
κάΐ τήν ιδιόχειρη καταγραφή τοΰ κανονισμού της στους κώδηκες. ΚΓ είναι 
ή μόνη γραπτή μαρτυρία, πού σώζεται ώς τά σήμερα. Μπορούμε βέβαια νά 
υποθέσουμε δτι mutatis mutandis μέ τόν ίδιο τρόπο θά λειτουργοΰσεν δ θε* 
■σμός καί πιο μπροστά. Τό δτι όμως λείπουν οϊ γραπτές μαρτυρίες καί, τό πιό 
σπουδαίο, τά πρόσωπα, πού κινούσαν τό θεσμό σέ δράση, είναι μεγάλο ατύ
χημα.Εκεί πού ή Δημογεροντία πρόσφερεν υπηρεσίες ανεκτίμητες από κάθε 
άποψη δεν είναι μόνον ,δτι έδινε στον υπόδουλο λαό τήν αίσθηση κάποιας 
πολιτικής αυτοτέλειας, .αλλά τό κυριώτερο δτι φρόντιζε γιά τήν οργάνωση
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τής Παιδείας του. Στο μεγάλο αυτό θέμα θά προσθέσουμε κι εμείς αργό
τερα τις πληροφορίες μας, όπως μάς τις παρέχουν οι γραπτές μαρτυρίες. 
3Αλλά πρ'ιν απ' όλα θέλουμε νά τονίσουμε, ότι κι άν μοναδικός σκοπός τής 
’ Εκκλησίας και τής Δημογεροντίας σ’ εκείνα τά δίσεχτα χρόνια ήταν ή συν- 
δαυλιση τής σπίθας τής Παιδείας, πρέπει νά παραδεχτούμε on προσφεραν 
τόσα στο υπόδουλο Γένος, όσα οι κατοπινοί πολυτελείς οργανισμοί δεν μπό
ρεσαν νά προσφέρουν. Και μόνον απ’ την άποψη αυτήν ό θεσμός τής Δη
μογεροντίας αξίζει τό θαυμασμό μας, γιά νά μην αναφέρουμε τις άλλες.

Σΐά χρόνια τής άρχιερατείας τοϋ Σοοφρονίου, πού διαδέχτηκε τον Διο
νύσιο, άνασυντάχθηκε πάλιν ό θεσμός τής Δημογεροντίας, καθώς φαίνεται 
από τον παρακάτω κανονισμό·, πού βρίσκεται χειρόγραφος στον Κώδηκα τού 
1862 μέχρι 1887. Ό  κανονισμός έχει ημερομηνία 17 Όκιο^βρίου 1878 καί 
εΐναι γραμμένος σέ δυο φύλλα χαρτιού κολλημένα ανάμεσα στις σελίδες 22 
καί 23 τού ίδιου Κώδηκος.

«Προτροπή καί επιδοκιμασία τής Αυτού Σεβασμιότητος τού 'Αγίου Δι
δυμοτείχου άναδιοργανίζειαι ή έν Διδυμοτείχφ Δημογεροντία, συνισταμένη 
εκ μελών οσα άν ή κοινότης διά πλειονοψηφίας έκλέξη. Καθήκοντα δέ αυτής 
εσονται : Α\ Τό νά συνέρχωνται τακτικώς κατά πάσαν Τετάρτην καί Παρα
σκευήν εις την ϊεράν Μηχρόπολιν, καί ύπό την προεδρείαν τής Α. Σεβ. νά 
συσκέπτωνιαι : α') περί τής προαγωγής των κοινών καταστημάτων, β') προς 
δικαίαν διεξαγωγήν και διεκπεραίωσιν πασών των προσπιπτουσών αγωγών 
καί δικών των τε πολιτών καί τών χωρικών.

Β'. Εις τάς καθαρώς πνευματικός υποθέσεις ουδέποτε αναμιγνύονται. 
Ή  διεξαγωγή αυτών άπόκειται αποκλειστικών εις την Αυτού Σεβ. ή εις τον 
επίτροπον Αυτής,

Γ'. 'Η Δημογεροντία διά τού γράμμα τέως αυτής συντάττει καί κατα
στρώνει έν ίδιαιιέρω καταστίχιρ τάς κατά πλειονοψηφίαν πράξεις καί αποφά
σεις αυτής, άς τινας καί υπογράφει ίδιοχείρως, συντάττει δέ καί τιμολόγιον, 
καί συνεπεία τούτου εξ έκάστης παρουσιαζομένης δίκης ή αγωγής λαμβάνει 
έπ’ ωφελεία τούΈλλ. Σχολείου καί τού Παρθεναγωγείου τό άνάλογον τίμημα.

Δλ Τά ούτω συναγόμενα χρήματα παραδίδωσι κατά μήνα επί αποδεί
ξει είς την συσταθησομένην ’Εφορείαν τών Σχολείων. Κρατεί δέ ακριβές κα- 
τάστιχον τών έσόδων καί εξόδων, καί έν τελεί έκαστου έτους καθυποβάλλει 
τον ισολογισμόν εις την γενικήν τής κοινότητος συνέλευσιν προς έγκρισιν καί 
υπογραφήν.

Ε'. Οί Δημογέροντες διορίζονται επί εν έτος" μεθ.’ ό εάν έγκριθώσιν ύπό 
τής κοινότητος δύνανται νά διορισθώσι καί διά τό επόμενον έτος.

ΣΤ'. Οι διορισθέντες Δημογέροντες όφείλουσι κατά τάς ωρισμένας ημέ
ρας καί ώρας νά παρευρίσκωνταί άπροφασίστως εις τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν 
προς εξάσκησιν τών ιδίων καθηκόντο)ν, εκτός σωματικής άσθενείας» ή άπου*
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αίας είς τά χωρία, η άλλης δεδικαιολογημένης αιτίας. Έν τοιαυτη δέ περι- 
πτώσει παραδέχεται τά υπό των συναδέλφων αΰτοϋ προαποφασισθέντα και * 
συνυπογράφει τά πρακτικά.

Ζ'. Ό  χωρίς δεδικαιολογημένης αιτίας μή παρευρισκόμενος εις τάς τα
κτικά; συνεδριάσεις Δημογέρων, συμβουλευόμενος άπαξ και δίς, καί έπειτα 
επιπληττόμενος, εάν καί ούιω μή διορθωθή αντικαθίσταται διά καταλληλό
τερου προσώπου.

ν Η', Υποθέσεις, αναγόμενοι εις την δικαιοδοσίαν τής Δημογεροντίας, 
οΰδαμοΰ άλλοθι θεωρούνται, άλλ’ ή μόνον, εν τή ΐερα Μητροπόλει.

Θ'. Ό  Άρχιερεύς δικαιωματικώς Πρόεδρος ών τής Δημογεροντίας, δυ- 
ναται νά συγκαλέση τά μέλη καί εις εκτάκτους συνεδριάσεις.

' Γ. Οΐ εκλεχθησόμενοι Δημογέροντες διαβεβαιοΰσιν ενώπιον τοΰ Άρχιε- 
ρέως καί τής εκλογικής συνελεΰσεως, ότι θέλουσι διατηρεί τά εαυτών καθή
κοντα, καί δτι δεν θέλουσι θεωρεί κατά χάριν τάς δίκας, καί υπογράφουσι 
τον παρόντα Κανονισμόν.

Κοινής συσκέψεως γενομένης ένεκρίθη παμι^ηφεί ΐνα ή Δημογεροντία 
απαρτίζεται εξ έπτμ μελών. Ώ ; τοιοΰτοι δέ εξελέγησαν οΐ κ. κ.

X "  Χρηστός Άδαμίδης, X "  Γιάννης Μίχου, Νικολάκης Τζανίδης, Νι· 
κολάκης πα" Συμεών, Βασίλειος X " Νικολάου, ’Αριστείδης Γαρίλης, Βα- 
κάλης Δη μητριός, οΐτινες καί άποδεξάμενοι την εκλογήν υπογράφουσι τον 
παρόντα κανονισμόν εις παράσιασιν μόνιμον. [Έν Διδυμοτείχφ 1873 ’Οκτω
βρίου 17], [ακολουθούν οΐ υπογραφές των παραπάνω]

'Ωσαύτως δέ εξελέγησαν παμψηφεί καί διωρίσθησαν ώς επίτροποι καί 
έφοροι τών Εκπαιδευτικών καταστημάτων οΐ κ. κ. Ευστάθιος Καβάσιλας, 
Σταύρος ’Αναγνώστου καί Χα'* Κωνσταντίνος Τσαβδάρης, οιτινες καί άπο- 
δεξάμενοι την άνατεθεισαν αυτοΐς εντολήν, ΐδιοχείρως υπογράφουσι.

[Έν Διδυμοτείχω 1873 ’Οκτωβρίου 17]
[’ Ακολουθούν οΐ υπογραφές τών παραπάνω]

Σταυρις Γ. Βλάχογλου, Χριστόδουλος Ψάλτης, Χα" Βλάσιος Χα" γε- 
οργίου, Χ α" σταβρις Θεοχαρι, Γεώργιος X" Βλάσιος, Βασίλειος Ν. Τζενής, 
X" μιχαήλους X " στέρ, διμιτρης πακάλης, θανάσις κωσ]ου, Κωνσταντίνος 
άγγελίδϊΐς, ξίσις τοΰ γιάνη, χρηστοδουλους πάβλι, νικολακις— , ναλπατι δι- 
μιτρι παλασ βασιλισ, X " απουστολις, διμίτριος σιαΰρι, Γιοβάντσο [βουλγ. 
γραφή], γριγώρις εΰσταθίου, διμιτρος θεοδορου, σταιίρις διμιτρίου, πανά
γιοι. αθανασ, εγο ο δραγνης, γιοργις παςκαλι, κοσταντινος τομας..., στερ-
γιου.....  Γεώργιο; I. Βλαχόπουλο;, γιοργις στουγιοΰ, Δημήτριος Μιχαήλ,

■Χρήστου; πα" λάμπου, πασκαλης παβλη, Νακουλις βλα.,., X" χρηστός X "
: Ίωάννου, ’Αναστάσιος Μόσχου, Γιωργάκης στόγιου, Θανασις σταμπολους* 

Ή  σπουδαιότερη καινοτομία, πού βρίσκεται' στον παραπάνω κανονι
σμό, είναι ή εκλογή τών μελών της Δημογεροντίας άπ’ τά μέλη τής κοινότη-



τος Διδυμ,οιέίχου κατά ,πλειόψηφία. Δεν καθορίζεσαι βέβαια, αν ή.ψηφοφο·. 
ρία είναι μυστική μέ ψηφοδέλτιο ή φανερή μέ επιδοκιμασία. Εύκολο όμως 
είναι νά καταλάβουμε, οτι γινόταν φανερά μέ επιδοκιμασία, γιατί,, αν ήταν- 
γραφτή μέ: ψηφοδέλτιο, έπρεπε νά γίνη μνεία,σε ξεχωριστό πρακτικό,;;’Άλ
λωστε καί οί. γραμματικές: γνώσεις των .ψηφοφόρων δεν έπέΐρεπαν τέτοιου· 
είδους εκλογή. Γιατί, σ’ αυτή την περίπτωση, ήταν, εύκολο νά επικρατούν οι 
λίγοι εγγράμματοι καινά παίρνουν τις τιμητικές αυτές θέσεις.. Ή  κατά 
πλειοψηφία εκλογή φανερώνει το νέο φιλελεύθερο πνεύμα τής εποχής., ;

Δεύτερη σοβαρή παραχώρηση στους.. Δημογέροντες, είναι τό δικαίωμα, 
πού τούς δίνεται,, δχι μόνο ν’ ασχολούνται μέ τά εκπαιδευτικά ι ζητήματα 
τής Κοινότητος, άλλα και νά δικάζουν τις αστικές υποθέσεις καί διαφορές 
των συμπολιτών τους. Και στα προηγούμενα πάλαιότερα χρόνια ολ.εςάαύτές 
οι υποθέσεις δικαζόταν από τον Μητροπολίτη μπροστά ατούς διωρισμένοϋς 
Δημογέροντες. Αλλά τή:βαρύτητα στην απόφαση καί γενικά στή διεξαγωγή 
αυτών τών ΰποθέσεων τήν είχε πάντα ό Μητροπολίτης. Τώρα δμως, εκτός, 
από τά πνευματικά,;σ’ δλα τ’ άλλα παίρνει μέρος ενεργό καί ή Δημογεροντία.

’Άλλη επίσης αξιόλογη διάταξη: βρίσκεται; στήν παράγραφο: Δ*. .Μετά 
την λήξη τής αρχής, πού καθορίζεται γιά,ενα χρόνο, απαιτείται έγκριση τής 
γενικής ,συνελευσεως τής Κοινότητος’ γιά τά πεπραγμένα καί μάλιστα για τήν 
οικονομική διαχείρηση. Ξαναζή, λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο ή αρχή τών.· 
ευθυνών τού αρχαίου αθηναϊκού πολιτεύματος.

Σπουδαία επίσης διάταξη είναι κι αυτή πού βρίσκεται στήν παράγραφο! 
Η '. Σύμφωνα μ’ αυτήν οι αποφάσεις τής Δημογεροντίας θεωρούνται τελε
σίδικες καί δεν εφεσιβάλλονται παρά μόνο στον Μητροπολίτη, πού είναι και 
Πρόεδρός της. Μέ αυτή τή διάταξη ή Δημογεροντία αποκτά ουσιαστικό κύ
ρος καί γίνεται-τό σπουδαιότερο όργανό στή διακυβέρνηση τοΰ πληθυσμόν. 
’Έτσι, επιβάλλεται σάν πολιτικός καί δικαστικός ' θεσμός στή συνείδηση τοΰ 
λαού, πού τήν σέβεται καί τήν υπολήπτεται. ΤΙλάϊ, λοιπόν, Iστήν αίγλη τοΰ 
Μητροπολίτη, πού είναι;ό πνευματικός αρχηγός καί κυρίαρχος τής επαρχίας, 
στέκεται ή Δημογεροντία, σάν αρχή πολιτική, πού μπορεί νά έπιβάλη τή' 
θέλησή της για· τό γενικό καλό και πού μέ τήν ανεξαρτησία* πού τής δίνε-- 
ται, οδηγεί τό λαό στήν ευημερία.

Στήν σελ. 23, πού έχει τήν επιγραφή : Εΐς δόξαν τοΰ Χριστού καί της1 
αειπάρθενου Αυτού Μητρός βρίσκεται ή επικύρωση τών Δημογερόντων καί- 
Έφορων, πού εκλέχτηκαν.

«Τοΰ Σεβασμιωτάτου Αγίου Διδυμοτείχου Κ· Κ* Σωφρονίου τήν ιδ ^  
’Οκτωβρίου 1873. άφικομένου εκ Κωνσταντινουπόλεως εις τήν θεόσωστον 
Αυτού Επαρχίαν καί πρώτον σχόντος μέλημα τον διορισμόν Δημογεροντίας 
καί Εφορίας, γενικής συγκαλεσθείσης συνελεύσεως, έξελέγησαν τά.προς τούτο

£& .Γ' A Γρηγ. ίΐ. Ευθύμιου
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'̂ 'κατάλληλα πρόσωπα, ών αΐ επίσημοι;πράξεις εις παράσϊασιν μόνιμον κατα-, 
άϊτρώννυντπι εν τφ καταστίχφ τφδε:

«Σήμερον τήν 17ην’Οκτωβρίου τοΰ χιλιοστού οκτακοσιοστού έβδομηκο-; 
..οτπΰ τρίτου σωτηρίου έτους ημέραν Τετάρτην γενικής συνελευσεως συγκροτη- 
ΐΜσης εν τή 'Ιερά Μητροπόλει των προκρίτων και προϊσταμένων των /.δια-, 
φόρων συνοικιών τής πόλεως ταΰτης υπό τήν προεδρείαν τοΰ,Σεβασμϊωρ:άτου 
Μητροπολίτου 'Αγίου Διδυμοτείχου Κυρίου Κυρίου Σωφρονίου, και έμβρι- 
βοΰς συσκέψεως γενομένης περί εκλογής και άποκαταστάσεως καταλλήλων 
προσώπων άναδεξομένων τά καθήκοντα τής Δημογεροντίας τής πόλεως ταυ-; 
ίης, κατά τον επι τουτιρ συνταχθέντα καί ΰπογραφέντα κανονισμόν, κοινή; 
ψήφφ και όμογνώμονι εκλογή έξελέγησαν καί διωρίσθησαν οί Κύριοι X " 
Χρηστός Άδαμίδης, X "  Γιάννης Μίχου Νικολάκης,Δ. Τζιανίδης, Νικολάκης. 
πα" Συμεών, Βασίλειος X " Νικολάου, ’ Αριστείδης Γαρίλης καί Δημήριος 
Βακάλης, οιτινες καί από τοΰδε αρξονται των εργασιών αυτών εν πάοη. ευ
συνειδησία καί άμεροληψία υπέρ των κοινή συμφερόντων' έφ’ φ καί εγένετο 
ή παρούσα πραξις ταΐς ΰπογραφαΐς απάντων κατακεκυρωμένη.

Έν Διδυμοτείχφ τή 17η ’Οκτωβρίου 1878 
σταυρις F. Βλάχογλου, Ε. Καβάσιλχ/ς, Χριστόδουλος Πρώτοψάλτ'ηι;, δα- 

νηλακος κοςτατήνου, διμιτριος σταΰρι, Χατζή σταΰρι Γιοβάντσο, γριγόρις 
εΰσταθίου, σταυρούς διμιτράκι. V. Γ. Επίσης ενεκρίθη δπως τά τέσσαρα τε-. 
μάχια τής Δημογεροντιακής σφραγΐδος δοθώσιν είς Γεώργιος X " Βλασίδης,· 
Βασίλειος Ν Ζεννής, X " Βλάσιος Χ"α γεοργίου, εγο ο δραγωης, κοσταντινος 
0 μαρτισ, Γ. I. Βλαχόπουλος, Πασχάλης Παύλι, X " Χρίστος X ”  .Ίω.άννου, 
Δημήτριος Μηχαίλ, X'" αποστολις, Θανάσης σταμπολους, Παλασ βασιλια,· 

,διμιτρί) Κωνσταντίνος Σταΰρου,. Χα" σταυρός, Χρήστους πα"λάμπου, 
Χρηστοδουλος, Νακουλις βλανχου, ..... Μόσχου, X " τζιάνκος, Σ. Α. ’Αναγνς,
X " μηχαηλης X " στερ, Θανάσις κα..... Κωσταντίνος άγγελίδις, ζίσις του γι*·
άνη, στέργιους τό κοΰγίογλου, Γεωργάκης Σταθίου, διμιτρος Θεερδορά, τους 
Κ. X " Χρηστόν, Άδαμίδη; X " Γιάννην, Μίχου, Νικολάκην Δημητρίου καί- 
Νικολάκην παπάζογλου, ... γιοργις παςκαλι, γιοργις στουγιου καί άνά εν εκά* 
στιρ ένεχειρίσθησαν αυθωρεί, f  Ό  Διδυμοτείχου Σοιφρόνιος ύποβέβαιοΐ. :· ·
■ Στην σελ,. 29 τοΰ ίδιου Κώδηκος': “Αρχή των συνεδριάσεων τής εν Δι

δυμότειχό; Δημογεροντίας μετά τήν από μέρους τοΰ Σεβ. Κυριάρχου ημών· 
Κυρίου Σωφρονίου αποστολήν πληρεξουσίου αΰτοΰ επιτρόπου.

1877. 8βοιου 20 φθάσαντος συν Θεφ ένταΰθα εις Διδυμότειχον τοΰ air- 
δεσιμολογιωτάτου οικονόμου πα" Γεωργίου Ν. Ευέλπιδος ως αρχιερατικού 
Έπιτρόπου καί έκ τοΰ κομισθέντο; παρ’ αΰτοΰ Πατριαρχικού καί συνοδικού 
γράμματος τής ειδήσεως καί εκ τοΰ παραινετίκοΰ καί πατρικού γράμμα1, 
το: τοΰ Σεβαστού Κυριάρχου ημών Κυρίου Σωφρονίου έπισήμως άναγνωρι- 
σδέντος καί παρ’ ημών των Δημογερόντων ως τοιοΰτου, υπό τήν προεδρείαν



αυτοϋ σμνελθόντες εις έκτακτον συνεδρίασιν κατά την 23ην δβρίου J877 έθέ- 
σαμεν τούς ορούς καθ’ ου; γενήσονται at εφεξής ττίς Δημογεροντίας συνε
δριάσεις επί δέ οι δροι οΰτοι οι έξης :

α\ Δίς τής εβδομάδος κατά πάσαν, Τετάρτην και Παρασκευήν θά συ- 
νερχώμεθα εις συνεδριάσεις εν τακταΐς ώραις δίχα προσκλήσεως.

β\ οσάκις ή χρεία τό καλή θά συνερχόμεθα είς έκτακτον συνεδρίασιν 
διά προσκλήσεως του αρχιερατικού "Επιτρόπου καί συσκεπτόμεθα συζητοΰ- 
μεν καί άποφασίζομεν. Πρώτιστα μέν περί των κοινών τής πόλεως ημών 
ιδία ή καί τής επαρχίας εν γένει υποθέσεων, έπειτα δε και περί τών ιδιω
τικών δσαι εκάστοτε παρουσιασθήσονται. -

γ'. Θά θέτομεν υπό συζήτησιν τάς υποθέσεις κατά την τάξιν τής χρονο
λογίας καθ’ ήν παρουσιάζονται εΐς την Μητρόπολιν.

δ'. Έν πάση συνεδριάσει ή ληφθεϊσα ύπ5 οψιν ΰπόθεσις θέλει λαμβά
νει ευ τέλος καί θέλει καταχυροΰσθαι.

ε'. Οΐ παρουσιάσαντες δημογέροντες όσοι καί άν ώσι θά θεωρούνται 
αρκετοί προς απαρτίαν καί ή συνεδρίασις θά θεωρήται τελεία καί τό πρα
κτικόν αυτής έγκυρον.

στ'. Τό πρακτικόν έκάσιης συνεδριάσεως καταχωρηθέν εις τόν Κώδικα 
θέλει ΰπογράφεσθαι παρά τών παρόντων δημογερόντων έν δέ τή αρχή τής 
αμέσως επομένης συνεδριάσεως άφοϋ άναγνωσθή έτι άπαξ θέλει υπογραφή 
και παρά τών άπαλειφθέντων εν τή προηγούμενη συνεδριάσει καί επομένως 
θέλει έπικυροϋσθαι τή υπογραφή του Επιτρόπου-

ζ'. Ό  αρχιερατικός Επίτροπος ώ ; πρόεδρος τής Δημογεροντίας θέλει 
προτείνει τά κατά την τάξιν των συζητητέα εις πάσαν συνεδρίασιν' θά έπι* 
τηρή την ευταξίαν διαρκοΰσης τής συνεδριάσεως' θέλει δίδωσι τόν λόγον τφ 
αιτήσαντι καί θέλει επιβάλλει σιωπήν τφ παρεκτρεπομένφ καί πέραν του 
δέοντος λ,έγοντι.

η'. Την διάλυσιν τής συνεδριάσεως καθώς καί την έναρξιν αυτής μόνος 
πρόεδρος ιθά σημαίνη διά τής τριπλής κροΰσεως του κώδωνος, καί ούτε πριν 
τής ενάρξεως τής συνεδριάσεως δσα λέγονται ώς εξώδικα δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν ώς επίσημα, οίκε πριν τής διαλύσεως τής συνεδριάσεως δΰναται 
κανείς νά αποχώρηση. Εξαιρούνται αΐ περιστάσεις καθ’ άς ή ολομέλεια καί 
ό πρόεδρος θέλουσι τό επιτρέψει.

Κατά την αυτήν συνεδρίασιν προσκληθέντος του κυρίου Παύλιογλου διά 
νά παρουσίαση τόν λογαριασμόν τών κοινών χρημάτων, άτινα ώς ταμίας διε- 
χειρίσθη, δεν παρουσίασε, προφάσει άσθενείας, καί άπέστειλε απλώς τό κα- 
τάστιχον. Επειδή ανευ αυτοϋ του προσώπου ήτο αδύνατον νά θεωρηθή ό 
λογαριασμός, ανεβληθη ή ΰπόθεσις διά ιήν έπομένην συνεδρίασιν.

(Συνέχεια σέ άλλη σελίδα του τόμου)

4$ Γρηγ. ίϊ. Ευθυμίου



f  κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΟΥ δ. φ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΡΑΚΩΝ

||§;1) Κατά τον Ηρόδοτον πάντες οΐ Θράκες τά αυτά ηθη και έθιμα 
ον, χαίπερ πολλαπλά ονόματα «ατά τόπους φέροντες «πλήν Γετέων Τραυ* 
ν «αί των κατύπερθε Κρησιωναίων οίκούντο^ν» Ο- Ταΰτα δέ ησαν όντως 

^ρβαρα και άγρια, διατηρηθεντα τοιαΰτα και βραδύτερον επί αιώνας παρά 
fiiotc πλείστοις των φύλων κα'ι μεθ’ δλην την επ’ αυτούς εκπολιτιστικήν τοΰ

Β/Ελληνισμού επίδρασιν διά τε των επ'ι των παραλίων της Θράκης Ελληνι
κών αποικιών 2) και διά της υπό των Μακεδόνων κατακτήσεως τής χώρας 
μυτών *). Έν αΰτοΐς τοΐς χρόνοις της υπό τούς Ρωμαίους υποταγής αυτών 4) 
;ot πλεϊστοι των Θρακών εζων πλανήτες άνευ πολιτισμού η νόμων κατά την 
/μαρτυρίαν τού Μαρκελλίνου, «vagantesque sine cultu vel Iegibus» B).

Ούδεμία αμφιβολία οτι τά ι̂ θη κα'ι έθιμα των Θρακών ησαν αρχαιό
τατα και διατηρήθησαν αναλλοίωτα διά των αιώνων ενεκα της στασιμότη- 
,τος αυτών ή της βραδείας προόδου εν τφ πολιτισμφ, πολλά όμως πάντως 
/προήλθαν και εΕ άναμείξεως των Θρακικών μέτά βαρβαρικών από βορρά και 
δυσμών και ’Ασιατικών απ’ ανατολών στοιχείων ενεκα της γεωγραφικής το* 
ποθεσίας της χώρας, κείμενης μεταξύ Ευρώπης και ’Ασίας- εξ οΰ και εις την 
ί&ράκην συχναί μεταναστεύσεις και εποικισμοί βαρβάρων^φύλων, καίπερ συγ

γενών τοΐς Θραξι Θ) και ή μετ’ αυτών κατ’ άναπόδραστον ανάγκην επιμειξία 
Χων Θρακών.

Αΐ περί των ηθών καί εθίμων των Θρακών περισωθείσαι ημΐν ειδή
σεις των αρχαίων συγγραφέων δεν είναι πλούσιαι, διότι δυστυχώς τά έργα 
των γενικώς και μερικώς γραψάνχων περί Θρακών άπώλοντο, οιον τά Θρα- 
Μκά τοΰ Μενδησίου Θρασύλλου, ή Θρακών Πολιτεία τού Ποντικού Ήρα- 
χλείδου, τά Θρακικά τού Κλειτωνυμου, τά περί Θρακίοιν πολισμάτων χού 
'Κύμαίου Έφορου, τά Γεπκά τού Ναξίου Κρίτωνος και άλλα- Έκ τούτου 
0ί! ειδήσεις ημών περιορίζονται εις τάς πρώτας και παλαιοτάτας περί αΰχών 1 2 3 4 5 6

■II■ 1) ‘Ξροδότον, V, 33,
2) Αί επί των παραλίων της Θράκης έλλην. άποικίαι ήσαν πολλαί καί πυκναί 

ώΐήκουσαι από Στρυμόνος μεχρι,ς "Ιατρού1 ήρξαντο' δέ αύται Ιδρυόμενοι από του 7ου 
μέν π. X. αίώνος ήδη έν τφ Αιγαίφ, από του 7ου δέ έν τφ Εύξείνω. Τινές τούτων 
Ιδρύθησαν επί Ο’έσεων οίκη#εισων πρφην υπό Θρακών, άπελαΦέντων η συναπομει- 
νάντων σΰν τοΐς άποίκοις καί άφομοιωθέντων.

3) Οί Μακεδόνες έπέβαλον την έπικυριαρχίαν των επί τοΰ . Θράκας όριστικώς 
από τοΰ 342 π, X. μετά μακράν καί επίπονον έκστρατείαν τοΰ Φιλίππου II.

4) Ή  Θράκη έγένετο Ρωμαϊκή επαρχία {provincia Roniana) επί τοΰ αύτοκρά- 
τορος Κλαυδίου τω 46 μ, X,

5) Marcellini Am- X X V II, 4,
6 ) Πρβλ, Kiepevt, Eebrbucli der alien geograpbie, σελ. 329,
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ιοϋ πατρός της ιστορίας Ηροδότου, οστι,ς συνέλεξεν δ,τι ήδύναντο ακριβές1), 
εΐ; τάς τού Ξενοφώντος, δστις ως σύμμαχος καί ξένος ιού βασιλέως τών 
Θρακών Σεύθου II έγνώρισεν εξ αυτοψίας τούς Θράκας και έσπούδασε τά 
έθιμα αυτών και αυτά τά αύλικά 2), και εις τάς άπαντώσας σποράδην παρά 
τοις μεταγενέστεροι; συγγραφεύσι Διοδώρφ, Στράβωνι, Πλουτάρχψ, Πλι- 
νίφ, Αθηναίο,), Πομπωνίφ, Μέλα, Μαρκελλίνφ, και αλλοις, προς δέ και εις 
τάς περί Γετών και Λακών τού ποιητοΰ ’Οβιδίου, δστις διήλθε τά τελευταία: 
τού βίου του ετη παρ’ αύτοΐς εξόριστος ών εν τοις Τόμοις της Μοισίας *).

Παρατιθέμεθα ενταύθα δ,τι ήδυνήθημεν νά συλλέξωμεν περί αυτών 
παρά τοις συγγραψεύσι :

§ 2) Οΐ άθανατίζοντες Γέται ενόμιζον δτι δεν άποθνήσκουσιν, άλλ’ δτι 
μεταβαίνουσι μετά θάνατον προς τον Θεόν των Ζάμολξιν “), τον κατά την 
γλώσσαν των καλοΰμενον Γεβελέϊζιν, μεθ’ ού επεκοινώνουν κατά τόνδε τον 
τρόπον. Καθ’ έκαστην πενταετίαν επεμπον προς αυτόν άγγελον διά κλήρου 
εκλεγέντα δισβιβάζοντες δι’ αυτού εις τον Θεόν τάς παραγγελίας ίων' ή δέ- 
απάνθρωπος αποστολή έγίνετο φρικωδώς. "Ισταντό τινες αυτών κρατούντες 
τρία ακόντια, ορθά’ άλλοι δέ λαβόντες τον πεμπόμενον από τών χειρών και 
των ποδών και άνακινησαντες μετέωρον ερριπτον επί τάς λόγχας' και αν μέν 
οΰτος άπέθνησκε διατρυπηθείς υπό τών λογχών, ένρμίζετο δτι ο Θεός ήτο 
αύτοΐς ιλεως1 εΐ δέ μη, αίτιος τούτου ένομίζετο αυτός δ άγγελος, ον δ Θεός 
δεν εδέχετο ενεκα της κακίας αυτού και τότε επεμπον άλλον αντ’ αυτού κατά 
τον αυτόν τρόπον 5). Τούτο τό έθος ούδαμώς διέφερε τών προς τούς επιχω
ρίους θεούς ανθρωποθυσιών, αί'τινες, ώς . φαίνεται, ήσαν συνήθεις και κατ’ 
αυτούς τούς ιστορικούς χρόνους. *0 Ηρόδοτος,, άφηγείται 6) δτι οι Ά ψ ίν 
θιοι συλλαβόντες τον φρούραρχον τής Σηστοΰ. πολιορκουμένης υπό τών ’Α
θηναίων μετά την έν Σαλαμινι ναυμαχίαν (480 π. X.) Οϊόβαζον στρατηγόν 
Πέρσην, εκφυγόντα μετ’ άλλων εις την χώραν των, τούς μέν οπαδούς τού 
στρατηγού έφόνευσαν κατ’ άλλον τρόπον, αυτόν δέ «εθυσίασαν Πλειστοδώρορ 
έπιχοορίφ θεφ τρόπφ τώ σφετέρφ», εκδικούμενοι την ύπ’ αυτού γενομένην 
σύλησιν τού ιερού τού ήρωος Πρωτεσιλάου, τοΰ κατά τον Τρωϊκόν πόλεμον 1 2 3 4 5

1) ^Ηροδότου, V, 3—9.
2) Ξενοφώντος, Κ. "Αν. VII, 2, 16 καί έξης καί VII, 3, 4, 5, 6 , 7.
3) Ό  Όβίδιος έξωρίσθη έκ Ρώμης εις Τόμους (σημ, Κωνατάντσαν) υπό τοΰ Αύ

γουστου άρχομένου τοΰ πρώτου μ. X. αίώνος.
4) Ζάμολξίς κατά μεταγραμματισμόν έκ τοΰ Ζάλμοξις' έκ τοΰ θρακικοΰ ζαλμός 

καί οαλμό^— δέρμα, δορά : «ήν δέ τφ Πυθαγόρα καί έτερον μειράκιον, δ έκ Θράκης 
έκτήσατο, φ Ζάμολξίς ?]ν δνομα, έπεί γεννηθέντι αύτφ δορά άρκτου έπεβλήθη' τήν 
γάρ δοράν οί Θράκες- ξαλμόν καλοΰσι. Πορφυρίον, βίος Πυθαγόρα, 13. Πρβλ. καί 
Σαλμοδυσσός—Σαλμυδησσός, κατά τά σύνθετα ονόματα: Άβροζέλμης,'Εβρύξελμις— 
Έβρύτελμις, Θέμα ζαλμ- καί ζελμ-, ώσπερ βαλ- καί βελ*.

5) 'Ηροδότου, IV, 94. 6 ) Τον avzov, IX, 119. ,. 4
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πεσόντος. Διά του αίματος δέ τοΰ θύματος, δπερ έξέρρεεν εις άγγειον, έρ- 
ράντιζον το άγαλμα τοΰ θεοΰ των.

Ό  Ηρόδοτος δεν παραδίδει ήμΐν, τις ήτο ό επιχώριος των ’Αψινθίων 
Θρακών θεός Πλειστόδωρος και 6 σφέτερος τρόπος τής προς αυτόν θυσίας· 
εικάζεται όμως δτι ό μέν θεός ητο αυτός ο "Αρης, 6 δέ τρόπος της θυσίας 
ήτο ο υπό τοΰ έφεσίου Ξενοφώντος λεγόμενος ουνήϋης ι), διότι ο λήσταρχος 
Ίππόθους, ο στις έμελλε νά θυσιάση τφ ,θεφ την Άνθειαν ήτο Περίνθιος, 
ή'δέ Πέρινθος ήτο έν τη /μόρα τών ’Αψινθίων. «Οι δέ περί τον 'Ιππόθουν 
τον ληστήν εκείνης μέν τής νυκτός έμειναν ευωχούμενοι, τη δέ έξης περί τήν 
θυσίαν έγίνοντο. Παρασκευάξειο δέ πάντα καί αγάλματα τοΰ Άρεως καί 
και στεφανώματα* έδει δέ τήν θυσίαν γενέσθαι τρόπφ τφ αννή'&εί, Τό μέλ
λον ιερεΐον θυεσθαι, εΐτε ανϋ'ρωπος εΐτε βόσκημα εΐη, κρεμάσαντες έκ δέν
δρου καί διαστάντες ήκόντιζον* καί όπόσοι μέν έπέτυχον, τούτων ό θεός έδό- 
κει δέχεσθαι τήν θυσίαν* όπόσοι δέ άπέτυχον, αυθις έξιλάσκοντο* έδει δέ 
τήν Άνθειαν ούτως ΐερουργηθήναι» 2).

"Ωσαύτως ό βασιλεύς των Όδομάντων Σίθων «αΐσθόμενος τον τ’ έρωτα 
καί τήν επιβουλήν τής θυγατρός, μάλα μεγάλην πυράν νήσας καί έπιθέίς τον 
Δρυαντα φετο οννεπισφάζειν καί τήν Παλλήνην»* ήτο δέ 6 Δρυα; μνησιήρ 
τής Παλλήνης, δστις άγωνισάμενος άρματι προς τον αντίπαλον Κλεΐτον εφό- 
νευσεν αυτόν δυάπάτης καί διά τής βοήθειας τής έροόσης αύτοΰ Παλλήνης3 * 5);

’Αλλά καί παρά τοις έπιστήμοις κατ’ αυτούς τούς Ιστορικούς χρόνους 
ήτο ή ανθρωποθυσία ειθισμένη. Μετά τον θάνατον τοΰ άνδρός έκ τών πολ
λών γυναικών αύτοΰ έξελέγετο υπ’ αυτών τών γυναικών καί τών οικείοον τοΰ 
άποθανόντος ή διατελ,έσασα μάλλον προσφιλής αύτφ* έγκωμιασθεΐσα δέ 
υπό τε τών άνδρών καί τών γυναικών εσφίζετο επί τοΰ τάφου τοΰ άνδρός 
υπό τοΰ οίκειοτάτου αυτής τιμής ένεκα καί συνεθάπτετο τφ άνδρί. Αι άλλαι 
γυναίκες ύπελάμβανον έαυτάς προσβεβλημένος καί δυστυχείς, διότι δεν προε- 
πιμήθησαν διά τήν έπ,ί τφ προαποθανόντι άνδρί σφαγήν *). Ή  τοιαΰτη θυ
σία τής προσφιλούς γυνα.ικός επί τφ θ.ανάτφ τοΰ άνδρός έπεβεβαιώθη καί 
έκ τών γενομένων άνασκαφών επί χωμάτων—ιΰμβων 6). Περί τών παρά τότε 

;θραξίν ανθρωποθυσιών ποιείται μνείαν καί ό Πορφΰριος e).
Τό βάρβαρον καί άπάνθρωπον τοΰτο έθος, λείψανον προφανώς τοΰ 

πρωτογόνου τών Άρίων πολιτισμοΰ, διότι υπήρχε καί παρά τής "Ελλησι 
^ών προϊστορικών χρόνων, ώς μαρτυρεϊται έκ τε τής θυσίας τής ’Ιφιγένειας

1) Ξενοφ.’Εφεσίου, έν τφ ερωτικώ λόγω «τά κατ’ "Ανθειαν καί *Αβροκόμην».
2) Ίδέ καί Beschevliem , Περί τής έν Θράκη λατρείας τοΰ "Αρεως, βουλγαριστί, 

Bull, de la societe τόμ. X IV — X V , sr. 1937, σελ, 71.
3) Παρθενίου, ερωτικών λόγων. 4) ‘Ηροδότου, V, 5.
5) Ίδέ Kazarozu g, Bull, de la societe archeol. Bulg. τόμ. V,l'x. 1915, σ. 16,
6 ) Πορφυρίον, Περί αποχής έμψΰχτον, II, 56,



εν Αύλίδι ττ) * 3 *Αρτέμιδι κατά τον' επί Τροίαν πλοΰν των Ελλήνων καί τής
θυσίας δώδεκα νεαρών Τρώων ύπδ ιοΰ 'Αχιλλέως επί τής νεκρικής πυράς 
τοΰ φίλου του Πατρόκλου *), δηλοιτην εν τω πολιτισμφ στασιμότητα των 
Θρακών κατά τούς ιστορικούς χρόνους. Ειθιστο δ’ ωσαύτως παρά τοΐς Σκύ- 
θαις s) καί τοΐς Γερμανικοις άρχαίοις φΰλοις 3). 9Ησαν δέ αΐ άνθρωποθυ- 
σιαι πάσαι εξιλαστήριοι.

§ 3) Παρά τοΐς Τραυσοΐς έθος ήιο νά περικυκλώσι το νεογέννητον βρέ
φος καί νά κλαίωσιν άριθμοΰντες τάς ανθρωπίνους δυστυχίας, ας οφείλει ο 
άνθρωπος νά ύποστή ελθών εις την ζωήν, φαίζοντες δέ καί διασκεδάζοντες 
νά θάπτωσι τον άποθνήσκοντα επιλέγοντες τά κακά, ών άπηλλάγη άνταλλά- 
ξας την ζωήν προς την αιωνίαν ευδαιμονίαν *).

Κατά τάς ταφάς των επισήμων επί τρεις ημέρας προέκειτο ό νεκρός, δν 
πρότερον εκλαιον καί ειτα εσφαζον διάφορα ΐερεΐα καί ευωχούντο περί αυ
τόν' την δέ τετάρτην ημέραν εθαπτον ή κατακαύσαντες επί πυράς ή κατορύ- 
ξάντες, κατόπιν δέ συνεσσώρευον επ’ αυτού χώμα, οθεν τά καθ* δλην την 
Θράκην χώματα (tumuli), καί ετέλουν ποικίλους αγώνας ορίζοντες μέγιστα 
άθλα 5). *Εν γένει δέ επί τοΰ τάφου παντός μετά την ταφήν έξέπινον πολύν 
οίνον καί ετέλουν ιπποδρομίας 6 *). Κατά δέ τον Πομπώνιον Μέλαν οι βουλό- 
μενοι νά συζευχθώσι τάς χήρας τοΰ άποθανόντος χατέθετον επί τής πυράς 
όπλα καί χρήματα καί παρεκάλουν τήν ψυχήν τοΰ νεκρού ή νά δεχθή την 
αξίαν τής γυναικός είς χρήματα, έξιλεουμένη οΰτω διά τήν στέρησιν τής γυ- 
ναικός ή νά μονομαχήση προς τον προτιθέμενον νά λάβη γυναίκα τήν χή
ραν, εάν είναι δυνατόν Τ).

Οΰτω αΐ τών Θρακών ταφαί ακολουθούμενοι υπό θρήνων, δώρων, θυ
σιών καί αγώνων όμοιάζουσι καταπληκτικώς προς τάς ιών Ελλήνων τών 
προϊστορικών χρόνων, ώς περιγράφει αυτούς ό θείος Όμηρος έν τή κηδεία 
τοΰ Πατρόκλου 8), όπερ μαρτυρεί τήν στενήν τών δύο εθνών συγγένειαν 8) 
καί τήν πίστιν άύτών εις τήν αθανασίαν τής ψυχής, ήτις παρισταμένη άνω
θεν ηΰφραίνετο επί τοΐς τελουμένοις. Ή  δέ τοΰ νεκρού πρόθεσις 10) καί ή 
μετά τόν ενταφιασμόν αυτού ευωχία, τό λεγόμενον περίδειπνον η), έν τή οι
κία τοΰ άποθανόντος είθίζοντο παρά τοΐς "Ελλησι καί κατά τούς ιστορικούς

52 f  Κ. Μυρτίλου ’Αποστολίδου

1) ·Ομήρου, Ίλ. Ψ, 181. 2) Ηροδότου, IV, 71.
3) Taciti, de situ, moribus et populis Germaniae, IX- Στράβωνος, V II, 2>

3 περί Κίμβρων. ΙΙροΗοσνίον, περί Γότθων, πολ. II, 14, 15, 25, 26.
4) 'Μροδότον, V , 4 5) Αύτό'Θ'ΐ, V , 8 .
6 ) Ξενοφωντος έλλην. III, 2, 5. 7) PompOnii Melae, II, 2.
8 ) *Ομήρου Ίλ. ψ, καί εξής. Ίδέ καί Ε, Pernice, έν τή Einleitung in die Al-

tertumswissanscliaft, τόμ. II, έκδ. 3, έτ. 1922, σελ. 61—62.
9) Ίδε Μ υρτ.’ Αποστολίδον, Θρακικά τ. I, 1928, σ. 70 κεξ. Περί Θρακών § 7.

10) Πολνδενκους, VII, 6 δ. H ) Άρτεμιδώρου, ένηρ. V, 82.
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ύ^ρόνους. Και σήμερον δ ευι πολλαχοΰ τη; 'Ελλάδος προσφέρεται οίνος υπό 
Ι-'των οικείων τοΰ άποθανόντος μετά τήν κήδευσιν. Άλλα καί κατόπιν διετέ* 

λουν ώς οι Ελληνες πολλαπλώς τιμώντες χήν μνήμην τοΰ νεκροΰ εν ωρισμέ- 
ναις τοΰ έτους ήμεραις διά θυσιών' κάί εστιάσεων, ας ετέλουν επί τοΰ τά- 
φου1 *). Πλεΐστα επιτάφια τών ελληνορωμαϊκών χρόνων άνάφλυφα άνευρε- 

,θησαν παριστώνται τοιαϋτα επιτάφια δείπνα 2 *). Προς δέ και Λατινική τις 
επιγραφή s) μαρτυρεί περί τοΰτου. Δυο Θράκες ό Bithus Jauzigis Macer 

■· καί ό Tauzies Bithi Rufus κληροδοτοΰσι τφ θιάσφ τοΰ Τασιβαστηνοΰ Διο- 
, νΰσου τριακόσια δηνάρια, όπως εκ τοΰ εισοδήματος αυτών κατ’ έτος εν τή 
, εορτή τών Άνθεστηρίων (Rosalia) 4) παρασκευάζηται επί τοΰ τάφου αυτών 

δεΐπνον προς μνημόσυνου·
§ 4) Ή  πολυγαμία συνειθίζετο κατά τον Ηρόδοτον παρά τοΐς προς 

βορράν τών Κρηστωναίων οικοΰσι ΘραΕί. 5 6) Φαίνεται όμως ότι ήτο διαδε
δομένη παρ’ άπασιν εισαχθεΤσα κατά τον Άρριανόν προς πολυτεκνίαν : «έθος 
ήν Θραξί πολλάς έχειν γυναίκας ως αν έκ πολλών πολλούς εχοιεν παΐδας καί 
τό έθος αΰτοΐς γενέσθαι φασίν από βασιλέως αυτών Δολόγκου, ω παίδες πολ
λοί εκ πολλών γυναικών έγένοντο» β). Πόντιος όμως τοΰτο συνέβαινε παρά 
τοΐς Ιπισήμοις καί τοΐς πλουσίοις, οΐτινες ήδΰναντο νά διατρέφωσι πολλάς 
γυναίκας, οϊ δέ πενέστεροι ήρκοΰντο εις δλίγας.

Περί τής πολυγαμίας τών Θρακών μαρτυρεί καί ό κωμικός Μένανδρος 
παρά Στράβωνι : 7)

||;|ϊερί τών ηθών καί εθίμων τών αρχαίων Θρακών

1) Πρβλ. τά παρά τοΐς "Ελϊι,ησι χρίτα, ή κατά τήν τρίτην ημέραν μετά τήν 
ταφήν τοΰ άποθανόντος τελούμενη θυσία, εννατα, ή κατά τήν έννάτην καί τριακάς, 
ή κατά τήν τριακοστήν προς δέ ή κατ’ έτος γινόμενη, έν η ήμερα έτελευτήσεν 6

,  άποθανών.Ηδε, Θεοδ. Βενιξέλου, περί τοΰ Ιδιωτικού βίου τών αρχαίων 'Ελλήνων, 
Αθήναι, ετ. 1873, σελ, 307 § 410.

2) !Ίδε Heurec·) sur la culte de Bacuhns Tasibastenus καί ♦ Tomaschek, Bru- 
malia und Rosalia.

■ 3) CIR, III, άρ. 708. ' '
4) Τά Rosalia ήσαν ιταλική εορτή κατά τά τέλη τοΰ μηνός Μαΐου εορταζό

μενη. Κατ’ αυτήν έκαστη οικογένεια, ώσπερ παρ’ ήμϊν νϋν κατά τό Σάββατον τών 
ψυχών, έπεσκέπτετο τούς τάφους τών οικείων καί τών συγγενών, έκοσμεί αυτούς δΤ 
άνθέων, ιδίως ρόδων, καί έδιδε δεΐπνον επ’ αυτών, οΰ ο! μετέχοντες ήσαν εστεμμέ
νοι διά ρόδων. Τοΰτο τό έθος μετενεχθέν ύπό τών Ρωμαίων άποίκων εις τήν. Θρά
κην κατά τον Perdnzet (ΐδε, Bull, de corresp. Hellenique, τόμ. X X IV , έτ. 1900, 
σελ. 299) μετεδόθη καί εις τούς ιθαγενείς καί συνεδέθη μετά τής παλακίς αυτών λα
τρείας τών ψυχών, ήτις ήτο ανέκαθεν συνδεδεμένη μετά τής λατρείας τοΰ Διονύσου. 
Ήτο δέ έν Θράκη ή τών ψυχών λατρεία λίαν δημοφιλής ένεκα τής τοΰ Διονύσου. 
("Ιδε καί Rhode, Psyche,'έκδ. 3, 11,32).

, 5) 'Ηροδότον, V, 5.
6 ) Άρριανόν, fr, 2 7  Hist. Grec, τ. Ill, σ. 594·— Ευατα&ίον έκ Διονυσ· 140,
7) Στράβα?νο§, VII, 3, 4.



«Πόντε; μέν οΐ Θράκες, μάλιστα δ5 οι Γέται
.....ου σφόδρα εγκρατείς εσμεν.
Γαμεΐ γάρ ημών ουδέ εις, εΐ μή δέκ’ η 
ενδεκα γυναίκας, δώδεκα ιε η πλείους τινές·
“Αν χέτταρας 8s η πέντε γεγαμηκώς τύχη, 
καταστροφής τις άνυμέναιος, άθλιος, 
άνυμφος ουτος έπεκαλεΐτ’ εν τοϊ; εκεί*.

Και δ/Ηρακλείδης δ Ποντικός : *) «γαμει έκαστος τρεις και τέσσαρας, 
εΐσι δέ οι και τριάκοντα·..κα'ι έκ περιουσίας οι γόμοι». Και ο Ευριπίδης : 1 2) 

«Βΐΐ δ’ άμφι Θράκην χιόνι την κατάρρυτον 
τύραννον Ιαχές άνδρα, ΐν’ έν μέρει λέχος 
δίδωσι πόλλαΐς εις ανηρ κινούμενος».

Έπιτρέποντες απόλυτον ελευθερίαν εις τάς παρθένους, αίτινες ή δόναν το 
κατ’ αρέσκειαν η επί μισθφ νά συνέρχωνται μεθ’ οΐουδήποτε, άπήτουν παρά 
των γυναικών πίστιν και άφοοίωσιν καί έφύλασσον αΰτάς ίσχυρώς : «τάς 
παρθένους ου φυλάσσουσιν, άλλ" εώσι τοΐσιν αυταί βούλονται, άνδρόσι μεί- 
γεσθαι' τάς δέ γυναίκας Ισχυρώς φυλάσσουσι» 3 * 5). Τούτο δέ, διότι καί αντί 
πολλών χρημάτων έξηγόραζον αυτάς παρά των γονέων, ώς παρά τοΐς προϊ- 
στορικοΐς "Ελλησι κατά ιόν "Ομηρον *). Ουτω δ βασιλεύς Σέύθης θέλων νά 
ευαρέστηση τφ Ξενοφώντι πρυθυμειιαι νά νυμφευθη την θυγατέρα αΰτοΰ 
έξαγοράζων αυτήν : «Σοΐ δέ, ώ Ξενοφών, καί θυγατέρα δώσω καί εΐ τί: σοί 
έστι θυγάτηρ, άνήσομαι αυτήν Θρακίψ νόμφ» Λ). Ή  ιών γυναικών δέ αξία 
έξηρτάτο κυρίωςέκ τοΰ κάλλους και των άλλων αρετών αυτών δθεν αντί πολ
λών χρημάτων έξεδίδοντο αΐ ευειδείς, αίτινες ειχον υποχρέωσιν έκ τής προι* 
κός των νά συνεισφέρωσι προς προικοδότησην καί άποκατάστασιν των δυ
σειδών κατά τον Πομπώνιον Μέλαν e), αίτινες παρ5 ούδενός έζητοϋντο εις 
γάμον. Έκ τούτου, εάν ή γυνή ύπέφερε παρά τφ άνδρί, ήδύναντο οΐ γονείς 
της άποτίνοντες τά ληφθέντα χρήματα (έδνα) νά διαλύσωσι τον γάμον* άλ
λως μετά τον θάνατον τοΰ άνδρός περιήρχετο αύτη ως κτήμα εις τούς κληρο
νόμους αύτοΰ : «καν δυσχεραίνη τις, οΐ γονείς άποδόντες ο ελαβον, άπεκομί- 
σαντο την θυγατέρα* τιμήν γάρ λαμβάνοντες συνάπτουσιν αυτάς. Καί άποθα- 
θανόντος τοΰ άνδρός, ώσπερ τάλλα, ούτα> καί τάς γυναίκας κληρονομοΰσιν3 ; ).
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1) Fragm'. Hist. Grec. τόμ. II, σελ. 220.
2) Ενρίτνιδου, Άνδρομ. 215 κέξ. 3) cΗροδότου. V, 6 .
4) eΟμηρον Ίλ. Λ, 244, Π, 178 καί 190. —Έν 'Ελλάδι από τοΰ πέμπτου π. X.

αίώνος ή γυνή εςρερεν είς τον όίνδρα τήν προίκα, παλαιότερον δέ κατ’ ’Αριατοτέλην, 
Πολιτ. II, 8 , «έσιδηροφοροΰντό τε οΐ "Ελληνες καί τάς γυναίκας έωνοϋντο παρ’ άλλήλων».

5) Εενοφίοντος, Κ. Άν. VII, 2, 28. 6 ) Pomponii Melae  ̂ Π, 2.
7) ‘Ηρακλείδου ΙΙοντικον, Fragm. Ilistor. Gr- τόμ, II, σελ, 220. Καί έν τη 

ίΑσσυρία προεκηρύσσετο ωσαύτως ή αγορά των έν ώρα γάμου παρθένων κατά τήν
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. p  Ή τής γυναικός θέσις παρά τοΐς Θραξίν ήχο λίαν ταπεινή, διότι η γυνή 
διήνεκώς ειργάζειο δίκην ανδραπόδου ή υποζυγίου : «και ώς θεραπαίναις 

ί χρώνΐαι...κα1 εκ περιόδου σύνεισιν αύταΐς' και (έκαστη) λούει και διακονεΐ' 
' «αϊ πλεΐσται μετά τήν χρήσιν χαμαί κοιμωνται : ‘ ). Τούτο μαρτυρεί και ο 

||ί Πλάτων : «πότερον ήν Θράκες ταΐς γυναιξί χρώνται και πολλά ετερα γένη 
;Ι. γεωογεΐν τε καί βουκουλ,εΐν καί ποιμαίνειν καί διακονεϊν μηδέν διαφερόντως

των δουλών ;» * 3) Ή  εΰιέλεια δέ αυτή τής ύπηρετούσης ή μάλλον δουλευου- 
, σης γυναικός παρά τοΐς Θραξί φαίνεται καί εκ τοΰ γεγονότος δτ.ι ό βασιλεύς 

των Γετών Όμώλης διέταξε τούς ήττηθέντας υπό των Βασταρνών υπηκόους 
• του προς άλλαις ποιναϊς καί νά ύπηρετώσι τάς γυναίκας των, ως πρότερον 

υπηρετούντο ΰπ° αυτών, μέχρις οΰ άποπλΰνωσι διά νίκης το αίσχος τής ήτ- 
. της των s).

§ 5. Ό  στιγμαιισμός τοΰ γυμνού σώματος παρά τοΐς Θραξίν ενομίζετο 
εΰγενές, τό δέ άσιικτον αγενές 4 *), Ό  Στράβων ονομάζει τούς Θράκας κατά
στικτους, ώσπερ καί τούς Ίάπυδας καί τούς Ίλλυριούς 3). Ύπελαμβάνετο δέ 
συνήθους δ στιγματισμος ώς κόσμημα καί εξετελεΐτο υπό γυναικών δι’ αΐχμη- 

. ρών οργάνων, βελονών, πεπυρακτωμένων, έγχαραττομένων επί τού σώματος 
διαφόρων ποικιλμάτων καί ζιργραφημάτων, άτινα καθίσταντο ανεξίτηλα δι’ 
επιχύσεως εγχρώμου τίνος ύλης επ’ αυτά. Δίων ο Χρυσόστομος λέγει s)> δτι 
αι έλεύθεραι Θρασσαι είναι μεσταί στιγμάτων καί ότι δσφ πλείονα καί ποι- 
κιλώτερα έχουσι τά στίγματα, τοσούτω εύγενέστεραι καί εξ εύγενεστέρων κα- 
ταγόμεναι υπολαμβάνονται.s ’Αγνώστου δ’ ήμΧν αρχαίου ποιητού στίχος φέ
ρεται : «τοΐς Θραξί κόσμος τάς κόρας στίζεσθαι». Τετράστιχον δ’ επίγραμμα 
μνημονεύει ρητώς δτι αΐ Βιστονίδες ε,ΐχον στικτούς τούς βραχίονας :

«Καλλιόπης Όρφήα καί Οΐάγροιο θανόντα 
εκλαυσαν ξανθαΐ μυρία Βιστονίδες, 
στικτούς δ* ήμάξαντο βραχίονας, άμφιμελαίνη 
δευόμεναι σποδιή Θρηίκιον πλόκαμον.» 7)

μαρτυρίαν τοΰ Αίλιανοΰ. Ποικ. ίστορ. IV, 10. Το έθος τής αγοράς τής νύμφης επι
κρατεί καί σήμερον έτι παρά τισιν έθνεσιν. Οΰιω εν τη Μογγολία ό άνήρ αγοράζει 
τήν σύζυγον αντί μισθού καταβαλλόμενου τφ πατρί ή ελλείψει τούτου τοΐς οικείοις. 
'Ωσαύτως αγοράζεται ή σύζυγος παρά τοΐς λαοΐς τοΰ Καυκάσου, έν τη Κίνα καί τη 
Ινδοκίνα, όπου παλαιότερον εδικαιούτο δ άνήρ καί νό πώληση τήν σύζυγόν του. 
(Ηδε Dareste, Nouvelles etudes d’ histoire du droit, σελ. 238, 268, 291 κτλ.). fQ- 
σαύτιος τό αυτό συμβαίνει καί παρά τοΐς Φελλάχοις τής Αίγυπτου νϋν καί τοΐς Ά -  
θιγγάνοις, Τ 6 ε, καί Σσι. Σακελαριάδου, Πόλεις καί θέσμια Θράκης, σελ. 210.

1) “Ηρακλείδου ΣΓοντικον, αυτόθι. 2) Ήλάτωνος, νόμ. VII, 80ο.
3) Justini, XXXII, 3, 16.
4) 'Ηροδότου, V, 6 . 5) Στράβωνος> VII, 5, 1.
6 } Δίωνος Χρνοοοτόμου, II, σελ. 231. 7) Παλατ. /Ανθολ., V II, 10.
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 ̂Κατά τον Άρτεμίδωρον 1 2 3) εστίζοντο παρά μεν τοΐς Θραξίν οϊ εΰγενείς 
παΐδες, παρά δέ τοΐς Γέταις οΐ δούλοι.Έκ ταυτης της εΐδήσεως συμπεραίνει ό 
Hirt Ξ), οιι οι Γέται βραδΰτερον επήλθονεϊς την Μοισίαν καί ύπεδοΰλωσαν 
τους οΐκοΰντας πρόιερον την χώραν Θράκας, οϊτινες διεφυλαξαν τά παλαιά 
των ήδη. Κατά τον ιστορικόν όμως Κλέαρχον 3 5), δτε οΐ Σκυθαι επέδραμον 
την Θράκην, αΐ Σκυθίδες έστιξαν προς όνειδος τά σώματα των Θρασσών 
«περόναις γραφήν ενεΐσαι», μετά χρόνον δέ αΰται ατΐται οϊ Θράσσαι, όπως 
εξαφανίσωσι τό δνειδος, συνεπλήρωσαν τον στιγματισμόν του σώματος καί 
μετέβαλον αυτόν άπ3 ονείδους καί ύβρεως εΐς κόσμον : «πολλοΐς έ'τεσιν ύστε
ρον αΐ ΰβρισθεΐσαι των Θ,ρακών γυναίκες ιδίως έξηλείψανιο την συμφοράν, 
προσαναγραψάμεναι τά λοιπά του χρώτός, ΐν’ ό τής ύβρεως και τής αισχύ
νης επ' αΰταΐς χαρακτήρ εις ποικιλίαν καταριθμηθείς κόσμου προσηγορίςι 
τοΰνειδος εξάλειψη» "*). Κατά δε τον Φανοκλέα οϊ Βίστονες έστιζον τάς γυ
ναίκας των προς άνάμνησιν του στυγερού εγκλήματος αυτών, δηλαδή τοΰ 
φόνου του άοιδοΰ 30ρφέως, τιμωροϋνιες διά τοΰ στιγματισμοΰ αΰτάς :

»',Ας άλόχους εστιζον, ΐν’ εν χροΐ σήματ’ εχουσατ 
κυάνεα στυγερού μή λελάθοιντο φόνου», 

ϊοΰτο βέβαιοί καί ό σοφός Πλούταρχος : «ουδέ γάρ Θράκας έπαινοΰ-
μεν οτι στίζουσιν άχρι νΰν τιμωροΰντες τφ Όρφεΐ τάς εαυτών γυναίκας»6). 
Έκ τοΰτου εικάζεται δτι οϊ Βίστονες άνδρες δεν εστίζοντο. Έν γένει δέ φαί
νεται δτι ο στιγματισμός δεν ήτο συνήθης παρά πάσι τοΐς Θρακικοίς φυ- 
λοις. Έγίνετο δέ έν νεαρά ηλικία. Ό  Perdrizet νομίζει δτι οΰτος προς τώ 
διακοσμώ.είχε καί θρησκευτικήν τινα σημασίαν e).

§ 6) Παρά τοΐς Θραξίν ύπήρχον δυο κοινωνικά! τάξεις, ή τοΰ πολλοΰ 
λαοΰ καί ή των εΰγενών, οΰς 6 μέν Θουκυδίδης 7 *) γενναίους, δ δέ Η ρόδο
τος Θ) εύδαίμονας ονομάζει. Ουτοι ως γνήσιοι Θράκες έπωνομάζοντο κατά 
τό Ησύχιον καί ζιβν&ίόες, «αΐ Θράσσαι ή Θράκες γνήσιοι» 9). Παρά τοΐς 
συγγενέσι τών Θρακών Δακοίς κατά την μαρτυρίαν τοΰ Δίωνος Κασσίου. 10), 
οϊ εΰγενεΐς διεκρίνοντο τοΰ πολλοΰ λαοΰ καί δι’ εξωτερικών σημείων, διότι

1 ) Άρτεμίδωρον, Άνειροκρ. I, 8 .
2) Hirt, Indogermanen, I, 129, II, 460.— Ό  στιγματισμός, εΰ-ος τών πρωτογό

νων άνΟ’ρώπων, δεν έξέλιπεν ακόμη εντελώς ούτε άφ’ ημών ούτε από λαών μάλλον 
πεπολιτισμένων, οΐον τών ’Άγγλων, τών Γερμανών, τών Γάλλο)ν καί άλλων.

3) Κλεάρχου, Fragm, 8 , Histr. Graec. τόμ. ΙΕ. σελ. 306.
4) ’Αθηναίου, Δειπνοσοψ. XII, 521.
5) Πλουτάρχου, ΉΦικ. τόμ. IV, περί τών προς τοΰ φείου βραδέως τιμωρού

μενων, χιι.
6 ) Revue des etudes anciennes. τόμ. XII, σελ. 286 κέξής.
7) Θουκυδίδον, II, 97. 8 ) c Ηροδότου, V , 8 .
9) Πρβλ. Tomaschek, Die alten Thraker, σ. 387 καί Rofler, Thracia, σ. ΠΟ
ΙΟ) Δ. Καοαίου, III, 194.
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οΰτος μέν έτρεφε κόμην, εκείνοι δ’ έφερον πίλους' οΰτω λ. χ. Οΐ επί Δεκε- 
• βάλου προς Τραϊανόν πεμφθέντες πρέσβεις ήσαν πιλοφόροι : «οΰιοι γάρ 
εισΐ παρ* 2 3 4 αύτοΐς οΐ τιμιοπεροι», οΐ δε πεμφένιες πρόιερον ήσαν κομήται 

; «ευτελέστεροι δοκοΰντες παρ5 * αύτοΐς είναι» *). Εις την τάξιν τών εύγενών 
άνήκον άείποτε οΐ βασιλείς, οΐ ηγεμόνες (παραδυνασιεύοντες κατά τον Θου
κυδίδη ν) 2) και οΐ ιερείς. Οΐ ευγενεΐς άπετέλουν την ακολουθίαν τοΰ βασι- 
λέως και τών παραδυναστευόντων, έζων δέ εν τοΐς κτήμασί των, άπερ έκαλ- 
λιέργουν διά δουλών' διότι αυτοί, ως οΐ Γερμανοί, και οΐ Κελται, άπεστρέ- 
φοντο την γεωργίαν και τάς τέχνας νομίζοντες τιμήν την αεργίαν, μέγα δ5 
δνειδος την κατεργασίαν τής γης 3). Στρατευόμενοι άπετέλουν τά ιππικά τάγ
ματα και έργον κάλλιστον ύπελάμβανον τό από τοΰ πολέμου ζην *), οπερ 
επιβεβαιοΰται και ΰπ’ αυτών τών ύπό τοΰ βασιλέως Σεΰθου τών Όδρυσών 
προς τον Ξενοφώντα ειρη μενών 5). Ή  προς τον πόλεμον δ5 αυτών κλίσις 
και ύπόληψις φαίνεται και έκ τών λόγων τοΰ βασιλέως τών Όδρυσών Τή- 
ρου I : «οπότε σχολάζοι και μή στρατεΰοιτο τών ΰποκόμων οιεσθαι μηδέν 
διαφέρειν» β). Ό  πολύς δμως λαός φαίνεται δτι ήσχολεΐτο περί την γεωρ
γίαν, την κτηνοτροφίαν και τάς βαναΰσους τέχνας και άπετέλει έν πόλεμό; 
τον πεζόν στρατόν.

Μεγάλη δ5 ήτο ή προς την ληστείαν ροπή πάντων τών Θρακών 7), οΰ* 
τίνος ένεκα άπέφευγον την ιδρυσιν πόλεων και μεγάλων έν γένει συνοικι
σμών προτιμώντες τον νομαδικόν βίον. Χάριν δέ τής ληστείας κατά τάς 
στρατείας ήκολούθουν και εθελοντικά τάγματα 8). ’ Επακολούθημα τής τοι- 
αΰτης ροπής ήσαν αΐ αδιάλειπτοι αυτών επιδρομαι προς αρπαγήν και δηω- 
σιν ξένων ^ωρών, ών πίκραν πείραν οΐ επί τής Θράκης “Ελληνες άποικοι 
και ιδίως όΐ επί τής Χερσονήσου 9), ής τον Ισθμόν έπΐ τέλους έτείχισαν 
προς προφΰλαξιν 10 11), ή παρά τοΐς ήγεμόσιν αυτών, τοΐς έπισήμοις καί πάσιν 
έν γένει ειθισμένη δωροδοκία, ήτις εξίκετο εις άπερίγραπτον βαθμόν καί ής 
άνευ ούδεμία πράξις συνετελεΐτο, διότι κατά τον Θουκυδίδην ") κατήντησε 
παρ’ αύτοΐς νόμος τό «λαμβάνειν μάλλον ή διδόναι καί αισχιον ήν αιτηθέντα 
μή δοΰναι ή αιτήϋαντα μή τυχεΐν», οΐ συνεχείς εμφύλιοι IrjQtQi'KOi πόλεμοι,

. 1) Πέτρου πατρικίου, Έκλογ. ί,στορ. 8 ', σελ 125, έκδ. Βόννης.
2) Θονκυδίδου, II, 97, 3,
3) Πρβλ. καί Ενβτα&ίον, Παρεκβολαί εις Διον. περιήγ. 322.
4) Ηροδότου, V, 6 . 5) StVbqοωντος Κ. JAv., VII, 2, 32—35.
6 ) Πλουτάρχου, Ηθικά τόμ. II, αποφθέγματα βασιλέων καί στρατηγών.
7) "Ηροδότου, V, 6 , Ξενοφωντος Κ. Άν. VII, 5, 12. Kurtii Rufi, III, 10, 10·

Στράβωνος, VIT, 5, 33.
8 ) Θουκνδίδον, II, 96, 2. Ξενοφωντος Κ. Άν. VII, 1, 21.
9) Ξενόφωντας Κ. Άν, I, 1, 9. Έλλην. III, 2, 8 .

10) Τον αντοΰ, Έλλην. III, 2, 10, Διόδωρόν, XIV, 38, 7,
11) Θουκνδίδον, II, 97, 7.
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εξ ών προήλθεν η πολιτική αυτών αδυναμία, ή μισθοφορά αυτών παρά 
τοΐς έλληνικοΐς στρατοΐς καί ιδιQt παρα τοΐς Αθηναίοις και η καθ ομίλους 
βραδύτερον μεταφορά αυτών ως μονομάχων εις την Ρώμην.

Έκ τούτου ουδέποτε έγένετο δυνατόν νά ύποβληθώσιν εις συστηματι
κήν τι.να πειθαρχίαν καί πλεϊστοι ήσαν έκάστοτε αΐ τοπικαί αύτών στάσεις 
κατά τε των Μακεδόνων καί βραδύτερον κατά τών Ρωμαίων. Οί δέ έν τη 
παραλία τοΰ Εύξείνου Πόντου οΐκοΰντες εζων καί από τής πειρατείας λη 
σχεύοντες τά έξοκέλλοντα εις τάς βραχώδεις άκτάς αυτών πλοία. ’Επειδή δέ 
δέ κατά την αρπαγήν τών ναυαγίων έπέπιπτον κατ’ άλλήλων καί έφονεύοντο 
διένειμαν την παραλίαν διά στηλών εις τμήματα άνήκοντα εις έκαστους. 'Η 
λεία δέ, ώς φαίνεται, ήτο άφθονος, διότι οΐ περί τόν Ξενοφώντα εΰρον εκεί 
πολλάς κλίνας, πολλά κιβώτια, πολλάς βίβλους γεγραμμένας καί άλλα πολλά, 
«οσα,εν ξυλίνοις τείχεσι ναύκληροι άγουσιν» *).

§ 7) Ή  Θράκη εν τή άρχαιότητι ήτο ανεξάντλητος πηγή δουλών έξα- 
ακουμένης έλευθέρως τής δουλεμπορίας. Ό  Ηρόδοτος άφηγεΐται οτι έν γέ· 
νει αυτοί οί Θράκες έπώλουν τά τέκνα τιον «επ’ εξαγωγή» 2), οθεν κατήν* 
τησε τό εθνικόν αυτών όνομα Θράξ καί Θράσσα συνώνυμον ιφ δούλος. Ή  
τών τέκνων πώλησις φαίνεται οτι δεν ήτο μόνον Θρακικόν έθος, άλλ άρχαι- 
ότερον ήτο καί ελληνικόν. Έν αυτή τή "Αττική έπετρέπετο προ τοΰ Σόλω- 
νος οΐ γονείς νά πωλώσι τά τέκνα των προς ίκανοποίησιν τών πιστωτών των 
και έξόφλησιν τοΰ προς αυτούς χρέους των : «Πολλοί δέ καί παΐδας ίδιους 
ήναγκάζοντο πωλεΐν, ούδείς γάρ νόμος έκώλυεν... έτι δέ ούτε θυγατέρα πω- 
λεΐν ούτ" αδελφάς, πλήν αν μή λάβη παρθένον άνδρί συγγεγενημένην» 3), 
δηλ. έπετρέπετο νά πωλώσι καί τάς θυγατέρας καί τάς αδελφάς, εάν αΰται 
έρχόμεναι εις γάμον κοινωνίαν δεν ήσαν παρθένοι. Καί έν αύτοΐς τοΐςΌμη- 
ρικοϊς έπεσιν 4) άπαντά ή δουλοπρασία. "Επί τών χρόνων τοΰ Ξενοφώντος 
συνήθης ήτο ή εξαγωγή ανδραπόδων τής Θράκης 5). Τό υπό τών Ελλήνων 
είσαγόμενον άλας είς τήν μεσόγειον άντηλλάσσετο δι" ανδραπόδων κατά τόν 
Πολυδεύκην : «τών Θρακών ο! μεσόγειοι αλών άντικατηλλάσσοντο τούς οι
κείας 6). "Οθεν κατά τόν Σουίδαν ή λέξις αλώνητος κατήντησε σημαίνουσα 
βάρβαρος : «υΐ γάρ βράκες ανδράποδα αλών άπεδίδοντο» καί κατά τόν Η 
σύχιον άλώνητόι εκαλούντο οΐ οίκέται, οΰς «άλας λαμβάνοντες οΐ Θράκες αν
δράποδα έδίδοααν»' καί έν άποσπάσματι τοΰ κωμικού Μενάνδρου φέρεται : 
«Θράξ. εύγενής ει προς άλας ήγορασμένος».

Ή  εμπορία τών Θρακών ανδραπόδων δι’ άλατος εγίνετο διά τών παρ- 
ευξεινοποντίων Ελληνικών αποικιών, διότι έκεΐ έν τοΐς'μεταξύ "Αγχιάλου

1) Ξ ενοφώ ντος Κ, 3Αν. VII, 5, 13 κέξης.
2) ‘Η ροδότου . V, 6 . 3 ) Π λουζάρχον, Σόλωνος, XIII.
4) 5Ομήρου, Όδΰσ. Ο, 483, 5) Ξενοφώντος Κ. Ά ν. V lL  ΐ, 53-
6) ΙΙολυδενκονς, VII, 14.
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1;Μεσημβρίας παραλίοις έγίνετο, όπως και σήμερον, ή άλατοσυλλογή. Έν 
ττικη επιγραφή του πέμπτου π. X. αιώνος λήγοντος *) άναφέρονται τρεις 

ράσσαι και δύο Θράκες ως ανδράποδα, Έν δέ τι) ’Αττική κωμωδίφ τά 
ικά ονόματα Γέτης και Αάος Β) συνεθίζονται ως ονόματα δούλων. Έν 

λφικαις ωσαύτως έπιγραφαΐς άπαντώσι κατά τον δεύτερον π. X. αιώνα 
άκες δούλοι, οΐτινες άπελευθερούνται1 * 3 4 5 * * 8). Έν τή Ιταλία επί των χρόνων 
ί| της δημοκρατίας ΰπάρχουσι Θράκες δούλοι, έξ ών εξελέγοντο οΐ μονο- 

μάχοι (gladiotores). Πασίγνωστος δέ τυγχάνει ό γενναίος και στρατηγικός 
'.Σπάρτακος, ό αρχηγός των έπαναστατησάντων εν τη ’Ιταλία δούλων, οστις έν 

Τ̂ τφ καλουμένφ δονλικφ πολεμώ (bellum servile 73—71 π. X.) έτρομοκρά- 
τησε την κραταιάν Ρώμην 4). Διότι παρασκευάσας έκ των επαναστατών στρα- 

': i ενίκησε πολλάκις τούς Ρωμαίους, δεν ήδυνήθη όμως νά κατορθώση μέγα 
’/'it',' διότι τά άγρια και άτακτα ύπ’ αυτόν στίφη ησαν ανεπίδεκτα πειθαρχίας" 

διό ενικήθη υπό τού Κράσσουέν Άπουλία και άπέθανεν ήρωικώς μαχόμενος. 
§ 8), Τροφή των Θρακών ή το άρτοι ζνμιται 5), παρασκευαζόμενοι έκ 

/ωίτου η εκ μέλινης, έζ οΰ ό Ξενοφών ονομάζει τούς Θυνούς μελινοφάγους β), 
καρποί, χόρτα κηπαΐα, ιδίως σκόροδα, δΟεν ό Ησύχιος ονομάζει αυτούς 

^Σκορδοφάγονς, φυλασσόμενοι έν σιροΐς ’ )■ προς δε τό γάλα, ό τυρός, το βον· 
τυρόν, τό μέλι και τό κρέας των θρεμμάτων και θηραμάτων, δπερ κατά τον 
Tomaschek 8) εκαλείτο γέντον. Ο' Στράβων λέγει οτι οϊ Μοισοί κατά τον 
Ποσειδώνιον απείχαν της κρεωφαγίάς δΡ εύσέβειάν, «μέλιτι δέ χρήσθαικαί 

; γάλακτι καί τυρφ ζώντας καθ’ ησυχίαν» 9). Τό μέλι ηγόραζον παρά ΣκυΟών 
μετακομίζοντες αυτό έκ της Σκυθίας. 10). Έν τφ υπό τού βασιλέως Κότυος 

Ι.Γ-Λ παρασκευασθέντι συμποσίφ προς τιμήν τού γαμβρού αυτού Ίφικράτους φαί- 
V/ ■ νεται ότι τό κύριον έδεσμα ήτο τό βούτυρον, διότι οΐ Θράκες ονομάζονται 

/ύπό τοΰ περιγράφοντος τό συμπόσιον ποιητοϋ Άλεξανδρίδου βοντνροφά·

1) Dittenberg, ClG, I, άρ. 35.
.2) Στράβωνος, VII, 3,12.— Αάος, αντί τοΰ μεταγενεστέρου Δακόρ' πρβλ, Γραΐος 

Γραία) αντί τόϋ Τραικος— Graecus^'I^e Kretschmer, Kinleitung κτλ. σελ, 214.
3) Calderim, la manomissione e la condizione del liberti in Grecia, σ. 204.
4) ‘ Ajtsttavov, έμψύλ. a' 76—120. Πλοντάρχον, βίοι Κράσσου καί Πομπηίου.
5) Ξενοφεοντός, Κ. "Αν. VII, 3, 21. 6 ) Αντό&ι, VII, 5, 12.
7) ΟΙ οιροι ήσαν κατά τον Οόάρρωνα (de rebus rust, ι, 5 7 ) σιταποΟ-ήκαι υπό

γειοι ή πιΟ-ανώτερον κατά τό μέγα ετυμολογικόν αγγεία έπιτήδεια εις . απόθεσιν πιτ
ρών καί άλλων οσπρίων, ήτοι μεγάλοι κεράμειοι πίθ·οι (dolia), καταχωσμένοι συνή- 

■Φως έν τή γη εντός υπογείων καί χωροΰντες υπέρ τά 300 χιλιόγραμμα, οιοι εύρίσκον' 
ται πολλαχοϋ τής χώρας.

Β) Tomaschek, die alien Thraker, II, 1, 8 . Γέντον  κατά τον Ευατά& ιον (Πα- 
■ρεκβολαί 918, 29) εκαλείτο τό κρέας, κατά δέ τον Ησύχιον έν τ<ρ πληθ. τά γέντα 
εκαλούντο τά έντόσΟτα, έγκατα, σπλάγχνα. Οΰτω δέ άπαντά καί παρά τοΐς ’Έλλησι 
{Kofler, Thracia, 107). Πιθανώς έκ τής λ. εντια, όθεν εντερα (=έντόσά·ια).

9) 2τράβ(ονο$, VII, 3, 3, 10) Αίλιανον, περί φοζ. II, 58, ·, ·
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γοι * 3 * 5 * 7). Οι Βισάλται έπιναν τό γάλα πεπηγός, άνάμεικτον μεθ* ΐππείου αίμα- 
τος κατά τον Βεργίλιον 2).

«Bisaltae quo more solent...
et lac concretum cum sanguine potant equino».

Οΐ παρά if) θαλάσση, τοΐ; ποταμοί; και ταΐς λίμναις οίκούντες ετρέ· 
οροντο και δι5,: ιχθύων. Οί δέ παρά ταΐς λίμναις Κερκινίτιδι και Πρασιάδι 
έτρεφον καί τούς ίππους δι’ ιχθύων 3). Κατά την εν ποταμοί;' αλιείαν μετε· 
χειοίζοντο μονόξυλα άκάτια 4), εν δέ τφ κάτιη °Ίστρφ καί σχεδίας καί πλοία 
δκδαχθέντες την κατασκευήν αυτών' υπό των Ελλήνων εμπόρων. Τούς 6’ έν 
Στρυμόνι έγχέλεις συνελαμβανον άναμένοντες την υπό των εναντίων άνεμων 
θόλωσιν τοΰ ύδατος διά ιοϋ έν τη κοίτη τού ποταμού άφθονου πηλού®) Των 
εύγενών όμως κυρία τροφή ήτο τό κρέας των θηραμάτων, διότι ή θήρα παρ’ 
αύτοΐς μετά τον πόλεμον ήτο ή μόνη άπασχόλησις καί ήσαν δεινοί θηραταί 
άφ’ ίππου, ώς μαςηυρειται και υπό των άνευρισκομένων έκάστοτε τοΰ Θρα- 
κός ϊππέως αναγλύφων, έν οις θηρώμενα ζφα παρίστανται αγριόχοιροι, έλα· 
φοι και λέοντες α). "Έν τισι δέ τόποι; ή των πτηνών θήρα έγίνετο δά ιερά· 
κων, εχόντιυν μέγεθος αετού και δντων ήμερωτατων καί φιλανθρωποτάτων. 
« ’Ακούω δέ οτι έν rfj Θράκη και άνθρωποι; εΐσί σύνθηροι έν ταΐς ελείοις 
άγραις* καί ο τρόπος' οι μέν άνθρωποι τά δίκτυα άπλώσαντες ήσυχάζ,ουσιν' 
οί δέ ΐέρακες ύπερπετόμενοι και φοβοΰσι τούς δρνεις καί συνωθούσιν εις τάς 
των δικτύων περιβολάς. Τοον ουν ήρηιιένων οΐ Θράκες μέρος άποκρίνουσι 
καί εκείνοι; καί εχουσιν αυτούς πιστού:' μή δράσαντες δέ τούτο εαυτούς των 
συμμάχων έστέρησαν» ’ ).

§ 9) Ή  των Θρακών πολυποσία ήτο έπιβόητος παρά τοΐς άρχαίοις. 
«ΓΙάντες ρί Θράκες πολυπόται», λέγει ό Θεόφραστος 8), και «τόγε μήν υπέρ 
τών Θρακών, άλλα τούτο μέν καί διαβεβόηιαι καί διατεθρΰληται ως εΐσί πι·: 
εΐν δεινότατοι» προσθέτει ο Αΐλιανό; 9). Καί δ Πλάτων φιλοπότους αυτούς 
καλεΐ, «Θράκες φιλόποτοι» 10 11). “ Ενεκα τούτου ή αμπελουργία ήκμαζεν έν 
άπάση τή χώρα ούσα έν τιμή καί ή τού Διονύσου λατρεία ήτο παλαιά καί 
δημοφιλής. Ό  οίνος έλέγετο ζειλα ή ζίλα 41). ’Έπινον δέ χανδόν κατά τον

1) ΆΦηναίον, Δειπν. IV, 131. 2) Vtrgilii, Geogr. Ill, 461,
3) Αιλιανον, περί ψ. ξ. XV, 2δ. 4) Άρριανοϋ, 5Αλ. Ά ν. 1, 8  ̂ 6 .
5) ‘Αριατοτέλονς, Ιβτορ. ζώων, VIII, 4, 5.
6 ) Ίδε, Μ νρζ. Άίτοστολίδου, Ό  Θράξ ίππεύς, έν τφ Άρχ. Θρακ. Λαογρ. καί

Γλωσσ. Θησ., τόμ. **', ετ. 1939, σελ. 12, § δ.
7) . Αιλιανον, ένθ’ άνωτ. II, 42. Πρβλ. καί Άριατοτέλονς, ίστ. ζώων IX, 36 :

«Έν θέ Θράκη τη καλούμενη ποτέ Κεδριπόλεως έν τφ έλει θηρευουσιν οί άνθρωποι
τά ορνίθια κοινή μετά ίεράκων».

8 ) Θεοφράατον, 1,84. 9) Αιλιανον, ενθ’ άντ. ΙΠ, 15. 10) Πλάτ. Νόμ. I, 637,
1 1 ) *Ήανχίον, 1 , 1585, πρβλ. καί Φώτιον, 51, 20. Ό  Rofler (Thracia, 109) σχε

τίζει την λέξιν τή Σανσκριτική hala, hiluha, ελληνιστί χάλις (δ)— ό άκρατος οίνος
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ήν Καλλίμαχον

(U

«Καί γάρ ο Θρηικίην μεν άνήνατο χανδόν άμυστιν 
ζωροποτεΐν, ολίyep, β5 * ήδειο κισσυβίφ» *)'.

Ό  οίνος ως παρά τοΐς Σκύθαις αείποτε επινετο οίκρατος, ου μόνον υπό 
ν ανδρών, αλλά καί υπό ιών γυναικών : «Σκύθαι δέ καί Θράκες άκράτφ 

^^ίφνχάτίασι χρώμενοι,. γυναίκες χε καί αυτοί καί κατά των ΐματίων καταχεΰ- 
καλόν καί εΰδαιμον επιτήδευμα επιτηδεύειν νενομίκασι» 2). Καί δ °Α- 

^J||pxio; μνημονεύει «την των Θρακών άκρατοποσίαν» *), ενώ παρά, τοΐς “Ελ- 
qPiiflY έγίνετο χρήσις ακράτου οίνου μόνον είς τάς θυσίας, βάρβαρον δέ καί

||'βλαβές εις την ΰγίειαν τοΰ τε σώματος καί τοΰ νοΰ ενομίζετο τό άκρατο- 
οτειν *). Πάσα συνάντησις άλλήλων μετά τον εϊθισμένον ασπασμόν εστέφετο 

^σεπροπόσεως οΐνου εντός κεράτων5), άπερ συνήθωςήσαν κατασκευασμένα εν

Sfifei' έκπωμάτων εκ των κεράτων των υπό των ευγενιών θηρωμένων ταύρων 5). 
^  άρχουμενοι δέ εις τον εκ τής μέθης οίνον μετεχειρίζοντο καί ναρ- 

^|^έ||ικ«ι δπως καρώνται καί βαθέως ύπνώττωσι κατά την μαρτυρίαν τοΰ Πλου- 
|^^|χου ; «Γεννάται δ5 εν αΰτφ (τω "Εβρφ) βοτάνη παρόμοιος όριγάνφ, ής 
ΐΙ^ΐΙ^κοα δρεψάμενοι Θράκες έπιτιθέασι πυρΐ μετά τον κόρον τής δημητρια- 

ϊροφής καί την άναφερομένην άναθυμίασιν δεχόμενοι ταΐς άναπνοαΐς 
^^φάροΰνται καί εις βαθύν ύπνον καταφέρονται» 7 8). Εις τάς μάχας έπορεύοντο 
*̂ ;|)(έθΰοντες ; Τοΰτο τό έθος παρέμεινεν αΰτοΐς από τοΰ σπαραγμού τοΰ ’Ορ- 

κατά τον Παυσανίαν : «Τάς δέ γυναίκας φασι των Θρακών επιβουλεύ* 
ειν μέν αύτφ θάνατον, δτι σφών τούς άνδρας άκολουθεϊν έπεισεν αύτφ πλα- 
νωμένορ, φόβφ δέ των ανδρών ού τολμάν ώς δέ ένεφορήσαντο οίνου, έξερ- 

. γάζονται τό τόλμημα καί τοΐς άνδράσιν από τούτου κατέστη μεθυσκομένοις 
τάς μάχας χωρείν» s). Έξαίρεσιν παρά τοΐς Θραξίν άπετέλεσε μόνον δ 

βασιλεύ: τών Όδρυσών Κότυς II, δστις κατά τον Διόδωρον «ήν καί -νήπτης 
ν^ϊϊάΐ σώψρων καθ3 υπερβολήν, έτι δέ τό μέγιστόν, πάντων τών έν Θραξί πα-

ρακολουΟούντων κακών άλλοτριώτατος»·9), δπερ έπιβεβαιοΐ καί δ Πολύβιος 
. λέγων : «άνήο ήν καί κατ" επιφάνειαν αξιόλογος καίπρός τάς πολεμικάς χρείας 
διαφέρων ετι δέ καί κατά την ψυχήν πάντα μάλλον ή Θράξ" καί γάρ νή- 
πτης υπήρχε καί πραότητα κατά βάθος ύπέφαινεν ελευθέριον» 10). Πλήν τοΰ 
οίνου οΐ Θράκες έπινον καί ζύθον, ον έχάλουν βρύτον Π) κατασκευάζοντες εκ

’κατά τό μέγο Ετυμολογικόν καί έπίθετον τοΰ Βάκχου (πιθανώς έκ τοΰ χαλάω, ώς 
ΐΚυπαΐσς εκ τοΰ λύω), Πιθανοότερον όμως φαίνεται μοι νά σχετισθή προς τό. ρήμα 
- ζέω, ζείω ( -“αναβράζω, χοχλάζω) ένεκα τής έν τω οίνοι γινόμενης βράσεως,

1) "Αθηναίου, Δειπν. XI, .477. 2) Πλάτωνος, ένθα άνωτ.
3)ί’Αθηνάίου, Δειπν. XII, 534. 4} Πλάτωνος, ένθα άνωτ.
5) Ξενοψωντος, Κ. JAv. VII, 2, 23. , 6 ) Varronis, de agric. II, 1, 5.
7) Πλουτάρχου, ηθικά, περί ποταμών, III, "Εβρος, 3.
8 ) Πανσανίου, XI, 30, 5. 9) Αιδώρου, X X X, 3.

10) Πολυβίου, fr. X X VIII, 10. Κότυς ό II έβασίλευσεν 168—162 π. X.
11) ’Αθηναίου, Δειπν. X, 147. Τής αυτής ρίζης τφ έλληνικφ βρυτεα ή βρντια,
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κριθών, καρπών καί ριζών. ’Έπινον δ* 1 αυτόν έξ αγγείων διά σωλήνων 
«ώσπερ παρ’ αΰλφ βρΰτον ή' Θρήιξ ανήρ ή Φρύξ έβρυζε, κΰβδα δ’ ήν πο 
νευμενή» *).

§ 10) Τά τών Θρακών επίσημα δείπνα καί συμπόσια συνίσιαντο κατά. 
Ξενοφώντα 2 3) εξ άρτων μεγάλων ζυμιτών καί κρεάτων τετεμαχισμένων και; 
εμπεπυρπημένων αΰτοΐς, κομιζομένων επί τριπόδων. Λαμβάνων έκαστος τούς* 
άρτους εκ τών παρακειμένων «ΰτφ τραπεζών διέκλα κατά μικρόν καί συνέρ*; 
ριπτε μετά τών κρεάτων ει; οντινα τών παρακαθημένων εβοΰλετο εις δήλω- 
σιν εΰνοίας, καταλείπων εαυτφ οσον ένόμιζεν ικανόν, όπως χορτασθή. Διαρ- 
κοΰντος του δείπνου ο! οΐνοχόοι περιέφερον κέρατα πλήρη οίνου πρρσφέ 
ροντες πάσι. Προχωροΰντος τοΰ πότου εγίνοντο αϊ προπόσεις/Έκαστος λαμ- 
βάνων κέρας πλήρες οίνου προέπινεν υπέρ τοΰ ξενίζοντος προσφέρων άμα 
καί δώρον πολύτιμον, δπερ συμπαρουσίαζε καί ήγκωμίαζεν, οΐον ίππον, δοΐι* 
λον, έκπωμα εκ πολυτίμου μετάλλου, τάπητα, ΐμάηον καί τά τοιαΰτα' μεθ’ οί 
άνιστάμενος ο ξενίζων συνεξέπινεν από τοΰ αΰτοΰ κέρατος καί κατέχυνε τό 
υπόλοιπον. Μετά την τών δώρων προσφοράν ήκολοΰθουν μετ’ ακράτου οι
νοποσίας χοροί καί θοΰοια άσματα προς αυλούς καί σάλπιγγας, κατεσκευα- 
σμένας εκ κεράτων καί βοείων δερμάτων* έκλείετο δέ.τό συμπόσιον υπό τών 
γελωτοποιών, οί'τινες διά τών παιδιών ηΰφραινον τούς συνδαιτημόνας. Μεθ’ 
ολην δέ την συνεχή καί άκρατον οινοποσίαν οΰδείς έφαίνετο μεθύων* τοσοΰ* 
τον εκ συνηδείας άντεΐχον εις τον οίνον.

Παρά τοΰ Διοδώρου Β) μανθάνομεν περί τών βασιλικών τών Γετών 
δείπνων* διότι περιγράφει ήμΐν τό δειπνον, δπερ παρέθηκεν δ τών Γετών- 
βασιλεύς Δρομιχαίτης εις τόν αιχμάλωτόν του Λυσίμαχον, ενα τών διαδό* 
χων τοΰ μεγάλου ’ Αλεξάνδρου. Θέλων νά διδάξη αυτόν τό άλογον καί τό 
άδικον τής κατά τών ενδεών Γετών εκστρατείας του, συντελέσας θυσίαν πα-; 
ρέλαβεν αυτόν μετά τής βασιλικής του ακολουθίας καί τούς επισημότατους 
τών Γετών εις έστίασιν. Καί τοΐς μέν Μακεδόσι παρεσκεΰασε τά πάντα πο· 
λ,υτελώς καί βασιλ.ικώς, ώς ήχο αΰτοΐς έθος, έαυτφ δέ καί τοΐς Θραξϊ παρέ- 
θηκε τό σΰνηθες αΰτοΐς δεΐπνον, ήχοι έστρωσεν «έαυτφ και τοΐς φίλοις ευ
τελή στιβάδα... τοΐς δέ Θραξί (παρέθηκε) λάχανα καί κρέας μετρίως έσκευα- 
σμένα επί σανίδος εύτελοΰς επικείμενης αΰτοΐς τής τραπέζης* τό δέ τελευ- 
χαΐον (ενέχει τον οίνον) τοΐς μεθ’ έαυτοΰ εν κερατίνοις καί ξυλ^νοις (εκπώ* 
μασι)' προβαίνοντος δέ τοΰ πότου πληρώσαι τό μέγιστον τών κεράτων καί

I
?
I

δπερ κατά τόν ’Αθήναιον (II, 56) έσήμαινε τά έκπιέσματα τών σταφυλών καί τών 
έλαιών. Πρβλ. τό Λατινικόν defructium, τό ’Ιρλανδικόν bruthe, τό ’Αγγλικόν brott, 
τό Γερμανικόν brauen-Debrau.

1) ’ Αρχιλόχου, fr. 24, Anthol. Eyr, Hiller, έκδ. Teubner Λειψίας.
2) Ξενοφωντος, Κ. Ά ν. VII, 3, 21 καί έξης.
3) Διοδώρου, XXI, 12, Β. Πρβλ. καί Στράβωνος, VII, 3, 8 .
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φσαγορεΰσας τόν Λυσίμαχον ήρώτησε, πότερον κτλ...»·
> Έπί τό κωμικώτεραν δέ περιγράφει 6 κωμικός Άλεξανδρ.ίδης έν άπο- 

σπάσματι παρ’ ° Αθήνα ίφ διασωθένιι *) τό δεΐπνον, δπερ παρέθηκεν 6 τών 
Ρ§|Ρδρυσών βασιλεύς Κόιυς προς τιμήν τοΰ επί θυγατρί αΰτοΰ γαμβρού στρα
τηγού Ίφίχράτους 3)> καθ' δ τά πάντα έγενοντο «βουβαυκαλόσαυλα». Τό 
;̂ |έΐπνον παρετέθη έν τή αγοραίι δπου ΰπεστρώθησαν στρώματα άλουργή καί

αί άρκτων* μετέσχον δ5 αΰτοΰ άνδρες πολλοί βουτυροφάγοι καί αυχμηρό-, 
-Ι̂ ΐόμσι* οί λέβητες ήσαν χαλκοί καί εΰμεγέθεις* δ δέ Κόιυς περιεζωσμένος 
:̂ .|̂ 'άμβανε τόν ζωμόν εντός χρυσής χοός καί Ιδοκίμαζε τόν έν τοΐς κρατήρσιν 

-οίνον πριν ή πίωσιν οΐ άλλοι. Ήκολοΰθησαν δ’ εΐτα ςίσματα ποικίλα άνευ 
ταξεως καί αρμονίας.

- ' * Έν τφ συμποσίφ ενίοτε εγίνοντο καί παιδιαί, αΐτινες παλλάκις κατέλη* 
γον εις τόν θάνατον συνδαιτημόνος τινός. Έκ τοΰτων δ ’Αθηναίος περιγρά*

, φει μίαν : «Σέλευκος δέ Θρακών φησί τινας έν τοΐς συμποσίοις παίζειν, βρό
χον άρτήσαντας εκ τίνος ύψους, προς ον κατά κάθετον ΰποτίθεσθαι λίθον 

ώΐεΰπερίίρεπτον τοΐς έπιβαίνουσι* δια?„αγχ«νειν ούν αΰτοΰς καί τόν λαχόντα 
.Ιχονια δρεπάνιον έπιβαίνειν τφ λίθφ καί τόν τράχηλον εις τόν βρόχον έντι- 

,ώγρέναΓ παρερχόμενον δέ άλλον εγείρειν ιόν λίθον* και δ κρεμάμενος ΰποτρέ-, 
χοντος τοΰ λίθου, εάν μή ταχύ φθάσας άποτέμη τώ δρεπάνφ τόν βρόχον, 

/.ν,ΐ,έθνηκε, καί οΐ άλλοι γελ,ώσι παιδιάν έχοντες τόν εκείνου θάνατον» 3).
V'" ’Ωσαύτως ήκολοΰθουν και εθνικοί χοροί, οιτινες ήσαν ένοπλοι όμοια* 

ζοντες προς μονομαχίαν έν τφ πεδίφ τής μάχης* δ Ξενοφών περιγράφει αΰ· 
r τούς ι 1 2 3 4) « ’ Ανέστησαν πρώτον Θράκες καί προς αυλόν ώρχήσαντό τε συν 
. τοΐς δπλοις καί ήλλοντο υψηλά τε καί κούφιος καί ταΐς μαχαίραις έχρώντο* 

τέλος δέ δ έτερος τόν έτερον παίει, ώς πάσι δοκεΐν πεπληχέναι τόν άνθρω
πον’ ο δ’ έπεσε τεχνικώς πως. Και δ μέν σκυλεΰσας.τά δπλα τοΰ ετέρου 
εξήει φδων Σιτάλκαν. άλλοι δέ τών Θρακών τόν έτερον έξέφερον ώς ιεθνεώ- 
't«* ήν δ" οΰδέν πεπονθώς». Οΰτος δ χορός, κατ’ έξοχήν εθνικός, εκαλείτο 

■ κατά τόν Πολυδεύκην 5) καί τόν Άθήναιον G) >ιολαβριομός.
, Οΐ ένόπλιοι χοροί ή δρχήσεις ήσαν συνήθεις καί παρά τοΐς Έλλησι καί 

' Ιδίως τοΐς Αωριεΰσιν. .Οΐ Κουρήτες έν Κρήτη τό πάλαι ώρχοΰντο κρούοντες 
.τά ξίφη προς τάς ασπίδας και πηδώντες προσομοίως προς τούς Θράκας, ώς

1) ’Αθηναίου, Δειπν, IV , 131.
2) Κότυς I, υιός καί διάδοχος τοΰ Σεύθου Η έβασίλευσε 382—358 π. X. *Ητο 

μέθυσος, ωμός, αιμοχαρής καί οργίλος ούτε θεούς ούτε ανθρώπους σεβόμενος κατά 
-την μέθην, αλλά καί λίαν πονηρός καί δόλιος πολιτικός.

3) !Αθηναίου, Δειπν, IV, 131. 4) Ξενοφώντος, Κ. °Αν, VI, 1, 5—6.
5) ΙΙολνδενχους, IV, 100.
6 ) Αθηναίου, Δειπν. X IV , 627. Ή  καλαβριομός, κόλαβρος δέ ή ουνοδεύουσα 

το δρχημα φδή, αυτόθι, X V , 679,
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δηλοϋσι παλαιαί 'γραφαί και οϊ λόγοι τοΰ Λουκιανού : «ένόπλιος δέ αύτώ 
ή ορχησις ήν, χά ξίφη μεταξύ κροτούντων προς τάς ασπίδας καί πηδώντοο 
ένθεόν τι και πολεμικόν» *). Έκ ταύτης δέ της δρχήσεως προήλθεν η όνο 
μαστή πυρρίχη, τό χάλλιστον προγΰμνασμα πολέμου των χε Λακεδαιμόνια» 
καί ’Αθηναίων και άλλων Ελλήνων, ήν πάνυ καλώς περιγράφει ο θειο 
Πλάτων : «την πολεμικήν δέ δη τούτων, άλλην οΰσαν τη: ειρηνικής, πυρρί 
χην άν τις δρθώς προσαγορευοι, τάς τε εύλαβείας πασών πληγών καί βολώ 
έκνευσεσι καί ύπείξει πάση καί εκπηδησεσιν εν ύψει καί ξύν ταπεινώσει μι, 
μουμένην, καί τάς ταΰταις εναντίας, τάς επί τά δραστικά φερομένας α 
σχήματα εν τε ταΐς τών τόξων βολαΐς καί ακοντίων καί πασών πληγών μι 
μήματα επιχειρουσας μιμεΐσθαι» 1 2).

§ 11) Αί τών Θρακών κατοικίαι ήσαν διάφοροι κατά φΰλα καί κατά 
τόπους. Οΐ περί την Κερκινίτιδα καί Πρασιάδα λίμνην οΐκοΰντες είχον τ 
καλύβας των εν αυτή ΐή λίμνη επί πασσάλων 3) καί ετρέφοντο αυτοί τε κα 
τά ζφα αυτών δι’ ιχθύων τής λίμνης 4). Οΐ Δακοί, ώς φαίνεται έκ τών έπ 
τής Τριανείου στήλης αναγλύφων παραστάσεων, είχον ξυλίνας οικίας μετ 
ευπρεπούς δψεως καί ώχυρωμένας πόλεις. ’Αλλ’ αΰται άναφέρονται εις το-' 
χρόνους τής ρωμαιοκρατίας, οπότε άναμφιβόλως έκτίζοντο υπό την οδηγίαν 
καί την έπίβλεψιν ξένων αρχιτεκτόνων, πιθανώς δέ καί διά ξένων εργατών 
διότι επί τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου αΐ πόλεις αυτών ήσαν κάκιστα τετειχι 
σμέναι καί ευκόλως ήλίσκοντο, δθεν καί εγκατελείποντο υπό τών ένοικο' 
των άμα τή προσεγγίσει τοΰ εχθρού 5 *). Οΐ Βησσοί κατορκουν έν σπηλαίοιξ 
και καλΰβαις : «Βησσοί δέ, οΐπερ τό πλέον τοΰ όρους νέμονται τοΰ Αΐμί 
καί υπό τών ληστών λησταί προσαγορεύονται καλυβΐιαί τε καί λυπρόβιοι» °). 
Έν τοΐς οικήμασί των δέ συνέκλειον κατά τον Τάκιτον7) τούς τε ίππους κ 
τά ποίμνιά των κατά τό βάρβαρόν των έθος. Κατά τον προς τούς Ρωμαίο 

- ύστατόν tojv αγώνα εΐσεκόμισαν άπαντα χά ζώά των, άγέλας καί ποιμν 
συν ταΐς οίκογενείαις των επί τό σπήλαιον Κεΐριν, μέγιστον καί δχυρώτώ. 
τον 3). Οΐ Θύνοι είχον περί τάς ευτελείς των οικίας αύλάς περιπεφραγμέν: 
διά μεγάλων σταυρών, δπως, μανδρίξωνται έν αύταΐς αΐ άγέλαι καί t 
ποίμνιά των 9). Οΐ ηγεμόνες όμως αυτών χάριν ασφαλείας έζων εντός π ' 
γων, οΐτινες εκαλούντο τύρσεις,

Οΐκοΰντες οΐ Θράκες κατά κώμας καί επί μεμονωμένων τό πλεΐστον ύψω:: 
μάτων άπέφευγον τήνϊδρυσιν μεγάλων συνοικισμών καί πόλεων. Τούτων τών

1) Λουκιανού, περί ορχήσ.. 8. Πρβλ. καί Στράβωνος, X, 3, 11.
2) ϊΐλάχωνος, νόμ. VII, 815.
3) eΗροδότου. V, 16. Αισχύλον, Πέρσ. 869. 4) ”Ιδε ανωτέρω § 8,
5) ’Αρριανον, Άλ. Άν. I, 1, 14. Στράβωνος, VII, 3, 8.
6) Στράβωνος, VII, 5, 12. 7) Taciti. an, IV, 49.
8) Δ. Κασίον, ΙΑ, 26. 9) Ξενοφώντος, Κ. Άν. VII, 4, 14,
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ίίϊλεΤσχα ονόματα περιεσώθησαν από τών Ρωμαϊκών χρόνων εν στρα- 
L) καί «λλαις Ιπιγραφαΐς, at θέσει; ομισς αυτών πλην ελάχιστων έν 

γβΙ^ παρόντι είναι ακαθόριστοι. "Οθεν αί καθαρώς Θρακικαΐ πόλεις είναι 
Ιλ^ισ^αΐί ών σπουδαιότερα ίμο ή Βιξΰη, ητις από τοΰ πρώτου π. X. αΐώ- 

Ι^ /̂διετέλεσεν έδρα ιών συμμάχων τοΐς Ρωμαίοι; βασιλέων τών Όδρυσών. 
'*I-I$av δέ αΰται από τών προϊστορικών ηδη χρόνων περιτετειχισμέναι διά 
ανμετρικών ογκολίθων άνευ άμμοκονίας συνδεδεμένων {πρβλ. τά έν Έλλάδι 
λεγόμεν«· Πελασγικά τείχη). Λείψανα τοιοΰτων τειχών ορίζονται εν Φιλιπ* 
πουπόλει (Κενδρισίο—Εΰμολπιάδι) επί τοΰ βορείου χείλους τής άκρρπόλ,εώς 
τη;( επί της Ροδόπης ου μακράν τοΰ Χασκόβου, εν Διδυμοτείχφ καί εΐ που 
αλλαχού. Εκαλούντο δέ αι πόλεις των βρία 2 * * 5) η μβρία (bria), βρέα 9) καί 
λέ/ίά*). Τοιαΐται μνημονεύονται ή Μεσημβρία6 7 8), ή ΙΙολτνοβρία ή Πολυ
ομβρία G), η Σηλνβρία τ) ή Βροντοβρία ®), ή Μενεβρία 9) ή μετέπειτα Με- 
αηαβρία 10 11 12) ή ‘Αλααιβρία “ ) και εί τις άλλη καί ή Άβρολέβα παρά Στεφάνη) 
τφ/Βυζαντίφ. ‘Ωσαύτως ή πόλις έδηλοΰτο διά της λέξεως {damα) έκ της ρι- 
ζης^μ-, πρβλ- δόμος-domus), ώς τεκμαίρεται εκ τη; θρακικης ονομασίας 
Uscudama της 'Ορεστιάδος 1!!) (Άδριανουπόλεως).

; 'Η κοόμη παρά τοΐς Δακοΐς εκαλείτο dava, προς 6 φαίνεται δτι συγγε
νεύει τό θρακικόν deva-δέβα 13 14 15). ’Ονόματα κωμών εις δάβα ληγόντων άπαν- 
τώσι πολλά παρά Προκοπίφ u), οΐον : Αίάδαβα, Κονιμέδαβα, Βρεγάδαβα, 
Σιχί&αβα, καί άλλα, ώς καί Ζάλδαπα, Βονρδαιτα (δαίτα=δάβα), προς δέ εις 
δέβα, Κονμούδεβα, Ζικίδεβα, Ζιονσίδεδα, Τούτων άξιοσημείωτον είναι τό 
κατά τον έκτον μ. X. αιώνα μνημοΥευόμενον δ'ις υπό τοΰ Jordanes Pulpit- 
deva 1δ), ώς παλαιά Θρακική της Ελληνικής Φιλιππουπόλεως ονομασία, εις 
ην οι Βούλγαροι άνάγουσι την παρ* αυτοΐς εκκολαφθεΐσαν επί τό βουλγαρι-

1) Heuzeu, Bull, municipale, έτ. 1876, σελ. 36 καί εξής. —■ Dumont - Homo tie,
Melanges κτλ. σελ. 178.

2) Στράβωνος, VII, 6 , 2. 3) Rofler, Tracia, 107. 4) *Ηϋν%ίαν, II, 437.
5) cΗροδότου, IV, 99 καί Στράβωνος, VII, 6 , 1.
6 ) Αυτόθι καί Στεφάνου Βυζαντίου, έν τη λ.
7) Ξενοφώντος Έλλ. I, 1, 21.— ‘Ηροδότου, VI, 33.— Στράβωνος, ένθα dvcoT.
8 ) Στ. Βυζαντίου, εν τη λ.
9) Αυτόθι έν τη λ', καί Στράβωνα, VII, 6 , 1.

10) Slornik Σοφίας, έτ, 1895, σελ. 336 έν επιγραφή,
11) Αΰΐόθι, έτ. 1894, σελ. 99 έν επιγραφή,
12) Τό πρώτον συνθετικόν τής λέξεως Uscus πρβλ. Descus, ποταμός παρά τή 

Σερδική, Ρ/ΐπΐϊ, histinat. II, 26, Σκίος, *Ηροδότου, IV, 49, ’Όρκιος, Θονκνδι
δού, II, 96

13) Robler, ένθα άνωτ. 115.
14) ΙΧροκοζτΐου, περί κτισμάτιον, IV.
15) Jordanes, Roman a, έκδ. Mommsen, σελ. 28, 16.



6 l t  k. Μυρτίλου Άποστολίδο

χαηεοον και εν χρήσει οΰσαν από των μέσων του παρελθόντος αΐώνος όνο«ί
μασίαν της πόλεως Πλόβδηφ.

Ιδίως δμως ή κώμη εκαλείτο πόρος η πάρα (η) η πόρον (το) ν) πάρα (τά),; 
οπερ κατά τον Tomaschek καί τον Roller ύ) σημαίνει κυρίως αγορά, κ«τν 
άλλους γένος—φυλή (πρβλ. τό Ιλλυρικόν phara) καί κατά τον Pauli πόρος, 
ΓΙρός όποστήριξιν της τελευταίας σημασίας ο Seure1 2) επάγεται τάς παρά πσ< 
ροις ποταμών ΐδρυμένας πόλεις: Δρυζονπάρα παρά τφ Έργίνφ, Βηοααπάρσ, 
παρά τφ "Εβραρ, Βηλαιδίπαρα ωσαύτως, Burapara παρά τφ Οί'σχφ, Σκα~\ 
πτοπάρα παρά παροποτάμφ τού Στρυμόνσς, Σπινόπαρα παρά τφ Στρυμόνι 
Tranupara (Τραϊανόπόλις) παρά τφ "Εβρφ, Μοντζίπαρα παρά τφ 3Αξΐφά 
Άνάλογόν τι προς τό Βόσπορος (μέγας πόρος κατά Pick). Τά εις πάρα «παν- 
τώντα ονόματα είναι πλεΐστα, οίον τά παρά Προκοπίω 3) : Δαρδάπαρα, Βρί'\ 
παρόν, Χεσδονπσρα, Μοντζίπορα, Σκαρίπαρα, Τόπαρον, Βόσπαρα, Ονεσΐ~| 
παρόν (η Βησσαπάρα) 4 *), Βηρίπαρα, Βηλαιδίπαρα, Βέπαρα, Πρισκονπαρα'. 
ωσαύτως τά: AcatapCira6), Δρονσιπάρα G) και Δρνσιπάρος7 8) Σονπζονπαρα9)̂  
TempyraB), Στνμβαρα και Στνβέρρα 10 *), Δωδόπαρος· “ ) καί τά έν τη κτιτο*;· 
ρική επιγραφή τού εμπορίου Π ίζον: Στρατ.όπαρα, Βελούπαρα, Βαζόπαρα,; 
Κρα σαλόπαρα, Βαζόπαρα, Βονσίπαρα 12) καί ε’ί τι άλλο. Πιθανώς δέ κατά τόν>

1) Tomaschec, Die alien Thraker, II, 1, 26.— Rosier, tiber die Thrakische, 
Zeitschrift fiir Oster, Gymn,, ετ. 1873, σελ. 105. „

2) Pauli, G. Bine vorgziechische Inschrift κτλ. σελ. 21—24.—Seure, Arsheol. 
Thrace, II, serie, si. 1920, σελ. 140, σημ. 5, πρβλ. καί Meyer, zur Thrakische Glos* 
sen, Beitr. Indogerm Sprache, XX, 124.

3) ΤΙροκοπίον, ένθα ανωτέρω.
4) Itinerarium Antonini Augusti. Τοΰτο συνετάχθη μεταξύ των ετών 250—300'

πρός χρήσιν των άξιωματούχων Ρωμαίων. 5) CIL, τόμ. VI, άρ. 2807.
6 ) Πτολεμαίον, III, 11, 13.—Itiner. Ant. Aug, 280.
7) ’Απαντά παρά Σουίδα Δριζίπάρον καί λατινιστί Driziparct, Drizupara, Dm- 

sipara κατά τον Tomaschek (ένθα άνωτ. I, 81). ιΗ ορθή γραμμή διά τού ύ έκ τοΰ 
Δρυσόαν, τ. ε. Όδρνσών καί πάρα, πρβλ. Βηαοαπάρα (Βησσών πάρα). Ή  έκ Τ< 
Αροναον ηάρα ετυμολογία είναι άτοπος κατά τον Σκορδέλην (βρακίκαί Μελέται, σελ 
43)* διότι τά σχημστιζόμενα τοιαΰτα Θρακικά τοπωνύμια επί Ρωμαιοκρατίας λαμβά' 
νουν ως δεύτερον συνθετικόν αείποτε τό πόλις, οΐον Άδριανόπολις, Τραϊανόπολις’ 
Πλωτινόπολις, Φλαβιόπολις, Μαρκιανόπολις· άρα έδει νά λεχθή Δρονοόπολις, πόλις 
Δρούσου, τοΰ νικητοΰ των Θρακών (Μαρκελλίνου XXVII, 4,10) καί ούχί Δροναιπάρα.,

8 ) Itiner. Ant. Aug. 230. 9) Τ. Livii, XXXVIII, 41.
10) Στράβωνος, VII, 7, 9. Πολνβίου, XXVIII, 8.
11) Μυρτίλον, Ειδήσεις τοΰ Αίμου, έφημ. Φιλ)πόλεως 1902, άρ. 576, έν επιγραφή;
12) "Ιδε Dobrusky, Sbornik Σοφίας, τόμ. XII, έτ. 1895, σελ. 336. Ή  άξιοση-

σημείωτος αυτή επιγραφή έχαράχθη επί Σεπτιμίου Σεβήρου τφ 202 μ. X. προς ά 
μνησιν ιής κτίσεως τοΰ έν άνω λεκανοπεδίφ τοΰ "Εβρου εμπορίου Πίζας ή Πιζονς,, 
Έν αυτή μνημονεύονται όνομαστί οί εκ των πέριξ κωμών συνοικίσαντες τό έμπόριι 
Θράκες. Άνευρέθη έν τή περιοχή τής. πόλεως Τσιρπάν, δπον τίθεται, καί ή τοΰ έ;



ρί των ηθών καί εθίμων ιών αρχαίων Θρακών 67

Tomaschek1) τά φρούρια η τά τείχη έλέγοντο δίζοι ή δίζα και ηόλτνν. 
Ρ^Τόιαΰτα fie άπαντώσι τά : Τι ρόδιζαs), Ταρπόδιζος 3), ’ Οστούδιζος*·), Ό οτί- 
'̂ ΐζοςή-\ Βουρτόδιζος*), Αένιζος7), ’Όπιζος8), και πολλά άλλα, πάντα δέ πλην 
IfVoC .πρώτου έκ ΐΓεταγενεστέρων πηγών, οπερ εμβάλλει την υποψίαν μή ή λέ- 
. ,ξις δίζρς είναι ζενι.-ή, οις προσθειέον καί τό Βονρδιοτα9). 
ψζ § 12) Ό  άμφιεσμός των Θρακών κατά τε τά; περιγραφάς των αρχαίων 
> συγγραφέων καί τάς επί ελληνικών αγγείων γραφά; η το ολως,’ίδιος. Έπί της 
^κεφαλής εν ώρα χειμώνας προς προφΰλαξιν από τοΰ ψύχους εφερον άλωπε- 
;: πας η άλωπεκίδας 10), τ. ε. καλύμματα έκ δέρματος αλωπεκής καλΰπτοντα και 

τάώτα, έξ οΰ οι Βησσοί εκαλούντο υπό των Λατίνιον pelliti. “Εφερον, δέ 
„ ταύτας ούτως, ώστε ή μέν κεφαλή τοΰ ζφου εκειτο άνωθπ τοΰ μετώπου, ή δέ 
Α'ούρά έπί τοΰ τραχήλου μετά δύο έπί πλέον τεμαχίων οιωνεί παρίοτίδων προς 

κάλυψιν των ώιαιν από μεγάλου ψύχους. Ο! χιτώνες αυτών ήσαν μικροί κα- 
I.· λύπτοντες προς τοϊς στερνοί; καί τούς μηρούς “ ), τά δέ ιμάτια αυτών καλού
ν μένα ζειραϊ ήσαν πλατέα καί ποδήρη διά ζώνη; περί την δσφύν περίσφιγ- 
ώγόμενα : «Θρήικες δέ επί μέν τήσι κεφαλήσι άλωπεκέας έχοντες έστρατεύοντο, 
μ,περί δέ τό σώμα κιδώνας, έπί δέ ζειρά; περιβεβλημένοι ποικίλας, περί δέ 

τούς πόδας τε καί τά; κνήμας πέδιλα νεβρών, πρός δέ ακόντιά ιε καί πέλτα; 
\ καί εγχειρίδια σμικρά» 19)‘ αι δέ ζειραϊ κατά τό μέγα ετυμολογικόν ήσαν #χι- 
,- τώνες άνακεκολπωμένοι ή άνάκωλοι». Τά υποδήματα αυτών ήσαν υψηλά ομοι* 
. άζοντα κατά τόν ΙΙολυδεύκηγ 13) προ; ταηεινδν=κόϋΌονον' τά έν τοϊς άνα- 
1 γλύφοις δμω; τών Ρωμαϊκών χρόνων δμοιάζουσι πρός έμβάδας «ευτελές μέν 
.·. τό υπόδημα, Θράκιον δέ τό εύρημα» 14) καί πρός ένδρϋμίδας. Αί Θράσσαι, 

ώσπερ αΐ Μαινάδες, ενίοτε δέ καί αυτός ό Διόνυσος κατά τάς έπί τών αγ
γείων γραφάς, εφερον βααάρας, τ.έ, ποδήρεις καί ποικίλους χιτώνας κατά 

■Λον Ά&ήναιον 1Β).Ό  δέ έπί τών αναγλύφων Θράξ ΐππεύς φέρει αείποτε τόν * 5 * 7 * * 10 11 12 * 14

πορίου θέσις. ’Ίδε, Μυρτ. Άηοστολίδου, Θρακικά, τ. VI, 1936, σ. 156, άρ. 49. |
1) Jomascheky αυτόθι, II, 1, 18.
2) 'Ηροδότου, VII, 25. Στεψ. Βυζαντίου, έν τί| λ. Πιθανώτερον γραπτέον Τη~ 

ρό&ιζα έκ τοΰ Τήρης καί δίζα.
3) Itiner. Arit. Aug, 220. 4) Αυτόθι.
5) Tabula Peutingeriana, Χάρτης οδοιπορικός από τών χρόνων ’Αλεξάνδρου

Σεβήρου (225—235). 6 ) Αυτόθι.
7) ϋροκοηίου, περί κτισμ, IV , 11. 8 ) Inter·. Ant. Aug. 220.
9) Itinerarium Hierosolymitanum. Τοΰτο συνετάχθη υπό τίνος προσκυνητοΰ

τών άγιων τόπων έκ Βορδιγάλλων έπί τών χρόνων τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου (333).
10) Ξενοφνόνχος, Κ. Ά ν. VII, 4, 4.— 'Ηροδότου, VII, 75.
11) Ξενοφ&ντοζ, αυτόθι.
12) ‘Ηροδότο-ϋ, VII, 75.—Ξενοφώντοζ, Κ, ’Αν. .VII, 4, 4. — ΙΙολυδενκουζ, VII,

δΟ.’Ίδε καί Χρ· Ταουντα, άπεικόνισις Θρακών έπί αγγείου, Θρακικά, τόμ. I, έτ. 1928, 
σελ. 28. 13) Π-ολυδεύκους, II, 85.

14) Αυτόθι, IV, 100. 15) ‘ΔΦηναίον, Αειπν. V , 198,
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Ελληνικόν χιτώνα καί την χλαμίδα άνεμιζομένην όπισθεν του και έμβάδας 
συνήθως. Αϊ τε ζειραί και αΐ βασάραι κατεσκευάζοντο εκ παχέος μάλλινου 
υφάσματος, όμοιάζουσαι προς τό Ελληνικόν ίμάτιον, ήσαν άχειρίδωτοι και 
εφέροντο άνηρτημέναι επί τοΰ σώματος από τοΰ λαιμού, περί ον συνήπτοντο 
και έπορποΰντο τά δυο άκρα των. 'Ο συνήθης δέ άμφιεσμός τών Γετών εν 
ώρρ, χειμώνας κατά τον ’Οβίδιον 0 ήτο δοραϊ καί ττλατεΐαι άναξνρίδες, pel- 
les καί luxae braceae, καί πίλοο επί τής κεφαλής. Κατά δέ τον Ησύχιον και 
Δίωνα τον Χρυσόστομον οί Γέται έφερον ποικίλας εσθήτας,: «ανθρώπους 
τούς μέν τινας πίλους επί ταϊς κεφαλαΐς έχοντας ως νΰν, τούς 6έ ποικίλας 
εσθήτας» 1 2 3), Έκ των επί τής Τράϊανείου στήλης εν Ρώμη αναγλύφων παρα
στάσεων γνωρίζομεν καί τον άμφιεσμόν των Δάκων. Αί πλεΐσται των Δακί- 
δων φέρουσι ποδήρεις καί εύρείας χειριδωτός εσθήτας καί ύπεράνω αυτών 
κυκλοτερές ίμάτιον καί πέπλον καταπίπτονια όπισθεν από τής κεφαλής* αϊ 
έσθήτες δέ επί ιών νώτων συνάπτονται διά πορπών εν εΐδει κομβίων. Οί άν* 
δρες φέρουσι επί ταϊς κεφαλαΐς υψηλούς κωνωειδεΐς πίλους 3).

§ 13) Ό  των Θρακών οπλισμός κατά τούς προϊστορικούς χρόνους ού· 
δαμώς διέφερε τοΰ ιών Ελλήνων. 'Ο 'Όμηρος έπαινε! τά ξίφη αυτών 4 * * 7 8 9 * *) τά 
δέ ακόντια χαρακτηρίζει ώς μακρά 5). Έπί τών χρόνων τοΰ Θουκυδίδου οί 
Δΐοι Θράκες °) έφερον μαχαίρας, όθεν καλούνται μαχαιροφόροι T)‘ παρ’ αν-> 
τοΐς δέ ή μάχαιρα εκαλείτο σκάλμη κατά τον Φώτιον8). Συνήθως δέ αί μά- 
χαιραι ήσαν έπικαμπεΐς. Διά τοιούτων είναι ώπλισμένοι καί οί επί τής Τραϊα- 
νείου στήλης παριστάμενοι Δάκοι. Πλήν τής μαχαίρας έτερα επιθετικά όπλα 
παρ3 αύτυΐς ήσαν έν χρήσει ή ρομφαία, ξίφος ή δόρυ μήκους δύο μέτρων, 
οΰ τό ήμισυ ήτο έκ διστόμου σιδήρου, όθεν καί βαρνσίδηρος3) καλ,εΐται, λέ
γεται δέ καί ρομβαία, λατινιστί romphmd 10) καί rumpia n) καί εφέρετο επί 
τοΰ αριστερού ώμου, τό άκόντιον, τό τόξον, ού τά βέλη οί Γέται κατά τον 
Όβίδιον 12) έπήλειφον διά δηλητηρίου, όπως είναι θανατηφόρα, καί ό δίστο
μος τιέλεκνς 13), όστις άπαντά καί έπί νομισμάτων τών Θρακών βασιλέων 
Μηδόκου, Άμαδόκου καί Τήρου II καί έν ταΐς χερσί τών §π3 αυτών είκονι- 
ζομένων Θρακίων θεών “Άρεως και Διονύσου καί τοΰ βασιλέαις τών Ή δω-

1) Ovidii, Trist, V , 7, 49. 10, 32. V. 10,. 34.
2) Δ. Κρνβοατόμον, λόγ. 72, 8 .
3) ’Ίδε Ukert, Land cler goten und der Daker.
4) *Ομήρου, Τλ. Ψ, 808, N, 578. 5) Αΰτόθι Δ. 533.
6 ) Άρχαΐον φϋλον ΰπάρξαν μέχρι Τής υπό τών Ρωμαίων κατακτήσετος τής Θρά-.

κης, καλούμενον υπό τοΰ Τακίτου (ann. 38, 1) Diobesi, τ. έ. Δΐοι Βησσοί.
7) Θουκνδιδον, II, 96.

8 ) Thomaschek. ένθα άνωτ. II, 1, 20.-̂ Φοττίου, λέξ. συλλ. 516, 19.
9) Π λουτάρχου, Π. Αίμίλ. XVIII. 10) Livis, Τ. XXXI, 39.

11) Gellii, lioct. Att. X, 25.—Πιθανώς ή λ. έκ τοΰ ρόμβος.
12) Ovidii, ex Ponto, IV, 9, 83. Trist. V, 7, 15. 13) Πολνδενκους> I, 149·
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νων Λυκούργου1 2 * *). Προς δέ ειχον καί μικρά εγχειρίδια9).
’Αμυντικά όπλα αυτών ήσαν ή πέλτη, ελαφρά μηνοειδής άσπίς, έφεΰ- 

ρεσις χατά τον Σουίδαν 9) θρακική, εξ ής ο! φέροντες αυτήν οπλΐται εχλήθη- 
σαν πελταοταί*). Ταΰτην εισήγαγεν εις τούς "Ελληνας ό στρατηγός Ίφικρά· 
της, διότι προ τών χρόνων αΰτοΰ ύπ’ οΰδενός τών συγγραφέων μνημονεύε
ται ώς ελληνικόν όπλον5 *), παρά τών 'Ελλήνων δέ ειτα παρελήφθη υπό τών 
Ρωμαίων. Ή  πέλτη ήτο άνευ ΐτυος (γύρου), συνήθως πλεχτή έκ κλώνων 
Ιτέας και διά δέρματος άνωθι τεταμένου έπικεκαλυμμένη, «ήτις ΐτυν ούκ έχει 
ούδ’ έστιν έπίχαλκος, ουδέ βοός, άλλ’ αίγός δέρματι περιτεταμένη» β). Ό  
ϋ'ώραξ, δν έφερον ιππείς τε και πεζοί, ΟΙ έν τφ στρατφ τοΰ Περσέως μισθο- 
φοροϋντες Θράκες έφερον περικνημίδας καί Φυρεονς7 *), τ. έ. μεγάλας ασπί
δας. Ο! δ’ έν ιή Ρώμη μονομάχοι (gladiatores) Θράκες βραδύτερον έφερον 
πέλτην (parma), ή τις ειχεν ενίοτε σχήμα τετράγωνον, ακάλμην (sica), κρά
νος καί θώρακα.

§ 14) Τό μάχιμον τών Θρακών ομολογεΐται υπό τών αρχαίων συγγρα
φέων. Ό  ’Αριστοφάνης καλεΐ αυτούς «μαχιμώτατον έθνος» ®), ο Ευριπίδης 
«"Αρει κάτοχον γένος» 9) και δ Άρρίανός «ευρωστάτους τε καί κατά την 
Ευρώπην μαχιμωτάτους» 1(ί). Την Ιδιότητα δέ ταυιην διετήρησαν καί έπί τών 
χρόνων τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά την μαρτυρίαν τοΰ αυτοκράτορος 
’Ιουστινιανού : «εΐ τις τών Θρακών δνομάσειε χώραν, ευθύς συνεισέρχεται 
rtfT) λόγορ καί τις ανδρεία καί στρατιωτικού πλήθους καί πολέμων καί μάχης 
έννοια' ταϋτα γάρ εγγενή τε καί πάτρια τή χώρφ καθέστηκεν εκείνη» “ ). Τού
του ένεκα ήσαν περιζήτητοι ώ ; -μισθοφόροι έπί τών χρόνων τής ακμής τής 
Ελλάδος, έπί τών τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου, τών διαδόχων καί τών Ιπιγό
νων. Ο! ’Αθηναίοι κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον, Κϋρος ό νεώτερος 
κατά την τοΰ αδελφού του Άρταξέυξου στρατείαν καί αυτός δ μέγας Άλέ 
ξανδρος καί ό Περσευς καί 6 Πύρρος ειχον εν τέδ στρατω των μισθοφόρους 
Θράκας. ’Ωσαύτως καί κατά την ρωμαιοκρατίαν παρά τοΤς ήγεμόσι τών Ίου- 
,θαίων ύπηρέιουν μισθοφόροι Θράκες, «τό Θράκιον στρατιωτικόν» 12) ή «τό 
Θράκιον στίφος» ls). Άπειέλουν δέ οΰτοι τά πελταστικά,. τά άκοντιστικά, τά 
τών τοξοτών καί τά ελαφρά ιππικά εν τοΐς στρατοΐς τάγματα 14).

1) Darembery, έν τώ Saglio dictionnaire des antiquites έν τή λ. securis. Τοΰ 
διδύμου πελέκεως έποιοΰντο χρήσιν χαί οί Φρύγες καί έτερα μικρασιατικά έθνη, παρά 
δέ τοΐς προϊστορικούς Κρησίν ήτο ιερόν σύμβολον.

2) ‘ Η ροδότον, V II, 75, 3 ) Σ ονίδα , εν τή λ. πέλτη.
4) θ ο νχ νδ ιδ ο ν , II, 29, 5. 5) Πρβλ. Ξενοφωντος, Έλλ, IV , 4, 16.
6 ) Σχόλια είς Πλάτωνος νομ. VII, 51, 21. 7) Π λουτάρχου, Π. Αίμίλ. XVIII.
8 ) ’Αριστοφάνης, Άχαρνεΐς, 153. 9 ) Ε νριπ ίδον, Εκάβη, 1065,

10) Αρριανου, Αλ. Αν. II, 7, 5. 1 1 ) Ιο υσ τιν ια νό ν , Νεαρ. 26.
12) Ίω οή π π ον  Φλ. άρχαιολ. VII. 8 , 3. 13) Τ ον  αάτοϋ,Ίουδ. πολ. I, 38, 9.
14) ’Αρριανου, ’Αλ. Ά ν. I, 7, 4. 5, 3. II, 5, 7,
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Ιδίως δμως υπηρετουν οί Θράκες εν τφ Ρωμαϊκφ στρατφ επί των αύ- 
τοκρατοριχών χρόνων. Τό υπό τού Σεπτιμίου Σεβήρου ίδρυθέν των πραιτω- 
pLavo)V της αύτοκρατοριχής φρουράς τάγμα έπληρώθη κυρίως διά Θρακών 
και Λακών. Ά ν  τοΐς auxilia (cohortes πεζών καί alae ιππέων), άνεξαρτή- 
τοις τακτικοΐς τού αύτοχρατορικού στρατού σώμασι, συγκείμενοις εκ Ρωμαίων 
υπηκόων φερόντων τά εθνικά ίων όπλα καί προσηρτημένοις εΐς τούς λεγεώ
νας, εν τισι δ5 έπαρχίαις άποτελούσι τάς φρουράς, οι Θράκες κατεΐχον σπου- 
δαίαν θέσιν. Έν έπιγραφαΐς άπαντώσιν 24 Θρακών cohortes πεζών, 9 alae 
ιππέων, 2 cohortes Βησσών καί 5 cohortes Δακών καί 1 ala ιππέων ‘). ‘Ω
σαύτως Θράκες Βησσοί καί Δάκοι άπαντώσι καί εν τοΐς equates singulares 
εν Ρώμη, τ. ε. εν τη ιππική σωματοφυλακή παρά τοΐς πραιτωριανοϊς. Κα- 
τατασσόμενοι οι Θράκες εΐς τον Ρωμαϊκόν στρατόν ελάμβανον τό δίκαιον των 
Λατίνων καί απολυόμενοι τοϋ στρατού τό πλήρες δίκαιον τού Ρωμαίου πο
λίτου. Οι Βησσοί υπηρετούν προσέτι καί εν τφ Ρωμαϊκφ ναυτικφ έχοντες τά 
αυτά δικαιώματα τοΐς equites singulares 1 2). "Οθεν αξιοσημείωτος είναι ή 
παρατηρησις του ιστορικού Θεοδ. Mommsen : «ούδεμία άλλη επαρχία παρ- 
έσχε τοσοΰτον υλικόν εΐς πάσας τάς τάξεις τού στρατού καί ΐδίςι τού ιππικού 
καί τού στόλου, όσον αυτή (ή Θράκη) ή παλαιά γενέτειρα τών. μαχητών καί 
των μισθοφόρων» 3).

"Αλλά καί βραδΰτερον επί τών πρώτων αιώνων της Βυζαντινής αυτο
κρατορίας έζηκολουθουν άθρόοι κατατασσόμενοι εΐς τον στρατόν αυτής υπό 
τό Λατινικόν όνομα Thracenses-Θρακ^σίθί, εξ ού έν τη μικρά ’ Ασία, έν η, 
ως φαίνεται, σώμα αυτών έφροΰρει, εκλήθη ήδη από τών άρχών τού εβδό
μου αΐώνος κατά τον Κ. Πορφυρογέννηιον 4) εν τών σπουδαιότερων καί εκ
τενέστερων τής αυτοκρατορίας θεμάτων το τών Θρακησίων, οΰ ο στρατηγός 
μετά τών τού ’Ανατολικού καί ’Αρμένικου θέματος έλάμβανε κατ’ έτος τον 
παχυτερον μισθόν έκ 40 λίτρων χρυσίου 5).

§ 15) Περί τής πολεμικής τών Θρακών τέχνης πολλάς τών αρχαίων μαρ̂  
τυρίας δεν έχομεν. Κατά τον Ξενοφώντα εκαιον έν καιρφ νυκτός περί τό 
στρατόπεδον πυρά, ών ό'πισθεν μακράν ΐσταντο οί νυχτοφυλακές, όπως αυ
τοί ,μέν μη διακρίνωνται υπό τών πολεμίων έν τφ σκότει ό'ντες, πόσοι καί 
πού εύρίσκονται, οί δέ προσερχόμενοι είναι διά τό φως καταφανείς. ’Επειδή 
6έ αι Κατ’ άλλήλων επιθέσεις εγίνοντο συνήθοις νυκτωρ, καθ’ άς πολεμικώ- 
τατοι πάντων ήσαν οί Θινοί, ελάμβανον πάντα τά μέτρα προς ασφάλειαν 
κατοχυροΰμενοι καί τούς ίππους παρ’ έαυτοΐς έχοντες έγκεχαλινωμένους, όπως

1) “Ιδε, Pauli- Vissozva, Real Bticyel , τόμ. 1, 1224 καί IV, 231,
2) ’Ίδε, Junffi Romer and Romanes, σελ. 67.
3) Mommsen 7 h. Romische gaschichte, τόμ. V, 193.
4) Πορφυρογέννητου > περί θεμάτριν, σελ. 24 έκδ. Βόννης.
5} Παπαρρηγοτΐούλον, ιστορία τοΰ Έλλ·· έθνους, τόμ. IV, σελ. 83,
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iv ανάγκη δύνανται νά μεταχειρίζωνται αυτούς εις άμεσον φυγήν J) Κατά
τάς νυκτ.ερινάς πορείας έιήοουν ήν και κατά τά: ημέρας τακτικήν, δη?., προ· 
επορεΰοντο οΐ ελαφροί στρατιώται έν άντιθεσει. προς τούς "Ελληνας, παρ* 
οις «νόμος ήγεΐσθαί έστι τό βραδΰτατον’ ούτω γορ ήκιστα δίασπάται τά 
στρατεύματα καί ήκιστα λανθάνουσιν άποδιδράσκοντες αλλήλους», ήν τακτι
κήν άνεγνώρισεν ό Σεΰθης ώς ορθήν 2). Ο! Τριβαλλοί έν καιρφ μάχης κατέ- 
νεμον την στρατιάν εις τέσσαρας φάλαγγας, «την πρώτην τών ασθενών, την 
εχομένην τών κρατ ιστών, την τρίτην ιών ιππέων, τελευταίαν την των γυναι
κών, αι. αυτού: εις φυγήν τρεπόμενους κωλ,ΰουσι βλασφημοΰσαι» ®).

Έν ταΐς μάχαις ώομων μετά κραυγών συγκροτοΰντες αμα τάς ασπίδας 4) 
«αι ot σαλπιγκταί διά τών κεράτων συνεχώς έσάλπιζον, ώστε φόβον νά έμβά- 
λωσι τοΐς έναντίοις5). Έν γένει δέ ήσαν κατά τόν Θουκυδίδην «βοής μεγέ· 
θει αφόρητοι» και «ή έπανάσεισις τών οπλών είχε τινα δήλωσιν απειλής» α), . 
αλλ’ ώσπερ εύκολους καί μεθ’ ορμής έπετίθεντο, οΰτω καί εις φυγήν έτρέποντο 
ά'νευ τάξεως ήττώμενοι, καλύπτοντες τά νώτα διά τής άσπίδος. Κατά τόν 
Άρριανόν παρά τών Σκυθών έδιδάχθησαν νά μεταχειρίζωνται έν ταΐς μάχαις 
την εμβολοει&ή! παράταξίν : «ταΐς δέ δή έμβολοειδέσι τάξεσι Σκΰθας κεχρή- 
σθαι μάλιστα άκούομέν καί Θράκας από Σκυθών μαθόντας* Φίλιππος δέ ό 
Μακεδών καί οΐ Μακεδόνες τούτη ιή τάξει χρήσθαι έπήσκησεν» ’ ). Κατά τήν 
ύπέρβασιν του Αίμου υπό του μεγάλου ’Αλεξάνδρου προκαταλαβόντες τάς 
κορυφάς τού ορούς έθηκαν περί εαυτούς τάς άμαξας ώς οχύρωμα έχοντες κατά 
νοϋν νά κατακυλίσωσιν αύτάς κατά τής φάλαγγος τοΰ έχθροΰ έπερχομένου, 
δπως διαρρήξωσιν αυτήν ®), Οΐ έσχατοι δ5 αυτών ηρωικοί καί άπέλπιδες πςιός 
τούς Ρωμαίους αγώνες υπέρ τής ελευθερίας καί τής ανεξαρτησίας των εν έτει 
26 μ. X. περιγράφονται άριστοτεχνικώς υπό τοΰ Τακίτου 9) κινοΰντες εις θαυ
μασμόν τόν αναγνώστην. Διότι έν τοΰτοις οΐ πλειστοι προετίμησαν ν’ απο- 
θάνωσι μάλλον αύτοκτονοϋντες, δίδονιες τό παράδειγμα πρώτου τοΰ ήγεμό- 
νος αυτών Ταρσά ή νά πέσωσιν αιχμάλωτοι είς τούς Ρωμαίους 1D), ’Έθος δέ 
παρ’ αύιοις ή,το νά άναρτώσιν άπο κοντών δράκοντας, κατασκευασμένους εκ 
πορφυρών νημάτων, ου; έφερον δίκην σημαιών ” )·

§ 16) Ή  τών Θρακών ώμότης κατά τά; μαρτυρίας τών άρχαίοιν συγ
γραφέων ήτο απεριόριστος. Έξαίρεσιν άπετέλουν οΐ Γέται κατά τόν 'Ηρόδο
τον 12) οντες δικαιότατοι* τούτο όμως διαψεΰδει ό έκ τοΰ πλησίον μετ’ αιώνας

1) Σενοφαίντος, Κ. JAv. VII, 2, 18—22.
2) Αυτόθι, VII, 4, 37. 3) Στοβαίον, άνθολ. II, 40.
4) ϋολυδενκονς, I I ,.2, 6 . 5) Σενοφωντος, Κ. *Αν. VII, 4, 19.
6 ) Θουχνδίδον, IV, 126. 7) ’Αρριανόν, τακτ. X V I, 6 .
8 ) Τοΰ αύτοΰ, ’Αλ. Άν. I, 1. 9) Taciti ann. IV, 46-51.
10) Αυτόθι, IV, 50. 11) *Αρριανόν, τακτ. X X X V , 3, Marcellini Hm. X X I, 10, 
12) ‘Ηροδότου, IV , 93,
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καί επί πολύν χρόνον γνωρίσας αυτούς ’Οβίδιος α), δσης καλεΐ αυτούς φρι
καλέους, ώμου:, πολεμοχαρείς και άνθρωποθύτας. Κατά τον Θουκυδίδην 1 2 * 4 * *) οί 
Θράκες ήσαν αίμοχαρέστατοι καί φονικώτατοι εν πολέμψ, ούτε γένους ούτε 
ηλικίας φειδόμενοι, άλλ’ ανεξαιρέτως φονεύοντες πάντας τούς αιχμαλώτους 
και όίνδρας και γυναίκας και παιδας και αύτά τά υποζύγια και έν'γένει παν 
έμψυχον, δπερ ήθελε τύχει προ αυτών, κατέστρεςρον δ* άμα οικίας τε και να
ούς. Κατά τον Λίβιον s) επανερχόμενοι από τών μαχών νικηταϊ ε'φερον επί 
τών αιχμών ιών δοράτων τάς κεφαλάς τών πολεμίοτν σίδοντες. Παρά δέ του. 
αύτόπτου Ξενοφώντος μανθάνομεν *) οτι αυτός δ βασιλεύς Σεύθης, δοτις 
προσέκειτο εύνους τοΐς ’Έλλησι καί μετεΐχεν Ελληνικής Ιπιδράσεως, δεν ήτο 
άπηλλαγμένος τής φυλετικής του ωμότητος, διότι ήκόντιζε θανατών Ιδία χειρί 
τούς υπό τών στρατιωτών προσαγομένους αύτφ αιχμαλώτους έκτων αντιπά
λων Θρακών. Περί τοΰ βασιλέως τών Όδρυσών Κότυος II ®) ελέγετο οτι κατά 
την μέθην του ούτε θεούς ούτε ανθρώπους έσέβετο καί οτι έφόνευσεν ιδία: 
χέιρι κατά ταύτην την γυναίκα του. 'Ο Σέξτος Ροΐφος αναγράφει οτι αιμο* 
χαρέστατοι πάντων τών λαών ήσαν εκ τών Θρακών οί Σκορδίσκοι, ών ήθη- 
ριωδία έδωκεν ύλην προς μυθοπλαστίας, λ. χ οτι εθυσίαζον τοΐς θεοΐς τθ)ν 
τούς αιχμαλώτους πολέμου καί επινον αιμα άνθρώπειον εντός κρανίων β). Την 
αγριότητα δέ καί ωμότητα τών Σκορδίσκων, ώς και τών Αίμιμοντίων καί 
τών εξ ’Αστών, ής οί Ρωμαίοι πολλά δεινά ύπέστησαν και έν πολλαΐς μάχαις 
ήττήθησαν κατακοπέντος τοΰ στρατού αυτών μαρτυρεί και ό Γότθος επίσκο
πός Κρότωνος ’ Ιορδάνης : «θίνί homines omniumque gentium ferocis- 
simi sunt Thraces, quorum saevitiam pariter habent et Scordisci et 
Aemimontii, Asticique, ob quorum immanitatem Romani multa et 
gravis pertulerunt crebris que certatibus exercitus caesus» 7 8).

'Ο Διόδωρος άφηγείται διαφόρους λεπτομέρειας περί τής άπανθρωπίας 
καί τής άγριότητος τού βασιλέως τών Καινών Θρακών Διογύλιος, συγχρόνου 
Άττάλου τοΰ II (159 π. χ.), άς παρατιθέμεθα αυτολεξεί, άτε κατοπτριζούσας 
άριστα τά θηριώδη αυτού τε καί τής φυ?ιής του πιθανώς ένστικτα Β). «Διό- 
γυλις δέ ο τών Θρακών βασιλεύς...ούκέτι τών ύποτεταγμένο)ν ως φίλων καί 
συμμάχων ήρχεν, άλλ’ ώς αργυρωνήτων ανδραπόδων ή πολεμίων αϊχμαλώ-

f  Κ. Μυρτίλου ’Αποστολιθοθ

1) Ovidii, Trestia καί ex Ponto.
2) Θονκνδίδον, VII, πρβλ, καί Ξενοφώντος, Κ. ’Αν. VII, 4, 5-6.
Β) Livii Τ. Χ Ι Α Ι ,  60 .
4) Ξενοφώντος, Κ. Ά ν. V II, 4, 6, 5) "Ιδε ανωτέρω § 10 σημ. 4.
6) Sexti Rufi, breviar. IX. Αί άνθρωποθυσίαι τών αίχμαλώτοον τοΐς θεοΐς καί

πόσις του αίματος αυτών διά ποτηρίων, πεποιημένων εκ τών κρανίων αυτών, ήτο 
έθος Σκυθικόν. "Ιδε, *Ηροδότου, IV, 62. 64, 65.

7} J<7rdanis, Romana, έκδ. Mommsen, σελ. 28, Βερολίνο ν, ετ. 1932.
8) Διοδώρον, XXXIII, 14 καί XXXIV, 12.
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των ώμώς Ιδέσποζέ. Πολλούς μέν γάρ καλούς και αγαθούς ανδρας Θρακών 
άνεΐλε μετ’ , αΐκίας, ούκ ολίγους δ’ ύβριζε καί ταϊς εσχάταις παροινίαις περι- 
εβαλλεν. Ού γάρ ήν ού γυναίκας, ού παιδός αύΐφ κάλλος άθικτον, ού κατα
σκευή κτημάτων πολυτελής αναφαίρετος, άλλα πάσαν την άφ’ εαυτόν δυνα
στείαν επλήρου παρανομίας. Έπόρθει δέ καί τών 'Ελληνίδων πόλεων τάς 
πλησιόχωρους καί τών άλισκομένων οΰς μέν ύβριζεν, ούς δέ δειναΐς καί παρ- 
ηλλαγμέναις αΐκίαις ετιμωρεΐτο. Κνριεύσας δέ 6 αυτός πόλεως Λυσιμαχείας, 
τεταγμένης ύπό τον "Ατταλον, τήν μέν πόλιν ένέπρησε, ιών δ5 αιχμαλώτων 
έπιλέξας τούς άξιολογωτάτόυς ΐδίαίς καί παρηλλαγμέναις κατ’ αυτών έχρήσατο 
τιμωρίαις. Παίδων μέν γάρ άποκόπτων χεΐρας καί πόδας καί κεφαλάς εξή- 
πτε ταΰτα φέρειν τοΐς τών γονέθ)ν τραχήλοις, άνδρών δέ καί γυναικών εκα- 
τέρων διήλλαττεν άμφοτέρων τά μέλη καί τινας μέν χειροκοπήσας διεμέλιζε 
τά σώματα κατά τήν ράχην, εΐθ’ οτε 6έ καί χάς διακοπάς επ’ άκραις ταϊς 
λόγχαις φέρειν...’ Εξ ενός δέ τεκμήραιχό τις την υπερβολήν τής ωμότητος. Γό
μων αγόμενων τούτφ κατά τι παλαιόν Θρακικόν έθος δυο νεανίσκους "Ελλη
νας καθ’ οδοιπορίαν συνήρπασαν... Τούτους άμφοχέρους καταστέψας ιερείου 
τρόπον είσήγαγε καί τον μέν νεώιερον κατατείνας μακρόν διά τών. ύπηρε’ 
τών ώς μέσον διακόψων άνεφιόνησεν ώς ούχ όμοίοις.ΐεροίς δει χρήσθαι τούς 
ϊδιώτας καί τούς βασιλείς. Κλαίοντος δέ τοΰ πρεσβυτέρου καί φιλάδελφον πά
θος προφαίνοντος καί τιθένιος εαυτόν ύπό τον σίδηρον προσέταξε τοΐς ύπη- 
ρέταις καί τούτον ομοίως τεΐναι μακρόν. Διπλασιάζων δέ τήν ωμότητα καί 
μιφ πληγή καθ’ έκατέρου χρησάμενος εν άμφοτέροις ευστόχησε, παιανι τών 
θεωμένων έπισημηνάντων τήν κατόρθωσιν. Πολλά δέ καί άλλα παράνομα 
έποίησε». ϊού δέ Άττάλου εκ φιλανθρωπίας άπολύσαντος τούς Θράκας αιχ
μαλώτους και ομήρους, πάντας άπανθρωπότατα έφόνευσε «καί τούτων οΐ μέν 

: διαμεμελισμένοι τά σώματα ποιχίλως, οι δέ κεφαλάς καί χεΐρας άφηρημένοι* 
καί τούτων οΐ μέν επί σκόλοψιν, οΐ δέ επί δέ,νδρεσιν άνήρτηντο. Ούκ δλίγας 
δέ καί τών γυναικών ανεπτυγμένος τά σώματα προς ύβριν τε ίδεΐν προς ταϊς 
τοΰ θανάτου συμφοραϊς προκειμένας, παντοίας διαθέσεις αισχύνης έξ ύπερη- 
φανείας βαρβάρων συνιετελεσμένας, αΐ τοΐς μέν πράξασιν ωμότητος αναί
σχυντου δείγμα προέκειντο, τών δέ θεωρούντων καί τον ήμερον εχόντων λο
γισμόν πολλαί έξεκαλούντο πρός τον τών ήτυχηκότων έλεον».

Ή  τών Δακών ώμότης απεικονίζεται καί διά τών αναγλύφων παραστά
σεων τής Τραϊανείου στήλης, ένθα παρίστανται Ρωμαίοι αιχμάλωτοι βασα
νιζόμενοι καιομένων διά δάδων ιών κεφαλών καί τών ώμων αυτών. Παρά 
τισι δέ τών Βησσών φυλαΐς επί τών μεταξύ τού Αίμου καί τής Ροδόπης 
δρέων οΐκούσαις φαίνεται οτι ή άγριότης έξηκολούθησε μέχρι τού πέμπτου 
μ. X.. αιώνος, εάν ή τοΰ Χιδωνίου έν τινι ποιήματι περιγραφή *) είναι άλη- 1

1) S i d o n i i y  ad Anthem ium 34 κέξής.
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θής’ διότι Ματ5 αυτήν νηπιόθεν ή χιών χαι οί πάγοι εσκλήρυνον τά μέλη των 
παίδων, ών οί πλειστοι, επινον αντί γάλακτος ιππειόν αίμα' μόλις δ’ αύξη- 
θέντες διηγωνίζοντο εις το άκόντιον και έφηβοι γενόμενοι έτρέποντο εϊς την 
θήραν των αγρίων ζώων’ είχον δέ τό δίκαιον του ξίφους ληιζόμενοι καί γη- 
ράσχοντες δεν ήσχύνοντο νά τελευτώσι τον βίον αϋτοχειριαζόμενοι.

§ 17) Ή  απιστία καί ή επιορκία των Θρακών ήτο παροιμιώδης. Δείγ
μα ταΰτης μνημονεύει ό ιστορικός 3Έφοοος τό δε;11) «Τούς μέν Θράκες ποιη- 
σαμένους σπονδάς προς τούς Βοιωιούς έπιθέσθαι νΰκτοιρ στρατοπεδεύουσιν 
όλιγωρότερον ως ειρήνης γεγονυίας' διακρουσαμένων δ’ αυτούς αΐτιωμένων 
τε άμα δτι τάς σπονδάς παρέβαινον, μή παραβαίνειν φάσχειν εκείνους' συν- 
θέσθαι γάρ ημέρας, νΰκτωρ δ’ έπιθέσθαι' άφ’ ού 5ή καί .την παροιμίαν εΐ- 
ρήσθαι ϋ·ρακία παρενρεαις'». Ωσαύτως κατά τι απόσπασμα τού Μενάνδρου 
διαμνημονευόμενον υπό τοΰ Σουίδα ελέγετσ: «Θράκες δρκια ούκ έπίστανται». 
Έκ τοϋ υπό τοΰ Ξενοφώντος εϊρημένου «καί δεξιάς δόντες καί λαβόντες άπ- 
ήλαυνον» 1 2 3) περί εαυτού τε καί τοΰ Σεΰθου τεκμαίρεται ότι ή παρά τοΐς Έλ· 
λησιν ειθισμένη χειραψία ως δρκον πίστεως 8) ήτο εν χρήσει καί παρά τοίς 
Θραξίν, Ή  μόνη αρετή πάντων εν γένει ιών Θρακών ήτο ή τοΰ θανάτου πε- 
ριφρόνησις, εξ οΰ επήγαζε τότε άτρόμητον έν ιαΐς μάχαίς καί ή μή φειδώ τής 
ζωής των, άποδεχομένοον τον θάνατον στωιχώτατα. Εντεύθεν προήρχετο καί 
ή μεγάλη αυτών προς αυτοκτονίαν ροπή, ή εις μαρτυρεϊται καί υπό του Ευ
σταθίου : «οί Θράκες έτοιμότερον θνήσκουσιν» 4). Ούτως οί Γέται, οΐ πάν
των μσχιμώτατοι οντες, ήψήφουν τήν ζωήν εν ταΐς μάχαις ούχΐ μόνον έξ αν
δρείας, άλλα καί έκ τής πίστεως δτι άποθνήσχοντες μεεέβαινον προς τον θεόν 
των Ζάμολξιν ,15), τ. ε. εις βελτίονα τοΰ επί γης βίον, δπερ ομολογεί καί ό 
αύτοκράτωο Ίουλιανός λέγων δτι άπέδνησκον προθύμως «ούχ ύπ5 ανδρείας 
μόνον τοΰ σώματος, άλλα καί ών έπεισεν αυτού; δ τιμώμενος παρ’ αύτοΐς 
Ζάμολξις Β). Έν γένει δέ ή περιφρόνησις τοΰ θανάτου υπό τών Θρακών απο
δίδεται υπό τοΰ Πομπωνίου Μέλα 7) εΐς τάς περί τοϋ θανάτου δοξασίας αυ
τών* διότι οί μέν έπίστευον δτι αί ψυχαί τών άποθνησχόντων πάλιν θά επα- 
νέλθθ)σιν εις τήν γην, οί δέ δτι δεν εξαφανίζονται μετά θάνατον καί αν μή 
επανέλθωσιν, άλλα μεταβσίνουσιν εις βελτίονα τήν επί γης ζωήν καί άλλοι 
οτι συναποθνηακουσι μετά ιών ανθρώπων καί ούτως ό άνθρωπος ησυχάζει 
απαλλασσόμενος τών βασάνιον άπαξ διά παντός : «alii redituras putant 
aninias, alii etsi non redeant, non exstmgui taraen, sed ad beatiora

1) Histor. Graec. fragm. τόμ. I, σελ. 241, fr. 30. Έκ τοΰ Στράβ. IX, 2, 4
2) Ξενοφώντος, Κ. Άν. VII, 3, 1.
3) Πρβλ. Σοφοκλέονς, Τραχιν. 1181, «εμβαλλε χεϊρα δεξιάν πρώτιστά μοι». 

Φιλοκτ. 813 «εμβαλλε χειρός πίστην». Ξενοφ, Κ/Αν. I, 6, 6. Ενριπίδου, Μήδ. 496.
4) ΕνοταΌ'., εις Διον. περιήγ. 304. 5) *Η ρ ο δ IV, 94,’Ίδε καί άνωτ. § 2.
6 ) Ίονλιανον, 327, Δ. 7) Pomp. Melae> II, 2.
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ansire, alii eraori quidem , sed id m elius esse quatn vivere». Ταΰτα 5s 
ξαζον, ούχί μόνον οι άνδρες, αλλά και αΐ γυναίκες' εκ τοΰτου άπερρεε και 

ειλικρινής αυτών πόθος νά σφαγώσιν επί τής πυράς τ ο ΰ  συζύγου των «πο- 
θανόντος και νά συνταφώσιν αΰτφ. Οΰτω δ’ ερμηνεύεται ευκόλως και ό θρή
νος τών Τραυσών κατά τήν γέννησιν τοϋ βρέφους, ή χαρά δέ αυτών, αΐ φδαί 
καί οι αγώνες πάντων τών Θρακών κατά τήν ταφήν τών νεκρών.

§ 18) Ή  πνευματική τών Θρακών κατάστασις ήτο λίαν ταπεινή. Πα
ραδείγματα τοΰτου μνημονεύει δ τε ’ Αριστοτέλης καί ό Πολΰαινος παρ’ ενίοις 
φΰλοις. Οΰτω τινές δεν ήδΰναντο ν’ άριθμήσωσι πλέον τών τεσσάρων : «Μό
νον 5’ άριθμονσι τών Θρακών γένος τι εις τέτταρα διά τό ώσπερ τά παιδία 
μή δΰνασθαι μνημονεΰειν επί πολύ, μηδέ χρήσιν μηδενός’ είναι πολλοΰ αυ
τούς» Ο· Ή  δέ αλογιστία και ή κτηνώδης άγνοια τών Κεβρηνίων καί Σκαι* 
βοών Θρακών έξικνεϊτο εις τοσοΰχον βαθμόν, ώστε έπίστευσαν δτι ό ΐερεύς 
αυτών ήτο δυνατόν ν3 άνέλθη διά ξύλινης κλίμακος είς τον ουρανόν, ήν ήρ- 
ξατο κατασκευάζων, όπως καταγγείλη αυτούς επ’ απείθεια εις τήν θεάν των 
Ήραν : «Παρά τοΐς Κεβρηνίοις καί Σκαιβόαις νόμος τής "Ηρα; τούς ιερείς 
ήγεμόνας εχειν. Έ ν  αύτοϊς ΐερεύς καί ήγεμών Κόσιγγας. Οΐ Θράκες ούκ έπει* 
θάρχουν. Ό  Κόσιγγας κλίμακας πολλάς καί μεγάλας ξυλίνας ήγειρε συνθεΐς 
άλλας επ3 άλλαις καί λόγος ήν ώς εΐς τον ουρανόν άναβήσεται κατερών προς 
τήν Ήραν τών Θρακών ώς άπειθούντων. Οΐ δέ οια δή Θράκες ανόητοι καί

:ρΙ των ηθών καί εθίμων τών αρχαίων Θρακών

άλογοι δείσαντες τήν εΐς ουρανόν τοΰ ήγεμόνος άνάβασιν ικετέυσαν καί ώμο· 
σαν ή μήν ύπακοΰσεσθαι πάσιν αύτοϋ τοΐς προστάγμασιν» 2).

3Αλλά καί ή υπό τοΰ Ηροδότου μνημονευόμενη άλαζονία αυτών δεν 
είναι άμοιρος διανοητικής ήλιθιότητος: «ούτοι οΐ αυτοί Θρήικες καί προς 
βροντήν τε καί αστραπήν τοξεΰοντες άνω προς τον ουρανόν άπειλέουσι τφ 
Θεφ ούδένα άλλον θεόν νομίζοντες εΐ μή τον σφέτερον» 3). Ά φ 3 ετέρου δέ 
προς άνάπτυξιν εαυτών ούτε γραφήν ιδίαν οΰτε γραπτήν γλώσσαν είχον. 
Τοϋτο έκφαίνεται καί έκ τών μέχρι νΰν άνακαλυφθεισών επιγραφών, αΐτινες 
είναι ελληνικάί, Ιν δετή Μοισία καί λάτινικαί, καί έκ πάντων τών νομισμά
των τών Θρακών βασιλεών, άτινα φέρουσιν ελληνικός έπιγραφάς, προς δέ 
καί Ικ τοΰ δτι ούδεμία μνεία γίνεται ύπ3 ούδενός τών τε Ελλήνων καί τών 
Λατίνων συγγραφέων περί θρακικής γραφής ή γραπτής γλώσσης δι3 ελληνι
κών γραμμάτων. "Οθεν καί ή νομιζομένη εν θρακική γλώσση δι3 ελληνικών 
γραμμάτων επιγραφή επί τής ψηφιδος χουσοΰ δακτυλίου, άνακαλυφθέντος 
εντός χώματος έν τφ άνφ λεκανοπεδίφ τοΰ "Εβρου, ή διαφοροτρόπως άνα- 
γνωσθεΐσα καί έρμηνευθεΐσα υπό πολλών, ών αΐ έρμηνεΐαι δεν συμφωνοΰ- 
σιν άλλήλαις, είναι καθ3 ημάς ελληνική καί ώς τοιαΰτη άνεγνώσθη καί ερ- 
μηνεΰθη. Είναι δίστιχος έν ήρωικφ δακτυλικώ εξαμέτρφ συντεθεΐσα υπό

1) Άριστοτέλ. t X V } 3, 2) Ηολναίνου, VII, 22. 3) 'Ηροδότου, IV, 94.
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Θρακός έν μειξοβαρβάρφ ελληνική γλώσση, ώςέλάλει ούτος προφανώς αυτήν1)'
Περί της αγραμματοσύνης τών Θρακών ό Αιλιανός λέγει: *). «των αρχαίων

άλλ" άλλως τούς μύθους αυτού καταψεΰσασθαι κατά τον Άνδροτίωνα».

Χρυσοστόμου εν τινι ρητορικφ λόγφ έκφωνηθέντι εν τφ Γοτθικφ της Κων-

δέον νά ύποληφθή ώς ρητορικόν σχήμα. Τό δέ μνημονευόμενων έν τφ βίφ 
τοΰ μοναχού αγίου Θεοδοσίου (526 μ.Χ.) υπό Συμεώνος τον μεταφραστούν

νος ιή σφειέρφ φωνή τφ κοινφ Δεσπότη τάς εύχάς απεδίδου»*) πάντως δη-

προσευχάς, πιθανώς άγραφους. "Αλλως τε κατά τούς χρόνους εκείνους και οΐ 
Βησσοι ήσαν εντελώς έξηλληνισμένοι, τού χριστιανισμού διαδοθέντ.ος παρ’

Annuaire de la bibliotheque nat. a Plovdiv, σελ. 97— 112, et 1926—27.—Πάλιν 
περί τής επί τοΰ δακτυλίου έκ τής κώμης Έζέροβο επιγραφής. “Απάντησις εις κριτι
κήν τοΰ καθηγητοϋ Βεσεβλήεφ, διασαφήσεις, προσθήκαι, βουλγαριστί, έτ. 1930, σ. 39, 
εις 8ον, Plovdiv (Pak za nadpissa virhou pristena et celo Ezerovo. Otgovor 
na kritikata ot Dr v. Beschevliew, objasnenia, dobavki).—Περί τής γλώσσης τών 
Θρακών, έν τοΐς Θρακικοΐς “Αθηνών, τόμ. Γ',έτ. 1932, σελ. 181-235.—Ή  γλώσσα τών 
Θρακών, IV. 5Ανδριώτη, δημοσίευμα ύπ5 άριθ. 20 Έταιρ, Θρακ. Μελετών 1953.

2) Αιλιανον, ποικ. Ιστορ. VIII, 6. 3) Ovidii,, ex Ponto, IV, 13, 19.
4) "Ιδε, Μνρτίλου Άποοτολίδον, περί Θρακών, Θρακικά, τ. I, ετ. 1928, § 9.
5) Patrolog. Graec. EXIII, 501, εκδ. Migne, Paris.
6) Αυτόθι, CXIV, 505. 7) Αυτόθι, XVII, 592.

φασι Θρακών μηδένα έπίστασθαι γράμματα, άλλα και ένόμιζον αϊσχιστον 
είναι πάντες οι την Ευρώπην οΐκούντες βάρβαροι χρήσθαι γράμμασιν,.. έν· 
θεν τοι καί τολμώσιν λέγειν μηδέ τον "Ορφέα σοφόν νενέσθαι Θράκα οντα,

Ό  "Οβίδιος κατά την έν Τόμοις υπερορίαν του εξέμαθε την γλώσσαν 
τών Γετών καί Ιφιλοτέχνησεν έν αυτή προς τιμήν τοΰ Αύγουστου ποίημα 
οπερ δυστυχώς άποόλετο :

«A h ! pudet et Getico scripsi sermone libeilum 
structaque sunt nostris barbara verba modis».

“Ολως δέ αμφίβολον είναι, άν αί θεΐαι Γραφαί-μετεφράσθησαν εις την

ζήσαντος κατά τον δέκατον αιώνα, δτι έν ενί ιών τεσσάρων πάρεκκλησίων 
μονής τίνος έν Παλαιστίνη παρά τφ "Ιορδάνη ποταμφ «τό τών Βησσών γέ-

λοΐ ούχί την εκκλησιαστικήν ακολουθίαν, άλλ’ άπλάς και συντόμους τινάς

1) ”Ιδε : Μυρτίλον Άποστολίδσυ, I/inscription de la langue du V. Ezerovo,



ιών ήθών καί εθίμων των αρχαίων βρακών 77

H § 19. Ή  μουσική και ή ποίησις, ώς και η δρχησις, παρά τοϊς βαρβά- 
||-;κάΐά τους ιστορικούς χρόνους Θραξι δεν ησαν άγνωστα, διότι ταΰτα 

|||* ούδεν'ι λαφ, εν οΐφδήποτε πνευματική καταστάσει διατελούνιι, καί εν 
^|Ίτΐ rfj νηπκοδεστάτη καί βαρβαρωτάτη, έλλείπουσιν. ’Ανέκαθεν δ αν- 
|ώπο; ύπ’ ενδομύχου ανάγκης κινούμενος Ικδηλοΐ τα καταπλημμυρούντα 

Ι^καρδίαν του ευχάριστα η δυσάρεστα συναισθήματα διά τού λόγου, τού 
|ΐους καί της ρυθμικής κινησετος. 'Η δέ φιλομουσία των προϊστορικών καί 
Ιύθδλογουμένων Θρακών, οΐτινες από της Πιερίας παρά τ<ρ Όλύμπω με- 
·ηνεγκον την λατρείαν των Μουσών είς την Ελλάδα και παρ’ οις διέπρεψαν 
H μυθολογούμενοι άοιδοί Όρφεύς, Μουσαίος, Θάμυρις, Εύμολπος καί Φι* 
Ιμμων, δμολογεΐται υπό των Ελλήνων από τοΰ ‘Ομηρου ήδη 1 2). Αΐ περί 

pjg φιλομουσίας όμως των ιστορικών Θρακών είδησεις είναι ολίγαι, έξ ών 
ίκάζεται δτι ή μουσική παρ* αύτοΐς διετέλει έν πρωτογόνφ καταστάσει.

Κατά τον ιστορικόν Θεόπομπον «οί Γέται κιθάρας εχοντες καί κιθαρί-, 
ξάντες τάς έπικηςιυκείας ποιούνται» 3), δπερ επαναλαμβάνει καί δ Jordanes 

Αφηγούμενος8) δτι ο! Ιερείς τών Γετών, οίτινες εκαλούντο ευσεβείς, πολιορ- 
ΐουμενης υπό τοΰ Φιλίππου της ’Οδησσού έξήλθον άνοιχθεισών τών πυλών 
εής πόλεως λευχειμονοϋντες καί κιθάρας εν ταΐς χερσί κρατούντες προς συ- 
/άντησιν τού εχθρού, παρακαλούντες άμα τούς θεούς των ν’ άποκρούσωσι 
τούς Μακεδόνας. Ούδεμία αμφιβολία οτι οΐ ιερείς τών Όδησσιτών, δσον καί 
δν ύποτεθή οτι οι κάτοικοι της πόλεως άνεμείχθησαν μετά τών περιοικοΰν- 

yytov Γετών, κιθαρίζοντες εμελπον ελληνιστί, διότι ησαν “Ελληνες διαφυλά» 
Ιμάντες τον Ελληνικόν χαρακτήρα των καί βραδΰτερον έτι Ιπ’ αυτής τής ρω· 

μαιοκρατί.ας, ώς δηλοϋται εκ τών έπιγραιρών, ιδιωτικών τε καί επισήμων, 
τής ’Οδησσού ούσης αποικίας τών Μιλησίων 4), ής τά Ελληνικά νομίσματα 
αργυρά και χαλκά ώς αυτονόμου πόλεως χρονολογούνται από τοΰ 200 π. X» 
“Ωστε ενταύθα πρόκειται περί Ελληνικής καί ούχί Γετικής μουσικής, πιθα
νώς μόνον ληφθέντος υπό τών Όδησσιτών τού έθους τής επικηρυκείας προς 
τούς πολεμίους παρά τών Γετών.

Ό  Ξενοφών μνημονεύει επινίκιον έν τοϊς χοροΐς φδήν, καλουμένην Σι- 
ΐάλκης5 6), ήτις κατά- τον Gruppe c) ήδετο προς τιμήν τού Απόλλωνος, ού το 
έπώνυμον Σιτάλκης (φύλαξ τού σίτου) εισήχθη εις την Θράκην υπό τών Έλ* 
ληνών άποίκων καί από τού πέμπτου π. X. αΐώνος άπαντα καί ώς δνομα βα*

1) ”Ίδε, Μνρτίλον ’ Α&οοτολίδου, ένθα άνιοτ. § 5.
2) Θεοπόμτΐου, fr. 209, Histor. Graec. τόμ. L
Β) Jordanis, Getica, X , 65.
4) Στράβωνος, VII, 6, 1. Σκύμνον, 748, Σκνλακος, Λεριπλους § 67. Geogf. 

ininores Graeci, τόμ. I, έκδ, Didot, Paris.
5) Σενφωντος. K. 3Αν. VI, 1, 5. *Ιδε καί ανωτέρω § 10.
6) Gruppe, Grieclnsclse Mythologie, 1829, σημ. 1.
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σιλέων '}, κατά δέ τον Fries s) ήδετο προς τιμήν τού Σιτάλκου, Θρακικον 
τοΰ φωτός θεού. Κατά χόν Kazarow 1 * 3) μνημονεύεται ώσαύτοχς φδή καί χο 
ρός Ζάμολξις, έχων τό όνομα άναμηχαβητήτως εκ τοΰ ί)εοΰ των Γετών Ζα- 
μόλξιδος. Έπί των νεκρών αι γυναίκες ήδον έλέγους ή παιάνας ή μάλλον έπι 
φωνήματα θρησκευτικά', προς αυλόν, καλούμενους υπό των Θρακών κατά τόν 
'Ησύχιον τορέλλη, υπό των Ελλήνων δέ κατά τόν Στράβωνα τιτανιαμυς. 
«κατά μίμησιν τοΐς εν παιάσι φωνής» 4).

Περ'ι των μαγικών επφδών, δι5 * * ών οΐ Θράκες εΟεράπευον τάς ψυχάς των 
νοσοΰντων ϊκετεύοντες τόν χθεόν Ζάμολζιν, μνημονεύει δ Πλάτων 5). 'Ωσαύ
τως καί ό Ευριπίδης e) μνημονεύει φάρμακον γεγραμμένον εν Θρακικαΐς σ«- 
νίσιν υπό τοΰ Όρφέως, τοητο όμως θεωρητέον επινόημα των ’Ορφικών, εις 
οΰς άποδοτέα καί τά εν μεταγενεστέροις χρόνοις αποδιδόμενα εις αυτόν ποιή
ματα. Ό  δέ Αρριανός «και Θράκην τινά ιστορεί νύμφην σοφήν άμφί έπφ- 
δάς. τε καί φάρμακα καί υϊαν τά μέν έκλύσαι των παθημάτων φαρμάκοις, τά 
δέ εργάσασθαι» Γ). Εννοείται όχι αϊ τοιαύτοα μαγικαι έπφδοί ούδεμίαν ποι
ητικήν καί μελικήν αξίαν έκέκτηντο οΰσαι οΐαι αι νΰν χών μάντεων καί μα
γίσσων. Μουσικά έγχορδα όργανα Θρακικής προελεύσεως ένομίζοντο υπό των 
Ελλήνων ή μάγαδις8) κ·αΐ έτερόν τι ανώνυμον, όπερ μετεχειριζοντο κατά τόν 
Αθήναιον 9) οΐ των Θρακών βασιλείς έν τοΐς συμποσίοις, πιθανώς δέ καί ή 

νάβλη, ή σαμβνκη καί ή βάρβιτος κατά τόν Στράβωνα i0).
§ 20. At σωματικαί των Θρακών ιδιότητες όμοιάζουσί πως προς τάς 

ίδιαζούσας καί εις τούς Σκύθας καί τούς Γερμανούς.Ό Γαληνός εις τά τρία 
ταΰτα έθνη καί εις τούς Κέλτας απέδιδε «ψυχρόν καί υγρόν δέρμα» καί διά 
τούτο «μαλακόν τε καί λευκόν καί ψιλόν τριχών»11). Κατά τόν ’Αριστοτέλη ν19) 
ήσαν οι Θράκες καί οι Πόντιοι Σκύθαι ενΰ’ύτριχες, κατά δέ τόν Ξενοφά- 
νην 1S) τινρροϊ καί γλαυκοί, διότι τοιούτους παρίστοτν έν ταις είκοσι τούς 
θεούς των. Ό  Θεοδώρητος 14) ονομάζει £ρν&ρους χοής ανδριάντας των τθεών 
των Θρακών πεποιημένους κατά τό χρώμα τού λαού, όπερ καί δ Julius

1

1) Σιτάλκης βασιλεύς των Όδρυσών υιός τοΰ Τήρου κατά τό δεύτερον ήμισυ
τοΰ πέμπτου π. X. αίώνος. Σύμμαχος των ’Αθηναίων. Κατά τόν Άριστοφάνην (Ά - 
χαρνεΐς 144) ήτο τοσοΰτον φιλαθήναιος, ώστε εγραψεν επί των τοίχων των ανοικτό, 
ρων του «Αθηναίοι καλοί». 2) Tries, Studien zur Odyssea, I, 259.

3) Kazarow G-, έν τή έπετηρίδι τοΰ έν Σοφία πανεπιστημίου, τόμ. III, 162.
4) Στράβωνος, VII, fr. 40- 5) Πλάτωνος, Χαρμίδ. V.
6) Πύρισζΐδον, ’Άλκηστ. 967. 7) Άρριανοΰ, fr. 37. Hist. Graec. Ill, 593.
8) ΙΙολνδεύκονς, IV, 61. 9) *Α&ηναίου, Δειπν. X IV , 337α.

10) Στράβωνος, X, 3, 17.
11) Γαληνού, περί κράσ. II, 8.
12} Άριαζοτέλονς. περί εΐδ, ζώων, V, 1.
13) Κλήμεντος, Στρωματ. VII, 4. Πρβλ. καί ίΟραζίον, ώδ. III, 9, 9. «Thrassa

Chloe flava». 14) ' Theodoreti, Therap. 111, 519,
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|||irmicus έπι βέβαιοί: «omnes in Thrada rubri procurantur» J), ένφ 
|||όκειμένου περί τών Γερμανών προσθέτει δτι ήσαν ?-ενκοι «candidi». Ό  
fpClaudianus s) λέγει on οι Γέται ήσαν «flavi», οϊ δέ Σκυθικοι

ϊί πάντες βα&ντριχες. Έκ τουτιον έπεται δτι οΐ Θράκες δεν είχον όλοτε- 
Ι^ς τά αυτά χαρακτηριστικά προς τούς'βορείους λαούς' ωσαύτως δέ ουδέ 
πάντες, ώς φαίνεται', εΐχον προς άλλήλους τά αυτά, διότι πολλά φϋλα διέφε* 

ί|αν άλλήλων. Ό  Hirt παρατηρεί 3) δτι οΐ επί των αγγείων άπεικονιζόμενοι 
ϊκε: έχουσι την κόμην μέλαιναν, ένφ δ Ηενοφάνης, ώς προερρήθη, καλεΐ 

ΙΐΙπους πυρροΰς* εντεύθεν εικάζει on οΐ υπό ιών αρχαίων μνημονευόμενοι 
φακτηρισμοί άναφέρονται πιθανώς εις τους εύγενεΐς και τους άρχοντας,

, δέ πολύς λαός εΐχεν άλλα χαρακτηριστικά. Φαίνεται δμως δτι τά αρχικά 
αυτών χαρακτηριστικά ήλλ,οιώτθησαν σύν τώ χρόνφ ένεκα της χρονιάς καί συ- 

<̂ έχοΰς προς άλλα φϋλα επιμειξίας.
:Την κόμην οΐ Θράκες η προσεδενον επί της κορυφής της κεφαλής εις 
ϊύλον κείροντες τό λοιπόν μέρος, δθεν καί τό παρά Θεοκρίτφ θρακιστί 

Ρέ-ίίαρμαι» *) η έκτένιζον προς τά όπΐσω, όπως οΐ παρ* 5 Όμήρφ μνημονευό
μενοι «όπισθεν κομόοντες *Άβαντες» 6). Παρά τφ Όμηρφ καλούνται άκρό- 
‘φομοι Β) καί παρά τφ Πολυδεΰκει άκροκόμαι 7), παρά δέ τφ κωμικφ 3 9Α* 
ί&ΐΐξανδρείδϊ] αιχμή ροκά μαι Β), οπερ προφανώς σημαίνει οτι έτρεφον μακράν 
%ωζι άλλα ρυπαράν καί άκτένιστον κόμην. -Παρά τφ Όβιδίφ °) οΐ Γέται πε* 
''φιγράφονται ώς τρέφοντες μακράν κόμην καί πώγωνα, άτινα ουδέποτε ήγ- 
γισε ψαλίς. Αί Θράσσαι εκοπτον την κόμην των εις ενδειξιν πένθους 10 *), ώσ- 
περ «ΐ Θεσσιχλαί u) καί σήμερον εν χισι κώμαις αΐ Κρήσσαι, αϊτινες άποθέ- 
.ίουσιν αυτήν επί τοΰ τάφου τελευτήσαντος προσφιλούς συγγενούς 12).
Λί Ή  έκτομή ύπελαμβάνετο παρά τοΐς Θραξίν ΰβρις δεινή κατά την μαρ* 
;,τυρίαν τοΰ Άριστοτέλους λέγοντος δτι δ Άδαμας «άπέστη Κότυος διά τό 
;Ιίΐτμηθήναι παΐς ών ύπ’ αυτού, ώς ύβριΟμένος» 13), ή δέ άλληλοκτονία κα- 
;;τάκριτος κατά τόν Δημοσθένην, «ούκ δντος νομίμου τοΐς Θραξίν άλλήλους 
,άπθκηννΰναι»Η). Οΐ Θράκες ήσαν μακρόβιοι, όπερ ώφείλετο κατά τόν Μαρ* 

ίχελλΐνον εις τό υγιεινόν τής χώρας των κλίμα, τήν απλήν καί φυσικήν τρο- 
λφήν και τόν κατά φύσιν  β ίο ν 15) / 0  βασιλεύς Τήρης II άπέθανε κατά τόν Θεό*

1) Firmici, I, 1. 2) Claudiani, Raptio Proserpinae, II, .65.
3) Hirt, Indogermanen, II, 594. 4) Θεόκριτου, XIV , 46.
5) ‘Ομήρου Ίλ. Β, 542-και Εύστα&ίου εις Διονυσ. 520,
6) ‘ Ομήρου Ίλ Δ, 533, 7) Πολυδεύκονς, II, 28.
8) "ΑΘ'ηναίον, Δειπν. IV, }31. "ISs καί ανωτέρω § 10.
9) Ovidii, Tristia καί ex Ponto. 10) JΑ&ηναίου, Δειπν. XII, 524ο.

11) Εύρυτίδον, "Αλκηστ. 427 καί eΟμήρου Ίλ. ψ, 144.
12) Σακκελαριάδου, έ·ν9·α άνο)τ. σελ. 251, 13) *Αριοζοτέλους, πολιτ. V, 8*
14) Δημοοϋ'. κατ’ Άριστοκράτους, 169. 15} Marcellint, X X V II, 4, 10.
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φραστον *) εν ηλικία 92 ετών. Μεταξύ 8έ των υπό τού φλέγοντος συγχατα-|: 
ριθμουμένοον μαχροβίων πέρα των 100 ετών κατά τόν δεύτερον μ.Χ. αιώνα 
μνημονεύονται πολλοί Θράκες 1 2 3 4), εάν κρίνωμεν έκ των παρατιθέμενων δνο- 
μάτων. 'Ότι δέ κΐχι καλοί και εύπλαστοι έφηβοι Θράκες ύπηρχ,ον ομολογεί- 
αυτός δ Ξενοφών 3), δ εραστής τού χαλοΰ, άναφέρων την σωτηρίαν έφηβου 
έχ των κομισθέντων προς τόν Σεύθην αιχμαλώτων, ον ητησε και έλαβε δώ· 
ρον παρά τού βασιλέως δ Όλύνθιος Έπιγένης, διότι ηράσθη τού νεανίσκου 
διά τό κάλλος αύτοΰ *).

m
ι

1) Θεοφράατον, fr. 284.
2) Historico Graec. fragmenta, τόμ. Ill, σελ. 609.
3) Ξενοφωντος, Κ. “Αν. VII, 4, 7 καί έξης.
4) Περί των ηθών καί εθίμων των Θρακών έπιθι καί Tomaschek, Die alten 

Thrakes I, ubersicht der Stamme, Wien, έτ. 1893—94. — Kazarozv Cr, Σχεδιά
γραμμα της Ιστορίας καί των ηθών των αρχαίων Θρακών, βουλγαριστί, έν τη Ιστο
ρική βιβλιοθήκη, έτ. 1928, τόμ. I, καί τά έθιμα των αρχαίων Θρακών (Bitit na sta- 
riti Thraki), έν τη συλλογή τής Βουλγαρικής ακαδημίας, τόμ. I, έτ. 1913. — Σα- 
κείλαριάδον, Κ. Σ. Πόλεις καί Θέσμια Θρακών εν τή άρχαιότητι, I, έτ. 1929, σελ;: 
238—253,—Κουρτίδου Κ .,  Ιστορία τής Θράκης, I, έτ. 1932, σελ. 314—351.—Σαμο
θράκη Ά χιλ ,, 'Ιστορία τής Θράκης, I, έτ. 1939, σελ. 123— 131.
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Δ. Θ. τ. καθηγητοϋ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ! ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ 434 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ

Γ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟ ΥΠΟ ΛΕΩΣ ι )

||κ; ΕΙσαγωγικά. Πρώτος επίσκοπος της επισκοπής Άδριανουπόλεως άνα- 
ΐΙφέρεται ό Εύτρόπιος (828— 882). Ή  εκκλησιαστική αυτή επαρχία ητο, άρ* 
ί'/χικώς, μία των ες Μητροπόλεων της Εξαρχίας της Θρακ.ικής Διοικήσεως, 

τδ όνομα Αιμιμόντου. Άπό τοΰ 451, ύπήχθη υπό την άμεσον δικαιο
δοσίαν τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τό 1923, διά της μετανα- 

στεΰσεως των χριστιανών της έδρας αυτής, τής ’Αδριανουπόλεως, καί δία
ν άλλων πόλεων καί χωρίων, εις διαφόρους πόλεις καί χωρία τής έλευ- 

ς Θράκης καί αλλαχού τής Ελλάδος, ή Μητρόπολις κατηργήθη. Τό δέ 
;/|γ Θράκη έναπολειφθέν τμήμα αυτής απετέλεσε, μετά διαφόρων χωρίων των 

επαρχιών Λιτίτσης καί Διδυμοτείχου, καθώς καί νέων χωρίων καί συνοικι
σμών, την προσωρινήν Μητρόπολιν Νέας Όρεστιάδος. Τότε, ό τελευταίος 
'^Μητροπολίτης Πολύκαρπος Βαρβάχης έπωνομάσθη ’Αδριανουπόλεως καί Ό - 
σρεοτιάδος, εδρευων κατ’ άρχάς εις τό Καραγάτς, τήν παλαιόν Όρεστιάδα. 
^Φιλοξενηθείς δε επ’ ολίγον καιρόν έν Διδυμοτείχου, μετέβη.μετά τήν κατάλη*. 

ψιν και τοΰ Καραγάτς υπό ιών Τούρκων καί έγκατεστάθη εις τήν νέαν έδραν 
του, τήν Νέαν ’Ορεστιάδα, ΐδρυθεΐσαν ιό 1924. Τέλος, μετατεθέντος,. τοΰ 
Πολυκάρπου εις τήν Μητρόπολιν Χίου, κατηργήθη καί.ή προσωρινή Μη
τρόπολη Νέας Όρεστιάδος, 12 Φεβρουάριου 1931, συγχωνευθεΐσά μετά τής 
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου. Ό  δέ Μητροπολίτης Διδυμοτείχου έπωνομάσθη 

Ιεκιοτε Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος. Ό  Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως 
'Εφημίζειο ώς «ΰπέρτιμος καί ’Έξαρχος παντός Αιμιμόντου». (Ίδέ έκτος άλ
αλων σχετικών εις τούς καταλόγους Σάρδεων Γερμανού καί Μιλτιάδου Στα- 
,,μοΰλη, «Θρακικά», τόμ. ΣΤ' 39—45, ΙΔ' 71—77, εις ήμέτερα είσαγωγμίά 
- καί άλλας λεπτομέρειας των επαρχιών Διδυμοτείχου, Όρεστιάδος, Λιτίτσης, 
Ήρακλείας κλπ.).

Διάφοροι έηισκοηαί τής εκκλησιαστικής ίηαρχίας *Αδρ)Λ0λεως

„ . , 'Η εκκλησιαστική περιφέρεια : τής Άδριανουπόλεως είχεν υπό τήν δι
καιοδοσίαν αυτής απ’ αρχής μέχρι σχεδόν τών τελευταίων δεκαετηρίδων, όπως 1

1) Συνέχεια έκ τρυ ΙΗ '  καί ΙΘ ' τόμου.
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I

και άλλαι μεγάλαι επαρχίαι, πολλάς και διαφόρους επίσκοπός. Προ τού λοι-ί 
πόν εΐσέλθωμεν εις τάς λεπτομέρειας τη; παλαιάς ταυτης και μεγάλης επαρ
χίας, και μάλιστα επί τη βάσει τοΰ ΰπ’ αριθμόν 434 φακέλλου της Βιβλίο 
θήκης τής Βουλής, ιθά άναγράψωμεν γενικά τινα περί των εν λόγφ επισκο-1 
πών, κατ’ αλφαβητικήν σειράν.'

1) Άγαμουίΐόλεως. Ή το, κατ’ άρχάς, μία των επισκοπών τής Άδριιν·; 
νουπόλεως. Έτιμήθη, προσωρινώς, τον 14ον αιώνα, εις Μητρόπολιν. Γίε-| 
ριέπεαεν, όμως, εΐς την προτέραν αυτής, πάλιν, επισκοπικήν τάξιν. Περιελ'|; 
θοΰσα εν χηρεία, εχρημάτισε, διά λόγους καιρικούς, επί τι διάστημα (Φεβρ. 
1389) προσωρινή έδρα τοΰ Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως. Καιρικοί λόγοι 
είναι τά κατά τήν υπό των Τούρκων άλωσιν τής Άδριανουπόλεως και τής 
περιφέρειας αύιής διαδραματισθέντα γεγονότα. 'Ο κατάλογος τοΰ Μ. Στα*.® 
μοΰλη γράφει διά τούς ύπ’ αριθμούς 40 και 41, κατ’ αυτόν, Μητροπολίτας 
Άδριανουπόλεως τά έξης: «40), Πολύκαρπος 1360 —1361, οτε ήχμαλωιίσθη. 
υπό των καταλαβόντων αυτήν (Άδριανούπολιν), μέχρι 1380...41). Ματθαϊος- 
1380—-1389» (Ιδέ «Θρακικά», τόμ. ΙΔ\ 1940, σελ. 73). Τό 1760, αποσπά·:; 
σθεΐσα, ή επισκοπή Άγαθουπόλεως, από τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως,^ 
προήχθη εΐς '’Αρχιεπισκοπήν. Συνηνώθη, ομω:, τον Μάϊον τοΰ 1808, μέ τήν 
Μητρόπολιν Σωζοπόλεως. Άποσπασθεΐσα, 5έ, και άπ8 αυτής, ετιμήθη εΐς- 
Μητρόπολιν, τον Φεβρουάριον τοΰ 1813. Άλλ’ ήνώθη, εκ δευτέρου, μέ τήνή 
Σωζόπολιν, τον Μάϊον τοΰ 1830, υφιστάμενη, εκτοτε, μετ’ αυτής, ώς μία- I 
Μητρόπολις Σωζοαγαθουπόλεως. Καί ή διπλή, όμως, αύ'τη επαρχία είχε παύ 
σει νά ΰφίσταται, από πολλών ετών, διά τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον, ό·Ά 
δέ τελευταίος αυτής Μητροπολίτης Δωρόθεος (29 ’Ιανουάριου 1904— 11 Ίου*ς|4 
λιου 1917) μετετέθη αλλαχού* (ιδέ «Θρακικά» τόμ. Η'σελ. 111— 120, 161- ί 
153* τόμ. ΙΔ'σελ. 65—68, 71—77, 171 — 173, και επισκοπήν Σωζοπόλεως)ί

2). Άγχιάλον. Ή το επισκοπή, υποκείμενη, άρχικώς, tfj Μητροπόλει 
Άδριανουπόλεως. Εμφανίζεται, έ'πειτα, πιθανώς, από των μέσων τοΰ ε' αΐώ· 
νος, ώς ’Αρχιεπισκοπή, υπό τήν άμεσον δικαιοδοσίαν τοΰ Πατριαρχείου Κων*̂  
σταντινουπόλεως. Άπο των αρχών τοΰ ι αΐώνος, εξέλιπεν, ή, μάλλον, συνη̂  * ’ 
νώθη, μέ τήν ’Αρχιεπισκοπήν Μεσημβρίας. "Οταν ή Αρχιεπισκοπή Μέση μ*; 
βρίας προεβιβάσθη, (τέλος ιβ’ αΐώνος), εΐς Μητρόπολιν, ή Άνχίαλος επανεϋρεϊ 
τήν προτέραν αυτής αρχιεπισκοπικήν αξίαν. Άργότερον, ίσως τέλη ΐοΰ iS'ljg 
αΐώνος, προήχθη εΐς Μητρόπολιν. *0 Μητροπολίτης αυτής έφημίζετο, ως, 
«'Υπέρτιμος και ’Έξαρχος Μαιιρης Θαλάσσης». Τελευταΐον Μητροπολίτην, Γ 
είχε ιόν τέως Γάνου καί Χώρας Κωνσταντίνον, εκλεγέντα τό 1909, μετά τον 
θάνατον τοΰ οποίου, 10 ’Ιουλίου 1923, ή επαρχία εμεινεν άνευ άρχιερέως.
Εΐς τά ανωτέρω προσθέτομεν, οτι πρώτος επίσκοπος τής επαρχίας ταυτης 
ύπήρξεν 6' «Σίοτάς, 170», ως αναγράφει ό Άδαμ. Διαμαντόπουλος^ και ότι·1§!\ 
«τφ 1369 εδόθη, κατ’ επίδοσιν, ψήφφ συνοδική, τφ...μητροπολίτη Μεσημ
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βρίας και Άγχιάλου και ή...Μητρόπολις Βάρνης». (Ιδέ «Θρακικά», τομ. β  
ΐ;β7—180, ΙΔ', 68—71", Η' 120— 125, 1Δ\ 138).

3) . ’Αρκαδιουπόλεως. Έ ξ όσων έγράψαμεν περί της επισκοπής ταυ- 
της εΐς τά περί τής επαρχίας 'Ηράκλειας («Θρακικά», τόμ. 18, σελ. 92), έπα- 
ναλαμβάνομεν, ένταΰθα, τά εξής : "Οτι είναι, ίσως, ή λεγάμενη επισκοπή 
Βουκέλλου ή Βουκέλλων καί Βεργουλών ή Βεργοΰλε, εξ οΰ και τό κατόπιν 
μέχρι τοΰδε γνωστόν ονομα (Λουλέ Βουργάζ—Πύργος), κοινώς Λ. Μπουρ- 
γάξ. Ή  επισκοπή αΰτη, οΰσα αρχαία και υπαγόμενη εις τήν Μητρόπολιν 
'Ηράκλειας, ήτο συνηνωμένη μετά τής επισκοπής Βιζΰης. ’Από τοΰ Στ' αΐώ
νος φέρεται ώς αρχιεπισκοπή (τής έπαρχίας=Διοικήσεως, εξαρχίας Ευρώπης) 
υπό τό Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως.Έπι δέ Ίσαακίου τοΰ ’Αγγέλου 
(1186 —1196), ώς Μητρόπολίς, υφιστάμενη μέχρι τών μέσων τοΰ ιδ' αΐώνος. 
Παρεχωοήθη, έν τφ μεταξύ, (1315 —1317, 1375), ιή ’Αρχιεπισκοπή Μεσ* 
σήνης, λόγιρ έπιδόσεως (ιδέ «Θρακικά» ΙΔ', σελ. 87, 141). Μετά τήν τουρ
κικήν κατοχήν (1360), καταργηθεϊσα, συνεχωνεΰθη μετά τής Μητροπόλεως 
Άδριανουπόλεως» οΰχι καθ’ ολοκληρίαν, διότι μερικά χωρία αυτής παρέμει- 
ναν, ή, μάλλον, συμπεριελήφθησαν, εις τήν επαρχίαν Βιζΰης. (Ίδέ εις τά ήμέ' 
τέρα περί τών επαρχιών Βιζΰης, Ήρακλείας, καθώς καί «Θρακικά» τόμ. Στ' 
52, 53, 57* τόμ. ΙΔ'. 71, 86, 90, 94' 140).

4) . Βουκέλλου. Ίδέ, ανωτέρω, επισκοπήν Άρκαδιουπόλεως, καθώς 
και «Θρακικά», τόμ. Στ' 57·

5) . Βουλγαροφύγου. Κατά Μ. Σταμοΰλην αναγράφεται και ώς επι
σκοπή Βουλγαροφΰγης. Είναι δέ, κατά τον Γεώρ. Κονιδάρην, ή νΰν Βαβά 
Έσκι («Θρακικά», τόμ. ΙΔ ' 94).

6) . Δεβελτοϋ. Κατά τον Γ. Ααμπουσιάδην, ή επισκοπή αΰτη ήτο φαί
νεται, συνηνωμένη, τον Ε'. αιώνα, μετά τής επισκοπής Σωζοπόλεο^ς.

Βραδΰτερον, άποχοίρισθεΐσα ταυτης, άνυψώθη τον ιγ' αΙώνα, εις Α ρ 
χιεπισκοπήν, υπό τήν Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως, υπό τήν οποίαν έπη* 
γετο καί πρότερον. Κατά τον επίσκοπον Ναζιανζοΰ ’Ιγνάτιον Σαράφογλου, 
ή Δεβλετός εκαλείτο Δεβλέτου, ή Δεβλετοΰ ή Δεβλετλή Άγάτς, κοινώς Ζα
γορά. Απέχει δέ 10 ώρας τής Άδριανουπόλεως, (έκκλ. ιστορία. Βιβλ. Ε' 
κεφ. Θ' σελ. 186—187). Ημείς εΰρομεν και άνεγράψαμεν εΐς τήν παρού
σαν πραγματείαν μας χωρία μέ τό ονομα Δεβλετλή ή Ντοβλειλοΰ (Devle- 
tiu) ή Δεβλετλή Άγάτς εΐς διαφόρους επαρχίας, ένθα και παραπέμπομεν, 
καί τον αναγνώστην. Έξ αυτών, δέ, συμπεραίνομεν, οτι έγένετο, ίσως, σΰγ- 
χυσις δνομάτων, παραποίησις και ταΰασις. Δηλαδή : Δεβελτός και Δεβελτοϋ 
παρεποιήθησαν εΐς Δεβλετός καί Δεβλετοΰ ή Δεβλέτου, ταΰχα δέ εΐς τό τουρ
κικόν Δεβλετλή ή, μάλλον Νχοβλετλοΰ Devletlu (έκ τοΰ Devlet, ή Ντοβλέτ 
(τό ντοβλέτι—κράτος, δΰναμις), τό οποίον σημαίνει κραταιότατος (ό άνώτα-



f  Αρχιμανδρίτου N. βαφεί

τος αρχών, σουλτάνος, τίτλος, διδόμενος και εις μεγάλους πασάδες). (Ίδΐ 
«Θρακικά», τόμ. Β', σελ. 81, ΙΔ' σελ. 102),

7) Δρνζιπάρων. Κατέστη, τον Η' και Θ' αιώνα, ανεξάρτητος Άρχμ." 
πισκοπή, υπό τό ΠατριαρχεΤον Κωνσταντινουπόλεως. Κατηργήθη, δέ, πιθω 
νόν, κατά τάς βουλγαρικός εισβολάς. Κατά τον Γ. Ααμπουσιάδην, τά Δρυ- 
ζίπαρα εύρίσκοντο, ένθα νυν τό Καραστιράν, όπως γράφει, έν φ ή ορθή 
προφορά και γραφή τής λέξεως είναι Καρηστηράν. Ύπήρχον, μάλιστα, δυο 
χωρία μέ τό δ'νομα τοΰτο, ιό Μέγα (μεγάλο) Καρηστηράν και τό Μικρόν (μι
κρό) Καρηστηράν, τά όποια επανειλημμένως άναφέρομεν εις τήν μεγάλην ταυ- 
την πραγματείαν περί των εκκλησιαστικών επαρχιών τής Θράκης. (Ίδέ «Θρα
κικά», τόμ. Α' σελ. 280, ΙΑ' σελ. 111).

8) . Καράβου. Επισκοπή τής ’Αδριανουπόλεως. Κατά τον Ναζιανζοΰ
Ιγνάτιον Σαράφογλου «ό (επίσκοπος) Καράβου ή Καρπουδών. Κάρπα δέ ή 
Κάππα, τό πάλαι, ελέγετο ή χώρα, ήδη δέ κοινώς Χαψά. Μεταξύ Βιξύης και 
Ποργάζι, πόρρω τής ’Αδριανουπόλεως, ώρα; 4». Ίδέ, περαιτέρω, επισκοπήν 
Τζωϊδών. («Θρακικά», τόμ, ΙΔ *, σελ. 125 και 173. «Ταχυδρόμος» Κ)λεως, 
1903, άριί). 1487). *

9) . Μεσημβρίας, Ούσα, άρχικώς, Επισκοπή τής ’Αδριανουπόλεως, 
προήχιΐη, ίσως, από τοϋ ε' αιώνος, εις ’Αρχιεπισκοπήν, υπό τον Κωνσταν
τινουπόλεως. Άπό τών αρχών τού ι ' ’αιώνος, είχε συνενωθή μετ’ αυτής ή 
’Αρχιεπισκοπή Άγχιάλου, ήτις άπεσπάσθη, άργότερον, και άπετέλεσεν. ιδίαν, 
.πάλιν ’Αρχιεπισκοπήν, δταν, τέλη ΙΒ' αιώνος, ή Μεσημβρία έτιμήθη εις 
Μητρόπολιν. Τό 1368, έδόθη εις αυτήν ή Μητρόπολης Βάρνης καί τά πέριξ 
αυτής. Τον ΙΗ' αιώνα φέρεται Μητροπολίτης «Μεσημβριοβάρνης». Άπό 
Σεπτεμβρίου, δέ, τοΰ 1831, πάλιν, μέχρι του Ιανουάριου 1835, αι δύο επαρ- 
χίαι Βάρνης καί Μεσημβρίας ήσαν συνηνωμέναι προσωρινώς. Ό  Μητροπο
λίτης Μεσημβρίας εφημιζετο ως «Ύπέρτιμος καί "Εξαρχος Μαύρης Θαλάσ
σης». ’Από τού θανάτου τοΰ Μητροπολίτου Νικηφόρου, (21 Μαρτίου 1931), 
ή επαρχία παρέμεινεν άνευ άρχιερέως. («Θρακικά», τόμ. Η ', 152— 156. ΙΔ' 
137— 140.Ίδέ καί επισκοπήν Άρκαδιουπόλεως και επαρχίαν Βιξύης).

10) . Νίκης. Καλείται καί Νίκαιας (τής Θράκης). Άρχάς τοΰ 10ου αιώ* 
νος, προήχθη εις ’Αρχιεπισκοπήν, υπό τον Οικουμενικόν Πατριάρχην. Διετη- 
ρήθη, δέ, μέχρι τής τουρκικής κατακτήσεως. («Θρακικά», τόμ. ΙΔ' σελ. 148).

11) . Πέτρας. Κατά τον Μελέτιον Αθηνών, ήτο επισκοπή, υπό τήν Μη- 
τρόπολιν Άδριανουπόλεοις. («Θρακικά», τόμ. ΙΔ', 159— 160).

12) , Προβάτου. Κατά τον Γ* Κονιδάρην, ήτο επισκοπή τής Μητροπό- 
λεως Αδριανουπόλεως, μέχρι τέλους τοΰ ΙΣ'Γ' αιώνος. Άλλοι, άργότερον, 
αναγράφουν επισκοπήν, υπό τά ονόματα Proyadia, Probata, Προβάτου,.., 
τον 9ον αιώνα. («Θρακικά» ΙΔ' 161). Θά ίδωμεν, περαιτέρω, διάφορα χω
ρία, μέ τό ίδιον, ή, μάλλον, παρόμοια ονόματα, ελληνιστί και τουρκιστί.

—
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Εκκλησιαστικά ί έπαρχίαι της Θράκης

13. Σαράντα Εκκλησιών. Τμήμα της επαρχίας 'Αδριανουπόλεως', διε4 
ΙΙΙύβερνάτο, πνευματικώς, κατά τούς τελευταίους χρόνους, υπό τιτουλαρίων 
ΙΐΡασκόπων, βοηθών τοΰ Μητροπολίτου, με έδραν τάς Σαράντα Εκκλησίας. 
|^όν Μάϊον τοΰ 1906, άνεκηρύχθη εις ανεξάρτητον Μητρόπολιν. Ό  ίδρυτι- 
tip? τόμος αναγράφει, ότι άπετέλεσεν ιδιαιτέραν Μητρόπολιν τό τμήμα τοΰτο, 
^συγκείμενον ■■ έκ της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών καί τών χωρίων 
!&£Σκοποϋ,*1 έννας, Βοννάρ Χισσάρ, Σκεπαστόν, Εύκαρνον, Κουρούδερε, 
έ§&ιαντξηκλάρ, Κονγιούνδερε, Κογιοϋν Κιαβούρ, Πέτρας καί Σκοπέ*

ι...» Ύφίστατο, δέ, μέχρι τής ‘20ής ’Οκτωβρίου 1922. («Θρακικά», τόμ, 
g ;B '440—449, ΣΤΥ 114— 117).
Iff 14). Σκοπέλου* Ή το παλαιά επισκοπή τής Αδριανουπόλεως. Έπίσκο- 
Pfjtoc αυτής άναφέρεται, κατά Μ. Σταμοΰλην, δ ‘Άγιος και μάρτυς Ρηγΐνος 
fffto 344. Τιμηθεΐσα, προσωρινώς, εις Μητρόπολιν, μετά τό 1341, διελΰθη και 
§Υως επισκοπή, προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. (Μεγ. Έγκυκλο*
; - παιδεία Μακρή, ΚΑ' 950. «Θρακικά», Β', 443, ΣΤ' 122, και ΙΆ  170).1,0'
ffcC ' 15). Σωζοπόλεως. Ύπήγετο κατ’ άρχάς νπότήν Μητρόπολιν Άδρια·

νουπόλεως. «Πρώτος επίσκοπος άναφέρεται δ Πέτρος τό 3 2 5 » .  Έτι· 
Υμήθη εις Μητρόπολιν, επι ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Νέου (1328-1341), 

«Τώ 1 3 5 4 , Φεβρ. δ Πατρ (ιάρχης) Κάλλιστος εδωσε τφ Μητρ (οπο- 
ΥΆίτη) Πηγών (Βρύσεως—Βουνάρ Χισσάρ!) τήν Μητρόπολιν Σωζοπόλεως».

Τον Αύγουστον χοΰ 1623 ή Μητρόπολις αΰιη και ή τής Μήδειας συνηνώθη* 
j f  σαν, προσωρινώς. Καί κατά μέν τον Σάρδεων Γερμανόν, ή Σωζόπολις άνα- 

φαίνεται, πάλιν, τό 1628, κεχωρισμένη. Κατά δέ τον Μ. Σταμούλην υπήρχε, : 
ff· «Θεοδόσιος, 1 5 2 4 — 1 6 3 5 , μητρ. Σουζουπόλεοος καί Μήδειας». *Έ- 
,f; τερικ, δε, μητροπολίτης, τό <ί164S -—1 6 6 0 .. .  έτιτλοφορέΐτο Σώζοπό* 
ff. λεως καί Μήδειας» . Μέ τήν Σωζόπολιν συνηνώθη και ή επισκοπή Άγα- 

θουπόλεως. Εις τούς καταλόγους Σταμοόλη, άναφέρεται, μεταξύ τών επισκό- 
f| πων Σωζουπόλεως, 6 « ’ Ιγνάτιος, 1 3 1 5 , Άγα&οπόλεως». Κατά τον 

Σάρδεων, δέ, -άργότερον, συνηνώθη μετ' αυτής ή επαρχία Άγαθουπόλεως, 
■'··· άπό.μέυ τοΰ Μαΐου τοΰ 1808 μέχρι τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1813, προσωρινώς.

Όριστικώς, δέ, άπό τοΰ Μαΐου τοΰ 1830. 'Οπότε άπετελέσθη μία ηνωμένη 
Ά  Μητρόπολις Σωζοπόλεως. Ό  Μητροπολίτης της εφημιζετο «'Υπέρτιμος και 

' ’Έξαρχος πάσης Μαύρης Θαλάσσης. Άπό τής 11ης Τουλίου 1917, ή επαρχία 
παρέμεινεν άνευ άρχιερέως. (Ίδέ «Θρακικά», τόμ.' Η', 169— 173 ΙΔ', 171 — 
173. ’ Επίσης ΐδέ ανωτέρω, επισκοπήν Άγαθουπόλεως, εις δέ τήν Μητρόπο* 
λιν Ήρακλείας τήν επισκοπήν Μήδειας).

16). Τζωιδών. Ό  Γ. Λαμπουσιάδης, παρά Μ. Σταμούλη, λέγει, ότι 
ιό φρούριον Τζίοϊδών έκειτο, όπου ή τωρινή πόλις Χάφζα, και άντικρούει 
τον Αθηνών Μελέτιον, χοποθετοΰντα εις Χάφσαν τήν πόλιν Καρποΰζαι, Ίδέ,

■



ανωτέρω, επισκοπήν Καράβσυ. («Ταχυδρόμος» Κ)λεως, έτος 1903, αριθμός 
1487j «Θρακικά», ΙΔ', 125 και 173).

Ό  Φάκελλος τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής. Τα αυτά παρατηροϋμρν
και διά τά έγγραφα τοϋ φακέλλου τοΰτου, ώς πρόςτήν μεγάλην καί περιφανή, 
άλλοτε, εκκλησιαστικήν επαρχίαν Άδριανουπόλεως. «Τι πρότερον, τι δ’ ϋστε* 
ρον», νμ γράτ̂ ϊ) τις ! Και πώς νά εξοικονόμηση τό περιεχόμενον και τας πλη
ροφορίας αυτών ! Εΐναι πολλά και ποικίλα, μικρά καί μεγάλα, μερικά, δέ, 
εκτενέστατα. Και άλλα μέν περιορίζονται εις ώρισμενον τμήμα, ή τμήματα, 
ή και μόνον εις ώρισμένας πόλεις, ή χωρία. "Αλλα, δέ, εις πολλά όμοϋ τμή
ματα, ή δλην την επαρχίαν, ή και ολόκληρον, ακόμη, την νομαρχίαν τής 3Α· 
δριανουπόλεως, κατά τήν εποχήν των εγγράφων. Πολύ δυσχερής, δέ, αποβαί
νει,'και πάλιν, καθώς είδομεν και εις ά'λλα; επαρχίας, νά διακρίνη τις, πό* 
σαι και ποΐα[ πόλεις, κωμοπόλεις, και χωρία, ύπήγοντο, τότε, εις τήν μεγα* 
λώνυμον επαρχίαν Άδριανουπόλεως, ή εις άλλας επαρχίας. Διότι έχομεν πολ· 
λάς συγχύσεις, συνταυτίσεις, ή συνωνυμίας, ώς εκ τής εξετάσεως τής άναγρα*. 
φής των πόλεων και των χωρίων, κατά πολιτικά, κυρίως, τμήματα καί διοι
κητικός διαιρέσεις τής νομαρχίας. Καί, διά τοϋτο, έπράξαμεν, καί ένταϋθα, 
δ,τι και εΐς άλλας επαρχίας.

Τά έγγραφα τον φακέλλου 4 3 4  τής Βιβλ. τής Βουλής. Τά περί
τής εκκλησιαστικής επαρχίας Άδριανουπόλεως έγγραφα είναι 30 τεμάχια, 
υπό τούς εξής είκοσι δυο, κατά σειράν, αριθμούς : 12, 18, 14 (εΐς τέσσαρα 
τεμάχια), 15, 15α', 16 (εΐς δυο τεμάχια), 17, 18, 20, 21 (εΐς τρία τεμάχια), 
22, 25, 27, 28, 33, 34, 35 (εΐς τρία τεμάχια), 35α', 36., 42, 43, και 44. 
Ταΰτα, ώς προς τον χρόνον τής συντάξεως αυτών, είναι τριών ειδών : Ιον), 
δσα έχουν ώρισμένην χρονολογίαν, από 9)βρίου 1873 μέχρι 17 Μαΐου 1888, 
2ον), δσα δεν έχουν χρονολογίαν ώρισμένην, άλλ" έξαγομένην εκ τοϋ περιε
χομένου αυτών. και 3ον), δσα δέν έχουν ούδεμίαν χρονολογίαν. Τά πρώτα 
και τά δεύτερα έλάβομεν ύπ’ δψιν, κατά τήν έξης σειράν : Ιον τεμάχιον τοϋ 
21, 2ον τεμάχιον τοϋ 21, Ιον τεμάχιον τοϋ 14, 2ον τεμάχιον τοϋ 14, Ιον ιε- 
μάχιον τοϋ 16, 8ον τεμάχιον τοϋ 14, 34, 4ον τεμάχιον τοϋ 14, 2ον τεμάχιον 
τοϋ 16, 33, 36, 17, 18, 35α', 25, 43, 42, και 44. Τά δέ υπόλοιπα, δηλαδή 
τά τοϋ τρίτου είδους, έτοποθετήσαμεν μεταξύ τών τοϋ πρώτου καί τοϋ δευ
τέρου είδους, άναλόγαις τών μικρών, ή μεγάλων, εκκλησιαστικών ή πολιτι
κών τμημάτων, εΐς τάς οποίας άναφέρονται" τοιουτοτρόπως, διά τήν περαι
τέρω έξέτασιν όλων τών αριθμών, καί τών τεμαχίων αυτών, ήκολουθήσαμεν 
τήν ακόλουθον τακτικήν σειράν : 22, τό Ιον τοϋ 21, to 2ον τοϋ 21, 20, ιό 
3ον τοϋ 21, 13, τό Ιον τοϋ 14, τό 2ον τοϋ 14, τό Ιον τοϋ 16, 15. 15α', τό 
3ον τοϋ 14, τό 4ον τοϋ 14, τό 2ον τοϋ 16, 28, 34, 17, 18, 33, 36, τό Ιον 
τοϋ 35, τό 3ον τοϋ 35, 35α', 25, 12, 27, 43, 42, καί 44, ήτοι τό δλον 30 
τεμάχια, υπό 22 αριθμούς,

86 f  Αρχιμανδρίτου Ν. Βαφι ίΰου



Έκκλησιαστικαί επαρχίαι της Θράκης

Γενικαϊ πληροφορίαι περί τών πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων 
τής επαρχίας * Αδριανουπόλεως. Είναι πολύ δυσχερές, νά έξακριβώσωμεν, 
πόσας και ποιας πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία, ειχεν η επαρχία Άδριανου· 
πόλεως, κατά την εποχήν τών, ώς άνωθι, εγγράφων τού φακέλλου 434 της 
Βιβλιοθήκης τής Βουλής. Θά ίδωμεν, βεβαίως, εν συνεχεία, κατά τήν, εν προς 
εν, εξέιασιν τών εγγράφων τούτων, καί, μάλιστα, ~επαναλαμβανόμενός, πό
λεις, κωμοπόλεις, και χωρία. Άλλ3 δπως πάρε τηρήσα μεν και εις τάς προη- 
γηθείσας επαρχίας, τό ίδιον συμβαίνει και διά τήν επαρχίαν ταύτην, διά 
τούς ίδιους, γνωστούς, λόγους. Ταυτισμοί, ή συνωνυμίαι, και συγχύσεις, ή 
άνωμαλίαι ποικίλαι, είσεχώρησαν εΐς τάς εκθέσεις καί τάς στατιστικός, εκ 
μέρους τών συντακτών αυτών. Διότι ειχον ύπ3 δψιν τάς πολιτικός διαιρέ
σεις καί τμήματα τής χώρας, καί δχι τήν κυρίως εκκλησιαστικήν περιφέρειαν 
τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως. Πράγματι, δέ, μερικά έγγραφα περι
λαμβάνουν και ολόκληρον τήν Νομαρχίαν Άδριανουπόλεως, έν τη οποία ευ- 
ρίσκοντο καί ολόκληροι άλλαι Μητροπόλεις, ή τμήματα αύτών. Μίαν γενικήν 
εικόνα, δηλαδή άπαρΐθμησιν, τών πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων, τής 
επαρχίας ’ Αδριανουπόλεως, έχομεν, εάν κατέλθωμεν είς τούς προ τών βαλ
κανικών πολέμων χρόνους, ήί μάλλον, μετ’ αυτούς, και εφεξής : Προ τών 
βαλκανικών πολέμιον, ή Μητρόπολις Άδριανουπόλεως είχεν, εκτός τής έδρας 
αυτής, 101 χωρία καί κωμοπόλεις. Έκ τούτων, μετά τούς βαλκανικούς καί 
τον Δ* παγκόσμιον πόλεμον, ειχον παραμείνει είς τήν Τουρκίαν,δηλαδή έξω 
τής πνευματικής δικαιοδοσίας τής Μητροπόλεως, έκτος τής έδρας, 65 τον 
αριθμόν, πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία. Κατάλογον, τούτων, εκ τής Μεγά
λης Ιγκυκλοπαιδείας Μακρή, άνεγράψαμεν εΐς τήν επαρχίαν Διδυμοτείχου, 
εις τήν οποίαν και παραπέμπομεν τον αναγνώστην (Άρχεϊον Θράκης, τόμ. 
18). Έτερα 13 χωρία ειχον παραμείνει εις τήν Βουλγαρίαν (ΐδέ αυτόθι), τά 
υπόλοιπα 23 χωρία ειχον παραμείνει εΐς τό ελληνικόν έδαφος, υπό τήν δι
καιοδοσίαν τού (τελευταίου) Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως Πολυκάρπου.

Μετά τήν διάλυσιν τής Μητροπόλεως Λιτίτσης, 6 χωρία αυτής ειχον 
περιέλθει εΐς τήν Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως (ΐδέ επαρχίας Διδυμοτείχου, 
Ν. Όρεστιάδος, αυτόθι). ΙΙρός τούτοις, μετά τήν μικρασιατικήν καταστρο
φήν, καί τήν ΰπό τής Ελλάδος έκκένωσιν τής Ανατολικής Θράκης, είχον άπο- 
σπασθή εΐς τήν επαρχίαν «Άδριανουπόλεως καί Όρεστιάδος» , όπως, εί
χε, πλέον, δνομασθή, 14 χωρία τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου. Ή  νέα αύτη 
Μητρόπολις «Άδριανουπόλεως καί Όρεστιάδος», ή οποία εΐχεν έδραν, κατ’ 
άρχάς μέν τό Καραγάτς, κατόπιν, δέ, τήν Νέαν Όρεστιάδα, μέχρι τού 1931, 
διελύθη τό έτος τούτο, συγχωνευθεΐσα μετά τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου 
(ΐδέ επαρχίας Διδυμοτείχου, Ν. Όρεστιάδος, Σουφλίου Άρχεϊον Θράκης, τόμ. 
18). Ειχον, 5έ, προστεθή εΐς αυτά, βαθμηδόν, προ τής διαλύσεως, εκτός τής 
έδρας Νέας Όρεστιάδος, καί 6 άλλα νέα χωρία, καί συνοικισμοί, ούτως ώστε

■St



t  ’Αρχιμανδρίτου N. Βαφείδου

ή νέα επαρχία 3Αδριανουπόλεως καί Όρεστιάδος ειχεν έν δλφ 23-j-6-j-14-f* 
1-|—6= 50  κωμοπόλεις καί χωρία (*Ιδέ αότόθι).

Το έγγραφον 2 2 . Είναι πρόχειρον, αχρονολόγητου καί ανυπόγραφου, 
σημείωμα, συνταχθέν, ίσως, εν “Αδριανουπόλει, τό όποιον ε’ίδομεν καί εϊς 
άλλος επαρχίας. Περιέχει, δέ, γενικός στατιστικός πληροφορίας περί τοΰ άρι* 
θμοΰ των χωρίων, των οΐκιοον καί ιών κατοίκων, διαφόρων μεγάλων καί μι-, 
κρών πολιτικών τμημάτων της Θράκης. ΓΙαραλαμβάνομ,εν ενταύθα τα έξης ;

Τής πόλεως *Αδριανουπόλεως, πληθυσμός 28,182, οίκίαι 10,295, 
συνοικίαι 204.

; Τον Καζα 3 Αδριανουπόλεοος. Γενικός πληθυσμός, 47,849 οίκίαι 
17,316. Χωρία 229.

Αονλε Βονργάζ. Πληθυσμός, 7,762. Οίκίαι 3,129. X ωρία 45.
Σονλτάν Γιερή. Πληθυσμός 13,598. Οίκίαι 5.204. Χωρία 100.
Μπαμπά ΆχΙκ (=Έ σκί). Πληθυσμός, 4,495. Οίκίαι 1592. Χωρία 23.
Κιζϊλ (Κηζήλ) *Αγάτς. Πληθυσμός, 6,712. Οίκίαι 1214. Χωρία 21.
Χαφαα. Πληθυσμός 4,969. Οίκίαι 1231. Χωρία 43.
*Αχή (ρ) Τόελεμπή. Πληθυσμός, 13,543. Οίκίαι 7,101. Χωρία 41.
Σαράντα Έκκλησίαι. Πληθυσμός, 17,150. Οίκίαι 5,431. Χωρία 33.
Μοναταφα ΐϊααα, Πληθυσμός. 20,577. Οίκίαι 11,208. Χωρία 100.
Το Ιο ν  τεμάχιον τόϋ άρί&μοϋ 2 1 . Είναι εκθεσις, ύποβληθεΐσα, έκ 

Μουσταφά Πασά, από 13)25 Φ)βρίου 1873, «τοϊς άξιοτίμοις Κνρίοις ’Εμ
μανουήλ Άλτιν 9Αλμάζ?) καί Κ)τίνφ Δήμητσα, Προέδροις τον εν 3Αδρι)λει 
Φιλεκπαιδευτικόν Συλλόγου, εις *Αδριανούπολιν», μέ υπογραφήν «ό δον 
λός σας 3Ανδρέας Ψιμόπονλος».

“Αναγράφει, oti ή κωμόπολις Μ. Πασά αριθμεί 100, σχεδόν, μικτάς, 
οικίας, των οποίων 50 γνήσιαι ελληνικοί. ’Έχει εν αλληλοδιδακτικόν πρόκα* 
ταρκτικόν σχολεΐον άρρένων, ΐδρυθέν μόλις προ ενός έτους (1872), και διευ- 
θυνόμενον ύφ! ενός διδασκάλου. Οΰτος, ών καί ιεροψάλτης, διδάσκει καί την 
βουλγαρικήν. Μισθοδοτείται, δέ, διά 250 γροσίων, κατά μήνα, έκ συνδρο
μών, καί έχει 40 — 45 μαθητάς.

Έν τώ τμήματι Μ. Πασά «ονδεν έλλην, χωρίον υπάρχει, έκτος τριών, 
δηλ. 3Αλλά Ααγα (μήπως (Κιλού Ντάγ=ύψηλόν δάσος, μεγάλο βουνό), Ον- 
φλανλή και Βοννεκλν, τά όποία3 καίτοι βουλγαρικά (βουλγαρόφ. ή βουλγαρ. 
έθνότητος), έμμένονσι πιστά εις την ΜΑΕκκλησίαν (δεν είναι σχισματικά).

Έκ των πολλών χωρίων τής περιοχής Τζιρμενίου (δηλ. τοΰ Μ. Πασά) 
ελληνικά είναι «μόνον 8 : Ονρούμκιοϊ, Κόζλοντζια, Καρά Μπάγ, Πες Τεπέ, 
Γιαλατζίκ, (Μ)πάρα, Σαρη Γιάρ (Κονμαρλή, μικτόν) και (Μ)πεκτεσίδες».

Ένταΰθα παρατηροΰμεν, δτι ό συντάκτης, έν φ ταυτίζει τό Τζιρμένιον, 
ή μάλλον τό Τσιρμέν μέ τό Μ. Πασά, αναγράφει, έν τούτοις, ιδιαιτέρως τά 
χωρία τοΰ Μ. Πασά καί ιδιαιτέρως τοΰ Τζιρμενίου ! Φαίνεται, ίσως, ότι
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ήθελε νά διακρίνη τα πλησίον της κωμοπόλεως Μ, Πασα χωρία από τά χω
ρία της δλης, και μεγαλυτέρας, διοικητικής περιφέρειας, καημακαμλικίου, 
τοΰ Τζιρμενίου, εν η περιελαμβάνετο, ώς έδρα ΰποδιοικήσεως, τό Μ. Πασα !

Συνεχίζω ν ό  συντάκτης, προσθέτει : έκαστον των (8) χωρίων έχει 40—" 
50 οικίας, εκκλησίαν, όχι, δμως, και τακτικόν σχολεΐον, παρά από εν δωμά* 
τιον, οπού «συναθροιζόμενα περί τά 5— 10 π at δία, διδάσκονται νφ3 ενός 
κοινού λεγόμενόν διδασκάλου, τον και χρέη νεωκόρου εκτελονντος, τά κοινά 
γράμματα, δηλαδή μηδέν» / Τό Καρά Μπάγ εχει 180 οίκ., 1 σχολεΐον κοι
νόν μέ 10— 15 μαθητάς. Οι κάτοικοί του «εργάζονται (δηλαδή καλώς) και 
ενπορονσιν, είσιν δμως άβέλτηροι» ! Δΰνανται, αν θέλουν, νά διατηρήσουν 
ελληνικόν και αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον...«Τοιαντη ή κατάστασις τής δήμο· 
μ ο αίας έκπαιδενσεως..;Αυπούμαι ονκ ολίγον νά βλέπω τό μεν βουλγαρικόν 
έθνος, άν και αργά εξνπνήσαν, ημέραν nag3 ημέραν, νά φωτίζεται και προά- 
γεται, τό δέ ήμέτερον νά μένη οτάσιμον καί νά ό π ι σ θ ο δ ρ ο μ ή . !

Τό 2ον τεμάχιον τον άριθμον 2 1 . Είναι επιστολή προς τον «Χρι
στόδουλον Μανρούδην, πρόεδρον τον 'Ελλην. Φιλεκπαιδεντ. Σνλλόγον, είς 
Άδρ)πολιν», εκ Μ. Πασα, από 22 7)βρουαρίου 1874, μέ υπογραφάς «Χρ. 
Κώστογλον» καί «...Καρτζίν (δυσανάγνωστον), και σφραγίδα έπικεφαλίδος, 
είς Β γλώσσας, ελληνικήν, βουλγαρικήν και τουρκικήν, μέ τάς λέξεις « ’Ορθό
δοξος Κοινό της Μονσταφά Πασα». Οί υπογράφοντες εκθέτουν τήν κατάστα- 
σιν τής σχολής των, κατά τό σχολ. έτος 1873—1874. Λέγουν, οτι ή σχολή 
είναι «άλως προκαταρκτική», μέ 2 διδασκάλους, οΐ οποίοι έχρησίμευον και 
ώς ΐεροψάλταί τής Εκκλησίας, μέ 45 μαθητάς, διδασκόμενους άνάγνωσιν 

, και γραφήν, εις τήν ελληνικήν καί τήν βουλγαρικήν. Καί συνεχίζουν : Κατά 
τό παρόν έτος (1874— 1875) ή πρόοδος των μαθητών φαίνεται άσυγκρίτως 
πολν υπερτερούσα τής τον παρελθόντος έτους». Άλλα προσθέτουν, ή Κοι- 
νότης των 6έν επαρκεΐ «εις τάς πληρώμάς διδασκάλων καί λοιπών εξόδων», 
καί ζητοΰν τήν ύποστήριξιν τής σχολής των, καθώς καί τήν αποστολήν βι
βλίων, των οποίων συνυποβάλλουν κατάλογον.

Τό έγγραφον 2 0 .  Παρεμβάλλομεν ενταύθα τό έγγραφον τοΰτο. Διότι 
καίτοι άχρονολόγητον καί άνυπόγραφον, άγνωστον δέ εΐ: ποιον υπεβλήθη, 
είναι, έν τουτοις, « Στατιστική των σχολείων (τοΰ Καζά) Μονσταφά Πασά, 
ή Τσιρμενίον», όπως επιγράφεται, περί των οποίων εγράψαμεν εις τά ανώ
τεροι 1, καί 2, τεμάχια τοΰ αριθμού 21.

Κωμότιολις Μοναταφά ΙΙασά. Οΐκ. 150 Άλληλοδιδ. 1. Μαθηταί 40, 
Μαθήτριαι 5. Τάξεις 5. Μ α^ματα—Άλφάβητος, Αναγνωστικόν, 'Ιστορία, 
Τερά, Γραμματική τής λαλουμένης γλώσσης, Αριθμητική καί Βουλγαρικά. 
Βιβλία τά γνωστά τής Δημοτικής Σχολής. Διδάσκαλος καί ψάλτης 1. Μι
σθός γρ. 4,500. «Πόροι διά συνδρομής μετά μεγίστης δυσκολίας. Παρατη-



ρήσεις : Είναι αναγκη ηθικής τε και υλικής προστασίας και νποστηρίξεως,
νουθεσίας (5ε ονκ ολίγης».

Χωρίον Καρά Μσιάγ. Οίκογ. περίπου 200. Κοινόν σχολεΐον 1. Μα- 
θηταί.15 20. Μαθήματα, τά κοινά. Διδάσκαλος και ψάλτης 1. Μισθός 
1500 εκ της εκκλησίας. «Χωρίον έλληνικώτατον, αλλά έν μεγίστη καί πα
χυλή ά μαθ ία και αβελτηρία» .

Χωρίον Μπες Τεπέ. Οίκογ. 50 Κοιν. σχολ. 1. Μαθ. 10— 15. Διδασ. 
και ψάλτης 1, Μισθός 800 εκ της εκκλησίας. Παρατηρήσεις, όπως και τοΰ 
Καρά Μπάγ.

Χωρίον Κόζλονταια. Οίκογ. 70. Κοιν. σχολ. 1. Μαθ. 5 — 10, Διδασ. 
καί ψάλτης 1. Μισθός εκ τής εκκλ. Είναι χειρότερον, καίτοι έλληνικώτατον(!)

X&Q* Ρονμκιοϊ. Οίκογ. 80. Σχολ. όμοΰ μέ τό Κόζλουτσια. Μαθηταΐ 
5— 10. Παρατηρήσεις, οποις καί του Κόζλουτσια.

Χωρ. Μπεκτέαιδες. Οίκογ. 50. Σχολ. κοιν. 1. Μαθ. 5—10. Λιδάσχ. 
καί ψάλτης 1. Μισθός 500 εκ της εκκλησίας. Οί κάτοικοι είναι φιλότιμοι, 
αλλ’ απροστάτευτοι και άνουθετητοι.

Χ ω ρ. Σαρή Γιάρ , Οίκογ. 60. Μισθός 400 εκ τής εκκλησίας. Παρα- 
τηρήσεις ώς άνω.

Χωρ. Κονμαρλή. “Εχει καί βουλγάρους.
Χωρ. Ριαγλιαζζίκ. Οίκογ. 40. «ελληνικότατοι άλλ3 αμαθέστατοι και 

άβέλτηροι». Διδάσκει ό ίερευς.
Χωρ. Πάρα (Μπάρα). Οίκογ. 40. Διδ. ο ίερευς. Παρατηρήσειςώς άνω.
Εις τό έγγραφον ζοϋτο παρατηρονμεν ζά έξης : 1) 'Ότι τό Ροόμ- 

κιοϊ είναι τό Οΰρουμκιοι, δπερ εΐδομεν εΐς τό Ιον τεμάχιον ίου άριθμοϋ 21.
2) 'Ότι τό χωρίον Κουμαρλή, ενταύθα μέν, έγραψη χωριστά, ούτως ώστε 
νά άναγραφουν εν ολφ 9 χωρία, ενώ εις τό Ιον τεμάχιον τοΰ 21, ένθα άνε- 
γράφησαν 8 χωρία, ετέθη εν παρενθέσει, χωρίς νά ύπολογισθή, τρόπον τι- 
νά, ή ώς ταυτιζόμενον μέ τό χωρίον Σαρή Γιάρ, άλλα κακώς. 3) Τό χωρίον 
Γιαλατζικ τοΰ 3ου τεμαχίου ΐοΰ 21 αναγράφεται, ενταύθα, ώς Γιαϊλατζίκ. 
Ή  ορθή γραφή τοΰ τουρκικοΰ τοΰτου ονόματος είναι Γιαϊλατζίκ, δπερ εί
ναι υποκοριστικόν τοΰ Γιαϊλά (=βοσκή, βοσκότοπος), καί σημαίνει μικρά 
βοσκή, μικρός βοσκότοπος. Εντεύθεν εξάγεται, δτι κακώς άνεγράφη εις 
πολλά έγγραφα τό όνομα τοΰτο, τό Γιαϊλατζίκ, ώς Γιαλατζίκ, τό όποιον καί 
μετετράπη εις τους τελευταίους -χρόνους από τής ελληνικής κατοχής εις Γυα
λιά. (Ίδέ καί επαρχίαν Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος). Εΐδομεν, δέ, καί 
εκεί (εις τήν παραπομπήν), άλλα θά ίδωμεν καί περαιτέρω, δτι πολλά χωρία 
διαψωροτρόπως διεστράφησαν, κατά τό όνομα, ή καί μετήλλαξαν ονομασίας.

Τό 3ον τεμάχιον τοΰ άριθμοϋ 2 1 .  Είναι μεγάλη έκθεσις, άνευ χρο
νολογίας καί υπογραφής. Συνειάχθη, ΐσως, έν Άδριανουπόλει καί υπεβλήθη 
είς ιόν Θρακικόν Σύλλογον. Καί έχει μέν εν αρχή επιγραφήν «.Περί των έν
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Άδριανουπόλει σχολών». Έπεχτείνεται, δμως, περαιτέρω και εις διάφορα 
τμήματα ή χωμοπόλεις καί χωρία τής Μητροπολιτικής ή καί πολιτικής περι
φέρειας, τής Άδριανουπόλεως. Μάλιστα δέ, πολλά επαναλαμβάνονται καί 
συγχέονχαι. Διά τοΰτο, εξ ανάγκης, προσεπαθήσαμεν νά ένοποιήσωμεν κατά 
τό δυνατόν το περιεχόμενον, τό οποίον παρέχει πολλά; καί σπουδαίας πλη
ροφορίας, διά τά σχολεία τής ’Αδριανουπόλεως κυρίως.

Σχολαϊ της πόλεως Άδριανουπόλεως καί των προαστείων. 'Ελλη
νική Σχολή, Συνεστήθη αρχάς τοΰ 17ου αιώνος. Άκμάσασα δέ κατά και
ρούς παρήκμασεν από τοΰ 1821. Μέχρι τοΰ 1847 ειχεν ένα καί μόνον διδά
σκαλον. Τό 1848 μετερρυθμίσθη. Ηύξήθησαν ό αριθμός των διδασκάλων 
καί οι πόροι. Τό 1863 αι σχολά) των προαστείων άπηλλάγησαν από την δι
καιοδοσίαν τής κεντρικής εφορείας. ’Έχει, ήδη, ή Σχολή (τής Άδριανουπό- 
λεως) 5 διδασκάλους, των οποίων οΐ S διδάσκουν την ελληνικήν φιλολογίαν, 
οϊ δέ 2 ο μέν την γαλλικήν, ό δέ την οθωμανικήν γλώσσαν. Μαθ. 180.

Άλληλοδιδαπτιχαϊ σχολαί. Τό 1832 συνεστήθη ή Πρώτη Αλληλοδι
δακτική Σχολή εις τό προάστειον Ίλδιρϊμ (Γηλντηρήμ). Τό δέ 1859 εκτί- 
σθη καί Παρΰεναγωγεΐον. Ή  σχολή έχει 3 διδασκάλους καί 1 διδασκάλισ- 
σαν, μέ μαθητάς (καί μαθήτριας) περί τούς 250 τον χειμώνα. Μετά τό Πά
σχα δμως μένουν μόνον 50. Τούς μισθούς καταβάλλει ή Εκκλησία Ίλδιρι- 
μίου άν καί οί πόροι της είναι ανεπαρκείς.

Τό 1840 συνεστήθη ή Δευτέρα ’Αλληλοδιδακτική εις τό προάστειον Κι- 
ρέτς χανέ, έν τη περιοχή των 'Αγίων ’Αποστόλων. ’Έχει 150 μαθητας καί 
2 διδασκάλους.Ό εις τούτων παρέδιδε μέχρι τοΰδε μαθήματα ελληνικά (σχο
λαρχείου). Μισθοδοτούνται υπό τής ’ Εκκλησίας, «ονσης καταχρέον».

Τό 1852 συνεστήθη ή Τρίτη ΆΧληΧο διδακτική εις τό προάστειον Κηΐκι. 
Μαθηταί 140— 150. Διδάσκαλοι 2, μισθοδοτούμενοι ύπό των ενοριτών.

Τό 1859 συνεστήθη ή Τετάρτη 3Αλληλοδιδακτική έν τη περιφερεία τοΰ 
*Αγίου Νικολάου, Μαθ, 70, Διδ. 1, πληρωνόμένος «παρά τον Ταμείου εκ- 
παιδεναεως των εν Φρουρίψ (Άδριανουπόλει) σχολών».

Τό 1864 έκτίσθη ή πέμπτη ’Αλληλοδιδακτική εις τό προάστειον Ά τ  
Παζάρ καί εντός τής περιοχής (περιβόλου) τοΰ Άγιου Γεωργίου, διατηρού
μενη ύπό τής εύπορούσης εκκλησίας.

°Εκτη, ή Μεγάλη ’Αλληλοδιδακτική Σχολή τ'οΰ Χρίστου, εν τφ Φρου- 
ρίφ μέ 160 μαθητάς καί 8 τάξεις. Εις τάς 2 άνωτέρας τούτων εφαςιμοζεται 
ή συνδιδακτική μέθοδος, εις δε τάς άλλας 6 ή αλληλοδιδακτική. Διδ. 2. Μι
σθοί κατά μήνα 550 καί 200. Περαιτέρω άναφέρεται διδάσκαλος τις, Ηλίας 
Ίωάννου, διδάξας έν αυτή μετά τό 1872.

Παρΰεναγωγεΐον τοΰ Φρουρίου. Μαθήτριαι 170. Διδασκάλισσαι 4. 
Τούτων ή 1η μέ δίπλωμα τοΰ Αρσάκειου Διευθύντρια, παραδίδουσα εις 32 
μαθήτριας ελληνικά, 'Η  2α όμοΰ μετά χής 4ης, ή οποία είναι βοηθός συγ
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χρόνως δέ καί μαθήτρια, έχουν 138 μαθήτριας του αλληλοδιδακτικού τμή* 
ματος. 'Η 3η διδάσκει χειροτεχνίαν. Μισθοί της 1ης 8.000 γρόσια έτησίως. 
Της 2ας 520 μηνιαίως. Της 3ης 100 και της 4ης «έν άργυρονν μετζιδιέ»^ 

Τό 1854 συνεστήθη και ά'λλο Παρθεναγωγεΐον, εν τη συνοικία τοΰ ‘Α
γίου Τωάννου. Διδασκάλισσα 1, μισθοδοτούμενη «παρά τοΰ ταμ. έκπαιδ.»;, 

ϋρόαοδοί, σχολείων. «Μέχρι τον 1848 -ήσαν έκ στερεών κεφαλαίων 
12,000 (yg.) και έκ δίσκου των εκκλησιών 2.000 (!) γρ., δηλαδή τα έξοδα 
ήσαν ανάλογα. 3 Από τοΰ 1848 έπεβλήθησαν προαιρετικοί φ>όόοι καί έπηυ- 
ξήθηααν αΐ πρόσοδοι, μετά τδ 1854, μέχρι 200.000 γροσίων κατ3 έτος. 
Καί ιδιαιτέρως εκ τον Ταμείου τών 3Εκκλησιών προ σε τίθεντο προσέτι καί 
τινες πρόσοδοι τής Δημογεροντίας. *Επεβλήθησαν δε τότε δικαιώματα προ
μηθειών εις τους εμπόρους, άναβαίνοντα εις 20,000 γρόσια. 3Αλλ3 ήδη δυ
στυχώς αϊ πρόσοδοι περιορίζονται εις εράνους και μικρόν ποσοστόν έκ τών 
3Εκκλησιών...» ·

3Ανάγκη ιδρύσεως 'Ιερατικής Σχολής και Γυμνασίου. «...'Ανάγκη 
μεγίστη νά ανατηθή έν 3Αδριανονπόλει Ιερατική Σχολή καϊ Γνμνάσιον».

Και κερί μέν Γυμνασίου, γράφει δ συντάκτης, πολύ κατωτέρω, τα έξης : 
« Ή  *Ελλ. Σχολή 9Αδρι)λεως, πρόαγομένη εις Γν μνάσιον, θέλει ώφελεΐ καί 
τά περίχωρα, διδασκομένων εν αυτή και υποτρόφων έκ τών περίχωρων, οι-, 
τιν,ες, τελειοποιούμενοι, τό κατά δύναμιν, δννανται ι>ά χρησιμενσωσι ώς δι
δάσκαλοι εις τά περίχωρα».

Περί δέ της ‘Ιερατικής Σχολής, γράφει, εις τό τέλος της μεγάλης ταΰτης 
έκθέσεως ταΰτα : «...Τό απονδαιότερον πάντων έστίν : ή σνστασις εν Άδρι- 
ανονπόλει *Ιερατικής Σχολής, περί ής προ ετών έγένετο λόγος παρά τον (Μη
τροπολίτου) 3Αδριανονπόλεοος κατά διατάξεις τής Μεγ.3Εκκλησίας. Διότι ή 
αμάθεια τών ιερέων και ή συχνή χειροτονία αυτών,.,, (ύπερβαίνουσα) εις 
τινα μέρη τον άπαιτονμενον ώρισμένον αριθμόν, περί ον τοσάκις έγένοντο 
at άπαιτούμεναι παρατηρήσεις.,.3 Αλλ3 ονδεν ϊσχνσε τής Σιμωνιακής μυστι
κής δωροδοκίας μή έξαλειφθείσης (καί το κακόν) εξηχρείωσε τό ίερατεΐον(!!). 
Και μάλιστα εις αντάς τάς κρίσιμους περιστάσεις, καθ3 δίς ή 3Ιησονϊτική 
προπαγάνδα, στήσασα τάς παγίδας αυτής, και μετ3 αυτήν ό Πανσλαβισμός, 
έπιχαίρει εις αυτήν τήν ήμετέραν απάθειαν, (Ιξαπατώσα) τους απλοϊκούς 
καί...(άφαρπάζουσα) τοσούτονς απόρους παΐδας· έκ τής 3Αδρ)λεως».

Μουσταφα ΪΙασά. Προ τοΰ 1860, υπήρχε μία μόνον άλληλοδιδ. σχολή * 
εν τη 0ποίφ έδιδάσκετο η ελληνική γλώσσα, μέχρι τοΰ; 1863. Έξεσλαβίσθη^ 
όμως αΰιη, καί εΐσήχδη εν αυτή ή βουλγαρική. Διά τοΰτο, ή έν Μ. Πασά 
Ηπειρωτική Ελληνική Κοινότης, συνεργαζομένη μετά τινων όρθοφρονουν- 

των (μή σχισματικών) βουλγάρων, συνέστησε νέαν ελληνικήν σχολήν. ’Αλλά 
και αΰτη, μετά τινα έτη, άφαρπασθεΐσα (άρπαγεΐσα), μετεβλήθη εΐς βουλγα
ρικόν παρθεναγω,γεΐον. Έν τοΰτοις, ή. Έλλην. Κο.ινόίης, καίτοι καταδιωκο*
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μενη, διετήρει παιδαγωγικήν (προκαταρκτικήν) τινα ελ?αινικήν σχολήν. Μό
λις. δέ, το 1872, άνεγερθείσης μετά μεγίστης δυσχερείας ελλην. εκκλησίας, 
άνηγέρθη μετά ταΰτα, έν χή περιοχή αυτής, καί Έλλην. Άλληλοδιδ. Σχολή, 

j^pjv αυτή, δέ, ήρχισαν νά διδάσκωνται, παρά τοΰ ψάλτου χής Εκκλησίας, 
περί τούς 30 παιδες την ελληνικήν και βουλγαρικήν γλώσσαν. Ή  σχολή αύτη 
δυναται νά καταρτισθή καλώς, εάν ενισχυθή. Προϊστάμενος τής ‘Ελληνικής 
Κοινότητος είναι ο Κος Κοόστας Κώστογλους. Ούτος, τή 15η Δεκ. τοΰ 1872, 
ύπέβαλεν αναφοράν προς τον εν Κων)λει Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον. 
Παρεκάλει, δέ, όπως δοθή χειρ βοήθειας εις τήν νέαν ταΰιην καί ούδένα 
πόρον εχουσαν σχολήν. Διότι καί αΰτη θά έκσλαβισδή, άφ’ οΰ προ ετών εξε- 
σλ.αβίσθησαν, ένεκα άμαθείας, δ'σοι δρθοφρονοΰντες βοΰλγαροι (!) ειχον συν- 
εργασθή, τότε, μετά τών Ήπειρωτών, μετά μεγάλου ζήλου (!).

. Διάφορα χωρία καί ή Μονή Ααμποϋς. Καράμπαα. (Τό Καρά Μπάγ, 
νυν Πετρωτά). Πλησίον τοΰ Μ. ΓΙασά  ̂ ’Έχει σχολήν. Πέριξ αΰτοΰ είναι τά 
χωρία Εόζλοϋτζια καί Ονρονμκιογιον, χά όποια, άνευ ύποστηρίξεως, εκ
σλαβίζονται. Έν τή ιδία περιφερείς, είναι τό δνόματι μόνον Μοναστήριον 
Ααμπονς, διότι δεν έχει μονάχους,«ΙΙερΙ αντον πραξίς τις ενρίσκεται εν τινι 
κώδικι τής Κοινότητος ημών, γενομένη περί to 1818, ινα δοΰ·ή νπό τήν κα* 
τοχήν τον Μοναστηριού τον Βατοπαιδίου, όπως φροντίση) (διά) την σνστα- 
otv κεντρικής σχολής, όπως διδάσκωνται οϊ παιδες τών πληαιοχώρων (χω
ρίων), εν οϊς είσετι νπάρχοναι καί Γραικικά (ελληνικά), άτι να καί αν τά έκ- 
σλαβιοϋ-ήσονται. διά τήν αμάθειαν, άλλ’ ονδεν έγενετο. Μετά δέ το 1858 
έλήφϋη φροντις περί τον έν λόγψ μοναστηριού} οντινος οί κώδικες καί ολα 
τά έγγραφα έφνλάττοντο εις τά αρχεία τής ζί^μο/εροντίας, καταγραφείσης 
δλης τής περιουσίας, ινα τακτοποίησή ή διαχείρισις τών τον Μοναστηριού, 
περιελϋ·ονσα εις τίνος κοσμικού γεϊρας, δς ανεξάρτητος λογίζεται τήν σήμε
ρον, δίδων, ώς εικός, ετήσιόν τι τφ  κατά καιρούς (Μητροπολίτη) Μόρια- 
νον (πόλεως)».

"Ετεραχωρία μεταξύ Όρτάκιοϊ καί Άδριανουπόλεως καί Αλλα
χού. Μεταξύ Όρτάκιοϊ καί Άδριανουπόλεως είναι τά χωρία Ρίζια, Τζιο- 
■ρέκκιογιον (τσορέκ-κιΐ) καί Καραγάτζιον (Καρά Άγάτς =  Καραγάτς=Πα- 
λαιά Όρεσπάς), τά όποια έχουν «παιδαγωγικά τινα» (προκαταρκτικά) σχο
λεία. Τό Καραγάτζιον, «εάν είχε τήν απαιτονμένην. εφορίαν» (έπίβλεψιν, έ
λεγχον) επί τών διαχειριζομενών άϋ-λιεστάτων (sic /) χωρικών, Όά ήδννατο 

: νά διατηρήση (καλήν σ χ ο λ ή ν ) ,  άνευ 7ΐνός ένισχύσεως τών Συλλόγων, Ό  'Ελ
ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων)πόλεως αποστέλλει κατ’ έτος εις μάχην 
γρ. 1000. Διότι (τό χωρίον τοΰτο) εχει κατ’ έ?Αχιστον ορών νπερ τάς 8 
χιλ. γρ. ετησίαν. πρόσοδον. *Ωσαύτως δέ καί το πλησιέστατα τής Άδριανον· 
πόλεως κείμενον χωρίον Μποζνογώριον (Βοσνοχώριον) ύά γόνατο νά εχη 
σχολήν διά των εισοδημάτων τής Εκκλησίας τον. Είς τά βορειοανατολικά
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τής *Ανδρ)λεως είναι τα χωρία Καράκασημ, ?Όλ-πασά (μήπως Ούλου πασ 
=Μέγας Πασφς), Όσμανλή, Χάσκιογιον (Χάσκιοϊ), Χάβαρις, Γενίκιοϊ, 
καί τινα άλλα. Τοντων,,οί κάτοικοι όμιλοϋσιν, ώς οϊ Μικρασιανοϊ (Μικρά- 
σιάται), την Όϋ'ωβανικήν γλώσσαν και εκσλαβίζονται, ώς εκ τής αμαρτίας 
και τής επιμιξίας.

Χωρία των Καρνωτών. Βορείως, καί μακράν, της 3Αδρ)λεως, ευρί
σκόνται μεταξύ των βουλγαρικών, 6 ελληνικά χωρία, υπό τό γενικόν όνομα 
των Καρναττών, Τό μεγαλύτερον, το Καβακλή, μέ 800 περίπου οικίας, έχει 
2 Εκκλησίας ('Αγ. Γεωργίου και Παναγίας) καί 1 σχολεΐον, άνεγερθέν to 
1867, πλησίον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου- «ΑΙλλ* επειδή άνεφύησαν εριδες περί 
τής κεντρικής ϋέσεοος τής Σχολής, οι τής Βας 1Εκκλησίας, εκτοτε αντίπα
λοι δντες και μή σννεισψέροντες, ανέχονται τά αρχαία (μη συγχρονισμένα) 
παιδαγωγικά (απλά καί αμέθοδα) σχολεία. Και ώς εκ τούτον ή εν λόγφ 
νέα σχολή (τοΰ 'Αγίου Γεωργίου) σήμερον όπισ&οδρομει. ‘'Εν αυτή έδίδαξε 
Ήλίας τις Ίωάννον, μαύλητενσας εν Κων)λει και έν ΆΦήναις, εκ τής αν- 
ιής χώρας (Καβακλή— Καρυωτών) τφ 1868. 5Αλλά, μή λ,αμβάνων τακτικώς 
τον μισ&όν τον, έβιάσ&η (ήναγκάσθη) νά παραιτη&ή μετά εν έτος. Και πά* 
λιν ανεδέχϋ'η τήν ·&έσιν τώ 1872. ΠαΦών δέ τά αυτά ώς έκ των ραδιουρ
γιών τών παιδαγωγών (των κακών διδασκάλων), ψ&ονούντων τήν πρόοδον 
τής κεντρικής σχολής, εν ή εδιδάσκοντο 80 παιδες, παρητήϋ·η, καί ήδη δι
δάσκει εν 3Ανδριανονπόλει (καθώς εί'δομεν ανωτέρω). Οι ευκατάστατοι τοΰ 
Καβακλή, καίτοι δννάμενοι νά διατηρήσωσι μίαν (καλήν) σχολήν εκ τε τών 
προσόδων τών εκκλησιών, και ιδιαιτέρων αυτών συνεισφορών, ώς εκ τής 
έπιπολαζονσης άμαϋείας, μή είδότες τά καλά τής παιδείας, γίνονται αίτιοι 
τής όπισ'&οδρομήσεως τής σχολής αυτών.»

2 )  . Χωρίον Κυριακή, «(μήπως Καρυαί). 400 οικίαι «είχε προτερον 
μίαν σχολήν πενιχράν... Σήμερον καί αυτή εξεμηδενισθη».

3 )  . Χωρίον Ντοανολ (Ντογάνογλου). 150 περίπου οικίαι.
4 )  . Τΰΐκούρκιοϊ 404 οικίαι. 5 ) .  Μέγα Μοναατήβ. 200.
6 ). Μικρόν Μοναοτήρ. «ονομάζεται Άρβανίταις».
Ιϊαρατηρήσεις: «Οι κάτοικοι ιών 6 ρηθέντοιν χωρίων, οϊ Καργιώται, 

εΐσίν άνθρωποι ευφυείς και δραστήριοι... Τά πέριξ χωρία εισί βουλγαρικά, 
τά τών Καργιωτών Γραικικά. .Ώς εκ ιών προσόδων τών εκκλησιών, εάν ει* 
χον έποπτεία (έλεγχον), ύποχρεουμένων τών προϊσταμένων, τών επιτρόπων 
τών εκκλησιών, δίδειν λόγον τής διαχειρίσεως αυτών (θά) ήδύναντο νά. δια- 
τηρώσι τά σχολεία των».

‘Η  Μονή νης *Αγίας Τριάδας. Τό ονόματι μόνον Μοναστήριον τής 
'Αγίας Τριάδος «κείμενον μεταξύ τών Καργιωηκών χωρίων,'είναι εν είδος 
Αγροκηπίου σημαντικού, εχον γεωργίαν έκτεταμένην, άγέλας βοών καί προ
βάτων, χειμαρρόμυλον καί ετησίους πανταχόθεν εισφοράς... Έγένοντο από*



”'||έίΐ τακτοποιήσεως της διαχειρίσεεος περί to 1854 υπό της τότε Δημογε- 
||4μς Ά δ ρ )λ ε ω ς ,  κατά προηγηθεΐσαν αναφ ορά ν  τών προκρίτων τών Κ α ρ 
π ώ ν ,  ορώντων  μετά λύπης τάς καταχρήσεις τοΰ επί ψιλφ λόγω (όνόμ α η )  
φυμένου και διευθυντοϋ... Καί τοΰ εν λόγφ Μ οναστηριού  οΐ κώδικες καί 
έ γ γ ρ α φ α  ήσαν εις τά αρχεία τής Δημογεροντίας (τής *Αδρι)λεως) φυλαττό- 
^'ά. *Αλλά, καίτοι ληφθείσης προνοίας τής καταγραφής τής όλης περιου- 
βς, ούδέν εγενετο μετά ταΰτα, Δ ιό  καί μετά τινα έτη κατέστη ή εστία το
πίων αίσχροτήτω,ν (!). Καί αυτού (τοΰ Μ οναστηριού) ή διευθυνσις εάν ήν 
ξόχειρας ικανόν, καί ειλικρινούς (!) παιδείας μετόχου, ηγουμένου (θά) ήδΰ- 
"’ ο νά άποφέρη  ετησίαν π ρόσοδον  υπέρ τά 10 χιλ. (γρ.) προς διατήρησιν 
'^.σχολείου πλησίον κεντρικού τίνος χ ω ρίου» .

Μερικαϊ κωμοπόλεις. «Κωμόπολις Σαράντα Εκκλησιών. Τά σχολεία 
τής έχουσι τάς άπαιτουμένας προσόδους προς διατήρησιν. Άλλ5 είναι έπά· 

Ιγκες, ϊνα δίδωσιν έτησίως λόγον τής διαχειρίσεως τών ταμείων τών εκ· 
σιών, έξ ών διατηρούνται, χωρίς νά έχωσι τήν άδειαν, ϊνα κατεξοδεΰωσιν 

|ρς''.βλ(ΰς ανωφελείς καλλωπισμούς τών εκκλησιών και χρωματισμούς απρεπείς 
τών τειχών αυτών, δπερ τήν σήμερον επικρατεί καί εις αύτάς τάς πόλεις».

.«Τά αυτά», συνεχίζει ο συντάκτης, «ρητέον καί περί τών κωμοπόλεων 
Αδηλέ Μπουργαζίου, Σκοπού, Μπαμπά Έσκή», διά τάς οποίας καθώς καί 
δΐ^τήν Γένναν, έγραφε, λέγει, προηγουμένως, διι «δ Κ. Σωφρόνιος, δ εν 
ΣΗοπφ κατοίκων, έξέθετο προς Υμάς, τον Θρακικόν (Σύλλογον)».: Προσθε
τέ!, δέ, διά τό Μπαμπά Έσκή, (τήν οποίαν ήδη ονομάζει κώμην, εντρ τήν 
πόλιν Σαράντα Έκκλησίαι ώνόμασε κοιμόπολιν), τά έξης : «Υπήρξε (εκεί) 
περίφημος τις άνήρ, Χατζή Γιαννάκης, δς, εξ ιδίων δαπανών άνεγείρας έκ- 
κλήσίαν περί τό 1832, άνήγειρε συγχρόνως έν αυτή τή περιοχή καί άλληλο- 
διδακ. σχολειον, ένφ έδιδάσκοντο καί τινα ελληνικά μαθήματα- Μετά τον 
θάνατον τοΰ αοιδίμου άνδρός, ό διάδοχος αύτοΰ υιός (δεν αναφέρει τό όνομα 
του), μή βαδίσας κατά τά ίχνη τοΰ πατρός αύτοΰ, εγενετο αίτιος τής ήδη 
πμρακμής, ενφ καί εκείνη ή εκκλησία δΰναται νά διατηοήση τήν σχολήν». 
ft. . Τό έγγραφον 1 3 .  Είναι άχρονολόγητον καί επιγράφεται «Στατιστική 
‘-ΕΙληηκοϋ Διαμερίσματος Καβακλή». «Κοινότητες επτά». 
ί" Κ  Καβακλή. Πληθυσμός 6.000—7-000. Σχολειον 1 άρρένων. Πυρπο* 
λήθείσης τον παρελθόντα Αύγουστον τής ύπαρχοΰσης σχολής (τοΰ σχολικού 
κτιρίου), εχρησίμευσε μέχρι τοΰδε από τών αρχών Νοεμβρίου, οικοδομή τις 
προχείρως... έν ήέφοίτων τον μέν χειμώνα περίπου 100 μαθ. ήδη δέ 60—6ο.

Τάξις Λ'. Μαθηταί 3. Μαθήματα ; Τερ.Ιστορία. Γραμματική τής κα
θομιλουμένης. Ασκήσεις καί εφαρμογή τής Γραμματικής επί προτάσεων τής 
μύτης γλώσσης. Έλλ. Τστορ. βιογραφικώς. Ζωολογία. Πρακτική ’ Αριθμη
τική. Γεωγραφία πολιτική επίτομος, ευρωπαϊκή Τουρκία, Ελλάς. (1. Αιδ«)« 

Τάξις Β\  Μαθηταί 8. Μαθήματα ‘ Τερ, Τστορία. Άρχαί Γεωγρα*



έννοιαν από Γεροστάθην και Καλόν Πατέρα.
Τάξις Τ '. Μαθηταΐ 18. Μαθήματα: Άναγνωστικόν,’ Εγχειρίδιον Στοιχ.

UoQOt. Έκ συνεισφορών, σπανίως δέ εκ τοΰ ταμείου της εκκλησίας;

τοΰ κτιρίου της σχολής, έγένετο συνεισφορά προς αγοράν οικοπέδου, ένφ ■ 
κατ’ αυτάς άρχειαι ή άγέγερσις νέας σχολής, τής οποίας ή δαπάνη προϋπε- 
λογίσθη μέχρι 1.000 λιρών. Προς τοΰτο ένηργήθησαν επιτόπιοι προαιρειι- 
και συνεισφοραί, άνελθοϋσαι. εις 300 περίπου λίρας, συμπεριλαμβανομένων 
100 περίπου λιρών προερχόμενων έκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ μακαρίτου συμ
πολίτου ημών X" Παναγιώτου. Έδόθη τοιοϋτον σχέδιον καθότι εάν έφαρ- 
μοσθή όσονουπω ή καταναγκαστική ,εκπαίδευσές θά φοιτώσιν έως# 500 μα- 
θηταί, ένφ μέχρι τοΰδε μέρος διδάσκεται υπό αγραμμάτων διδασκάλων, μέ
ρος δέ τούτων άποστέλλεται υπό τών γονέων εις άγροτικάς εργασίας.

Β'. Καρναί, Πληθ. 1.800—2.000 περίπου. Σχολεΐον 1 άρρένων. Mm- 
θηταί 40—50. Πρόγραμμα παρόμοιον τοΰ Καβακλή. Διδάσκαλος 1. Μισθό; 
400 γρ. Δαπάναι εκ συνδρομών δυσκόλως είσπραττομένων.

Γ'. Συν απλή. Πληθ. 1.200— 1.400. Σχολεΐον 1 άρρένων, προσφάτως 
οίκοδαμηθέν, εν to δΰνανται νά φοιτούν 60 μαθηταΐ. Τά μαθήματα δένήρ- 
χισαν ακόμη. Διδ. 1. Μισθός 5.000 γρ. έκ συνδρομών-

Δ\ Μέγα Μονααζήριον. Πληθ. 1.200 —1.400. Σχολ. 1 άρρένων, τοΰ 
οποίου ήρχισεν ή οικοδομή. Μισθός μέχρι τοΰδε 2.000 γρ. έκ τής έκκλησίας 

Ε\ Μικρόν Μοναστήριον. Πληθ. 1,200 —1.400. Σχολεΐον άρρένων ί 
μικρόν καί έτοιμόρροπον. Χρήζει άνακαινίσεως και έπεκιάσεως. Διδάσκαλος 
1. Μισθός 1.500, έκ τής εκκλησίας.

ΣΤ'. Δογάνογλον. Πληθ. 550—650. Σχολεΐον άρρένων τό κελλίον τη; 
εκκλησίας, Διδ. ουδείς. Μισθός προσφέρεται 3.500—4.000 εξ εισφορών.

Ζ\ Ταονκούρχίόϊ* Πληθ. 180—220. ΛΑνευ σχολείου και διδασκάλου. 
Μισθός προσφέρεται 1.000 γρ. έκ τής εκκλησίας.

Σημείωσις. Εις δλον τό ελληνικόν τοΰτο διαμέρισμα δεν υπάρχει παρ· 
-θεναγωγεΐον «ένφ ή σύστασίς των είναι έκ τών ών οΰκ άνευ».’ Ενταύθα πα- 
ρατηροΰμεν δτι αναγράφονται ως χωρία Καρυωτών 7 άντι 6, τά όποια εΐ· 
δομεν εις τό 3ον τεμάχιον τοΰ άριθμοΰ 21, ένθα δεν άνεφέρθη τό χωρών 
Σιναπλή, τό δέ χωρίον ΚαρυαΙ άνεγράφη κατά παραδρομήν ώς Κυριακή !

Έν συνεχεία ό συντάκτης γράφει τά εξής : «Έ ν τ.φ τμήματι τοΰ ΚιζΙΙ 
_3Αγάϊς υπάρχουν δυο ελλην. κώμαι, άμφότεραι κάλουμεναι Βογιαλίκια, μέ 
250 και 80 οΙκίας. ( Αλλά αναγράφονται ώς Μέγα Β...και Μικρόν Β,..) Δεν
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. ^ονν σχολεΐον, οί δέ κάτοικοι είναι «βυθισμένοι εις παγυλοιτάτην αμάθειαν», 
?gv πΤϊ ϊμηματι, ΜβΥαμπόλεως υπάρχει τό χωρίον Ρονμ Ακ Μπουνάρ, μέ 
gO, περίπου, οικίας, άνευ σχολείου. Παχυλή αμάθεια ! (Περαιτέρω, εις άλλα 

k·. ;.·γοαφα, θά ίδωμεν και τά χωρία ταΰτα, δμοΰ μετά τών Καρυωτικών).
Τό Ιον  τεμάχιον τον 1 4 . Είναι έπιστολιμαία έκθεσις. Συνειάχθη εν 

..^βακλη, 22 Φ)βρίου, υπό τοΰ μουσικοδιδάσκαλου Ήρακλέους Π. Θεοχαρο- 
#οι5λου, και ά π εστάλη υπό τών εφόρων της Σχολής Παπά Χρήστου Έξάρ- 
χουι X". Πέτρου, Δημητριου Τζορμπατζή καί Χρήστου Παπάζογλου. "Α
πευθυνόμενη, δέ, μέ την φράσιν «"Αξιότιμε Κύριε», χωρίς νά άναφερν) 
|&σμ«,- υπεβλήθη εις τον Πρόεδρον, ϊσως, τοΰ εν Άδριανουπόλει Συλλόγου.

■ m  περιέχει τά έξης : «Αί αναρίθμητοι εΰεργεσίαι τάς οποίας κατά διαψό- 
you; καιρούς έπεδαψιλεύσατε εις την σχολήν ημών διά της ταπεινής μας τού
της νραφήζ τάς εδαφιαίας προσκυνήσεις μας καί νά σάς παρακαλέσωμεν θερ
μώς νά μ ή μάς άπαξιώσητε τής σής εύνοιας, ήν παρ" υμών έχαιρεν ή ήμετέρα 
οχολή. Νΰν δέ, λαβόντες ΰπ’ ό'ψιν τής γραφής σας, καί τής εγκυκλίου(!) τοΰ 
ϋν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου, έκπληροΰμευ την επιθυμίαν 
δμών. Καί, ιδού, σάς σημειοΰμεν ακριβή γνώσιν τής καταστάσεως τής παι- 
δείας εν τή κωμοπόλει ημών. Περί δέ τών πλησιοχώρων ημών ελληνικών 
χίσηίών, δεν δυνάμείία νά σάς διαδιβάσωμεν ακριβή γνώσιν, επειδή κατά 
δυστυχίαν, δεν υπάρχουν τοιαΰτα παιδαγωγεια (σχολεία), έκτος τού αρτισύ
στατου έν τφ χωρίφ Καρυαΐς κατά τον Σεπτέμβριον τοΰ παρελθόντος έτους, 
περί τοΰ οποίου θέλετε λάβει εγκαίρως ακριβή γνώσιν παρά τοΰ εκεί διδά
σκοντος καί τών εφόρων τής Σχολής».

Τό 2ον τεμάχιον τον 1 4 . Είναι επιστολή τοΰ διδασκάλου τών Κα- 
- ρτιών Αύγερινοϋ Παπαϊωάννου,' την οποίαν συνυπογράφουν «οι έφοροι X " 

Μανώλης, X "  Θεοχάρις, Χρίστος Γεωργίου, Γεώργιος Μηνά καί Πα" Δη- 
μήτρις Αέλας». Συντάχθεΐσα δέ, 23 Φεβρ. 1875, περιέχει τά έξης. «,„.Έλά- 
βομεν την επιστολήν υμών, καθώς καί τά τής παραγγελίας ημών βιβλία... 
έκατόν τριάκοντα τόμους... Συμφώνως-... προς την.... επιστολήν υμών προς 
τον έν Καβακλί... Διδάσκαλον, δι" ή; ζητείτε πρηροφορίας και περί τοΰ ή με- 
τέρου σχολείου..., ίνα απαντήσω μεν... Σάς ειδοποιού μεν, ο.τι εγώ (ό διδασ. 
Α. Π.) άνέλαβον τάς ήνίας τής Σχολής ταΰτης κατά τον Σεπτέμβριον τοΰ πα
ρελθόντος έτους καί ήδη... οί μαθηταΐ εύρίσκονιαι όπωσοΰν προκεχωρημένοι, 
ώς... θέλετε πληροφορηθή έκ τών σημειώσεων τοΰ Γεν. Μαθητολογίου».

Το πρώτον τεμάχιον τον 1 6 . Είναι τό ώς ανωΕΗ άναφερόμενον Γε
νικόν Μαθητολόγιον, ή, μάλλον, "Αναλυτικόν Πρόγραμμα τής Σχολής Κα- 
ρυών. Συνχαχθέν υπό τοΰ διδ. Αύγ. Παπαϊωάννου, 23 Φεβρουάριου 1875.

Τό έγγραφον 1 5 . «Γενικόν Μαθητολόγιον του Άλληλοδιδακτικοΰ Σχο? 
λείου Καβακλί...». Μαθηταΐ 60. Τοΰ διδασκάλου 'Ηρακλέους Π. Θεοχαρο- 
πούλου. Φεβρ. 1885, Είναι πρόγραμμα εβδομαδιαΐον. Τάξεις: Άνωτάτη,



8η, 7η, 6η καί άλλαι. Μαθήματα : Έξήγησις Χρηστομάθειας. °Ανάγνωο

Σχολείων τής επαρχίας (=τμήματος) Καβακλή».
Καβακλή. Κιομόπολις. Σχολή (κτίριον) ιδιόκτιστός {!), άλληλοδιδακτίϊ

μοποιοϋνται) βιβλία, άπαντα τά συντείνοντα εις την διανοητικήν ανάπτυί-u 
τα όποια..,εστάλησαν παρά τοΰ Συλλόγου... (καί) εδόθησαν ■ δωρεάν. Διδ. ] 
Μισθός 4000 γρ. Πόροι εκ τής εκκλησίας,τής συνοικίας ('Αγίου Γεωργίου:

Χωρίον Σιναπλή. Σχολή 1, εις δωμάτιον εκκλησίας. ΜαθηταΙ μόνι

Μαθηταί 25—30, άνευ τάξεων, Άνάγνωσις εκκλ. βιβλίων και Γραφή. Μι· 
σθός 7.00, εκ των μαθητών.

Χωρίον Μικρόν Μοναστήρι. Σχ. Δωμάτιον εκκλησίας. Μισθός 500.
Χωρίον ”Ακ Μποννάρ.. Σχολή ΐ δ ιό κτιστός. Μαθ. 15—20. Μισθός 

1100, εκ τής Κοινότητος. Τά άλλα τά ΐδια.
Περαιτέρω, ό συντάκτης ζητεί τήν αποστολήν αντιπροσώπου, μέ τά aw 

ραίτητα γράμματα τοΰ Συλλόγου και τοΰ Άρχιερέως ('Άδ)λεως), τον όποιον 
θά συνδράμη νά περιοδευση, διά νά λάβη άκριβεστέρας πληροφορίας.

Τό S'ov τεμάχιον τον 14 . Είναι εκθεσις εκ Καβακλή, από 7 Μαρτίοΐ 
1877, τοΰ γνωστού μας διδασκάλου Ήραχλέους Θεοχαροποΰλου, προς τον 
Φιλεκπαιδ. Σύλλογον Άδριανουπόλεως.Εκθέτει τό πόρισμα τής πείρας του 
ώς γράφει, εκ τής τριετοΰς εν Καβακλή διδασκαλίας του. “Οτι, παρά ιιί; 
προσπάθειας του, δεν κατώρθωσε, νά εννοήσουν οϊ χωρικοί τά αγαθά τοί 
σχολείου του, τό όποιον και μόνον $χεί καλήν μέθοδον εις τήν περιοχήν εκεί 
νην, διότι συναντφ πολλά καί μεγάλα εμπόδια. Υπάρχει, προσθέτει, άσν;ί 
φωνία μεταξύ των τριών συνοικιών τής χωμοπόλεως, εκ τών οποίων μόνοι 
ή μία, λεγομένη Βουργάρ, είναι καλή. Διότι διετήρησε τήν σχολήν της, άφ 
οτου εκτίσθη, καί τήν διατηρεί χάρις εις τάς διά λόγων καί πράξεων πρΟ 
σπαθείας τών φίλο μουσών Χατζή Πέτρου καί Χρήστου Παπάζογλου. Καί 
τοι δέ τά εξαντληθέντα πϊιέον βιβλία τοΰ Συλλόγου παρείχοντο δωρεάν, ε’



τοΰτοις οϊ μαθηταί, κατόπιν 2—3 μηνών, φεύγουν από τήν κεντρικήν σχο
λήν του {!), καί μεταβαίνουν εις ιδιαίτερα κοινά σχολεία, οπού ευχαριστούν
ται πολΰ, διότι ή ανάγνωσις γίνεται από εκκλησιαστικά βιβλία../Όχι δέ μό
νον Ινταΰθα, άλλα και είς τά πέριξ χωρία, οι κάτοικοι δεικνύουν άδιαφο- 

ff§i[ttv διά τά ελληνικά (σχολικά) βιβλία. Είναι καί άλλα πολλά άτοπα, τά 
οποίαϊ μόνον μέ τήν δραστηριότητα του, δυναται νά εξάλειψη ό Σύλλογος. 
Πρέπει ό Σύλλογος, μέ τήν σύμπραξιν τοΰ Άρχιερέοος, νά κατάργηση τά 
Ιδιαίτερα σχολεία καί νά υποχρέωση τούς κατοίκους τών δύο άλλων συνοι
κιών νά προστατεύσουν δλοι από κοινού, τήν κεντρικήν σχολήν, διά νά προ- 
οδεύση καί νά άποφέρη αγαθούς καρπούς.

Τά άλλα χωρία, Τσικούρκιοϊ, Μεγάλον καί Μικρόν Μοναστήρι, Σινα
πλή καί Ρούμ άλ Μπουνάρ, εκτός τοΰ τελευταίου τό όποιον έχει ίδιόκτιστον 
σχολεΐον, μεταχειρίζονται συνήθους αντί σχολείων δωμάτια τής εκκλησίας. 
Ταΰτα δεν είναι δυνατόν νά όνομασθοΰν σχολεία. Ούτε δέ είς τούς διδασκά
λους καί τούς μαθητάς των δυνάμεθα νά άποδώσωμεν αξίαν καί σημασίαν, 
διότι δλοι είναι αμαθείς. Καλόν θά είναι απεσταλμένος σας νά περιέλθη τά 
χωρία διά νά λάβετε άκριβεστέρας πληροφορίας.

Τό 4ον τεμάχιον τον 1 4 . Έκ Καρύων, καί από 10ης Μαρτίου 1877, 
υποβάλλει, πάλιν, ό διδάσκαλος Αυγερινός Παπαϊωάννου, προς χόν Φιλεκ- 
παιδ. Σύλλογον 5Αδρι)λεως, έκθεσιν έκτενεστέραν διά τά εκπαιδευτικά τών 
Καρύων καί τινων πέριξ χωρίων.

Τό σχολεΐον, γράφει, συνεσιήθη μόλις προ τριετίας. Τό α' έτος είχε ση
μεία προόδου, καί εφαίνετο, δτι θά είχε καλά αποτελέσματα. Διότι, οι μαθη- 

;ΐαί ήσαν ικανοί, δυνάμενοι νά διδαχθούν καί ανώτερα μαθήματα, νά έπιτη- 
/ροΰν δέ, ώς πρωτόσχολοι, τό σχολεΐον. Καί οί κάτοικοι ήσαν ηνωμένοι, και 
^σύμφωνοι ολοι, διά τήν συντήρησιν τοΰ σχολείου, καί τήν πρόοδον τής Πα- 

τρίδος. ’Αλλά, κατά τό τέλος τοΰ πρώτου έτους, οΐ άναπτυχθέντες, οπωσδή
ποτε, πρωτόσχολοι, ήρχισαν, ο εις κατόπιν τοΰ άλλου, νά εγκαταλείπουν τό 

σχολεΐον. Τοιουτοτρόπως έματαιώθησαν οί κόποι.μου- Τό β' έτος είχε τήν 
•ί-ίδίαν τύχην, καθώς καί τό γ'. Και3 αυτό, μέ μεγάλην δυσκολίαν, παρέμεινα 
/ενταύθα, ένεκα τών άναφυεισών διαιρέσεων καί διχονοίων. 'Υπάρχουν άν
θρωποι φθονεροί καί κακεντρεχείς, οϊτινες δεν θέλουν τήν πρόοδον τής Πα- 

• τρίδος των. Δεν αγαπούν τό σχολεΐον, έπι θυμού ντες παντοιοτρόπως τήν κα- 
ταστροφήν του. «Είς εκ τών πολλών ιόντων είναι καί τις, Παναγιώτης Τκα- 
βάνης καλούμενος, ό όποιος νυχθημερόν αγωνίζεται, ινα καταστρέψη τό 
σχολεΐον, καταπείθων τούς απλούς νά μή στέλλωσι τά τέκνα των είς αυτό, 

1 άλλά.,.είς ιδιαίτερόν τι δωμάτιον, είς τά όποιον δεν τολμώμεν νά αποδώ- 
σωμεν τήν σημασίαν Σχολείου, καθότι ή αμάθεια επικρατεί εις τε τον δι« 

. δάσκοντα 5Αντώνιον Πεωργάκη Καρνώτην και τούς ϋπ3 αϋτοΰ διδασκόμε
νους, καί τό όποιον xfj κακοβονλφ θελήσει και ένεργεία τον ρηθέντος Πα*
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ναγιώτον εσυστήθη κατά τον *Ιούνιον τον παρελθόντος έτους επί μεγίστη 
βλάβη τον καθ’ αυτό Σχολείου. Διότι, οΐ μαθηταί, μη ευαρεστούμενοι εις 
την ανάγνοίοιν τών ελληνικών γραμμάτων {σχολικών βιβλίων), άποσύρονται 
εντεύθεν και σνχνάζονοιν εις τό οίνω ρηθεν σχολεΐον, μεγάλως ευχαριστού
μενοι εν αντφ. Διότι ό ρηθείς sΑντώνιος ουδόλως στενοχωρεΐ αντονς καί 
διότι εκεί ή άνάγνωοις γίνεται εις έκκλ, βιβλία, οία ειοί,.,Μη δυνηθείς' 
άλλεωτρόπως (sic) νά ποάξω καί υπδτών Προεοτώταιν βιαζόμενυς, επέτρεγα 
καί εγώ, άκονσίως...την (χρήσιν τών) κοινοον τούτων βιβλίοον εις τινας τών 
μαθητών μου. Άλλα μετ’ ολίγον έπληρώθη ιό σχολεΐον...καί μόλις τινες 
μαθηταί ενρίσκονται νυν παραδιδόμενοι μαθήματα τής 3Αλληλοδιδακτικής».

Ό  συντάκτης αιτίαν τοϋ κακού θεωρεί την έλλειψιν καταλλήλων βι
βλίων (δικαίως) και την ανέχειαν τών επιθυμοΰντιον νά σπουδάσουν τά τέ
κνα των. ’ Αμείβεται, προσθέτει, εκ τοΰ ταμείου τής Άγ, Παρασκευής, ώστε 
οϊ μαθηταί δεν πληρώνουν. Άλλ’ ή εναντία μερίς προσπαθεί νά μένουν τά 
χρήματα τής εκκλησίας, ώστε εις κατάλληλον εκάστοιε περίστασιν νά τά κα- 
ταχράται άσυνειδήτως. Δβ δλα ταΰτα τό σχολεΐον εΰρίσκεται εις άθλίαν κα- 
τάστασιν και θά καταστροφή παντελώς μέχρι τέλους τοΰ ’Ιουλίου, οπότε λή
γει ή υπηρεσία τοΰ συντάκτου διδασκάλου, έκτος εάν ό Σύλλογος εξάλειψη 
εγκαίρως τά κοινά βιβλία και σχολεία τη συμπράξει και τοΰ Άρχιερέως και 
έμψυχώση τούς κατοίκους διά προτροπών καί συμβουλών, έν ανάγκη δέ διά - 
τής βίας, νά άναλάβουν όλοι έκ συμφώνου την προστασίαν τοϋ σχολείου. 
Τότε μόνον δυναται νά προοδεΰση τό σχολεΐον. Περαιτέρω ό συντάκτης γρά
φει διά μερικά χωρία.

Το Δογάνογλου έχει άπο τριών ετών μικρόν σχολεΐον καί διδάσκαλον 
«όπωσοΰν μεμορφωμένον». ’Αλλά και έκεΐ προσπαθούν διά ιούς ΐδίους λό
γους, νά καταργήσουν τό σχολεΐον. Τελευταίως μάλιστα, §γεννήθη ζήτημα 
διά τον διδάσκαλον. Άλλοι ιόν θέλουν και άλλοι οχι, χωρίς αποτέλεσμα μέ
χρι σήμερον. Έλπίζεται όμως νά παραμείνη μέ έλάττωσιν τοΰ μισθού του !

Το Γενίκιοϊ. ’Έχει άμαθή τινα γραμματοδιδάσκαλον, δστις διδάσκει 
τά κοινά οκτώηχον καί λοιπά, εις τι δωμάτιον.

Καί εις τά άλλα ελληνικά χωρία, Σιναπλή, Τσικουρκιοϊ, Μικρόν καί 
Μέγα Μοναστήριον, Ρούμ Ά κ  Μπουνάρ, εκτός τον τελευταίου, τό όποιον 
έχει ΐδιόκτιστον σχολεΐον, χρησιμοποιούνται τά δωμάτια τών εκκλησιών, μέ 
αμαθέστατους γραμματοδιδασκάλους. Διότι «οι κάτοικοι αποστρέφονται τά 
ελληνικά γράμματα προτιμώντες εκείνα, άτινα άναγινώσκουν, χωρίς νά γι- 
νώσκουν ά άναγινώσκουν»...

Τό 2ον τεμάχιον τον 1 6 . Έκθεσις πάλιν, τοΰ έν Καρυαΐς διδασκά
λου Αύγ. Παπαϊωάννου, από 11ης Μαρτίου 1877, περί τών Καρυών καί 
τών πέριξ χωρίων.

Καρναί. Κωμόπολις. 1, ΐδιόκτιστον συνδιδακτικόν σχολεΐον (είναι τό
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δεντρικόν). Μόνον μαθηταί, 35—40 εις 8 τμήματα. Μαθήματα μικτά άλ- 
ςληλοδιδακτικά καί. κοινά. Βιβλία, τά μέν προς διανοητικήν άνάπιυξιν, τά δέ 
%ρ.ός άνάγνωσιν. Διδ. 1. Μισθός 2500 έκ τής εκκλησίας. «Ό  μισθός πληρώ
νεται προς ζημίαν τοΰ διδ. μετά μεγάλης δυσκολίας ένεκα τών διχονοίων».

i Καρναί (τών άλλων συνοικιών). 'Ως σχολή χρησιμεύει μικρόν δωμάτιόν. 
μέ 30—35 μαθητάς χωρίς τμήματα. Μαθήματα—εκκλησ. βιβλία. Βιβλία™τά 
•συντείνοντα προς άνάγνωσιν «και οΰχί ευκρινή». Διδ. 1. Μισθός 1000, εκ 
τών μαθητών. «Αυτή έστίν ή εν τή εκθέσει (ιδέ 4ον τεμ. τοΰ 14) άναφερο- 
μένη σχολή, ήτις έγινεναΐτια τής καταφρονήσεως τοΰ κεντρικού σχολείου».

Δογάνογλον. Σχολεΐον ΐδιόκτιστον, συνδιδακτικόν. Μαθηταί 18—20. 
Τμήματα 4 Μαθήματα αλληλοδιδακτικά. Βιβλία προς διανοητικήν άνάπτυ- 
Ηιν. Διδ. 1. Μισθός 1800, Ικ τής Κοινότητος. Παρά την συμφωνίαν, νά 
πληρώνεται έκ τών μαθητών, ή πληρωμή δυσχεραίνεται.

Γενίκιοϊ. Χωρίον βουλγαρικόν. Μικρόν δωμάτιον μέ 10-—13 μαθητ. 
χωρίς τμήματα. Μαθήματα, τά κοινά, έν τη ελληνική. Βιβλία, τά κοινά προς 
απλήν άνάγνωσιν. Διδ. 1. Μισθός 300, έκ τής Κοινότητος. Ό  διδ. είναι και 
ψάλτης, γνώστης τής ελληνικής και τής βουλγαρικής, αλί’ άνευ παιδείας.

Ροϋμ άλ3 Μαοννάρ. ’Έχει σχολεΐον. (Δεν γνωρίζομεν, πώς και διατι 
ΐσως εξ άγνοιας, ή παραδρομής, τό χο̂ ρίον τοϋτο γράφεται Ρούμ άλ Μπου
νάρ αντί Ροΰμ άκ Μπουνάρ). Εις τά χωρία Σιναπλή, Τσικουρκιοϊ, Μι
κρόν και Μέγα Μοναστήρι, διδάσκονται τά κοινά εις τάς εκκλησίας.

Τό έγγραφον 2 8 .  Άχρονολόγητον και ανυπόγραφον, άγνωστον δέ και 
παρά τίνος, καί ποΰ, υπεβλήθη. Περιέχει δέ καθώς εΐδομεν εις τά περί Δι
δυμοτείχου και Αιτίτσης, τμήματα. Πρώτον, τής επαρχίας Αιτίτσης (Όρ- 
τάκιοϊ), ένθα αναμιγνύει κα'ι χωρία τοΰ Διδυμοτείχου καί τής Άδριανου' 
πόλεως. Δεύτερον : χωρία τής επαρχίας Διδυμοτείχου. Τρίτον : τής επαρχίας 
Άδριανουπόλεως (ΐδέ Αιτίτσης), χωρία Καρυωτών καί τό Μοναστήριον τής 
‘Αγίας Τριάδος. Ένταΰθα περιοριζόμεθα, εις όσα μάς ενδιαφέρουν.

Μέγα Καβακλί}. 'Υπάγεται εις την Μητρόπολιν Άδρ)λεως, πολιτικώς 
■ δέ εις τον Ναχιέν .(Μουδερλίκ, Δήμον) Μοναστήρ (Μαναστίρ Ναχισιί). Οι- 
κογένειαι ελληνικά! 1000. Έκκλησίαι 2. 'Ιερείς 10. Σχολεία : 1. Ελληνικόν. 
Μαθ. 60. Διδ. 1 μέ μισθόν 40 λίρας, καί διδάσκοντα τό τεχνολογικόν μέρος 
τής Γραμματικής. 2 ’Αλληλοδιδακτικά. Μαθ. 70. Διδ. 2. Ό  ελληνοδιδάσκα
λος πληρώνεται παρά τών προϊσταμένων (προκρίτων, γνωστών έκ τώ>ν προη- 
γηθέντα)ν εγγράφων) X" Πέτρου καί Χρήστου Παπάζογλου. Οί δέ άλληλοδι- 
δάκται παρά τάίν μαθητών, διδάσκοντες ’Οκτώηχον και Ψαλτήριον.

Καρναί. 'Ελλ. οικίαι 130. Έκκλ. 1. Τερ. 1. Σχολή άλληλοδιδ. .1. Μαθ. 
20. Διδ. 1, διδάσκων κατά τό εν Άδρι)λει σύστημα. Μισθός 20 λίραι.

Σιναπλή. 'Ελλ. οικίαι 200. Έκκλ. 1. Ίερ. 3. Σχολή άλληλοδ. 1. Μαθ. 
25. Διδ. 1. Μισθός 20 λ., έκ τής Κοινότητος.



Τσικούρκιοϊ, Έλλην. οίκίαι 20, Έκκλ. 1 «γυμνωΟεΐσα πέρυσι δττό 
ιών Κιρκασιών». Ίερ. 1, διδάσκων 5 μαθ.

Μοναατήρι Μέγα. Έλλην. οΐκιαι 180. Έκκλ. 1, ‘ Ιερ. 2, ών ό εις δι
δάσκει εις 15 μαθ. ’Οκτώηχον.

Μοναστήρι Μικρόν. Έλλ. οίκίαι 180. Έκκλ, 1. Ίερ. 2, ών δ εις δι
δάσκει εις 15 μα#, την ’Οκτώηχον,

ηΑκ Μποννάρ Ρωμαϊκόν. {Είναι το πολλάκις άναφερθέν Ρούμ 3« 
Μπουνάρ). Οίκογένειαι, «ών το J/a βουλγαρικαί, άναγνωρίζουσαι την Μ. 
3Εκκλησίαν και εν μεγάλη όμονοία σνζώσαι μετά των cΕλλήνων». Έκκλ. 1. 
Ίερ. 2, ών δ εις διδάσκει 15 μα&ητάς.

'Η  μονή της ‘Αγίας Τριάδος. Είναι πλησίον τοΰ Καβακλή. « ’Έχει 
τσιφλίκι, νερόμυλον, 1000 πρόβατα, 500 γίδια, 300 αγελάδες και .8 ζευγά
ρια». Ό  ηγούμενος είναι κοσμικός από τό Μεγα Μοναστήρι, διοριζόμενος 
από ία περιξ χωρία και πληρώνόμενος 3000 γρόσια. Καλόγηροι 2. Ύπηρέ* 
ται 60. Οι οδοιπόροι φιλοξενούνται, άνευ πληρωμής, περί τους 30 καθ’ έκά- 
στην, Ό  ήγούμενος δίδει κατ’ έτος λογαριασμόν ε’ις τούς προκρίτους ιών 
χωρίων, οΐ όποιοι τό συνήθως εκ 8000 γρ·, κατ’ έτος, περίσσευμα διαθέτουν 
«εις ανωφελή έργα»! Κλίμα άριστόν. Ύδαια άφθονα καί καλλιστα.

1Έγγραφον 3 4 .  Είναι έκθεσις τοΰ εν Λουλέ Βουργαζ «Μουσόφιλους 
Συλλόγου», άπό 8 Μαρτίου 1877, προς τον Πρόεδρον τοΰ έν Άδριανουπό· 
λει Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ί . Μ. Άλτιναλμάζην. Φέρει την σφραγίδα 
τοΰ Προέδρου αΰτοϋ Π. Γεωργιάδου καί τοΰ Γ, Γραμμαιέως Γ. Λαμπου- 
σιάδου. Άναγράφομεν τά κυρία σημεία αυτής, σμικρΰνοντες τάς άτελειώτους 
περιόδους της καί τροποποιοΰντες ελαφρώς την σύνταξιν.

«...Μόλις, ,έξελθόντες έκ λαβυρίνθου περιπλοκών, την παντελή τοΰ Συλ
λόγου ήμών έξουθένωσιν. άπειλοΰντων (sic), καί ηΰιυχήσαμεν νά ίδωμεν την 
προς τό άξιόπμον τοΰ Συλλόγου ήμών μέ?νθς Κύριον Σταύρον Ζαχαριάδην 
εκφρασθεΐσαν επιθυμίαν τής προς 'Υμάς αποστολής θετικών πληροφοριών 
περί τής παρ’ ήμιν καταστάσεως τής παιδείας...Ή παιδεία παρ’ ήμΐν εΐναι 
λίαν παρημελημένη. Είναι αληθές, ότι απανταχού των ελληνικών χοιρίων 
ΰπάρχουσι σχολεία καί πόροι δέ ούκ ελλείπουσι πάντως προς συντήρησιν. Έν 
τούτοις ούδεμία έκ μέρους των γονέων καταβάλλεται πρόνοια περί τής άνα- 
τροφής των υιών. Ούτοι, τά s/4 τον έτους παρακολουθοΰντες τούς γονείς εις 
τάς γαιοπονικάς αυτών εργασίας, μόνον κατά τον χειμώνα φοιτώσιν έν τοΐς 
έκπαιδευτηρίοις, διδασκόμενοι τά κοινά γράμματα παρά διδασκάλων αμαθέ
στατων, ώς τά πολλά. Οϊ διδάσκαλοι, οΰδεμίαν συναίσθησιν τών καθηκόν
των τής υψηλής αυτών θέσεως έχοντες, ούδαμώς ή ελάχιστα περί τών μαθη
τών φροντίζουσιν. Άλλ’ εις τά τής πολιτείας (τά κομματικά τών κοινοτήττον) 
αναμιγνυόμενοι πράγματα, εις ρήξεις διηνεκείς μετά τών πολιτών (χωρικών) 
εύρίσκονται, Έ ξ ού κομματικοί διαπληκτισμοί καί μίση, προς μεγίστη ν συ μ-
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φοράν, οΐ δλεθροι (ολέθριοι) οΰτοι καθίστανται αίτιοι, νά άναπτυσσωνται. 
Οΐ δε πρόκριτοι, οΐ γεγηρακότές εν άμαθεία, και πάντες εν γένει οΐ τά κοινά 
συμφέροντα υστέρα (δευτερεόοντα) θεωροΰντες, μόνον την αυτών θέλησιν, 
είναι συνηθισμένοι, νά έπιβάλλωσι, προς οΰς οΐ έφιάλται (προδόται) προσ- 
τρέχουσι. Κολακευόμενοι δέ (παρά τών εφιαλτών)..., μετά βλακώδους άφε- 
λείας και αναλγησίας, προτιμώσι νά βλέπωσι τά πράγματα, τής χώρας εις τό 
χείλος τοΰ βαράθρου περιερχόμενα, ή την μή πραγματοποίησιν τής θελήσεώς 
των. ’Αλλά, και άν εΰγενής τις καρδία (εννοεί διδάσκαλον καλόν) «ναφανή..., 
μή δυναμένη νά ευαρέστηση τάς διαμαχομένας μερίδας καί μετ’ ελευθερίας νά 
εφαρμόση τάς υγιείς αυτής άρχάς, απέρχεται νΰκτωρ. Καί καταραται την 
δυσμένειαν τής τύχης, εις τον κατάρατον εκείνον τόπον προχειρισάσης αυτόν 
διδάσκαλον. Προσθέσατε...καί την τών πόρων ευτέλειαν προς συντήρησιν τών 
σχολείων ! καί εγκληματικήν, εστιν δτε, διαχείρισιν, ετι δέ την δυσκολίαν 
(τοΰ διδασκάλου), διά νά μετατρέψη την φυσικώς έπί.τό άροτρον κλίνούσαν 
τοΰμαθητοΰ φυσιν είς την τών μουσών θεραπείαν...Σχηματίσατε την περί 
τής παρ’ ήμΐν έκπαιδεόσεως έννοιαν καί επιλήφθητε τής δυνατής θεραπείας... 
Τό εργον υμών είναι δυσκολώτατον...Ό ήμέτερος Σύλλογος...ήναγκάσθη είς 

;';μόνην την συντήρησιν νεοδμήτου ενταύθα παρθεναγωγείου νά περιορίση τάς 
ί,ενεργείας του. Άλλ* ή ραδιουργία και ενταύθα, τάς πλεκτάνας αυτής ΰφα- 
πλώσασα, μικροΰ δειν, την παντελή τοΰ Συλλόγου καταστροφήν συνεπήγετο... 

;„Έξήλθε νικητής, άλλ’ ένίκησε Καδμείαν νίκην, τά οικεία καταστρέψας κεφά· 
:λαια...ωστε, μή δυνάμενος νά επαρκή εις την διατήρησιν τοΰ παρθεναγω- 
ί γείου, νά άπαιτή ήδη την συνδρομήν παντός φιλομουσου...είναι σπαραζικάρ- 
,διον νά βλέπη τις τά πτωχά,..κοράσια θρηνοΰντα, άτε μή δυνάμενα νά έπαρ- 
κέσωσιν εις την τών...βιβλίων αγοράν καί μή φοιτώντα εις τό σχολεΐον...»,

"Εγγραφον 1 7 . Είναι μακροσκελής εκθεσις μετά στατιστικής, ανυπό
γραφος καί αχρονολόγητος. Καί συνετάχθη μέν έν Άδρ)λει, μετά τον ρωσσο* 
τουρκ. πόλεμον τοΰ 1887, άλλ’ άναφέρετυιι εις την προ τοΰ πολέμου εκείνου κα- 
τάσιασιν τής εκπαιδευσεως. 'Υπεβλήθη, ΐσως, προς την Φιλεκπαιδ. ’Αδελ
φότητα Κων)πόλεως, καί έχει προσφώνησιν «Κύριε Πρόεδρε». Εΐς την ει
σαγωγήν σημειοϋνται τά εζής : « ’Από πολλών μερών της Θράκης κα'ι Ιδίως 
από τής 3Ανατολικής Ρωμυλίας, στερούμενα (νεωτέρων) πληροφοριών και 
δτι αΐ νπάρχουσάι πληροφορίαι άφορώοι την προ τον ρωσσοτουρκικον πο
λέμου κατάοταοιν ήτις δμως εκτοτε πολν επί τά χείρω μετεβλή'&η».

Κατόπιν άλλων σημείων τά όποια παραλείπομεν, ο συντάκτης χαρα
κτηρίζει την Δημοτικήν έκπαίδευσιν έν Θράκη τοσοΰτον οΐκτράν ώς νά μή 
υπήρχε καί συνεχίζει, δτι εΐς πολλά χωρία «ονδε υπάρχει /ραμμάτων άιάα- 
σκαλία τις (!)» ότι εις πλεΐστα διδάσκουν αγράμματοι ιερείς, ή ψάλται, ή 
κανδηλανάπται, Όκτοδηχον καί Ψαλτήριον. “Οτι εΐς ολίγα υπάρχει αλληλο
διδακτικόν σχολειον. Εις ελάχιστα δέ, εφαρμόζεται ή συνδιδακτική μέθοδος.

Ε«κλη<ηαστικαΙ επαρχία ι της Θράκης
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Σημειώνει προς τουτοις, οτι εις τά πλεΐστα, αν μη ολα, χ ουρία, διά τον διο
ρισμόν τοΰ διδασκάλου «συγκρούονται at διάφοροί τον χωρίου πολίτικα^ 
(κοινωτικαι) μερίδες. *Ως εκ τούτον εν fj περιπτώσει, ή μία μεοις έπικρα  ̂
τοϋοα, διορίση τον έαντής υποψήφιον, οι τής εναντίας μερίδας οπαδοί δενί 
στέλλονσι τά εαυτών τέκνα εις το κοινδν (κοινοτικόν) σχολεΐον, αλλά μι*.| 
σ'&ονσιν Ιερέα τινά, ή ψάλτην, ο οποίος εν τινι δωματίφ δίδάσκει.., 
τοιοντον αποτελεί... άξιον προσοχής και θεραπείας !».

Άδριανούπολις. Έν αυτή, και τοΤς προαστείοις υπάρχουν 15 ελλη'.ΐ| 
νικά εκπαιδευτήρια, ήτοι ή Κεντρική Σχολή, το Κεντρικόν ΓΙαρθεναγωγεΐον 
6 αλληλοδιδακτικά σχολεία, 5 δευτέρας τάξεως παρθεναγωγεία, και 2 πρό
τυπα νηπιαγωγεία 1630 μαθηταΐ και μαθήτριαι.

1. Κεντρική Σχολή. Μαθηταΐ 155- Τάξεις 5, ών αί 3 του ελληνικοί 
σχολείου (σχολαρχείου), και 2 του Γυμνασίου (Ήμιγυμνάσιον). Διευθυντής; 
ό διδάκτωρ Ι· Βεργάδης, άποσταλε'ις υπό τοϋ εν “Αθήναις προς διάδοσιν 
των έλλην. Γραμμάτων Συλλόγου- Καθηγητής 6 Β. Γρηγοριάδης, τής φι
λολογίας. Διδάσκαλοι οΐ Γ. Λογοθετίδης, Β- Μελανιών, Ευγένιος Ροδιγάς 
και Κ. Χατσόπουλος. Προθΰμο)ς διδάσκουν, ώρας πν,άς καθ’ εβδομάδα, οί 
ιατροί Α. Κρήτας καί Γ. Καραπαναγιώτης, ο μεν την ανθρωπολογίαν έν τη 
β' του Γυμνασίου, ο δέ την φυσικήν ιστορίαν εις τας 2 τάξεις του.

2 . Κεντρικόν ΙΤαρ&εναγωγεϊον. Διευθύντρια ή κ, Καλλιρρόη Σιγα
νού άποσταλεϊσα υπό τοΰ Συλλ. προς διάδ. έλλην. Γραμμ. Διδάσκαλοι αι κ. 
’Ασπασία ’Αποστόλου και Ελένη Παναγιώτου και οι I. Βεργάδης, Β. Γρη- 
γοριάδης, Γ. Λογοθετίδης και Κ. Χατσόπουλος. Μαθήτριαι 165. Τάξεις 6, 
ών 2 ελληνικού και 4 συνδιδακτιχαί.

3 . 3Αλληλοδιδακτική συνοικίας Χριμτοϋ. Διδ. 1. Βοηθός 1. Μα
θηταΐ 124- Τάξεις 2. Τμήματα 4-

4 . 3Αλληλοδιδακτική συνοικίας eΑγίου Νικολάου. Διδ. 1. Βοηθός
1. Μαθηταΐ 120, τάξεις 2, τμήματα 4·

β . Αλληλοδ. Κιϊκίου. Διδ. 1, βοηθός 1, Μαθ. 105. Τάξεις 2, τμ. 4.
6 . 3Αλληλοδ. Ίλδιριμίου. Διδ. 1, βοηθός 1, μαθ. 280.
7 . 3Αλληλοδ. Κοδμ Μαχαλέ. Διδ. 1. Μαθ. 37. ¥
5 . 3Αλληλοδ. Κιρισχανέ. Διδ. 1.· Βοηθός 1. Μαθ. 118.
9 . ΙΙαρΰ 'ενα γω γεΐον συνοικ ίας Ά γ ι ο υ  Ί ω ά ν ν ο ν .  Διδ. ΐ . Μαθήτρ. 71.

ΙΟ . ΙΙαρ&εναγωγεΐσν 3Ιλδιριμίου. Διδ. 1. Μαθήτρ. 82. ή
1 1 .  ΙΙαρ'&'εναγωγεΊον Κιρισχανέ. Διδ. 1. Μηθήτρ. 65.
1 2 . Τό έν Γένι 3Ιμαρετ παρ&εναγωγεΐον. Διδ. 1. Μαθήτρ. 24. Δια

τηρείται υπό τοΰ Φιλεκπαιδ. Συλλόγου Άδρι)λεως.
1 3 . ΙΙαρ'&εναγωγεϊον Κιϊκίου. Διδ. 1. Μαθήτρ. 126.
14 . ΤΙρώτον Νηπιαγωγεΐον. Νηπιαγωγός Χρυσή Ίωάννου. Νήπια 68. " 

Διατηρείται υπό τοΰ Φιλεχπ. Συλλόγου.
■ ·ΐι



15. Δεύτερον Νηπιαγ. Νηπιαγωγός Βασιλική Μπάκουλη, μισθοδοτου-
νη υπό τοΰ Συλλ. διδ· Έλλ. Γραμ, Νήπια 80. Τά λοιπά έξοδα, 70 λίρ., 
τ' έτος, βαρύνουν χόν Φιλεκπ. Σΰλλ. 3Αορι)λεως. 

ζ ■ Μ. ΪΙαβα. Οίκογ. 100, ών 50 γνήσιαι ελληνικοί. Σχολή μέ 45 μαθ1. 
ϊδάσκαλος και ψάλτης, διδάσκων και την βουλγαρικήν. Μισθός'4.500 γρ. 

Ακολουθούν τά χωρία Καραμπάά, Όκρονμκιοϊ, Κόζλοντοια, Μπες 
Τεπέ, Μπεκτεοσίάες, Σαρήγιαρ, Κονμαρλί, Γιαλατζίκ, Μπάρα και Κιολ* 
τζιόνκ, μέ επτακόσιας περίπου οικογένειας, τρεις εκκλησίας, τρεις 'Ιερείς, εν 
σχολικόν κτίριον, 35—45 μαθ., 5 ψάλτας διδασκ. και υπέρ τάς 3 χιλ. κα
τοίκους, Άναφέρεται ή Μονή Λαμπονς, μέ την προσθήκην, «εξεταστέα ή 
ΰπόθεσις». Και προστίθενται τά χωρία Ρίζια, Ταορέκιοϊ, Μποσνοχώριον, 
Καραγάτοιον και Δεμερδέσιον, μέ ,540 οικογένειας. Καθώς καί τά τουρκόφωνα 
χριστιανικά ■: Καράκασημ, Όλπαοιά (30), Όσμανλή (σχισματικοί 45), Χα· 
'^αρϊς (σχισμ.) 1.9, Γενίκιοϊ καί άλλα.

1. Μέγα Καβαχλί. Έλληνικώτατον. Οίκογ. 1200. Μισθ. διδ. 40 λίρ.
2. ΚαρυαΙ. Έλληνικώτατον. Εΰπορον- Οίκογ. 300. Ίερ. 4. Σχολεΐον 

1 ελληνικόν μέ 30 μαθ. 1 διδ. μέ μισθ. 30 λίρ. υπό των ευπορών. 1 άλλη-
άΐίδακτικόν. Μαθ. 40, Διδ- 1. Διδάσκονται Όκτώηχον καί Ψαλχήρια.

3. Ντοάνογλον. X. ελλ. Οίκογ. 130. Έκκλ. 1 Τερ. 1. Αλληλοδ. 1. 
Μαθ, 20. Διδ: 1. Μισθ. 20 λ.

4. Σιναπλί. X. έλλην- Οίκογ. 200. Έκκλ. 1. 'Ιερ. 3. ’Αλληλοδ. 1. 
Μαθ. 25. Μισθός 20 λ.

5 . Τσιχούρχιοι. X. ελλ. Έλεηλατήθη υπό Κιρκασιών. Οίκογ. 20. 
Έκκλ. 1. Ίερ: 1, δστις διδάσκει 5 μαθ.

6 . Μέγ. Μοναστήρι. X. έλλ. Οίκογ. 180. Έκκλ, 1. Ίερ. 2, ών ό εις 
διδάσκει 15 μαθ. 7 . Μικρόν Μοναστήρι. 'Όπως καί to Μέγα Μοναστήρι.

β, “Αχ Μπουνάρ Ρωμαίϊκον. Οίκογ. 120 έλλ. και 50 βουλγαρ. τοΰ 
Πατριαρχείου. Θ. ”0Λ ΐΐαοια. 30. ΙΟ . *Ισχενδερί. 6.

Έν συνεχεία αναγράφονται άλλα 10 χωρία, μέ 807 οικογένειας.
Καζας Μπαμπά 3Εσχϊ. Εινα τό Μπαμπά *Εσκι μέ 161 οίκογ. καί 5 

χωρία μέ 260 οίκογ.
Καζ&ς Χάφσα. Χάφσα 62, Πέτρα 187, Σκόπελος 82.
Καζ&ς Αουλέ Μπονργάζ. Α. Βονργάζ 286 καί 3 χωρ., μέ 341 οίκογ.
Καζ&ς Μποννάρ Χιοάρ. "Εξ χωρία, μέ 1119 οίκογ.
Καζας 4 0  Εκκλησιών, 40 Έκκλησίαι. 637 οίκογ.
“Εγγραφον 1 8 ον . Είναι πρόχειρον σημείωμα, συνημμένον προς τό 17ον.
Σκόπελος. Έλλ. οΐκίαι 180. Έκκλ. 1 τοΰ *Αγ. Ίωάννου. 1 Άλληλο* 

διδ. 1 Διδ. Μισθ. 1500—2000 γρ. Μαθ. 50—60.
Πέτρα. Έλλ. οίκίαι 350 καί τουρκ, 10— 15. Έκκλ. 1. τής Γεννήσεως 

τής Θεοτόκου. ’Αλληλοδ. 1,
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Καράμτζα. Βουλγαρικόν. Οίκίαι 50. νΑνευ εκκλησίας και σχολείου.
Σιλόγλον. Βουλγαρ. οίκ. 120. Έκκλ. 1 .'’Άνευ σχολείου.
Κιοκονλέρι. Βουλγ. οίκ. 30, εκκλ. 1..
"Εγγραφον 3 3 .  "Οπως εΐδομεν εις την επαρχίαν Βιζΰης, είναι αχρο- 

νολόγητον, συνταχθέν, προ τοΰ πολέμου τοΰ 1878, έν Αουλέ Βουργάζ, υπό 
του «Μουσόφιλους Συλλόγου».

Λονλέ Βονργάζ, Πρωτεύουσα τοΰ καξά. Κωμόπολις. “Εχει 3,000 κα
τοίκους, ελληνας ελληνοφώνους. Τούρκους 1200 η 1500. Εβραίους 200.Και 
’Αθιγγάνους 200. {Οι αριθμοί είναι συγκεχυμένοι καί ακαθόριστοι). Ναός 
1, μέ περιουσίαν ακίνητον 200 λιρών, κινητήν δέ 120. Πρόσοδοι ταΰιης, 
ομοίως ετήσιοι, είναι 50 λίραι, τοΰ δέ παγκαριού 50 περίπου. ’Έχει γεωρ
γίαν καί κτηνοτροφίαν. Δεν ευπορούν οΐ κάτοικοι. Σχολεία : Άρρεναγω· 
γειον : κτίριον κοινοτικόν, συντηροΰμενον υπό τοΰ Ναοΰ. Διδ. 2. Μισθός 
μηνιαίος, 6 λίρ. καί 4. Μαθηται 170, μέ τμήματα, ελληνικόν καί προκαταρ
κτικόν. ΠαρΌ'εναγωγεϊον, συντηροΰμενον υπό τοΰ «Μουσοφιλοΰς Συλλόγου». 
Διδασκάλισσα 1. Μαθήτριαι 120, διδασκόμενοι την πρωτοβάθμιον παιδείαν 
δαπάναι.80 περίπου λίραι. 'Η  κωμόπολις εχει, από ετών, τον «Μουσόφιλη 
Σύλλογον», οΰτινος αΐ πρόσοδοι ανέρχονται εις 50, περίπου, λίρας.

’Αϊβαλή. Οίκογ. 130, περίπου. Κάτοικοι 700, 'Έλληνες ελληνόφωνοι, 
’Ορθόδοξοι (δηλ. όχι σχισματικοί). Είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, άποροι. 
Ναός 1, χωρίς περιουσίαν. Σχολ. 1 Διδάσκει δ ίερεύς τά κοινά (γράμματα) 
εις 40 περίπου μαθητάς άμειβόμενος υπό τής κοινότητος.

Τρονβέη, 45 περίπου οίκογένειαι. Κάτοικοι 250. 'Έλληνες ελληνόφω
νοι, ορθόδοξοι (μή σχισματικοί). Γεωργοί, άποροι. Ναός 1, άνευ περιου
σίας. Μέχρι .προ δυο ετών, υπήρχε Γραμματοδιδασκαλεϊον.

Άκολον&οϋν 16 «τουρκικά χωρία». Έκ τοΰτοτν άναγράφομεν, δσα 
έχουν τό σημείον «χρ.», δηλαδή χριστιανούς, ή μάλλον καί χριστιανούς : 
Άχτσάκιοϊ, 50 χρ. Βαλουκ Χότσα, 75. Καραγάτς (Καρατελεσμάνι, βουλγ.) 
50. Πασάχιοϊ 50. Σαρτονλί (!), 15. Σειδιλέρ, (θά είναι Σεχΐτλέρ, τουρκι- 
στι~οί Μάρτυρες) 40 Τσεγκερλι 250.

’Έγγραφον 3 6 . Είναι μεγάλη στατιστική των διαφόρων Καζάδων τοΰ 
Νομοΰ Άδριανουπόλεως. Φαίνεται, ότι συνετάχθη εκεί, μετά τον πόλεμον 
τοΰ. 1878, ώς εξάγεται εκ πολλών σημείων τοΰ περιεχομένου.

Καζας Άδριανουπόλεως 1). Φρονριον (ή εντός του παλαιοΰ φρου
ρίου καθ' αυτό πόλις). ’Ορθόδοξοι (μή σχισματικοί) "Ελληνες 4000. ’Ορθό
δοξοι (μή σχισματικά!) Έκκλησίαι 10. Γλώσσα τής ’Εκκλησίας ή ελληνική. 
Σχολεία 7. Τούτων είναι 2 δημοτικά άρρένων, 2 νηπιαγωγεία, 2 παρθενα
γωγεία, καί 1 Γυμνάσιον, καλώς κατηρτισμένον.

2) *Ιλδιρίμιον. (προάστειον). "Ελληνες 5000, Εκκλησία 1. Γλώσσα 
αυτής ή ελληνική. Σχολεία 3. Τούτων είναι 2 δημοτικά! «στοι^δίωτικαί ονο-



*%{ών ήμία συντηρείται δαπάνη τής Μαοσαλιωτικής ’Αδελφότητος (!), ή 
J.§τέρα Π,αρ&εναγωγεΐον».

3 ) Κούμ Μαχαλά (συνοικία).Έλλ. 500, έκχλ. 1, γλώσσα έλλ. σχολ. 2. 
ιβ  ̂ΚηρΙτς Χανέ. "Ελληνες ορθόδοξοι 1500, έκκλ. 1, ίδική μας και 1 

\ισματική. Γλώσσα εκκλησίας ελληνική. Σχολεία 2.
6 ) Κιγίκιον (προάστειον, όπως και τό 4). "Ελληνες 2500. Εκκλησία 1 

;μειέοα, και 1 σχισματική (ΐδέ Κηρίτς Χανέ). Γλώσσα ελληνική. Σχολεία 2. 
6 ) Βοανάκ χιοϊ. "Ελληνες 1000, εκκλησία 1, γλώσσα αυτής ελληνική.
; 1 ,6  διδάσκαλος πληρώνεται εκ-τοΰ παγκαριού. 

ψ,ΐ ~ 7 ) Καραγάταιον."Ελληνες, γεωργοί εύποροι, 1000, εκκλησ. 1, γλώσσα 
'ι^τής ή ελληνική. Σχολαι 2, ών ή μία άρρένων καί ή άλλη θηλέων, συντη
ρούμενοι εκ τοΰ παγκαριού.
/;: Σημ. "Ολαι αι σχολαι τής Άδριανουπόλεως διατηρούνται δαπάνη τής 
ϊ&αινότητος (ή μάλλον των έκασταχοΰ κοινοτήτων), πλήν των άναφερομένων 
εξαιρέσεων, καθώς και του Διευθυντοΰ τοΰ Γυμνασίου καί μιας Νηπιαγω

γού, υΰς πληρώνει ό Σύλλογος προς διάδοσιν έλλην. Γραμμάτων.
' 8 ) Ταορέη Ηΐοϊ. "Ελληνες 800, είναι γεωργοί εύποροι. ’ Εκκλησία 1, 

γλώσσα ελληνική. Σχολή 1, Ικ τοΰ παγκαριού.
9) Ρίζια. "Ελληνες 600, γεωργοί εύποροι, έκχλ. 1, γλώσσα ελληνική. 

Σχολή 1, έκ τοΰ παγκαριού.
. ΙΟ ) Δεμ'ιρ Νϊέΰΐ. 250 γεωργοί, εύποροι, έκκλ. 1, γλώσσα ελληνική. 

Σχολή 1, εις Ναρθηκοδιδάσκαλος, έκ τοΰ παγκαριού.
;'· 1 1 ) Ά ρναούτχιοϊ. 150 γεωργοί έκκλ. 1, γλώσ. ελλ- 1 Ναρθηκοσχολ.

1 2 ) Τατάρχιοϊ. "Ελλην, τουρκόφωνοι 125, άνευ εκκλησ. καί σχολείου,
1 3 ) Καρα Ία ονφ . 100, έκκλ. 1, σχολή 1, άνευ διδασκάλου.
1 4 ) ’ Ορτακτσή. 500, εκκλησία 1, σχολεΐον 1.
1 5 ) Μιχαλίζβιον, 200 εκκλησία 1, σχολεϊον τοΰ Σκουτάρεως.
1 6 ) Σκουτάρι. 1250 έκκλ. 1, σχολ. 1, έκ παγκαριού καί συνδρομών.
1 7 ) Πασα Μαχαλέ. 200, άνευ οΰδενός {!).

Υπάρχουν  καί άλλα χωρία, ύπο Βουλγάρων κατοικουμενα, μέ πληθυ
σμόν 11,000 περίπου. Επίσης καί τουρκικά μέ 6—7 χιλιάδας.

Καξάς Μ ουσταφά ΙΙαΰά. 1 ). Κωμόπολις Μ. ΙΙααα. Πατριαρχικοί 
Βούλγαροι 400. Σχισματικοί 300. Εκκλησία ήμετέρα 1. Σχισμάτικαί 2, μέ 

^γλώσσαν βουλγαρικήν. Σχολεία 3, έκ συνδρομών, ών 2 βουλγαρικά, καί 1 
ελληνικόν. Οΐ σχισματικοί υπάγονται εις τον σχισματικόν Μητροπολίτην.

2 )  Δημητρίκιοϊ. 'Έλληνες 625 έκκλ. 1. Γλώσσα της ή ελληνική.
5, Ταιρμέν. Βούλγαροι Πατριαρχικοί 100. Σχισματικοί 490. Έκκλ. 

βουλγαρ. 1, μέ γλώσσαν βουλγαρικήν.
4 Έσπιτλή. Βούλγαροι Πατριαρχικοί .75, Σχισματικοί 180. Γλώσσα 

Εκκλησίας βουλγαρική. -
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5 . ΚουμαρΧή. Βούλγαροι Πατριαρχικοί 300.
Θ. Μ πϊς Τεπέ. "Ελληνες 400. Έκκλ- 1, μέ γλώσσαν ελληνικήν. Σχ 

λεΐον 1. Εις Ναρ&ηκοδιδάσκαλος και ψάλτης, εκ παγκαριού. Οι κάτοικοι ε 
ναι γεωργοί και άνθρακεΐς, κατά το μάλλον, η ηττον εύποροι. Αύνανται. ν 
διατηρήσουν καλόν διδάσκαλον, διά 40, περίπου, λιρών.

7. Σαρή Γίάρ, "Ελληνες 400. Έκκλ. 1. Σχολή 1. Ναρθηκοδιδάσκαλο 
και ψάλτης, εκ παγκαριού. Γεωργοί και άνθρακεΐς, μάλλον ήιτον, εύποροι

8 . Μπεκτααλή (μάλλον Μπεκτασή). "Ελληνες 450. Έκκλ. 1. Σχολ. 1, 
Ναρθηκοδιδ. καί ψάλτης, εκ παγκαριού. Γεωργοί και άνθρακεΐς.

9 . Γιαλατζ'ήκιον. Έλλ. 225. ’Άλλαι πληροφορίαι, ως τον Μπεκτασί;.
2 0 . Γκωλτζίονκ. (Μπάρα).Έλλ. 200.Έκκλ- 1. Γεωργοί καί άνθρακεΐς.
1 1 . Καρά Μπάγ. "Ελλ. 100Q. Έκκλ. 1. Σχολ. 1, εκ του παγκαριού. 

Κάτοικοι γεωργοί, άνθρακεΐς και λιθοξόοι, δυνάμενοι νά διατηρήσουν καί 
νηπιαγωγείου, καί νά διαθέσουν 10 χιλ. γρόσια, περίπου.

1 2 . Μονή 'Αγίων ΆϊΐοστόΑων.Έχκλ. Ι . ’Έχει γαίας και δάση ικανά.
Υπάρχουν  καί άλλα χωρία, μέ σχισματικούς βου?ιγάρους, 4.400, καί

’Οθωμανούς, 5000.
Καζας Χάφοας. 1. Χάφαα. 'Έλληνες τουρκόφωνοι 350. Έκκλ. 1, μέ 

γλώσσαν ελλην. Οΐ κάτοικοι είναι γεωργοί. Τό χωρίον ύπέστη, κατά τον πό
λεμον, ζημίαν. ’Έχει 750, περίπου, οικογένειας ’ Οθωμανών.

2 . "Όλ Πααιά. 'Έλληνες τουρκόφ. .350. Έκκλ. 1, μέ γλώσ. έλλην. Οί 
κάτοικοι είναι γεωργοί. Αΰνανται νά πληρώσουν 1000 γρ., διά σχολεΐον. ...

3 . Χάοχιοί. "Ελλην. τουρκόφ. 300. Έκκλ. 1. Γεωργοί. Δύνανται νά 
πληρώσουν 1000 γρόσια.

Καξ&ς Βαβά 3Εακή. 1 . Βαβά 3Eaxfj. 'Έλληνες 800. Γεωργοί. 'Η 
Εκκλησία επυρπολήθη. Σχολ. 1 συντηρούμενον υπό τής Αδελφότητος,

2 . KhX Γενίκιοι, Έλληνες 500 γεωργοί. Έκκλ. 1. Σχολ. 1,
3 . Νανχιρλή. "Ελληνες 600, γεωργοί. Έκκλ, 1. 'Ο ναρθηκοδιδάσκα- 

λος λαμβάνει 40 κοιλά σίτου.
4 . Ντοάντζαλη. "Ελλ. 300, γεωργοί. Έκκλ. 1. Ναρθηκοδιδ. και ψάλτης.
5 . Ίμ άμ  Παζάρ. "Ελλ. τουρκόφωνοι, γεωργοί 200. Έκκλ. 1. Στερεί

ται και ναρθηκοδιδασκάλου.
Ο, 3Αλεπλή. "Ελλ. γεωργοί 800. Έκκλ. 1. Σχολ. 2. Άρρένων μέ διδ. 

άμειβόμενον έκ τοΰ παγκαριού, και Παρθεναγωγείου, υπό τής κοινότητος..
7 .  Κονμπρονλάρ . "Ελλ. γεωργοί 300. Έκκλ. 1. Σχολ, 1. 1 Δίδασκα·: 

λος καί ι|πίλτης,, εκ τοΰ παγκαριού.
Καξάς ΑουΧε Βουργάζ. 1. Α. Βοϋργάζ. 'Έλληνες γεωργοί, έμποροι, 

τεχνΐται κ. λ. 3000. Έκκλ. 1. Σχολεία 3. Ελληνικόν, Δημοτικόν καί ϊϊαρ- 
θεναγωγεΐον, διατηρούμενα υπό τοΰ παγκαριού καί τής 'Αδελφότητος.

2 . 3Αϊβαλή. "Ελλ. γεωργοί 800. Έκκλ. 1. Σχολ. 1, εκ τοΰ παγκαριού.
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3. Τροϋπ Βέη. "Έλλ. γεωργοί 300. Έκκλ. 1.
Είναι καί διάφορα σχισματικά χωρία μέ 1700, περίπου, κατοίκους.

' Καζας Σαράντα 3Εκκλησιών, 1. Σαράντα Έκκλησίαι. "Έλληνες 
£ j :00. Σχισματικοί 5000. Εκκλησία! ήμέτεραι 4. Σχισματικά! 2. Σχολεία 

Ιί̂ ερα 5, έξ cW 1 ελληνικόν (σχολαρχεΐον) πλήρες, 2 δημοτικά άρρένων, 1 
^Ι^ΟεναγωγεΙον, και 1 νηπιαγωγεϊον. Και 2 σχισματικά. Οί κάτοικοι είναι 
ΙΙ ,̂ργοι και αμπελουργοί. Τά σχολεία διατηρούνται υπό της Κοινότητος.
ΙΗ: 2 . Σκοπός. 'Έλληνες 5000. Βούλγαροι Πατριαρ. 100- Οι κάτοικοι ει- 

αμπελουργοί καί γεωργοί·, εΰποροΰντες. Εκκλησία ελληνική 1, μέ γλώσ·
V ελληνικήν. Σχολεία 3, ελληνικόν, δημοτικόν κα'ι παρθεναγωγειον, διατη- 

ενα διά συνδρομών και τοΰ παγκαριού.
3, Πέτρα. “Ελλ. 1800. Έκκλ. 1. Σχολ. 1, εκ τοΰ παγκαριού. Οί κά- 

toot είναι γεωργοί, εύποροι, δυνάμενοι νά π?ιηρώσουν άνω των 12 χιλ. γρ.
4 . Σκόπελος. 'Έλλ. 1000. Έκκλ. 1. Σχολ, 1, εκ τοΰ παγκαριού. Γε- 

ίφγοΐ εύποροι, δυνάμενοι νά διατηρήσουν και παρθεναγ. και ελλην. σχ,ολ. 
pY 5. Γένα. “Ελληνες 1200. Σχισματικοί 4000. Έκκλ. ιδική μας 1, μέ 
γλώσσαν ελληνικήν. Σχολεία 2, ελληνικόν και δημοτικόν. Γεωργοί εύποροι.

6. Βουνάρ Χισάρ. Έλλ. 1200. Σχισματικοί 1200. Έκκλ. 1 ιδική μας, 
£άι 1 σχισματική. Σχολ. 1. «εκ τοΰ ταμείου των εκπαιδευτικών». Γεωργοί. 
U·' 7. Γ  ιαντζικλάρ. "Ελλ. 600. Έκκλ- 1. Σχολ- 1, άνευ διδασκάλου,
p '  8. Έφκάριον. "Ελληνες 300. Βούλγαροι Πατριαρχικοί 300, Έκκλ.1. 
|ιέ γλώσσαν ελληνικήν. Σχολή 1, «εκ τοΰ Ταμείου των εκπαιδευτικών».
7; 9. Κούρον Λερέ. Έλληνες 300. Σχισματικ. 400, έκκλ. ήμετέρα 1, μέ
;γλώσ, ελλην. Σχολ. 1, έκ τοΰ Ταμείου τών εκπαιδευτικών. Γεωργοί εύποροι. 
17' ΙΟ. Βίζα, Σκεπαστός. "Ελλ. 1500. Έκκλ. 1, σχολ. 1, έκ ταμ. τών εκ
παιδευτικών. Γεωργοί εύποροι. (Ενταύθα άναφέρονται 2 ονόματα μαζή. 
Τό όνομα Σκεπαστός εΐδομεν ανωτέρω, etc τον Καζάν 40 Εκκλησιών. Τό δέ 
Βίζα δέν εΰρίσκεται εις τον γνωστόν κατάλογον τής Βιζΰης. Καθώς έιχομεν 
Ιδει εκεί, αναγράφεται, εις το τμήμα Τυρνόβου, χωρίον Βίζιτσα, μέ κατοί
κους 150 βουλγάρους γεωργούς, μέ εκκλησίαν, και άνευ σχολείου. Ίδέ πε
ραιτέρω, την πρώτην όψιν — πλευράν—τοΰ εγγράφου 44.

*Υπάρχουν και άλλα χωρία 41, σχισματικά με’ 23,400 κατοίκας.
Τμήμα Καβακλή Άνατολ. Ρωμυλίας. 1. Καβακλή. "Ελληνες 6500 

-έκκλησ. 2, σχολή 1, αστική, έχουσα ελληνικός τάξεις (τοΰ σχολαρχείου) κατά 
to νέον σύστημα». Διατηρείται εκ τής κοινότητος. Γεωργοί καί κηπουροί.

2 . Καρναί. "Ελληνες 2500, έκκλησ. 1, σχο?ά] 1, εκ τής κοινότητος.
3 . Ντογάνογλον. "Ελληνες 500, έκκλ. 1, σχολή 1, έκ τής κοινότητος.
4 . Σιναπλή. "Ελληνες 1500, εκκλησία 1, σχολή 1, εκ τής κοινότητος.
δ . Τσικούρκιοϊ. "Ελληνες 150, εκκλησία 1, άνευ σχολείου.
Ο. Μεγάλο Μοναστήρι. "Ελληνες 1500, έκκλ. 1, σχολή 1, έκ τής κοι-
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νότητος. Γεωργοί καί κηπουροί εύποροι.’ Επαρκούν εις συντήρησιν σχολείω
7. Μικρό Μ οναστήρι,“ΕΛλ. 1.500 εκκλ. 1, σχολή 1, εκ τής κοινότητο:
8 . Ροόμ ”Ακ Μποννάρ.'ΈΛλ. 400, εκκλ. 1, σχολή 1, εκ τής κοινόττος.
9 . Μεγάλο Μπογιάλήκ.'Έίληνζς 2000 εκκλ. 1, σχολή 1, εκ τής κοι\ 

τητος. Γεωργοί καί κηπούρο{.Ύπέστησαν νλικάς ζημίας, κατά τον πόλεμο
ΙΟ . Μικρό Μπογιαλήκ,νΕλλ, 500 εκκλ. 1, σχολή 1 εκ τής κοινότητο;
1 1 . Χαρμανλή, (Κύζλουτζια, όπως τό εΐδομεν άλλαχοΰ). “Έλλην. ■ 

εκκλ. 1, σχολή 1, εκ τής κοινότήτος. Γεωργοί καί «νθρακεΐς εύποροι.;' 
σχολή των (τό κτίριον) είναι εις άθλίαν κατάστασιν.

1 2 . Ρούμκιοϊ. "Ελληνες 450 εκκλ. 1, σχολή 1, εκ τής κοινότήτος, εί 
αθλίαν κατάστασιν. Γεωργοί καί ανθρακεΐς εύποροι.

Καβακλή—Μονή ‘Αγ. Τριάδας. Μέ πολλάς γεωργησίμους γαίας >:«' 
ετερα εισοδήματα, δυναται νά βοηθήση πολλάς σχολάς.

Υ πάρχουν  καί περί τά 110 σχισματικά χωρία, μέ πληθυσμόν άνερχό* 
μενον εις 48.000.

Διάγραμμα ουνολικού νΐλη'&υσμον, θρησκείας, ί’θ’νότητος, γλώοοηξ, εκκλη
σιών και σχολείων τών καζάδων τής εκϋ'έαεως.

Καξάδες "Ελληνες
Βούλγα
ροι Τία- 
τριαρχι- 

κοί

"Ελληνες
Τουρκό
φωνοι

Έκκλη-
αίαι

ήμέτε-
ραι

Έκκλη-
σίαι

σχίσμα-
πκαϊ

Σχολεία Σχισμα
τικοί

Άδρι)πόλεως 19,550 — 125 23 2 23 26,000

Μ. Πασά 3,800 875 — 9 3 8 10,000

Χάφσας — — 950 3 — 1 1,500

Βαβά Έσκή 2,700 — 800 6 — 7 1,700

Α. Βουργάζ 4,200 — — 3 — 4 1,500

40 Εκκλησιών 21,400 400 — 13 — 19 7,000

Καβακλή 17,9100 — — 13 — 11 48,000

Σόνολον 69,050 1,275 1,875 70 5 r.3 95,700

Τεμάχιον Ιο ν  τον 3 5 ου  εγγράφου, « Στατιστική τών σχολείων 
επαρχίας (=£%μήματος) Αουλε Βουργάζ» Κωμόπολις Α. Βουργάζ. Σχο* 
λεΐα 2, ελληνικόν (σχολαρχείου). ’Αλληλοδιδακτικόν καί ΓΙαρθεναγωγεΐον. 
Μαθηταί 174. Μαθήτριαι 106, συνολον 280-

Μαΰ'ήματα. 1) 'Ελληνικόν : Έλλ. 'Ιστορία, 'Ιερ. 'Ιστορία, Αριθμη
τική, Γεωγραφία, Θματοτογραφία καί εκθέσεις. 2) ’Αλληλοδιδακτικού : Ά -
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νογνωσίζι Γραφή, ’ Αριθμητική, θρησκευτικά και έλλην. Ιστορία. 3) Παρ· 
'ffsvaymy&iov : Τά ίδια τοΰ ’Αλληλοδιδακτικού κα'ι Χειροτεχνήματα.

Βιβλία ‘Ελληνικόν : Χρηστομάθεια Ραγκαβή, Γραμματική Βερναρ- 
δάκη και Γενναδίου, 'Ιστορία Πανταζή, Γεωγραφία Σακελλαρίου, ’Αριθ
μητική Γεράκη, Κατήχησις Καλλιφρονά- 2) Αλληλοδιδακτικού: Γεροστά- 
θης, Καλό; Πατήρ, μήτηρ, παιδίον, 'Ελένη, ’Αριθμητική Δράϊκη. Άλφα- 
0η ι άρτον Βρετοΰ, Έλλ,ην. Ιστορία Ίρβιγγος. 3) Παρθεναγωγείου : τά ΐδια.

Διδάσκαλοι; 3 και 1 υποδιδάσκαλος.
Μισθοί .* Ελληνοδιδασκάλου λίρ. 6 (μηνιαίως), άλληλοδιδάκτου 420 

γρ, Βοηθού 160, Διδασκαλίσσης 540.
Πόροι; Του ελληνικού και τοΰ αλληλοδιδακτικού εκ της εκκλησίας τοΰ 

0h;kciQ&svaymyeiov και εκ τον Μονσοψιλονς Συλλόγου.
Χφρία. Έκτος τών τής επαρχίας Βιζΰης, (ένθα ίδέ Ι ον τεμάχιον τοΰ 

35ΰυ εγγράφου), είναι τά έξης : Αϊβαλή, μέ μόνον μαθητάς 15, Τρονπβεϊ 
10, καί *Αλεπλή 15. ’Έχουν άνάγνωσιν., γραφήν, Ινιαχοΰ, δέ, {μάλλον είς τά 
χωρία τής Βιζΰης) και ’Αριθμητικήν και Ελληνικήν 'Ιστορίαν. Βιβλία : τά 
νεότερα διδακτικά τοΰ Λ. Μελά και Βρετοΰ.

; · Το 2ον τεμάχιον τοϋ 3 5 ο υ  εγγράφου. ’Αναγράφει Π τουρκικά χω
ριά τοΰ Λ. Βουργάζ, τά έξης :

'Ί λ) Μονολϊμ (Μουσελίμ Βιζΰης), πληθυσμός 350. 2) Τζινκερλή 106. 
3)Κάμπαήκ, 200. 4.) Καραμονσούλ, 108. 5) Καριστράν Κιπιρ (μεγάλο), 
239. 6) Κιτίρι (!), 60. 7) Καηπελή, 41. 8) Καρά Ταλεομάνι, (!), 20. 9) 
Ίμραλή, 25. 10) Όκλαλή, 40. και 11) Κιοντσονκ (μικρόν) Καριστράνι, 50.

Τεμάχιον 3 ον τοϋ 3 5 ου  εγγράφου, . Είναι, πάλιν, τοΰ τμήματος Λ. 
Βουργάζ. ’Έχει'σφραγίδα, όπως και τά άλλα τεμάχια, τοΰ «Μουσοφιλοΰς 
Συλλόγου» (Βιζΰης). Παραλαμβάνομεν τά μή αναγόμενα εις τήν Βιζΰην.

• Α. Βουργάζ, "Ελληνες ελληνόφωνοι 3.000. Τούρκοι 1,200. Έκκλ. 1, 
μέ περιουσίαν ακίνητον, 200 λιρών, και ομόλογα, 120 λ. και ^σοδα, 50 λ. 
01 κάτοικοι, γεωργοί κα'ι ποιμένες, μόλις συντηρούνται. Σχετικώς εύποροι, 
είναι οι Γεώργιος Σαζανιδης, Άγγελάκης Δ. Τσιγέρογλου, Χριστόφορος 
Μαυροδήογλους, Παναγιώτης Σαζανιδης, X / ' Δημήτριος, Χ .,Γ Ίωάννου, 
και ’Απόστολος Ίωάννου. Μουχτάρηδες (είναι δ) ’Αντώνιος Δημητρίου καί 
(δ).Φώτιος Ευσταθίου.

Σχολεία 2. "Εν τών άρρένων, «μικτόν» (άνώιερον και κατώτερον), 
συντηροΰμενον υπό τής Εκκλησίας, και εν παρθεναγωγεϊον, υπό τοΰ Συλλό
γου, Μαθητα'ι τοΰ μικτού, περίπου, 170. Διδάσκαλοι 2, δ σχολάρχης ’Αντώ
νιος Ίωαννόπουλος, μέ 6 λίρας, τον μήνα, και ο υποδιδάσκαλος Λημήτριος 
Θεοχαρίδης, μέ 4 λ,

Μα&ήματα : Τών άνοοτερών τάξεοιν : Γραμματική καί άρχαί τοΰ Συν
τακτικού , Ιερά Ιστορία, Ιερά Κατήχησις, Έλλ.Ίστορία, Γεωγραφία, Φυσ,
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Πειραματική, Γεοιμετρία, ’Αριθμητική, κ.λ. Των δε κατοοτέρων : 3Ανάγνι 
σιο εκ τής σειράς τοΰ Βρετοΰ, ’Αριθμητική, Καλλιγραφία, κ.. λ. Εις το Πας.
•θεναγωγεϊον, διδάσκει 1 διδασκάλισσα, ή Βασιλική Θεοχάρη, εις 120 μαθη( 
τρίας, ιά ανωτέρω.

'Αϊβαλή, “Ελληνες 750, Έκκλ. 1. Γεωργοί καί ποιμένες, μόλις συν 
τηρούνται. Μουχτάρης είναι ό Παγώνης. Σχολ, 1. Διδάσκει δ ίερεύς, τα κοινά, 
πληρωνόμενος υπό ιής Κοινότητος.

Τρούβεη. "Ελληνες 255. Έκκλ, 1. Γεωργοί. Συντηρούνται μέ μεγα-
λην§δυσκολίαν. Μουχτάρης ο Μιχαήλ Κωνσταντίνου- ’Άνευ σχολείου.

’Έγγραφον 3 5 α \  'Όπως ε’ίδομεν εις τήν επαρχίαν Βιζΰης, τό έγγρτ 
φον τοϋτο, συνταχθέν υπό τοΰ Μουσοφιλοΰς Συλλόγου Δούλε Βουργάζί
4)3)1879, επιγράφεται : «Συνοπτική κατάστασις τής έκπαιδεύσεως και τοϊ 
*Ελληνικού Πνεύματος εν τή περιφέρεια Αονλε Βονργάζ».

Πόλις Δ, Βονργάζ : «Κατοικεϊται, καθ3 υπολογισμόν, εκ 3,500 χρι-ί 
στιανών Ελλήνων, τήν τε γλώσσαν καί τό αίσθημα, καί εκ 2,500 Τούρκο.)γ, 
πάντων όμως μεταναστενσάντων, ώς εκ τον τελευταίου πόλεμόν». Χωρίι
8. «°Ητε πόλις καί ή περιφέρεια, σχονσαι τήν τιμήν, νά οϊκώνται εξ αμι
γούς έλλ. στοιχείου καί ούσαι, όντως εΐπεϊν, τό τελενταΐον, έν Θράκη, ορφι 
τον...αμιγούς ελλην. πληθυσμού... 3Από τετραετίας (έχει) παρθεναγωγείου 
(κτίριον), δπερ, περικαλλές ώκοδόμηται εν θέσει λαμπρό.».

Προκαταρκτική Σχολή. Μαθηταί 160 —170. Αιδ. 1. Συντηρείται υπό 
τής Εκκλησίας. Παρθεναγωγεϊον. Μαθήτριαι άνω των 70. Διδασκάλισσα 1/ 
υπό τοΰ Συλλόγου. Δαπάναι άμφοτερών (των σχολεία)ν ανέρχονται) εις 200 
και πλέον λίρας, δυσκόλως ποριζομένας, παρά τήν άκμαίαν καί παραδειγμα
τικήν φιλομουσίαν των κατοίκων. Μέχρι πέρυσι, διετηρεΐτο καί ελληνικόν 
σχολεΐον (σχολαρχε'ιον), μέ 20 περίπου μαθητάς. «3Αλλ3 εφέτος διελνϋη, έΐί^ 
λείψει πόρων, ένεκα, των ταραχών, αιτινες είσέτι καταναστατονσιν απασαν^ 
τήν Θράκην (!). ’ Ωφελιμωτάτη και άναγκαιοτάτη ήτο ή σνντήρησις της'έλ·\ 
ληνικής σχο?<.ής». Διότι, εάν κατηρτίζετο καλλίτερον, διά δΰο ακόμη δίδασκά·'·'! 
λων, θά έφοίτφν και άλλοι 20, έκ των πέριξ χωρίων, και, άποφοιιώντες, δά 
έγίνοντο, άλλοι μέν διδάσκαλοι, άλλοι, δέ, θά ωφελούν, άλλως πως, τοΐίς̂  
συνεγχωρίους των. Ή  ίδρυσις τόιοτίτου ιδρύματος, οΰχΐ διά μεγάλης δαπά* 
νης, θά εΰηργέτει ολόκληρον τήν επαρχίαν καί θά διέσωζε πληθυσμόν-. 28 πε*̂  
ρίπου χιλιάδων. «Διότι, ναι, μέν, έως σήμερον, κατωρθώθη ή εις τά πά·

■ τρία έμμονή αυτών, μεθ3 δλας τάς λυσσαλέας ένεργείας γνωστών πράκτό-'i 
ρων, αλλά., τις δύναται νά βασισθή επί χωρικού, καταπιεζομένον, εις οϋΐ 
τήν φαντασίαν, ώς λαμπρά γοητεία, παρίσταται ή, έστω και βάρβαρος έλεν-'ΐ 
θεόία γειτόνων. ος δεν δνναται νά έννοήαη τήν διαφοράν 'Έλληνος, ?) 
Βουλγάρου ; !,0ταν μάλιστα δ τελευταίος επαγγέλλεται αντω σωτηρίαν καϊ\ 
απαλλαγήν δεινών βεβαίων ;» Διά τοΰτο δ Σύλλογός μας ζητεί τήν σΰστα- }
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-.σχολής ταύτης. Διότι η δη ό ί'διος ευρισκεται εν αδυναμία, ένεκα τών 
'^|οφων, «Εύχεται 6 ήμέτερος Σύλλογος νά κατανόηση το σπονδαϊον 
βλ,εώς μας, ο̂ ς κέντρον ενεργείας δια τον υπέρ διατηρήσεως τον έϋ'νι- 
'έμας αγώνα και νά ληφϋώσι τά κατάλληλα μέτρα, άναλόγιος της <5ρα- 
οτητος τών αντιπάλων, αλλά εγκαίρως, μήτοι και εδώ άναφοονήσωμεν 
Ικτρώς, ονπω καιρός /» Ό  συντάκτης, εν συνεχείς ζητεί τήν πρόσλη- 

-,§ΰο ακόμη διδασκάλων εις τήν προκαταρκτικήν σχολήν, εν περιπτώσει 
χίας τής περί τής ελληνικής σχολής προτάσεώς του.

συντάκτης, εν συνεχεία, εξιστορεί τήν ιδρυσιν του Συλλόγου, προ 
;ν, προς τον σκοπόν τής εκπαιδεύσεως και τών θηλέων, διά τής ίδρύ- 
Ιθίως και διατηρήσεως Παρθεναγωγείου. Ένω δέ προόδευε καί έσκέ- 
|νά έπεκτείνη τάς ενεργείας του είς τήν προστασίαν καί τοΰ άρρενα~ 
Ιρυ καί τών πέριξ σχολείων, έπήλθεν ό πόλεμος. Άλ,λ’ ήδη ήρχισε, πά· 
^ εργάζεται. 'Έφερε δέ έξ Αθηνών διδάσκαλον καί διδασκάλισσαν, μέ- 
ίδΰ Συλλόγου προς διάδοσιν τών ελλν)ν. Γραμμάτων, οστις προθύμως, 
Αρκετά βιβλία άπέστειλε διά τήν καταρτιζόμενην βιβλιοθήκην του. Έχει 

||;τη περί τους 250 τόμους πολύ ωφέλιμον τροφήν διά τά μέλη του.
"Εγγραφον 2 5 ον. Εΐδομεν τό έγγραφον τοΰτο είς τάς επαρχίας Διδυ- 

τ|ίχου 'Ηρακλείας καί Λιτίτσης. ’ Επιγράφεται: « Η δημοσία έκπαίδεν- 
tfj: επαρχία 3 Αδριανονπόλεως, συνέχεια ιδε άριϋ·μόν 3193». Καί ει- 

ς<$ύλλον τής εφημερίδας «Νεολόγος» τής Κωνσταντινουπόλεα)ς, υπό ήμε- 
2)14 3Οκτωβρίου 1879». 'Η φράσις «έν τη επαρχία» δεν είναι 

Έπρεπε μάλλον νά γραφή «έν τη Νομαρχία» αφού περιλαμβάνει ή 
^άις καί άλλας έκκλησιαστικάς επαρχίας, ώς εΐδομεν, αϊ όποιαι ενταύθα 

δεν μάς ενδιαφέρουν.
βΔιαμέριαμα Σαράντα-3ΕηηΧηαιών. ’Απαρτίζεται·τό διαμέρισμα τούτο 

:δ συντάκτης, έκ τής ομωνύμου πρωτευούσης καί 33 χωρίων. Άναγρά· 
ί|σφ«λμένως, οτι «ελληνικός πληθυσμός υπάρχει μόνον έν τή πρωτευ- 

συμποσούμενος είς 8 έως 9 χιλ. ψυχών». Δεν αναφέρει δέ, οχι μόνον 
π||ιδευτικάς ή άλλας πληροφορίας, διά τά 33 χωρία, άλλ* ουδέ καν τά ονόΒ 
ατά .αύτών, διότι ώς φαίνεται δεν θεωρεί τά χωρία ταύτα ελληνικά. Καί 

περιορίζεται μόνον είς τήν πόλιν 40 Έκκλησίαι.
Υπάρχουν έν αΰιή 5 δημοτικά! σχολάί άρρένων, 1 παρθεναγωγεϊον καί 

ληνική. Συντηρούνται υπό τής Κοινότητας μετά μεγίστης στενοχώριας, 
χιά ώς εκ τούτου «δεν διατελούσιν έν ανθήρα καταστάσει». Συνιστα «νά χο- 
ρηγηθή επικουρία..., ώς λ. χ. αποστολή καί πληρ. μισθ. ικανού σχολάρχου».

Διαμέρισμα Βουνάρ Χισάρ.—̂ Βοννάρ Χισάρ. 'Έλληνες 1000. Βούλ* 
γαοοt 1.600. ’Οθωμανοί 1000. ’Άλλοτε εΐχε 2 πρωτοβαθμίους σχολά; άρ* 
ρενων, συντηρούμενα; υπό τής Κοινότητος καί διά συνδρομών τών εν Κων* 
στμντινουπόλει συλλόγων « Φιλολογικού και Θρακικον»„ Άλλ’ώ επειδή  ̂ αΙ
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σύνδρομα! έπαυσαν, εκ των 2 δε εκκλησιών την μίαν εσφεΐερισθησαν'ί 
Βούλγαροι, οϊ κοινοτικοί πόροι ήλαττώθησαν. Διά τοΰτο, ήδη δίατηρεΐτΐϊ| 
Γραμματοδιδασκαλεΐον, μέ 60 μαθητάς και 6 μαθήτριας, μέ 1 διδάσκαλέ 
προς 15 λίρας. Ό  συντάκτης συνιστα την ιδρυσιν ενός νηπιαγωγείου 
τμήματος παρθεναγωγείου, και μιας πρωτοβαθμίου σχολής άρρένων.

Γένα. Κωμόπολις. “Ελληνες 2.000. Βούλγαροι 400, και Τούρκοι 100§ * 
"Αλλοτε, ή Κοινότης διετήρει 1 έλλην. σχολήν και 1 δημοτικόν. Άλλ’ εν&| 
γενικής, προ διετίας, λεηλασίας υπό άτακτων στιφών, οΐ κάτοικοι 
εις μεγάλην ένδειαν, "Ήδη έχει 1 μόνον Γραμματοδιδασκαλεΐον, 
προς 15 λίρας. Νά αυξηθούν 1 νηπιαγωγεΐον, μετά τμήματος π 
γείου, και 1 πρωτοβάθμιος σχολή άρρένων.

Σκεπαστός* Κωμόπολις. "Ελληνες 4.000. Βοΰλγ. 300."Αλλοτε 
ελληνική σχολή και ’Αλληλοδιδακτική. Ή δη διατηρείται μόνον ή τελευτα| 
εις οικτράν κατάστασιν. Πρέπει αυτή νά βελτιωθή και νά συσταθοΰν 1 ν|| 
πιαγωγεΐον μετά τμήματος παρθεναγωγείου κα! 1 ελληνική σχολή.

Σκοπός* Κωμόπολις. "Ελληνες 5,000. Βούλγαροι 300. Εκκλησία |j 
συντηρούσα 1 δήθεν έλλην ικήν σχολήν μέ 3 τάξεις και 25 μαθητάς μέ 1 δ| 
δάσκαλον. Επίσης 1 αλληλοδιδακτικήν μέ 160 μαθητάς και 2 διδασκάλους. 
Νά συσταθοΰν 1 νηπιαγωγεΐον και παρθεναγωγειον και νά βελτιωθή ή 
ληνική σχολή διά καλοΰ σχολάρχου.

V ιαντζικλάρ. "Ελληνες 1.000. "Αλλοτε ειχεν4Αλληλοδιδακτικήν συντη* 
ρουμένην υπό τής κοινότητας και του Θρακικοΰ Συλλόγου Κων)πόλεως. 
τό χωρίον τοΰτο λεηλατηθέν άδυνατ|Τ ήδη νά συντηρήση την σχολήν. Νά σι| 
σταθούν νηπιαγ. μετά τμήματος παρθεν. και 1 πρωτοβάθμιος σχολή άρρέσ 
νων.“Ακολουθούν τά διαμερίσματα Χάφσας, Βαβά Έσκ! και Μ. Πασά 

"Εγγραφον 12ον. Είναι ανυπόγραφων καί άχρονολόγητον. "Αγνωστοί 
δέ πόθεν και που υπεβλήθη."Εχει επιγραφήν : Χωρία τον ίίαζα Άχηρ Το'ί 
λεπή μετά πληθυσμόν μικτόν εκ Χριστιανών και Μωαμεθανών». Περιλα|| 
βάνει 46 χωρία εις έκαστον των οποίων παραθέτει ο συντάκτης διαφόρω| 
πληροφορίας στατιστικάς. Τό έγγραφον 22ον, καθώς εΐδ ο μ εν εΐς τά προηγοι| 
μένα, αναγράφει διά του “Αχήρ Τσελεμπή 41 χοορία, πληθυσμόν 13.143. κο| 
οικογένειας 7.101. Τό παρόν όμως έγγραφον αναφέρει τά έξης

Σύνολον : Έκκλησίαι 17 (χωρίς νά διακρίνη πόσαι και ποΧαι εΐναι σχ| 
Οματικαί). Σχολεία 16 (επίσης χωρίς διάκρισιν); Διδάσκαλοι ορθόδοξοι 
τεροι) 11, Σχισματικοί 7. Μαθηταί : ’Ορθόδοξοι (ήμέτεροι) 250, Σχίσματά 
κο.ι 205. Τουρκικά! οικογένειαι 4.332. ’Ορθόδοξοι (ήμέτεροι) 1.607. Σχ| 
σματικα! 1.086. Συνολον οικογενειών 7.025. Έκ τών διδασκάλων οι μέ| 
ήμέτεροι διδάσκουν ελληνικά και βουλγαρικά (διά τούς πατριαρχικούς Βουλ· 
γάρους), οί δέ σχισματικό! μόνον βουλγαρικά.’Ακολουθεί κατάλ. 46 χωρίων; 

"Εγγραφον 2 7 ον* Είναι άχρονολόγητον σταλέν ίσως Ικ Σαράντα’Etf
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κλησιών καί έχει την εξής επιγραφήν : «Κατάλογος περιέχων τάς κώμας καί 
τα χωρία τοϋ Μουτεσαριφλικίου των Τεσσαράκοντα Εκκλησιών, υπό Χρι- 
στοφόρου Σαμαρτζίδου προς χρήσιν του σεβαστού Διοικητικού Συμβουλίου 
τής εν Κα>ν)πόλει Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής ’Αδελφότητος».

Περιέχει ονόματα μόνον 196 χωρίων ήριθμημένων κατ3 αΰξοντα αριθ
μόν, κατά καζσk και δήμους (=Ναχιέδες, δηλαδή Μουδίρλίκια). Περιορι- 
ζόμεθα νά αναγράψω μεν χωριστά κατά καζάδες καί δήμους τους αριθμούς 
ίων χωρίων αυτών. Διότι πολλά έκ των ονομάτων άνεγράφησαν είς άλλα έγ
γραφα διαφόρων εκκλησιαστικών επαρχιών, ιδίως δέ τής *Αδρ)πόλεως :

Καζας 4 0  ’Εκκλησιών. 1—29=29. Δήμος Κοφχσάς. 30—44=15. 
Δήμος Βοννάρ Χισάρ. 45—56=12. Καζας Τυρνόβου. 57—79=33. ΑΓα- 
ζ&ς Μηδείας. 8 0 -1 0 0 = 2 1 . Καζας Βιζύης. 101—127=27. Δήμος Σε- 
ραγίον. 128—139=12. Καζας Μπαμπά Έακί. 140— 156=17. Καζας 
Αονλέ Βονργάζ. 157— 196=39.

’Έγγραφον 4 3 ον . Είναι έκάεσις έξ Άδριανουπόλεως τοΰ διδασκάλου 
Π, Α, Βασιλειάδου. “Εχει επιγραφήν : «Σκουτάρι 20)2 Ιουλίου 1880» καί 
υπεβλήθη «Τώ άξιοτίμφ Σνμβονλίω τοΰ ενταύθα Φιλεκπαιδευτικού Συλ- 
λόγον, εις *Α0ρ)τζολιν». Γράφει δέ έκτος τοΰ χωρίου Σκουτάρι καί διά τό 
Ιϊ(ασά) Μαχαλε καί άλλα- ’Έχομεν 20 περίπου χωρία ελληνικά καί περισ
σότερα... (μη ελληνικά). « 'Η  κώμη Σκουτάρι... ήρίθμει προ 400 ή 500 ετών 
περί τάς 7.000 οικίας καί 65 χιλ- κατοίκους... Χρηματίσασα καί έδρα Σουλ
τάνων προ τής άλώσεως τής Άδρ)πόλεως υπό τών Τούρκων. Σώζονται δέ 
καί ερείπια... έν τέμενος, είς λουτρών, τείχη κατεστραμμένα, τέσσαρες λόφοι 
όνομαστοί, δπου έκειντο τά ανάκτορα καί τά λοιπά...».

Πλαγίως κεϊται «κωμίδιον... Πασά μαχαλε, ήτοι συνοικία», έν τή όποια 
«έκάθητο (ο Πασάς) ό διοικητής τής κωμοπόλεως>^(Σκουτάρεως).=Αφοΰ κα- 
τεστράφη ή κωμόπολις «ένεκεν τών αλλεπαλλήλων τών Τούρκων ή μάλλον 
τών Γενιτσάρων επιδρομών καί σφαγών...», έμειναν 164 οΐκίαι καί υπέρ τούς 
χιλίους κάτοικοι «άπαντες "Ελληνες αγνοί...». Τό Πασά Μαχαλέ έχει περί 
τάς 45 οικίας μέ "Ελληνας κατοίκους, οί όποιοι δέν έχουν ναόν καί ξοΰν 
ηνωμένοι μέ τούς κατοίκους τοΰ Σκουτάρεως... καθ' ολα καί εν πλήρει συμ- 
πνοίρ.Ό ναός τής Θεοτόκου τοΰ Σκουτάρεως εκτίσθη ιό 1829 υπό τών Ρώσ- 
σων. Οϊ κάτοικοι πρέπει νά αναπτυχθούν «καθότι προ αιώνων, οΐ δυστυ
χείς.., είσι βεβνθισμένοι είς τον βόρβορον(ϊ) τής άμαθείας... Έ άν.,.ήσαν  
ανεπτυγμένοι, δλα τά πέριξ βουλγαρικά χωρία θά ήσαν ήδη ελληνικά. Έ ν  
Ποΰτοις υπομονή. νΗδη απαιτείται... ώς απόγονοι τών Σωκράτονς, Πλά
τωνος, Πνθαγόρον και λοιπών, άίά τών αθανάτων συγγραμμάτων των κλεϊ- 
σάντων το ήμέτερον ελληνικόν και ενδοξώτατον έθνος (νά) καταβάλλωμεν 
και ημείς δλας τάς προσπάθειας μας, ίνα· μη εν άκαρεΐ τά σαρκοβόρα δρ* 
νεα τον Βόλγα και Βορρά καταφάγωσιν ήμάς»(!). Προ 4 μηνών άνηγέρθη



ί!6 t  ’Αρχιμανδρίτου W. Βαφείδου' ;

Δημοτική σχολή. Μαθηταί περίπου 62 εις 4 τάξεις και 1 νηπιακήν.
*0 αϊσθηματίας, φιλότιμος, άλλα και ολίγον αγαθός διδάσκαλος συντά* 

κτης συνεχίζει ως εξής : «Μεγίστην επιμέλειαν και μέριμναν κατέβαλλον καί 
καταβάλλω, δπως μορφώσω αυτούς έλληνοπρεπώς διά τής παραδόσεως μα
θητών κατά τό πρότυπον Δημοτικόν Σχολειον εν Θεσσαλονίκη. 'Ότε ήλθον, 
εΰρον αυτους δίκην Αθιγγάνων έν άγυιαΐς περιφερόμενους ανυπόδητους, 
γυμνούς και πλήρεις ρύπου και βορβόρου. Χάριν οθεν τής άνυψώσεως του 
ήμετέρου "Εθνους, υπέρ οΰ εν δοθείση περισχάσει και αυτήν τήν ζωήν μου 
θυσιάζω, ότέ μέν έτέλεσα καί τελώ χρέη άφ8 ενός κουρέως καί τροφού, άφ5 
ετέρου δέ διδασκάλου. Ώς προς τό ζήτημα δέ τής γλώσσης, αν μ’ ερώτη
ση τε : Διδάσκαλος μόνον τής ελληνικής, άνευ τής βουλγαρικής καί τουρκικής 
δυσχερέστατον ήθελεν εΐσθαι αύτφ, άνευ διερμηνέως, πράγμα αδύνατον», 
(sic !). «Ή  σχολή (τό κτίριον) είναι στενόχωρος, απαιτούσα εύρυτέραν θέ- 
σιν καί διαίρεσιν εις δύο τμήματα, δπερ προς τό παρόν θά μείνη άνεκτέλε- 
στον, μέχρις ου θέσωσιν εΐς τάς άποθήκας αυτών οί χωρικοί τά γεννήματα 
των, καθότι ήδη υστερούνται χρημάτων. Τότε όμως έκαστος χάριν εμού, 
επειδή είς τον ύπέρτατον βαθμόν μ8 άγαπώσι, θά δώσωσι δ,τι προαιρούν
ται. Ού μόνον δέ αύταί, άλλα καί έκ των πέριξ βουλγαρικών χωρίων άπαντες 
θά συνδράμιυσι, πράγμα άνήκουστον, βούλγαροι νά συνδράμωσιν υπέρ τής 
ελληνικής Σχολής. Είς τούτο δμως συνετέλεσα πάλιν εγώ αυτός μεταβαίνουν 
μετά τών μαθητών μου είς τά χωρία των καί διά τινων ασ ματ ίων, ώς καί 
τής γυμναστικής, ήν έτέλεσα καί διά βουλγαρικών λέξεων προσείλκυσα αυ
τούς επί τοσούτον, ώστε άπαντες οί βούλγαροι ήδη μετά χαράς άτενίζουσι 
προς τήν ελληνικήν κώμην μας. Καί μάλιστα κατά 7)βριον σκοπεύουσι νά 
πέμψωσι έκ τών χωρίων των καί παιδία εΐς τήν σχολήν μας, αφού αύξηθή 
αΰτη. "Ηδη ήρχισα νά παραλαμβάνω ιδιαιτέρως καί κοράσια, κύριον μέλημα 
έχων τήν σύστασιν παρθεναγωγείου. Καθότι άνήρ εύπαίδευτος μετά γυναι- 
κός άπαιδεύτου είναι πράγμα άσύμφωνον. Καί επομένως αυτή είναι, ήτις 
θά δώση τήν καλήν ανατροφήν είς τά τέκνα της. Προς τό παρόν δμως ένεκα 
τού θερισμού, δεν έρχονται πολλά κοράσια».

Ό  καλός διδάσκαλος ζητεί, κατόπιν 1 χάρτην τών 2 ημισφαιρίων, 2 
αλφαβητικούς πίνακας, καί 1 βιβλίον Νηπιαγωγικής.

Χωρίον Μ ιχαλίτσι. Οϊκίαι 40, άνευ σχολής,
·. Χωρίον Δημή τρικιοϊ* Οίκίαι 150. Άνεγείρεται, ήδη, νέα δημοτική 

σχολή (κτίριον). 8Αλλ3 ο διδάσκαλος είναι απαίδευτος.
Τά άλλα χωρία προσθέτει είναι βουλγαρικά, τών οποίων 3 υπάγονται 

είς τον ήμέτερον Μητροπολίτην. (*Ήσαν δηλαδή Πατριαρχικά καί δχί σχι
σματικά). Τό ταχύτερον νά σταλούν διδάσκαλοι καί εις αυτά (δεν λέγει ποια 
χωρία), «κα&ότι ή βουλγαρική προπαγάνδα εργάζεται άνενδότως. Μη χά· 
νωμεν καιρόν, προσπα&ήοωμεν' και οντω δειχϋ·ησόμεϋ·α άξιοι απόγονοι

1"
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τών,.. προγονών... (!) Λεγβητε κύριοι...». Και καταλήγει δ καλός και φι
λότιμος διδάσκαλος II. Α. Βασιλειάδης, διά τής παλαιάς χαρακτηριστικής 
φράσεως : «εκ βραχεί και βία και μη με λησμονείτε !».

|;ν. Είναι αξία προσοχής ή έκθεσιςαύτη. Διότι μάς παρέχει ζωηράν τήν εικόνα 
τήςέθνικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής κατασιάσεως τών χωρίων, κατά τήν 
εποχήν εκείνην τής δουλείας καί τής «μαθείας, εν μέσω μυρίων δυσχερείων 
καί κίνδυνων ! Καθ’ δσον μάλιστα,, μάς εκθέτει παραλλήλως, τούς πολυποί
κιλους μόχθους καί τήν άξιοθαΰματον άφοσίωσιν καί αυτοθυσίαν, αφανών, 
ιύΜ αξιομίμητων ηρώων τοΰ εθνικού καθήκοντος. Τών αειμνήστων εκεί1 ων 
διδασκάλων του Γένους, οϊ οποίοι δραματιζόμενοι τήν διά τής πνευματικής 
άναπτΰξεως καί τής εθνικής μορφώσεως τοϋ υποδούλου ελληνισμού, άπελευ- 
θέρωσιν αυτού ύφίσταντο τά πάνδεινα, εν πλήρει συναισθήσει τού ιερού 
αυτών καθήκοντος, χάριν τού οποίου ήσαν έτοιμοι νά θυσιάσουν καί τήν 
ζωήν αυτών ακόμη ! ΜΑς είναι αιωνία ή μνήμη των ! "Ακολουθεί στατι
στική τής εκκλησιαστικής περκρερείας τής επαρχίας Άδριανουπόλεως 1882.

:· Μερικαϊ παρατηρήσεις/Όπως απ’ αρχής τής πραγματείας ταυτης πα- 
ρειηρήσαμεν εις πολλά έγγραφα, τοιουτοτρόπως καί εις τήν ανωτέρω στα
τιστικήν δεν καθορίζονται αΐ Μητροπολιτικαί περιφέρειαι, άλλα αΐ πολιτι
κοί καί διοικητικοί μικραί ή μεγάλαι, δι* ονς λόγους καί δυσκολίας έςεθέσα- 
μεν άλλοτε.‘Αλλά καί αΐ περιφέρειαι αύται συγχέονται πολλάκις ώς προς με- 
ρίκας κωμοπόλεις καί χωρία. Λόγου χάριν δ συντάκτης εις τό τμήμα Άδρ)- 
πόλεως μέ 16 χωρία (1 — 16} υπήγαγε καί τό τμήμα τής Χάφσας μέ 4 χω
ρία (17—20), τό οποίον ημείς διεχωρίσαμεν βασισθέντες επί τού περιεχομέ
νου. Έν συνεχεία τό τμήμα Μουστατρά Πασά'μέ 9 χωρία (21—29) άφήσα- 
μεν onto; ειχον. Τά περαιτέρω δμως 33 χωρία (30—62), τά όποια εΐχεν υπα
γάγει δ συντάκτης υπό 2 τίτλους, τμήμα 40 Εκκλησιών καί τμήμα "Ανατο- 
λικής Ρωμυλίας, διεχωρίσαμεν διά τον ίδιον λόγον είς τά εξής τμήματα. Σα
ράντα ’Εκκλησιών, μέ 5 χωρία (30—34). Βιζνης, μέ 1 (35). Βοννάρ Χι- 
οάρ, μέ 3 (36—38). Αονλε Βονργάζ, μέ 3 (39—4-5). Βαβά Έακη, μέ 8 
(42—49). Άνατολ, Ρωμυλίας, μέ 7 (50—56) και Χαρμανλή, μέ 2 (61—62). 
Καί διά τούτο ακριβώς έθεωρήσαμεν άσκοπον νά παραθέσω μεν εΐς τό τέλος 
τάς ανακεφαλαιωτικάς στατιοτικάς πληροφορίας τής έκθέσεως περί τών τμη
μάτων Μουσταφά Πασά, 40 Εκκλησιών καί "Ανατολικής Ρωμυλίας.

Τό έγγραφον 4 4ον. Είναι τό γνωστόν καί μακροσκελέστατον έγγρα
φον τού καλού διδασκάλου Κ. Ν. Χατζοπούλου, τό δποίον εΐδομεν είς τήν 
επαρχίαν Βιζΰης. Περιλαμβάνει 2 στατιστικούς πίνακας, υπό ημερομηνίαν 17 
Μαΐου 1888, εις τάς δυο όψεις τού χάρτου.

At έπιγραφαί τών 2  πινάκων.‘Ο εις ιών πινάκων, ας τον δνομάσω- 
μεν «Πίνακα Α'» ή «της εμπροσΜας δψεως ΐ) πλευράς», εχει τήν επιγρα
φήν : «Χωρογραφικόζ καί οτατιοτικός πίναζ τών πλη'&νσμών κατ’ εΦνικό'
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τηχας, των 9ϊερών ευκτήριων καί εκπαιδευτικών αυτών, τής περιφέρειας 
παντός τον Μοντεοαριφλικίου 40 3Εκκλησιών» (πρόκειται μάλλον περί βουλ
γαρικών καί τουρκικών πληθυσμών). Ό  δε ετερος, ας τον δνομάσωμεν «Πί
νακα Β'» η «τής οπισΌιας δψεφς ή πλευράς», έχει την έξης επιγραφήν ; 
«Στατιστικός πίναξ του σχολικού έτους 1887— 1888 τα>ν *Ελληνικών εκπαι
δευτηρίων τής περιψερείας τον Μοντεοαριφλικίου Σαράντα 3Εκκλησιών καί 
σημερινής καταστάαεως αυτών».

‘Η  σνμπτνξις των δύο πινάκων. Ήμεΐς, ήδη, θα συμπτΰξωμεν τούς
δυο πίνακας, δια να μή αναγράψωμεν δυο φοράς τάς πόλεις, κωμοπόλεις καί 
χωρία, καθώς και μερικάς πληροφορίας καί λεπτομέρειας, άλλα νά προσαρ- 
μόσωμεν αύτάς, δπου, καί όσον είναι, δυνατόν. Τοιουτοτρόπως θά άποφΰ- 
γωμεν καί το ημισυ, περίπου, του δλου περιεχομένου των 2 πινάκων. Θά 
έχη δέ ο αναγνώστης δι8 έκάστην πόλιν η χωρίον, τάς σχετικός πληροφο
ρίας, εν συγκεντρώσει καί περιληψει.

Καί μία παρανήρηαις. Εϊς το τέλος της εκθέσεως, η μάλλον τοΰ Α' 
πίνακος, ό συντάκτης αναφέρει τό γενικόν άθροισμα των πόλεων, κωμοπό
λεων, χωρίων, επαΰλεων, τοΰ πληθυσμού κατά εθνότητας, των εκκλησιών, 
ιερέων, μοναστηρίων, τζαμιών, τεκκέδων, εκπαιδευτηρίων κατά είδη, διδα
σκάλου, μαθητών, δαπανών κ.λ.π, Παραλείπομεν, όμως πάντα ταΰτα. Διότι : 
Ιον) περιελήφθησαν πόλεις καί χωρία διαφόρων εκκλησιαστικών επαρχιών. 
2ον) δεν έγένειο πανταχοΰ καί πλήρης διάκρισις σχισματικών, καί μη, βουλ- 
γάρων, έκτος ελαχίστιον εξαιρέσεων. Καί 3ον) δεν μάς ένδιέφερον, καί πολύ', 
ώρισμέναι λεπτομέρεια! τουρκικών, ή άλλων χωρίων, μ.ή υπαγόμενων εις την 
Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως. 'Άλλως δέ καί πάλιν δεν είναι δυνατόν νά 
αναγράψωμεν όλας ομοΰ τάς πόλεις καί τά χωρία της Μητροπάλεως ταΰτης, 
επί τη βάσει των διαφόρων εγγράφων τοΰ φακέλλου της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής, όπως εΐπομεν πολλάκις, καί δι' αυτήν, καί δι’ άλλας Μητροπόλεις.

*ΒΓ πόλις Σαράντα Έκκλτ}σίάι. 'Έδρα τοΰ ομώνυμου Μουτεσαριφλι- 
κίου της Νομαρχίας Άδριανουπόλεως. 'Υπάγεται εις την Μητρόπολιν Άδρι- 
ανουπόλεως. "Ελληνες 9,500. ’Οθωμανοί 3,500. Βούλγαροι 5,500. 'Εβραίοι 
500, Αρμένιοι 20. Τό όλον 19,020. ’Έχει αμπελουργίαν. Βιοποριστικά δέ 
επαγγέλματα λίαν περί (ορισμένα. Οϊ Τούρκοι έχουν 9 τζαμία,.3 τεκκέδες, 
Σχολεία δέ, διατηρούμενα υπό τής Κυβερνήσεως, 4 άρρένων καί 1 παρθένα- 
γωγείον, μέ 6 διδασκάλους. Μαθητάς, δέ, 200. Οι Βούλγαροι έχουν 3 εκ
κλησίας. Σχολ,εΐα δέ διατηρούμενα υπό τοΰ Κομιτάτου, 3 τών άρρένων καί 
2 παρθεναγωγεία, μέ 7 διδασκάλους, μαθητάς δέ και μαθήτριας 350. Οϊ 
"Ελληνες έχουν, έκτος τής κεντρικής εκκλησίας, καί 3 άλλας, ένοριακάς, ώς 
θά ίδωμεν, καί 1 μοναστήριον. Σχολεία έχουν 5 δημοτικά άρρένων, 3 παρ
θεναγωγεία καί 1 νηπιαγωγείου. Διδάσκαλοι είναι 16. Μαθηταΐ 513. Μα- 
θήτριαι 216, Δαπάναι 770 λ. Τουρκίας, Πόροι 705, μέ έλλειμμα 65*
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fill Αεητομέρειαι τον Β ' ηίνακος περί των εκκλησιών, σχολείων κ.λ. 
$$®£πάοχουν εντός της πόλεως 1 αστική σχολή, 1 παρθεν. και 1 νηπιαγ. *Η 
μαστική έχει 5 διδασκάλους, 211 μαθητάς, δαπάνας 305 λ. και πόρους, όμοΰ 
||ί{ΐετά τοί5 παρθεναγωγείου, 300. Τό τζαρϋεναγωγεΐον εχει 2 διδασκαλίσσας, 
|580 μαθήτριας, 130 λ. δαπάνας. Τό δέ νηπιαγωγείου 2 διδασκ„, 30 μαθη» 
ΐΙ/:ΐάς, 40 μαθήτριας (συνολον 70), 80 λ. δαπάνας, και 200 λ. πόρους, Τά 3 
I σχολεία παρουσιάζουν έλλειμμα 15 λ.
Hf Παρατηρήσεις τοϋ Πίνακος. Ύπήρχεν ελληνική σχολή, συμπτυχθεΐσα 

μετά της αστικής εις 7ην τάξιν. Αΐ σχολαΐ διατηρούνται υπό τοΰ ενταύθα 
I  Φιλεκπ. Συλλόγου...Τό ληγον έτος, είχον 225 λ. έκ διδάκτρων, 55 λ. έκ τό» 
|>;Κ<ον άποθεματικοΰ κεφαλαίου εν τη Έθν. Τραπεζη και 20 λ. εξ ετησίου χο =
; ρηγήματος Δημητρ. Δοδοπουλου, οπερ παύει τό προσεχές έτος, ήτοι εν ολφ 
\ Β00. Εις ταΰτας προστιθεμένων των 200 λ. τοΰ Νηπιαγωγείου, αϊτινες δεν 
%; επληρώθησαν είσέτι υπό τής εν Κων)πόλει Φιλ. ’Αδελφότητος, υπάρχει έλ»
- λειμμα 15 λ. Παλαιόν έλλειμμα 300’λ. έκαλΰφθη προ μηνός υπό τής εν Άθή- 

:< ναις επιτροπής προς ενίσχυσιν τής Παιδείας καί τής εκκλησίας. Προς διατή» 
ρησιν των σχολών είναι ανάγκη ο προϋπολογισμός νά άνέλθη εις 600 λΜ 

*λ ώστε νά καταρτισθοΰν πλήρως ή ’Αστική σχολή και τό Παρθεναγωγείου, Νά 
·· ΐδρυδή δέ και Ήμιγυμνάσιον μέ 2 τάξεις τοΰ οποίου τό ήμισυ των δαπα* 
ί νών νά καταβάλλη ή ή ’Αδελφότης Κων)πόλεως ή ή επιτροπή των Άιΐηνών, 

_τό δέ άλλο ήμισυ όσοι των μαθητών, ελλείψει ήμιγυμνασίου, μή δυνάμενοι νά 
εξακολουθήσουν τάς σπουδάς τών εις τό εξωτερικόν, άποσυρονται κατ’ άνάγ*

' κην. Επομένως τό ετήσιον χορήγημα πρέπει νά ανέρχεται ε?ς 250 λ. Ουτω 
.αΐ σχολαΐ θά λειτουργούν καλώς και θά αΰξηθή ό αριθμός τών μαθητών, 
αντί νά έλαττοΰται ως συμβαίνει ένεκα τής ένσκηψάσης πενίας.

’Ενορία * Αγίων Πάντων τών Σαράντα ’Εκκλησιών. Εκκλησία 1. 
Δημοτ. σχολ. 1, διδ. 1, μαθ. 42. Μισθός 25. Παρθεναγωγείου 1, διδ. 1. 
Μαθήτριαι 46. Μισθός 50. Δαπάναι 50. Πόροι 40. “Ελλειμμα. 10. Είναι 
παραρτήματα άμφότερα τής Κεντρικής ’Αστικής και τοΰ Παρθεναγωγείου. 
“Εχουν άνά 3 τάξεις και τμήμα νηπιακόν. Διατηρούνται υπό τής ’Αδελφότη
τος « Έλπίδος» τής ενορίας, ήτις εισέπραξεν εκ τόκων, άποθεματικών της κε
φαλαίων 16 λίρ., έκ τής ’Εκκλησίας 12, και έκ διδάκτρων 10. Τό δλον 40, 
Ήλαττώθη δ αριθμός Μαθ. και Μαθητριών ένεκα τοΰ νέου έλλείματος 10, 
καί τοΰ παλαιού, 25. Προς καλλιτέραν κατάρτισιν καί λειτουργίαν τών σχο
λών, άπαντοΰνται ?0, τουλάχιστον λίραι.

’ Ενορία 4 0  Μαρτύρων (4 0  ’Εκκλησιών). Έ  κκλησία 1. Δηλ. σχολ. 
1. Διδ. 1. Μισ. 100. Μαθ. 125. Παρθ. 1. Διδ. 1. Μισθ. 30. Μαθητ. 50. 

V; Καί τά σχολεία ταϋτα είναι παραρτήματα τών Κεντρικών. “ Εχουν άνά 3 τά
ξεις καί νηπιακά τμήματα. Διατηρούνται υπό τής « ’Αδελφότητος τών ’Εφή
βων», Δαπάναι 140. ΕΙσπράξεις. 50 εκ διδάκτρων, 20 τής ’ Αδελςώτητος καί
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20 ιής Εκκλησίας, To δλον 100 (μάλλον 90 !). ’Έλλειμμα 40 (μάλλον 50),
9Ανάγκη εξωτερικής βοήθειας 30 (μάλλον 40), τουλάχιστον λιρών. Κσθ οσον 
τά δίδακτρα και οι τόκοι θά ελαττωθούν. Τό δέ Παρθ. πρέπει νά βελτιωθή.

“Ενορία “Αγίου “Ιωάνναν (4 0  “Εκκλησιών), Έκκλησ. I. Δημ. σχο- 
λεΐον 1, μέ 3 τάξεις, και 1 νηπιακόν τμήμα, Μαθ. .0 Διδ. 1. Μισθ. 55, 
Πόροι 45· “Ελλειμ. 10- Διατηρείται υπό της εφορίας έκ διδάκτρων καί της 
εκκλησίας. Διά νά μή αύξηθή τό έλλειμμα, έπαΰθη (ο πρότερον υπάρχων) 
βοηθός της σχολής. Υπάρχει καί 1 ιδιωτική σχολή μέ μαθ. 35, καί συντη
ρούμενη, υπό του διευθυντοΰ της, έκ διδάκτρων.

Ό  μέν Α' πίναξ παρουσιάζει μαζή μέ τάς Σαράντα Εκκλησίας, 225 
(ή μάλλον 247) κωμοπόλεις καί χωρία βουλγαρικά, ή Τουρκικά, ή άνάμικτα, 
και ελάχιστα ελληνικά ή,μικτά. Έντρ δ Β' πίναξ περιέχει μόνον 53 αν καί 
είναι πλούσιος εις πληροφορίας. ’Ακολουθεί τό υπόλοιπον περιεχόμενον των 
δύο πινάκων καί ο μικτός στατιστικός πίναξ Σαράντα Εκκλησιών μέ 30 χω
ρία, τά 16 χωρία τής ύποδιοικήσεως Κόφτσαςτοΰ Μουτεσαρφλικίου 40 Ε κ
κλησιών άπό άριθ. 31—46, τά 17 χωρία τής ύποδιοικήσεως Βουνάρ Χισάρ 
από 47—63, τά 26 χωρία τοΰ Τμήματος Τυρνόβου από άρ. 64—89, τά 7 
χωρία Τμήμ. Μήδειας 90—96, τά τοΰ ιμήμ. “Αγαθουπόλεως από 97— 112, 
τά τοΰ τμήματος Βίζας από 113— 141, τά τοΰ τμήματος Σεραιου μέ 13 χω
ρία, τά τοΰ τμήματος Βαβά— Έσκί από άριθ. 155—183, καί τοΰ τμήματος 
Λουλέ Βουργάζ άπό άρ. 184—224.

1Γενικαϊ παρατηρήσεις. Εις τάς άρχάς τής μελέτης μας ταύτης. καί εξ 
αφορμής τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος εΐχομεν άναγράι^ει 
κατάλογον τής Μητροπόλεως Άδρίανουπόλεως των τελευταίων χρόνων της. 
Δεν ήτο βεβαίως πλήρης καθ’ δλα. Είχε τά σφάλματά του, δπως καί οί κατά
λογοι καί τών άλλων Μητροπόλεων. Οί λόγοι τής τοιαύτης αταξίας είναι διά
φοροι, Προς τοΰτοις πολλαι πολλάχις αυξομειώσεις επήρχοντο εις την έκτασιν 
καί τά ορία τών Μητροπόλεων. Καί ταΰτα έξ αιτίας κρίσιμων περιστάσεων καί 
εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης καί ένεκα άνακηρύξεως νέων Μητροπό
λεων ή συμπτύξεως άλλων.

Σημείωσις.“Ως προς την δλην όιάταξιν καί την μέθοδον τής παρούσης 
μελέτης άναγνωρίζομεν δτι θά ήτο ίσως προτιμότερα άλλη μέθοδος και ανά
λογος τακτοποίησις τον περιεχομένου. Τούτο δμως ήτο δναχ^ερέσιατον. Τά 
πλεΐστα τών εγγράφων δεν επεδέχοντο αϋστηροτέραν διάταξιν. Καθόσον μά
λιστα δεν ειγομεν μίαν οταθεράν βάοιν προς αντιπαραβολήν και ακριβή κα
θορισμόν, κατάλληλα βοηθήματα και καθαρωτέρας πηγάς. 3Εν πάση περι- 
πτώσει άπησχολήθημεν επί πολν με επιμονήν και υπομονήν δι3 δσα καί 
δπώς ήδννήθημεν. Καί δεν μένει παρά νά ζητήσωμεν τήν επιεική κρίσιν 
τών αναγνωστών μας δι3 δσας τυχόν άτελείας παρουσιάζει, καί νά παρακα- 
λέοωμεν τους δνναμένονς νά γρά'ψονν περισσότερα καί καλλίτερα,
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ΚΑΙ Σ Υ Ν Ο Δ . Κ Α Θ Α ΙΡ Ε Σ ΙΣ  Α Ρ Χ ΙΕ Π . ΙΕΡΕΜ ίΟ Υ (1 6 6 0 )

I I  ι
'Η γνωστή διά τά λευκά της μάρμαρα εντός της Προποντίδος νήσος 

Π ρ ο κ ό ν ν η σ ο ς .  ητις και διά τούτο ν ή σ ο ς  τ ο ΰ  Μ α ρ μ α ρ ά  
καλείται, υπήρξε πάντοτε μία ενδιαφέρουσα εκκλησιαστική Ιπαρχία, εγγύς 
τής βασιλευούσης *). Κατά την Ελληνικήν Έπανάστασιν μητροπολίτης Προ· 
χοννήσου διετέλει δ μέχρι τοΰ 1830 διατήρησα? τον θρόνον και μετά τής ακ
μής τών σχολείων τής Κοινότητος συνδεόμενος Κ ο σ μ ά  ς 3). Τούτον διε* 
δέχθη Σ ά μ ο υ  ή λ ο  Κύπριος (1830 —1835), τού οποίου γνωρίζομεν εν
διαφέρον συμβουλευτικόν γράμμα, κατά Νοέμβριον 1822 άπολυθέν, προς 
τούς χριστιανούς τής επαρχίας του, περΐ τής οφειλομένης κατά τούς αρραβώ
νας ευταξίας Β). Τό'ν Σαμουήλ μεταχεθέντα εΙς την μητρόπολιν Μεσημβρίας

Τον νέον μητροπολίτην ερχόμενον εις Προκόννησον συνώδευε αύτοκρα- 
τορικόν φι'ρμάνιον, τό άλλως μ π ε ρ ά τ ι καλουμενον, έκδοθέν υπό τοΰ 
σουλπάνου Μαχμούτ Β' άπό τής 17ης τοΰ μηνός Σεβάλ τού έτους Έγείρας 
1250 (— 1835). Τό έγγραφον άπόκειται ήδη εις την μητρόπολιν Διδυμοτεί
χου, άγνωστον πώς και άπό πότε καταλήξιχν έκεΐ. Είναι τούτο πολλαπλώς εν
διαφέρον, διότι πολλάς είδήσεις περιέχει περί τών σχέσεων τής Όρθοδόξου 
Εκκλησίας και τών Ελληνικών Κοινοτήτων μετά τής Τουρκικής Διοικήσεως, 
ιδία μάλιστα οικονομικής φΰσεως, κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, δι’ 
δ και έκδίδομεν αυτό περαιτέριο.

Πάσα εκλογή άρχιερέως έγνωστοποιεΐτο,. ως γνωστόν, προ τής έγκαια- 1 2

1) Μ. L Γ ε δ e ώ ν, Προικόννησος, εκκλησιαστική παροικία, ναοί καί μοναί, 
μητροπολΐται καί επίσκοποι, έν Κιον)πόλει 3895, σελ. ιδία 191 πέξ. — Σ. Θ . Θ ε ο -  
.φ α ν ί δ ο υ, Προκοννησιακ'αί σελίδες.Ή νήσος Μαρμαράς. Συνοπτική Ιστορική πραγ
ματεία, εν Σταμπούλ 1937, σ. 26- — Ε ύ σ τ ρ. Ε. Β α λ σ α μ ή καί Ν ι κ, Σ. 
Λ α μ π α δ α ρ ί δη, Προκοννησιακά Ιστορικά, Μελέτη ιστορική τών έν τή Προ- 
ποντίδι νήσων τής Ποοκοννησιακής παροικίας, έν Άθήναις 1940. — Σχετική είναι ή 
μελέτη τών α υ τ ώ ν ,  "Αγιος Γεώργιος έν Προκοννήσω, 1913.

2) Επ’ αΰτοΰ ή επαρχία προήχύη είς μητρόπολιν. Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, ενθ’ 
άνωτ., σελ. 212.—Ε. Β α λ σ α μ ή—Ν. Λ α μ π α δ α ρ ί δ η, ενΐΚ άνωτ., σ. 197.— 
Ό  Κοσμάς παραμείνας μέχρι Σεπτεμβρίου 1830 εις Προκόννησον μετετέθη είς μητρ. 
Βιζύης. Πανομοιότυπο ν τής υπογραφής τοϋ Κοσμά, έκ τόμου συνοδικού, άναφερομέ- 
νου είς τήν διαρρύθ-μισιν τών οικονομικών υποθέσεων τοΰ οίκ. πατριαρχείου κατ3 
Ιανουάριον 1824, επί πατρ. ’Ανθίμου, βλ. ΰπό Σ π. Π. Λ ά μ π ρ ο  υ—Κ. I. Δ (υ ο- 
β ο υ ν ι ώ τ ο υ), “Έγγραφα πατριαρχικά. «Ν. Έλληνομνήμων», τ. ΙΖ' (1923) σ. 238.

Β) Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, ένίΚ άνωτ., σελ, 181-388. έκ τοΰ κωδικός τής μητροπό' 
λεως.—Ε ύ σ τ ρ. Ε. Β α λ σ α μ ή—Ν. Σ. Α α μ π α δ α. ρ ί 6 η, ενθ’ άν. σ, 194-196. 
εκϊιήθη νά διαδεχθή διά κανονικής μεταθέσεως ό άπό Κορυτσάς Β η σ σ α* 
ρ.ί μ> ν (1835— 1841)·
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στάσεως αΰτοϋ εΐς την κληρωθείσαν επαρχίαν προς τό χριστιανικόν πλήρωμα 
διά πατριαρχικής επιστολής, διά της οποίας συνήθως ήγγέλλοντο τά γκόμενα, 
προετρέποντο οι χριστιανοί είς φιλόφρονα υποδοχήν τοϋ «ρχιερέως και εδέ- 
χοντο συμβουλάς δι° ενάρετον βίον κλπ. ι). Ή  ενέργεια αύιη ήτο αρκετή διά 
τούς χριστιανούς. Άλλ’ οI αρχιερείς ex officio ήρχοντο εΐς επαφήν καί προ; 
τήν κατά τόπον Τουρκικήν Λιοίκησιν, ήτις ευκαιρίας διδόμενης παρείχε πρά
γματα εΐς αυτούς. Διά τοΰτο οΐ νεοεκλεγόμενοι αρχιερείς έφρόντιζον, διά ν” 
άπαλλάσσωνται από τάς παντός είδους οχλήσεις, νά κατοχυρώνωνται διά σουλ- 
τανικών φιρμανίων, καταβάλλοντες εΐς τό Αυτοκρατορικόν Θησαυροφυλάκιον 
τό νενομισμένον φιλοδώρημα, Χάριν τής εΐσπράξεως του φιλοδωρήματος τού
του κατέστη υποχρεωτική ή εκδοσις των βερατίων a), υπό τό πρόσχημα τής 
παροχής ασυδοσίας, ή δ’ απληστία των Τούρκων ήγαγε πολλάκις εις την επι
βολήν ανάγκης άνανεώσεως αυτών 1 2 3). Εΐς τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής 
Τουρκοκρατίας έν τούτοις δεν είναι άγνωστοι περιπτώσεις, καθ’ ας καί χρι
στιανοί πάραπονούμενοι προσέφυγον εις τήν Υψηλήν Πύλην καί εζήτησαν 
τήν επέμβασιν αυτής κατά των αυθαιρεσιών των αρχιερέων ή τής ανωμάλου 
διαχειρίσεως τής εκκλησιαστικής περιουσίας ύπ’ αώτων 4}. *Ατυχώς δεν εχομεν 
πολλά τοιαΰτα κείμενα εκδεδομένα.

1) Ούτως ό πατρ. Γεράσιμος Γ' αναγγέλλει τήν εκλογήν τοΰ αρχιεπισκόπου Δη- 
μητζάνης καί ’Αργυροκάστρου Φιλόθεου, κατά Ν)βριον 1795, προς τούς πατέρας σταυ
ροπηγιακής μονής τής επαρχίας.—Τ ά σ ο υ Ά  θ, Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ή  ’Αρ
χιεπισκοπή Δημητζάνης καί Άργυροκάστοου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών», τόμ. Κ' (1950), σελ. 242-243,

2) Ούτως είναι γνωστά μπεράτια : α) προς τον Άγαθουπόλεως Ήσαΐαν, τοΰ 
σουλτάνου Μαχμοΰτ Β', άπδ 26 Ραμαζάν 1232 έτους Εγίρας .(=1821), έκδεδομένου 
υπό Ά  ν τ. Ά  ν α γ ν ω σ τ £ δ ο υ, "Ενας Τηλιακός μητροπολίτης τοϋ παρελθόντος 
αίώνος, «Δώδεκανησιακή Έπιθεώρησις», τόμ. Β' (194S), σελ, 166-171. — β) προς τον 
Ήρακλείας Διονύσιον, τοΰ αΰτοϋ σουλτάνου, τοϋ έτους 1255 (=1839), ανέκδοτον, περί 
οϋ βλ. Σ. Θ, Θ ε ο φ α ν ί δ ο υ, Σουλτανικά βεράτια προς τό γένος των Ρωμαίων, 
«’Αρχείον τοΰ Θρακ, Ααογρ. καί Γλωσσ. Θησαυροΰ», τόμ. ΙΔ' (1947-48), σ. 353-355.— 
γ) προς τον μητρ. Θεσσαλονίκης Γεράσιμον, είς τά μέσα τοΰ Μουχαρεμίου τοΰ έτους 
1203 (=1789) άδηλου σουλτάνου, έκδεδομένου υπό Μ ι χ. Ά  θ. Κ α λ ι ν τ έ ρ η, 
Τά λυτά έγγραφα τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 1676-1808, έν Θεσσαλονίκη 
1951, σελ, 78-85.—δ) προς τόν μητρ. Βερροίας Ίωαννίκιον, άναγορευθέντα πατρ. Ά . 
λεξανδρείας καί τον τούτου διάδοχον Ίωάσαφ, από 7 Τζεματζή Οΰλ Άχήρ έτους 
3055 (=1646), ανέκδοτον, περί οΰ βλ. Ί  ω. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ιστορικόν Άρ- 
χεΐον Βερροίας, έκλογαί, Θεσσαλονίκη 1942, σελ. 13.

3) Αυτοκρατορικόν φιρμάνιον, κατά Δ)βριον 1695, περί ύποχρεώσεως τοΰ μη. 
τροπολίτου Θεσσαλονίκης καί Βερροίας είς άνανέωσιν τών βερατίων των καί τήν κα
ταβολήν των σχετικών φόρων επί ποινή παύσεως.Ί ω. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ι 
στορικά αρχεία Μακεδονίας. Α' Άρχεΐον Ιεροδικείου Βερροίας, «Μακεδονία», τόμ. 
Β' (1941,4952), σελ. 95, άριθ. 12.

4) Α ύ τ ό θ  ι, σ. 95 κέξ. ίδια άριθ. 9, 16. 17, 30, 104, 127, 135, 188 εγγράφων.



20υλίαν^σν Βεράΐΐον κρός ιόν Ηροχοννήσου
Jt«P« ^ όδας εκδι- 

δόμενον β ε ο ^ ιο ν  είναι 
-γεγοαμμένον μετά πε- 
■ριββης Φιλοκαλίας επι 
ίϊουοχιχοΰ ναστοΰ  χάρ- 
xou, διαστάσεω ν  1 .4 5 5 Χ  
0,545 μ -s εΐς 47 εν 8λφ
σ τ ί χ ο υ ς ,  υπό χειρός στα- 
■Οεραζ Μα'1 εμπείρου, ή· 
τις έχρη^μοποίησε «at 
Εναλλαγήν σΰνηθες καί 
ερυθρόν μέλαν. Ε ν τ ό ς

; ^υραμίδοςεπίχρυσου είς 
χο χέντρον τοϋ γράμμα" 
χος τοποθετείται δ του- . 
ρας, μετά ποικίλου εγ
χρώμου διακόσμου. Τό 
σήμα μετά τοΰ διακό
σμου καταλαμβάνει τά 
0,68 μ-, τό δέ κείμενον 
Τσ 0,775 μ. Τό ιερόν 
μονόγραμμα τοϋ αουλ- 
χοίνου εντός της πυρα
μίδας, έπιχρυσον, κατά- 
φορτον από λεπτοφυή 
διάκοσμον, δν αποτε
λούν φύλλα παντός εί
δους, μίσχοι, καρποί 
παντός είδους, χατε- 
σπαρμένα έν αφθονιιχ 
και άνευ τάξεως, καθ 6- 
λην την εκτασιν, την πε- 
ρικλειομένην υπό τοΰ
μ ονογράμματος, μετ’ αν
τιστοίχων π α ρ ’  αυτό αν» 
θ εώ ν , χάλλιστα εξειργα- 
σμένω ν, τοποθετούμε* 
νων δέ εντός ρόμ βω ν
και παραλληλογράμμων
τοξοειδών. Δυο τερά
στια βέλη εξω τής πυ- 
ραμίδος με άνθη και 
φύλλα, παρ5 αυτά δέ
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συμπεπλεγμέναι δυο άνθοδέσμαι εκ ρόδων και ίων, συγκρατούμεναι διά στε
νής έγχρωμου ταινίας (κορδέλλας), δορυφοροΰν επιχαρίτως τό μονόγραμμα. 
Πάντα ιαΰτα κλείονται εντός γραμμωτού πλαισίου, παραλλήλους προς ιό 
οποίον υπάρχει καί άλλο οποίον εξωτερικόν, φέρον άλλα άνθη, φύλλα-κα! 
κλάδους- Η έκτέλεσις των σχημάτων, άνθέων καί ιού γραπτού εν γενει δια
κόσμου μαρτυρεί σπατάλην υλικών και πληθωρισμόν εΐκονιζομένων ειδών, 
οϊονει συμβολίζουσα την σουλτανικήν χλιδήν και μεγαλοπρέπειαν, ελλείπει 
δμως εντελώς ή ΐκανότης τής συνθέσεως όλων τούτων εις αρμονικόν σύνολον/ 

Διάχυτα στίγματα χρυσά εντός κειμένου τονίζουν τά διάκενα, ιών στί·: 
χεον άτάκτως. "Αριστερά ..έξω τοϋ κειμένου γραμμαί καί αστέρες. Δεξιά to 
κείμενον πλαισιοΰται από γραμμωτόν διάκοσμον, ώσει προβαλλόμενον ύπ" 
αυτού. Ο χάρτης λόγω ιής φθοράς, επεκολλήθη επί λινοϋ υφάσματος κατά 
τά νώτα. Έλισσόμενον περί εαυτό to βεράτιον φυλάσσεται εντός σιδηρού κυ- 
τίου έπι μήκους. Ίου βερατίου ή παρατιθέμενη ελληνική μετάφρασις δφείλε- 
ται εις τον ικανόν Θράκα γνώστην τής Τουρκικής Τωάν. Γρ. Άργυρόπου- 
λον, ή δέ παράθεσις του πανομοιότυπου εις ιόν συνάδελφον Γρ, Ευθυμίου. 
Άμφοτέρους τούτους ή διεΰθυνσις του « ’Αρχείου Θράκης» καί ο προλογίζουν 
ευχαριστούν θερμώς.

Τό Βεράτιον εν περιλήψει διαλαμβάνει τά ακόλουθα :
1) “Αναγνωρίζει την εκλογήν τοΰ Βησσαρίωνος.
2) ΓΙαραγγέλλει την άναγνώρισιν αυτού από μέρους των χριστιανών και

αξιωματούχων τής επαρχίας του.
3) ΓΙαραγγέλλει νά διατηρηθή άπαρασάλευτον τό ανέκαθεν ίσχύον εκ

κλησιαστικόν καθεστώς, ώς προς τάς Εκκλησίας, μοναστήρια κλπ.
4) Εξακολουθεί ίσχύουσα, ή δικαιοδοσία τού μητροπολίτου ώς πρό τό 

εκκλησιαστικόν δίκαιον (γάμοι, διαζύγια κλπ.), μηδενός επεμβαίνοντος.
5) Προς εϊσπραξιν των ετησίων δικαιωμάτων τής μητροπόλεως, τού 

πατριαρχείου και τοϋ δημοσίου, ούδεις νά αρνήται, νά επεμβαίνουν δέ οί 
εκάστοτε δικασταί.

6) ’Απαγορεύεται αντικανονική περιφορά ιερέων, μοναχών κλπ.
7) Επιτρέπεται ή ελεύθερα κίνησις των κληρικών δΓ ιεροτελεστίας.
8) Καθορίζεται ή χορήγησις τών επισήμων σφραγίδων και παραγγέλλέ- 

ται ή έκτέλεσις τών αϊτουμένων δΓ ενσφραγίστου αναφοράς.
9) Παραγγέλλεται ή ελεύθερα καί ανενόχλητος τέλεσις τών τής θρησκείας 

άθορύβως εντός τών οικιών.
10) ’Απαγορεύεται υπό υπαλλήλων ό επί χρηματισμφ έλεγχος τών φε* 

ρόντων άμφια κληρικών.
11) ’Απαγορεύεται 6 βίαιος έξισλαμισμός.
12) Απαλλάσσονται παντός φόρου κάί δασμού τά διά τον μητροπολίτην 

προοριξόμενα είδη συγκεντρωθέντα έναντι χρημάτων ή ώς πεσκέσια.

ι
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Γ' 13) Κηρύσσεται ανεξάρτητα εις την κατοχήν και διαχείρησιν παντός εί
δους κτημάτων και εισοδημάτων τής μητροπόλεως, τών εκκλησιών και τών 
μοναστηρίων.

14) Κηρύσσεται ο μητροπολίτης ανεπηρέαστος από τυχόν παράπονα πα
σάδων και ΐεροδικ-αστών, παν έκδοθησόμενον περί τοΰ αντιθέτου διάταγμα 
νά μή έκτελήται.

15) Κυροΰνται προκαταβολικώς αΐ τυχόν υπέρ τών μητροπολιτών κ.λ.π.
- διαθήκαι.

. 16) 'Η μητρόπολίς απαλλάσσεται παντός ετησίου τελωνειακού υπέρ τοΰ 
δημοσίου τέλους, άλλα καί τά υπέρ τοϋ πατριαρχείου ετήσια δοσίματα, κα
θοριζόμενα εις 12 άσπρα έξ έκαστου εγγάμου χριστιανού, εις 1 λίραν εξ έκα
στου ίερέως (έμβατίκια), ώς καί τά ετήσια δικαιώματά τοΰ μητροπολίτου, κα- 

ϊθοριζόμενα ώς καί τοϋ Πατριαρχείου.
. 17) ’Απαγορεύεται πάσα αυθαίρετος άνάμειξις υπαλλήλων κατά την πα* 

'ραλαβήν τοϋ συνόλου τής υπέρ τοϋ δημοσίου φορολογίας έξ εκκλησιαστικών 
είσοδημάτων.

18) Αΐ υποθέσεις γάμων και διαζυγίων δεν είναι έργον τών Καδήδων 
καί Ναΐσηδων, άλλα τοϋ μητροπολίτου μέσα, εις χρήσιν τοΰ οποίου καθο
ρίζονται ή ορκοδοσία καί ό άφορισμός. Τριών γάμων συγχωρουμέναιν υπό 
τής χριστιανικής θρησκείας, νά τιμωρήται πάσα παράβασις. Έν περιπτώσει

αθανάτου παρανόμως νυμφευθέντος χριστιανού, τυχόν άρνησις κηδεϋσεως αϋ- 
του νά μή επηρεάζεται υπό τών τουρκικών αρχών, μή δικαιούμενων νά επεμ

βαίνουν εν οϋδεμιά περιπτώσει είς έπιβαλλομένας προς χριστιανούς ποινάς,
19) Προσωπική κράτησις κληρικού δΓ οΐονδήποτε λ,όγον Ινεργεΐται υπό 

·;τοΰ μητροπολίτου* ΔΓ ούδεμίαν πράξιν αύτοϋ ό μητροπολίτης καί υπό κα- 
",.γέν πρόσχημα νά παρενοχλήται ύπ’ οΰδενός.

ά Δεν είναι τοΰ παρόντος νά έπιχειρήσωμεν σΰγκρισιν τών χορηγούμενων 
διά τοϋ παρόντος Βερατίου προνομίων προς τον μητροπολίτην Προκοννήσου 
Βησσαρίωνα. Τούτο θά ήτο δυνατόν νά γίνη εάν ήςυχοντο εις φώς μεταφρα
σμένα τυχόν άποκείμενα εις μητροπόλεις και λοιπά αρχεία καί άλλα βέρά» 
tia, ύφ’ ών θά έπιχυθή πλούσιον φώς εις άγνωστους σελίδας τής εκκλησια
στικής ιστορίας τών χρόνων τής δουλείας. ’Ιδού ήδη τό ελληνικόν κείμενον 
τοϋ μπερατίου μετά φωτοτυπίας.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤ

’ Επειδή καθ’ ά εξάγεται έξ αναφοράς φεροΰσης τάς σφραγίδας τοϋ 
Έλληνος Πατριάρχου Κων)πόλ,εως καί περίχωρων, ώς καί τής έν τή 
πρωτευοΰση μου διαμενοΰσης Συνόδου μητροπολιτών, καί υποβληθεί» 
σης εΐς τό αύτοκρατορικδν Λιβάνιόν μου, εγνώρισαν (οΰτοι) οτι, τοϋ έκ 

5 τοϋ κλίματος τοΰ Πατριαρχείου μητροπολίτου Προικοννήσου καί Πασά
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Λιμανιού Σαμουήλ μεΐατεθέντος εις τήν μητρόπαλιν Μεσημβρίας καί κε* 
νωθείσης οΰτω τής θέσεώς του, δ τε Πατριάρχης καί ή:'Ι. Σύνοδος των 
μητροπολιτών συνελθόντες επί to αΰτό εξέλεξαν αντ* αύτοΰ τον δεδοκι- 
μασμένου χαρακτήρος, άφωσιωμένον καί έχοντα τήν ικανότητα νά γνω- 

10 ρίζη τά τής θρησκείας του καί τά ζητήματα ΰπηκοότητος κληρικόν Βησ
σαρίωνα, μητροπολίτην Κορυτσάς, οΰ ο βίος σφραγισθείη επ' αϊσίοις, 
καί ήτήσαντο τήν έκδοσιν επ’ όνόματι τοΰ εΐρημένου μητροπολίτου Υ 
ψηλού μου Βερατίου, περιλαμβάνοντος λεπτομερείς διατάξεις καί υπό 
τον ορον τής καταβολής τοϊς μετρητοΐς τοΰ βασιλικού πεσκεσιού.

35 Έξακριβωθέντος εκ τοΰ παρά τφ Αΰτοκρατορικφ Θησαυροφυλα- 
κίφ μου φυλασσόμενου βιβλίου των κατ’ αποκοπήν τελών τών επισκό
πων, οτι ή μητρόπολις Προικοννήσου εΰρηται επ’ όνόματι τοΰ κληρι
κού Σαμουήλ, μέ δημόσιον τέλος εκ τριών χιλιάδων διακοσίων άσπρων 
καί οτι κατά τό εκδοθέν άντίγραφον επισήμου δελτίου, συμφώνως προς 

20 τό εκδοθέν 'Υψηλόν Βεράτιόυ μου, τό κατ' έτος φιλοδώρημα τοΰ ποσοΰ 
τοΰτου τών τριών χιλιάδων-διακοσίων άσπρων έχει καταβληθή τοϊς με-· 
τρητοΐς εις τό Αΰτοκρατορικόν Θησαυροφυλάκιόν μου, έξέδωκα από τής 
17ης τοΰ μηνός Σεβάλ τοΰ έτους 1250 τό παρόν Αΰτοκρατορικόν Βέρά- 
τιόν μου καί εντέλλομαι :

25 Ό  ειρημένος Βησσαρίων, οΰ ό βίος σφραγισθείη επ’ αϊσίοις νά 
είναι μητροπολίτης Προικοννήσου καί περιχώρων, αντί τοΰ μετατεθέν- 
τος. Οι τών εις τήν μητρόπολίν του υπαγόμενων μερών Χριστιανοί επί
σκοποι, ιερείς, καλ,ογραιαι καί ηγούμενοι, νά άναγνωρίζωσιν αυτόν μη
τροπολίτην των, εϊς τάς θρησκευτικάς υποθέσεις, νά μή ' παραβαίνωσι 

30 τον ορθόν λόγον του, νά μή παραλείπωσι τήν προς αυτόν ΰπακοήν καί 
νά άναφέρωνται εις αυτόν καί οί επίσκοποι τών επαρχιών, τών παλαιό- 
θεν υπαγόμενων εις τήν δικαιοδοσίαν του, νά άναγνωρίζωσι συμφώνως 
προς τήν θρησκείαν των μητροπολίτην αυτών. Οΰδείς έτερος νά αναμει
γνύεται εϊς τήν άπόλυσιν καί διορισμόν των, τουτου άνήκοντος εϊς τόν 

35 μητροπολίτην. "Ανευ ετέρας διαταγής οΰδείς νά άφαιρή από τάς χεϊράς 
των τάς παλαιόθεν εϊς τήν μητρόπολίν του ΰπαγομένας καί υπό τήν κα
τοχήν της εΰρισκομένας εκκλησίας καί μοναστήρια. Οΰδείς vc: έπεμβαίνη: 
και άνθίσταται εϊς έπισκευάς τούτων, αί όποΐαι γίνονται άδείφ ΐειιφ κατά 
τό παλαιόν καθεστώς. Οΐ υπάλληλοι άνευ ΐεράς άδειας νά μή καταπιέ- 

40 ζωσι καί τιμωρώσι διά προστίμου, μόνον μέ απλήν διαταγήν καί υπό τό . 
πρόσχημα επιθεωρήσεως τών εκκλησιών καί μοναστηρίων. Οΰδείς νά 
άναμειχθή έκτος τών αντιπροσώπων, τους οποίους θέλει διορίσει ο μητρο
πολίτης, προκειμένου νά νυμφευθή ή νά διαζευχθή τιςέκ τών χριστιανών.

"Ο,τι οϊ άποθνήσκόντες κϊιηρικοί καί χριστιανοί διαθέσωσι υπέρ 
45 τοΰ Πατριάρχου, μητροπολίτου καί επισκόπου, νά είναι αποδεκτόν καί
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νά καλούνται εις άκροάσειςΌΐ χριστιανοί μάρτυρες νομίμως. Οΰδείς νά 
'·, παρεμβάλλη εμπόδια καί νά αναμειγνύεται, όταν, παρουσιαζομένων πα

ραπτωμάτων των Ιπισκόπων, μοναχών, ιερέων, καλογραιών και ^γουμέ
νων της δικαιοδοσίας τοΰ μητροπολίτου, τιμωρηθώσιν ουτοι υπό τοΰ τε- 

50 λευταίου κατά την θρησκείαν των. Νά εκτε?ώίνται αι επιβαλλόμενοι ποι- 
ναι εις ιερείς η και αντιπροσώπους των, οιτινες ανευ της συγκαταθέσεως 
καί της άδειας τοΰ μητροπολίτου καί κατ9 άντίθεσιν προς την θρησκείαν 
των ήθελο-ν τελεσει γάμον χριστιανού, εις δν δεν επιτρέπεται."Οταν πα* 
ρουσίασθή οιαδήποτε περίπτωσις δίκης εις βάρος τοΰ μητροπολίτου, 

55 των επισκόπων, των αντιπροσώπων καί των ΰπ9 αυτόν, σχέσιν έχούσης 
προς τον ιερόν νόμον, οΰτοι νά μή εξετάζωνται έιϊιτοπίως, άλλα ή ύπό- 
θεσις νά διαβιβάζεται, ΐνα έξετασθή εις τό Αΰτοκρατορικόν μου Διβά- 
νιον, ενώπιον τών Μεγάλων Βεζυρών καί Καδηασκέρηδών μου, καί εφ9 
οσον εξετάζεται εις τό έν τη πρωτευούση Αΰτοκρατορικόν Διβάνιόν μου 

60 απαγορεύεται ή κλητευσίς των επιτοπίως καί οΰδείς νά έμποδιζη τούς 
διοριζόμενους ώς άντικαταστάτας ιερείς* Οΰδείς νά πιέζη καί νάεκβιάζη 
τον μητροπολίτην διά μεσιτειών καί παρακλήσεων, λέγων : «τοΰτον τον 
μοναχόν ποίησον επίσκοπον», η νά έκβιάζη καί προβαίνη εις αυθαιρε
σίας, λέγων : «άπόλυσον τον ιερέα εκείνον καί δώσε την εκκλησίαν του 

65 εις τοΰτον».
Οί εκάστοτε δικασταΐ νά παρέχωσι την κατά νόμον βοήθειαν των, Ϊνα 
ο εΐρημένος μητροπολίτης δι9 αντιπροσώπων του είσπράττει από τούς 
επισκόπους, μοναχούς, ιερείς, καί άλλους χριστιανούς, τά κεκανονισμένα 
δικαιώματα η φιλοδωρήματα, συμφώνως προς τά καθιερωμένα καί τό 

.70 Βεράτιόν του. Καί οΰδείς τών χριστιανών νά διστάζη νά καταβάλλη, 
συμφώνως προς τά παλαιόθεν καθιερωμένα καί κατά τό Βεράτιόν του, 
τούς ετησίους φόρους τοΰ δημοσίου, τά χρήματα ελέους, τά δικαιώματα 
διά τούς γάμους καί τά μοναστήρια, καθώς καί παν άλλο δικαίωμα 
υπέρ τοΰ Πατριαρχείου καί τής μητροπόλεως. Νά μή επιτρέπεται εις 

75 μοναχούς καί ιερείς ή περιφορά των άντικανονικώς προς δημιουργίαν 
ταραχών εις διάφορα μέρη αΰτοβούλως, νά έμποδίζωνται καί νά τιμω- 
ρώνται οΰτοι ΰπό τοΰ μητροπολίτου κατά την θρησκείαν των καί νά 
άποστέλλώνται οπίσω εις τά μοναστήρια, δπου άρχήθεν διέμενον.
Νά μή εναντιώνται οΐ ίεροδΐκαι, οϊ έπαρχοι, οΐ βοηβόδαι, οΐ έφοροι 

■80 βακουφίων, οί αστυνόμοι καί άλλοι υπάλληλοι, δταν τινές τών ιερέων 
καί μοναχών, άδείςι τοΰ μητροπολίτου του των, μεταβαίνων εις οικίας 
χριστιανών δΓ ιεροτελεστίας, ώς καί εις τά καθιερωμένα ΰπ9 αυτών άρ· 
μοδίως, συμφώνως προς τήν θρησκείαν των.
“Επειδή ή έπιβλεψις καί διεξαγιογή δλων τών ζητημάτων καί υποθέσεων 

■85 τών εν τοΐς θεοφυλάκτοις χώραις μου ευρισκομένων πτωχών υπηκόων
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χριστιανών, ως και των εσόδων καί εξόδων καί άλλων ζητημάτων τών 
Κεσισχανέδων δεν περιορίζονται εις την επιμέλειαν μόνον τοΰ έκάστοτε 
Πατριάρχου, άλλ1 εχει παραχωρηΟή και εις την *Ιεράν Σύνοδον των 
μητροπολιτών καί εύθύνεται καί αύτη διά τά χρέη καί εγγυήσεις, αί οι- 

90 κεΐαι σφραγίδες, κατασκευάζονται υπό της Συνόδου, ίνα ούτως αυτή 
λαμβάνη γνώσιν των δανειζόμενων ποσών. Καί διά ν3 απαλλαγή αύτη 
(ή Ί . Σύνοδος) οιασδήποτε αδικίας καί πιέσεως, αί σφραγίδες των εν 
τη επικράτεια, μοναστηρίων χορηγούνται τοιουτοτρόπως ώπό της Συνό* 
δου, ούδείς άλλος νά αναμειγνύεται έν προκειμένη). Καθώς δέ ή σφρα* 

9ο γΐς τοΰ Πατριαρχείου εχει άνατεθή εΐς την Σύνοδον, τών μητροπολιτών, 
οΰτω καί ή σφραγίς, ή φέρουσα τον τίτλον της εν τη πρωτευουση μου, 
εδρευούσης Συνόδου μητροπολιτών, νά παραδίδεται εις μητροπολίτην, 
έκλεγησόμενον ύπ3 αύτών. Τών αναφορών τοΰ Πατριαρχείου, τών φε- 
ρουσών τάς σφραγίδας τούτου καί της Συνόδου μητροπολιτών ούσών 

100 εκτελεστέων, νά παρέχεται παν ο,τι ζητηθή δι" αυτών το όποιον άφορ$>. 
εις την θρησκείαν των.
Νά μη εμποδίζεται εις τούς μητροπολίτας καί ιερείς ή άνευ φωνασκιών 
άνάγνοοσις τοΰ Ευαγγελίου εν ταΐς οϊκίαις των. Επειδή εις προεκδοθέν 
Υψηλόν Φίρμαν ιόν μου ορίζεται, όπως άναγράφωνται εις ιά Υψηλά 

105 Βεράτια οΐ οροί «ύτοΰ, καθ’ ους εις ουδένα τών υπαλλήλων επιτρέπε
ται νά ένοχλή (τους χριστιανούς), επί τη προφάσει δτι έν δωματίφ τής 
οικίας των έτελέσθη λειτουργία, άνεγνώσθη ευαγγελίου, άνηρτήθη καν- 
δήλιον, ήνάφθη κηρίον, έτοποθετήθη τράπεζα καί εΐκών ή έκάη θυ
μίαμα, ώς επίσης νά μή πιέζωνται ούτοι αδίκως καί άντιθέτωςίπρός 

110 τον Ί. Νόμον υπό τών Μίρι — μιρμν καί τών άλλων υπαλλήλων, επί 
πορισμώ χρημάτων κατά την τέλεσιν τών ανωφελών τελετών των, υπό 
τον δρον νά μή φωνασκώσι καί βλασφημώσι, διά ταΰτα οΰτοι εν οντι* 
θέσει προς τό Φιρμάνιον νά μή ταλαιπωρώντα; καί πιέζωνται.
Νά παραχωρώνται οδηγοί εις τους αντιπροσώπους καί τούς ΰπ’ αύτούς, 

115 τούς οποίους ό εΐρημένος μητροπολίτης αποστέλλει πρός εϊσπραξιν τών 
δημοσίων φόρων. Ούδείς τών υπαλλήλων νά έπεμβαίνη καί παρέχη εμ
πόδια, επί σκοπφ χρηματισμοΰ, μέ'τήν πρόφασιν :—διστί περιφέρεσαι 
οΰτω ; δταν ούτοι εις τά μέρη μεταβαίνουσιν άλλάζωσιν ενδύματα (έν* 
δυθώσιν ιερά άμφια) καί φέρωσι ράβδον (ποιμαντοριχήν).

120 Ούδείς θέλει εξισλαμίσει χριστιανόν βία καί άνευ τής συγκαταθέσεώς 
των. Ούδείς τών Οικονομικών Προϊσταμένων νά ενόχληση τούς άντιπρο-ι 
σώπους τοΰ. μητροπολίτου εις τά καταλύματα, σταθμούς, αποβάθρας τε° 
λωνεΐα καί πύλας, δι= άπαιτήσεως δώρου διά τά ΰπ’ αυτών μεταφερόμενα 
έξ εισπράξεως δημοσίων φόρων ή υφάσματα καί ενδύματα, άτινα έδό- 

125 θησαν πρός ιόν αυτόν σκοπόν αντί χρημάτων υπό στερούμενων τοιού*
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των. Οι οίκον, προϊστάμενοι και οΐ υφιστάμενοί των νά μή ζητώσι τε
λωνειακόν τέλος ή τι άλλο εις τάς αποβάθρας και τά: πύλας διά με^αφε- 

/- ρόμενα έλαια, προοριζόμενα διά διατροφήν τοΰ είρημένου μητροπολί- 
; του, ή γλεΰκος, έλαιον, μέλι και άλλα είδη, δοθέντα υπό χριστιανών ύπο 
0 τύπον ελέους.

Ούδείς νά Ιπεβαίνη εις την κατοχήν και διαχείρισιν τών αμπελώ
νων, κήπων και τσιφλικίων, τών άνηκόντων εις την μητρόπολιν, τάς εκ
κλησίας και τά μοναστήρια της, ώς και τών εις πανηγύρεις, αγιάσματα, 
μοναστήρια και παρόμοιας φΰσεως εκκλησίας παλαιόθεν άφιερωθέντων 

135 αγρών, μυλών, οικιών, κτημάτων, πραγμάτιον, χρημάτων καί ποιμνίων.
Δεν θά λαμβάνωνται ύπ" δψιν, έφ’ οσον δεν άποδειχάή ή ακρίβεια 

των, παράπονα πασάδων καί ίεροδικαστών, περί παΰσεοτς, έκτοπισμοϋ 
καί κακής διαγωγής τοΰ είρημένου μητροπολίτου καί τών επισκόπων 
του και εάν τυχόν εκδοθή σχετικώς φιρμάνιον, νά μ ή εκτελεσΟή και νά 

140 έμποδισθή επί τόπου ή έκτέλεσις ίεράς διαταγής, έκδοδείσης καθ’ οιον- 
; δήποτε τρόπον μέ χρονολογίαν προγενεστέραν ή μειαγενεστέραν.

Τά πράγματα τά όποια τινες τών χριστιανών θέλουσι διαθέσει ζών- 
τες ύπέρ τοΰ Πατριάρχου, μητροπολίτου, επισκόπου καί τών εκκλησιών 
των, νά παραλαμβάνωνται, όταν οΰτοι άποθάνωσιν, από τούς κληρονό- 

45 μους, διά τοΰ Σερή, ’Επίσης νά είσπράττωνται διά τοΰ Σερή από τούς 
κληρονόμους τά -υπό τά ονόματα παρρησία καί γιορτάσι δικαιώματα 
των επί τών άρρένων καί θηλέων άποβιωσάντων χριστιανών.

Νά μή ζητήται τελωνειακόν τέλ,ος από τούς ύπέρ τοΰ δημοσίου ετη
σίους φόρους τών επισκόπων, τών ιερέων καί τών μοναχών, τών κατοι- 

50 κούνιων εις τάς επαρχίας, τούς δήμους καί τά χωρία τής δικαιοδοσίας 
τοΰ είρημένου μητροπολίτου, από δικαιώματα σφαγής, από χρήματα 
ελέους, από δικαιώματα αγιασμού καί πανηγύρεων, πρώτου, δευτέρου 
και τρίτου γάμου, από τά υπέρ τοΰ Πατριαρχείου δικαιώματα εισπρά
ξεις ετησίως, ήτοι δώδεκα άσπρων εξ έκαστου εγγάμου χριστιανού καί 

*65 μιας λίρας από τούς ιερείς, άπο τά ύπέρ τής μητροπόλεως δικαιώ
ματα εισπράξεις ετησίως ήτοι δώδεκα άσπρων εξ έκαστου εγγάμου χρι
στιανού καί άνά μιας λίρας έκ τών ιερέων, ώς καί από ιά μεταφερόμενα 
πράγματα ή έλαιον, άτινα οΐ χριστιανοί δίδουσιν ετησίως έναντι. δημο
σία) ν φόρων.

"Απαγορεύεται ή άσκησις αυθαιρεσίας καί τυραννίας ύπό τών υπαλ
λήλων, επί προφάσει ζημίας των, κατά τον χρόνον τής παραλαβής και 
είσπράξεως διά τό δημόσιον τοΰ συνόλου τών φόρων έκ τών γενικών 
προϊόντων ιών άλωνίων, τών χωρίων καί εκκλησιών ύπό τοΰ μητροπο* 
λίτου καί τών αντιπροσώπων του, ώς καί ή άνάμειξις, έπέμβσσις καί 

155 ύπέρβασις άλλων.
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Να μή επιτρέπεται εις φεουδάρχας και τιμαριούχους νά ανθίστα 
ται εις την καταβολήν δημοσίων φορών έκ μέρους των χριστιανών tfi 
διαμενόντων εις τσιφλίκια, χειμαδιά και χωρία των. επι τφ ΐσχυρισ|| 
οτι ουτοι είναι επιστάται μας, κολλήγοι, έργάται μας καί ΰπηρέται μας 

Οι Καδήδες και Νάιπηδες νά μή επεμβαίνω σι και έπιβάλλωσι η·, 
μωρίας εις περιπτώσεις γόμων και διαζυγίων χριστιανών, και παριστα  ̂
μένης ανάγκης, εν περιπτώσει διαφιλονεικίας δυο χριστιανών, και τ 
συγκαταθέσει και θελήσει αυτών, ορκοδοσίας εν εκκλησία, κατά την θρη·· 
σκείαν των, διά τοΰ μητροπολίτου καί των αντιπροσώπων του, ώς 

175 επιβολής τής ποινής τοΰ άφορισμοϋ.
“Ανευ τής συγκαταθέσεως καί θελήσεως τοΰ μητροπολίτου, οι ΰπ* 

αυτόν ιερείς νά μή τελώσι άπηγορευμένον υπό τής θρησκείας γάμον ει 
χριστιανόν, εΐς δν δεν επιτρέπεται τοιοΰτος. Επειδή οι χριστιανοί κατ 
την θρησκείαν των μόνον τρις δυνανται νά τελέσωσι γάμον, ή δε σΰνα- 

180 ψις περισσοτέρων γάμων των. διαζΰγιον καί νΰμφευσις, εις ήν περίπτω- 
σιν έχουσι νόμιμον σύζυγον, άντίκεινται προς την θρησκείαν των, εις 
τοιαΰτας περιπτώσεις νά μή δίδεται άδεια κα'ι νά επιβάλλεται τιμωρίφ':

Τό θησαυροφυλάκιον, οΐ επί τής διανομής κληρονομιών ΰπάλλϊμ 
ληλοι τοΰ Σερή, οΐ έφοροι βακουφίων, οΐ προϊστάμενοι βακουφικών 

185 κτημάτων, οΐ έπόπται, οΐ προϊστάμενοι τής ‘ Αστυνομίας καί ο! ύπ αύ 
τούς τελοΰντες, ώς καί άλλα γενικά καί ειδικά Ταμεία νά μή αναμει
γνύω νται καθ1 ον χρόνον 6 μητροπολίτης ή οΐ υπ3 αΰτοΰ οριζόμενοι άν 
τιπρόσωποί του παραλαμβάνουσι διά τό δημόσιον τά χρήματα καί τούς 
ίππους, τά κτήματα, ώς καί παν άλλο εκκλησιαστικόν πράγμα των άπο- 

190 θανόντων άτεκνων επισκόπων, μοναχών καί καλογραιών.
Τοΰ εκκλησιασμού των παρανόμως νυμφευόμενων χριστιανών αν

τικειμένου εις την θρησκείαν των, εις περίπτωσιν θανάτου τών τοιοϊί* 
των, οΐ Καδήδες καί Νάιπηδες αξιωματικοί καί ΐσχΰοντες νά μή πιέζωσι 
τούς ιερείς, άξιοΰντες νά κηδεύσωσι τον θανόντα» Επίσης νά μή Ιπειι*. 

195 βαίνωσιν ουτοι, όταν τιμωρώνται κατά τήν θρησκείαν tcov ο! δυστρο- 
πούντες εΐς τήν καταβολήν τών δημοσίων φόρων ιερείς καί επίσκοποι, , 
καθαιρώνται καί άπολυωνται, ή δέ θέσις των παραχωρήται εις έτερον.

Νά μή γίνεται έπέμβασις, όταν προς τιμωρίαν καί σωφρονισμόν' 
τίνος τών χριστιανών, έκδίδωνται, κατά τήν θρησκείαν των, καί στελ- 

.200 λωνται έγγραφα άφορισμοϋ. Νά μή τελήται γάμος εΐς τούς εκ τών χρι
στιανών έπιθυμοΰντας νά τελέσωσι παράνομον κατά τήν θρησκείαν των 
τοιοΰτον μεταβαίνοντας δέ προς τον σκοπόν τούτον εις άλλα μέρη.

Νά γίνεται δεκτή ή μαρτυρία δυο χριστιανών υπό τοΰ Σερή, εΐς 
περίπτωσιν καθ’ ήν τινές τών χριστιανών διαθέσωσι τό τρίτον τής πε·
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ριουσίας των υπέρ τών εκκλησιών και μοναστηρίων των, τοΰ Πατριάρ- 
χου, μητροπολίτου καί επισκόπου.

Νά κρατώνται (περιορίζωνται) υπό τοΰ μητροπολίτου οΐ επίσκοποι 
ή ιερείς ή μοναχοί ή καλογραΐαι, δι* οΰς παρουσιάζεται ανάγκη νά συλ- 
ληφθώσι καί κρατηθώσιν, άδεια ιερά, υπό αξιωματικού.

Οΰδεις νά παρεμποδίζη τόν έλεγχον εκείνων, οΐτινες νέμονται ώς 
οικονόμοι τάς περιουσίας τών εκκλησιών καί μοναστηρίων. Νά μή εκ
βιάζεται καί πιέζεται ό μητροπολίτης ύπο στρατιωτικών καί άλλων, υπό 
τό πρόσχημα τής αναγκαστικής έξυπηρετήσεώς του, άνευ τής συγκατα- 
θέσεως τοΰ ΐδίου. Νά μή ένεργήται έπέμβασις καί καταλαμβάνωνται οΐ 
ίπποι καί ήμιονοι, τούς οποίους ΐππεύουσιν ο ίδιος μητροπολίτης καί οΐ 
άνθρωποί του. Νά μή ενοχλήται ο.μητροπολίτης υπό αξιωματικών, υπαλ
λήλων καί άλλων διά προτάσεων παροχής καταλύματος εντός τής κατοι
κίας του καί νά μή παρεμβάλλεται έκ μέρους τών Μίρι-μιράν, Μίρ-ι-ε- 
βέλ, έπαρχων, εφόρων βακουφίων, εποπτών, Βοϊβοδών, προϊσταμέ
νων τής Αστυνομίας καί τών άνδρών των έμπόδιον, π,ίεσις και επέμβα- 
σις, δίαν ό μητροπολίτης φέρη εΐς χεΐρας του τήν δι’ αυτόν καθιερωμέ- 
νην (ποιμαντορικήν) ράβδον.

Πάσα ενέργεια άπαρεγκλίτως νά γίνεται σύμφωνα μέ τούς ορούς 
τοΰ παρόντος Ύψηλοΰ βερατίου μου, έν ούδεμιά δέ περιπτώσει καί δΓ 
οιανδήποτε αιτίαν νά έπεμβαίνωσι καί άνθίστανται έτεροι. Οΐίτω νά 
γνωρίζωσι καί νά δίδωσιν έμπιστοσιίνην (πιστευωσι) εΐς τό ιερόν Σΰμ- 
βολον τοϋτο (τόν τουγράν).

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Στίχ. 93. Κ ε σ ι σ χ α ν έ δ ε ς  είναι οίκοι μοναχών, ήτοι ΐοΰ πατριαρ
χείου καί Μητροπόλεων.

Στίχ. 119. Mi-Q-t-Μιράν ήτο παλαιός άνοηατος πολιτικός βαθμός, κα
τώτερος τοΰ Βεζυρου, άλλα καί.αρχηγού στρατ. σωμάτων εν καιρώ πολέμου»

Στίχ. 154. Ιερά διαταγή καλείται ή διαταγή τών 'Ιεροσπουδαστών. ■
Στίχ. 160. Παρρησία ; αύτουσία ή ελληνική λέξις, δι’ ής δήλοϋται ή 

έκφώνησις ονόματος εΐς τήν Μεγάλην είσοδον λειτουργίας, κατόπιν καταβο
λής χρηματικού ποσόΰ. Ή  αναγραφή εΐς δίπτυχα καί μνημόνεύσις έν τη ‘Α
γία Προ θέσει καλείται Πρό&εσις. Ενίοτε χριστιανοί αναγράφουν τά ονό
ματα των, μετά προηγούμενην άφιέρωσιν κτήματος, διά τόσες πρόϋ-εοες 
καί παρρησίες.

Στίχ. 161. Γιορτάσι ο εορτασμός, αυτή αυτή ή ελληνική λέξις.
Στίχ. 187. Ναιπηδες είναι οΐ κατά τόπους ‘ Ιεροσπουδασταί, μάλλον δέ 

Ακόλουθοι τών 'Ιεροδικαστών.
Στίχ. 240. Μίρ-ι-εβέλ είναι καί αυτός πολιτικός βαθμός.
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Ώς γνεοστόν, ή Προκόννησος εχέλει άρχικώς υπό την μητρόπολιν Κυζί- ■ 
κου, ώς επισκοπή αυτής, έπειτα έγένετο αυτοκέφαλος αρχιεπισκοπή και μετά 
τινας μεταβολάς κατά ιούς χρόνους τής Ελληνικής Έπαναστάσεως προήχδην 
εις μητρόπολιν. Εις τον κατάλογον των αρχιερέων συγκαταλέγονται άνδρες 
διαπρεπείς, ενάρετοι, πεπαιδευμένοι, ύπηρετήσαντες τήν Εκκλησίαν τοΰ Χρι
στού. Ούχ* ήτον δμως καί τινες μετριότητες κα'ι άσημότητες παρήλασαν από 
τον ένδοξον θρόνον. Ούτως είναι γνωστή ή καθαίρεσις τοΰ αρχιεπισκόπου 
'Ιερεμίου, κατ’ Αύγουστον τοΰ έτους 1660 γενομένη επί πατρ. ΠαρθενίουΒ', 
εκδιδομένη ενταύθα έκ τής Νομικής Συναγωγής τοΰ πατρ. Ιεροσολύμων Δο· 
σιθέου (φ. 113«).Έξ αυτής πληροφοροΰμεθα περί τοΰ άνδρός, on υπήρξε φι
λάργυρος και δεν εδίστασε νά χορηγή άδειαν τελέσεως τετάρτου καί πολλά- 
κις άπηγορευμένου γάμου, 8η ήγάπα τάς διασκεδάσεις και έξη βίον άνάρ- 
μοστον προς τό αξίωμα και προς τήν ηλικίαν του, οτι κακώς διεχειρίζετο 
τήν εκκλησιαστικήν περιουσίαν κ.λ.π. Δι* ολα ταΰτα πραεκάλεσε σκάνδαλον 
είς τήν επαρχίαν αΰιοΰ, κληθείς δέ πολλάκις νάλογοδοτήση ενώπιον τοΰ Πα- 
τριάρχου δεν παρουσιάζετο, ,άλλ’ έγκατέλειψε τήν έδραν του. ΔΓ ο καθηρέθη 
ό Ιερεμίας καί μετέπεσεν εις τήν τάξιν τών μοναχών, άντ3 αύτοΰ δ’ εξελέγη, 
ό από ιερομόναχων Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς .  Ή  διδακτική συνοδική καθαίρεσις τοΰ 
'Ιερεμίου έχει ως* ακολούθως.

ΙΙαρ&ένιος έλέω Θεόν άρχι επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης
καί οικουμενικός πατριάρχης.

Καί φυτοκόμος αγαθός οΰ μόνον τά τηκεδανά των βότανών προ* 
θέμεθλον άνασπα, άτε μεταδοτικά τής επιβλαβούς αυτών ποιότητας καί 

5 τοΐς άγαθοΐς, άλλα καί δένδρων ΐά διάστροφα καί άκαρπίζοντα τοΰ κή
που άναμοχλευει, ϊνα μή ετήσιον άχθος άροΰρης ειεν καί μή τοΐς γειτ- 
νιάζουσι τών εΰκάρπων Δώβης παραίτια γίγνοιντο’ ούκ -έστι γάρ όπως 
τό κακόν ϊνα μή διαδόσιμον γίνηται, εϊτ’ εν τοΐς αίσθήσεσι ευμοιροΰσιν, 
είτε καί τοΐς άμοιροΰσι ταΰτης- ’Αλλά καί ποιμήν αγαθός πώς αν άγα* 

10 θός εϊη, εΐ μή τά ψωριώντα τών θρεμμάτων τών ύγιαινόντων άπελά- 
σείε ; Καί τούτων ούτως εχόντιον, ποιας αν μέμψεως μοίραν άποδρά* 
σειεν ό τον πνευματικόν αμπελώνα πεπιστευμένος καί τήν λογικήν ποί
μνην το>ν τοΰ Χρίστου θρεμμάτων έγκεχειρισμένος ; "Η τφ τής ακηδίας 
δλισθήμαχι ού τών θρεμμάτων τά ψωριώντα, άλλ’ αυτά δή τά προχω- 

15 ροΰντα καί έν ηγεμονική τάξει καθεστηκότα παραβλέψειε, μυρίοις βρύ* 
οντα ελκεσι καί τοΐς έπομένοις τήν νόσον μεταδίδόντα. ϊοιοΰτον δή εκ
κλησιαστικόν θρέμμα καταστάς καί ο χρηματίσας αρχιεπίσκοπος 'Ιερε
μίας, τραφείς μέν τή πνευματική πανδαισία τής Εκκλησίας, αΰξηνδείς 
δέ καί φθάσας εις μέτρον αξίας καί προστασίας ιών τοΰ Χρίστου θρεμ- 

20 μάτων τής αρχιεπισκοπής ταύτης, ύποπέπτωκεν ελκεσι καί εγκλήμασι

II
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καθυπεβλήθη, άπερ ου μόνον προστάτη ανοίκεια, αλλά καί απλώς Ιδι- 
|§| ώτη. Ποιαν γάρ άθεμιτογαμίαν η τετραγαμίαν οΰ συνεχοσρησε, τή λΰσση 

χρώμενος τής ψι?ι'«ργυρίας : ’Ή  ποιον βέβηλον παραιτήσατο έργον, ώστε 
μ ή διαπράξασθαι ; Άσωτίαις συζών, μέθαις κωμών καί ουδέ την πο- 

25 λίαν αΰτου αϊσχυνομενος, άμελώς διακείμενος κατά πάσαν τήν επαρχίαν 
|| αΰτοΰ καί μάλιστα περί τά κτήματα τής αρχιεπισκοπής ταΰτης, ώστε προ- 

χωρεΐν κατά μικρόν εις τέλειον άφανισμόν, καί πέρας έγκαλοΰμενος διά 
|| πολλάς αΰτοΰ άτοπίας, υπό τοΰ συνειδότος ελεγχόμενος,φυγάς φχετο καίτοι 
§| πολλάκις μηνυθεις καί προσκαλεσθείς καί έφάνη πάσι τοΐς έγκαλουμένοις 

\30 κατ’ αΰτου υπόδικος. Διά τοιαΰτα, συνόδου συγκροτηθείσης τών παρατυ- 
χοντοσν αρχιερέων καί κληρικών καί τών κατ’ αυτόν πάντων ακριβώς έρευ- 

| νηθέντων, τούτον μέν άπεφάνθη κοινώς τελεία καθαιρέσει καί άπαλλοτρι- 
ώσει τής επαρχίας ΰπαχθήναι καί ώς διάστροφον φυτόν τή αξία τοΰ πνεύ
ματος άποκοπήναι, άλλον τε αρχιεπίσκοπον εις τήν αρχιεπισκοπήν ταυ- 

85 την άποκατασταθήναι. Τοΰτου χάριν καί γράφομεν συνοδικώς, ΐνα ο 
αχρείος αυτός καί άχρειωθεΐς 'Ιερεμίας, ό κρίμασιν οΐς οιδε θεός χρη·

I ματίσας αρχιεπίσκοπος Προικοννήσου καθηρημένος εΐη καί γεγυμνωμέ- 
;| νος πάσης αρχιερατικής Ινεργείας καί τάξεως καί εστερημένος καί απηλ· 

λοτριωμένος καί μακράν άποδιωγμένος τής αρχιεπισκοπής Προικοννή· 
σου καί άποκεκομμένος τής σειράς καί τοΰ χορού καί τής τάξεως τών 
αρχιερέων καί μεμακρυσμένος ‘Ιερεμίας μοναχός από τοΰ νΰν λεγόμενος 
καί έν τάξει διάγων ιδιαστών καί, χειροτονηθήσεται έτερος άντ5 αΰτοΰ. 
"Οθεν καί εις δήλωσιν τής τελείας καί αμεταβλήτου αΰτοΰ καθαιρέσεως 
κατέστρωται έγγράφως έν τφ παρόντι κοσδικι τφ ίερφ τής καθ’ ημάς, 

45 τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας. Έν ετεε σωτηρίω ,αχξΦ , έν μηνί Αΰ- 
γοΰστφ, Ίνδικτιώνος ιγ'
Μετά τήν ανωτέρω καθαίρεσιν τοΰ Ίερεμίου, ή τις χρονολογείται από 

Αΰγοΰστου 1660, (οφείλε νά έκλεγή νέος αρχιεπίσκοπος Προικοννήσου. ’Όν
τως παρά πόδας τής καθαιρέσεως (ψ. 113 αβ) έν tfj Νομική Συναγωγή, έχει 

Ικαιαχωρισθή ή πράξις εκλογής τοΰ διαδόχου του, κατ’ Ιούλιον 1660. Ή  
Ιδιαφορά ίσως οφείλεται εις τό γεγονός, οτι ώς χρονολογία τής καθαιρέσεως 
‘Itέθη ή χρονολογία τής καταστρώσεως εις τον οικεΐον πατριαρχικόν κώδικα, 
καθ’ δσον θά συνέβη νά μή καταστρωθή αμέσως. ’Ίσως δμως νά είναι καί 
λάθος τοΰ πατριαρχικού νοταρίου ή τοΰ αναγραφεως τής Νομικής Συνα
γωγής, Κατά τήν γενομένην πράξιν άναφέρεται οτι, τοΰ άρχιερατενσαντος 
■οννοδικβ καβαιρέσεί καϋ'νποβλη&'έντος άμετακλήτως, διά το καταλιπειν αυ
τήν (—την Προικόννηοον) και λάν·ρα φυγεϊν και εαυτόν άφανίσαι„ έξελέγη 
διά ψήφων κανονικών ό έν ιερομονάχοις Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς ,

40



ΓΡΗΓ. π- ΕΥΘΥΜΙΟΥ (καθηγητοί)

Μ ΑΡΜ ΑΡΙΝΟ Ν ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΑΡΤΕΜ ΙΔΟ Σ ΕΚ ΔΟΡΙΣΚΟΥ

Περί της αρχαιολογικής φυσιογνωμίας καί σπουδαιότητος τής περιοχής 
τοΰ αρχαίου Δορίσκου άπησχολήθημεν και εις προγενεστέρως δημοσιευθεΐ- 
σαν εργασίαν μας % εξ αφορμής άνευρέσεως οστράκων, ΰιρ’ ημών επιτευ* 
χθείσης, σημασίας εκδήλου. Και έτονίσαμεν τότε την ανάγκην διενεργείας 
ανασκαφών, μέ τήν βεβαιότητα άνακαλύψεως σημαντικών ευρημάτων. Τά 
πορίσματα, εις α χατελήξαμεν, επιστέφονται ήδη από την τυχαίως γενομένην 
άνεύρεσιν μαρμάρινου άγαλματίου, περί του οποίου ευθύς ό λόγος.

1) ‘Ιαζορικόν. Τήν 12ην ’ Ιουνίου π. ε. άνευρε και μετέφερεν εϊς τό 
γραφεΐον της ή Κοινότης Δορίσκου, υπό τάς εξής συνθήκας τό εύρημα.

Καθ’ δν χρόνον ο ποιμήν Νικ. Γιοφτσίδης εβοσκεν τό ποίμνιόν τού, 
παιδιας χάριν άπέσπα εκ τοΰ χώματος λίθους, τούς οποίους εν συνεχεία ερ~' 
ριπτε μακράν."Ολως τυχαίως άπέσπασε και χό εν λόγφ άγαλμάτιον, τό οποίον; 
κατά τό πρόσω πον ήχο κεχμ)σμένον εντός τοΰ εδάφους, ή δέ ράχις αύτοΰ, μ ή 
οΰσα εξηργασμένη, έφαίνεχο ώς άπλοΰς λίθος. Ό  ποιμήν ελαβεν τό άγαλμά
τιον και άντελήφθη οτι 5έν έπρόκειτο περί χοινοΰ λίθου, άλλα και αμαθείας 
ενεκα δεν εφαντάσθη οτι χό εύρημά του είχε σπουδαιότητα και αξίαν. Δέν; 
άπέρριψε κατά γης τούτο, αλλά μεταφέρων τό ειοποθέτησεν εις τήν παρά τήν 
δημοσίαν οδόν κρήνην τοΰ σημερινού χτορίου Δορίσκος, ΰνθα παρέμεινεν επί 
σειράν ημερών, χρησιμεΰον ώς παίγνιον εις τούς άγροτόπαιδας, οιτινες καί 
εθραυσαν παίζοντες,. τμήμα τοΰ αριστερού βραχίονος.Έκ συζητήσεως γενομέ* 
νης εν τφ χωρίω επλης>οφορήθη τό γεγονός ό πρόεδρος τής Κοινότητος κ. 
Βασ. Παντζίρης, οστις μετά τοΰ γραμματέως κ- Νικ. Νικολαΐδου τό μεν εύ
ρημα μετέφερεν εις τά γραφεία τής Κοινότητος, ιή δ’ύστεραία μετά τοΰ ποι- 
μένος καί άλλων χωρικών μετέβη εις τήν τοποθεσίαν προς διενέργειαν προ
χείρου σκαφικής έρεύνης, άποσκοπουσης εις τήν άνεΰρεσιν τής κεφαλής και 
τής δεξιάς χειρός τοΰ αγάλματος. Άλλ’ ή ερευνά ύπήρξεν άκαρπος.

2) Φυϋΐογν<ομια τής τοποϋ'εαίας. Ή τοποθεσία, ένθα τό άγαλμάτιον 
εΰρέθη, ονομάζεται παρά των χωρικών μέ to εκ τής τουρκικής ληφθέν ονομα 
Σαράγια> τουτέστι ’ Ανάκτορα. Εΐκάζομεν οτι ή προσωνυμία αύτη ύποδηλοΐ 
ακαθόριστόν τινα επί’1 τήν χ[>υχήν τοΰ λαοΰ επίδρασιν τής προτέρας τής πό- 
λεως αίγλης, ώς και ιστορικήν τινα άπήχησιν μήπω άφανισίϊεϊσαν. Ή  τοπο
θεσία εχει εκτασιν ενός περίπου στρέμματος καί ευρίσκεται εις άπόστασιν 
τριακοσιων περίπου μέτρων από τής σιδηροδρομικής γραμμής Άλεξανδρου- 
πόλεως—Ν. Όρεστιάδος. Κεϊται προ τής σημερινής πόλεως Φέραι και ονχ'ι 
εις μεγάλην απ’ αυτής άπόστασιν, ευρίσκεται δέ μεταξύ τής σιδηροδρ. γραμ
μής καί τής δημοσίας δδοΰ, επί υψώματος δεσπόζοντος τής πέριξ κοιλάδος·

1) Γρηγ. Ευθυμίου, Διάφορα όστρακα έχ Δορίσκου, Άρχεΐον Θρακικοΰ Θη- 
σμυροΰ, τόμος ΙΘλ
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Καίτηι τό έδαφος έχει μορφήν ύψηλοΰ λόφου» παρά ταΰτα ή τοποθεσία 
. Σαράγια, έχουσα σχήμα παραλληλογράμμου υπερέχει τής υπολοίπου περιο
χής, δίκην αύχένος, μή άπολήγοντος εις οξύ, άλλ^άντιθέτως εις επίπεδον επι- 

■ φάνειαν, όμοιάζουσαν προς άλώνιον. Τό ύψος τής τοποθεσίας εχει έπιτευχθή 
τεχνηιώς. Εις έκάστην δηλ. των πλευρών αυτής έχουν τοποθετηθή αργοί λί= 
θοι, εφ’ ών καταπεσόν to χώμα έσχημάτισε κλιτΰς, Φέρει ωσαύτως κλίσιν 
κατά τήν Β.Δ, κατεύθυνσιν. Ό  επ’ αυτής υπάρχων αγρός δυσκόλως καλλιερ» 
γεΐται, διότι εις μικρόν βάθος υπάρχουν λίθοι έμποδίζοντες τήν άροσιν, 
Έπληροφορήθημεν μάλιστα οτι ό άροτριών τό αγρόν χωρικός ’Ιωάν. Μιχα- 
λατζάκης εξήγαγεν κατά καιρούς ακρογωνιαίους λελεασμένους λίθους, ογκώ
δεις ώς επί τό πλεΐστον τούς οποίους εχρησιμοποιησεν διά τήν οικίαν του.

Μειέβημεν μετά τοΰ ποιμένος εις τήν τοποθεσίαν, άλλα παρά τάς προ

σπάθειας μας ούδέν έτερον άνεύρομεν. Διεπιστώσαμεν μόνον τήν υπαρξιν πολ
λών τεμαχίων έξ οστράκων έπι τοΰ χώματος άποχρωμαπσθέντων εκ τής επα
φής μετά τοΰ ήλιου και ιών βροχών.

3 )  Περιγραφή τον ευρήματος. Τό ολον ύψος τοΰ άγαλματίου από τοΰ 
λαιμού μέχρι των γονάτων είναι 0, 23 τοΰ μ., τής δ’ άριστεράς χειρός από 
τοΰ ωμού 0, 12 τοΰ μ. Ελλείπει ή κεφαλή καί ή χειρ ή δεξιά. Τό δ’ από 
ιών γονάτων μέχρι ιών ποδών τμήμα έχει ωσαύτως αποκοπή. Εις τό κέν- 
τρον ιοΰ λαιμού και εκεί ένθα σιηρίζεται ή κεφαλή, φέρει μάλλον βαθεΐαν 
οπήν. Εΐκάζομεν εκ τούτου οτι ή κεφαλή εποιήθη ιδιαιτέρως καί ειτα ένε- 
πήχθη επί τής είς τον λαιμόν οπής. Διά νά μή άποτελή 5° αυτή συνέχειαν 
τού λαιμοΰ φαίνεται οτι εΐχεν στροφήν τινα προς τά άνω ή τά πλάγια, δεν 
ήτο δέ δυνατόν εις τον τεχνίτην νά τήν αποδώση αύτοφυώς, ϊσως λόγφ τής 
κακής ποιότητος τοΰ μαρμάρου. Δεν αποκλείεται ωσαύτως επί τής κεφαλής
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ν« εστηρίζεχο ετερόν τι, ώς λ. .χ κάνιστρον, η υδρία, πράγμα δπερ εχρηζεν 
Ιδιαιτέρας εξεργασίας.

‘ Η δεξιά χείρ ωσαύτως ελλείπει. Είς την θέσιν αυτής επί του κορμού 
υπάρχουν δυο δπαί, εξ ών ή μία άβαφης. 'Ως λοιπόν, ή κεφαλή, οΰτω καί ή 
χείρ ή δεξιά έπορποΰτο. Έκ τουτου είκάζομεν ότι ή χείρ αΰτη δεν είχε κα
νονικήν στάσιν, ώς ή αριστερά, δτε θά ήτο συνέχεια χοΰ μαρμάρου καί άγαλ- 
ματίου, άλλ5 άπέδιδεν κίνησίν τινά, ουσα κεκαμμένη κατά τον άγκώνα, ή 
τεταμένη προς τά άνω. ίο  πιθανώτερον είναι δτι τό άγαλμάτιον διά τής δε
ξιάς χειρός άνειχεν άντικείμενόν τι. Τοΰτο άποδεικνΰεται καί εκ του δτι ο δε
ξιός ώμος υψοΰται περισσότερον του άρισεεροΰ, ώς συμβαίνει όταν επ3 αΰ·: 
τοΰ θέτωμεν βάρος, καί εκ του δτι είς τό όπισθεν μέρος καί ακριβώς είς τό 
κέντρον τής ωμοπλάτης φέρει ωσαύτως βαθειαν οπήν. Δεν αποκλείεται, δθεν,

το άντικείμενόν, δπερ διά τής δεξιάς άνειχεν χειρός, να έστηρίζετο καί επί 
τής χειρός ταΰτης καί επί τής κεφαλής καί Ιπί τής ωμοπλάτης.

Ή  αριστερά χείρ, άπολεπισθεΐσα υπό των άνευρόντων τό άγαλμάτιον, 
ώς είδομεν κατέρχεται μέχρι τοΰ ίματίου, κεκαμμένη ελαφρώς τον άγκώνα. 
Φαίνεται δ3 αιρουσα έπιχαρίτως ιό ίμάτιον, ώς συμβαίνει μέ τάς υδροφο- 
ροΰσας γυναίκας ετι καί σήμερον. Ή  άρσις αυτή μόλις καθίσταται αντιληπτή.

Οΐ πόδες, άν καί κάτω των γονάτων είναι άποκεκομμένοι, εν τουτοις 
καταδεικνύουν κίνησιν, προεκβαλλόμενου μέν χοΰ δεξιοΰ, άκολουθοΰντος δέ 
τοΰ αριστερού, ώς συμβαίνει κατά τό βάδισμα.

Τό άγαλμάτιον φορει μόνον ίμάτιον κοντόν έζωσμένον περί την οσφΰν, 
φθάνον μέχρι των γονάτων, έφ3 δσον Γίμφόιερα τά γόνατα δεν καλύπτονται 
ΰπ3 αΰτοΰ. Τό ίμάτιον πορποϋται εις την κορυφήν τοΰ αριστερού ώμου, φέ
ρει δέ κοντάς χειρίδας. Επειδή δέ είναι τό μόνον ένδυμα, τό όποιον καλώ*
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πιει τό άγαλμάτιον, ον εκ λεπτού υφάσματος κατεσκευασμένον, αφίνετ νά 
διαγράφεται σαφώς τό στήτθος, έχων περιφέρειαν 0, 9 τοΰ μ., άνήκον δέ εις 
παρθένον. Ο πνέων άνεμος από τό δεξιόν μέρος άφ5 ενός μέν ήνάγκασε τό 

; ίμάτιον νά κόλλησή έ.πι της σαρκός, ής διαφαίνονται αί πτυχώσεις και ό δμ· 
ό φαλός, άφ1 ετέρου δ’ έσχημάτισεν ωραίας πτυχάς μεταξύ των σκελών, άκο- 

λουθούσας την φυσικήν κατεΰθυνσιν τοΰ ανέμου καί τοΰ βαδίσματος.
‘Εάν ύπολογίσωμεν τό ύψος τής κεφαλής καί των άπεκεκομμένων πο- 

, δών, τότε ολόκληρον τό άγαλμάτιον θά ειχεν ύψος 0,40 τοΰ μ. περίπου.
Γενικώς τό άγαλμάτιον είναι καλής τέχνης, κομψόν καί χαρίεν, φαίνε

ται δ’ άνήκον χρονολογικώς είς τούς μετακλασσικούς χρόνους, ήτοι θεωρη- 
: τέον ως έργον του Γ*, π. X. αΐώνος, τής Μακεδονικής ίσιος εποχής. ““Οτι δέ 

είναι άγαλμα γυναικός, τοΰτο φαίνεται καί εκ τοΰ στήθους, άλλα καί εκ των 
λαγάνων, έχουσών γυναικείαν έκτασιν. Ωσαύτως καί ή αναλογία των διαφό- 

: ριον μελών τοΰ σώματος πρός άλληλα είναι ή δέουσα. Τό όπισθεν μέρος τοΰ 
αγάλματος είναι χονδροειδώς πελεκημένον δΓ οδοντοοτοΰ οργάνου. Δεν απο
κλείεται εκ τούτου νά ήιο προσκεκολλημένον μετ’ άλλου όμοιου, ή νά ήτο 

: προσκεκολλημένον επί τοίχου.
4 )  Τι παρισζα. Γνωρίζομεν δτι τά ϊμάτια τών γυναικών καί παρθέ- 

ό νων κατά την άρχαιότητα ήσ«ν μακρά φθάνοντα μέχρι των - αστραγάλων.
: Μόνον αί Αμαζόνες παρίσιαντο φέρουσαι ίμάτιον μέχρι τών γονάτων.Άλλ’ 
ν ή άπεικόνιοις αυτών συνοδεύεται πάντοτε από άναπαράστασιν οπλών, φερο- 
, μενών επί τοΰ σώματος. ’ Εξ άλλου ή όλη στάσις καί κίνησις τοΰ αγάλματος 
! ούδέν τό πολεμικόν ενέχει. Επειδή δ’ έκ τής περιγραφής διεπιστώσαμεν δτι 

' άνήκει είς παρθένον, άποκλειομένων τών ’Αμαζόνων, απομένει νά χωρήσα)- 
.·' μεν εις την άποψιν δτι τό άγαλμάτιον παρίστησι θεάν τινα. ’Εκ δέ τών θε- 

Λινών είναι γνωστόν δτι μόνον ή “Αρτεμις, ή θεά τοΰ κυνηγίου,έφερεν ίμά- 
, τιον μέχρι τών γονάτων. Ή  λατρεία μάλιστα τής Άρτέμιδος υπό την ίδιό- 

·" τητα ταύτην ήτο λίαν διαδεδομένη έν Θράκη ως μαρτυροϋσι νομίσματα καί 
αναθηματικά ανάγλυφα αυτής εύρεθέντα είς Θράκην *). Μάλιστα αί γυναίκες 

'■ εθυον αύτή στάχεις * 2 3). ΈΙιο κατά ταΰτα ή "Αρτεμις θεόιης κατ’ εξοχήν λα* 
τρευομένη εν Θράκη, ώ ; παραδίδει ήμίν 6 Ηρόδοτος, λέγιον περί τών Θρα- 
κών : «θεούς σέβονται μούνους τούς δε, ”Αρεα και Διόνυσον και *Αρτεμιν»8). 
Μαρτυρεΐται μάλιστα δτι αύτη έν Θράκη εκαλείτο καί Ούπις 4).

- Έ φ ’ δσον κατά ταΰτα δεχθώ μ εν δτι τό εύρεθέν άγαλμάτιον άναπαρΐ- 
. στησι τήν έν λόγφ θεάν, συνηγορούντων εις τοΰτο ιών όσων έξεθέσααεν, άπο-

- 1) Μυρτ. Άποστολίδου, περί τής Θρησκείας τών αρχαίων Θρακών, Θρακικά
- τόμος Ε', σελ.· 43 κέξ.

2) Ήροδ. Δ, 33.
3) ‘Ηροδ. Ε', 7.
4) *1. Τξέτζη, Κασσάνδρ. Λυκόφρ. στ' 936,

- Μαρμάρινον άγαλμάτιον 3Αρτέμιδος εκ Δορίσκου
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μένει ν’ άνερευνήσωμεν, τι διά της χειρός καί ΰπέο την κεφαλήν έφερεν αυτή, 
ως καί ολόκληρον την πλαστικήν κίνησιν. Φαίνεται, λοιπόν, δτι ή κεφαλή αυ
τής ήτο εστραμμένη προς τά άνω καί δεξιά καί δή έπιχαρίτως, ώς φανερώ
νει καί ή κίνησις των ώμων καί ή προεκβολή του δεξιού ποδός, ή οποία δι
ευκολύνει ιήν τοιαΰτην τής κεφαλής στάσιν. Δύσκολον μόνον απομένει νά 
καθορισθή τό άντικείμενον, τό όποιον αυτή έκράτει. Συνήθης τής θεάς άπει- 
κόνισις καί εις ανάγλυφα είναι τό κρατεΐν διά τής δεξιάς χειρός ελαφον. Άλλ’ 
εις τό αγαλμάτων τοΰτο αποκλείεται ή τοιαύτη παράστασις. Ουδ’ είναι δυ
νατόν νά φαντασθώμεν τοιοΰτόν τι.

Βεβαίως ή άπει.κόνισις των θεών παρά τοϊς Θραξί δεν διέφερεν τής των 
άλλων Ελλήνων. Άλλ’ ή ίδιότης αυτών ένεΐχέν τι τό πρωτόγονον, μή έξιδα- 
νικευθεϊσα, ώς εις την κυρίως Ελλάδα. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, ή ιθεά νά 
Ικράτει διά τής δεξιάς χειρός κάνιστρον μέ αγροτικόν περιεχόμενον, καρπούς 
ή άνθη, στηριξόμενον εν μέρει καί επί τής.κεφαλής.

5) Συμπεράσματα. 'Η άνεΰρεσις του άγαλματίου ενέχει μεγάλην αξίαν. 
Έν πρώτοις φανερώνει δτι ο Δορίσκος μέχρι καί του Γ' π. X. αϊώνος δεν 
ειχεν είσέπ καταστραφή. Ή  δέ τοποθεσία, εις ήν καί τό αγαλμάτων εΰρέθη 
καί από τής οποίας ό άναφερθείς αγρότης εξήγαγε τούς λίθους μαρτυρεί δτι 
χέκτηται σπουδαιότητα οΰχί συνήθη. Δεν αποκλείεται οΐ εξαχθέντες λίθοι ν5 
άπατελοΰν αναβαθμούς άνακτόρου ή ναού. "Έπειτα ό γραμματεύς τής κοι- 
νότηιος Δορίσκου άπεπάλυψεν ήμΐν δτι εις τό αυτό μέρος χωρικός τις ολίγον 
προ του Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου ειχεν άνεύρει όρειχάλκινον αγαλμάτων, 
δπερ άπέκρυψεν εις τήν οικίαν του, νυν δέ παρά τάς έρευνας του αδυνατεί 
νά επανεύρη. Πάντα ταϋτα, ήτοι όστρακα ανιόντα μέχρι καί του ΙΕ' π. X. 
αΐώνος, άγαλμάτια, λίθοι ογκώδεις, ώς καί τύμβος, περιέχων άμμον, τον 
οποίον εΐδομεν, άλλα έλλεήρει οικονομικών μέσων δεν ήδυνήθημεν ν’ άνα- 
σκάψωμεν, τειχίσεις κεχωσμέναι εις τό χώμα, μαρτυροϋσιν οτι πρόκειται περί 
εξεχούσης αρχαιολογικής τοποθεσίας. Μόνον αϊ άνασκαφαί, εάν διεξαχθοϋν, 
θά επιτρέψουν τήν εξαγωγήν τελικών συμπερασμάτων καί θά φωτίσουν πλη- 
σιφαώς την τεθαμμένην ιστορίαν μιας μεγάλης Θρακικής πόλεως, άπολεσθεί- 
σης από μακροϋ καί περί τής οποίας αί έλλείπουσαι νραπταί μαρτυρίαι έπι- 
βάλλουσι σιγήν μή επιτρεπομένην. Αΐ άνασκαφαί θά διαρρήξωσι τήν νεκρι
κήν ταύιην σιγήν. Καί θά ομιλήσουν τά ευρήματα, τά οποία θά συνθέσουν 
τήν ιστορίαν καί τήν προϊστορίαν τής πόλεως τούτης. ’’Εχομεν δέ πολλούς λό
γους νά πιστεύωμεν οτι εκ τής προϊστορίας της θά καταδειχθή εκείνο, τό 
οποίον από μακροϋ διασαλπίζομεν, δηλ. ή αδελφική μεταξύ Ελλήνων καί 
Θρακών συγγένεια καί ή πρωτελληνική διαμόρφωσις τής χερσονήσου, εις τήν 
οποίαν τόσα οΐ Θράκες τών χρόνων εκείνων συνεισήνεγκον.
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ΕΣΝΑΦΙΑ - ΡΟΥΦΕΤΙΑ (ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΙ) Δ ΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

’Από τής καταλήψεως τής πόλεως τούτης υπό των Τούρκων 1361 μέχρι 
τού 1830 δεν εΰρίσκονται στοιχεία μαρτυρούντα τον τρόπον τής διαβιώσεως 
τών Ελλήνων κατοίκων αυτής. Ό  πέπλος τής σκλαβιάς ούδεμίαν άφινει 

Ι-όάκτ'ϊνα οΰδαμοΰ διά νά συμπεοάνη-τις πώς τέλος πάντων διαβιοΰσαν οί κά- 
; τοικοι ούτοι, μόνον ολίγαι σημειώσεις εΰρίσκονται εις τούς κώδικας τής Μη
τροπόλ ε ο» ς, σκιαγραφοΰσαι τήν δεινήν θέσιν των 'Ελλήνων τής πόλεως ταυ- 

"" ttjc, χρονολογούμενοι και αιηαι από τοΰ έτους 1.778.
Μόνον μετά τό 1830, άπελευθέρωσιν δηλ. μικρού μέρους τής 'Ελλάδος

ψκαί άναγνώρισιν αυτού ώς ελευθέρου Κράτους, ήρχισε νά αναφαίνεται ζωή■*>
" κοινωνική των δούλων Ελλήνων τής πόλεως καί περιχώρων και από τότε 
L· ήρχισαν νά ανασυγκροτούνται οΰτοι εις έσνάφια-ρουφέτια *) ήτοι συντεχνίας 
Τκαι νά δημιουργούν τρόπον αύιοδιοικήσεως τοιοϋτον, ώστε πολλαι αΐ εάνι- 

και ώφέλειαι νά προκόψουν εξ αυτών, 
ό Τήν κοινωνικήν αυτήν ζωήν μαρτυρούν, ώς εΐπομεν, αί συντεχνίαι δλων 

<ήτών επαγγελμάτων, αΐτινες άπέβησαν στοιχεία προόδου οικονομικού, πολιτι
στικού, εθνικού, θρησκευτικού, αλληλεγγύης ανέκφραστου καί φιλογενείας 
·: ανεκλάλητου. Έκαστη τών συντεχνιών τούτων ειχεν ίδιαν δργάνωσιν, διευ- 
ί θυνομένην από τον πρωτομαΐστορα, οστις έκανόνιζε τήν οικονομικήν έξέλι- 
ή ξίν τής όλότητος τών μελών, έκανόνιζε τάς άναφυομένας διαφοράς αυτών 

προ: αποφυγήν τών Τουρκικών δικαστηρίων, είσέπρατε τον κεφαλικόν φό- 
V ρον, ινα μή οι πένητες καί μή δυνάμενοι νά καταβάλωσι τούτον ομογενείς 

μέλη τής συντεχνίας ταλαιπωρούνται καί ένήργει παν δ,τι ήτο συμφέρον διά 
ιό συνολον τού έσναφίου καί τού έθνους.

/ 'Ο αρχηγός οΰτος περιεστοιχίζετο από δλα τά εργαζόμενα αΰτοτελώς 
ζ μέλη, τούς δευτέρους μαϊστόρους, τούς καλφάδες καί τά τσιράκια (μαθητευο- 
; μένους). Έξελέγετο κατ’ έτος και άνελάμβανεν αμέσως υπηρεσίαν άμα τή 
ή εκλογή του όμοτρώνως ύπό τής γενικής συνελευσεω; κατά τήν ώρισμένην δι5 
άΐκασιον έσνάφιον ημέραν τής αρτοκλασίας προς τιμήν τοΰ προστάτου·‘Αγίου 
,'ιαύτοΰ, παρεδίδετο αύτφ ή διαχείρησις άμέσαις εις χειρόγραφα καί ■ μετρητά 

ευθύς ή έλογοδότει περί τόδν πεπραγμένων ο άποχωρών προκάτοχός του.
*Οσάκις εγΕνετό τελετή θρησκευτική ή εθνική κεκαλυμμένη όμως μέ τον 

-πέπλον τής θρησκείας, παρίσιαντο εΐς αυτάς οι πρτοτομαΐστοροι ώς έκπρόσω- 
. ,ιΐοι τής όλότητος τής συντεχνίας καί συνεισέφερον εις ιόν περιαγόμενον δί-

1) Έσνάφι λέξις °Αραβική=συνολον ώργανωμένων ,άνθ’ρώπων επάγγελμά τπκώς. 
Ρουφέτιον=·λέξις ’Αραβική σημαίνουσα τό ίδιον. Άραβιστί λέγεται και Ρουφεπά. 
Επομένως έσνάφι καί ρουψέτι είναι εν" καί τό αυτό πράγμα. Έγκυκλ, λεξ. Έλευθε* 
ρουδάκη. Βλ. Μυρτ, Άποστολίδου, Άρχ. Θο. Θησ. τ, Γή
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σχον διά διαφόρους λόγους και άναλόγως τής φύσεως του σκοπού τής συνει* % 
σφοράς εκ των ύστερων δέ ένεκρίνοντο.

Ειδικώς διά τά μέλη των συντεχνιών άτινα οίκονομικώς ύφίσταντο άτυ- | 
χήματα, 6 θεσμός ούιος ήτο σωτήριος. ’Αμέσως μετά την ΐδρυσιν των τοιου- ΐ  
των συντεχνιών έσχηματίζετο κεφάλαιον, διότι ή αύτοσυντηρησία ώθει ολα,-ή 

.τά μέλη εις συσπέίρωσιν και κατέβαλλον τάς συνδρομάς των άνευ περιστρο
φών, τό δέ ποσόν τούτο δεν εύρίσκετο είς χεΐρας των πρωτομαϊστόρων αδρα
νές, άλλ’ έτοχίζετο είς αυτά ταύτα τά μέλη είτε εύποροϋντα, είτε άτυχήσαντα 
και έχοντα ανάγκην οικονομικής ένισχΰσεως. 'Απλή ομολογία υπογεγραμμένη 
από τον διοικούν τα ή 2—3 μέλη ως μάρτυρες κατωχΰρωνον ταυ την και δεν |j 
ήμφισβητεΐιο ποτέ τό χρέος, εκτελεστή δέ καθίστατο εις πρώτην ζήτησιν. Ό  
δανειζόμενος πάλιν ενεχυρίαζε τά κτήματά του βάσει τής ομολογίας αυτής 
(είδη γραμματίου) άνευ συμβολαιογραφικής πράξεως, είμή δι5 απλής μόνον υπο
γραφής.αυτού ή τών αποτυπωμάτων τού δακτύλου του, άν ήταν αγράμματος.

Τοιαύται, λοιπόν, εθνωφελείς συντεχνίαι υπήρξαν πολλαί έν Δίδυμο- 
τείχφ, σχεδόν δλων τών επαγγελμάτων καί ήμιλλώντο αΰται ποία θά ύπεο- 
βάλη την άλλην εις έργα κοινωφελή, φιλογενείας, φιλανθρωπίας και πότε συ- 
νέπραττον δμού πάσαι. Ή  διά τά Σχολεία πρός παντός, πρώτον εμμέσως διά 
τών εκκλησιών και από τού 1856 αμέσως, συνεισφορά των ήτο τό πρωταρχι
κόν μέλη μα αυτών. Μιας μόνης τά αρχεία εχομεν ύπ’ οψιν μας. Τής τών γεμε* 
νετζήδων (σανδαλοποιών) και κουντουράδων (υποδηματοποιών). Πάσαι όμως 
είργάζοντο μέ τό αυτό πρόγραμμα καί ομοιομόρφως διά τον αυτόν σκοπόν. 
Την ύπαρξιν καί τών άλλων συντεχνιών έξαγομεν έκ διαφόρων εικόνων επί 
τών οποίων υπάρχουν αφιερώσεις τών Ρουφετίων προς τάς τρεις τής πόλεμος 
εκκλησίας άνακαινισθείσας καί αύτάς ευθύς αμέσως μετά την ανεξαρτησίαν 
τής Ελλάδος δι5 ειδικών φυρμανίων Αύχοκρατορικών, άτινα υπήρξαν ενδει
κτικά, τής οπωσδήποτε άμβλυνθείσης Τουρκικής τυραννίας.

Τοιαύται αφιερώσεις αναγράφονται αϊ κάτωθι : ' _
Έν τή έκκλησίφ τής Παναγίας καί επί τής εΐκόνος τού Σωτήρος Χριστού 

αναγράφεται μέ κεφαλαία στοιχεία έν συμπλέγατι, ως συνήθιζαν τότε :
ΙΣΤΟΡΙΣΘΗ Η ΕΙΚΩΝ ΑΥΤΗ ΣΠΟΥΔ^Ι ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΆ ΤΟΥ 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΡΟΥΦΕΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΔΩΝ έτος 'ί νίί4 
Ζωγράφος Χατζηνικόλα, 3Ανδριανουττολίτης 

Ή  ανωτέρω είκών άφιερώθη υπό ιών μπογιατζήδων (βαφέων) τών 
οποίων ή συντεχνία ήτο ή πλουσιωτέρα. Αύτη, ή είκτον, είς μέγεθος, εις τέ
χνην και έκφρασιν είναι ή σπουδαιότερα, αλλά καί πλαισιοΰται διά στεφά
νου αργυρού άξίζοντος πολύ την εποχήν εκείνην. ΈΙ αξία τής είκόνος επομέ
νως ήτο ανάλογος μέ την οικονομικήν αντοχήν τών άφιερωσάντων.

'Όλα τά ενδύματα άνδρών καί γυναικών πόλεων καί χωρίων ΰφαίνοντο 
πρώτον εις τον πατροπαράδοτον αργαλειόν και κατόπιν έδίβαντο πρός βαφήν



Ιΐσνάφια · ρουφέτια (συντεχνία ι) Διδυμοτείχου hi

είς τον βαφέα. Ποό παντός αί περισκελίδες (βρακιά) της εποχής εκείνης δεν 
*χον άλλο χρώμα έκτος τοΰ κυανοΰ (λουλακιοΰ) τών γυναικών δέ τών χωρίων 
1 σάκκοι πλήν τής βαφής είχον και επίστρωσιν λοΰστρου δια νά έχουν στιλ
πνότητα. Έ φ ’ δσον επομένως έβαφον πάντες σχεδόν τα ένδΐίματά των, τά δέ 
ωρία θερινά και χειμερινά, εΰνόηιον εΐναι διατί ηΰπόρει τό ρουφέτιον τοΰτο. 

Ήδη εις μόνον βαφεύς άπέμεινεν εν τη ιτόλ,ει» διότι ό ευρωπαϊσμός παρα
μέρισε την παλαιάν ενδυμασίαν.

Ή είκών τής Παναγίας είς την αντίστοιχον πλευράν τοΰ εικονοστασίου 
φέρει την ιδίαν άφιέρωσιν μέ τά αυτά στοιχεία τοΰ Ρουφετίου τών ΓΕΜΕ- 
ΝΕΤΖΗΔΩΝ (σανδαλοποιών), Τών Τριών 'Ιεραρχών ιοΰ Ρουφετίου Σιμη- 
τςηδων (κουλουράδων), τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ τών Κασάπηδων, τοΰ Τω* 
άννου Προδρόμου τών Γουναράδων.

Τό ρουφέτιον τοΰτο ήτο πλουσιώτατον, διότι λόγφ τής δριμΰτητος τοΰ 
ψύχους τών μερών «υιών, έκαστος τών κατοίκων έπρεπε νά φέρη γούναν με
γάλη ν τον χειμώνα. Αί γυναίκες τών πόλεων επίσης έφερον γούνας μέ δέρ
ματα κάστωρος τών πλουσίων και μέ δέρματα άλώπεκος τών πτωχοτέρων. 
Πάντες και πάσαι κάτοικοι τών χωρίων έφερον καί φέρουν ακόμη τον χει
μώνα γούναν έκ δέρματος προβάτου ή άρνίου λευκοΰ ή μελανός άνευ μανι- 
κίων. Τον μέν δριμΰν χειμώνα έχουν τό γοΰνωμα έσωθεν πρός ιό σώμα, την 
άνοιξιν δέ και κατά τάς καλοκαιρίας αντιστρέφουν αυτήν καί τότε, τό μέν 
γοΰνωμα έρχεται έξωθεν, ή δέ επιφάνεια τοΰ δέρματος έσωθεν.

Σήμερον οΰτε εις τών γουναράδων υφίσταχαι.
Ή είκών τοΰ 'Αγίου Δημητρίου άφιεροΰται υπό τοΰ. Ρουφετίου ΑΜΠΑ- 

ΤΖΗΔΩΝ (φαρδορραπτών). Ή  συντεχνία αΰτη μέχρι τοΰ 1940 ήκμαζε διότι 
όλοι οΐ χωρικοί και γέροντες Διδυμοτειχΐται έφόρουν ενδύματα εκ σαγακίου 
χονδρού πλαισιωμένα *) μέ γαϊτάνια. Επίσης αι γυναίκες εφόρουν κοντογού
νια ραμμένα από φαρδορράπτας και στολισμένα μέ γαϊτάνια διαφόρων χρω
μάτων, άναλόγως τής προελεΰσεως δηλαδή, έκαστον χωρίον είχε ιδιαίτερον 
χρωματισμόν ενδυμασίας (γυναικείας) και διεκρίνον.το μεταξύ των μόνον από 
αυτόν (τόν χρωματισμόν). Επομένως τά έσοδα τοΰ ρουφετίου τούτου ήσαν 
πολλά. Νυν ό αριθμός τών φαρδορραπτών περιωρίσθη εις έναν.

Ή  είκών τών Είσοδίων άφιερώθη υπό τοΰ Ρουφετίου τών ΓΕΩΡΓΩΝ, 
τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος υπό τών ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΔΩΝ, τοΰ Δικαίου ’ Ιωσήφ 
ύπό τών ΔΟΥΛΓΕΡΗΔΩΝ, τοΰ 'Αγίου Γεωργίου υπό τών ΤΣΟΠΑΝΗ
ΔΩΝ. Ή  είκών τών Κουγιουμτζήδων (χρυσοχόων) ήτο τοΰ 'Αγίου Πνεύμα
τος. 'Υπολογίζεται δη τό Ρουφέτιον τοΰτο ήτο τό πλουσιώτερον καί άνω 
τών 60 ατόμων είργάζοντο εις εργαστήρια χρυσοχοείων ολκής οΰχΐ ευκατα
φρόνητου. Τά ιερά σκεύη πασών τών εκκλησιών τής περιφέρειας κατεσκευά-1

1) ιστορημένα (στοοισμένα).
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ζοντο ύπ= αυτών. Αΐ εικόνες υπό των ΐδίοον έπλαισιοΰντο δα?·· κομψοτεχνη
μάτων αργυρών. 'Όλαι αΐ γυναίκες των χωρίων εφόρουν εΐς την οσφΰν ζώ
νην μέ σπονδύλους αργυρούς και μέ πόρπην 10X10 επίσης αργυράν και στο
λισμένη ν μέ παλυχρώμους λίθους. Αί γυναίκες πάλιν των πόλεων έφερον τάς 
περικεφαλαίας (σεπελίκια) έν ει'δει τασιού (πινακίου) κατά τό όμοιότυπον 
των "Ορτακινών καί Ναουσαίων. "Όλα ταΰτα εκόστιζον την εποχήν εκείνην 
και τό ρουφέτιον ήκμαζε και ειχεν οικονομικήν ευεξίαν οΰ τήν τυχοΰσαν. Νΰν 
εξέλιπον πάντες, τά δέ κατασκευάσματα των (τεπελίκια καί ζωνάρια) εύρίσκον- 
ται περιφρονημένα εΐς τά υπόγεια των οικιών άνευ οΰδεμιάς αξίας. Ό  Ευ
ρωπαϊκός πολιτισμός εξετόπισε και ταΰτα.

Εΐπομεν δτι εκ τοΰ ανωτέρω συντεχνιών μιας μόνον τά ’Αρχεία έχομεν 
εΐς χειρας μας καί σημειοΰμεν ελάχιστα πράγματα έξ αυτών καθ’ δτι επί 125 
χρόνια αναγράφονται στερεοτύπως τά αυτά πράγματα κατ’ έτος πλήν ολίγων 
σημειώσεων ας καί θά παραθέσωμε. Ταΰτα ανήκουν εΐς τό έσνάφιον των 
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΔΩΝ (σανδαλοποιών). Συνίστανται εΐς έν βιβλίον δερματό- 
δετον μέ φύλλα χάρτου χονδρά καί θά ήτο ακριβές εάν άνεγραφεν επ’ αυτοί 
βιβλίον εσόδων καί εξόδου ν. Τοΰτο δμως ώνόμασαν Κώδικα. "Αρχεται από 
τοΰ 1831 καί φθάνει μέχρι τοΰ 1952.

"Εν τή πρώτη αύτοΰ σελίδι αναγράφεται. 1831 φ. 'Ιανουάριου 8" Κώ- 
διξ τοΰ 'Ιεροΰ έσναφίου των γεμενετζήδοον καί παπουτσήδων.

«Έν αυτίρ καταγράφονται ονομαστί τά τε κινητά καί ακίνητα υποστα
τικά τών αυτών έσναφίων, άπερ σώζονται μέχςη τής σήμερον! προς διηνεκή 
τήν άσφάλειαν καί έλθη ό Πανάγαθος Κύριος διά πρεσβειών τοΰ έν 'Αγίοις 
Πατρος ημών Σπυρίδοονος αύξάναι καί πληθύναι αυτά. Αμήν».

Έκ τής συντάξεως τής επιγραφής ταύτης καί τής ορθογραφίας φαίνε
ται οτι ο συντάξας ήτο εγγράμματος. Άλλ’ εΐς τά; επομένας σελίδας χρειά
ζεται υπομονή διά ν3 ανάγνωση τις ιάς σημειώσεις.

Έν τή επομένη σελίδι αναγράφονται τά ονόματα τών κατά πρώτον συγ- 
κροτούντων τήν συντεχνίαν μελών μετά μαϊστόρων, υπομαϊστόρων καλφάδων, 
καί τσιρακίων τών γεμενετζήδων καί κουντουράδων, έν ολο; 65. Τά ονόματα 
γράφονται μέ τό υποκοριστικόν: ό Δημητράκις, Μιχαλάκις, Βλασάκις, Χρη- 
στάκις, χωρίς έπιόνυμον άλλα τό όνομα τοΰ πατρος ή άν δεν ήτο έν ζωή ό 
πατήρ μέ τό ποτέ. Τοΰ ποτέ Μιχαλάκι, τοΰ ποτέ Δημητράκι κ.τ.λ.

Εΐ; τάς επομένας σελίδας έχει πάλιν τά ονόματα τών κατ’ έτος άποτε- 
λούντων τήν συντεχνίαν, «έτος 1837 δεκεμβρίου 12. ηδοΰ σιμιόνου τά γροσια 
κανί τό ΐσνάφ τισλίμ ιμανέτι τό X" Άποστολάκι Λ.. (800) γρόσια έτι λίγο 
οκτακόσια.

1838.Έπί λέξει: Ίδου σιμιόνου τά οσα γρόσια εχι τοΰ ΐσναφιοΰ μι ομο* 
(λο)γιες προς όνομα, λαμβάνι Ναδάλιος 100 γρ. Κυριάκος 100 γρ. Γιακόβις 
100 γρ. Παναγιοτις τοΰ Θανάς 120 γρ.
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C
ί : 1839. 'Ομοίως. Στον "Αγιον ’Αθανάσιο μια ομολογία 1000 γροσίων 

λμμβάνι γιανούδις ιό Θανάς φουτσιτζΐ γρ. 50. ιδού τιν σουμα προς ό'νομα 
καί όμολ,ογιας Κουσταντΐ Άναστάς 100 γρ. Σταματις Σταμπολι 100. Τζινάρ 
Κόυσταντι 80, Και οΰτω καθ’ έξης : Γρόσια 2574.

1840,’Έλαβι δ Ποτούρογλους «νασιασούδις από ΐσνάφ γρόσ. 25, X " 
ΊΙόυλιογλους Διμιτράκις 300 γρσ. μια ομολογία. ’Ιδού ί σουμα τις ομολο- 
γίίοΐς.... ήτοι 1810 γρόσια.

" Φπίνί ή μάνα (κεφάλαιον) μέ τό διάφορον (τόκο) 3234 γράσια. ’Ιδού δ 
λογ)σμός τοΰ έτους τούτου της αρτοκλασίας. Γρόσια 62 άλεΰρι, 21 ρακί, 
22-.μέλι, 20 μυρωδιά, 13 σαμόλαδο, 5 διά μεκίκια, 5 ψιστικά, 5 κρασί, 40 
διά δισπότ, 40 διά παγκάλ, 5 διά παπάδες, 9 διά ψάλτες. Σουμα 214 γρόσ. 
- Άπό τοΰ έτους τούτου και μέχρι τοΰ 1920 στερεοτύπιος γίνονται δμοια 
έξοδα της αρτοκλασίας, ώς ανωτέρω. Ή  ιεροτελεστία εγίνετο στην εκκλησία. 
’Έπειτα δλα τά μέλη τής συντεχνίας, μετέβαινον εΐς την οικίαν ενός μέλους 
καθορισθέντος έκ των προτέρων, οπού έσήκωνον ύψωμα, ελογοδότει δ πρω- 
τομαΐστορας και έξελέγετο νέος τοιοΰτος δστις αμέσως παρελάμβανε την δι· 
θί#|σιν και διαχείρισιν. ΕΙτα, προσεφέροντο αναψυκτικά εΐς βάρος τοΰ κοι
νού ταμείου και πατροπιτράδοτα μεκίκια (λουκουμάδες) τά όποια εΐς ουδέ- 
μίαν αρτοκλασίαν ελειψαν. Άπό τοΰ 1856 ηρχισαν νά συνεισφέρουν και διά 
το μετόχι, τον άγων τάφον και τά Σχολεία άπ’ ευθείας. Άπό τοΰ 1860 εΐς 
τά; 3 εκκλησίας άνά 40, 50, 60 γρόσια.

Παραθέτομεν και μίαν διάταξιν της συνελεύσεως τοΰ Σωματείου μέ 
ποινήν κατά τών φοροφυγάδων. ’Ιδού ή διάταξις. ’Έτος 1871 δεκεμβρίου 
12, ήμερα τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος.

«’Ιδού σημιονου οποΰ σιμφονίσαμι εσναφικος προτοι διά τό κουτί θά 
γιρισι κάθε σαβάτου κάθε μαστοράς to κάν μπαστι ταμπάης (βυρσοδέψης) 
θά δινι ένα 1 γρόσι κι (φόρος αίματος) απο εξο οπιος μαστορις ταμπαης 
θα φερι πραμα χορίς να εροτα κριφα δεν εχι το δικεομα νά παρι σαράντα 
παραδιόν πραμα οπιος θελε και λαθοσι κι πάρι πραμα νά ήνε ιποχρεος νά 
δινι προς τοκο 1 λίρα οθομανικι διά πτοχούς». 

jjf' Χ"Άποστόλις βέβαιο, Θεολόγις βέβαιό, Βαγγέλης βεβεονου, Γιοργις βε- 
βαιονου. X "  Ήλίας βεβαιόνου.

Άναγράφομεν και μίαν δωρεάν φαινομενικώς διά τήν Μονήν Κορνοφα)· 
ληάς, τις ειδεν δμως εις ποιους εθνικούς σκοπούς άπέβλεπεν αύτη. «Γρόσια 
1000 εδόθηκαν εΐς τό μοναστιρι τής Κορυοφολιάς γρόσια χίλια διά μνημο- 
(Fivo τοΰ Ισναφιοΰ». At δωρεάι αύται εξυπηρετούν ασφαλώς σκοπούς αλλά 
χαΐ ή τάσις τοΰ έσναφιοΰ προς κοινοοφελή έργα ήτο μεγάλη. Αγαθοεργοί 
πράξεις πολλαί. Σωροί καταστάσεων πενήτων εύρίσκονται εΐς τά αρχεία εΐς 
ούς διενέμοντο βοηθήματα. ’Έφθασεν δ Κώδιξ μέχρι του 1912 αναγραφών 
σιερεοτύπως τάς αύτάς δαπάνας. Και μετά τον πολεμικόν όμως σάλον τοΰ

I f '/‘.Επνάφια - ρουφέτια (συντεχνία!) Διδυμοτείχου
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Βαλκανικού πολέμου και τού η' Ευρωπαϊκού, δεν έπαυσαν αι συντεχνία 
δρώσαι εάνοπρεπώς. ’Ιδού όλίγαι λ,έξεις μαρτυρούσαι τούς χαλεπούς εκείνους 
χρόνους της δουλείας καί τού τρόμου.

«Ή  αρτοκλασία έγινεν εις τοΰ Νικολάου Βασιλείου την οικίαν τοΰ 'Αγίου 
Σπυρίδωνος τοΰ έτους 1914. Οι Μάστοροι καί οΐ Καλφάδες ήταν στρατιώ- 
ται εις την Τουρκίαν καί μόνον εΐς την εκκλησίαν μνημονεύτηκαν.

Τό 1915 έγινε, γράφει, ή αρτοκλασία μέ μερικούς μαστόρους δηλ. 8, Q 
άλλοι έλειπαν."Ελειπαν καί ελειτραν διά παντός, διότι τούς κατέταξαν εις τά 
τάγματα των εργατών καί δεν έπανήλθον διότι ήτο έφεΰρεσις έξοντώσεως. 4 

Τό 1916 αναγράφεται οτι ή αρτοκλασία έγινεν επί Βουλγαρικής κατο-; 
χής. Όμοίως καί 1917 καί 1918. 'Η αναγραφή αυτή κάτι ύπεδήλου. Κατώ· 
πτριξε την δεινήν θέσιν των Έλλήνοιν την εποχήν εκείνην.
, Τό, 1919 αναγράφεται οτι έγινε μέ Γαλλικήν κατοχήν.

Τήν προτελευταίαν αρτοκλασίαν εΐδομεν σημειουμένην μέ 120 μέλη καί 
τελευτάίαν τήν τού 1952 μέ 60 μέλη.

’Ήδη ήρχισε τό έθιμον τούτο νά εγκαταλείπεται, ως έγκαταλείπονταίΙ; 
καί πολλά άλλα.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚαΟ-ηγητοΰ Α' Προτύπου Γυμνασίου Άρρένων Πειραιώς
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Α'. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΧ ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Η ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΝΣ I. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οί διασωθ,έντες μέχρις ημών Κώδηκες της "L Μητροπόλεως Διδυ- 
Λειχου, ταξινομηθέντες και εκ νέου «ριθμηθέντες, έχουσιν ώς ακολούθως : 

Κώδηξ Α' Οΰτος άποτελεΐται έκ διακοσίων εξήκοντα εϊ σ. (άρ. 266), 
β^σών διαστάσεις 0,37X0,27 τοΰ μ. έκ λευκοΰ σκληρού χάρτου, φέροντος 
||μτίνας γραμμάς οριξοντίως καί καθέτους. Πολλαί των σελίδων αΰτοΰ είναι 
ευκ«ί. Τίεριλαμβάνει : Καταγραφήν χρεών εις άσπρα, θεώρησιν λογαρια- 

Jj|®v τοΰ Μητροπολίτικου Ναοΰ τοΰ 'Αγιου ’Αθανασίου, καταγραφήν έξό- 
HHv διά τήν άνέγερσιν τοΰ εν λόγω Ναοΰ, διανεμητήρια, εξοφλητήρια, κα· 
^||ραφήν ιερών σκευών καί επίπλων τοΰ αΰτοΰ ναοΰ, καταγραφήν όμολό- 

ων, των κεφαλαίων και των τόκων αυτών, πωλητήρια, ένοικιαστήρια, διο- 
Ιΐίμαύς επιτρόπων, Πατριαρχικά καί ’Αρχιερατικά γράμματα, δωρητήρια, 

Ι^όικοσΰμφωνα, διαζευκτήρια, διαθήκας. Πάντα ταΰτα είναι κατακεχωρι- 
άνευ χρονολογικής τάξεω:. 'Η παλαιοτέρα εξ αητών πράξις είναι τοΰ 

1736, ή δε νεωτέρα τοΰ 1848.
Κώδηξ Β' Οΰτος άποτελεΐται έκ σελίδων εκατόν εϊκοσιν οκτώ (128), 
ασεων 0,49 X0,27, έκ λευκοΰ σκλη^οΰ χάρτου, φέροντος ύδατίνας γραμ- 

όριζονχίω; καί καθέτως.'Η παλαιοτέρα εν αΰχφ χρονολογία είναι ή τοΰ 
i ή δε νεωτέρα τοΰ 1898. Ή  πρώτη σελίς φέρει χρονολογίαν αωλστ' 

’Ιανουάριου α' (1) καί τήν ’Αρχιερατικήν επιβεβαίωσιν τοΰ Μη τρο· 
βλίτου Διδυμοτείχου 9Αβερκίον, θεωροΰντος τήν καταγραφήν των βιβλίων 
ί|ς-Μητροπόλεως. Ή  τελευταία σελίς υπό χρονολογίαν φωλζ' (1837) Φε· 

1£|όυαρίου ιε' (15) περιλαμβάνει διανεμητήρια καί λογαριασμούς ορφανικής 
||||ριουσίας. Εις τάς μεταξύ σελίδας περιλαμβάνονται : καταγραφή Άρχιερα- 
||κών αμφίων, λογαριασμοί εσόδων καί εξόδων άνεγέρσεως τοΰ Μητροπο· 
||ϊ«θΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, καταγραφή ομολογιών τοΰ αΰτοΰ ναοΰ 

τής Ελληνικής Σχολής, θεώρησις λογαριασμών τοΰ αΰτοΰ Ναοΰ, δνό- 
ψαλτών καί διδασκάλων, πιττάκια στασιδίων, άνεγερθέντας έν τη περί· 

,ρεία ναούς κ,λ.π.
I* Κώδηξ Τ'. Οΰτος άποτελεΐται έκ σελίδων διακοσίων εξήκοντα τριών 

|1|θ3), διαστάσεων 0,38X0,25, έκ λευκοΰ μαλακοΰ χάρτου άνευ υδατίνων 
ΙΙψΧ’μμών. Είναι γεγραμμένος μόνον μέχρι τής σελίδος 127, αΐ. δ’ υπόλοιπου, 
ί1«ί:μέχρι τής 263ης σελίδος είναι λευκαί.Ή εν αΰτφ παλαιοτέρα χρονολογία 

ή τοΰ έτους 1843, ή δέ νεωτέρα ή τοΰ 1910.Ή πρώτη σελίς υπό χρο
ιάν φωμζ' (1847) ’Ιουλίου α*. (1) γράφει ; «Κώδηξ τής εν τή πολι· 

ταΰτη ΐερας εκκλησίας τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί
ίο
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αειπάρθενου Μαρία;, ενφ θέλουσι χαταγράφεσθαι ού μόνον οι δοσοληή
«οι λογαριασμοί, άλλα «αΐ td ιερά σκευή καί άμφια, ως καί παν δ,τι 
αφόρα τον ιερόν τούτον ναόν».Ή τελευταία σελίς υπό χρονολογίαν 10 
τίου 1910 αναγράφει πιττάκιον στασιδιού· Μεταξύ τούτων περιλαμβάνονται 
περί της έκ βάθρων άνεγέρσεως τής εκκλησίας Παναγίας, πληροφορίας 
σοληπτικοί λογαριασμοί της άνεγέρσεως, λογαριασμοί εσόδων καί εξό'ί 
της αυτής εκκλησίας, καταγραφή ομολόγων καί μπακιέδων, ισολογισμοί δϊ! 
χειρίσεως των ομολόγων καί πιττάκια στασιδίων.

Κώδηξ Λ'. Ούτος άποτελεΐται έ« σελίδων εκατόν είκοσιν εξ (126), δια 
στάσεων 0,38X0,25 έκ λευκού μαλακού χάρτου, άνευ υδατίνων γραμμδγ 
Είναι γεγραμμένος μέχρι της 107ης σελίδος, at δ’ από ταύτης μέχρι tf 
126ης είναι λευκαί, Ή  έν αύτφ παλαιοτέρα χρονολογία είναι η τού έτοτ 
1848, ή δέ νεωτέρατού 1896, Εις την Ιην σελίδα αναγράφονται τ’ άκόλου&| 
«Κώδηξ τής εν έν τφ Καλέ νεόδμητου αέρας εκκλησίας τού Σωτήρος 
εν φ θέλουσι καταγράφεσθαι οι δοσοληπτικοί αυτής λογαριασμοί, τά ιέ̂  
σκεύη καί άμφια και παν δ,τι άλλο αφορά τόν Ιερόν ναόν τούτον», εις 
την τελευταίαν γεγραμμένην, καταγραφή είσφοράς γροσίων «ατά συνοικώ 
άνευ χρονολογίας. Εις τάς μεταξύ σελίδας περιλαμβάνονται : πληροφορώ
περί τής άνεγέρσεως τού ιερού τούτου ναού, κατάλογος συνδρομητών, 
ρησις λογαριασμών των διαφόρων επιτρόπων αυτού, καταγραφή ομολογιώνj 
καί βακιέδων, καταγραφή εξόδων δ.ια τήν άνέγερσιν κεντρικής ’Αλληλοδι
δακτικής σχολής καί Παρθεναγωγείου καί πιττάκια στασιδίων,

Κώδηξ Ε' α'. Ό  Κώδηξ ούτος άποτελεΐται έκ σελίδων εκατόν πενχή* 
κοντά, δύο (152), διαστάσεων 0,33 X 0,20 έκ λευκού ήμιακλήρου χάρτου, φε- 
ροντος ύδατίνας ραβδώσεις μετά μονογράμματος. Είναι γεγγραμμένος μέχρι 
τής σελίδος 63, αΐ δ5 από ταύτης καί μέχρι τής 152ας είναι λευκαί, 'Η έν. 
αύτφ παλαιοτέρα χρονολογία είναι ή τού έτους 1824, ή δέ νεωτέρα ή τσν 
1843. Εις τήν Ιην σελίδα υπό χρονολογίαν 1824 Δεκεμβρίου 15 κατ«γράφε· 
ται τό χρέος τής *1. Μονής τής Δαδιας, τής τιμωμένης επί τφ δνόματι τής 
*Υπεραγίας Δεσ ποινής ημών Θεοτόκου, τό οποίον επλήρωσεν ό ηγούμενος 
αυτής ’ Α γ ά π ι ο ς  εις διαφόρους, εΐς δέ τήν τελευταίαν γεγραμμένην of- 

λίδα, υπό χρονολογίαν 1843 Ιανουάριου 31, Μοναστηριακόν πωλητηριον 
γράμμα, δι* ού πωλοΰνται αγροί τινες τής Μονής. Εΐς τάς μεταξύ σελίδας πε
ριλαμβάνονται : καταγραφή τού παλαιού χρέους τής μονής, θεώρησις λογα
ριασμών, βιβλίων και αμφίων καί μοναστηριακά πωλητήρια.

Κώδηξ Ε ' β\ Ούτος άποτελεΐται έκ σελίδων δγδοήκοντα εξ (86), δια· 
στάσεων 0,37 Χθ,24, εκ λευκού μαλακού χάρτου άνευ υδατίνων γραμμών, ΐώ 
ναι γεγραμμένος μέχρι τής σελίδος 61ης, από ταύτης δέ καί μέχρι τής $6ηι 
at υπόλοιποι είναι λευκαί. Ή  έν αύτφ παλαιοτέρα χρονολογία είναι ή 
έτους 1847 ή δέ νεωτέρα ή τού 1906. Καί ό Κώδηξ ούτος είναι τής μονή
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Άαδιας. Εις τήν πρώτην αυτοί σελίδα, υπό χρονολογίαν 1847 Μαΐου 10 άνα- 
γράφεται, δ προορισμός τοΰ Κώδηκος και εκτίθενται τά οσα πράγματα παρε- 
δόθησαν εις τον Προκόπιον, ηγούμενον εν Κορνοφωλέφ, εις δέ τήν τελευιαίαν 

"γεγραμμένην, υπό χρονολογίαν 1906, λογαριασμός εσόδων καί εξόδων τής 
-- .μονής, At μεταξύ σελίδες περιλαμβάνομαι ; καταγραφήν τής κινητής και ακι
νήτου περιουσίας τής μονής, παυσεις και διορισμούς ηγουμένων, ισολογι
σμούς εσόδων καί εξόδων, πράξεις θεωρήσεως των λογαριασμών και άποφά- 

■ σεις συνεδριάσεων Δημογεροντίας.
I Κώδηξ Ε' ν ’ . Ούτος άποτελεΐται εκ σελίδων εκατόν τεσσαράκοντα (140), 

; διαστάσεων 0 ,3 4 X 0 ,1 7 ,  έκ χάρτου έρριγωμένου. ’Ανήκει εις τήν μονήν-Δα- 
διάς καί είναι γεγραμμένος μέχρι τής σελίδος 76* At από ταύτης καί μέχρι 
βέλους υπόλοιποι παραμένουν άγραφοι. Ή  εν αύτφ παλαιοτέρα χρονολογία 
'είναι ή τοΰ έτους 18 5 3 , ή δέ νεωτέρα ή τοΰ 1910. Ή  1η σελίς υπό χρονο
λογίαν 1863 Μαΐου 24 φέρει τ’ ακόλουθα : «Κώδηξ τής ‘I. Μονής τής Λα
διάς τής έπ’ ονόματι τής Κοιμήσεως τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεο- 
τόκου», ή δέ τελευταία γεγραμμένη περιέχει άπόφασιν, υπό χρονολογίαν 5 
Νοεμβρίου 19 10 , δι’ ής ανατίθεται ή διαχείρισις τής μονής εις τον εκ Κορ- 
•«νοφωλέας Ίωάννην Ίωαννίδην. At μεταξύ σελίδες περιλαμβάνουσι : κατα
γραφήν τής κινητής καί ακινήτου περιουσίας τής μονής, παραιτήσεις καί παυ
σεις διαφόρων ηγουμένων, διορισμούς νέων τοιούτων, θεωρήσεις λογαρια

σμών καί διαχειρίσεων εσόδων καί εξόδων.
Κώδηξ ΣΤ\  Ούτος άποτελεΐται έκ σελίδων εκατόν εξήκοντα δύο (162), 

άνευ εξωφύλλων, διαστάσεων 0,34X0,21. ’ Επί τής εξωτερικής σελίδος φέρει 
;τήν επιγραφήν : «Κώδιξ τών προς διαφόρους στελλομένων γραμμάτων —ςμομ' 
(1840) ’Απριλίου κη' (28). Ό  Κώδηξ ούτος δεν ανήκει εις τήν Μητρόπολιν 
Διδυμοτείχου, άλλ5 ώς εκ τής άναγνώσεως τών σελίδων αύτοΰ διεπιστώσαμεν, 

ί.εις Μητρόπολιν Σιλιστριας. ’Άγνωστον πώς έύρεθη ενταύθα. Περιέχει αντί
γραφα ’Αρχιερατικών γραμμάτων, άποσταλένχων προς τον Πατριάρχην, δια
φόρους τιτλούχους τής έν Μολδοβλαχία Ηγεμονίας, προς άλλους Μητροπολί- 

ίτας κ.λ.π, Μερικά τών γραμμάτων τούτων φέρουσι ώς τόπον Ικδόσεως τήν 
πόλιν Τούλχζια.

Κώδηξ Ζ'. Ούτος άποτελεΐται εκ σελίδων εκατόν εννενήκοντα έξ (196), 
διαστάσεων 0 ,3 6 X 0 ,2 5 , έκ λευκού σκληρού χάρτου, έχονιος ύδατίνας γραμ- 
μάς, παράστασιν δικεφάλου αετού καί τά γράμματα EGA. Ή  έν αύτφ πα- 
..λαιοτέρα χρονολογία είναι ή τοΰ έτους 1842, ή δέ νεωτέρα ή τού 1868. Ή  
πρώτη σελίς αναγράφει διά κεφαλαίων γραμμάτων τ’ ακόλουθα : « Ό  λεγό
μενος Κώδιξ έν φ περιέχονται τά πρακτικά μας δηλονότι δλαι αί κόπιαι τών 
κατά διαφόρους καιρούς στελλομένων γραμμάτων έκ μέρους μας εις διάφοροί 
;μέρη—τό 1842 Νοεμβρίου 27», ή δέ τελευταία ’Αρχιερατικόν γράμμά άνευ 
-χρονολογίας, δι’ ού προτρέπονται οι κάτοικοι τής ’Επαρχίας Διδυμοτείχου?
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όπως μή σφετερίζωνται τά διά το βασιλικόν Ταμεΐον προοριζόμενα προϊόντα, 
παραδίδωσι δέ ταΰτα εις τον παρά τοϋ Δουβλετίου δωρισΟύντα Χατζή Άχ- 
μέτ Έφένδην. Αΐ μεταξύ σελίδες περιέχουσιν : ’Αρχιερατικά γράμματα, εξο
φλητήρια, πωλητήρια, διαζευκτήρια, ενδεικτικά, επιτροπικά, μαρτυρικά, συμ
φωνητικά διδασκάλων καί κατάλογον Μητροπολιτών Διδυμοτείχου, συντα- 
χ&έντα υπό τοΰ Μελετίου, Καβάσιλα, Μητροπολίτου.

Κώδηξ Η\  Οΰτος άποτελεΐται εκ σελίδων τριακοσίων εΐκοσιν εξ (326),. 
διαστάσεων 0,36X0,25, εκ-λευκού μαλακού ερριγωμένου χάρτου. Ή  τελευ
ταία γεγραμμένη σελις είναι ή 285η, άπασαι δ* αΐ υπόλοιποι μέχρι τέλους είναι 
λευκαί καί άγραφοι. Ή  εν αύτφ παλαιοτέρα χρονολογία είναι ή τοΰ έτους 
1863, ή δέ νεωτέρα ή τοΰ 1877. 'Η πρώτη σελ'ις φέρει εν επικεφαλίδι τά 
έξης : « Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος επιβεβαιοΐ τό γνήσιον καί άπαράλλακτον 
των αντιγράφων. Επίσημα έγγραφα εξερχόμενα έκ. τής 'Ιερας Μητροπόλεως 
ταΰτης άρχιερατευοντος τοΰ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Κυ
ρίου Μελετίου Καβάσιλα τοΰ εκ Κάλυμνου, φωξγ' (1863) Φεβρουάριου α' (1), 
ή δέ τελευταία εκκλησιαστικά έγγραφα, άνευ χρονολογίας, Αΐ μεταξύ σελίδες 
περιέχουσιν εκκλησιαστικά γράμματα, ήτοι διαζευκτήρια, διανεμητήρια, εξο- 
φ?ιητήρια, διαΟηκας, μαρτυρικά, διαλυτήρια, άποκατάστασιν Μητροπολιτών.

Κώδηξ Θ'. Οΰτος άποτελεΐται εκ σελίδων εκατόν δέκα οκτώ (118), δια
στάσεων 0,35X025, έκ λευκού χάρτου ά'νευ υδατίνων γραμμών. Αΐ τρεις τε- 
λευταΐαι σελ. αυτού είναι λευκαί καί άγραφοι.Ή έν αύτφ παλαιοτέρα χρονο
λογία είναι ή τοΰ 1869, ή δέ νεωτέρα ή τοΰ 1873, Αΐ τέσοαρες πρώται σελί
δες είναι άγραφοι. Ή  5η σελίς περιέχει πραξιν εκλογής νέας εφοροδημογε- 
ροντίας, υπό χρονολογίαν 27 Μαρτίου 1869, ή δέ τελευταία γεγραμμένη απαν
τητικήν έπιστο?νήν προς τον Μητροπολίτην “Αδριανουπόλεως, υπό χρονολο
γίαν 29 Σεπτεμβρίου 1873. Αΐ μεταξύ σελίδες περιλαμβάνουσι : πραξιν ίδρύ- 
σεοος Ελληνικής Σχολής, διορισμούς Ελληνοδιδασκάλων, \3εωρήσεις λογα
ριασμών εκκλησιών, πληρεξούσια γράμματα τής Κοινότητος, αποφάσεις περί 
επιβολής φόρων διά την συντήρησιν τών σχολείων, Πατριαρχικά γράμματα, 
ισολογισμούς διαχειρίσεως εσόδων καί εξόδων-τής Πρωτοσυγκελλίας, πράξεις 
εκλογής Δημογερόντων καί Έφορων, αποφάσεις τής 'Ιερας Συνόδου, τής Με
γάλης τοΰ Χριστού Εκκλησίας περί τών σχισματικών Μητροπολιτών Φιλιπ- 
πουπόλεως Παναρέτου, Λοφτζοΰ Ίλαρίωνος, συμφωνητικά προσλήψεως Ελ
ληνοδιδασκάλων, ορον τής 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου Κωνσταντινουπό
λεως τοΰ 1872 κατά τών σχισματικών ’Αρχιερέων κλπ.

Κώδηξ V . Οΰτος άποτελεΐται εκ σελίδων τετρακοσίων * είκοσι πέντε 
(425), διαστάσεων 0,42 X 0,30 έκ χάρτου λευκοΰ ερριγωμένου.Ή τελευταία 
γεγραμμένη σελις αύτοΰ είναι ή 411η, οΐ δ’ υπόλοιποι είναι λευκαί και άγρα
φοι..‘ Η έν αύτώ παλαιοτέρα χρονολογία είναι ή τοΰ 1862, ή δέ νεωτέρα ή 
τοΰ 1877.Ή  πρώτη σελίς περιέχει αντίγραφων πατριαρχικού γράμματος περί ··
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τής Πατριαρχικής και ’Αρχιερατικής επιχορηγήσεως και του τρόπου συντά
ξεως αυτής,, υπό χρονολογίαν αωξβ'. (1862) ’Οκτωβρίου α' (1), ή 6έ τελευ
ταία κατάλογον των σχολείων των ανεγερθέντων έπι Άρχιερατείας τοϋ Μη
τροπολίτου και Προέδρου Διδυμοτείχου Μεθοδίου του Άρώνη όίνευ χρονο
λογίας. Αΐ μεταξύ σελίδες περιέχουσι συνεδριάσεις καί αποφάσεις τής Δημο
γεροντίας Διδυμοτείχου επι υποθέσεων αφορουσων εις τήν λειτουργίαν των 
σχολείων, διάλυσιν αρραβώνων, διάζευξιν γάμων, έλεγχον διαχειρίσεως εκκλη
σιαστικών και κοινοτικών περιουσιών, συμβιβασμόν ιδιωτικών διαφορών κλπ.

Κώδηξ ΙΑ \  Ό  κώδηξ ουτος άποτελεΐται έκ σελίδων πεντακοσίων δγδο- 
ήκοντα τεσσάρων (584), διαστάσεων 0,42 X 0,30 έκ χάρτου λευκοΰ έρριγω- 
μένου. *Η τελευιαία γεγραμμένη σελϊς αΐιτου είναι ή 557η. Ή  εν αυτφ πα- 
λαιοτέρα χρονολογία είναι ή του 1888, ή δέ νεωτέρα ή του 1951. Ή  πρώτη 
σελϊς περιέχει τήν υπό στοιχεΐον Ριδ' και χρονολογίαν 15 ’Ιανουάριου 1888 
συνεδρίασιν τής Δημογεροντίας Διδυμοτείχου, ή δέ τελευταίοι γεγραμμένη 
τμήμα εκ τής διαλέξεως ίου Καθηγητοϋ Γρηγορίου Ευθυμίου τή 11η Φε
βρουάριου 1951 περϊ τοΰ νΰν Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ· κ. ’ Ιωακείμ. 
Αί μεταξύ σελίδες περιέχουσιν : αποφάσεις συνεδριάσεων Δημογεροντίας περϊ 
σχολείων και διδασκάλων, περϊ αρραβώνων, γάμων και διαζυγίων, περϊ ελέγ
χου δοσοληπτικών λογαριασμών τής Κοινότητος καϊ των εκκλησιών, περϊ 
έπιλύσεως ιδιωτικών διαφορών κλ.π. ’Από των σελ, 531—540 τοϋ αύτοΰ 
ίκώδηκος υπάρχει κατάλογος Μητροπολιτών Διδυμοτείχου συνταχθεΐς υπό τοΰ 
Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Φιλαρέτου Βαφείδου.

Κώδηξ Ι Β ' . 'Ο κώδηξ ουτος άποτελεΐται εκ σελίδων τεσσαράκοντα τεσ
σάρων (44), διαστάσεων 0,42 X 0,30 εκ χάρτου λευκοΰ ερριγωμένου. ‘Άπα- 
σαι αί σελίδες αύτοΰ πλήν τής τελευταίας είναι γεγραμμέναι. Ή  έν αυτοί πα- 
λαιοτέρα χρονολ,ογία είναι ή τοϋ 1892, ή δέ νεωτέρα ή τοϋ 1893. Τό εν τή 
•πρώτη σελίδι αύτοΰ περιλαμβανόμενον είναι επιστολή των Δημογερόντων 
Διδυμοτείχου προς τον Μητροπολίτην Μεθόδιον υπό χρονολογίαν 16 ’Ιου
νίου 1892 περϊ τακτοποιήσεως τοϋ έναντι τής Κοινότητος χρέους τοΰ πρώην 
Καμπανίας Νεοφύτου, τό δ’ έν τή τελευταία ή ύπ’ άοιθ. πρωτ. 5.248 διεκπ. 
3.278 τής 21 Σεπτεμβρίου 1893 Πατριαρχική Ιγκύκλιος περί επισκοπικής 
άδειας διά τέλεσιν γάμου. Εις τάς μεταξύ σελίδας εϋρηνται κατακεχωρισμέ- 
ναι έπιστολαϊ τοΰ Μητροπολίτου Μεθοδίου, τής Έφοροδημογεροντίας Διδυ
μοτείχου, τής Φιλεκπαιδευπκής’Αδελφότητος Κωνσταντινουπόλεως, τοϋ Έμμ. 
Ροδοκανάκη, πατριαρχικοί εγκύκλιοι τοΰ Πατριάρχου Νεοφύτου κλπ.

Κώδηξ IT'. *Q κώδηξ ουτος άποτελεΐται έκ σελίδων τεσσαράκοντα οκτώ 
(48) διαστάσεων 0,42 X  0,30 έκ χάρτου λευκοΰ ερριγωμένου. "Απασαι αί 
σελίδες αύτοΰ είναι γεγραμμέναι. Ή  έν αύτώ παλαιοτέρα χρονολογία είναι ή 
τοΰ 1911,. ή δέ νεωτέρα ή τοΰ 1917. Περιλαμβάνει συνεδριάσεις τής Δημο
γεροντίας υπό τά στοιχεία Α ' έ'ως ΙΒ' των ετών 1911— 1912. Α' έως A’ των
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ετών 1913— 1914— 1915— 1916 και Β' έως Η' των ετών 1916 — 1917. Ή  
πρώτη σελΐς αΰτοΰ περιέχει υπό χρονολογίαν 18 Ιουλίου 1911 τήν Συνεδρί- 
ασιν Α' της Δημογεροντίας, περί τής ανεγέρσεως τής νέας Σχολής των "Αρ
μένων, ή δέ τελευταία υπό χρον. 24 Μαρτ. 1917 ύπό στοιχεΐον Η'όμοίαν συ- 
νεδρίασιν, περί έξοιχονομήσειος των δικαιωμάτων των ιερέων έξ ιεροτελεστιών.

Έν συνεχεία τούτων υπάρχουν : 1) Βιβλίον Πρακτικών τής Δημογερον
τίας Διδυμοτείχου από 15 "Οκτωβρίου 1919 μέχρις 11 Μαρτίου 1928. 2) 
Δυο χώδηχες τής προσωρινής Μητροπόλεως Σουφλίου, έξ ών δ μέν πρώτος τοΰ 
έτους 1924, ό δέ δεύτερος τοΰ 1926. 3) Βιβλίον Πρακτικών τοΰ Μητροπο- 
λιτικοΰ Συμβουλίου τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου από τοΰ 1928 μέχρι 
τοΰ 1945. 4) Βιβλίον αποφάσεων και περί ανεγέρσεως (μή πραγματοποιη- 
θείσης δυστυχώς) τής «κατερειπωμένης ΐεράς εκκλησίας τοΰ έν άγίοις ΙΙατρός 
ημών Νικολάου έν τή πόλει Διδυμοτείχου». Φέρει σελίδας ήριθμημένας ύπ" 
άριθ. 1 — 126 από τάς όποιας έχρησιμοποιήθησαν μόνον αι μέχρι τής 8ης* 
Έν αρχή υπάρχει χειροποίητος εΐκώντοΰ ώς άνω 'Αγίου επί τής οποίας ση- 
μειοΰνται : «1879 Τανουρίου 9» και «Διά χειρός Κωνσταντίνου». "Ακολού
θως : α) εις.τήν Ιην σελίδα υπάρχει πρακτικόν τής υπό τήν προεδρείαν τοΰ 
τότε Μητροπολίτου Μεθοδίου Δημογεροντίας, γενόμενον «εν μηνι Δεκεμβρίω 
χιλιοστού οκτακοσιοστού έβδομηκοστοΰ ογδόου έτους» (1878), διά τοΰ οποίου 
εγχρίνεται ή έκ βάθρων άνέγερσις τοΰ .ώς άνω ΐ. ναοΰ και ό διορισμός προς 
τοΰτο δωδεκαμελοΰς "Επιτροπής, αποτελεσθείσης έκ δυο δημογερόντιον και 
τών λοιπών εξ αντιπροσώπου τών διαφόρων έν τή πόλει συντεχνιών, β) είς 
τήν σελ. 2 έτερον πρακτικόν τής υπό τον αυτόν Μητροπολίτην Διδυμοτείχου 
Δημογεροντία: υπό ήμερομην. 20 Δεκεμβρίου 1878, διά τοΰ οποίου διορί 
ζονται ιά μέλ,η τής ώς άνω Δωδεκαμελοΰς "Επιτροπής προς συναξιν συνδρο 
μών διά ιό άποφασισθέν έργον, γ) εις τάς σελ. 4—8 υπάρχουν υπόγραφα! 
κατοίκων τής πόλεως μέ παραπλεΰρως τό ποσόν τό οποίον έκαστος άνελάμ 
βανε νά καταβάλη ώς συνδρομήν του, αρχής γινόμενης υπό τοΰ Μητροπολί 
του μέ τό ποσόν τών 1.000 γροσίων. Τό στίνολον τών ούτως έξασφαλισθει 
σών συνδρομών ανέρχεται εις γρόσια 19.454, ήτοι λ. τουρ. χρ. περίπου .180

Βιβλία πνευματικών καί μικτών εκκλησιαστικών δικαστηρίων» 1) 
Τών ετών 1898—1899 εκ σελίδων 1—-234, 2) 1898—1905 έκ ^ελίScoν 1 — 
188, 3) 1898— 1916 έκ σελίδων 1—137 (Βιβλ. αποφάσεων Μικτ. "Εκκλ. Δι
καστηρίου), 4) 1906— 1916 έκ σελίδων 1— 134, 5) 1903— 1920 έχ σελίδων 
1— 132 (Βιβλ. πρακτικών συνεδριών και συσκέψεων τοΰ Μικτοΰ "Εκκλ. Δι
καστηρίου). "Εκ τών ήριθμημένων τούτων σελίδων αΐ ΰπ" άρ. 128— 132. Έ - 

- χει δέ καί μή ήριθμημένα ετερα φύλλα άγραφα 36, 6) Βιβλ. πρακτικών υπό: 
στοιχ. α'—οζ' (7 7) συνεδριάσεων τοΰ Πνευμ. Δικαστ. από 1919— 1923.

Βιβλία πρωτοκόλλων άλληλογραφίας 1) Τής Τέρας Μητροπόλεως Δι
δυμοτείχου από τής 27 Φεβρ, 1900 μέχρι τέλους Σεπτ, τοΰ 1909, 2) τής εν
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;Σουφλίφ Έφοροδημογεροντίας από 20ής Φεβρ. 1900 μέχρι 1ης Όκτ. 1913.
Βιβλία, διαθηκών. Ιον) με σελίδας 1—284 και αΰξοντα αριθμόν δια* 

θηκών 1— 137. Ή  πρώτη χρονολογείται από τοΰ. 1888, ή δέ τελευταία από 
?ποΰ 1905, μετά τήν οποίαν ακολουθεί σχετικόν έΰρετήριον. Ή  χρονολογική 
σειρά όμως τής συντάξεως τών διαθηκών μέ τήν εν τφ ώς άνω βιβλίφ «α· 

Γΐαχώρησιν είναι άσχετος, οΰτε δέ και σημειοΰται ό χρόνος τής καταχωρή- 
ίσεως, δι’ δ και μετά ώρισμένην χρονολογίαν ακολουθούν άλλαι πολύ παλαιό" 
έτεροι, 2ον) μέ σελίδας 1—-279 και αΰξοντα άρ. διαθηκών 1 — 179 περιλάμ
βαναν τάς καταχωρισθείσας από τοΰ 1905— 1910 διαθήκας, 3ον) μέ σελίδας 

μ —268 και διαθήκας καταχωρισθείσας ύπ’ αΰξ. άριθ. 1 — 191 από 1910—■ 
τοΰ 1922. 'Ωσαύτως, ώς και έν τοϊς προηγουμένοις υπάρχει εις τό τέλος σχετ. 

/έύρετήριον, 4ον) μέ 2 σελίδας ήριθμημένας 1—49, εν αις καταχωροΰνται ΰπ9 
;.αΰΕ. άριθ. 1—25 διαθήκαι τά)ν ετών 1922 — 1923, πλήν μιας ύπό χρονολο
γίαν τοΰ 1919 καΐ ετέρας τοΰ 1906, 5) φάκελλος μή κατακεχωρισμένων (ή 
καί καταχωρισθεισών) εις τά ώς άνω βιβλία, διαθηκών, προικοσυμφώνων 
;Κ.λ.π. κα'ι άλλων όμοιων εγγράφων μετά καταλόγου σχετικού, 6) «Κώδηξ 
,'διαθηκών τοΰ Σουφλίου» μέ σελ. 1—299, γεγραμμένας μέχρι τής 257, από 
τοΰ 1900—τοΰ 1923.

Αογιαζικά παλαιά βιβλία . 1) Βιβλίον Ταμείου τής Κοινότητος Διδυ* 
μοτείχου ιών ετών 1880 — 1885 έκ φΰ?ώων 85, 2) 1885—.1893 έκ φύλλων 
437, 3) 1893 — 1901 έκ φΐίλλων 155, 4) 1902 — 1904 έκ φύλλων 63, 5) 
•1904—1908 έκ φύλλων 100, 6) Βιβλίον Καθολικόν τής Κοινότητας Διδυμο
τείχου τών ετών 1908— 1917 έκ φύλλων 141, 7) Βιβλίον Καθολικόν Ταμείου 
τ̂ής Κοιν. Διδυμοτείχου τών ετών 1889—1903 έκ φύλλτον 124, 8) Βιβλίον 
μισθολογίου τών διδασκάλων Διδυμοτείχου τών ετών 1889—1899 έκ φύλλων 
140 έξ ών 67 λευκαί, 9) Βιβλίον λ)σμοΰ τής ανεγέρσεως τής ’Αστικής Σχο
λής Διδυμοτείχου (σημερινού Α' και Γ' Δημοτικών Σχολείων) υπό έτος 1911 
-κατά τό ήμισυ από 1— 110 σελίδας, εις ας καταγράφονται ονομαστικοί τών 
/κατοίκων λ)σμοί περί τής οφειλομένης ή καταβληθείσης εισφοράς και 2) κατά 
/:το άλλο ήμισυ περιλαμβάνον εις σελίδας 1—7 έκκαθάρισιν λ)σμοΰ τοΰ έργου 
άπό 11-2-1911 έως 12-11-1911.

Σημείωσις : Εις τά ώς άνω βιβλία Ταμείου τής Κοινότητος περιλαμβά
νονται καί εκκαθαρίσεις λ)σμών κατά έτη, ώς καί οϊ μισθοί τών διδασκάλων 
έν γένει τών έν τή πόλει σχολείων.

Βιβλία λ)σμοϋ τον κηροποιείου της Μητροπόλεως. 1) Βιβλίον Τα
μείου τοΰ Κηροποιείου από τοΰ 1900— 1906 έκ σελ. 70, 2) Βιβλίον καθη
μερινών πωλήσεων αύτοΰ τοΰ 1900—1906 μή ήριθμημένον, 3) Βιβλίον Κα
θολικόν απο 1900— 1907 έκ σελ. 75 καί 1920, 4) Βιβλίον Ταμείου από τοΰ 
1920—1929, 5) Βιβλίον πρόχειρον από Τουλ. 1929 έως Δεκεμβρίου 1930.

Βιβλία διάφορα. 1) Βιβλίον, εις τό όποιον καταγράφεται ή "Αρχιερα,



m Γρηγορίου Π, Ευθυμίου

τική έπιχορήγησίς τοϋ 1887, ειτα δέ διδασκαλικοί μισθοί των ετών 1879— 
1885, εκ φύλλων πενιήκόντα εννέα (59), 2) Βιβλίον λ)σμοΰ ομολόγων των 
ετών 1879—1885, εκ φύλλων πεντήκοντα εννέα (59).

Πατριαρχικά γράμματα. Ωσαύτως ύπάρχουσι Πατριαρχικά γράμματα, 
χειρόγραφα, έντυπα καί γραφομηχανημενα, διοριστήρια Μητροπολιτών κλπ. 
τοΰ τέλους τοΰ ΙΘ' και τοΰ Κ' αιώνος, ών το μέν παλαιότερον είναι τό ΰπο 
χρονολογίαν 51 Μαΐου 1882, περί τοΰ τρόπου τηρήσεως ληξιαρχείου, τό δέ 
νεώτερον τό.ΰπό χρονολογίαν Φεβρουάριος 1929, περί εκλογής τοΰ "Ιωακείμ 
Σιγάλα ώς Μητροπολίτου Διδυμοτείχου.

^ίάφορα έγγραφα, Έταξινομήθησαν, οι κάτωθι φάκελλοι διαφόρων 
εγγράφων : Φάκελλος.Α'. Οΰτος περιλαμβάνει έγγραφα διαφόρων Μητροπό
λεων, Ί . Συνόδου, Κτηματικά, Προστατευτικά ατόμων, των ετών 1921 — 
1929. Φάκελλος Β'„ Οΰτος περιλαμβάνει αιτήσεις ενοριτών, βεβαιώσεις ΐε-, 
ρέων, σχετικά προς εκλογήν ενοριακών Επιτροπών, έγγραφα πολιτικών και 
στρατιωτικών, αρχών, των ετών 1927—29. Φάκελλος Γ'. Οΰτος περιλαμβά
νει έγγραφα τοΰ Λήμου Διδυμοτείχου, αναφοράς διαφόρων προς Μητρόπο* 
λιν, διαζύγια κ.λ.π. των ετών 1924— 1929. Φάκελλος Δ'. Οΰτος περιλαμβά
νει την σχετικήν νομοθεσίαν, διαχαγάς και έγγραφα τοΰ Μικτοΰ Συμβουλίου 
"Ανταλλαξίμων των ετών 1924— 1929. Φάκελλος Ε'. Οΰτος περιλαμβάνει έγ
γραφα της Ελληνικής 'Αρμοστείας, της Γενικής Διοικήσεως Θράκης και της. 
Νομαρχίας "Εβρου τών ετών 1920—1927. Φάκελλος ΣΤ'. Οΰτος περιλαμβά
νει έγγραφα της Ελληνικής 'Αρμοστείας, τής Γενικής Διοικήσεως Θράκης 
κα'ι 'Υποδιοικήσεως Διδυμοτείχου τών ετών 1919 —1926. Φάκελλος Ζ '. Οΰ
τος περιλαμβάνει έγγραφα τοϋ Δήμου Διδυμοτείχου, διαφόρων Μητροπόλεων, 
αποφάσεις πνευματικού δικαστηρίου, σχέδια εγκυκλίων κλπ. ττον ετών 1919— 
1929. Φάκελλος Η' περιλαμβάνων εκπαιδευτικά τών ετών 1919— 1927, δυο 
φάκελλοι τουρκικής αλληλογραφίας μετά βιβλίου πρωτοκόλλου, περιέχοντες 
χειρόγραφα γεγραμμένα εις παλαιάν τουρκικήν γραφήν, φάκελλος περιέχων 
στατιστικός πληθυσμού, εκκλησιών, σχολείων κ.λ.π. τών ετών 1901, 1908, 
1911, 1915 και μέχρι τοΰ 1925, δυο φάκελλοι περιέχοντες αναφοράς καί αι
τήσεις ιδιωτών, πληροφορίας, συμμαρτυρίας, επιστολάς τών ειυ>ν 1919-1927.

Τουρκικά έγγραφα. Υπάρχουν επίσης έΕ (6) αΰτοκρατορικά φιρμάνια, 
αγνώστου περιεχομένου, εν φιρμάνιον άδειας προς άνακαίνισιν μετά κωδω
νοστασίου τής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου "Αθανασίου εις τό χωρίον Τσαλή τής 

. 28 Δεκεμβρίου 1909, έν φιρμάνιον περί τής εκκλησίας τής μονής Λαδιάς καί 
έν φιρμάνιον προς άνέγερσιν νέου κτιρίου τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου 
υπό χρονολογίαν 9 Δζεμαζή οΰλ άχήρ 1323, ήτοι 9 Σεπτεμβρίου 1905. 
'Ωσαύτως φιρμάνια τών ετών 1742, 1768, 1781.

'Υπάρχουν έπίσης σενέτια ιδιοκτησίας καί άποδείξεως καταβολής κυβερ
νητικών φόρων, ατόμων καί Κοινοτήτων,
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ΒΓ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ! ΕΚ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΩΝ.— ΠΡΟΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ή

Αι ποικίλαι περιπέτειαι, από τάς οποίας διήλθεν ή Ελληνική Θράκη 
αποτελούν ό'χι μόνον πεδίον εΐσέτί άνεξερεΰνητον, άλλα και τό προσφιλέστε- 
ρον καί πολυαιμακτότερον κεφάλαιον τής ’Εθνικής ήμών .'Ιστορίας, εκ τοϋ 
όποιου ό ερευνητής δΰναται θαυμάσια ν8 άντληση διδάγματα έκπλησσοΰσης 
άφοσιώσεως πρός τήν Πατρίδα.

Βεβαίως, αΐ θυσίαι τοΰ -Θρακικου λαοΰ δεν άπέβησαν άκαρποι, Τοΰ' 
ναντίον μάλιστα, εχρησίμευαν ώς ή πλέον άκατάβλητος ηθική δΰναμις, επί 
τής οποίας οΰτος έρειδόμενος αντιμετώπισε νικηφόρως καί τον Τούρκον δυ* 
νάστην, πρός τον όποιον άπ8 αϊώνος άπεγνωσμένως έπάλαιεν, καί τον Βούλ
γαρον σωβινιστήν, τον μετά τήν συνθήκην τοΰ ‘Αγίου Στεφάνου διά χρυσίου 
καί μαχαίρας πρός εκβουλγαρισμόν τών πάντων εξορμήσαντα.

Τό γεγονός λοιπόν, δτι ό πληθυσμός τής Θράκης κατά τά μακρά ταΰτα 
έτη τής άνηλεοΰς καί αδυσώπητου φυλετικής πάλης, οΰδαμόθεν καί παρ8 οΰ- 
δενός βοηθοΰμενος κατώρθωσε άλώβητον νά διατηρήση τό εθνικόν καί θρη
σκευτικόν αΰτοΰ φρόνημα, εκτός τοϋ ότι επιμαρτυρεί βαθεΐαν φυλετικήν συ- 
νείδησιν, αποτελεί εν ταυτφ ηρωισμόν σπανίους έν τη 'Ιστορία συναντώμενον.

Καί είναι τφ όντι εκπληκτική ή δΰναμις ή άναβλΰζουσα εκ τής καρδίας 
τών Θρακών, ή οποία καθωδήγησε ιά βήματα αυτών εις τήν μακραίωνα 
πορείαν τής ιστορίας των καί ή οποία παρέσχεν αΰτοΐ; τά υλικά καί ηθικά 
εφόδια, διά νά μη συντρίβουν μεταξύ εχθρών αγρίων καί επικίνδυνων, έπι- 
ζητοΰντων τήν εξαφάνισιν τοΰ φυλετικοΰ των χαρακτήρος καί τήν πρός βαρ- 
βάρους άφομοίωσιν αυτών.

Τήν ισχυροτάτην ταΰτην δΰναμιν άντιστάσεως άνεΰρέν και3 άρχάς εΐς 
τάς Παραδόσεις, αΐ οποϊαι μέ τήν απλοϊκήν καί συγκινητικήν των άφήγησιν 
ώμίλουν εις τήν ψυχήν του καί συνεκλόνιζον ταΰτην μέ τούς άΟλους τών Δι* 
γενών καί τών Βουλγαροκτόνων. Περιτελλομένων δέ τών ενιαυτών άνευρε 
ταΰτην εΐς τήν Παιδείαν, τής οποίας τό άνέσπερον φως μετελαμπάδευον εΐς 
τό πνεΰμά του μεγάλοι Ίεράρχαι καί Διδάσκαλοι, τούς οποίους ή Θεία Πρό
νοια έν ταΐς χαλεπαΐς τοΰ ’Έθνους περιστάσεσιν εκασταχοΰ τοΰ Ελληνικού 
εγκατασπείρει.

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον ότι ή ΐδρυσις καί λειτουργεία τών Σχο
λείων εν Θράκη πρηγήθη τής έν τή ΰπολοίπφ Έλλάδι. Αίτιον δέ τοΰτου εί
ναι άφ8 ενός μέν ή γειτνίασις πρός τά Πατριαρχεία, περίλαμπρον πνευματι
κόν κέντρον τοΰ Ελληνισμού, έφ8 ετέρου δέ ή πρωϊμωτέρα οικονομική αντί- 
πτυξις τών μεγάλων θρακικών πόλεων. Διά τοΰτο ίδρΰθησαν έν Θράκη Σχο- 1

1) Ή  παρούσα μελέτη στηρίζεται άποκλειστικώς ε’ις τάς πληροφορίας καί γρα
πτός μαρτυρίας τών έν τοΐς πρόσθεν περιγραφέντων Κοίδήκων καί λοιπών εγγράφων 
τής Ί . Μητροπόλε ως Διδυμοτείχου.
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λεΐα ήδη από ιών μέσων του ΙΣΤ ’ αιώνος. s) Ή  εξάπλωσις ομο)ς της Παι
δείας εις πάσας τά πόλεις καί χο3ρία αΐπής ολοκληροΰται περί τά τέλη τοϋ 
ΙΗ ' καί τάς άρχάς τοϋ ΙΘ' αιώνος.

Τό φαινόμενον τοΰτο, της έξαπλώσεως δηλ. της Παιδείας τελευτώντας 
του ΙΗ ' καί άρχομενού του ΙΘ' αΙώνος, παρ«τηρείται γενικώς εις ολόκληρον 
την Ελλάδα, οφείλεται δε εΐς δυο σπουδαιότατους λόγους : ό εις εξ αυτών 
είναι οτι μετά την συνθήκην του Κιουτσούκ Καϊναρτζή καί την δι1 2 3 αυτής 
θεσπισθεΐσαν εμπορικήν ελευθερίαν, άρχεται ή άνοδος τής ελληνικής αστικής 
τάξεως, ή οποία συγκεντρώνει εις ψείρας της ολόκληρον τό εμπόρων τής φθι- 
νούσης “Οθωμανικής αυτοκρατορίας’ ό δεύτερος είναι ή όσημέραι αυξανόμενη 
άνάμιξις ιών Φαναριωτών εις τά τής διοικήσεως τοϋ Τουρκικού Κράτους, 2) 
οΐ όποιοι κατά τούς χρόνους τούτους αποτελούν την αριστοκρατικήν τάξιν τοϋ 
"Έθνους. "Άν είς ταϋτα προστεθή και ή κατά τάς· δεκαετηρίδας ταύτας άνά- 
πτυξις καί διάδοσις τής τυπογραφίας, τότε επαρκέστατα εξηγείται ή κατ’ αιτ
ίάς παρατηρούμενη άνθησις και ακμή τών γραμμάτων εν Έλλάδι.

Ή  άνοδος, δθεν, τής αστικής τάξεως καί ή προέκτασις τής πολιτικής καί 
πνευματικής δυνάμεως τών Φαναριωτών δημιουργούν εις τήν υπόδουλον Ε λ 
λάδα νέας πνευματικά; άνάγκας, μή καλυπτόμενα; υπό τής συντηρητικής πα- 
ραδόσεως τών προηγουμένων αιώνων. Αί δ’ άνάγκαι αύται ευρίσκουν διέξο
δον καί πραγματοποίησιν είς τήν εξάπλώσιν τής Παιδείας.

"Ήδη κατά τούς χρόνους αυτούς πνευματικός οργασμός κατέχει τό “Έθνος. 
Διδάσκαλοι διασχίζουν απ’ άκρου είς άκρον τήν Ελλάδα, διά νά μεταδώσουν 
τό φώς τό τής γνώσεως. Αϊ πόλεις άμιλλώνται είς τήν προσέλκυσιν τών καλ
λίτερων διδασκάλων καί τήν ϊδρυσιν τών καλλίτερων Σχολείων. Οΐ τύποι και 
τά προγράμματα αυτών συνεχώς μεταβάλλονται διά τής άναζητήσεως τοΰ κρείτ- 
τονος. Καί γενικώς υψηλός πυρετός γνώσεως κατα τρώγει τό "Έθνος- 'Ό,τι 
εστερήθη επί σειράν σκοτεινών εκατονταετηρίδων, προσπαθεί νά τό εκμάθη 
εντός ολίγων δεκαετιών. Είναι ό ωραιότερος αιών τής πνευματικής ανόδου 
τοΰ "ΈΟνους, δυνάμενος δρθώς νά χαρακτηρισθή ως αιών τον 'Ελληνικόν 
Λίαφ(οΊΐομον 3).

Τής πνευματικής ταυτής προόδου ηύμοίρησαν νά μετάσχουν καί αΐ με
γάλοι Θρακικαί πόλεις, καί μάλιστα οσαι έξ αυτών ειχον κληρονομικήν τρό
πον τινά τήν πνευματικήν παράδοσιν. 'Επομένως δεν ήτο δυνατόν νά υστέ
ρηση ταύιης ιό Διδυμότειχον, ή δεύτερα μετά τήν Άδριανούπολιν μεγάλη 
θρακική πόλις έν τή Μεσογαία τής Θράκης.

Έκ τής κατά τον ΙΗ ' κ α ί-ΙΘ' αιώνα παραχηρηθείσης τοιαύτης ακμής

1) Ά δ . Ταμβακίδου, Τά Εχολεΐα Θράκης επί Τουρκοκρατίας, Θρακικά Τόμ. Γ' 
(παράρτημα) σελ. 59— 83,

2) Κ. Θ. Δημαρα, Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. Α', σελ. 99.
3) ΓρηΥ- Ευθυμίου : Ή  Θράκη στον Ιερόν Αγώνα τοΰ 21, σελ 25.
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-'-τής Παιδείας παρασυρθέντες έρευνηιαί τινες και πριν η ή ερευνά προσαγάγη 
','τά νέα στοιχειά της, ΰπεστήριξαν άλλοι μέν δτι ή λειτουργία των Σχολείων 
Γεν Διδυμοτείχφ ήρξατο από τοΰ 1856 κ. ε. 5), άλλοι δέ δτι ή Σχολή Δίδυμο- 
Γτείχου ύφίστατο από τοΰ 1800 Β).

Γ °0,τι έλέχθη γενικώς ανωτέρω διά ιήν «νάπτυξιν τής Παιδείας κατά 
τήν χρονικήν ταύτην περίοδον, ισχύει βεβαίως καί περί τοΰ Διδυμοτείχου, τό 
όποιον τότε εΰρίσκετο εις οικονομικήν κατάστασιν θάλλουσαν. Τοΰτο πιστο
ποιείται από τήν οργάνωσή τών Έσναφίων εν τή πόλει, σπουδαιότερα τών 
,:οποίων ήσαν, καθ1 2 3 ά εξ ήμετέρων ερευνών συνάγεται τών τζιανακτζήδοον$ 
'τών μπαρτακτζήδων, τών αμχατζήδων, τών κονγιονμτζήδων, τών γούνα- 
ράδων, τών μπακάληδων, τών τερζήδοον, τίον παποντζήδωνί τών πραγμα- 
τενΐάδων τών καοάπηδων, τών ντΌνλγκέρηδων, τών ριτσιπέρηδων (δηλ. 
τών γεωργών) καί τών σιμιτζήδων. ’Αλλά τό άξιολογώτερον πάντων ήτο τό 
-εσνάφιον τών τζιανακτζήδων καί μπαρντακτζήδων, διότι τά μάλιστα ηύδο- 
κίμει ή πηλοπλαστική εν,Διδυμοτείχφ, τά δ ’ έξ αυτής σκευή καί αγγεία έξή- 
γοντο είς τάς αγοράς δλων τών θρακίκών Πόλεων. Ή  πηλοπλαστική ηΰδοκί- 
μει είς τό Διδυμότειχον μέχρι καί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, δτε καί 
κατεστράφη συνεπείοι τών διωγμών, τους οποίους οί Τούρκοι ένήργησαν κατά 
,τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου τής πόλεως.

"Αλλά Σχολεία εν Διδυμότειχό; ευρίσκομεν πολύ προ τοΰ ΙΘ  ̂ αιώνος 
λειτου.ργοΰντα. Τήν πρώτην περί τούτου γραπτήν μαρτυρίαν ευρίσκομεν έν 
Τφ Βραβείφ τής Τέρας Μονής Ί . Θεολόγου Πάτμου 3), δπερ είναι χειρόγρα
φον χρονικόν θανάτίον τών έν αυτή ένταφιαζομένων κληρικών. Εις τήν σε
λίδα, λοιπόν, 38 τοΰ Βραβείου αναγράφεται : «(1741) Μαΐου 4 εκοιμήιΊη ό 
ΐεροδιάκων ’Αθανάσιος Βλάχος και διδάσκαλος εις ιό δυδοιμότειχον». Ή  
μαρτυρία αυτή είναι σπουδαιότατη, διότι εξ αυτής άποδεικνΰεται, δτι ήδη 
.προ τοΰ 1741 έλειτούργει Σχολεΐον εις τό Διδυμότειχον. 'Η πληροφορία εί
ναι βεβαίως βραχύτατη' διότι δεν γνωρίξομεν ούτε εις ποιαν ηλικίαν άπέθα- 
νεν ό έν λόγφ αρχιδιάκονος καί διδάσκαλος, ούτε καί επί πόσον χρόνον έδί· 
δαξεν. Καί είναι μέν αληθές δτι είναι ό πρώτος διδάσκαλος Διδυμοτείχου, 
-τοΰ οποίου γνωρίζομεν τό όνομα καί οπωσδήποτε τήν χρονολογίαν. Τοΰτο 
όμως δεν είναι δυνατόν νά μάς όδηγήση εις τήν συναγωγήν εσφαλμένων συμ
περασμάτων ώς προς τον καθορισμόν τής ΐδρΰσεως τής Σχολής Διδυμοτείχου. 
Δέν είναι δηλ. δυνατόν νά ύποθέσωμεν, οτι ή Σχολή ΐδρύθη τό πρώτον υπό 
τοΰ αρχιδιακόνου ’Αθανασίου Βλάχου δέκα έτη προ τοΰ θανάτου του. Ή

1) Κ. Γ. Κουρτίδου, τά γράμματα είς Διδυμότειχον κατά τον ΙΘ' αιώνα, Θρα- 
κικά, τόμ. ΙΓ'.

2) Ά δ . Ταμβακίδου, ένθ’ άνωτ.
8) Τοΰτο έ'θεσεν ύπ’ δψιν ημών ό σεβαστός Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Α 

θηνών κ. Παν. Κρητικός.
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Σχολή ασφαλώς ήτο ιδρυμένη, όταν οΰτος ανέλαβε να διδάξη. Τό δτι δ° ου* 
τος ήτο ιερωμένος, δύναται να μας οδηγήση εΐ; την ύπόθεσιν, οτι οΐ πρώ
τοι διδάσκαλοι της Σχολής Διδυμοτείχου ήσκουν τδ ιερατικόν επάγγελμα, 
δπως ακριβώς κατά τούς χρόνους εκείνους ήσαν και οΐ πλειστοι των δίδασκά* 
λων. Τούτων ούτω τεθέντων δεν δυνάμεθα μετ’ ακρίβειας νά προσδιορίσω* 
μεν ούτε τον χρόνον, καθ’ ον ιό πρώτον ΐδρύθη ή Σχολή Διδυμοτείχου, ούτε 
τον πρώτον έν αυτή διδάξαντα. °'Αν όμως λάβωμεν ύπ’ οψιν δτι η Σχολή 
“Αδριανουπόλεως ήρξατο λειτουργούσα μεσούντος τού ΙΣΤ' αιώνος, τότε θά 
πρέπη νά ύποθέσωμεν οτι ή Σχολή Διδυμοτείχου, τό όποιον ήτο ή δεύτερα 
σημαντική πόλις εν Θράκη και τό οποίον είχε στενωτάτην εμπορικήν και 
πνευματικήν επαφήν μετά τής ’Αδριανουπόλεως, θά ίδρΰθη φθίνοντας του 
ΙΣ'Γ ή άρχομένου τού 17J αιώνος.

Ή  σχολή Διδυμοτείχου, άπαξ ΐδρυθεϊσα, δεν έξέλιπεν μέ τον θάνατον· 
τοΰ αρχιμανδρίτου ’Αθανασίου Βλάχου. Τούτο μαρτυρεΐται εκ δύο εξ ίσου 
πολυτίμων πληροφοριών τού κώδηκος Α' τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, εκ: 
τών όποιων ή πρώτη εχει ούτω :

«αψ^ζΦ δκτοβρίου : η : Έθεωρήθη ό λογαριασμός τής μητροπόλεως 
τής ’ Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου τής επιτροπής τού κυρ άποστολάκη 
χρόνων τεσσάρων επι παρουσία τοΰ κυριάρχου ημών κυρ παϊσίου καί τού 
πανιερωτάτου αγίου λιτίτζης τού εξαρχικώς διορισθέντος παρά τής μεγάλης 
εκκλησίας και εδειξεν λογαριασμόν τής εκκλησίας τών τεσσάρων χρόνιαν ήτοι , 
διάφορον 1895 : ήτοι χίλια οκτακόσια έννενήκοντα πέντε, όμού μετά τοΰ 
διαφόρου τών χίλίων γροσίων δπου εΐχεν επάνω του : χρόνων τεσσάρων δά
νεια : έξ ών εΐχε μόνα δάνεια τετρακόσια προς δέκα τά εκατόν θεωρουμένων, 
πάντων τών λογαριασμών έπΐ παρουσία πάντων τών έντιμοτάτων κληρικών, 
τόσων εντός τού καλέ, οσον και εκτός, έμεινε νά χρεώστη : 1120 γρόσ. διά 
χρεωστικής 6μο?ωγίας, όμού μέ τό διάφορόν τους, τά όποια έδιορίσθησαν 
διά προσταγής τού πανιερωτάτου αγίου λιτίτζης εξάοχου, και δι’ άποφάσεως 
τού συνοδικού γράμματος, οπού κατά μήνα νά δίδη δέκα γρ. μηνιαΐον τφ 

,διορισθέντι διδασκάλφ, διά τά πτωχά παιδιά τών πτωχών χριστιανών, τό*:: 
σον τοΰ εντός τοΰ καλέ, δσον και τού έκτος τοΰ καλέ».

Ή  πληροφορία αύτη τού Κώδηκος Α' εΐναι σπουδαιότατη. Και πρώτον 
μέν ό Μητροπολίτης Παίσιος, ό όποιος ά-ναφέρεται έν αυτή και ό όποιος 
άρχιεράτευσεν έν Διδυμοτείχφ από τού 1779 μέχρι τοΰ 1803, γράφει περί: 
εαυτού ιδία χειρ! εις τον αυτόν Κώδηκα τά κάτωθι : «Κατά τό φψοθ' έν 
μηνί δεκεμβρίφ η' έπ?ιήρωσε τό κοινόν χρέος ό έκ σίφνου προκάτοχός μου 
κυρ νεόφυτος άρχιερατευσας χρόνους είκοσι δύω και μήνας τέσσαρας καί ήμέ* 
εξ" και ένεπιστώθην (;) τον θρόνον τοΰ διδυμοιείχου είς τάς δέκα τού αυτού 
μηνός έγώ ό ελάχιστος καί ταπεινός έκ σμύρνης παίσιος γραμματεύς ών τού 
αγίου έφέσου κυρίου Σαμουήλ τού από Φιλιππουπόλεως γέννημα οντος τε

I
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jftxcii θρέμμα της βασιλευουσης, τοΰ Σαμουήλ εκείνου τοΰ πατριαρχεΰσανιος 
||Ικ. δευτέρου.,· και αναδέχθηκα τήν επαρχίαν διά πουγγίων ογδοήκοντα εξ" τά 
.|;μέν έβδομήχοντα κατεγρά(ρησαν δι* αΰλιχών ομολογιών εις τον κώδικα τής 
| μεγάλης εκκλησίας· τά δέ δεκαέζ κατέβαλλον έξ ιδίων* άτινα εδόθησαν εις 

ποοδεδουλευμένα διάφορα μπεράτ πεσκέσια, καί άλλα αναγκαία άφευκτα εξο- 
||δα. άποκατέστησα επιτρόπους τόν τε λογοθέτην .χυρίτζη δημητράκην τοΰ δα- 
^ νιήλ1 καί τόν σκευοφύλακα χυρίτζη μιχαήλον δίδοντας τφ καί τό άγιον λεί- 
|.'ψανον τοΰ αγίου Χαραλάμπους.»
|;| f  δ Διδυμοτείχου ηαίοιος
: Έκ τών πληροφοριών αυτών τοΰ Κώδηκος Α ' άβιάστως συνάγομεν τ’
■ακόλουθα : α') ήδη κατά το 1797 καί επί άρχΐερατείας Παϊσίου τοΰ έκ Σμΰρ· 

|/νής έλειτοΰργει Σχολειον έν Διδυμοτείχω, εντός τοΰ Φρουρίου, ένθα κατφχει 
ψ:$ συμπαγής ελληνικός πληθυσμός τής πόλεως. “Ετερον έκτος αΰτοΰ δεν φαί

νεται νά έλειτοΰργει' β') ο διδάσκαλος τοΰ Σχολείου εδίδασκεν ασφαλώς προ 
τοΰ 1797, άφοΰ ό επίτροπος κυρ Άποστολάκης τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου 

Ι'Άθανασίου διετάχθη από τόν Μητροπολίτην Λιτίτζης ’Ιγνάτιον, έζαρχικώς 
|-άποσταλέντα είς Διδυμότειχον, νά δίδη δέκα γρόσια μηνιαΐον «τφ διορισϋ·έ- 
: νη διδασκάλφ». γ') ή μηνιαία αΰτη αμοιβή, ευτελής οΰσα, παρείχετο εϊς τόν 
ί διδάσκαλον ώς επίδομα τρόπον τινά έκ μέρους τής Κοινότητος Διδυμοτείχου, 

διά τήν φοίτησιν τών απόρων μαθητών. Έκ τοΰτου συμπεραίνομεν δτι πι* 
, θανόν οι εύποροι μαθηταί νά κατέβαλλον απ’ ευθείας τά δίδακτρα είς τόν 

διδάσκαλον, ε') ο ευτελής αυτός μισθός τών δέκα γροσίων κατά μήνα έξηρ· 
: τάτο έκ τής ευσυνειδησίας τών επιτρόπων,

Ή  έτέρα μαρτυρία έκ τοΰ αΰτοΰ Κώδηκος εχει ώς κάτωθι : «ρ'ψΧζω 
;β,Οκτωβρίου: κ : θεωρηθέντων τών λογαριασμών τής.εκκλησίας έδιορίσθησθαν 

δΰω επίτροποι εις τό παγκάρι οτε κυρ μιχαλάκης πατζάκογλους, καί δ κυρ 
αναστάσης παπάζογλους, διά τήν συναξυν τοΰ κηρίου καί τοΰ λαδιοΰ, διά χρό- 
|θν ένα, άρχόμενος ο χρόνος νά θεωρήται δ λογαριασμός του ενώπιον πάν- 

‘ των, καί νά διορίζωνται αντ* αυτών άλλοι* έτι έδιορί'σθησαν κοινή γνώμη 
' δΰω επίτροποι τής σχολής, ο τε χύρ διαμαντής δανήλογλους καί δ κυρ δημή- 
i-'τρης ζότογλους, διά νά συνάζωσι τά διάφορα καί άσπρα τής εκκλησίας όλα 

άπερ καταγράφομεν ένταΰθα* γρόσα 1.000 : είς τόν άποστολάκη διά νά δίδη 
το διάφορον εις τήν σχολήν κατά τόν διορισμόν τής εκκλησίας».

Καί εκ τής πολυτίμου ταΰτης πληροφορίας συνάγομεν δτι: α') διά πρώ- 
την φοράν άναφέρεται όργάνωσις σχολικής Εφορείας καί αναγράφονται όνο» 

·;> ματα Σχολικών Εφόρων, οίτινες ονομάζονται « ’Επίτροποι τής Σχολής·», β ) 
" κύριον μέλημα αυτών είναι ή οικονομική τής Σχολής ένίσχυσις, χωρίς νά 

προδιαγράφωνται άλλα καθήκοντα αΰτών. γ'} προς ένίσχυσιν τής Σχολής κα- 
. τεβάλλετο «το διάφοροί»,ήτοι ό τόκος τών 1.000 γροσίων, τά όποια εδόθη- 

σαν από τήν εκκλησίαν είς τόν ’ Αποστολάκη ώς δάνειον διά τόν σκοπόν αΰ"
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τόν, Τό «ήιάφορον» της Σχολής κατά την 4ην Νοεμβρίου 1797 ήτο τό κά
τωθι, συμφώνως προς πληροφορίαν ιού αυτού Κώδηκος : «180 γρ, : διάφο
ρον τοΰ σχολείου εις δέκα οκτώ μηνών διάστημα». Είναι, λοιπόν, ό τόκος εν 
γρόσιον μηνιαίως. ’Άρα εκ των 1.000 γροσίων, χά οποία έδανείσθη ό Άπο- 
στολάκης δΓ εν έτος, ό προκΰπτων τόκος διά την οικονομικήν ένίσχυσιν της 
Σχολής θά ήτο 100 γρόσια έτησίως. Εις την αυτήν σελίδα τοΰ ίδιου Κώδη
κος και εις την στήλην των εξόδων άναφέρονται μεταξύ των άλλων και τά εξής 
βαρυσήμαντα : «φψ^θ' νοεμβρίου δ' Γρ. 10 εις τό σχολειον μαϊστορικά. Γρ. 
140 είς τόν διδάσκαλον». Έ ξ αυτών τεκμαίρεται δτι τό Σχολεΐον ύπήρχε καί 
έλειτοΰργει, άφοΰ μάλιστα αναγράφονται έξοδα επισκευής αυτού, πολύ προ 
τής χρονολογίας ταυτης. Εξάγεται επίσης, ότι ό διδάσκαλος επληρώνετο. 
Ποιαν δμως αμοιβήν του αντιπροσωπεύει τό ποσόν των 140 γροσίων, ήτοι 
έτησίαν, ή μηνιαίαν, καθώς και ποιον τό δνομα τοΰ διδασκάλου, άγνοοΰμεν.

Βεβαίως τά ενταύθα άναφερόμενα ποσά δεν είναι ικανοποιητικά διά 
την συντήρησιν και κανονικήν λειτουργίαν τών Σχολείων. Άλλ’ έκτος τοΰτου 
καί ή ευσυνειδησία τών επιτρόπων καί ή διάθεσις τών κατοίκων δεν θά ήτο 
πάντοτε ή επιβαλλόμενη, ώστε τά σχολεία νά λειτουργούν άπροσκόπτως καί 
νά έχουν πάντοτε είς την διάθεσίν των πάντα τά απαραίτητα εφόδια καί μέ
σα. Τούτο καταφαίνεται καί εκ τής εξής πληροφορίας τοΰ Κωδικός Α' «Επι
στολή έστάλθη συνοδική νά γίνουν τρία κατάστιχα, τά μέν δΰω νά δωθοΰν 
άνά εν τοΐς δυσί μαχαλίσιν, τό δέ τρίτον νά σταλδή τή ιερά Συνόδφ, διά νά 
μήν άρπάζωνται κατά καιρούς τά άσπρα τοΰ ναοΰ από τούς καλελίδες κατά 
τήν συνήθειάν των [λέξις δυσανάγνωστος] τά άσπρα τοΰ ναοΰ οπού έσυνά*. 
χθησαν επί τών ημερών μας διά έπιμελείας ημών οβολού μή οντος προ ημών. 
Ταΰτα [λέξις δυσανάγνωστος! υποφαίνονται ενταύθα καταστρωθέντα.

αψ>ίθ : νοεμβρίου δ'»
Ή  πληροφορία αΰτη είναι σπουδαιοτάτη. Διότι, πρώτον μέν μανθά- 

νομεν δτι δυο ήσαν αΐ κυριώτεραι έλληνικαί συνοικίαι τής πόλεως, ή τοϋ: 
φρουρίου και ή έκτος αυτού κατά τήν εκκλησίαν τής Παναγίας τήν εποχήν 
ταύτην. Δεύτερον δέ δτιέπεκράτει μεγάλη ακαταστασία εις τά τής διοικήσεως. 
τής Ελληνικής Κοινόιητος, άφοΰ «οΐ Καλελίδες» έφθαναν μέχρι τού σημείου 
ώστε ν3 αρπάζουν «τά άσπρα» τής εκκλησίας τού ‘Αγίου ’Αθανασίου. Διά 
ποιον όμως λόγον έπραττον τούτο ; Φαίνεται, καθ’ ά ήδυνήθημεν νά πληρο- 
φορηθώμεν.εκ τών Κωδήκων, δτι ή Μητρόπολις έδιδε ποσόν τι έκ τών ει
σπράξεων τής εκκλησίας τοΰ ‘Αγίου ’Αθανασίου διά τά έξοδα τής Έλληνι-: 
κής Κοινότητος, Ιδρευούσης τότε εντός τού Καλέ. Όσάκις, λοιπόν, τά χρή
ματα καθυστεροϋντο, ή οΐ τής Κοινότητος άνεβίβαζον τό ποσόν αύθαιρέτως, 
προεκαλοϋντο αντεγκλήσεις, ταραχαί και βιαιότητες, όπως καί ή άναγραφεϊσα 
καθ’ ήν ήρπαζον τά χρήματα τής εκκλησίας, 'Υπό τάς συνθήκας, λοιπόν, 
αυτά; δεν ήτο δυνατόν νά λειτουργή άνέτως και ή Σχολή τής Κοινότητος;.·
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.ήfovitfi και νά έχη επάρκειαν πόρων, τοσοΰτον μάλλον, καθ’ δσον οΰδεμίαν 
' έξαρτησιν είχεν εκ τής Κοινότητος. Ή  δέ ακαταστασία και ή έλλειψις άρμο- 

' δίων οργάνων ασφαλώς ετάρασσε τάς σχέσεις τών κατοίκων τής Ελληνικής 
Κοινότητος καί έδημιοΰργει κλίμα ήκιστα συντελεστικόν διά τόν σκοπόν, τόν 
οποίον προέθετεν ή Παιδεία, ’Αλλά καί ή αμάθεια τών χρόνων εκείνων συ- 

- νεσκότιζε τάς φρένας καί έξήντλει τήν δραστηριότητα τών κατοίκων εις μι- 
ν,ροχαρή προσωπικά ζητήματα καί παραμέλησιν ουσιωδέστερων.

Έκ τών πληροφοριών, κατά ταΰτα, τοΰ Κώδηκος Α' προκύπτει άβιά* 
Ν||α}ς τό συμπέρασμα, δτι, έφ’ δσον ή Σχολή Διδυμοτείχου έλειτοΰργει ήδη 

χ$τά τό 1797, θά ευρίσκει ο εν λειτουργία συνεχή καί από τοΰ 1741, δτε 
άπέθανεν εν Πάτμω δ διδάσκαλος ’Αθανάσιος Βλάχος. ’Άν δεν γνωρ-ίζωμεν 

. -ίά ονόματα τών διδαξάντων, δεν σημαίνει οτι ή Σχολή έπαυσε νά ύφίστα- 
τ,ά,ι. Διότι, ένφ έχομεν επίσημον μαρτυρίαν περί τής λειτουργίας της εν έτει

Ι&97, έν τοΰτοις οΰδεμίαν έχομεν περί τών διδασκάλων αυτής. "Έπειτα ή 
Ιλειήης παλαιοτέρων Κωδήκων καί ή αμέλεια ένίων Μητροπολιτών, ιδίως 
ων άπω τερών χρόνων, νά καταγράφωσι λεπτομερώς τά ζητήματα ταΰτα 
ίποτελοΰν μέγα έμπόδιον διά τήν ολοσχερή τοΰ πράγματος δίαφώτησιν. 

1ΐΒ&· Ή  οικονομική εξάρτησες τών Σχολείων κατά τούς χρόνους εκείνους μέσφ 
ΐής Μητροπόλεως έκ τής εκκλησίας, έφ’ δσον μάλιστα έλλειπεν καί πάσα όρ- 

■ θολογιστική δργάνωσις τών οίκονομικών τής Κοινότητος, παρεΐχεν ασφαλώς 
πλεΐστας οσας δυσχερείας, Διότι ή Μητρόπολις είχε ν’ αντιμετώπιση ενίοτε 
ζητήματα ιοιαΰτης έκτάσεως, μή καλυπτόμενης από τά έσοδα τών εκκλησιών,

■ όταν βεβαίως εγίνετο τιμία διαχείρισις αυτών έκ μέρους τών επιτρόπων. ’Ι
δού λ. χ· εις ενδιαφέρων λογαριασμός έκ τοΰ Κώδηκος Β' τής 10 ’Ιανουά
ριου 1924, άρχιερατεΰοντος Καλλινίκου τοΰ Κρητός :

«14552 [γρόσια] : 28 [παράδες] : εις έξοδα τής εκκλησίας, εις έλευθέ- 
ρωσι σκλάβων, είς μόρτιδες ’ ) καί είς λοιπά εκκλησιαστικά έξοδα, καθώς 
φαίνονται εις ιό λεπτομερές κατάστιχον τών επιτρόπων κυρ X: άποστολάκη, 
χΰρ σταθάκη καί κυρ νικολάκη». ’Άν εις ταΰτα προστεθούν καί τά διά τήν 
συντήρησιν πτωχών, ορφανών καί χηρών καί δι’ έλεημοσυνας έξοδα, τότε αν- 
τιλαμβανόμεθα προ ποιων οίκονομικών δυσχερείων θά εύρίσκετο ή Μητρό- 
πολις Ικάστοτε. Μετά τάς έκ τοΰ Κώδηκος Α' πληροφορίας τοΰ έτους 1797 
άκολουθεϊ μακρόν χρονικόν διάστημα, καθ’ ο οι Κώδηκες ούδέν αναγράφουν

, 1) Μόρτιδες κατά τούς Κώδηκας Φιλιππουπόλεως έλέγοντο οί νεκροθάπται τών 
χόλεριώντων καί πανωλοβλήτων. Βλ. Αρχείο ν Θρακικοΰ Θησ. τόμ. Ζ', σελ. 40. Τοϋτ’ 
αδτό άποδεικνύεται καί έκ τοΰ Κιόδηκος Α' τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου. Ούτως 
είς τούς λογαριασμούς τοΰ χρέους Δανιηλάκη τίνος προς τήν εκκλησίαν της Μητρο
πόλεως, ΰπό χρονολογίαν 1832 Ιουλίου 20 άναφέρεται : «Γρ. 200 είς δύο μηνιαία 
τών μόρτιδιον τής χολής». ’Αλλά καί υπό' χρονολογίαν αωκζ' Φεβρουάριου κ' : «Εν
ταύθα καταγράφονται τά δσα γρ, έξοδεύθησαν έχ τών δήθεν των έπιτρόπων..,καί εδό- 
θησαν εις μόρτυδες διά λοιμικής ασθενεί ας».

παιδεία έν Δώυμοτείχφ κατά τήν τουρκοκρατίαν
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περί των Σχολείων και διδασκάλων. Και μόνον διά τό έτος 1839, ήτοι μετ 
παρέλευσιν τεσσαράκοντα τριών ετών εύρίσκομεν εις τον Κώδηχα Β' xrjv x«* 
τωθι πληροφορίαν :

«αωλθ'’ Οκτωβρίου η' όσοι επίτροποι διορίζονται ήδη δια τό Έλληνικόν1| 
Σχολειον ο Χαρτοφΰλαξ Τζελεμπή Γεωρν 
Τζιανακτζής, ό Μιχαλάκης τοΰ Διαμαντή,
ή δεύτερα φορά, καθ’ ήν οί παλαιότεροι Κώδηκες αναγράφουν ονόματα σχο: 
λικών εφόρων, υπό την επωνυμίαν « ’Επίτροποι της Σχολής». Φαίνεται δ1 
οτι άπαξ καθιερωθείς δ οργανισμός ούτος των Επιτρόπων τής Σχολής, εξη- 
κολουθει συνεχώς λειτουργών, έστω, και αν ές άμελείας των διαφόρων γραμ
ματέων τής Μητροπόλεως δεν αναγράφονται τά ονόματα των- Τής εποχής 
ταύτης σώζονται και ονόματα διδασκάλων καί ή εις αυτούς καταβληθεΐσα 
άμοιβή εκ τοΰ αύτοΰ Κώδηκος :

'ακουδης, δ πρωτέδικος Νικολάκης 
δ γιάνης δ πραγματευτής». Είναι ί

------------------------- - λ.,Α,,Γ,τπ

■«τιρ αωλστ' ετει Δεκεμβρίου κε' υποσημειοΰνται των ψαλτών και διδα-=
σκάλων οι καιροί κατά έτος και ημερομηνίαν, αωλη' Φεβρουάριου α : εσυμ·

Λφωνήθη δ Πρωτοψάλτης Χριστόδουλος, διδάσκαλος τής κοινής σχολής, δια. 
γροή No : 800 : αιτήσιον μισθόν, όμοΰ και τό γιανούδη *). φωλη' Μαίου κγ' 
έσυμφωνήθη Διδάσκαλος Ελληνικός, 6 Σωφολγ : Κωνσταντίνος ’ Αθανασία- 
δης διά γρο', No 3,000 αιτήσιον πληρομήν».

Εΐς ετερον φύλλον τοΰ αύτοΰ Κώδηκος υπάρχουν οί εΕής αναλυτικοί 
λογαριασμοί τής μισθοδοσίας άμφοτέρων :

οσα ελαβεν δ Κωνσταγϊνος Έλλ : Διδα : γρ :
250 ’Ιουνίου από τον αναγνώστην 1630. [Έκ μεταφοράς]
120 Σεπτέμβριο τά: από την παναγίαν 1305
230 Όκτωμβρίου κα ·. άπότήν πανα- 2935
150 γιαν τή στ Νοεμβρίου από την 65 δ χατζή λογοθέτης καί 
750 παναγίαν

70 από τό εσνάφι των πραγμαιευ 
τάδων

520 τή κζ' Ίανουαρίου
1340
250 δ δεσπότης 

40 από τον άλέξη από.,.. 
1630

3000 εξόφλισε'τελείως
έλαβεν δ Πρωιοψ. Χρηστόδουλος 

133 γρ. πρ. 12 δυο μηνηαία τής 
σχολής

160 Ίανουαρίου κη
293 12

Έκ τών εκτενών αυτών λογαριασμών μανθάνομεν οτι ήδη από τοΰ 1838 
ελειτοΰργει εν τή πόλει Ελληνική Σχολή, σαφώς διακρινομένη τής κοι*\ 
νής, εΐς την δποίαν έδίδαξεν 6 τό πρώτον άναφερόμενος ελληνοδιδάσκαλος

1) Οΰτος ή το αριστερός ψάλτης της εκκλησίας του 'Αγίου ΆΦανασίου,



παιδεία έ-ν Διδυμοτείχφ κατά την τουρκοκρατίαν 161

ωνσταντΐνος =Αθανασιάδης. Επειδή δε ή πληρωμή αύτοΰ φαίνεται γινο- 
νη κυρίως από την εκκλησίαν τής Παναγίας, σημαίνει οτι ήδη κατά τό 
38 εύρίσκετο εν πλήρει λειτουργία ή Σχολή τής Παναγίας, ιδρυμένη μέν 
λίχιόθεν, ώς εΐδομεν, μετατραπεΐσα δέ εις νέου τόπου διά την εποχήν 
είνην Σχολείου. Ό  δ’ ετερος, Πρωτοψάλτης Χριστόδουλος, φαίνεται δτι 
ίδασκεν εις την κοινήν Σχολήν, ήτοι είς τό Δημοτικόν Σχολεΐον τής πο
ιος, ευρισκόμενον έν τφ,φρουρίφ. Δυστυχώς δεν γνωρίζομεν ούτε τό ονομα 
ΰ προηγουμένου Ελληνοδιδασκάλου, ούτε την ακριβή χρονολογίαν τής με* * 
βολής είς άνώτερον τόπον σχολείου τής κατά τήν Παναγίαν Σχολής.

Έκ των έκτεθέντων,.άχρι τοϋδε δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι τ α') 
ό των αρχών τοΰ ΙΖ' αίώνος ήνοιξεν είς ιό Διδυμότειχον τό πρώτον σχο- 

ΐον β') κατά τον προ τοΰ 1797 χρόνον έλειτουργει έν τφ Καλέ σχολεΐον υπό 
ιδάσκ«λ.ον έκ τών εσόδων τοΰ Μητροπολιτικοΰ ναοϋ άμειβόμενον. γ) από 
οΰ 1838 φαίνονται λειτουργοΰντα έν τή πόλει δυο Σχολεία, εξ ών τό μέν έν 

Καλέ έξηκολοόθει νά λειτουργή ώς Δημοτικόν, τό δέ κατά τήν συνοικίαν 
ς Παναγίας προήχθη εις άνωτέραν Σχολήν, δ') επειδή οΰδαμοΰ άναφέρε- 

αι σχετικόν τι περί παρθεναγωγοΰ καί τά δυο σχολεία θά ήσαν μικτά, ε') 
Αμφότερα τά σχολεία έλειτουργουν μέχρι τής έκρήξεως τής Ελληνικής Έπα- 

ναστάσεως. Μετ" αυτήν καί επί τι να έτη φαίνεται οτι ανέσταλη ή λειτουργία 
πον, άφοϋ μάλιστα καί διωγμοί έγιναν κατά τοΰ ελληνικού στοιχείου καί είς 
τήν πόλιν ι) καί είς τήν περιοχήν. Τοΰτο πιστοποιείται καί έκ του οτι δ μη-, 
τροπολίτης Καλλίνικος, αρχιερατέυσα; έν Διδυμοιείχφ από τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 
1835, Ινω καταγράφει είς τον Κώδικα Β' λεπτομερεστάτους λογαριασμού; 
τής κατά τό 183.4 έκ βάθρων άνεγερθείσης εκκλησίας τοΰ‘Αγίου "Αθανασίου, 
έν τοΰτοις ούδέτό παραμικρόν αναφέρει περί δαπανών διά σχολεία ή διδασκά
λους. Οΐ λογαριασμοί τοΰ έτους 1838 ανάγονται είς την άρχιερατείαν τοΰ 
Άβερκίου Β), ό οποίος μάλιστα και έμεινεν οφειλέτης 1650 γροσίών είς τήν 
Σχολήν, ώς εκ τής κατωτέρω πληροφορίας τοΰ κώδηκος Β' έμφαίνεται : 
νάτομο/ : Αύγουστου κΊΊ· Σημειοϋται τά οσα πράγματα δίδει δ Πανιερώτα. 
τϋς ημών Δεσπότης κύριος .’Αβέρκιος αντί τών τριών χιλιάδων καί πεντακο*. 
σίων γρ. οσα οφείλει τή ελληνική σχολή' οθεν καί δ/αυτών εξοφλεί επί μαρ- 

giiy ημών τών υποφαινομένων.
γρ : 3500 : οσα διά τό προς τήν Σχολήν χρέος του

1850 : άφοπροΰνται διά τό σπίτι τοΰ [δυσανάγνωστον]
1650 : έτι οφείλει».

Έκτοτε, δηλαδή από τοΰ 1838 κ. φαίνεται οτι όργανοΰνται καλλί*

1) ,Ή παράδοσις αναφέρει τον απαγχονισμόν έν τή πόλει ατόμων τινών, ώνδέν 
δίεσώθησαν τά ονόματα καί εκτοπίσεις ελληνικών πληθυσμών τών χωρίων τής πε
ριφέρειας Διδυμοτείχου ευθύς μετά τήν έκρηξιν της Έπαναστάσεως.

*2) 1835-1841*
Π
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ιερόν τά της λειτουργίας των σχολείων εν xfj πόλει, -καταγράφονται ταπτι 
κώς τόσον ή οικονομική .των εκκλησιών ενίσχυσες, όσον καί τά ονόματα τ~ 
εκάστοτε διδασκάλων. Βεβαίως ή οικονομική κατάστασις τής Ελληνικής 
Κοινότητος εξακολουθεί πάντοτε νά μή είναι ευχάριστος. Ά λ λ 3 εν τοσοΰτ 
έπήλθε μεταβολ,ή και εις την διαχείρισιν των οικονομικιΰν και—τό σπουδαίο 
τερον—εΐς χήν άντίληψιν χών κατοίκων ώς προς τον υψηλόν προορισμόν τής 
Παιδείας. Το ενδιαφέρον διά τήν συντήρησιν, έστω και με οικονομικός θυ
σίας, των Σχολείων, βαίνει από έτους εΐς έτος αύξανόμενον, οΐ 6έ σχετικοί 
λογαριασμοί τηρούνται μέ τάξιν.

Ή  λειτουργία ιών Σχολείων και κατά τά επόμενα ετη εξακολουθεί α
πρόσκοπτος. Διά τό έτος .1839 εχομεν την κάτωθι πληροφορίαν εκ του Κωδι
κός Β'. «αωλθ' διά τήν Ελληνικήν Σχολήν γρ. όμολ. 100». Τούτο σημαίνει, 
οτι προς συντήρησιν τής Σχολής έξεδόθησαν έντοκοι όμολογίαι, μέ κεφάλαιην 
διατεθέν υπό τής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου.

Επίσης εΐς τούς υπό τής Μητροπόλεως θεωρούμενους λογαριασμούς τοϋ 
έτους 1841 τής αυτής εκκλησίας αναγινώσκομεν : «αο>μα' Αύγουστου κΊΙ : 
οσα τό προς τήν Σχολήν χρέος γρ. 3,500».

Τό επόμενον έτος 1842 λαμβάνεται άπόφασις άνεγέρσεως καινουργούς 
κτηρίου προς στέγασιν τής έν τφ Καλέ Σχολής. "Οπως είναι επόμενον, το» 
σαΰιη δαπάνη δεν ήτο δυνατόν ν’ άναληφθή υπό τής εκκλησίας και τής Μη
τροπόλεως, εφ’ όσον μάλιστα ώφειλον τή Σχολή εκ του προηγουμένου έτους 
3.500 νρόσια. Προς άντιμετώπισιν, λοιπόν, τής δαπάνης άπεφασίσθη ή εκ- 
δοσις έντοκων ομολογιών διά κεφαλαίων προσενεχθέντων υπό τής εκκλησίας 
και των Ιδιωτών. Ιδού καί ή σχετική πληροφορία έκ τοϋ Κώδηκος Β\

« ’Ενταύθα καταγράφονται at όμολογίαι τής ΐεράς Εκκλησίας τού 'Α
γίου ’Αθανασίου, αΐτινες άλλάσσονταί έπι τών ημερών μας. φωμβ' ’ Ιανουά
ριου α. 6454 : ήτοι έξ χιλιάδες τετρακόσια πεντήκοντα τέσσαρα τής Σχολής 
κεφάλαιον καθαρόν 1842 Ιουλίου 1η.

Καταγραφή ομολογούν τής Ελληνικής Σχολής 1842 Αύγουστου 15.
τόχ' παρ.
75 όσα ό X " Βέλιος κεχαγιάς 
45 όσα ό Μιχαλάκης δια μάντη 
45 όσα ό άναγν; ’Αποστόλου SJ 
37 20 όσα ό Λάμ. Γραμμ)κογλου *· 
37 20 όσα ό καμάργιος Γιαννάκης 
30 όσα ό Γκέρος κεχαγιάς ώΓ 
22 20 οσα ύ Μαν. τοΰ Πασχάλη | 
22 20 όσα ό Παν. Μπαλομ)γλους| 
22 20 όσα ό Δη μ. τοϋ Πασχάλη■#§ 
22 20 όσα ό Ζήσης Μπογιατζής 
53 11 όσα ό Δη μ. τοϋ Λάμπρου 
Ιο οσα ό Νέσιος Βούλκου

Κεφ. τόχ. παρ. Κεφ.
6454 967 20 τής Ιερ. έκκλ. άγ/ΑΟανασίου 500

100 15 ■ οσα ό Δανιηλάκης 300
500 75 οσα ό Γεοίργ. Βλάχογλου 300
750 112 20 όσα ό X "  άποστολάκης 250

1000 150 οσα ό ράϊος κεχαγιάς 250
250 37 20 οσα ό X " Γκέντζιος 200
500 75 όσα ό Δημ. X ” Πούλιογλου 150
500. 75 όσα ό Πάντζιος κεχαγιάς 150
100 15 όσα ό X'' Μιχαλάκης 150
250 37 20 όσα ό Βινέτης ράπτης 150
500 75 οσα ό Σαρή στογιάνης 356
2υ0 30 οσα ό Πέτκος κεχαγιάς 100
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i t e τόκ. παρ. Κεφ. τόκ. παρ.
1 100 15 οσα δ Χρι. Γιοβάνογλους 200 30 οσα 6 Γεωργάκης πραγμ.
t 100 15 οσα δ Βλάγχος Άμπατζής 200 30 οσα δ Κωσταντής κογιμτζή
μ 100 15 οσα 6 Κων)τΐνος κάπηλας 250 37 20 οσα ό Σταυρ, άναστασίου
ζ. 200 30 οσα ό Γιοοργ. Δημητρίου 300 45 οσα δ Θεόδωρ. κεχαγιάς

100 15 οσα ό Σαιτήρης κάπηλας 100 15 οσα δ Γιαν. Ζήση κουγ)τζής
ί 200 30 οσα δ Πέτκος σιμιτζής 260 39 οσα δ Δ. καί Θ.Παναγιώτου
> 100 15 οσα δ "ΛΌαν. άμφιετζής 90 13 20 οσα ό Νικολ. Καισταντή

200 30 οσα ό Σταμπόλης Ναλμπ. 30 4 20 οσα δ Στέφος Μπογιατζής
200 80 οσα δ Μχ. Γιανακούδογλους

; 300 45 οσα δ ΆΟ'ανασηύδης στα. 17740 2660 11

Έξωφλήθησιϊν άπασιιι και ίο συνταχθεν ποσόν κδαπανήθη εις «νέγερβ 
:σιν τής εν τφ Καλέ αλληλοδιδακτική; Σχολής»,'

"Ωστε διά τοΰ συγκεντρωθέντος ως άνω ποσοΰ, τοκισθέντος ως φαίνεται 
-προς 15 %» έκτίσθη διά πρώτην φοράν Ιδιόκτητον Κοινοτικόν σχολειον, επί 
ίτοΰ Καλέ, δνομασθέν ώς εκ τής εφαρμοζόμενης παιδαγωγικής μεθόδου, Άλ- 
;ληλοδιδακτική Σχολή *).
: Διά τά πρός συντήρησιν των σχολείων τής πόλεως αναλωδέντα ποσά
κατά τά έτη ταΰτα εχομεν και εκ τοϋ Κώδηκος Γ' τάς κάτωθι πληροφορίας 
συμπληρωματικώς :« ’Από φωμγ' Φεβρουάριου οΓ έ'ως τοϋ αωμζ' ’ Ιουλίου 
ιγ' αωμγ'. οσα εις μισθούς διδασκάλου, κράχτου, διακόνου Γρο' 952, αωμδ' 
όσα είς μισθούς διδασκάλων Γρ, 1880, αωμε' Γρ· 1131, αωμστ' Γρ. 2150».

Λιά τό έτος 1847 τά. εξής εκ τοΰ Κώδηκος Β'. «ςιωμζΦ : ’Ιουλίου α1! : 
εθεωρήθη τό σωζόμενον χρέος τής ΐεράς εκκλησίας τής Μητροπόλεως προς τήν 
Ελληνικήν Σχολήν τής Πολιτείας Γρο' 7,154».

Και εκ τοϋ αύτοΰ Κώδηκος τά κάτωθι : «φωμζΦο λ)σμός τής ΐεράς τού
της εκκλησίας. νά λάβη : οσα εις διδασκάλους ομοίως και έξοδα Σχολ,ής, ώς 
τό ιδιαίτερον Γρο' 5278».

Έκ τοΰ Κώδηκος Γ' : «ριωμζ' : Ιουλίου α" : οσα προς τήν Σχολήν Γρ. 
2535, αωμη: ’Ιουλίου ιγ:' οσα εις μισθούς διδασκάλων Γρ. 2550, Γρ. 470».

Σημειοΰμεν δτι ό Κώδηξ Γ ' περιέχει λογαριασμούς και θεωρήσεις αΰ- 
το)ν τής εκκλησίας τής ΓΙαναγίατ. Συνεπώς «ϊ διά τήν Σχολήν καί τήν άμοι- 

: βήν των διδασκάλων πέριεχόμεναι εν οδιφ δαπάνα ι άφορώσιν ασφαλώς εις 
ί τά έξοδα λειτουργίας τής κατά τήν συνοικίαν ταΰιην Σχολής. Έκτος άν υπο- 
θέσωμεν, δτι ταΰτα κατεβάλλοντο ιή Μητροπόλει, ήας καί κατένειμε τά ποσά 
καί εις τά δύο σχολεία τής πόλειος άναλόγως των εκάστοτε αναγκών των. Τό 
περίεργον είναι οτι, ένφ καταγράφονται μετά σχολαστικότητος αΐ σχετικαί μέ

1) Τό έργον τοΰτο έγένετο επί άρχιερατείας Βησσαρίωνος (1841— 1847). Περί 
αϋτοϋ βλ. καί ΙΤατρ. Κώδ. ΚΒ' 21,Έπ’ αύτοΰ επίσης άνηγέρΟη κατά Μάϊον τοΰ 1843. 
καί δ ναός τής Παναγίας, πρότερον μικρός ών καί ετοιμόρροπος, των εξόδων άνεγέρ- 
σεως άνελθόντων εΐς 129.277 γρ. καί δ ναός τοΰ Χρίστου, πρότερον κατηρειπωμένος.



την συντήρησιν των σχολείων δαπάναι, οΰδέν αναγράφεται περί των διδα* 
σκάλων, σχετικόν μέ τό 6'νομά των, τον τόπον καταγωγής των καί την κατά 
μήνα αμοιβήν των- Αΐ τοιαΰται πληροφορίαι γίνονται τακτικώτεραι από του 
1850 κ. ε. Έκ τοΰ Κώδηκος Δ' «1850 Ιουλίου 1. Νά Δώση. δσα είς Σχο* 
λεΐον Γρο\ 975» Έκ τοΰ αΰτοΰ επίσης Κώδηκος : «αο)ν : δσα εις δμοιον 
Κωνστ. Διδασκάλου Γρο', 1,178»,'Ωσαύτως σπουδαιότατη είναι ή πληροφο
ρία τοΰ Κώδηκος Β' διά τό έτος 1852 επί τοΰ ζητήματος τούτου, εχουσα ώς εξής :

« Ό  δποφαινόμενος δηλοποιώ διά τοΰ παρόντος μου οτι εσυμφώνησα μέ 
τούς κατοίκους τής πολιτείας Διδυμοτείχου ϊνα δίδασκα) έν τφ έν τη πολιτεία 
τάυτη Έλληνικφ Σχολείφ διά δύω έτη επί μισθφ δέκα χιλιάδες γρόσια τό 
διετές τοΰτο χρονικόν διάστημα, τά όποια θέλουσι μοι πληρώνεσθαι άνά πά
σαν τριμηνίαν, ή. δέ τελευταία τριμηνία ένα μήνα προ των προθεσμιών, ώς 
τό άνω χερσί μου συμφωνητικόν αυτών έγγραφον, ύποχρεοΰμενος νά εκτελώ 
καλώς τά κατθήκοντά μου καθ’ δλην την διάρκειαν τής συμφωνίας μου. διό 
καί ύποφαίνομαι

Έν Διδυμοτείχφ 1852 Δεκεμβρίου 25 
Ό  διδάσκαλος Γ. I. Περραιβός»

Μετά τον Κων)τίνον Άθανασιάδην είναι ό δεύτερος Ελληνοδιδάσκαλος 
ό Γεώργιος Περραιβός, τοΰ οποίου γνωρίζομεν τό δνομα, τον χρόνον τής έν 
Διδυμοτείχφ παρουσίας του ώς καί την αντιμισθίαν του. Είς την θεώρησιν 
τών λογαριασμών τοΰ αΰτοΰ Κώδηκος διά τό έτος 1852 άναγινώσκομεν : 
«φωνβή Ιανουάριου «: έσυμφωνήθη ο Ελληνοδιδάσκαλος κύριος Γεώργιος 
Περραιβός διά γρο', 4500 ήτοι τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσια δΓ έν ολόκλη
ρον έτος έκτος τών οδοιπορικών εξόδοτν γρο\ 120 τό δλον γρο' 4620».

Την έξόφλησιν τοΰ ώς άνω ποσοΰ έκ μέρους τοΰ Ελληνοδιδασκάλου Γ, 
Περραιβοΰ ευρίσκομεν είς τά τελευταία φύλλα τοΰ Κώδηκος Ζ', έχουσαν 
ούτω : «2370» ήτοι δύο χιλιάδες τριακόσια έβδομήκοντα γρο. έλήφθησαν 
απέναντι τής ανωτέρω ποσότητος. 1852 ’Ιανουάριου πρώτη, ο ελλ. διδάσκα
λος Γ, 1. Περραιβός 2250, ήτοι δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα γρόσια έ'λα~ 
βον είς έξόφλησιν τοΰ ετησίου μισθοΰ μου. 1852 Δεκ. 25 Γ. I. Περραιβός»

Η δε συνδρομή τών εκκλησιών κατά τό έτος τοΰτο διά την συντήρησιν 
τών σχολείων ήτο ή κάτωθι :

Κώδηξ Γ'. «αωνβ' εις μισθούς διδασκάλων Γροσ. 4,445, εμ, διάφορα 
έξοδα Σχολής γρ. 251,38». Κώδηξ Ζ'. «500: ύτι πεντακόσια την ετίσυον 
προσφοράν ής Ιλυνυκύν σχολύν τοΰ σεβαστού γεροντόσμας άγιου προέδρου 
διδιμοτίχου Κυρυου Μελετίου διά τό έτος : 1852.

ο Επίτροπος τής ιεράς μυτροπολεως Απόστολος Τριαντάφυλλου».
Εννοείται 6τΓ τά μέν έΕοδα διά την Σχολήν τ’ άναφερόμενα εις τον 

Κώδηκα Γ', άφορώσιν εις την κατά την συνοικίαν Παναγίας τοιαύτης, τά 
δ’ εις τον Κώδηκα Ζ' είς τήν έν τφ Καλέ ’Αλληλοδιδακτικήν,
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. At περί του επομένου έτους πληροφορίαι τών Κωδήκών, αΐ αναφερόμε* 
.Vat εις τά δαπανηθέντα ποσά διά την συντήρησιν τών Σχολείων και μισθό· 

Ιδοσιαν τών διδασκάλων, είναι αΐ εξής :
Κώδηξ Β'. «την κδ' "Ιανουάριου τοΰ αωνγου τό ήδη σωζόμενον χρέος 

ίίρος την Σχολήν, καίτοι δλως άκυρον γροσ. 7.154. Ό  λογαρ)σμός τής ίερας 
'έκκλ. τής Μητρ. αωνγΦ νά δώση: οσα εις μισθούς διδασκάλου Γρ. 5-756». 

Κώδηξ Γ'. «αωνγ'. οσα εις μισθούς διδασκάλων, ψαλτών και κρακτών
δμοΰ Γρ. 16.744».

Κώδηξ Δ'. «αωνγ'. δσα εις μισθόν Κωνσταντίνου Διδασκάλου Γρόσια 
1.178,20. δσα εις δμοιον 'Ελληνοδιδασκάλου ’Αλεξάνδρου, Πρωτοψάλτου 
Γρ. 2.319,20, οσα εΐς 2 ετών χιιζερικά Σχολής Γρ. 60».

Έκ τών εκτεθέντων λογαριασμών πληροφοροΰμεθα, οτι έξακολ,ουθεΐ εν 
ετει 1853 διδάσκων δ Κων)τΐνος Άθανασιάδης καί δτι αναφαίνεται νέος 
Ελληνοδιδάσκαλος Αλέξανδρος, οστις έξετέλει'κάι χρέη ψάλτου, κατά τά εν 
τφ Κιοδηκι Δ' αναγραφόμενα. Έτέραν τινά πληροφορίαν περί τοΰ εν λόγω 
’Αλεξάνδρου εχομεν κατά τό έτος 1861, ώς θά "ίδωμεν. Έπωνυμεΐτο δ’ ου- 
τος Γεωργίου. Διά τό επόμενον έτος 1855 ούδεμίαν πληροφορίαν εχομεν. 
Προβαίνομεν, οθεν, εΐς τήν θεώρησιν τών επομένων ετών.

Κώδηξ Δ'. «1855—60 δσα εις επισκευήν εκκλησίας και Σχολής Γρόσ. 
4.942. δσα εΐς μισθούς διδασκάλων, ψαλτών και κρακτών δμοΰ γρ. 26.072».

Κώδηξ Γ'. «τήν κα' δκτωβ. αωνσιΦ εΐς διδασκάλους, βιβλία χλπ. Γρ<5- 
σια 15.337. δσα εΐς Ελληνοδιδάσκαλον έμετρήθησαν έναντι τρέχοντος μι
σθού του. Γρ. 6.084».

Κώδηξ Β'. «αωνζΦ’ Ιουλίου α' έθεωρήθη τό σωζόμενον χρέος τής ΐεράς 
έκκλ. τής'Μητρ. προς τήν Ελληνικήν Σχολήν τής Πολιτείας Γρόσια 7.154».

Προφανώς ή εκκλησία τής Μητροπόλεως βαρύ νομέ νη μέ το εξ 7.154 
γροσ ίων χρέος αυτής προς τήν Σχολήν δεν ήδυνήδη κατά τά έτη ταΰτα νά 
βοηθήσϊ) άποτελεσματικώς τά σχολεία τής πόλεως. Και περί σχολικών Εφό
ρων τής εποχής ταΰτης εχομεν πληροφορίαν τινά. Εΐς εν εκ τών τελευταίων 
λευκών φύλλων τοΰ Κώδικος ΥΔ' άνεγνώσαμεν τά εξής ανορθόγραφα : «δσή 
•διώρίζωντη έφωρη τής σχωλής 1857 μαρτίου 18 άπω μαχαλέν παζαρπειλή 
εδιωρίσθη γιάνκως σταμάτη άπω μαχαλέ μετρησέ έδιοριςθη ο δράκνις στό- 
γιου». “Ωστε έκ μεν τής συνοικίας Παζάρ μπεϊλή έφορος διωρίσθη δ Γιάν- 
κος Σταμάτη, έκ δέ τής συνοικίας Μεντρεσέ δ Αράγνης Στόγιου.

Αΐ από τοΰ 1860 κ· έ. πληροφορίαι καθίστανται έτι μάλλον λεπτομερέ
στερα!, πληρέστερα δέ τά ονόματα τών διδασκάλων. Βεβαίως οι Ελληνες 
κάτοικοι τής πόλεως δεν Ιξεπλήρωνον μετά δσης θά έπεβάλλετο ζέσεως χά 
προς τά σχολεία καθήκοντα των. Άλλ’ έν τοσοΰτω δ ζήλος τών φίλο μουσών 
’ Αρχιερέων και μερίδος τίνος τών πολιτών άντικαθίστα τήν δυσάρεστον τού
την αδιαφορίαν. Ου too κατά τό 1860—1861 ιδρύεται έκ βάθρων νέα σχολή,
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Αλληλοδιδακτική καλούμενη, κατά την συνοικίαν της Παναγίας καί προ* 
ίλαμβάνονται νέοι διδάσκαλοι. Αΐ σχετικά! εκ ιών Κωδηκων πληροφορίαι 

ούσιν ώς κάτωθι :
Κυόδηξ Γ'. αωξΧ «εις ’ Εφόρους Σχολής διά οικοδομήν αυτής Γρόσια 

4.145. εις διδάσκαλον ’Αλληλοδιδακτικής. Γ. Παρρήσην Γρ. 2.950»,
Κώδηξ Δ', «^ως' 5σα εις μισθόν διδασκάλου Γρ. 1-440,20».
’Ενταύθα σημειοΰμεν τήν.ύπαρξιν νέου διδασκάλου, του Γ. ΙΙαρρήση 

εκ Θήρας, δσπς έδίδαξεν, ως εξάγεται εκ των Κωδηκων μέχρι τοΰ 1863.
Κώδηξ Γ' «αωξα'εις επισκευήν εκκλησίας και Σχολής Γρ 3.026, εις άν

θρακας και ξυλά διά την Σχολήν Γρ. 3.488,30, εις διδάσκαλον Γ. Παρρή- 
σην Θηραΐον διά μισθούς του Γρ. 1.790, εις ’Αλληλοδιδακτικήν Κων.Ίωαν- 
νόπουλον εντεύθεν απέναντι 5.600 μισθοΰ τοτι'Γρ. 5.400, εις έξοδα έγένοντο 
ί;ά... άλληλοδ. εν τή Σχολή Γρ. 97, εις ύποδιδάσκαλον Αλέξανδρον Γεωρ

γίου απέναντι 500 μισθού του Γρ. 450».
Κώδηξ Δ' «αωξα' δσα εις άλληλοδ. Γεώρ. Παρρήσην Γρ. 885, οσα εις 

Γεώρ. Θειον, Καλυμνιον ομοίως Γρ. 1.350, δσα εΙς Ευάγγελον Πρωταπαπά 
Σταύρου εντεύθεν ομοίως Γρ. 800».

Έκ τούτων μανθάνομεν δτι εκτός τοΰ εκ Θήρας Γεωργίου Παρρήση 
καί τοΰ βοηθού διδασκάλου Αλεξάνδρου Γεωργίου έδίδάσκον εν Δίδυμο- 
τείχφ κατά τό 1861 ο έκ Κάλυμνου Γεώργιος Θειος και ο έκ Διδυμοτείχου 
Ευάγγελος Πρωτοπαπάς Σταύρου ή Παπασταύρου. Τα δ! εςοδα τής άνεγέρ- 
σεως τής κατά την Παναγίαν Άλληλοδ. Σχ. είναι τά ακόλουθα :

(Βλ. πίνακα σελ. 166).
Τήν αην Φεβρουάριου ςιωξα°ϋ f Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος 1).

νικολακις αποστόλου
μοσχος X "  Βινετις
εγο ο δραγνις του στουγιου
ιιάλεος ραγιου
εγο βασιλις διμιτριου
νικολακυς δ βεβεω
X" νιχώλακις Πώγιαζογλ βεβεώ
X" γιανης ίο μιχου

X "  Διμίτρη Άναγνόστου
σταχίρις Γ βλάχογλου 
Θευδουρους διμητρϊου 
Χριστόδουλος Πρωτοψάλτης βεβαιώ 
γριγώρις εύσταθίου βεβεΰ 
διμιτράκις ζάχουγλους βεβει 
παςκάλις του παβλι βεβεονο 
γιανις πογιαζις βεβεονο 
διμιτρις σταύριμανόλης παςκαλη 

Γιοβάντσος Πάνισου (βουλγ. γραφή) X" σταβρις θεοχαρι 
Χριστάκις Άδαμύδης παβλις Μιχαήλ

Μεταξύ των δύο τούτων σειρών των υπογραφών υπάρχει διά πράσινης 
ιιελάνης μεγάλη στρογγυλή σφραγΐς φέρουσα κΰχλςι τά γραμματα : ΡΩΜΑ-

1) Μελέτιος Καβάσιλας από Συνάδων, άρχιερατεύοας έν Διδυμοτείχου από 
0— 1868 και από 1874— 1877. Τούτου πάτοι ς ή το ή Κάλυμνος.

του
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Τ Κ Η  ΚΟΙΝΟΊΉΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1861. Διά to hoc 1862 ούδεμίαν
πληροφορίαν έχομεν. Περιδέ ιών δαπανών τού έτους 1863 αναγράφονται 
τά κάτωθι : Κώδηξ Β\ «αωξγ 6 λ)σμός της ΐεράς ταυτης εκκλησίας Νά Δάση: 
Εις έξόφλησιν μισθού άλληλοδιδάκχου Γ. Παρρήση Γρο. 875. εις έξόφλησιν 
όμοιου Γεωργίου Θείου Καλυμνίου Γρο. 1,350, εις Ευάγγελον Παπαδόπου- 
λον απέναντι Γρο. 350. Την α' Μαρτίου τοϋ αωξγ' χρέη της’ εκκλησίας σω- 
ζόμενα : εις άλληλοδιδάκτην Ευάγγελον Παπαδόπουλον εις έξόφλησιν 9 s/3 
μηνών μισθών του Γρο. 600».

Κώδηξ Γ ' «ρωξγ. εις άλληλοδιδάκτην Κ. Παπαγιαννόπουλον δι* υπό* 
λοιπον προδεδουλευμένου μισθού του Γρο. 200, εις ίδιον απέναντι τρέχοντος, 
μισθού του δντος Γρο. 4.000 Γρο. 3,682, εις "Αλέξανδρον ύποδιδάσκαλον; 
ομοίως οντος Γρο. 1,200 Γροσ. 1,200, διά λογαριασμόν της Σχολής Γρον 
1,000» Κώδηξ Δ' «αωξγ' εις Άλληλοδιδ. Ευάγγελον ΙΊρωτοπαπά Σταύρου 
διά Φεβρ. Γρο. 1,004».

Έ η των έν λόγω λογαριασμών καταφαίνεται δτι κατά το έτος τούτο ο! 
μέν διδάσκαλοι Γεώργιος Παρρησης, Γεώργιος Θείος και ’Αλέξανδρος Γεωρ· 
γιου έξοφλήσαντες τούς μισθούς των άνεχώρησαν εκ της πόλεως, οι δέ Ευάγ
γελος Παπαδόπουλος, Κων)τΐνος Παπαγιαννόπουλος και Ευάγγελος Πρώτο- 
παπά Σταύρου, διδάσκοντες εις τά σχολεία της πόλεως ήδη από τού 1861,. 
παρέμειναν έν αυτή. Άλλ’ έν τοσούτφ έμέιώθη κατά πολύ ό αριθμός των 
διδασκάλων, ό δέ ζήλος των εντοπίων διά την πρόοδον των σχολείων δεν ήτο 
ό ένδεικνυόμενος. Τούτο προκύπτει καί έκ τού οτι οί τρεΤς Κώδηκες των έκ-: 
κλησιών ουδεμίαν αναφέρουν δαπάνην διά τό έτος 1864 προς συντήρησιν των 
σχολείων και πληρωμήν διδασκαλικών μισθών, .αλλά και έκ της παρατιθέμε
νης λίαν εύγλωττου ομιλίας ιού Μητροπολίτου Μελετίου Καβάσιλα, λεχθεί- 
σης «την κδ' ’ Ιουλίου αωξδου κατά την στέγασιν "Ελληνος Διδασκάλου3. Ή  
ειλικρίνεια και ό πραγματικό; πόνος, δστις συνείχε τον Μητροπολίτην εκεί
νον διά την παραμέλησιν της παιδείας, είναι χαρακτηριστικά, δυνάμενα mu- 
tatls mutandis νά ΐσχύσουν και διά τούς καθ’ ημάς χρόνους. Παραθέτομεν 
χαυτήν ολόκληρον άνευ ετέρων σχολίων.

«Κύριοι ! Ή  από τετραετίας και επέκεινα καταλλήλου* Ελληνοδιδασκά
λου έλλειψις, από τού οποίου η ήμετέρα Κοινότης οφείλει νά περιμένη βα
θμηδόν και κατ’ ολίγον προς τοσούτοις άλλοις καλοίς και την πρέπουσαν αυτή 
εθνικήν άνάπτυξιν, έκ τής οποίας κατά μέγα μέρος έξαρτάται τό τε μέλλον αυ
τής καί ό προορισμός, τοσαύτην, μά την αλήθειαν, μοί έπροξένει άθυμίαν, 
δση ήτο ή έκ μέρους μου συναίσθησις τής έκ τής τοιαύτης έλλειψεως προερ
χόμενης εις αυτήν εθνικής και υλικής ζημίας καί τής έκ ταυτης προστριβο- 
μένης καί εις εμέ καί εις υμάς συγχρόνως μομφής καί κατηγορίας υπό παν
τός ομογενούς ζηλωτοΰ τής εθνικής δόξης καί ευημερίας, άτε μή άνεχομένΟυ 
νά παρορώμεν τήν πνευματικήν μόρφωσιν τής συμπολίτιδος ημών νεολαίας»



τής χρυσής ταυτης έλπίδος του έθνους καί τής πατρίδος, ήτίζ καί έπρεπε δια 
τούτο νά ήναι τό πρώτιστον ημών μέλημα καί τό κυριώτερον αντικείμενου 
των ήμετέρων φροντίδων. Καί πώς δχι, αγαπητοί ; καί υμείς καί εγώ καί λε.

, γόμεθα καί έσμέν ή του ήμετέρου κοινωνικού σώματος κεφαλή* ώς έκ τοΰ 
οποίου μάς Ιπιβάλλειαι τό ιερόν καθήκον νά διευθύνωμεν καί ποδηγετώμεν 
τά λοιπά αυτής μέλη προς παν δ,τι αγαθόν καί σωτήριον, μεταξύ των οποίων 
πρωτεύει πάντων ή τής παιδείας έξάπλωσις, ήτις έχουσα τήν δύναμιν νά εκ- 

, πολιτίζη τον άνθρωπον, τον άποκαθιστα καί προς έξάσκησιν τών θρησκευ
τικών καί κοινωνικών ατκοΰ καθηκόντων άρμοδιοότερον, ου ένεκα καί δέον, 
νά γινώμεθα τοις πάσι τά πάντα, δπως αείποτε ώμεν εις θέσιν νά αί'ρωμεν 
εκποδών οιονδήποτε πρόσκομμα, δπερ ήθελε τείνει νά ματαίωση τάς ήμετέ- 
ρας προσπάθειας επί τής τοιαΰτης χειραγωγίας καί ποδηγετήσεως τών άπλου- 
στέρων, οϊτινες αδύνατον είναι, ως εξ ανατροφής απειρόκαλοι, νά μή έμβάλ- 
λωσιν εμπόδια μικρά ή μεγάλα εις τών καλών τήν διάπραξιν παντού τε καί 
πάντοτε.Άλλ’ έν τούτοις τί εις ημάς, αγαπητοί, συνέβη εναντίον τού ήμετέρου 
τούτου καθήκοντος ; Πειραθέντες έπ3 δλίγον άλλοτε, οποος έκ τών ένόντων 
μέσων έξασφαλίσωμεν ιήν ύπαρξιν ιών εκπαιδευτικών τής πατρίδος καταστη
μάτων, άμα εΐδομεν άντίδρασίν τινα έκ μέρους τών κατωτέρων(;) τής ήμεχέ- 
ρας κοινωνίας, αντί νά τήν καταπολεμήσωμεν ώς έπρεπε, καί διά παντός εφι
κτού μέσου προσπαχθήσωμεν νά την καταβάλωμεν, ώς καί ή τιμή καί τό συμ
φέρον τής πατρίδος άπήτει, προετιμήσαμεν νά ύποχωρήσωμεν καί αφέντες τά 
πράγματα νά τρέχωσιν, ώς άτυχώς ετρεχον, έφθάσαμεν επί τέ/νους νά ίδωμεν 
μέ ψυχρόν καί άδιάφορον ομμα κλειόμενοι' τό ελληνικόν ημών Σχολεΐον, άφ\ 
.ού μόλις έπταετίαν έβίωσε, καί μόλις ήρξατο, ει καί μέ αλλαγήν δύω διδα
σκάλων έν ΐφ μεταξύ, ν’ άνταποκρίνηται προς τον σκοπόν τής αυτού συστά- 
σεως" καί εκτοτε, ει καί πολλοί περί αυτού κατά καιρούς έγένοντο λόγοι,

, άπαξ υπό νάρκης καταληφθέντες, δεν ήδυνήθημεν, εΐμή εσχάτως μόλις, περί 
αυτού νά μεριμνήσωμεν.

Άλλα πεμφθήτωσαν έν τοσοΰτφ εις κόρακας αΐ αναμνήσεις λυπηρών πα- 
ρελιθόντων, άφ5 ού σήμερον έχομεν την ευτυχίαν νά ίδωμεν άνοιγομένην τήν 
ήμετέραν ταΰτην άνωτέραν Σχολήν διά τής προσκλήσεως διδασκάλου, περί 
τής ηθικότητας, τής φιλοτιμίας, τού ζήλου καί τής έκπαιδεΰσεως τού όποιου 
περιττόν δλως νά σάς εγγυώμαι, προσόντων έπ'ι τών οποίων έπερειδόμενος, 
έστέ βέβαιοι, δτι ή λογιότης του εσεται Ικανή τήν άποχρώσαν νά δώση .εις 
τήν ήμετέραν νεολαίαν πνευματικήν μόρφωσιν, εάν οΐ μέν γονείς, μή άναι- 
σθητούντες εις τά τής παιδείας καλά, εχωοι τήν αξιέπαινου θέλησιν καί άνευ 
αξιοκατακρίτων άπουσιάσεων διατηρώσι τά τέκνα αύτών σπουδάζοντα έν τή 
υπό1 οιωνούς αισίους άνοιγομένη σήμερον Ελληνική τούτη Σχολή, εν τή 
οποία πρόκειται νά διακούσωσι προς τή προγονική ήμών γλώσση καί 
τήν Γαλλικήν καί “Οθωμανικήν, καί προσέτι δσα άλλα μαθήματα άπαρτί-
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ζουσι την εγκύκλιον παίδευσίν, ήμεΐς δέ μή άπαξιώμεν νά ένθαρρΰνωμεν αεί
ποτε εις τό, όσον κοινωφελές τοσοΰτον και δυσχερές έργον της διδασκαλίας 
την αυτοΰ λογιότητα, καί διηνεκώς μεριμνώμεν οΰχί μόνον περί της διατη- 
ρήσεως ως νΰν έχει, άλλα καί της βαθμιαίας■ βελτιώσει»; τοΰ ανώτερου τού
του εκπαιδευτηρίου, τό όποιον θέλει εισθαι τιμή και της πατρίδος καύχημα,

Ταϋτα, αγαπητοί μου, από τ̂ υχής εύχομαι, καί παρά παντός εΰ φρο- 
νοΰντος πολίτου απεκδέχομαι.. Χαίρων δέ εν ιοσούτφ, κύριοι, χαράν μεγά* 
λην, οτι εφεξής άπαλλάττομιχι της αισχύνης καί τοΰ άνουσίου(;) κόπου του νά 
δικαιολογώ με άλλα άντ’ άλλων ενώπιον των περιέργων καί ενδιαφερομένουν 
αλλοδαπών ομογενών την ελλειψιν ενός τοσοΰτφ αναγκαίου ανώτερου εκπαι
δευτηρίου έν tfj ημετέρα πατρίδι, της οποίας (τό λέγω μετά .βαθύτατης λύ
πης) δεινότατη δυστυχώς είναι, η αμάθεια και άπαιδευσία, πέποιθα επί Κύ
ριον, όστις είναι ή πηγή των φώτων καί ό χορηγός τής σοφίας, οτι δίκαιο- 
τέραν θέλομεν ποιεί εις το έπιόν των τής παιδείας αγαθών έκτίμησιν, καί 
περί τής διαδόσεως αυτής μεριμνώντες, θέλομεν έχει τό θάρρος νά λέγωμεν 
οτι δεν εΐμεθα προγόνων βαρβάρων βάρβαροι απόγονοι, άλλα τών καί μέχρι 
σήμερον επί παιδεία καί άπαραμίλλφ πολιτισμφ κλειξομένων έκείνοιν Έλλη· 
νων, επί καταγωγή εκ τών οποίων δεν αρμόζει παντάπασι νά σεμνΰνηται κοι- 
νωνία μισομαθής καί απαίδευτος. Είθε !».

Έκ τής ευθαρσούς ταΰτης ομιλίας τοΰ Μητροπολίτου Μελετίου Καβά- 
σιλα,ή οποία ήχει ώς κτύπος πελώριας σφυράς επί χαλύβδινου κώδωνος, συμ* 
περαίνομεν πολλά καί δυσάρεστα δχι μόνον ώς προς τό διαφέρον καί την 
προθυμίαν τών κατοίκων τής πόλεως διά την Παιδείαν, αλλά καί ώς πρός 
την τρομεράν εκτασιν τής έπικρατοΰσης άμαθείας, ήπς εξεδηλοΰτο ώς ζωηρά 
άντίδρασις κατά τής λειτουργίας τής έν τή πόλει Ελληνικής Σχολής. ΠοΤος 
δμως είναι ο Ελληνοδιδάσκαλος, επί τοΰ οποίου τοσαΰτας έστήριξεν ελπίδας 
διά την πνευματικήν προκοπήν τοΰ τόπου ό Μητροπολίτης Μελέτιος καί ό 
όποιος εκτός τών εγκυκλίων μαθημάτων άνέλσβε νά διδάξη έν τή νεοδμήτφ 
άνωτέρςι Σχολή καί τά πρώτα στοιχεία τής Γαλλικής καί Τουρκικής γλώσ- 
σης ; Εις τήν έκτεθεΐσαν ομιλίαν ουδόλως γίνεται μνεία τοΰ ονόματος του, 
ουδέ είς τούς κώδηκας αναφέρει αι σχετικόν τι υπό τήν ημερομηνίαν ταυ την. 
“Απομένει νά ύποθέσωμεν οτι οΰιος θά ήτο ό Γεώργιος Κ. Λογοθέτης ή 
Λογοθετίδης, έξ “Ηπείρου, οστις κατά μαρτυρίαν επίσημον τών Κωδήκων 
άνέλαβεν από τοΰ 1869 νά διδάξη εις τήν Ελληνικήν Σχολήν ιής πόλεως 
έκτος τών Ελληνικών καί τά πρωία στοιχεία τής Γαλλικής γλώσσης, ώς 
προϊόντε: .θά ίδωμεν.

Αϊ μετέπειτα δαπάναι τών τριών εκκλησιών τής πόλεως διά τήν συντή- 
ρησιν τών Σχολείων είναι αί κάτωθι :

ΚώδηΗ Β' «Ισολογισμός έσοδο.) ν καί εξόδων τής Ίερας Εκκλησίας τοΰ 
'Αγίου 'Αθανασίου. “Από τής 15ης Μαρτίου τοΰ 1863 μέχρι τής 5ης Ά*
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πριλίου 1869. 1868 οσα έδώκαμεν εις διδάσκαλον Ευάγγελον Μηνιαία 37 
Γρόσ. 3.900»,

Κώδηξ Γ' «αωξσΓ εις μισθούς διδασκάλων Γρ. 4.150, εις επισκευήν 
Σ/αλ είου παθόντος Γρόσ. 2341, 10».

Κοόδηξ Δ' «1855-60 δσα εις μισθούς Διδασκάλων, βαλτών και κρακτών 
όμού Γρο. 26,072».

Κώδηξ Γ' «ςιωξη7 οσα εις επισκευήν τής Σχολής Γρο. 1295,40». .
Φαίνεται, κατά ταύτα, δτι ή κατά τήν Παναγίαν Σχολή ΰπέστη ζημίας, 

αΐτινες έπιδιωρθώθησαν κατά τά έτη 1866 και 1868. Ποΐαι όμως ήσαν αί 
ζημίαι αΰται, άγνοοΰμεν.

Έκ τών μέχρι τού 1688 παρατεθέντων λεπτομερών λογαριασμών κατα
δεικνύεται δα ολόκληρον τό βάρος και τής ΐδρύσετος και τής διατηρήσεως τών 
σχολείων τής πόλεως έβάσταζεν ή Μητρόπόλις μετά τριών εκκλησιών, εκ τών 
προσόδων τών οποίων μέγα διετίθετο μέρος προς τον σκοπόν αύτόν. 3 Αλλά 
τά ούτω συγκενχροΰμενα έσοδα, και /αν ακόμη έδαπανώντο μετ’ έξαιρεπ-κής 
φειδούς, ασφαλώς δεν θά επήρκουν διά τήν όίνετον συντήρησιν και λειτουρ
γίαν τών Σχολείων, τά οποία επί μακρόν ύποτυπωδώς θά έλειτούργουν, άλ" 
λοτε μέν αρμοδίου κτηρίου στερούμενα, άλλοτε δε προσωπικού ικανού και πε
παιδευμένου. Συνεπώς, ούτε εις σχολεία ανώτερου τύπου ήδύναντο νά εξελι- 
χθώσιν, ούτε αρίστων εν πάσι διδασκάλων νά εύμοιρώσιν, ώς ίκανόποιητι- 
κωτέραν τούτων άπαιτούντων αμοιβήν. 'Η δέ λειτουργία των άντιμετωπί- 
ζετο έκ τών ενόντων.

“Επειτα, δεν πρέπει νά λησμονώ μ εν οτι και αί εκκλησία ι τής πόλεως ήτο 
αδύνατον νά παρίδωσι καί τάς ίδικάς τών οικονομικός άνάγκας. Βεβαίως ή 
προσφορά των εις τήν λειτουργίαν τών σχολείων υπήρξε πριοτοφανούς έκτά- 
σεως, ως μαρτυρειται έκ ιών έκτεθένιων* Άλλ3 έν τοσούτφ, δση και άν εγί- 
νέτο χορηγία και δση και αν έπεδεικνύετο καλή διάθεσις, δεν ήτο δυνατόν νά 
εξακολούθηση άνευ σοβαράς βλάβης ή δυσάρεστος αυτή κατάστασις, δοθέν- 
τος μάλιστα δτι, ώς εϊχον περιαχθή τά κοινοτικά πράγματα, ούδεμία έκ τής 
κατευθύνσεως εκείνης βοήθεια ούτε άνεμένετο, ούτε ήδΰνατο νά παρασχεθή.

Τούτο δεν διέλαθε τής προσοχής τού Μητροπολίτου Διονυσίου, *) δ

1) Ό  Διονύσιος ούτος, Χαριτωνίδης έπωνυμούμενος, έξ Άνδριανουπόλεαις τήν 
καταγωγήν έ'λκιυν, άρχιεράτευσεν έν Διδυμοτείχφ από τοΰ 1868 μέχρι τοΰ 1873. Εΐτα 
προήχθη εις τον θρόνον Άδριανουπόλεως, τέλος δέ κατά τό 1877 έγένετο Οικουμενι
κός Πατριάρχης υπό τό δνομα Διονύσιος Ε'.

Ό  τοΰ Διδυμοτείχου Σωφρονίου, άρχιερατεύοντος άπό τοΰ 1873 μέχρι τοΰ 1871, 
Πρωτοσύγκελλος Μακάριος Τανταλίδης Βυζάντιος, γράφει εν τινι τών Κωδήκων ύπό 
ημερομηνίαν 10 Μαιου 1873 : «Τη 1 Μαΐου τοΰ 1873 σωτηρίου έτους Συνοδική δια- 
γνώσει έκπτωτου γενομένου τοΰ Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως κ. Κυρίλλου, ό μέν 
τέως Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Διονύσιος προήχθη εις τον τής ’Λδριανουπόλεως 
Θρόνον, ό δέ Μητροπολίτης Ίκονίοη κ. Σωφρόνιος μετετέθη παμψηφεί είς τον ιερόν
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οποίος διεγνωσε την οργανικήν αιτίαν τής πλημμελούς των σκολείων λειτουρ* 
γίας και έλαβεν τά κάτωθι μέτρα, ώς εκ τοΰ Κώδηκος Η" έξερχομένων εγ
γράφων τής Μητροπόλεως διασώζονται :

«“f* 'Ο Διδυμοτείχου Διονύσιος έπιβεβαιοΐ
Σήμερον τήν 28ην τοΰ αΰτοϋ μηνός και ειους [Σ. Σ. Μαρτίου 1869], 

ημέραν παρασκευήν συνελθόντες εν τη 'Ιερά Μητροπόλει, καθ’ ήμετέραν 
πρόσκλησιν, άπαντες οϊ κύριοι πρόκριτοι καϊ εφοροδημογέροντες και υπό τήν 
ήμετέραν προεδρείαν, συσκέψεως εμβριθούς γενομένης περΐ διατηρήσεως και 
βελτιώσεως τών εκπαιδευτικών καταστημάτων, ένεκρίθη παμψηφεί ή απαραί
τητος ανάγκη συστάσεως έν τή εδρςι τής ήμειέρας επαρχίας κεντρικής Έλλ. 
Σχολής υπό τό ονομα επαρχιακής, έν ή νά φοιτώσιν ανεξαιρέτως άπαντες οϊ 
εκ τής επαρχίας ταυτης έφιέμενοι νά σπουδάσωσι Ελληνικά μαθήματα ώς και 
οϊ άλλαχόθεν προσερχόμενοι, χωρίς νά πληρώνωσι δίδακτρα. Και πρώτον μέν 

. προετάΟη ή συακεψις περί εύρέσεως πόρων διαρκών προς συντήρησιν καί 
αξιοπρεπή διατήρησιν τοιαΰιης Έλλ- Σχολής υπό τήν άμεσον έποπτείαν τής 
συσταθείσης άξιοτίμου εφορίας, καί υπό τήν ήμετέραν "Αρχιερατικήν επιτή* 
ρησιν καί κηδεμονίαν, μετά πολΰωρον δέ καί ώριμον σΰσκεψιν επί τοΰ κε
φαλαίου, ένεκρίθησαν καί παρεδέχθησαν ομοφώνως επί τοΰ παρόντος οϊ έφε- 
ξής'σταθεροί πόροι προς διατήρησιν τής ρηθείσης σχολής, έγχειριζόμενοι τα- 
κτικώς εϊς τους αξιότιμους κυρίους εφόρους, όπως δι” αυτών πληρώνωστ τα
κτ ικώς τους μισθούς τοΰ συστηθησομένου Ελληνοδιδασκάλου καί δαπανώσι 
τά άπαιτοΰμενα εις τήν Σχολήν, ώς καί, διά τήν προμήθειαν των αναγκαίων 
εΐς τήν Σχολήν βιβλίων καί των δωρουμένων τοΐς άπόροις μαθηταϊς* ένεκρί* 
θησαν δηλαδή επί τοΰ παρόντος οϊ εφεξής σταθεροί πόροι.

Α' Ή  ήμετέρα ταπεινότης αΰτοπροαιρέτως προσφέρει έξ ιδίων της έτη- 
σίαν συνεισφοράν γρόσια δΰω χιλιάδας, πληρώνόμενα από τοΰδε τή άξιοτίμφ 
εφορία κατά μήνα ή κατά τριμηνίαν ή καί άπαξ. άριθ. | 2,000.

Β· Ό  κατά καιρόν ηγούμενος τής έν τή κατά τήν ήμετέραν θεόσιυστον 
επαρχίαν ενοριακής 'Ιερά; Μονής τής Δαδιάς, νά προπληρώνη επίσης κατά 
τριμηνίαν ή καθ’ εξαμηνίαν άνά γρόσια τρεις χιλ. έτησίως. άριθ. | 3,000.

Γ Ό  κατά καιρόν ηγούμενος τής 'Ιεράς Μονής Κορνοφωλέας (Σουφλί 
Καρά μπουναρίου) τής υποκείμενης τή έν τω άγιωνύμω ορει ιερά Μονή τών 
Ιβήρων, νά προπληρώνη επίσης τή άξιοτίμφ εφορία: κατά τριμηνίαν ή καθ’ 

εξαμηνίαν γρόσια τρεις χιλιάδας λόγφ δικαιώματος προς ωφέλειαν τών κοι
νών καταστημάτων διά τήν παραχωρουμένην αύτφ άδειαν δπως έχη ταΕει- 
διωτην κατά τήν ήμετέραν επαρχίαν καί εισπράτϊη τά προαιρετικά ελέη τών 
χριστιανών προς ωφέλειαν τής Ίεράς Μονής. άριθ. [ 3,000.

Θρονον Διδυμοτείχου. Οσα δέ επίσημα έίγγραφα έκδίδονταί έν τή ίερα Μητροπόλει 
Διδυμοτείχου έν τή άρχιερατεία τής Α. ·2. καταστρώννυνται άπαραλλάκτως εφεξής 
κατ αΰξοντα αριθμόν εις διηνεκή ενδειξιν καί παράστασιν μόνιμον.
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&' Τό εν Μανδρίτση τής ήμετ. επαρχίας Μετόχιον της εν τφ άγιωνύμφ 
ει ίερας Μονής Μ. Λαύρας, επίσης κατ’ έτος γρόσ. πεντακόσια, άριθ. | 500* 

Ε' Τό ένταΰθά τε και εν Κιρζια Ζαλουφίφ Μετόχιον τής εν τφ αγιω- 
νύμφ ορει ίερας Μονής τυΰ Χελινδαρίου επίσης γρόσια...

ΣΤ' Τό ενταύθα ιερόν Μονίδριον τοΰ Παναγίου τάφου επίσης γροσια 
τετρακόσια. άριθ. ] 400.

Τυχηαά δέ εισοδήματα προς ωφέλειαν-ιών εκπαιδευτικών καταστήματα) ν 
καί ιδίως τής Έλλ. Σχολής ώρισθησαν όμοφώνως τά εξής :

α Τά από εκδόσεω; διαζυγίων ή αφοριστικών κατά τον Πατριαρχικόν 
περί τούτου κανονισμόν.

β" Τά από αρχιερατικός επιβεβαιώσεις επισήμων εγγράφων επίσης. 
Τούτων ούτως εγκριθεντων καί «ποφασισθέντιον παμψηφεί, εγνωμεν κατα- 
στρώσαι αυτά καί εν τφ παρόντι Κώδηκι, ως άξιέπαινον απαρχήν των πρα
κτικών των κυρίων προκρίτων καί των εφοροδημογερόντων, ταΐς ύπογραφαις 
απάντων, καί τή ήμετέριχ αρχιερατική επιβεβαιώσει εις διηνεκή την ενδειξιν».

Διά τής σπουδαίοτάτης χαύτης άποφάσεως ρυθμίζεται τό βασικόν ζή
τημα τής συντηρήσεως καί λειτουργίας των Σχολείων εν Αιδυμοτείχφ, δηλ- 

.-τής οικονομικής τακτοποιήσεως αυτών. 'Ως εκ τούτου ή σχολική Εφορεία δεν 
'αναμένει μόνον τάς έκ των εκκλησιών προσόδους, άλλ3 αποκτά δ,ιά των κα- 
θιερωθέντων φόρων ιδίους πόρους σταθερωτέρους. Χαρακτηριστικόν επίσης 
είναι οτι λαμβάνεται πρόνοια διά την δωρεάν παροχήν βιβλίων εις τούς 
απόρους μαθητάς.

Αί κατά τό έτος 1869 άναφερόμεναι δαπάναι διά τήν συντήρησιν των 
Σχολείων είναι αΐ εξής :

Κώδηξ Γ' «$ωξθ' "Απριλίου στ'— αωο Φεβρουάριου κε' διά πληρωμήν 
άλληλοδιδάκτου γρ. 3.140».

Κώδηξ Λ' «Ισολογισμός τής Τέρας ’Εκκλησίας τοΰ Σωτήρος Χριστού 
τοΰ έτους 1869. ’Από ’Απριλίου 13 ειος Φευρουαρίου 15,’ οσα εις τον διδά
σκαλον Ευάγγελον Σ. Παπαδόπουλον γρ. 2.500, οσα εις χόν επιστάτην τής 
Σχολής γρ. 15.348». Έκ τοΰ αύτοΰ ισολογισμού μανθάνομεν δτι, εκτός τών 
εις χρήμα δωρεών άφιέρωνον καί. καρπούς χάρίν τής Σχολής. Ούτως αναγρά
φεται : «όσα έκ τής πωλήσεως σίτου τής Σχολής γρ. 1.346, οσα εκ τής πω- 
λήσεως οίνου τής Σχολής γρ. 752»,

Κώδηξ Β' «Ισολογισμός τής Τέρας Εκκλησίας τής Μητροπόλεως.Άπο 
’Απριλίου 13 τοΰ 1869 έως Φεβρουάριου 20 τοΰ 1870- “Οσα εις Μυρίκο- 
γλουν διά τήν οικοδομήν τοΰ Σχολείου γρ. 258».

Κατά τό έτος τοΰτο προσλαμβάνεται ως διδάσκαλος ο Γεώργιος Λογο
θέτου, Ήπειρώτης, τοΰ οποίου γίνεται μνεία εις τό κατωτέρω πρακτικόν τοΰ 
Κώδηκος Η' εισερχομένων καί έξερχομένων εγγράφων :

« f  Ό  Διδυμοτείχου Διονύσιος έπιβεβαιοΐ» Σήμερον τήν 29ην τοΰ αύ-
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τοΰ μήνας καί έτους [δηλ. Μαρτίου 1869], ημέραν Κυριακήν, γενικής συνε- 
λέΰσεως συγκροτηθεισης των τε προκρίτων και έφοροδημογερόντων υπό την 
ήμετέραν προεδρείαν, άντικείμενον σπουδαίας συσκέψεως προυτάθη ή ευρε* 
σις καί αποκατάστασις καταλλήλου Ελληνοδιδασκάλου εν τη όμοφώνως έγ-, 
κριθείση Ελληνική Σχολή τη; ίεράς Εκκλησίας τής Παναγίας, ής ή δαπάνη 
προς επισκευήν καί κατασκευήν των άπαιιουμένων χρειωδών ένεκρίθη να 
γίνη έκ του ταμείου τής έφοροδημογεροντίας* μετά εμβριθή και ώριμον σκέ- 
ψιν επί τοϋ σπουδαίου τούτου αντικειμένου, προεαμήθη παντός άλλου καί 
ένεκρίθη νά προσκληθή ό ενταύθα διοίμενων Έλλογιμώτατος κύριος Γεώρ
γιος Κ. Λογοθέτου Ήπειρώτης, · άλλοτε επί πολυετίαν εΰδοκιμως σχολαρχή-- 
σας εν Άδριανουπόλει, δστις καί ώς πατριώτης ενταύθα λογιζόμενος καί έξι- 
διασμένην ιήν πείραν κεκτημένος επί τού διδασκαλικού επαγγέλματος, εθεω·; 
ρήθη παρά πάντων αρμόδιος όπως φέρη το ποθούμενον αποτέλεσμα εις τήν 
ηθικήν μόρφωσιν καί έπίδοσιν τής νεολαίας. Τής προτάσεως ταύτης γενομέ-' 
νης τη έλλογιμότητί του, έπήλθεν ομόφωνος καί ευχάριστος συμφωνία καί' 
όντως εγένετο τό εφεξής συμφο)νητικόν τής άποκαταστάσειως αυτού ώς 'Ελλη
νοδιδασκάλου επί διετίαν. (Σ. Κ. επεται τό συμφωνητικόν).

Ή  Κοινότης Διδυμοτείχου, τη έγκρίσεί τοϋ Σεβασμιωτάτου Γέροντο; 
‘ Αγίου Διδυμοτείχου κυρίου Διονυσίου οίκειαθελώς καί ευχαρίστως συνεφώ* 
νησε διά των προκρίτων καί έφοροδημογερόντων τής πόλεως ταύτης ελληνο
διδάσκαλον εν τφ κατά τήν ενορίαν τής Παναγίας Ελληνική) Έπαρχιακφ. 
Σχολείφ τον εξ ’Ηπείρου ελλόγιμον κύριον Γεώργιον Κ. Λογοθέτην διά δύω 
ετη, από τής σήμερον, επί έτησίω μίσθιο γροσίων δκτω χιλιάδων, άρ. 8.000, 
πληρονομένων άναλόγως κατά μήνα παρά τού ταμείου τής Έφοροδημογε- : 
ροντίας. Χρέος τής ελλογιμότητος του εσεται τό νά παραδίδη τή νεολαία τά . 
εγκύκλια μαθήματα καί ο,τι άλλο συντελεί διά τήν ηθικήν μόρφωσιν και 
πνευματικήν ανάπτυξαν των εμπιστευόμενων ιή ευσυνειδησιςι του μαθητών. 
Ουδεις τών γονέων ή άλλος τις έχει το δικαίωμα νά κάμη παρατήρησιν οΐαν- 
δήποτε τή έλλογιμότητί του δΓ ο,τι ί>ά έγκρίνη πρόσφορα ή αρμόδια διά τήν 
έκπλήρωσιν u7ov χρεών τών μαθητών καί διά τήν άνατιθεμένην αυτφ δ ιοί* 
κησιν τής σχολής* άλλ’ δ,τι αν έχη τις νά παρατήρησή, τό κοινοποιεί τή έφο* 
ροδημογερονιία και δά αυτής τφ Σεβασμιωτάτφ Γέροντι *Αγίφ Λιδυμοτεί- 
χου. Επειδή δέ ή έλλογιμότης του έχει έφέτως μεταξοσκώληκας ενταύθα τε 
καί έν τοΐς πέριξ χωριοις, τφ επιτρέπεται κατά τό διάστημα τών τριών πρώ
των μηνών νά κάμη απουσίας, οσας civ εγκρινη, ωσαύτως δε και κατα το 
έπιόν έτος δυνατοί νά κάμη απουσίας κατα τας δυο τελευταίας περιόδους της 
μεταξοσκωληκοτροφίας, χωρίς νά έλαττωθή κατά τι δ μισθό: του. Καί παΰ-

3

1) Τ-Ι σηροτροφία ήκμαζε μετά την πηλοπλαστικήν τά μέγιστα εν Διδυμοτείχω, 
άπετέλει δέ λίαν προσοδοψόρον άπασχόλησιν δχι μόνον διά τούς κατοίκους τής πό
λεως, αλλά καί ολοκλήρου τής περιοχής.
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ίσις δέ των μαθημάτων κατά το θέρος θά γίνη, οση αν έγκριθή παρά τής 
^Εφοροδημογεροντίας καί τοϋ Σεβασμιτοτάτου ’Αρχιερέως. Εις επιστάτης και 
-ευταξίας εις την σχολήν θά διορισθή από τοϋδε, πληρονόμενος παρά τής Έ - 
φοροδημογεροντίας και ΰπείκων τω διδασκαλφ.

Έπι τοΰτοις εγένοντο δϋω παρόμοια έγγραφα εις ένδειξιν. Έν Δίδυμο™ 
ιΐείχφ rrj q "Απριλίου 1869».
ξ To on ό προσληφθείς Ελληνοδιδάσκαλος ήτο έξέχουσα φυσιογνωμία 
ίμποδεικνυεται και εκ τής κατσχωρίσεως τοϋ συμφωνητικού είς τόν Κώδηκα, 
ί§νφ ετέρου διδασκάλου δεν υπάρχει, αν και ασφαλώς και άλλοι υπηρετούν 
:ε!ς τα σχολεία τής πόλεως, και έκ των ευμενών δ'ρων, των υπέρ αϋτοΰ δια- 
:.τυπωθέντων εις το συμφωνητικόν. "Αλλας πληροφορίας περί αϋτοΰ δεν ήδυ- 
,νήθημεν νά συγκεντρώσωμεν, πλήν τοϋ δτι ασφαλώς θά ένυμφεύθη έν Διδυ- 
.■μοτείχφ. Τοΰτο συνάγομεν έκ τής φράσεως τής πράξετος τής Έφοροδημογε- 
.^οντίας «...και ως πατριώτης ενταύθα λογιζόμενος...». 
δ'.' CH κατά τό επόμενον έτος 1870 δράσις υπέρ των Σχολείων, συμφώνως 
Ιπρός τάς γραπτάς μαρτυρίας, αυξάνει άλματωδώς. 'Ιδρύονται νέα Σχολεία, 
^προσλαμβάνονται vsot διδάσκαλοι, καθιεροϋνται νέαι είσψοραί προς έπιδό- 
;ϊ:ησίν των και γενικώς ή στάθμη τής μαθήσεως καί προόδου ανέρχεται, 
jl· Κώδ. Γ '.  «°Από Μαρτίου μέχρι τέλους ’ Απριλίου.φωο', είς τόν 3Αλλη- 
Αοδιδάσκαλον γρο, 660. "Από 18 ’Απριλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου αωο', 
είς μισθόν διδασκάλου Κων. Παπα Ίωαννοπούλου γρο. 2,250».

Α Κο>δ. Δ'. «1870. Εις 11 μηνιαία Άλληλοδιδάκτου γρο. 2,750». Κατά 
•άό αϋτό έτος άνηγέρθη καί έτέρα "Αλληλοδιδακτική Σχολή εις τήν συνοικίαν 
’.-Καλέ, προς δέ καί διά πρώιην φοράν Παρθεναγωγειον. Τά δ’ έσοδα καί 
Iέξοδα τής οικοδομής αυτών έχουν ώς έξης κατά τ3 αναγραφόμενα είς τόν Κώ- 
*δηκα Δ' :
| « f  Ό  Διδυμοτείχου Διονύσιος επιβέβαιοί.Όσα έξοδα εγειναν διά τήν
|Όικοδομήν τής Κεντρικής Αλληλοδιδακτικής Σχολής και Παρθεναγωγείου : 
^Ααβεϊν Δούναι
|*Απο Ταμεΐον τής Ίερ. Εκκλησίας Χρίστου Διά κερεστέ ξυλικής σανίδια κτλ.
Ι^Από χρήματα προερχόμενα έκ Σαλτηκίου [από διαφόρους γρο. 16,457,35
* . Γρ. 5,300 Είς ήμερομ. ϊουλκέριδων 1,085 12,517,20
|"Από πώλησιν γεννημάτα>ν 1,436 Εις ημερομίσθια ϊουλκέριδων
^Από πώλησιν κρασιού 752 [τοϋ κουτουροϋ εις Παναγιώτην 3,500
;*Απά επίτροπον Άθαν. Ζάμφαν 1,360 Είς 285 όκ. καρφία Φράγκικα 921.15

8,848 34.918,30
Δάνεια από Γιακουπ Άγα 5,000 Είς 1276 ήμερομίσθ. ΙΑμελεδων 6,718
Δάνεια από Νικολάκην Παπάζογλου 8,580 Είς 19,500 κεραμίδια 920
..Δάνεια από τό Ταμεΐον τοϋ Μιναφή 14,000 Είς 26,750 τοΰβλα 1,347,10
’Από χρήματα Σαλτηκίου διά χει- Είς έκτακτα διάφορα έξοδα 1,581,20

. [ρός Αρχιμανδρίτου 3,681 Είς Τσίγκον 130
31,261 10,696,30
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Λαβεΐν Δονναι ; v|ij|

Άπό χρήματα Σάλτηκίου διά χει- Είς 1484 Σακάδες νεροΰ 1,47;
[ρός X " Άποστολάκη 2,601,35 Είς κλείδαριαϊς διόρθωμα 50

Άπό χρήματα Σ άλτη «ίου διά χει- Είς τουγραμματσήν 1,939,20
[ρός Στ, Βλάχογλου 4,568 Είς 7 ί/ ί Σενδοΰκια τζιαμνια 1,025

Άπό συνδρομήν 9,090 Είς 128 ήμερομίσθ. Σουβατζήδων 1,705
Άπό χρήμ. Δημογεροντίας 2,327 6,193.20

18,586.35 Εις αγώγια 2,006
Άπό πώλησιν Τζιάμνα καί πόρτες 206 Είς 1,028 6κ. κετένι 1,51.1
Άπό άσβεστη 211 Είς 352 καντάρια Ασβέστην 3,478
Άπό συνδρομήν Μίλκου Παλτσή 104 Είς αγοράν τοΰ όπισθεν τόπου 1,976
Άπό ετήσιον συνδρομήν προς τήν Είς πέτρας καί Μπογαΐς 129,30

[Δημογερτ. τοΰ Σ. Γέροντος 500 9,122,30
1,021 Είς 12,241 "οκ. Κουρασάνι ί ,8;ϊί'.('ι)

Άπό τούς επιτρόπους έλήφθησαν ετι 1000 Εις 109 Άμαξας χώμα τοΰ Σουβά 5-10,20
Άπό πιολησιν γεννημάτων τοΰ 1870 
’Από Ταμείαν τοΰ Χρίστου X "  Άπο· 

[στολάκην

800 Εις μάρμαρον 
Είς κερπίτσια

1,040 Είς Τέσσαρας 'Αμαξας Άχυργ·

2,840

Προς έξίσωσιν των άνπκρύ

εξήκοντα τέσσαρες χιλιάδες οκτα
κόσια όγδοη κοντά εννέα καί 35/ 4β

62,556,35 EiS Μεντεσέδες 
2 332 30 Είς 2αραπανά

61 889 25 ΕΙς 4 παρά0ωοα σιδηρά
’ ’ Εις Περτέδες των Παραθύριον

Είς Άλτσή καί Μάρμαρον

™ 1,016,39

εξήκοντα τέσσαρες χιλιάδες όπτα- 64,889,25.: 
κόσια όγδοήκοντα εννέα καί aE/ 4t>

Έ ν  Διδυμοτείχιρ τη 31 δεκεμβρίου 1870
έπιςτάτις διμιτριος μιρίκωγλου βεβεώ, X "  νικώλας Δ Βωγιαζογλου,"Αρι

στείδης Γαρίλης βεβεώ, Γιοβάντσος Παντού [γράμματα βουλγαρικά] νικώ- 
λαος πα"σιμεόν, στάΰρις Γ Βλάχογλου, παναγιοπς σταματης βεβεώ, χα"α- 
πουστολις του χριστακι, Α θεωδορου, δράγνης στογιου, πασχάλις πάβλι, χα” 
γιάνις μίχου, διμιτράκις ζάχουγλους.

Ή  δαπάνη κατά ταΰτα τής άνεγέρσεως τής Κεντρικής ’Αλληλοδιδακτι
κής Σχολής καί τοΰ Παρθεναγωγείου άνήλθεν εις 64,889 γρόσια καί 25/40.

Άλλ’ ή δημιουργία νέων Σχολείων είχεν ως συνέπειαν άναγκαίαν καί 
την πρόσληψιν νέου διδακτικού προσωπικού καί συνεπώς πρόσθετον οικονο
μικήν έπιβάρυνσιν. Φαίνεται δέ οτι ή διά τής πράξεως τοΰ 1869 άποφασι* 
σθεΐσα φορολογία δεν άπέδωκε τ’ αναμενόμενα, ,Διά τοΰτο καί προς αντί- 
μετώπισιν τής δημιουργηθείσης καταστάσεως άπεφασίσθη ή λήιΐης νέων 
μέτρων, ώς φαίνεται εκ τής κάτωθι πράξεως τοΰ Κώδηκσς Η'. «Σήμερον 
την Ιδην ’Απριλίου τοΰ 1870οΰ έτους, ημέραν Τετάρτην, γενικής συνε-
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ΐί&ης συγκροτηΟείσης εν τι] ιερά Μητροπόλει υπό την προεδρείων τοΰ 
άσμιωτάτου καί φιλομουποτάτου Μητροπολίτου αγίου Διδυμοτείχου περί 
σεως μονίμων πόρων προς διαρκή καί κατάλληλον διατήρησιν των έκπαι- 

ΐίκών της πόλεως ταυτης καταστημάτων, και ιδίως της εν Διδυμοτείχφ 
τρικής Επαρχιακής Ελληνικής Σχολής, μετά ώριμον καί εμβριθή σΰσ· 
ίν ενεκρίθησαν παμψηφεί τά εξής, εκτός των κατά τό παρελθόν έτος εγ* 
έντων καί κανονισθέντων, καί Ιν τφ Κώδηκι τής ίεράς Μητροπόλεως 

έστρωμενων. Α'. Εις έκαστον συνοικέσιον, εκδιδόμενον παρά τής ίεράς 
Ιίτροπόλεως, νά δίδωνται λόγφ δικαιώματος περί διατηρήσεως τής κεντρί- 

Ιπαρχιακής Ελληνικής Σχολής, είς μέν τά τοΰ Α' γάμου συνοικέσια άνά 
mot 5 πέντε, εις δε τά τοΰ Β' γάμου άνά γρόσια 10 δέκα καί εις τά τοΰ 
άνά γρόσια 15 δεκαπέντε.
ί Β'. Έν καιυω τής εσοδίας των κουκκουλίων, ύποχρεοΰνται οί αγορά· 
ΐε; κουκκουλια Κΰριοι "Εμποροι νά φυλάττωσι τακτικήν σημείωσιν των 

^κκουλίων, τά όποια θά άγοράζωσι, καί νά κρατώσι παρά των πωλουντων 
•κουκκουλια άνά «5» πέντε παράδες την δκάν, λόγφ δικαιώματος των σχο- 
ον, καί τό εϊσπραττόμενον εκ τούτων ποσόν χρηματικόν νά τό παραδί- 
σι εις την Εφορίαν τής Εκπαιδευσεως.
. Γ\ "Απαντες οί κύριοι έμποροι, εντόπιοί τε καί παρεπι.δημοΰντες, ύπο- 
ΰνται νά πληρώνωσιν είς την εφορίαν τής εκπαιδευσεως, λόγφ δικαίώ- 

ος των Σχολείων, άνά «2» δυω γρόσια επί τοίς χιλίοις, δι3 οσας αγοράς 
κάμωσι, κουκκουλίων, γεννημάτων καί εμπορευμάτων εξαγωγής.

: Δ'. Είς δσον κρασί ή ρακήν θά εΐσάγηται εις την πόλιν έξωθεν, νά πλη- 
ν,ωσιν οΐ άγοράξοντες ή φέροντες αυτά έξωθεν, άνά δυω παράδες είς τό με
ν επί τοΰ κρασιού, καί άνά τέσσαρας παράδες είς τό μέιρον επί τής ρακής.· 
: Ε'. Εις έκάστην καταγραφήν προικός καί έπικυρωσιν παρά τής ΐεράς 
τροπόλεως νά λαμβάνωνται, λόγφ δικαιώματος ιών Σχολείων, άνά γρόσια 
πέντε επί τοΐς χιλίοις έπί. τής .αξίας τής προικός. Τό δέ δικαίωμα τοΰτο 

προπληοώνηται πριν ή άπέλθωσιν οί καταγράφοντες την πρόΐκα.
• ΣΤ'. "Εκαστον εσνάφιον, τελούν πανήγυριν καί αρχιερατικήν λειτουρ- 
ν, νά πληρώνη είς την Εφορίαν τής εκπαιδευσεως, λόγφ δικαιώματος 
' Σχολείων, άνά γρόσια «20.» είκοσι.
" Ζ\ Είς εκάσιην των τριών Εκκλησιών τής πόλεως νά κατασκευασθώσι 
ών ειδών σιέφανα, A'. Β'. καί Γ'. βαθμοΰ, καί ύποχρεωτικώς άπαντες οί 
;§ανοΰμενοι νά μεταχειρίζωνται τά σιέφανα ταΰτα καί νά λαμβάνηται 
Φ δικαιώματος τών σχολείων είς μεν τά τοΰ Α* βαθμοΰ γρ. «20» εϊκοσιν, 
δέ τά τοΰ Β' βαθμοΰ γρ. δέκα, είς δέ τοΰ τοΰ Γ' βαθμοΰ γρ. «5» πέντε.

Η'. Παρ’ όλων τών ιερέων τής επαρχίας Διδυμοτείχου τών εχόντων ή 
ιιβανόντων ενορίας, νά λαμβάνωνται, έκτος τοΰ νενομισμένου εμβατοικίου, 

όγφ δ ικαιώματος ιών σχολείων άνά γρόσια «20» είκοσι.

12
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Θ'. Παρά των απερχόμενων χριστιανών εις προσκύνησιν του Παναγί' 
Τάφου, η εις τό 'Άγιον ’Όρος, νά λαμβάνηται τό δικαίωμα ιών σχολεί 
παρά μέν των προσκυνητών τοϋ Παναγίου Τάφου άνά 50—100 πεντήκο\ 
εως εκατόν γρόσια, παρά δέ των προσκυνητών του Αγίου "Ορους άνά 25- 
50.είκοσι πέντε εως,'πεντήκοντα γρόσια.

1\ Κατ’ έτος οΐ κύριοι έφοροι τής έκπαιδεύσεως άνά «6» εξ μέν δ|| 
σκους θά έβγάζωσιν εις την ΐεράν Εκκλησίαν τής Μητροπόλεως, άνά «5ί| 
πέντε δέ εις την Εκκλησίαν τής Παναγίας και άνά «5» πέντε εις τήν Εκ
κλησίαν ιοΰ Σωιήρος Χριστοί προς ωφέλειαν των Σχολείων καί άγοράν ββ 
βλίων διά τούς απόρους μαθητάς, έν ταϊς επισημοτέραις εορταις του έτους,

Τ’ ανωτέρω συζητηθέντα έν Α' και Β' συνελεΰσει γενική, άναγνωσθέντ 
εις επήκοον πάντων και έγκριθέντα και παραδεχθέντα ομοφώνως και πτφ 
ψηφεί, επικυρουνται ταΐς ύπογραφαΐς των υποφαινομένων προϊσταμένων τής 
πόλεως ταΰτης, παρακαλούντων τήν Αυτοί Σεβασμιότητα όπως γνωστοίτοιήτ  ̂
ταίτα τή Μεγάλη τοΰ Χριστοί αγία Εκκλησία και ένεργήση νά Ιπικυραι̂  
θώσι παρά τής ανώτατης "Εκκλησιαστικής Αρχής και περιβληθώσιν οΰτω 
ΐσχΰϊ νόμου άπαραβάτου. Έν Διδυμοτείχφ τή 17 Απριλίου τοΰ 1870 έτουςίί 
Γιοβάντο Πάντσο [γραφή βουλγ]. σταυρις Γ βλάχογλου
Χα"Γιάννης Μίχου 
Χα" Δ Αναγνόστου 
δήμίτριως σταύρι 
Βασίληος Ν. Αλγανάκι 
διμιτράκις ζάχουγλοΰς 
Βασίλειος Ν.. Ζεννής 
Χριστόλουδος Πρωτοψάλτης 
Χ.α"απουστολις 
μιχαλάχις του διαμάντι 
διμιτρος,..

ΧΆικόλας Βώγιατζογλου
μαλεος ράγιου
μοσχος Χ"βϊνέτη
χα"βλάσις χα"γεοργιου
νικολάκυς διμυτριου
Γεώργιος Χ"Βλασίδης
εγο ο βασιλις του χαΆουλιογλου.
Πασχάλης Παύλου·
γριγώρις ευσταθίου
Β, Χ":Νικολάου

Τώνληφθεισών αποφάσεων άντίγραφον υπεβλήθη προς, εγκρισιν εις τ| 
Πατριαρχεΐον Κων)πόλεως, οπερ έξεθεσεν έπ3 αυτών τάς κάτωθι σκέψεις τοΐ̂  

«Γρηγόριος έλέφ Θεοί ’Αρχιεπίσκοπος Κων)λεως Νέας Ρώμης καί Οΐ 
κουμενικός Πατριάρχης. Άριθ. Πρωτ. 2006. Άριθ. Δ. 1439. Τερώτατε Mi|‘ 
τροπολΐτα Διδυμοτείχου, ύπέριιμε καί έξαρχε Ροδόπης, εν άγίω ΙΙνεύματί 
αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητος κύρ Διονύσιε, 
ρις ειη τή αυτής Τερότηη καί ειρήνη παρά Θεοί. Έλάβομεν τό άρτίως σττ 
λεν ήμΐν αδελφικόν αυτής γράμμα, περικλειον και άντίγραφον τοί πρακτικό! 
τών αυτόθι κοινή γνώαη χών Προκρίτων Χριστιανών της γενομένων- διφύ 
τήσεων και τών έξευρεθέντων πόρων προς συντήρησιν τών έν τή πόλει ταύίΐ 
Σχολείων και εϊδομεν τήν άξίωσιν αυτή; και τής τιμιότητάς των, όπως 
κοινή συγκαταθέσει όρισθέντα έπικυρωθώσι και παρ’ ημών, ΐνα ενεργώντ,ι*
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διά·; παντός απαράβατα. Άπαντώντες τοίνυν πληροφσρούμεν αυτή orι διελ- 
θόντες τό ρηθέν πρακτικόν, εί καί εύρομεν λίαν καλά καί επαινετά τα έγ- 
κριθέντα υπέρ τής έκπαιδεύσεως τής αυτόθι ομογενούς νεολαίας, οΰ ενεκα 
καί καχεστέψαμεν τάις πατρικαΐς ημών εύλογίαις ιούς χριστιανούς αυτής διά 
τήν φιλόκαλον προθυμίαν των, άλλ3 ή έκπλήρωσις αυτών παρά τής Εκκλη
σίας ούκ ενεκρίθη Συνοδικώς, καθόσον τοιαύτα και έν ά'λλαις έπαρχίαις άπε- 
φασίσθησαν καί ένηργήθησαν έπιτοπίως μή έπικυρωθέντα παρά τής Εκκλη
σίας, δπως μή φανώσιν επιβλητικά τοΐς χριστιανοίς, οΐτινες χρέος εχουσιν 
απαραίτητον κήδεσθαι καί φροντίζειν διά παντός τής συντηρήσεως ιών Σχο= 
λείων προς έκπαίδευσιν τών ιδίων τέκνων. Δυναται δθεν ή Ίερότης της μετά 
τών προκρίτων χριστιανών της, ώστε περιβληθέντα τή ίσχΰϊ τής έπιτοπίου 
κοινής άποψάσεως καί κατακυρωθέντα ταΐς κοιναϊς ύπογραφαΐς έκαστου συ
στήματος τά έν τφ έπισήμφ πρακτικώ έμπεςκληφθέντα, προνοεΐν και έπιμε- 
ληθήναι όπως ένεργώνται παρά πάντων. Καί ταϋια μέν προς πληροφορίαν 
της.Ή δέ τού Θεοΰ χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετ’ αυτής, αωο' Μαίου β'.

'Ο Κωνσταντινουπόλεως έν ΧΦ αγαπητός αδελφός
Ό  Κυζίκου Νικόδημος έν ΧΦ αγαπητός αδελφός, ό Χαλκιδώνος Γερά

σιμος, ο Δέρκων Νεόφυτος, ο Τορνόβου Γοηγόριος, ο Γρεβενών Γεννάδιος, 
δ Δράμας ’Αγαθάγγελος, ό Σωζοαγ)λεως Προκόπιος, ό Νΰσσης Καλλίνικος».

Κατά ιό αυτό δ’ έτος προσλαμβάνονται καί νέοι διδάσκαλοι, ως μαρτυ- 
ρεΐται εκ τών κάτωθι πράξεων.

«"{* Ό  Διδυμοτείχου Διοντίσιος έπιβεβαιοι : Σήμερον τήν 22αν ’ Ιουνίου, 
έτους 1870 ημέραν Δευτέραν, συνελεΰσεως συγκροτηθείσης ύπό τών υποφαι
νομένων προκρίτων, δημογερόντων καί εφόρων, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Σε
βαστού ημών Άρχιερέως, άντικείμενον σπουδαίας συσκέψεως προετάθη ή εύ· 
ρεσις καί άποκατάστασις καταλλήλου διδασκαλίσσης εις τό εντός τού φρουρίου 
τής; πόλεως Διδυμοτείχου νεόδμητον ΠαρθεναγωγεΤον. Μετ’ εμβριθή καί ώρι
μον σκέψιν επί τοΰ σπουδαίου τούτου αντικειμένου ενεκρίθη νά προσκληθή 
καί σύμφωνηθή ή εκ Κων)πόλεως άρτίως έλθοΰσα ενταύθα προς έπίσκετμιν 
των συγγενών της τελειοδίδακτος τού έν Φαναρίφ Άγιοταφικού παρθεναγω
γείου Κυρία Θωμαΐτζα σίίζυγο; Γεωργίου Πέτρου καταγόμενου εκ Διδυμο
τείχου, ή τις έξιδιασμένην πείραν επί τών χειροτεχνημάτων καί τοΰ διδασκα
λικού επαγγέλματος κεκτημένη, έθεωρήθη παρά πάντων άρμοδία δπως φέρη 
το ποθοΰμενον αποτέλεσμα είς τήν ηθικήν μόρφωσιν καί έκπαίδευσιν τών 
κορασίων τής πόλεως ταυτης. Τής προτάσεως ταυτης γενομένης τή έλλργιμό- 
τητί της, έπήλθεν ομόφωνος καί ευχάριστος συμφωνία καί ούτως έγένετο ιό 
εφεξής συμφωνητικόν τής άποκαταστάσεως αυτής ως διδασκαλίσσης επί διετίαν, 
νικολακις διμυτριου Β: X": Νικολάου
X" νικολακις Βωγιαζώγλους σταυρις Γ. βλάχογλου
Βασίλειος Ν. Ζεννής δημητρηως σταυρι
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Βασιληος Ν. Άλγανάκι Χριστόδουλος Πρωτοψάλτης
Γιοβάντσο ΓΙάντσο [βουλγαριστι] Χα"γιανις του μιχου
X" Δ. ’Αναγνώστου διμιτράκις ζάχουγλους».

Εΐτα ακολουθεί το συμφωνητικόν, έχον οΰτω : « Ή  κοινότης Αιΐ 
χου ifj εγκρίσει τον Σφασμιωτάτον Γέροντας 'Αγίου Διδυμοτείχου Κυρίο 
Διονυσίου, οΐκειοθελώς καί ευχαρίστως συνεφώνησε διά των προκρίτων 
μογερόντων καί εφόρων της πόλεως ταΰτης διδασκάλισσαν εις to εντός τού 
φρουρίου της πόλεως νεόδμητο ν παρ9εναγωγεΐον την εκ Κων)πόλεως ΚυρίΰΥ> 
Θωμαΐχζαν σύζυγον Γεωργίου Πέτρου διά δυο ετη, άρχομένης της συμφω-ΐ 
νίας από α' ϊ̂ του προσεχούς Αύγουστου επί ετησίφ μισθφ γροσίων πέντε χΐ*? 
λιάδών Άριθ. 5.000, πληοονομένων κατά μήνα παρά τού Ταμείου της έφο· 
ρείας των εκπαιδευτικών καταστημάτων, παραχωρουμένου παρά της κοινότη*] 
τος καί οικήματος διά την κατοικίαν της δωρεάν. Χρέος τής έλλογιμότητό'· 
της εσεται νά παραδίδη ανελλιπώς εις τά κοράσια τής πόλεως ταΰτης τά εγ
κύκλια ελληνικά μαθήματα, χειροτεχνήματα καί την αλληλοδιδακτικήν μέδο», 
δον, καί ό,τι άλλο συντελεί εις την ηθικήν μόρφωσιν καί πνευματικήν άνά· 
πτυξιν των εμπιστευόμενων τή ελλογιμότηιί της μαθητριών. Ούδεΐς των γο
νέων ή άλλος τις εχει to δικαίωμα νά κάμη εις αυτήν παρατήρησιν οϊανδή·; 
ποτέ δι’ δ,τι θά εγκρινη πρόσφορον ή αρμόδιον διά τήν έκπλήρωσιν τώ 
χρεών των μαθητριών, καί διά τήν άνατιθεμένην αυτή διοίκησιν τής σχολής 
άλλ’ δ,τι άν έχη τις νά παρατηρήση, θέλει τό κοινοποιεί τή εντίμφ έφορίοι 
καί δΓ αυτής τφ Σεβασμμοτάτφ Γέροντι 'Αγίφ Διδυμοτείχου. Έπί τούτοις 
έγένοντο δυο παρόμοια έγγραφα εις ένδειζιν.

Έν Λιδυμοτείχφ τή 22 Ιουνίου 1870
νικολάκις διμυτριου 
X "  νικολάκις Βωγιαζωγλους 
Βασίλειος Ν. Ζεννής 
Βασίληος Ν. *Αλγανάκι 
Γιοβάντσο ΓΙάντσο [βουλγαριστι] 
Χα" Δ. ’Αναγνώστου

Β; X "  Νικολάου ' 
σταύρις Γ βλάχογλου 
δημήτρηως σταυρη 
Χριστόδουλος Πρωτοψάλτης 
Χα" γιάνις χου μιχου 
διμιτράκις ζάχουγλους».

Εϊς τον αυτόν Κώδηκα εΰοίσκομεν κατεστρωμενην καί τήν κάτωθι πρά; 
ξιν τοποΟετήσεως Σχολικών ’ Εφόρων :

«φ Ό  Διδυμοτείχου Διονύσιος επιβέβαιοί : Θεωρηθέντων σήμερον τώ 
λογαριασμών τής πρωτοσυγκελίας, άφορόντων τάς προσόδους των ενταϋ 
σχολείων-καί άποσυρδέντων των άχρι τοΰδε έφόροίν, κοινή γνώμη, άποφιί 
σει καί εκλογή έξελέγησαν διά το. νέον ελευσόμενον έτος έφοροι των εκπαΐ' 
δεητικών καταστημάτων οί κύριοι Δημήτριος Ζάχογλους, Βασίλειος Ν. 
γιαννάκης καί Δημήτριος Μηρίκογλους, πρόεδρος δέ τής εφορίας ταυτής 
"Αρχιμανδρίτης κύριος Προκόπιος.’ Εν Λιδυμοτείχφ τή 18η Δεκεμβρίου 1870 
νίκολάκυς διμυτρί Γιοβάντσο Πάντσο [βουλγαριστι]

Γ·ί}((

Λλ·
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νικόλας Δ Βωγιαζόγλου 
αΰρις Γ βλάχογλου 

ριγωρις εΰσταθίου 
γιανις μίχου 

χόλαος πα"σιμεόν 
ο δραγοης του στουγιου

μοσχος Χ"βινετι μαρτη[:] 
νικολάκις το|ΰ] αργιριίου] 
Χριστόδουλος Πρωτοψάλτη: 
θανάσης του διμου 
μαλεος ραγιο μάρχης 
Γεώργιος X" Βλάσιος».

Γ|χ,αλακι[ς] πριοτέδικος
Οϊ θεωρηθέντες λογαριασμοί τής Πρωτοσυγγελίας, περί ών αναφέρει ή 

ανωτέρω πράξις, εχουσιν οΰτω :
« f  Ό  Διδυμοτείχου Διονύσιος επιβεβαιοΐ : 5Ισολογισμός τής διαχειρί* 

σεως εσόδων τε κα'ι εξόδων τής Πρωτοσυγκελίας Διδυμοτείχου υπό Άρχιμαν- 
δοίτου Προκοπίου, άρχόμενος από 9ης ’ Ιουνίου μέχρι 31ης Δεκεμβρ. J870. 
Ασβεϊν Δονναι

Γρ. πρ. Γρ. πρ.
iSirot παρά τοϋ Άρχιδ. ’Ανθίμου 188 δσα είς Αλέξανδρον παιδονόμον 216 80

όσα είς τον I1. Κ. Λογοθετίδην 539211§σα. από Ήγουμέν. Μοναστηρίων 2065 
|ίοσα από διαλ. άρραβ. καί διαζάγ. 2795 

Ί^σα από πωλητήρια καί μαρτυρικά 952 
ί0βα από πανηγύρεις έσναφίων 85
|$σα από έμβατοίκια ιερέων 1050
4δσα από συνοικέσια 1850
/οσα από έτησίαν συνδρ/Αρχιερέως 2000

δσα είς τήν διδαάκάλισσαν 2110
δσα είς τον Σταύρον Δημητρίου 150 
οσα είς έξοδα τής Πρωτοσυγκελίας 5-4 30

8011 20

δσα είς έξίσωσιν των αντίκρυ 3068 35
I? 11.110; 15 11.110: 15

ΈθεωρήΟη τή 18η Δεκεμβρίου τοϋ 1870 έτους εν Διδυμότειχό). Ό  τής 
/Αϊτού Σεβασμ ιότητος ’ Αρχιμανδρίτης Προκόπιος.

ΐΐ&" νικόλας Βωγιαζόγλου 
|;'ρταυρις Γ Βλάχογλου 
|γριγόρις εΰσταθίου 
j -νικώλαος πα"σιμεόν 
^Γιοβάντσο Πάντσο [βουλγαριστι] 
/Βασίλειος Ν. Αλγανάκι 
ίΧρισιόδουλος Πρωτοψάλτης 
..Γεώργιος Χ"Βλάσιος 
,νικολακι[ς] μουμιζις

νικολακυς διμυτριου 
Χ"γιάνις τό[ΰ] μιχου 
δραγόης τοΰ στουτζου 
μιχαλακι[ς] πρωτεδικος 
διμιτράκις ζάχουγλους 
μαλέος ράγιου μάρτης 
μόσχος Χ"Βινεπ μαρτις 
ΐίανασης του δήμου 
διμίτρίως σταΰρι».

’Αλλά καί «ΐ εκκλησίαι τής πόλεως προσέφερον εις σ.υντήρησιν των Σχο- 
/ λείων αυτής, συμφώνως προς έν τοις οικείοις Κώδηξι λογαριασμούς.

Κώδηξ Γ' « ’Από Μαρτίου μέχρι τέλους ’ Απριλίου, αωο εις τον Άλλη- 
λοδιδάσκαλον Γροσ. 660. Άπό 18 ’Απριλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου εις 
μισθόν διδασκάλου Κων. Παπα’Ιωαννοποόλου Γρ. 2,250».

Κώδηξ Δ' «1870. Εις μισθόν Άλληλοδιδάκτου Γρ. 2,750».
Κατά ΐό επόμενον έτος φαίνεται δτι έδημιουργήθη ζήτημα μεταξύ τοΰ 

Ελληνοδιδασκάλου Γεωργίου ΛογοΟετίδου και τής Έφοροδημογεροντίας,
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προελθόν αφ3 ενός μέν λόγφ εξωσχολικής επαγγελματικής απασχολήσεως του 
Ελληνοδιδασκάλου, άψ5 ετέρου δέ λόγφ άξιώσεως αυτοΰ δπως συν τή προ
σθήκη και τρίτης τάΕεως εΐς την “Αστικήν Σχολήν προσληφθή βοηθός αώ
του, άμειβόμενος οχι έκ περικοπής του μισθού του, αλλ’ έκ των εσόδων τής 
Εφορείας- Εντεύθεν προέκυψαν προστριβαί, προς διομάλυνσιν των οποίων 
συνεκροτήθη σΰσκεψις έν τή Μητροπόλει, ως αναφέρει ή σχετική πράξις, 
καταστρωθεΐσα έν τω Κώδηκι Ζ" εισερχομένων και έξερχομένων.

«Την 'Υμετέραν Σεβασμιότητα υΐϊκώς προσκυνοϋντες εύλαβώς κατασπα- 
ζόμεθα τήν αγίαν αυτής δεξιάν. Γενικής συνελεΰσεως συγκροιηθείσης σήμε
ρον έν τή "Ιεροί Μητροπόλει των προκρίτων, εφόρων, δημογερόντων και 
προϊσταμένων τών συνοικιών τής πόλεως,ταΰτης υπό τήν προεδρείαν του επι
τρόπου τής *Υμ. Σεβασμιότητος "Αγίου “Αρχιμανδρίτου Κυρίου Προκοπίου, 
επειδή προσεγγίζει ήδη ή λήξις τής προθεσμίας του.συμφωνητικού τοΰ Ε λ
ληνοδιδασκάλου ημών Κυρίου Γ. Λογοθετίδου, εδέησεν δπως άπευθυνθώσιν 
αυτφ παρατηρήσεις τινες γνωστοί και τή 'Υμετέρα Σεβασμιότητι., περί πα* 
ραιτήσεως δηλονότι αυτοΰ από τών διαφορών άλλων ασχολιών του καί απλώς 
ένασχολήσεώς του εΐς τά διδακτικά καθήκοντά του, και επειδή ή Ελλόγιμό- 
της του άπαντών δεν παραδέχεται ποσώς τήν από τών ειρημένων ασχολιών 
παραίτησίν του, ως ουδόλως ένεκα τούτων παρεκτρεπόμενος τών διδακτικών 
αυτοΰ καθηκόντων, καί ένεκα τής, ώς εκ τής άχρι τοΰδε γενομένης τών μα
θητών προόδου, αΰξήσεως τών διίο τάξεων εις τρεις, λέγει ρτι προς δφελος 
τών μαθητών μετά έξ μήνας υπάρχει απόλυτος ανάγκη καί ύποδιθασκάλου, 
τούτου ένεκα προετάθη αΰτφ προς διατήρησιν τοΰ ΰποδιδασκάλου μικρά τις 
τοΰ μισθοΰ αυτοΰ έλάττωσις, δπερ επίσης ουδόλως παρεδέχθη, υποσχόμενος 
μόνον οτι θέλει εξακολουθήσει έπι τώ ίδίφ μισθώ διδάσκουν δπως και μέχρι 
τοΰδε και Ικτελών ανελλιπώς τά τής διδασκαλίας καθήκοντα. Δηλοποιοΰντες 
τοίνυν τάς όμοφώνως γενομένας συζητήσεις ημών ταΰτας, έξαιτούμεθα θερ
μώς και τής ύμετέρας Πατρικής περί τοΰ έν λόγφ αντικειμένου γνώμης, και 
διατελοΰμεν μετά βαθύτατου σεβασμοΰ. '

Έν Διδυμοτείχω τή 21η Φεβρουάριου 1871
Τής 'Υμετέρας προσκυνητής ημών Σεβασμιότητος, Νικολάκης Δημη* 

τρίου, Χ"Νικολ Βογιατζόγλους, Σταύρος Βλάχογ?μ)υς, Νικόλαος Π"Σιμεών, 
Χ'Έιάννης Μίχου, Βασίλειος Άλγιανάκης, Γεώργιος 'Χ"Βλ«σΐδης, Δημή- 
τριος Θεοδώρου, Χ"Δημήτριος ’Αναγνώστου, Χ'” Απόστολος, Χριστόδουλος 
Πρωτοψάλτης, X"Παναγιώτης Σταμάτη, Δημήτριος Ζάχογλους, Μαλέος Ρά- 
γιου, Γιοβάνιζιος Πάντζιου, Μιχαλάκης ΓΙέγιου, Γρηγόριος Ευσταθίου, 
Δράγνης, Πασχάλης Παύλου; Χ"Μιχαή Χ"Στέργιου».

Ποΐαι αΐ άσχολίαί τοΰ Ελληνοδιδασκάλου, δεν άναφέροντιχι ενταύθα, 
καθ’ ο γνωσταί εΐς τούς Έφοροδημογέροντας καί τον Μητροπολίτην. Προ
φανώς υπαινίσσονται τό γεγονός δτι οΰτος, ώς εν τοΤς πρόσθεν εϊδομεν,



*Η παιδεία έν Διδυμοτείχου κατά τήν τουρκοκρατίαν 183

'ήσχολεΐτο μέ τήν μεταξοσκωληκοτροφίαν «αι ασφαλώς και με τήν παθαισιν 
τών κουκκουλίων. Χαρακτηριστική δμιος είναι ή έπέμβασις τών Έφοοοδημο- 
-;γερόντων εΐς τά τοΰ Σχολείου και ή άγρυπνος παρακολούθησις τών εν αΰτφ 
τελούμενων, δχι τόσον από άπόψεως παιδαγωγικής, δσον από άπόψεως εΰρ,ύ· 
θμου αυτοΰ λειτουργίας. Και τοΰτο σημαίνει οτι ή Σχολική Εφορεία κατά 

,άοΰ: χρόνους εκείνους ήτο ζώσα δΰναμις, κινούσα τό Σχολεΐον καιεκπροσω-, 
γτοΰσα τό ζωηρόν ενδιαφέρον τοΰ λαοΰ διά τά έν αΰτφ συμβαίνοντα και δεν 
.ήτο νεκρός οργανισμός, στολίζων διά τών υπογραφών του τάς διαφόρους 
ν&ποφάσεις τών διαφόρων Διευθυντών τών Σχολείων, ω: σήμερον κατήντη- 
:σεν. 'Εντερα σπουδαία πληροφορία είναι ότι κατά τό 1871 προσετέθη και 
τρίτη τάξις εΐς τήν “Αστικήν Σχολήν τής πόλεως και παρέστη ανάγκη προ- 
,',σλήψεως ύποδιδασκάλου. Ή  έκζητηθεΐσα έπέμβασις τοΰ Μητροπολίτου φαί- 
'νεται ότι έσχεν ευνοϊκόν αποτέλεσμα, άν κοίνωμεν έκ τοΰ κατωτέρω συμφαι- 
.νητικοΰ μεταξύ τών κατοίκων καί τοΰ Γ. Λογοθετίδου :

«Διά τοΰ παρόντος συμφωνητικοΰ εγγράφου γίνεται δήλον οτι ή κοινό- 
■της Διδυμοτείχου, τή έγκρίσει τοΰ Σεβασμιωτάτου Γέροντος αγίου Διδυμοτεί
χου Κυρίου Διονυσίου, εΰχαρίσκος συνεφώνησεν Ελληνοδιδάσκαλον τής πό
λεως ταύτης τον “Ελλόγιμον Κύριον Γεώργιον Κ. Δογοθετίδην Ήπειρώτην 

ίέπΐ εν έτος από “Απριλίου αη? τοΰ 1871 εως “Απριλίου α' τοΰ 1872 επί έτη-'· 
σίφ μισθώ γροσίων 7200 επτά χιλιάδων καί διακοσίων πληροθησομένων άνα- 
λόγως κατά μήνα άνά γρόσια 600 εξακόσια. Χρέος τής ελλογιμότητός του 

. εσεται τό διδάξαι ακριβώς τήν νεολαίαν τά εγκύκλια μαθήματα και άρχάς 
τής Γαλλικής γλώσσης και ό,τι άπαιτοΰσιν αΐ δυνάμεις τών μαθητών και κυ
ρίως τήν χρηστοήθειαν, φιλοτιμούμενος παντΐ σθένει υπέρ τής πνευματικής 
άναπτύξεως και εθνικής διαπλάσεω; τής εμπιστευόμενης τή ευσυνειδησία 

..του νεολαίας, συμμορφούμενος μετά έγκρινόμενα παρά τής συσταθησομένης 
εφορίας, έκτελών άπαραβάτως ιά διδασκαλικά του χρέη και καθήκοντα και 
-εΐς οΰδέν ειερον εργον ασχολούμενος, μηδέ άπούσιάζων ποιέ τής Σχολής 
κατά τάς προσδιωρισμένας ώρας τών παραδόσεων. Εΐς επιστάτης τής Σχο
λής θέλει διορισθή πληρονόμενος παρά τοΰ Ταμείου τής έκπαιδεύσεως. Εΐς 
ένδειξιν τούτων έγενετό τό παρόν εις διπλοΰν.

Έν Διδυμοτείχφ τή αΐΐ “Απριλίου 1871 
Γεωργ. Βλάχογλους βεβαιώτά άνωθεν Μόσχος X" Βενέτης
..Μιχαλάκης Διαμαντή 
■ Χ'Τιάννης Μίχου 
X " Ν. Βογιατζόγλους 
Βασίλειος Ν. Άλγιανάκης 

■Βασίλειος Ν. Τζανής 
Δημήτριος Σταύρου 
Δημήτριος Θεοδώρου

Μαλέος Ράγιου 
Δημητράκης Ζάχογλους 
Γρηγόριος Ευσταθίου 
X "  Δημήτριος Αναγνώστου 
Γεώργιος X "  Βλασίδης 
X 'e Απόστολος 
Δράγνης
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Χριστόδουλος Πρωτοψάλτης ΙΙασχάλης Παΰλου
Ευστάθιος Καβάσιλας Χρηστός πα" Λάμπου»
Νικόλαος πα"Σιμεών

Αΐ κατά τό έτος 1871 δαπάναι προς συντήρησιν των Σχολείων, αΐ κα* 
ταβληθεΐσαι υπό των εκκλησιών, είναι αΐ έξης :

Κώδηξ Γ' «οιωοαί. διάφορα έξοδα εκκλησίας και σχολείου γρο. 1229,45 
επισκευή εκκλησίας καί σχολείου γρο. 215, μισθός διδασκάλου Κων)τίνου 
γρο. 3,600». Επειδή ο Κώδηξ Γ' περιλαμβάνει τά έξοδα, τά γινόμενα υπό 
της εκκλησιαστής Παναγίας, έπεχαι δτι τά της επισκευής άναφέρονται εις τήν 
κατά τήν συνοικίαν τής Παναγίας λειτουργοΰσης "Αλληλοδιδακτικής Σχολής, 

Κώδηξ Δ', «Ίχωοα' εις μισθόν άλληλοδιδάκτου γρο. 3,000».
Σοβαράν ώθησιν εις τήν ετι περαιτέρο.) άνάπτυξιν τής Παιδείας έδωσε 

κατά τα ετη ταύτα καί ή τό τρίτον άνάρρήσις εις τόν Πατριαρχικόν θρόνον 
τοΰ Πατρ. "Ανθίμου, άποστείλαντος τήν κατωτέρω εμπνευσμένην εγκύκλιον.

«ά* ’Άνθιμος ελέη) Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώ
μης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Τερώτατε Μητροπολιτα Διδυμοτείχου, 
ΰπέρτιμε καί έξαρχε πάσης Ροδόπης εν άγίφ Πνεΰματι αδελφέ καί συλλ,ει* 
τουργέ τής ημών Μετριότητας, κυρ Διονύσιε' χάρις ειη ΐή αυτής Τερότητι 
καί ειρήνη παρά Θεοϋ. Μεταξύ τών πρώτων καί σπουδαιότερων μελημάτων, 
τά οποία κυριωτέρως επασχολούσι τήν προσοχήν καί τήν διάνοιαν ημών, 
άναλαβόντων, θείφ έλέει, καί τρίτον ήδη τήν ποιμαντορίαν τοΰ ορθοδόξου 
πληρώματος, υπάρχει όμολογουμένως ή ηθική μόρφωσις καί έν· παιδείφ καί 
νουθεσία Κυρίου διάπλασις τής ευσεβούς ημών νεολαίας1 πρόδηλον γάρ on. 
τά διαυγή καί καθαρά τής παιδείας νάματα, εύμεθόδως διοχετευόμενα είς τάς 
άπαλάς -αυτής ψυχάς, βλαστάνουσι καί ζωογονονσι καί μεγαλΰνουσι τό ύψί* 
κορμον τοΰτο τής εύσεβείας καί ηθικής άναγεννήσεως δένδρον, έξ ού άφθο- 
νος καί γλυκύς καί ωραίος άποφέρεται ό τών γραμμάτων καρπός, δ άνυψών 
τόν νοϋν εις τήν λατρείαν τοΰ πανσόφου Δημιουργού καί εΐς τήν έπίγνωσιν 
τοΰ καθήκοντος τής προς αυτόν καί προς τόν πλησίον αγάπης, τών δυο τού
των τοΰ τε θείου καί τοΰ προφητικού νόμου θεμελιωδών αρχών, έν αις άρι- 
δήλως εποικοδομειται ή ευημερία τοΰ ανθρώπου καί δ υψηλός αυτού προο
ρισμός. Τοΰ τιμαλφούς τούτου καί θεοδώρητου τής παιδείας καί τής χριστια
νικής αγωγής χρήματος τήν διάδοσιν προς τήν καθ’ γ}μάς ορθόδοξον νεο
λαίαν ουδέποτε επαύσατο δραστηρίως ενεργούσα καί μετά θερμού ζήλου συ
νιστώσα ή Αγία τοΰ Χριστού’ Εκκλησία προς τούς κατά τόπους Αγίους Α ρ 
χιερείς, ως εμπιστευόμενους παρά τής ανώτατης Θείας ΙΙρονοίας τήν οικοδο
μήν τών ψυχών τών υπό τήν πνευματικήν αυτών έπίσκεψιν διαχελούντων Χρι-  ̂
στιανών, καί εύθυνομένους ενώπιον αυτής υπέρ τής σωτηρίας α,ύτών. ’Ένθεν 
τοι καί ημείς υπό τής συναισθήσεως ιού {ψηλού τούτου καθήκοντος όρμώ- 
μενοι, εγνο)μεν διευθύναι καί τή αυτής Τερότητι τήν παρούσαν Εκκλησία-
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ίϊΐκήν ημών επιστολήν, Si’ ή: εντελλόμεθα αυτή τε και πάσιν ύμίν τοΐς προϊ- 
ήταμένοις και προκρίτοις τής επαρχίας ταύτης, όπως κατά τό επικείμενον 
5μΐν ιερόν και απαραίτητον καθήκον, συντονωτέραν έπιστήσαντες τήν προ

σοχήν υμών και επιμέλειαν υπέρ τοΰ φωτισμού καί τής βασιμωτέρας κατά 
ίΐοπους διαδόσεως τής παιδείας, δπου μέν ουδόλως ΰπάρχουσι σχολεία, φοον* 
|τίσητε παντι σθένει περί τής συστάσεως τοιούτων προς διδασκαλίαν τών 
χριστιανικών παίδων άμφοιέρων τών φυλών, δπου δέ ύπάρχόυσι, προνοη- 

Ι̂ ητε περί τής αύξήσεως κα) βελτιώσεως αυτών διά τής από κοινής συνδρο
μής, προμήθειας και έξάσφαλίσεως πόρων διαρκών καί τής αποκαταστάσεις 
§ν αύτοΐς διδασκάλων έξ επαγγέλματος, δεδοκιμασμένων επί χρηστοΐς ήθε- 

fiiiv, εΰσεί3εία τε καί ίκανότητι, καί έφωδιασμένων διά διπλ»)μάτων καί αλ- 
fa>v συστατικών εγγράφων, δηλωτικών τής συστηματικής αυτών παιδείας 

ράί τή; ευδοκιμήσει»:: έν χή έΕαοκήσει τοΰ διδασκαλικού αυτών επάγγελμά* 
||ός. Έν ταις κυριωτέραις δέ καί έπισημοτέραις πάλεσι, ταΐς άκμαζούσαις επί 
ife έμπορικφ πλούΐφ καί κοινωνία πολυπληθέστερα καί συγκριτικιώς ύπερε- 
χοΰση τών άλλων ώς προς τήν διανοητικήν ανάπτυξιν, μείζων καταβληθή 
'άπό κοινού ή προσπάθεια εις σύστασι,ν λυκείων καί γυμνασίων καί παρθε
ναγωγείων, έντελέστερον κατηρτισμένων, καί ύπό εφορίας άνδρών ζηλωτών 
ml φιλομουσων διακυβερνωμένων, καί εποπτευόμενων ενδελεχώς υπό τοΰ 

!|ίάτά τόπον ’Λρχιερέως, δπως έκπληρώται πιστώς και επωφελώς ό σκοπός 
τής τούτων συστάσεως. Επειδή δέ έκ πείρας άποδέδεικται, οτι ή Τουρκική, 
ώς γλώσσα τοΰ Κράτους, ύπό τήν προστασίαν τοΰ οποίου ζώμεν, παντοίας 
Παρέχει τάς ώφελείας προς πάσας έν γένει τάς τάξεις τής κοινωνίας ημών, 
^έωροΰμεν έπάναγκες ίνα εϊσαχθή εις τά κεντρικά εκπαιδευτήρια, ταττομένη 
Ιεταξύ τών άλλων γλωσσών ώς υποχρεωτική προς έκμάθησιν. Ταΰτα έκ πρό

σθιας ημών αξιόχρεου Εκκλησιαστικής προαγόμεθα συστήσαι τή τε αυτής 
Ιίερότητι καί ύμιν τοΐς προκρίτοις χριστιανοί: τής επαρχίας ταύτης, μηδό
λως άμφιβάλλοντες οτι καθ’ ον διατρέφετε αξιέπαινου ζήλον υπέρ τής προό

δου- καί τοΰ φωτισμού τής φιλομαθούς νεολαίας, ένθαρρυνόμενοι καί παρα- 
ήειγματιζόμενοι ύπό τής Σεβαστής ημών Κυβερνήσεως, τής ανενδότους με
ριμνώ σης ύπέρ τής ηθικής μορφώσεως καί έκπαιδεύσεως τών ύπό τήν άμφι- 
λα.φή αυτής σκιάν διατελούντων πιστών αυτής-ύπηκόων παντός έθνους καί 

ίσκεύματος, έπιδοθήσεσθε έν αύταπαρνήσει είς ιό μέγα μέν καί δυσχερές, 
πλήν καί κοινωφελές έργον, περί οΰ προείρηται, επί τή άδιστάκτφ πεποιθή- 

,-σει ότι, προς τή άϊδίφ ευγνωμοσύνη τής παρούσης τε καί χής έπερχομένης 
γενεά:, έιρελκύσητε έαυτοις καί τήν υψηλήν εύαρέσκειαν τής Αύτοκρατορικής 
Κυβερνήσεως καί τάς άμοιβάς άπειροπλασίους παρά τοΰ μισθαποδότου Θεοΰ, 
ούή χάρις καί τό έλεος εΐη μετά τής αυτής Τερότητος. αοοοα' ’Οκτωβρίου ιη\ 

f  Ό  Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστφ αγαπητός αδελφός, ο Ήρακλέΐας 
ίΐανάρετος, ό Νικομήδειας Διονύσιος, ο Νίκαιας Ίωαννίκιος, ό Ταρνόβου
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Γρηγόριος, ό Διδυμοτείχου Διονύσιος, ό Δράμας’Αγαθάγγελος, 6 Άγχιάλου 
Βασίλειος, δ Σωζοαγαθουπόλεως Προκόπιος, ο Νΰσσης Καλλίνικος».

Διά ιό έτος 1871 εχημεν και την κάτωθι πραςιν άποκαταστάσεως σχο
λικών εφόρων εκ τοΰ Κώδηκος Ζ' εισερχόμενων και έΕερχομένων εγγράφων : 
«Θεωρηθέντων σήμερον ιών λογαριασμών τής Πρωτοσυγκελίας άφορώντων 
τάς προσόδους και δαπάνας τών ενταύθα Σχολείων καί άποσυρθέντων των 
άχρι τοϋδε εφόρων, κοινή γνώμη, αποφάσει και εκλογή εξελέγησαν διά τό 
προσεχές έτος έφοροι τών Εκπαιδευτικών Καταστημάτων οι κύριοι Δημή- 
τριος Σ. Μηρίκογλους, Σταύρος Γ. Βλάχογλους καί X "  Χρηστός, Χ'Ύιάν* 
νης, πρόεδρος δέ τής Εφορίας ταυτης δ ’Αρχιερατικός Επίτροπος ’Αρχι
μανδρίτης Προκόπιος. Έν Διδυμοτείχφ τή 29η ’Οκτωβρίου 1871.
Χ"νικόλας Βωγιαζόγλους νικολακις διμυτριου
Γιοβάντσιος Πάντσου μιχαλακις πεγιουγλου
μαλέος ράγιος εγοο δραγνης βεβονου
μόσχος Χ'βινέτι νικόλαος ποά'σιμεον
διμιτράκις ζάχογλους X" Δ. 'Αναγνόστου
νικολακις μομτζις Πασχαλη Πάβλι».

Οΐ εν έν λόγφ σχολικοί έφοροι διορίζονται διά τό έτος 1872. Οί δέ λο
γαριασμοί, περί ών γίνεται ανωτέρω λόγος, έχουσιν οΰτω, συμφώνως προς 
τον αυτόν Κώδηκα. «Γενικός ισολογισμός τών προσόδων καί δαπανών τής 
Πρωτοσυγκελίας Διδυμοτείχου άρχόμενος από τής 1ης ’ Ιανουάριου καί Ιψ 
γων τή 31η Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1872.
Ααβεϊν Δούναι

Γρ. πρ. Γρ. πρ·
’Από περίσσευμα τοΰ περυσινοΰ Εις σχέδια χειροτεχνημ. έκ Κων-

ΰπολογισμοϋ 3068 35 στανηνουπόλεως 301 15
23 Δεκεμ. 1870 άπό άδειαν περιο- ΕΙς μακατλήκια τής Δημογεροντίας 233

δείας Ηγουμένου Κορνοφωλεάς 1228 00 Etc 2 τόπια χαρτιού γραψίματος 50
27 ίδιου άπόπανήγ. λεπτουργών 20 00 Είς τηλεγράφημα προς τον Σεβ. 
Ιανουάριος 1871 4316 65 Γέροντα τήν 5 Απριλίου 23 05
24 από εΐσπραξιν ομολόγου τοΰ 607 20

Γεωργάκη Κουγιουμτξή 214 00
24 άπό προικοσύμφωνα 141 05
24 άπό συμβιβασμούς διαφορών ΕΙς Ελληνοδιδάσκαλον Γ. Λογο-

καί έν μαρτυρικόν  440 20 ^ χ,^ψ  άπύναΎτι μισΰ.οΰ
3195 25

7400 00

24 άπό διαλύσσεις αρραβώνων και
εν διαζΰγιον 1400 00 Είς Σταύρον Μηρίκογλου απέ

ναντι μισθού 550 003,195 25
24 άπό άδειαν περιοδείας τοΰ Ά -  

γιοταφίτου ^Αδριανουπόλεως . 400 00
24 άπό πρόστιμα ιερέων 1530 00 Είς διδασκάλισσαν άπέν. μισθού 4S90 00
24 άπό πανηγύρεις έσναφίων 600 00 Είς Γ. Λογοθετίδην έπληρώθη-

S 
S
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tv Αονναι
Γρ. πρ. . Γρ. πρ.

,άπό έμβατοίκια τών Ιερέων 1020 00 σαν άπέννατι μισύ-οΰ διά 3α-
άπό 428 συνοικέσια 2575 00 νουάριον καί Φεβρ. τοΰ 1872 1251 00
άπό συνδρ. τοΰ 3εβ. Γέροντος 2000 00

υσα προς έξίσ. τών αντίκρυ 
ήτοι δέκα πέντε χιλιάδες διακό 
σια εξήκοντα οκτώ καί δέκα.

7,585 00
14097 20 ;β[ς έ'λλειμα ίσολογ. εφορίας 
1.170 30

569 30

15,268 10 ήτοι δέκα πέντε χιλιάδες διακό
σια εξήκοντα οκτώ καί δέκα.

Εν Διδυμοτείχφ rfj 31 Δεκεμβρίου 1871
’Αρχιμανδρίτης Προκόπιος ύποβεβαιοΐ

15,268 10

νικολακις διμυτριου 
Χ^νικόλας βογιαζόγλου 
Γΐϊοβάντσιος Πάντσιος 
σταΰρις Γ Βλάχογλου 
Εν ο ο δραγνις του στουγιου 

Δ. 5Αναγνόστου 
Χριστόδουλος Ιϊρωτοψάλτης 
νικωλαος πα'"σιμεον 
διιιιτοάκις ζάχουγλους 
Χ"απουστολις 
νικολακις μομτζις 
Χ"χρ. Άδαμίδης

Όανάσης δήμου 
Φανασις κανιζου 
μοσχος Χ"βινετι .
Ε. Καβάσιλας 
μαλεος ράγιου 
Σ. Ά .  ΆναΥ. 
διμιτρο; θεοδορου 
Δη μητριός ντουλ,κερ.
X "  Χρίστος X" Γιάννης 
πασχάλις παΰλις . 
Γεώργις Κουγιμτξή
νηκολακις βασηλή

Αί κατά τό έτος 1872 δαπάναι τών εκκλησιών προ: συνιήρησιν ιών 
Σχολείων τής πόλεως εχουσιν οΰιω :

Κώδηξ Γ' «Εις μισθόν άλληλοδιδασκάλου Γρ. 3.600*.
■ Κώδηξ Δ' «Είς'μισθούς διδασκάλων ;κλπ. Γρ. 5.315».

Κατά τό «υιό επίσης έτος άνενεώθη ή μετά τοΰ Γ. Λογοθετίδου συμ
φωνία έχουσα ούτως :

Ό  Ελαίας Καλλίνικος *) επιβεβαιοΐ. Διά τοΰ παρόντος συμφωνητικού 
εγγράφου γίνεται δήλον on, ή κοινότης Διδυμοτείχου τή έγκρίσει και παρα
δοχή τής ϊεράς Μητροπόλεως, ευχαρίστως συνεφώνησεν Ελληνοδιδάσκαλον 
τής πόλεως ταΰιης ιόν ελλόγιμον Κ. Γεώργιον Κ. Λογοθετίδην Ήπειρώτην διά
15:,/β δέκα πέντε ήμισυ μήνας άπό τής σήμερον μέχρι τέλους ’Ιουλίου τοΰ προ
σεχούς έτους 1873, επί έτησίω μισθφ γροσίων 8,000 οκτώ χιλιάδων, πλη- 
ρονομένων εις τό τέλος έκαστου μηνός άνά γρόσια 666s/  ̂ εξακόσια εξήκοντα 1

1) Διά τής ύπ’ άρι&μ. Πρωτοκ. 1755 Διεκπ. 1267 τοΰ έτους αωοβ' συνοδικής 
άποφάσεως ό Διδυμοτείχου Διονύσιος έτοποθ'ετήΌ'η ώς Πρόεδρος τοΰ Διαρκούς Εθνι
κού Μικτοϋ Συμβουλίου Κων)πόλεως, είς άντικατάστασιν δ3 αύτοϋπροήχθη ό ’Αρ
χιμανδρίτης Καλλίνικος λαβών τό ψιλόν τίτλον τής Επισκοπής Ελαίας.
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ε= καί τρία τέταρτα- ένα δέ μήνα η δυω μήνας προ της λήξεως της προθε
σμίας οφείλει γινεσθαι ή δέουσα συνεννόησις περί άνανεώσεως συμφωνίας ΐ] 
παραιτησεως. Χρέος της έλλογιμότητός του εσεται τό διδάξαι την νεολαίαν 
τα εγκύκλια μαθήματα και δ,τι άπαιτοΰσιν αϊ δυνάμεις των μαθητών, καί 
κυρίως την χρηστοήθειαν, φιλοτιμοΰμενος παντί σθένει υπέρ τής πνευματι
κής άναπτΰξεως καί ηθικής διαπλάσεως τής εμπιστευόμενης τη εΰσυνειδιισίσ 
του νεολαίας, συμμορφουμενος μέ τα εγκρινόμενα παρά τής εφορίας, καί ΐ1.1- 
πληρών ακριβώς τά διδασκαλικά του καθήκοντα. ΕΙς ένδειξιν τούτων έγένετι; 
το παρόν εις διπλοΰν. ’ Εν Διδυμοτείχφ τή 15 ’Απριλίου 1872.
Χ"νικόλας Βωγιαζόγλου 
νικολακυς διμυτρίου 
μιχαλακις διαμάντι 
διμιτρακις ζάχουγλους 
μαλεος ράγιο
Χριστόδουλος Πρωτοψάλτης 
Πασχάλης Παιίλη 
Χ"Δ. Άν< ιγνόστου 
Βασίλειος Ν. Ζεννής 
Χ^Χρήστος X" Γιάννης

Γ ιοβάντσος Πάντσου [βουλγαρ 
νικώλαως πα"σιμέων 
διμίτριως στσυρι 
Βασιληος Ν. Άλγανάκι 
Γεώργιος Χ"Βλάσιος 
Βαοίλειος Χ^Νικολάου 
Χ"Χρ. Αδαμίδης 
Ε. Καβάσιλας 
Α. Γ. Γαρίλης 
σταΰρις Γ. βλάχογλου».

Φαίνεται, έχ τών επανειλημμένων τούτων συμφωνητικών, δτι δ Έλλη- 
νοδ. Λογοθετίδης ήτο καλός εκπαιδευτικός και απαραίτητος διά την λειτουρ
γίαν τής έν ιή πόλει Άστ. Σχολής, προς τοΐς άλλοις δέ καί αναντικατάστατος.

Ποια υπήρξαν τά υπόλοιπα έξοδα συντηρήσεως τών Σχολείων κατά τό 
έτος. 1872 δεν δυνάμεθα μετ’ ακρίβειας νά ύπολογ ίσοι μεν, διότι ό ισολογι
σμός τής πρωτοσυγκελίας τής Μητροπόλεως, ο κατεστρωμένος εις τον αυτόν 
Κιόδηκα, περιλαμβάνει καί δαπάνας τών τεσσάρων πρώτων μηνών τοΰ έτους 
1873. Παραθέτομεν αυτόν ως έχει :

« ’Ισολογισμός Ίεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, άρχόμενος από ’Ιανουά
ριου 1η τφ 1872 καί λήγων τή 16 ’Απριλίου 1873.
Δονναι Ααβεΐν

Γ ρ. πρ. Γρ. π ο
"Οσα έχει νά λάβη δ Σταύρος 

Βλάχογλου από τα 1871 λ)σμόν 1170 30 
"Οσα εις υπόλοιπα Μηνιέου Μαρ.

Μην. τό )72 καί τφ Διδασκάλφ»
Γ. Λογοθετίδη 510

5358 20 Εΐς τό ν Διδάσκαλον Γ. Λογοθε-

’Απριλίου 16. ’Από διάφορα τύχη- 
ρά τή Πρωτοσνγκελίψ παρέδο- 
σεν δ "Αγιος ’Αρχιμανδρίτης Προ 
κόπιος προς τον Σταύρον Βλά
χογλου Ταμίαν Εφορίας, ως τό 
κατάστιχόν του

Απριλίου 30. Ό σα από Πα...κα
νόνα -200

Μαι'ου 24. "Οσα από εξοφλητήρια 200 
Ιουνίου 11. Όσά από ’Αφοριστικά BO

S' 12-16, » » Προικοσύμφοη'α 20

τίδην Ιμέτρησεν ό Σταΰρ. Βλά
χογλου 1.1 ί1' .10

"Οσα εις τον Όθομανοδιδάσκα- 
λόν Σταύρον Μηρίκογλου 325

"Οσα εις έξοδα των Σχολείων
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■ .·>, 17. , » » βοήθεια Χρή
στου Λάμπου, μέγα Ζαλούψι 84

Αύγουστου 15. "Οσα από Πανήγυ- 
υιν Καπηλάδων 20

Αύγούστου 6. “Οσα από δίσκον 
τής Παναγίας 86

7)βρίου 5. "Οσα από Ηγούμενον 
Μανδρίτξας 304

7]βρίου 6. Ό σα  από άδειαν περιο
δείας Θεοχάρη, Δύτιτζα, Όρτά- 
κιο'ί 200

7)βρίου 7. Όσαάπό 'Αγιοταφήτου 
Ίσα ΐου 300

δ)βρίου 7. Ό σα άπό βοήθειαν ό
λων των ιερέων επαρχίας 1010

9) βρίου 1. "Οσα άπό συνδρομήν
Λήμου, Δουγαντζή 149

10) βρίου 6. Ό σα άπό συνδρομήν
X " Άποστολάκη 50

10;ί5ρϊου 7. "Οσα άπό συνδρομήν 
X " Γιάννη 1000

ΙΟίβρίου 13. "Οσα άπό πανήγυριν 
ΐξιανακτξήδων 20

10)βρίου 16. "Οσα άπό έσνάφιον 
Γεμενετζίδων 25

Ίονουαρ. 14. "Οσα άπό Προικο- 
σΰμφωνον 15

!Ιανουαρ, 30. "Οσα άπό Πανήγυ- 
F ριν Αλευράδων καί Τίομάδιον 20 
Ίανυυαρ. 30. "Οσα άπό δίσκον τών 

Τριών 'Ιεραρχών διά τοϋ Μη- 
ρίκογλου 22

Φευρ. 3. "Οσα άπό Πανήγυριν 
Χρυσοχόων 20

Φευρ. 2L. Ό σα άπό Πανήγυριν 
Τ' κηπουρών διά τον Ίακιόβου 20
Μαρτίου 14. "Οσα άπό τον Πασχά- 

λην Παύλιογλου διά τόν τόκον 
ενός ομολόγου 240

Απριλίου 8. Ό σα άπό δίσκον εκ
κλησίας τής Παναγίας 43 10

^Απριλίου 8. Ό σα άπό Μπελέτια 
\ έλαβεν ό Στ. Βλάχογλου , 497
Απριλίου 8. "Οσα άπό διάλυσιν 

αρραβώνων καί διαζύγια 6896 20
‘Απριλίου 8 'Όσα άπό Συνοικέ

σια κατά τό διάστημα τοΰτο 3170
Γρ. 79.911.15

Σταύρου Βλάχογλου 884 30
Όσα είς φορέματα Πριμμυρΐου τό 

Πάσχα τό )72 236 20

'Όσα είς τζιάμνια τής Σχολής 6 
Σ. Βλάχογλου 90

'Όσα είς τηλεγραφήματα διά τόν
διδάσκαλον Β, ’Αστέραν 15 15

Όσα είς 5 αμάξια ξύλα καί 1 
κάρβουνα διά τό Παρθεναγωγ. 142

"Οσα είς πίνακα Παρθεναγωγείου 
έξ Άδριανουπόλεως 40

"Οσα είς θερμάστραν καί ξύλα τή
‘ Ελληνική Σχολή 210 20

'Όσα είς κατασκευήν Πινάκων καί 
Σχέδια Παρθεναγωγείου 177

"Οσα είς τόν Διδάσκαλον Γ, Λο- 
γοθετίδην έως 15 Άπριλ. τό )73 3889 15

Ό σα είς τόν Διδάσκαλον Β. ’Α 
στέραν έως 15 Άπριλ. τό )73 2246 20

"Οσα είς χαρτί Γραψίματος 52

Ό σα είς ξύλα, νερό καί βάψιμο 
Πινάκων Παρθεναγωγείου 156

Όσα είς ελέη πτοοχών καί κηδεία
ενός ξένου είς το Χάνι 225

Καϋ'νΰτερονμενα

Είς τόν Σταύρον Βλάχογλου δι3 
αποδείξεων του 532

Είς τόν Ιατρόν Ε. Καβάσιλαν, ώς 
λέγει ό Σ. Βλάχογλου 289

Είς τόν Δημητρά,κην Μηρίκογλου 
δι' αποδείξεων του 250

’Απριλίου 21 Μετρητά παραδήδο 
πρός έξήσοσην σήμερον 1520 5

Γρ. Ιθ.ΘΓί 15
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Τό ολον γρόσια δέκα εννέα χιλιάδες ένεακόσια ένδεκα και δεκαπέντε καράδες.
τή 16η Απριλίου 1873

f  Ό  Ελαίας Καλλίνικος και επίτροπος τού Σεβαστού Γέροντος 'Αγίου 
Διδυμοτείχου Κυρίου Κοΰ Διονυσίου άποφαίνεται.
X "  νικόλας Βωγιαζόγλου 
Γιοβάντσος Πάντσου [βουλγαριστί] 
διμιτράκις ζάχουγλους 
διμίτριως σταΰρι 
μαλέος ραγιος

Χα" Χρ. Άδαμίδης 
Βασίληος Ν. Αλγανάκι 
Βασίλειος X'" Νικολάου 
Ε. Καβάσιλας 
διμητρος θεοδόρου

Τά κατά τό έτος 1873 πληρωθέντα εις διδασκαλικούς μισθούς υπό των 
εκκλησιών της πόλεως έχουν ως ακολούθως :

Κώδηξ Γ' «αωογ'. Πληρωμή μισθού Κων)τίνου Διδασκάλου γρ· 3,920» 
Κώδηξ Δ' «1873. Εις πληρωμήν μισθού διδ. κ. Ευαγγέλου γρ. 3,600. 

1873. Εις πληρωμήν εξόδων Παρθεναγ. καί Άλληλοδ. γρ. 434,10».
Συμφώνως ταϊς έκτεθείσαις’ πληροφορίαις, τό διδακτικόν πςιοσωπικον.; 

των Σχολείων τής πόλεως κατά τό έτος τούτο άποτελεΐται εκ των : Γ. Λογο- 
θετίδου, τής ’Αστικής Σχολής, Β. Άστεοά, τοΰ Παρθεναγωγείου, Ευαγγέλου 
Παπαδοποΰλου τής Δημοτικής, Κων)τίνου Ίωαννοπούλου τής κατά την Πα
ναγίαν Δημοτικής, μιας Νηπιαγωγού καί τού Σταύρου Μηρίκογλου, διδα
σκάλου τής τουρκικής γλώσσης. Άλλ* δ τελευταίος ούτος άντικαιεστάθη υπό 
τοΰ έξ Άδριανουπόλεως Ίακ. Στεφανίδου, ώς έμφαίνεται εκ τής κατωτέρω· 
πράξεως τής Κοιν. Διδυμ;, κατακεχωρισμένης εις την σελ. 25 του ΚώδηκοςΓ.

«Συνεδρίασις Γ'. Ή  Κοινότης Διδυμοτείχου διά των προκρίτων Δημο
γερόντων ϊε καί εφόρων τής πόλεως ταύτης τη έγκρίσει καί παραδοχή τοΰ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 'Αγίου Διδυμοτείχου Κυρίου Κυρίου Σωφρο 
νίου συνεφώνησεν ώς Τουρκοδιδάσκαλων εν τή ενταύθα Έλλ. Σχολή και γραμ
ματέα τής Δημογεροντίας τον έξ Άδριανουπόλεως τέως γραμματέα τής Ί. 
ταύτης Μητροπόλεως κ· Ιάκωβον Στεφανίδην επί μισθώ τεσσάριυν όθωμ. 
λιρών, ήτοι γροσίων τετρακοσίων δέκα εξ πληρονομένων κατά μήνα παρά τοΰ 
ταμείου τής Δημογεροντίας, Καί από μεν τής 23 τοΰ παρελθόντος Μαΐου μέ̂  
χρι τής 31 ’Οκτωβρίου ήτοι άφότου εφέτος ήλθεν ενταύθα μέχρι τούδε, συ- 
νεφωνήθη νά πληρωθή προς διακόσια πεντήκοντα άριθ. 250 γρόσια κατά: 
μήνα παρά τοΰ ταμείου τής Δημογεροντίας. ’Από δέ τής σήμερον μέχρι τοΰ. 
τέλους ενός έτους ό μηνιαίος αυτού μισθός έσεται ο μνησθείς των τεσσάρων 
λιρών, έκτος ιών τυχηρών γραφικών εισοδημάτων, ατινα μέχρι σήμερον έλάμ- 
βανε καί τά όποια τοΰ λοιπού θέλει παραδίδει εις τον ταμίαν τής Δημογε
ροντίας, ένδιαιτώμενος δέ έν τή ίερ§ Μητροπόλει τετράκις μέν τής έβδομα- 
δος άνά δύα> ώρας τής ημέρας θέλει διδάσκει εις τούς μαθητάς τής. Έλλην. 
Σχολής τήν ’Οθωμανικήν γλώσσαν, έν πάσει δέ των Δημογερόντων συνεδρι
άσει διϊπηρή τά τού γραμματέως καθήκοντα. Τά δέ μή άνήκοντα εις τό γρα-
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,βΐον ιής Δημογεροντίας γραφικά τυχηρά θά"νέμηται δ ίδιος. Της επί του- 
\ς τοϊς οροις συμφωνίας παραδεκτής γενομένης άμοιβαίως, εγένετο ή πα- 

ρΰσα πράξις κατακεκυρωμένη ταΐς ύπογραφαΐς αυτών.
Έν Διδυμοτείχ,φ τή 1η Νοεμβρίου 1873 

Αριστείδης Γαρίλης νικολακος διμυερι
διμίτριως σταΰρι X "  γιάννης μόσχος
Β· Καβάσιλας X "  Χρι. αδαμίδης
Δ X. Τσιαυδάρας σταΰρις Γ. βλάχογλου
ιμιτρης πακαλης νικώλας πα"σιμεων

Βασίλειος Ν. Άλγανάκι Βασίλειος X" νικολάου
f  Ό  Διδυμοτείχου Σωφρόνιος ΰποβεβοαηι.

Κατά την επομένη ν. συνεδρίασιν τής 14ης Νοεμβρίου 1873 λαμβάνεται 
■πρόνοια «περί εκπαιδεΰσεως νέων τινων απόρων συμπατριωτών μας διακρι- 
νομένων επι επιμελείφ και ζήλφ ακραιφνή μή δυναμένων δέ ώς έκ τής παν
τελούς ένδειας τών γονέα) ν αυτών νά προμηθευτώ σι τά άπαραιτήτως αναγ
καία βιβλία και φορέματα προς έξακολοΰθησιν ιών μαθημάτων κατά την εν
ταύθα Έλλ. Σχολήν» και άποφασίζεται 2να «προμηθεΰωνται παρά τής εφο
ρίας τής εκπαιδεΰσεως οΐ μέν δυο πρώτοι και δ δεύτερος τά άπαιτυΰμενα εν
δύματα και βιβλία, νά ΰποχρεωθώσι δέ οϊ γονείς αυτών αφιέρωσαι τηΰτους 
μόνον εις τά γράμματα χωρίς ουδέ στιγμήν ν' άπασχολώσι τοΰτους δΤ ιδιαι
τέρας των εργασίας και νά κήδωνται περί τής καλής αυτών διαγωγής καί τα- 
κτικωτάτης αυτών εϊς τήν Σχολήν φοιτήσεως».

Έν τή αυτή συνεδριάσει Δ' και υπό ημερομηνίαν 14 Νοεμβρίου 1873 
«κατεκυρώθη δι’ επισήμων εγγράφων ή από 15. Σεπτεμβρίου τοΰ παρόντος 
έτους γενομένη εν Κων)πόλει συμφωνία τή; από τής ρηθείσης ημέρας άπο- 
αταλείσης υπό τοΰ Σεβ. Γέροντος 'Αγίου Διδυμοτείχου κυρίου Κ. Σωφρο
νίου καί άναλαβοΰσης τά καθήκοντα αυτής διδασκαλίσσης κυρίας Ευαγγελι
κής Κάλφογλου δΓ εν έτος επί μισθφ μηνιαίο,) 5», ήτοι πέντε όθωμ. λιρών, 
εις ήν παρεχωρήθη τό δπερ διευθύνει Παρθεναγωγεΐον προς κατοικίαν της, 
ή- άπαιτουμένη καΰσιμο; όλη καί τό δαπανηθησόμενον προς πόσιν καί κά- 
θαρσιν ύδωρ». Έκ τής πληροφορίας ταύτης μανθάνομεν δτι από τοΰ σχολ. 
έτους 1873 τήν διεΰθ. τοΰ Παρθεναγ. άνέλαβεν ή Ευαγγελική Κάλφογλου.

Έκ τής Ε' συνεδρίασε ως υπό χρονολογίαν 17 ’Ιανουάριου 1874 έν σ. 
26 τοΰ Κώδηκος Γ πληροφοροΰμεθα δτι ο χρησιμοποιηθείς ώς Τουρκοδιδά- 
σκαλος Σταύρος Δ. Μηρίκογλου είχε διαφοράς τινας μετά τής Κοινότητος ώς 
προ; τον μισθόν του, «γενομένου δε τοΰ λ)σμοΰ τών ληφθέντιον ΰπ5 αΰτοΰ 
χρημάτων έκ τών αποδείξεων αΰτοΰ κατεδείχθη δη έμεινε νά λαμβάνη παρά 
τής Δημογεροντίας δΰο ήμισυ μηνών μισθόν εκ γρ. 375, ατινα καί έξαφλή- 
θησαν έκ τοΰ προς τήν Δημογεροντίαν χρέους τοΰ πατρός αΰτοΰ Δημητρίου 
συνισταμένου ,εις 250 δι= άποδείξεώς του καί τά λοιπά εις τά έκ τής διαλΰ-
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σεως του άρραβώνος του Ιδίου Σταύρου προς τό Ταμεΐον όφειλόμενα». γ|| 
Ή  πληροφορία αυτή είναι λίαν χρήσιμος, διότι άποδεικνύει μετά πό

σον λελογισμένης και άγρυπνου παρακολωυθήσεως των κοινών πόρων ενδιε- 
φέροντο τό πάλαι διά την προκοπήν και πρόοδον των Σχολείων τής υποδού
λου 'Ελλάδος.'Τούτο δέ σημαίνει οτι όίνευ τής χρηστής τούτης διαχειρίσεις 
ή Παιδεία θά κατεφθείρετο εις προσωπικός παροχάς και εις αλυσιτελή δια- 
σπάθισιν τού μετά τόσου μόχθου συγκεντρουμένου ιερού των υποδούλων 
χρήματος κα'ι θά παρήκμαζεν μέ ολέθριας διά τό ’Έθνος συνέπειας.

Αΐ διά τό έτος 1874 δαπάναι των εκκλησιών είναι :
Κώδηξ Γ" «φωοδ' οσα εις διδάσκ. και ψάλτην ετήσ. μισθ. γρ. 4.580». 
Κώδηξ Δ' «εις Άλληλοδιδάκτην κ. Ευάγγελον γρ. 3.600, εις κάρβουνα 

σχολής γρ. 200».
Έτέοαν οικονομικής φύσεως πληροφορίαν διά τά μέχρι τού 1880 έιη 

δεν εχομεν. Φαίνεται οτι τά τε έσοδα και τά έξοδα, χά καταβαλλόμενα υπό 
τού ταμείου τής Δημογεροντίας προς συντηρησιν και λειτουργίαν των Σχο
λείων, κατεγράφοντο εις ειδικόν λογιστικόν βιβλίον, τό όποιον εχάθη. Μό
νον από τού 1880 κ. ε. εχομεν τοιοϋτον βιβλίον, ένθα τηρούνται οί λογάρι- V;! 
ασμοί μέ πάσαν λεπτομέρειαν. Τό γεγονός όμως o t l  οι Κώδηκες των τριών 
εκκλησιών τής πόλεως αναγράφουν δαπάνας διά διδασκαλικούς μισθούς άπο· 
δεικνύει ασφαλώς οτι αι τρεις έκκλησίαι εΐχον άναλάβει την μισθοδοσίαν δύο 
διδασκάλων, ή δέ Δημογεροντία τούς διευδυντάς τής 'Ελληνικής Σχολής 
καί τού Παρθεναγωγείου. ■ ί

'Από τής ένάρξεως τού νέου σχολ. έτους 1874 ή Δημογεροντία αντιμε
τωπίζει τό ζήτημα εςευρέσεως νέας Παρθεν'αγωγού, διότι ή Ευαγγελική Κάλ
φα γλου παρητήθη. ’Ιδού, τί λέγει ή σχετική πράξις τού Κώδηκος συνέδριά- ί 
σεων έν σελ. 26 και ύπό ημερομηνίαν 1 Σεπτεμβρίου 1874 : «Σήμερον την ύ 
«ην Σεπτεμβρίου τού 1874°ύ έτους εν γενική συνελεύσει των προκρίτων καί J 
Δημογεροντών τής πόλεως ταύτης κοινής εμβριθούς συσκέψεως γενομένης 
περί άντικαταστάσειος τής άμεταθέτοίς παραιτούμενης τέως διδασκαλίσσης τής ;| 
πόλεως ταύτης Κας Ευαγγελικής, μετά ώριμον συζήτησιν επί τού άνπκειμέ- | 
νου τούτου, επειδή ή γενομένη παρά τού Κυρίου Βασιλείου Άστερά αΐπ]".'| 
σις τού νά,διευθύνη to Παρθεναγαιγεΐον μετά τής συζύγου αυτού μή εγκρι- ύ 
θεΐσα άπερρίφθη παρά πάντων, ενεκρίθη καί απεφασίσθη όμοφώνως όπως ·\ 
άνατεθή είς την ’ Εφορίαν των ’ Εκπαιδευτηρίων τής πόλεως ταύτης ή εντολή ·,' 
ΐνα άπευθυνθείσα πρός τον έν Κων)πόλει Θρακικόν Σύλλογον αΐτήση παρ’ 
αύτοϋ διδασκάλισσαν κατάλληλων πρός τάς άνάνκας τής έκπαιδεύοεως τής έν- ζί 
ταύθα θηλείας νεολαίας καί πρός την οικονομικήν θέσιν τού ταμείου τής έν | 
λόγφ εφορίας». Τον Σεμπτέμβριον ωσαύτως τού αυτού έτους διορίζεται τα* 1 
μίας τής Εφορίας μετά τίνος βοηθού, ώς ή κατώτερο.) πράας έν σελ. 27 τού ·': 
αυτού Κώδηκος : «Σήμερον τήν δεκάτην έννάτην Σεπτεμβρίου τού χιλιοστού

Γρηγορΐου Π. Ευθυμίου
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Ιροσιοστοΰ εβδομηκοστού τετάρτου έτους συνελθόντες εν κοινή αυνεδριά- 
|§ρί υποφαινόμενοι Λημογέροντες και Πρόκριτοι της πόλεως ταύτης υπο 
'^υτροεδρείαν χοΰ “Αρχιερατικού ’ Επιτρόπου Πανοσιωτάιου Άρχιμανδρί- 
|?Κ. Γερασίμου, εξελεξαν το όμοφοίνοις και κοινή εγκρίσει ταμίαν της Δη- 

1|έροντίας και ’ Εφορίας τον Κύριον Πασχάλην Παυλου, καταστιχοκράτην 
Ί*όν Κύριον Μόσχον Χρήστου επί μηνιαίοι μισθω εξήκοντα γροσιιυν, "να 
ψειρίζω νται. τά υπέρ των εκπαιδευτηρίων είσπραττόμενυ χρήματα».
H "Αξιόν ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι και τό γεγονός οτι ιδρυθη τώ 1874 
ς Διδυμότ. φιλολ. σωματεΤον, υπό τον τίτλον «Φιλόμουσος ’Αδελφότης Ευ- 
ξ&ίος>>.Ή εν λόγφ’Αδελφότης, διαλυθεί,σα τό έτος 1878, συγκεκριμένα); δέ 
:ό τής καταλήψεως τής πόλεως υπό των Ρωσικών στρατευμάτων, είχεν το 
!ώτον ώς Πρόεδρον αυτής τον Ιατρόν Ευστάθιον -Κάβάσιλαν, ώς Γεν. Γραμ- 
||ΐέα δέ τον Π. Λογιωτατίδην, δστις αργοίερον εχρημάτισεν Έλληνοδιδά- 
αλος τής πόλεως. Λυσιυχώς, παρ’ όλης τά; έρευνας μας, δεν κατέστη δυνα- 
ΐ  ν’ ανευρωμεν τό Καταστατικόν τήςέν λόγα> ’Αδελφότητος.

Κατά τό επόμενον έτος 1875 «ι έκκλησίαι συνεισέφερον τά κάτωθι :
|f. Κώδηξ Γ ' «αωοε'. “Οσα εις διδάσκαλον όμοΰ και ψάλτην Κων)τΐνον έτή* 
ην μισθόν γρο. 4,580».

Κώδηξ Α' 1875. «Εΐ.ς Άλληλοδιδάσκαλον Ευάγγελον ετήσιον μισθόν 
|ψ 3,600, εις επισκευήν Αλληλοδιδακτικής -Σχολής 1.072,05, εις κάρβουνα 
;.:ΐ θερμάστραν 169,25, εις χρέος πρός Άλληλοδιδάκτην Ευάγγελον 100».

ίΚατά τάς άρχάς τοΰ αΰτοΰ έτους προσλαμβάνεται νέα διδασκάλισσα διά 
.^Παρθεναγωγεΐον ή έξ Αίνου Άθηνά Μαργαρίτου, ως άναφέρεται εϊς τήν 
|λ< 27 τοΰ προμνησθέντος Κώδηκος Γ συνεδριάσεων :

«Σήμερον την δ ευ τέραν Μαρτίου τοΰ χιλιοστού ^οκτακοσιοστού έβδομη - 
στοΰ πέμπτου σωτηρίου έτους ημέραν Κυριακήν συνελθόντες οι υποφαινό* 

‘,νοι πρόκριτοι, Δηιιογέροντες και έφοροι των εκπαιδευτηρίων τής πόλεως 
ΰτη: έν τή Ίερρ. Μητροπόλει κοινή γνώμη ένεκρίναμεν καί «πεφασίσαμεν 
ώς διορίσωμεν και άποκαταστήσωμεν εις την διδασκαλικήν έδραν τοΰ Κεν- 

ξικόΰ Παρθεναγωγείου τής πόλεοος ταύτης τήν επι τοότφ άρτίω: εξ Αίνου 
ησκληθεισαν ελλόγιμον Κυρίαν Άθηνάν Μαργαρίτου συμφωνοΰντες αυτήν 

|τδ τοΰ α' εξαμήνου δι’ έν έτος επί έτησίφ μισθώ πεντήκοντα πέντε άριθ. 
θδθωμ. λιρών- πληρονομένων κατά μήνα παρά τοΰ ταμείου τής εκπαιδευ
τώ; παρεχόμενης αυτή δωρεάν και τής καυσίμου ΰλης ένδιαιτουμενη εντός 
ΰ ειυημένου καταστήματος. Εΐ,ς ενδειξιν δθεν τής ομοφώνου ήμών άποψά- 

εως έγένετο ή παρούσα πράξις.
χώλαος πα"σιμεον ΧΆικόλαος Βογιαζόγλου

ιμίτριως σταύοι νικολακυς διμυτρίου
,μσίληος Ν. Αλγανακι σταΰριςΓ, Βλάχογλου
ο ο δραγνης διμιτρος θεοδώρου
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Γεώργιος X Ήλασίδης Πασχάλης Πάβλου Χα"σταβρις
Αι διά to επόμενον έτος 1876 πληροφορίαι ελλείπουν σχεδόν τελεί 

Μονον εις τον Κώδικα Δ ' άναφέρεται : «Εΐς μισθόν ετήσιον δίδασκα}. 
Ευαγγελίου Γρ. 4.200». ΕΙκάζομεν, λοιπόν, δτι ούτε νέαι προσλήψεις δι' 
κτικοΰ προσωπικού εγένοντο, ούτε παραίτησίς τις η άλλη μεταβολή» ΑΓχα 
το έτος 1877 δαπάναι εχουσιν οΰτω :

Κώδηξ Β', « ’Από 1ης Ιανουάριου 1877 μέχρι 31 Δεκεμβρίου εις τ 
διδάσκαλον Ευάγγελον Γρ. 100»,

Κώδηξ Γ\ «φωοζ'—αωοη'. έπληρώθησαν εις μισθόν δεξιού ψάλτ 
καί διδασκάλου Γρ. 4.950».

Κώδηξ Α'. «1877 εις Άλληλοδιδάκτην Ευάγγελον 2.625».
Κατά τό έτος τοΰιο εξακολουθεί παραμένουσα ώς διευθύντρια Παρθ 

ναγωγειου ή Άθηνα Μαργαρίτου, έκ δέ της παραμονής της ταΰιης πρ 
κύψε τό ακόλουθον ζήτημα : Κώδηξ Γ, σελ. 30 : «Άναγνωσθένιος τ 
πρακτικού τής εκτάκτου συνεδριάσειος των τε Δημογερόντων και προιω 
των ύπογραφέντος τε και επιβεβαιωθέντος κοινή άποφάσει τής Δημογ 
ροντίας προσεκλήθη ή Διδασκάλισσα κυρία 3Α9η\ά Μαργαρίτου και ή ο . 
τήθη επί τίνι συμφωνία έδούλευε τούς εφεξής μήνας από α'.Μαρτίου 187 
μέχρι 20 Όκτωβρίου 1877 καθότι έν τφ Κοάδηκι 6ι“ εν μόνον έτος έφαίνε 
συμπεφωνημένη και επειδή ή διαληφθεισα Κυρία δεν εΐχεν εις χειρ ας-συ 
φώνητρον τι βεβαιοΰν τον ετήσιον αυτής μισθόν έδέησε ΐνα προσδιορισ 
εφάπαξ προς καλόν αυτής και προς ησυχίαν τής δημογεροντίας άπεφασίπ&η 
ϊνα από « ' Μαρτίου τού 76 μέχρι 30 8)βρίου τοΰ 77 προσδιορισθή ο μι
σθός της έν συνόλφ εΐς λίρας τουρκίας εξήκοντα καί τουντεΰθεν δηλαδή άπ' 
30 8)βρίου και εφεξής δΓ οσον καιρόν αν θά εξακολουθήση να εργάζηται 
νά πληρόνηται πάλιν άνά τρεις λίρας τουρκίας κατά μήνα πληρονομένη ταυ* 
τας από τό ταμεΐον τής έκπαιδεΰσεως. 1877 8)βοίου έν Διδυμοιείχφ

(Σψραγίς Κοινόιητος) Α, Σακελλίων, νικολακυς διμυτρί, διμητράκι 
ζάχογλους, Στ. Χριστόδουλος, Ε. Καβάσιλας. 

Ό  Πρωτοσΰγκελος τής Α. Σ. 'Αγίου Διδυμοτείχου οικ. Γ. Ν. Εΰελπις 
νπυβεβαιώ ιό γνήσιον των δίνω υπογραφών».

"Αλλ’ ή διά τής άνω πράξεως καθορισθεΐσα υπό των Δημογερόντων μι
σθοδοσία φαίνεται δτι δεν ικανοποίησε την διδασκάλισσαν, ήπς και έζήιη· 
σεν οΰξησιν. Τούτο προεκάλεσεν έκτακτον σόγκλησιν τής Δημογεροντίας, ώς 
άναφέρεται έκ τής κατωτέρω άποφάσεως, κατακεχωρισμέ'νη; εΐς χήν σελ. 30 
τοΰ αύτοΰ Κώδηκος : «Έκτακτου Δημηγεροντιακής συνεδρίάσεως γενομένη: 
κατά παράκλησιν τής διδάσκαλίσσης κυρίας * Αθήνας Μαργαρίτου, έχούση' 
παράπονά τινα διά τό προσγενόμενον κατά τήν 27ην 8)βρίου πρακτικόν, 
ελήφθησαν ύπ’ οψιν τά παράπονα Μ-υτης καί ποικιλοτρόπως σχολιασθέντα, 
Ιπί τέλνϋυς άπεφασισθη παμψηφεί ύπό των Κυρίων Δημογερόντων συνευδο*
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ρ . Καβάσιλας 
|Γ'Χρΐστος Χ'Έιάννης 
|3ασί λείος Ν. Άλγανάκι 
■Γεώργιο; Χ'Έλασίδης

συσης και αύτής τούτης τής διδάσκαλίσσης όπως προσφερθώσιν αυτή λόγφ 
■̂ριτος πέντε εισέτι λίρες Τουρκίας, ώστε αΐ έν τφ προηγουμένφ πρακτικφ 
αινόμεναι εκατόν δέκα πέντε λίρε; ώς μισθός τριάκοντα δυο μηνιαίων αύ- 

^ς, νά συμπληρωΟώσιν εις εκατόν είκοσι* από προκης δέ Νοεμβρίου καί 
όρεξής νά τρέχη ο μισθός αυτής άνά τρεις λίρας, αΐτινες θά τή έπληρόναντο 

τφ τελεί έκαστου μηνός υπό τής δημογεροντίας, πληρονουσης έκ τοΰ τα
μείου των εκπαιδευτικών Καταστημάτων Διδυμοτείχου.

Έν Διδυμοτείχφ 21 Νοεμβρίου 1877 
|2φοαγίς Κοινότητος) Άθηυά Μαργαρίτου παραδέχομαι τά άνωθεν

νικόλαος πα"σιμεόν 
Στ. Χριστόδουλος 
Δημήτριος Μιχαήλ 
Κ. 'Γζιαβδάρας

Ό  Πυωτοσύγκελος τής Α. Σ. 'Αγίου Διδυμοτείχου οικονόμος Γ. Ν. 
ΐΕύελπις ύποβεβαιώ τό γνήσιον των οίνω υπογραφών».

Τό έτος 1878 διετέθησαν τά κάτωθι ποσά υπό των εκκλησιών εις διδα
σκαλικούς μισθούς :

Κώδηξ Β' « “Από 1ης Τ ανουαρίου 1878 μέχρι τέλους τοΰ αύτοΰ έτους. 
«Έΐς τον διδάσκαλον Ευάγγελον διά μισθούς τ.ου Γρ. 1.200. Εις τον ίδιον 
-'διά παλαιόν χρέος γρ, 1.212».
ά ’ ' Κώδηξ Γ' «αωοη'—αωοθ\ εις μισθ. δεξ. ψάλτου και διδ. Γρ. 4.500». 

Κώδηξ Δ' «1878. Εΐς Άλληλοδιδάκτην Ευάγγελον Γρ. 2.175».
Κατά Φεβρουάριον τοΰ αύτοΰ έτους έλαβε χώραν άναδιοργάνωσις τής 

4 Δημογεροντίας καί Εφορείας Σχολείων Διδυμοτείχου, καθορισθέντων των 
^καθηκόντων έκαστου σώματος και των μεταξύ αυτών σχέσεων. Τοΰτο εξάγε
σαι έκ τής κάτωθι άποφάσεως κατακεχωρισμένης εΐς τήν σελ. 31 τοΰ Κώδη- 
. κος συνεδριάσεων, «Σήμερον τήν 17 Φεβρουάριου τοΰ 1878 έν ήμεροι παρα- 
σκευή προεδρευοντος τοΰ ’Αρχιερατικού Επιτρόπου οικονόμου πα" Γεωρ
γίου Ν. Εύέλπιδος συνελθόντες κοινή άπαντες οι κάτοικοι των ενοριών Δι
δυμοτείχου άπεφασίσαμεν νά άναδιοργανώσωμεν τήν παλαιάν Δημογερον
τίαν και νά συστήσωμεν νέαν προσδιορίζοντες ώς μέλη αυτής τά έξη; άξιό- 

σιμα-πρόσωπα. Χ"Ν. Βογιατζόγλουν, Ν. Δημητρίου Ζεννήν, Ν. ΓΙαππάζο- 
. γλουν, ’Αθανάσιον Δουλγκέρην, Χ"Χρΐστον Άδαμίδην, Δ. Ζάχογλουν, Γιω- 

βάντσον Πάντσιον, Δράγνην, Λ. Γουναρην, άναθέσαντες εΐς αυτούς έμπι- 
στευτικώς τήν διοίκησιν των κοινών ημών Καταστημάτων, τήν διαρρΰθμισιν 
αυτών και τήν κατά τό ενόν προς τά βελτίω μετατροπήν αυτών. Έ τι προσε- 

(διωρίσαμεν ώς έφορος και έπιτηρητάς των Σχολών τής Κοινότητας τού; έξης 
ίφιλομουσους πατριώτας ημών κ.κ. ’Ανδρέαν 'Ιατρόν, Σταμάτην Χριστοδού
λου, Γ. Ίωάννου και Β. X”  Ίωάννου άναθέσαντες καί εΐς τούτους τήν επί- 
■βλεψιν καί σύντονον επιμέλειαν εΐς τό νά βαίνωσιν επί τά κρείττω αΐ Σχο-
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λαι ήμών και to νά διακοινώσιν έκάστοτε εις την Δημογεροντίαν τάς άνάγ· 
χας αυτών, ών την επάρκειαν άναδέχεται αυτή ή Δημογεροντία. Τούς κ. «, 
’ Εφόδους έπιτρέπομεν νά θεωρώσι παν το ά'τοπον και νά τό διορθόντοσι τίί 
γνώμη καί συναινέσει της Δημογεροντίας, ΰποχρεούμεν δ’ αυτούς νά ώσι κα, 
ταπειθεϊς αυτοί τε καί οΐ Διδάσκαλοι καί οι Μαθηταί, ών την επίβλε\|ην 
άναλαμβάνουσιν, εις τά άρθρα τοΰ ΐσχΰοντος Κανονισμού, δστις φαίνεται κα
τώτερο). Δεν επιτρέπομεν δ’ είς ουδένα των έξω της Δημογεροντίας καί Εφο
ρίας ν’  άναμιγνύηται εις τά της Κοινότητας, η εις την εξοκερικήν καί εσω
τερικήν διοίκησιν των κοινών Καταστημάτων. Έκ των διαλειφθέντων προ
σώπων τον μέν Κον Δημητριον Γοΰναρην καθιστώμεν Ταμίαν καί διαχειρι
στήν υπεύθυνον των εισοδημάτων τής. Δημογεροντίας καί παρέχομεν αύτφ τδ 
δικαίωμα νά έχη γραμματικόν έμμισθον τον Κον Δανιήλ Νικολάου, ον κοινή 
γνώμη ετοποθετήσαμεν εις αυτόν μέ μισθόν γρ. 250 διακοσίων πεντήκοντα, 
καθώς δέ κανέν των μελών τής Δημογεροντίας καί Εφορίας μισθοΰται, 
οΰτω ούδ" αυτός δικαιούται νά έχη άπαίτησιν μισθού.

Διό εγένετο τό παρόν πρακτικόν καί υπογράφεται παρά των παρόντων 
Προκρίτων των ενοριών καί επιχυροΰται υπό τού ’Αρχιερατικού Επιτρόπου 
τό γνήσιον τών υπογραφών αυτών και τό έγκυρον τής πράξεακ. Ήμέραι τα
κτική; συνεδριάσεως ορίζονται ή Τετάρτη καί Παρασκευή εκάσιης εβδομαδος.

Έ  μεγάλη σφραγίς τής ήμ. Κοινότητος συνισταμενη εκ πέντε τεμαχίων 
διανέμεται εις τά έξης πρόσωπα, οιον εις τον κ. Ν. Βογιατζόγλουν, κ. X" 
Άδαμίδην, Δράγνην, Γιωβάντσον καί Ν. ΓΙαππάζογλουν. Ή  δέ μονομελής 
σφραγίς τής Δημογεροντίας παραδίδεται τφ γραμματέι Κ. Δανιήλ καί έννο- 
ούμεν νά γίνη χρήσις αυτών οσάκις ή χρεία to καλεΐ τή γνώμη καί συναινέ- 
σει τής πλειονοψηφίας τής Δημογεροντίας. °Εν Διδυμοτείχφ 17 Φεβ. 1878.
Ε. Καβάσιλας 
Βασίλειος Ν. Άλγανάκι 
Άθανασις ’Ίοανο 
Πασχάλης Σωτηρίου 
Γεώργιος Χ'Έλασίδης 
γιάννης Α —τού... 
δανηιλις κοςταντηνου 
στάκος τάκου

Ό  Επίτροπος τής Α. Σ.

μόσχο Χ."βινειι
Σ. "Αναγνώστου
^Αριστείδης Γαρίλης
παναγιόιης ίμανοίλ
Γιωβάνισος Πάντσου [βουλγαριστί]
γάκος πέης
θανάσις γουβάνι
βασίλειο;

‘Αγίου Διδυμοτείχου ύποβεβαιώ τό γνήσιον
τών ανωτέρω υπογραφών, τό δέ έγκυρον τής πράξεως έπικυροΰται τή σφρα- 
γίδι τής Κοινότητας. 1878 Φεβρουάριου 17 έν Διδυμοτείχφ.

(σφραγίς τής Κοινότητος) Οΐκ. Ν. Εύελπις»
Φ Εις ιήν συνεδρίασιν Γ # τού αυτού Κωδικός *) καί εις την σελ. 34 υπό * 5

1) ’Από τής άφίξεως τοΰ Μητροπολίτου καί Προέδρου Διδυμοτείχου Μεθοδίου
5Αρώνη είς Αιδυμότειχον δ αριθμός συνεδριάσεων άρχεται αΰθις άπο τοΰ Α' κ. έ,
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ρονολογίαν 3 Νοεμβρίου 1878 γίνεται λόγος περί τοΰ χρέους των εκκλη- 
|ων 'Αγίου ’Αθανασίου και Σωτήρος Χρίστου προς τον Αλληλοδιδακτην 
■f. Παπαδοπούλαν, εις δέ την συνεδρίασίν ΔΓ σελ. 35 της 6 Νοεμβρίου 1878 
νεκρίθη «όπως κατά την προσεχή Τετάρτην προσκληθώσιν άφευκτως οι έπι* 
ρόποι τών ιερών εκκλησιών τοΰ τε Χρίστου και τοΰ Αγίου Αθανασίου δια 
ά οικονομηθώσι χρήματα και πληρώσωσι· μέρος τουλάχιστον τών καθυστε- 

,||συμένων μισθών» τοΰ έν λόγψ διδασκάλου. Κατά την επομένην συνέδρια- 
;θΐν Ε τής σελ. 36 και υπό χρονολογίαν 8 Νοεμβρίου 1878 αΐ δυο εκκλησίαι 
«Ιφάνησαν χρεώσται προς την λογιότητά του γρ. 841, και ένεκρίθη όπως τά 
iL29 λάβη παρά τοΰ ταμίου τής Δημογεροντίας κ. Δ. Γούναρη, τά δ’ επί
λοιπα 712 γρ. από την ΐεράν εκκλησίαν του 'Αγίου ’ Αθανασίου. Ειτα παρά 
ίου ταμίου τής Δημογεροντίας κ. Δ. Γούναρη λόγου γενομένου περ'ι τοΰ μι* 
σ̂θοΰ τοΰ Ελληνοδιδασκάλου άπερρίφθη ή έρώτησίς του ως γενομένου τοΰ 
συμφωνητικού πρός λίρας ’Οθωμανικός χρυσάς πεντήκοντα πέντε (άριθ.) 55 
καί υπογεγραμμένων όλων». Αΐ πληροφορίαι αΰται είναι σπουδαΐαι, διότι 
Ιξ αΰτών συνάγεται οτι τους δυο δημοδιδασκάλους Ιπλήρωνον τά ταμεία τών 
εκκλησιών τής πόλεως, τό δέ ταμεΐον τής Κοινότητος έπλήρωνε μόνον τον 
Έλληνοδιδιίσκαλον καί την Π αρθ εν αγωγόν, προσέτι δ* αντιμετώπιζε και τά 
έξοδα τής συντηρήσεώς τών Σχολείων. Ό  δ’  εν τή συνεδριάσει Ε' άναφερό» 
μένος Ελληνοδιδάσκαλος είναι ο Δ. Κοΰλλας, ως ευθύς αμέσως θά φανή. 
Ή δ’ Ικ τών εισπράξεων τών εκκλησιών έξάρτησις τής καταβολής τών διδα
σκαλικών μισθών εμπεριείχε τό μειονέκτημα τής επί μικρόν ή μέγα χρονικόν 
διάστημα καθυστερήσεως αυτής, ασφαλώς έπιδοτυσης καί επί τό έργον των.

Κατά την Ζ συνεδρίασίν τής 12 Νοεμ. 1878 (σ. 37) «παρά τοΰ Ελληνο
διδασκάλου κ. Δ. Κούλλα καί τοΰ εφόρου τής Σχολής κ. Σ. Χριστοδούλου λό
γου γενομένου περί τών έν τε τφ Έλληνικφ καί τφ Δημοτική) σχολείφ άπο
ρων μαθητών χρηζόντων βιβλίων καί μή δυναμ'ένων ν5 άγοράσωσιν, ένεκρίθη 
δπως εν προσεχή συνεδριάσει παρουσιάσωσιν είς ιήν Δημογεροντίαν τον κα
τάλογον τών ονομάτων αυτών διά τά περαιτέρω». Σπουδαιότατοι είναι αΐ 
πληροφορίαι, αΐ παρεχόμενοι ήμίν εκ τής συνεδριάσεως IBf (σελ. 41) καί υπό 
χρονολογίαν 24 Νοεμβρίου 1878. Κατ’ αυτήν «λόγου γενομένου παρά τής 
Α. Σεβ. περί τής ανάγκης Παρθεναγωγείου έν τή πόλει τούτη, επειδή τινες 

; ήθέλησαν νά αΐτιολογήσωσι την έλλειψιν Παρθεναγωγείου από τής ένεστώ*
: σης καταστάσεως τών πραγμάτίον, καί τής έλλείψεως άποχρώντων βοηθημά*
: των, διά ταΰτα Ινεθάρρυνεν αυτούς ή Α. Σεβαομιότης προσειπονσα νά προ- 
βώσιν είς την συσιασιν τοΰ Παρθεναγωγείου, διότι ή μετ’ ευσυνειδησίας 
εΐσπραξις τών τυχηρών δικαιωμάτων είναι άπαχρώσα διά την συντήρησιν 
τής τε Ελληνικής Σχολή; καί τοΰ Παρθεναγωγείου, καί οτι καί Αυτή εύχα* 
ρίστως ήθελε πληρώσει εάν ήθελε φανή έλλειμμα τοιοΰτον επρότεινε δέ νά 
άντικατασταθή τό πυρπόληθέν Έλλ. ΣχολεΤον διά τοΰ Μετοχιού, τό δέ νΰν
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κατάστημα τοΰ Παρθεναγωγείου, άφοΰ εκκενωθή ύπό τών Ρώσσων, λή 
πρόνοια διά νά εγκατασταθώ αύθις Παρθεναγωγεΐην... Etta ενεκρίθη 
προσκληθή ο ηγούμενος της 'Ιεράς μονής τοΰ Καράπουναρ διά νά πληρώ 
τά καθυστεροΰμενα ετήσια εις to ταμεΐον τής Σχολής».

Κατά τον Ρωσοτουρκπων, οθεν, πόλεμον τοΰ 1878 τό μέν Διδυμότειχου 
κατελήφθη υπό των ρωσικαίν στρατευμάτων *), τά δέ Σχολεία έπετάχθησην 
ύπ5 αυτών διά στρατιωτικός ανάγκης. Κ«ι τότε το Έλλην. Σχολεϊον έπυρ* 
πολήθη, άγνωστόν πως. Διά τον λόγον αυτόν κατά την συνεδρίασή τής Δη 
μογεροντίας δ Μητροπολίτης Μεθόδιος επρότεινεν όπως τό μέν Ελληνικόν 
Σχολεϊον στεγασθή εις τό Μετόχιον, τοΰ ναοΰ τοΰ Σαηήρος Χρίστου πιθα
νώς, καταβληθούν δ’ ενεργειαι όπως τό Παρθεναγωγεΐον έκκενωθέν υπό των 
κατεχόντων αυτό Ρίόσων, χρησιμοποιηθή πάλιν προς τον αυτόν σκοπόν. At 
δαπάναι τοΰ επομένου έτους διά τούς διδασκαλικούς μισθούς έχουν ως εξής :

Κώδηξ Β'. «Ά πό 1ης Ίανουαοίου 1879 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του 
αυτού έτους. Εις Δημοδιδάσκαλον Κον Ευάγγελον Γρ. 1.750».

Κώδηξ Γ'. «ρωοθ' εις μισθόν δημοδιδασκάλου Γρ, 5.350».
Κώδηξ Ε'. «1879 εις διδάσκαλον Γρ. 2,400».
Άλλας δαπάνας και διά τό έτος τοΰτο δεν άνεΰρομεν. ’Ασφαλώς θά 

έπρεπε νά ύπάρχη βιβλίον ταμείου τής Κοινότητος, όπως υπάρχει από τοΰ; 
1880 κ.έ. ’ Αλλά τοΰτο ή θά κστεστράωη, ή θά άπώλετο. Και οΰτω δεν γνω- 
ρίζομεν λεπτομερώς τά υπό τής Κοινότητας διά την συντήρησιν των Σχο
λείων δαπανηθέντα. Αί εκ τον Κώδηκος συνεδριάσεοίν'πληροφορίαι έχουν 
ουτω : Κατά την συνεδρίασιν ΚΓ' (σελ. 51) τής 3 ’Ιανουάριου 1879 άπο- 
φασίζεται δτι «τά τε διαζύγια γάμων καί αί δια?α5σεις αρραβώνων «νήκουσι 
παντελώς εις τό ταμεΐον τών Σχολά)V όσον δ ’ αφορά τό φιλοδώρημα τοΰ’Αρ· 
χιερέως, άφίνεται τοΰτο είς τήν προαίρεσιν τοΰ φιλοδωροΰντος». Κατά τάς 
συνεδριάσεις ΚΣΤ (σελ. 53) τής 12)1)1879, ΚΖ" (σελ. 54—55) τής 17)1)· 
1879 καί ΚΗ' (σελ. 55) τής 19)1)1879 σνζητεΐται αναφορά τοΰ Ελληνοδι
δασκάλου Δ. Σ. Κοΰλλα, δι5 ής ούιος εζήτει νά τό καταβληθώσι τά έκ Κων
σταντινουπόλεως είς Διδυμότειχον οδοιπορικά του έξοδα, ώς και τά τοιαΰτα 
τής μεταβάσεώς του εις Άδριανοΰπολιν, είς τήν οποίαν μετέβη διά νά πα-; 
ραλάβη βιβλία διά τούς μαθητάς. Ό  εκ τών εφόρτον X" Σταματάκης έπρό- 
τεινεν δτι «...δέον νά τω δοθώσι τά είς Άδριανοΰπολιν οδοιπορικά έξοδα,

1) Τό Ιστορικόν αυτό γεγονός έμεινεν είς τήν μνήμην τών παλαιοτέρων μέ τήν 
φράσιν «% δεντέρα Ρωσία». Καί πράγματι ειχον έλθει ρωσικά στρατεύματα είς 
πολύ παλαιοτέραν εποχήν. Πληροφορίαν περί τής παλαιοτέρας έλεύσεως Ρώσων είς 
Διδυμότειχον παρέχει ήμΐν ό Κώδηξ Α'. Ύπό χρονολογίαν αωλα' Φεβρουάριου κα' 
είς τήν κατάστρωσιν τοΰ ύπό τών επιτρόπων τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου παραδοθέντος 
λογαριασμού καί είς τήν στήλην τών εξόδων αναγράφονται τά κάτωθι : «ετι έδω
σαν o l  avroc ‘ Estizqoozoc είς τους Καλεληδες δια το κρι&άρι των ρωααων Γρό- 
oca 244,20»,
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I αν δέν μετέβαινεν έχει ήθελον άπολεσθή τά βιβλία’ περί δέ τών έκ 
τόλεως οδοιπορικών του εξόδων οΐ ΰπογράψανιες τό συμφωνηπκόν πΰ- 

! ΐΠ? παροιισης και τής δημογεροντία: είναι αυμόδιοι ν3 άποφανθώσιν’ δθεν 
;..:̂ K'L ένεκρίθη \ά τω πληρωθώσι τά τής Άδριανουπόλεως οδοιπορικά, τά δέ 
Α’ής Κων)πόλεως όταν εγκριθώσιν υπό τών ΰπογραψάντων τό συμφωνητικόν 
;:β{;ιοΰ». Χαρακτηοιστική είναι έν προκεψέ'φ ή φειδώ, ήτις γίνεται είς τά 
ίσχολικά έξοδα, Ίςίο,ολογηιτένως δέ. Διότι άνευ αυτής καί ά*·ευ λελογισμένη: 

tJvv εξόδων παρακολουδήσεως, θά ήτα άδιίνατος ή λειτηυογία τών Σχολείων.
;  Κατά τήν συνεδρίασιν Λ' (σελ.57 -5 8 ) τής 24)1)1879 άφοΰ άνεγνώσθη 

άνάφηρά τοΰ Άλληλοδιδάκτου κ. Ευαγγέλου Παπαδοποιίλου διά τής οποίας 
εζήτει αΰΕηαιν τοΰ μισθοΰ του, «μετά τινα συζήτησιν ενεκςιίθη δπα>ς αΰξηδή 

'■δ μιαθός άμφοτέρων τών άλληλοδιδακτών άνά πεντήκοντα γοόσια τον μήνα 
; διτό πρώτης Φεβρουάριου». Άπό τάς επόμενα: συνεδριάσεις ΛΓ'και ΛΔ( μαν-
■ θάνομεν τάς παιδαγωγικής επιτεύξεις τής εποχής εκείνης, αι όποΐαι μάλιστα 
• είναι και διά τήν σημερινήν εποχήν αξιοσημείωτοι.

«Κατά τήν συνεδρίασιν ΛΓ' (σελ. 59) τής 7 Φεβρουάριου 1879, λαβών
■ τον λόγον δ κ. Βογιατζόγου έξέφρασε παράπονα κατά τοΰ Ελληνοδιδασκάλου 
' δτι δηλ. μετεχειρίσθη τον υιόν του σκληρώ: και άπηνως και ότι ώς έκ τοιίτου

πιΐρακαλεϊ και έγκρίνη ή Α. Σ. μετά τής εντίμου Δημογεροντίας νά πρόσ
κλησή ή εφορία και παρακληθή νά έξετάση τό πράγμα ώς εγένετο και κατα- 
στηιτγι τον διδάσκαλον προσεκτικόν, άλλως θ’ άποσΰρη τό τέκνον του εκ τής 
Σχολής, έγκριθείσης δέ τής προτάσεως τοΰ κ. Ν· Βογιατζόγλου προσεκλή- 
θησαν οΐ έφοροι τών σχολών και προετράπησαν ν’ άπέλθωσι προς έξακρίβω- 
σιν τής αλήθειας, λαβόντες τήν εντολήν οπιος παντελώς άπαγορεΰσωσι τής 
σχολή: τό τε γονάτισμα και ξύλισμα ώς βάναυσα μέτρα προς σωφρονισμόν 
νέων, άλλους πως δυναμένων νά σωφρονισθώσιν, άπαιτήσωσι δέ υπό τοΰ Έλ* 
ληνοδιδασκάλου τήν εκ Κων)πόλεα)ς υπό τοΰ κ. Γ. Σεϊτανίδου σταλεισαν 
προς αυτόν σημείωσιν διατιμήσεως τών άποσταλέντων βιβλίων, όπως έπΐ τή 
βάσει ταύτης πληρόνωνταιτά βιβλία εις τήν αξίαν των καί μή ΰπερτιμώνται».

Έπι τοΰ ζητήματος τής σωματική: τιμωρίας τοΰ μαθητου άπησχολήθη 
Γή εφορεία, κατά δέ τήν συνεδρίασιν ΛΑ' (σελ. 60) τής 9 Φεβρουάριου 1879 
Υ-άνεκοινώθησαν και άπεφασίσθησαν τά εξής, χαρακτηριστικά τής έκτοτε επι- 
:'κρατοΰσης υψηλής άντιλήψεως περί τών προσφυέστερων παιδαγωγικών με

θόδων : «Άκολοΰθως παρόντες καί οΐ έντιμοι έφοροι τών σχολών κατέθεσαν 
. δτι ερεΰνης γενομένης διά τάς υπό τοΰ Ελληνοδιδασκάλου εις τον υιόν τοΰ 

Κου Ν. Βογιατζόγλου κακώσεις εμαρτυυήθη δτι αΰται όντως έγένοντο πλήν 
τσυτας προεκάλεσεν ή απείθεια τοΰ μαθητου παροξΰναντος τον διδάσκαλον. 
Επειδή δ τρόπος οΰτος τοΰ Ελληνοδιδασκάλου κατεκρίθη, διά ταΰτα πάρε- 

- κλήθησαν οι έφοροι νά κάμωσι τάς άπαιιουμένας παρατηρήσεις εις τον εΐ- 
. ρημένον Ελληνοδιδάσκαλον, και δτι τό τε γονάτισμα καί τό ράβδισμα άπα*
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Υορεύανεαι τοϋ λοιπού' άντ3 αυτών δύνανται οΐ διδάσκαλοι νά μεταχειρίξ|1 
εαι ως ποινάς άναλόγως των αταξιών τδ σήκωμα, τό γύρισμα εις τον τοΐχοΡ 
το εξω της σχολής στάσιμον, την κράτησίν εις την σχολήν, την άντιγρα^| 
εκ τίνος βιβλίου, τδ εκστήθισμα, και εν ανάγκη την νηστείαν. Εις περίστασή 
καθ’ ην δεν σωφρονίζονται οι άτακτοΰντες, νά καταγγέλωσιν εις την εφορ[^! 
καί τούς γονείς αυτών καί επί τέλους οπότε 6 μαθητής εξακολουθεί «διόρθ^Ι 
τος, νά καταγγέληται εις την Α,Σ. καί τήν έντιμον Δημογεροντίαν διά νά fijtJIL· 
φοσίζωσι τδ δέον. Προσέτι νά προτραπώσιν οΐ διδάσκαλοι νά παρευρίσκων· 
ται ένωρίτερον εις τά σχολεία διά νά επιτηρώσι τήν ιάξιν καί ησυχίαν χο| 
προμελετώσι τούς μαθητάς διαλύοντες καί τός απορίας αυτών εις τά μαθήΙ 
ματα και εποπτευωσι αυτους εις την είσοδον και εξοδον αυτών, εν ταις ίεραίς1 
εκκλησίαις έκκλησιαζομένους». %

Ή  ελλειψις τοϋ Παρθεναγωγείου ήτο εμφανέστατη κατά τήν εποχήν τομκί 
την και σοβαρώς άπησχόλησε τον Μητροπολίτην καί τήν Δημογεροντίαν,? 
Προς διόρθωσιν τής- έλλείψεως ταΰτης άπεφασίσθη κατά τήν ΜΑ' συνεδρία* 
σιν (σελ. 67) τής 7 Μαρτίου 1879 «IV άνασυσταθή τδ Παρθεναγωγεΐον πα* 
ρεχλήθη δέ ή Α, Σεβασμιότης ύπδ των εντίμων Δημογερόντων, όπως ευάρε
στη θή νά φροντίση περί τοΰ καταλλήλου προσώπου, τόσον ώς προς τήν παι
δείαν δσον καί ώς πρδς τά ήθη' ής δ μισθός εσται από τοΰ ταμείου τής Δη
μογεροντίας* ώς Σχολεΐον δ’ Ελληνικόν μέχρις «νοικοδομηθή τδ πυρποληθέν 
ενεκρίθη νά χρησιμευση ή τής ίεράς εκκλησίας τοΰ Σωτήρος Χριστού οικία 
αντί τοΰ καταστήματος έν φ ήδη διδάσκονται οι μαθ. οντος Παρθεναγωγεΐον».

Φαίνεται, κατά ταΰτα, δτι τό Παρθεναγωγεΐον δεν έλειτούργει, μή ύπαρ
χο ΰσης διδασκαλίσσης. Τοΰτο άποδειχνΰεται καί εκ τής MB' συνεδριάσεως 
(σελ. 68) τής 30 Μαρτίου 1879, καθ’ ήν άνεκοινώθη δτι δ Διδυμοτείχου Με
θόδιος Ιγραψεν εις τήν Διευθύντριαν τοϋ έν Σταυροδρομίφ Παρθεναγωγείου 
τής ΓΙαλλάδος κυρίαν Σαπφώ Λεοντιάδου, περί τής έξευρέσεως καί αποστο
λής διδασκαλίσσης, Άλλ’ ή άπάντησις τής είρημένης Λεοντιάδου, ώς αυτή 
έξετέθη έν τή ΜΣΤ' συνεδριάσει (σελ. 72) τής 16 ’Απριλίου 1879 δεν ήχο 
ευνοϊκή καί ευχάριστος. Διότι αΰτη δΤ επιστολής της «νέφερεν «δτι δυστυ
χώς διδαοκάλισσαν οι αν θέλει ή Κοινότης Διδυμοτείχου δεν ήδυνήθη νά εύρη 
εν Κων)πόλει. Έν Σμύρνη όμως ύπάρχουσι δύο τελειόφοιτοι τοΰ έκεΐ Μ. 
Παρθεναγωγείου επί διετίαν διδάξασαι παρ’ αυτή' εάν δέ ή Κοινότης έπι- 
θυμή τήν μίαν εξ αυτών ας άπαντήση καί αύθις εις τήν κυρίαν Σαπφώ, ση-: 
μεκονουοα συνάμα καί τον μισθόν αυτής διά νά φροντίση καί γράψη, εάν 
αΰτη συγκατατίθεται». Τήν λύσιν ταύτην δέν άπεδέχθησαν οί σύνεδροι μέ τό, 
αίτιολογικόν οτι «τά ενταύθα κοράσια είναι δλως αρχάρια καί οι πόροι τοϋ 
ταμείου τής Δημογεροντίας δέν επαρκούν». Διά τούς λόγους δ5 αυτούς άπε*: 
φασίσθη νά εύρεθή μέσης τάξεως διδασκάλισσα, πρδς τόγ σκοπόν 6’ αυτόν:
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’ ,άπευθυνθώσιν εις τον έν 'Αδριανουπόλει διδάσκαλον κ- Λογοθετίδην, μή» 
ως δυνηθή και εύρη εκεί τοιαύτην.

Κατά τήν συνεδρίασιν Ν' (σελ. 77) τής 1 Ιουνίου 3 897 εκτίθενται τά 
'τωθι σπουδαία : «Ειτα εμφανίζονται οΐ έφοροι των Σχολείων καί κατα- 

ίέτουσιν otι, επειδή οί πλεΐστοι των μαθητών τοΰ 'Ελληνικ. Σχολείου απου- 
-μιζουοι, συμβουλευθεντες παρ αυτών και των διδασκάλων των άρνοΰνται 

:νά συμμορφωθώσι μέ ταΰτας, διά ταΰΐα εξαιτοΰνται τάς περί τοΰ πρακτέου 
σ̂κέψεις τής Α. Σεβασμιότητας καί των τιμιωτάτων Δημογερόντων* ένεκρίθη 

;δέ νά προσκληθώσιν οΐ γονεΐ: μετά των μαθητών έν τή ιερά Μητροπόλει καί 
νά συμβουλευθώσι δεόνταϊς. Εΐτα λαβοΰσα τον λύγον ή Α. Σ. έγνωστοποίησε 
τή εντίμφ Δημογεροντία δτι τήν προσεχή Κυριακήν μέλλει νά προσκαλέση 
τούς εντιμότατους προκρίτους τής πόλεως, τούς εφόρους των Σχολείων και ιε
ρών εκκλησιών και τούς τιμιωτάτους μουκτάριδας τών ενοριών διά νά καθυ- 

..ποβάλη αύτοΐς : 1) τήν ανάγκην τής άνεγέρσεως τήα πυρποληθείσης Ελληνι
κής Σχολής μετά τών καταστημάτων αυτής* 2) τήν έλευσιν καταλλήλου διδα- 
σκαλίσσης πρδς άνασΰσιασιν ίου Παρθεναγωγείου καί 8) τήν σΰστασιν Φι· 
λεκπ. αδελφότητος πρδς εΐσπραξιν βοηθειών διά τε τήν Έλλην. Σχολήν και 
τό Παρθεναγωγεΐον και τήν βοήθειαν απόρων μαθητών καί μαθητριών».

Ή  γενική αΰτη συνέλευσις τών Προκρίτων καί Δημογερόντων έπραγμα- 
τοποιήθη τήν 3ην Ιουνίου 1879, ημέραν Κυριακήν, ως άναφέρεται έν τή 
ΝΑ' συνεδριάσει (σελ. 78) Κατ’ αυτήν άπεφασίσθη : 1) ή έκ θεμελίων άνέ* 
γερσις τής πυρποληθείσης Ελληνικής σχολής μετά τών καταστημάτων της* 2) 
ή συγκρότησις εφορευτικής τοΰ έργου επιτροπής έκ τών X " Άδαμίδου, Δη- 
μητρίου Σταύρου, Σταύρου Αναγνώστου, Βασιλείου X " Ίωάννου και Δη- 
μητριού Μ. Γιουρτζόγλου, ή; έργον έτάχθη νά εξεύρη τδ άπαιτούμενον οι
κοδομικόν υλικόν και τό /κατάλληλον οΐκόπεδον καί νά έποπτεύη ιών εργα
σιών' 3) ή έναρξις τοΰ έργου τήν 6ην Ιουνίου. Έν τή αυτή συνεδριάσει συ- 
νεζητήθη και πάλιν τό θέμα τής εύρέσεως διδασκαλίσσης διά τό Παρθενα
γωγείων αντί μισθού έκ πεντήκοντα δθ, λιρών, τά δέ οδοιπορικά έξοδα, τό 
οίκημα, ή καύσιμος ΰλη και τό ΰδωρ άπεφασίσθη νά βαρύνουν τήν Κοινότητα.

Ή  έλλειψις καταλλήλου διδασκαλίσσης, ένεκα τής οποίας φαίνεται δέν 
έλειτούργει κατά τό έτος τούτο τό Παρθεναγωγεΐον, άπησχόλιησε τήν Έςρο- 
ροδημογεροντίαν και κατά τήν συνεδρίασιν αυτής ΝΕ' τής 1 Ιουνίου 1879 
(σελ. 80). Και5 αυτήν άπεφασίσθη «δπως άνατεθή ή εΰρεσις διδασκαλίσσης 
εις τήν αυτήν εφορίαν, όπως φροντίζουσα εγκαίρως περί τοΰ καταλλήλων 
προσώπου αυτής, γράψη εις τινα τών 'Αθηνών σύλλογον είπε εις «λλο μέρος». 
’ Εν τή αυτή συνεδριάσει άπεφασίσθησαν ωσαύτως τά έξης : 1) Νά συνταχθή 
κανονισμός τοΰ Παρθεναγωγείου, τοΰ Ελληνικού καί τοΰ ’Αλληλοδιδακτικού 
Σχολείου. 2) Ν’ άναβληθή μετά τάς εξετάσεις τό ζήτημα, άν δ Ελληνοδιδά

σκαλος Δ, Κούλλ,ας θά παραμείνη καί διά τό επόμενον έτος. 8) Νά έξε-
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λεγχλΐ) ο λογαριασμό; τον Ελληνοδιδασκάλου εις ίδιο αέραν συνεδρίασα. ~ 
Κατά τήν συνεδρίασιν ΝΕ' τής 7 ’Ιουνίου 187"9 (σελ. 82) άνεβλήδη μέν 

ή συζήτηπις πεοί του τόπου, ένθα έμελλε ν’ άνεγερΟή ή πυρποληθεΐσα Έλι 
ληνική σχολή, έΕελέγη δέ έπταμελής επιτροπή, άποτελουμένη μ των : Ευστα
θίου Καβάσιλα, Άνδρέου Σακελλίωνος, Πασχαλάκη Σωτηοίηυ, Βασιλείου 
X " Ίωάννον, Σταματίου Ψ ιλτοποΐίλου, Κων)τίνου Παπαϊωαννοποχίληυ χαι 
Σ. “Αναγνώστου, ή ας καί άνέλαβε τήν σύνταξιν καταστατικόν τής ΒαηΟητυ 
κής και Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος, ώς και τήν σχετικήν προεργασίαν 

, διά τήν σΰγκλησιν γενικής συνελευσεως κα'ι εκλογής οριστικού Δ. Συμβουλίου.· 
Τό έν λόγιρ καταστατικόν, τον οποίου δυστυχώς ουδαμοΰ άνευρομεν άντίγρα· 
φον, άνεγνώσί)η και Ιπεκυρώθη κατά τήν συνεδριαπιν τής 24 ’Ιουνίου.

Ώς πρός τήν σύνταξιν τοΰ Κανονισμοί των Σχολών έκ τής ΞΑ" συνε
δριάσεων τής 15 ’Ιουλίου πληροφορούμενα, διι αΰιη άνετέθη εις τους : Ευ
στάθιον Καβάσιλαν, X "  Σταματάκην, Κων)τινον Παπαϊωάννου καί Ευάγ
γελον Παπασταυρου. Τό δέ ζήτημα τών απαιτήσεων τοΰ Ελληνοδιδασκάλου 
ερρυδμίσθη κατά τον ακόλουθον τρόπον : Συνεδρίασις ΟΑ* τής 8 Αύγου
στου 1879 (σελ. 96) «ακολούθως ένεκρίθη όπως ό Ελληνοδιδάσκαλος κ0? Δ, 
Κουλλας παρουσιασδή τήν προσεχή Παρασκευήν καί ενώπιον τής έντιμου 
Δημογεροντίας λάβη τά έναπολειφθέντα μηνιαία αύτοΰ προς τελείαν έξόφλη· 
σιν τών άπαιτήσεών του. Καθ’ δσον 5’ αφορά τά διαφίλονεικοΰμενα 300 γρο
θιά περί ών 6 κ. Κουλλας έδωκε διπλήν άπόδειξιν παραλαβής τήν αυτήν ήμέ 
ραν εις τον Δ. Γουναρην, ενεκρίθη μετά πολυωρον αυζήτησιν δπως απότιση 
ταϋτα τό ταμεΐον τής Κοινότητος, αν καί τό λάθος τϊποβλέπη τον εΐρημένον 
Δημήτριον Γουναρην. Τά δέ δέκα εξ καρυόβολα νέα, άανα οφείλει δ αυτός 
εις τό ταμεΐον τής Κοινότητος ΰπεσχέθη δτι μόνος θέλει φέρη. Περί δέ τών 
ύπολειπομένων 400 γοοσίων χρέος τοΰ εΐρη μενού Δη μητριού εις τό ταμεΐον 
τής Κοινότητος, γενήσεται δεύτερα σΰσχεψις, εάν δηλ. θά τάποτιση ή θα 
τφ παραχωρηθώσι απέναντι τών ών διατείνεται άπαιτών έκ τοΰ ταμείου τής 
Κοινότητος μισθών του διά τήν επιστασίαν έν καιρφ. τής Ρωσσικής κατοχής 
πωληθέντιον διαφόρων γεννημάτων», Έκ τοΰ έκτεθέντος αποσπάσματος συ
νάγεται οτι καί ή οικονομική κατάστασις τής Κοινότητος δεν ήτο ευχάριστος 
καί δα ή διαχείρησις τοΰ μέ τόσον μόχθον καί διά τοιοΰτον σκοπόν προο- 
ριζομένουν χρήματος εξηρτατο έκ τής ευσυνειδησίας τοΰ διαχειριστοΰ, έφ’ ■ 
οσον μάλιστα ή Κοινότης δεν διέθετε άλλα μέσα έξαναγκασμοΰ τοΰ κακώς 
διαχειριζομένου την περιουσίαν της.

Έτέρα πληροφορία τής QB' ουνεδριάσεως τής 16 Αύγουστου (σελ. 98) 
είναι δτι άπεφασίσθη νά διαρκέσουν αϊ διακοπαί τών μαθημάτων τών Άλ- 
ληλοδιδακτικών Σχολών μέχρι τέλους Αύγουστου. Ή  έναρξις συνεπώς τών 
μαθημάτων τοΰ νέου σχολικού έτους θά πρέπη νά ύπυθέσωμεν δτι προσδι- 
ωρίσθη διά τήν Ιην τοΰ επομένου μηνός. Γην εναςιςιν και λήΕιν κατά ταΰτα
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tfgv μαθημάτων έρρύθμιζεν δι” άποφάσεώς της ή Έφοροδημηγεροντία. 
ΐ Ρ 1'0' π£?°Φανώς ήτα καί το πρακτικώτερον, 5»ότι αύτη ετέλει έν πλήρει γνώ- 
VI* δχι μόνον ιών άναγκών και ελλείψεων ιών σχολείων, αλλά και της ίδιο- 
r||riac της περιοχής.
jg: Κατά τήν ακολουθούσαν συνεδρίασιν ΟΓ' τής 16 Αύγούστου (σελ. 99), 

'^Δημογεροντία άπησχολήθη καί πάλιν μέ τό θέμα τής οφειλής τών 300 γρο- 
(τίων εις τον Έλληνοδιδάσκαλκν Δ. Σ Κούλλαν. Μετά τον έλεγχον τών λο
γαριασμών του Δ. Γούναρη, έξ ών προέκυπτεν ενεργητικόν υπόλοιπον εξ 652 
Ιοσίων μόνον, το προς τον Ελληνοδιδάσκαλον χρέος τών 300 γροσίων δεν 

υποχρεωτικόν διά τήν Κοινότητα, μή εύθυνομένην διά τήν λανθασμένην 
γραφήν τοΰ Ταμίου αυτής, «διότι τό λάθος έγένετο καί εκ μέρους τών δύο 
ειδή ό μέν 'Ελληνοδιδάσκαλος επί αγαθή πίστει βασιζόμενος εις τήν απλό" 
τα τοΰ Δημητρίου Γούναρι έδωκεν αΰτω διπλήν άπόδειξιν παραλαβής, άπο- 
σθείσης δέ τής πρώτης υπό τοΰ εΐοημένου Δημητρίου, ο δέ κ. Δημήτριος 
ι'ίσχυρίζετο δτι εν μια καί τή αυτή ήμερα έμέτρησεν αύτφ 5ίς τά προμνη- 
θέντα χρήματα». Τό αποτέλεσμα τής διενέξεως ταύτης ήτο, δτι ο Έλληνο* 
,ιδάσκαλος Δ. Κουλλας κατέλιπε τό Λιδυμότειχον, χωρίς ν3άνανεώση τό μετά 
ής Κοινότητος αυμφωνηιικόν αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως, μετά τό Παρθεναγω* 
ετον, καί τό Ελληνικόν οχολεΐον έμεινεν άνευ διδασκάλου καί προβληματική 
ιά τό έπιόν κατέστη ή λειτουργία του, '

Κατά τήν συνεδρίασιν ΟΔ' τής 17 Αύγουστου 1879 (σελ. 101) καί πά
λιν ή Δημογεροντία άπησχολήθη μέ τό θέμα τής διδασκαλίσσης τοΰ Παρθε
ναγωγείου. Επειδή δέ τό μέν νέον σχολικόν έτος έπλησίαζεν, 6 δ' έν βΑθή- 

Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» έβράδυνε ν5 απάντηση εις τήν επι
στολήν τής εφορίας περί εΕευρέσειυς καί αποστολής διδασκάλου καί βιδασκα- 
λίσσης, «ενεκρίθη μετά πολύισρον συζήτησιν όπως προς περισσότερόν ασφά
λειαν τής σπουδαζούσης νεολαίας καί τών δίκην κτηνών άνά τάς οδούς περι
φερόμενων κοοασίων, άποταθή διά γράμματος ή έντιμος τών σχολών εφορία 
προς τούς έν Κωνσταντινουπόλει Κ°υζ Τ. Βρετόν καί Καραβοκυρόπουλον καί 
παρακαλέση αυτούς δπως εύαρεστηΠώσι νά λάβωσι τήν καλοσύνην νά ενερ- 
γήσωσι τήν αποστολήν τοιούτων έν Διδυμοτείχφ».

Κατά την συνεδρίασιν ΟΘ' τής 31 Αύγουστου (σελ- 104-105) άνεγνω* 
σθη τό υπό τοΰ Θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου άποσταλλέν έγγραφον 
μετ* αποσπάσματος τών έν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων Διδασκαλείων, «έν φ 
καταδεικνύεται ή επιθυμία τοΰ είρημένου Συλλόγου δπως πράξη καί άναπτύξη 
κάλλιον τήν παιδείαν άνά τήν Θράκην», έζητήθη δέ όπως άποσταΐή ως υπό
τροφος είς τά έν λόγω Διδασκπλεια μία νέα, διά νά σπουδάση δωρεάν.

Ή  επομένη συνεδρίασις Π ' (σελ. 105 —106) τής 2 Σεπτεμβρίου κατη- 
ναλώδη εις τήν έΕεύρεσιν διδασκάλου διά τήν Ελληνικήν σχολήν καί διδα- 
σκαλίσσης διά τό ΠαρθεναγωγεΤον, "Ανεγνώσθησαν είς απάντησιν τρεις επι-

λι
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στολαί' μία τον ενΆθήναις Συλλογήν των γραμμάτων, μία τοΰ έν Κων)πο 
λει Ί . Βρεττοΰ καί μία του ΓΙαοχαλάκη Ζ. Λογιωτατίδου. Μετά δέ τών επί 
στάλων την άνάγνωσιν 6 Μητροπολίτης επέστησε την προσοχήν τής Δημογε. 
ροντίας επί των μελλόντων ν’ άποφασισθώσι, διότι, άφ8 ενός μέν τα οικονο
μικά τής Κοινότητας ήσαν καχεκτικά, άφ’ Ιτέρου δέ ή 'Ελληνική σχολή δεν
ειχεν αρκετούς μαθητάς. Έν τέλει άπεφασίσθησαν : 1) να προσκληθή ό ΓΙ<<*
σχαλάκης Λογιωτατίδης καί να συμφωνηθή ως Ελληνοδιδάσκαλος επί τριε
τίαν μέ ετήσιον μισθόν 65 δθ. λιρών, αντί 70, τάς οποίας οΰτος έζήτει, «επί a 
τφ λόγφ δτι; ή Κοινότης θεωρεί έαυτήν έξησφαλισμένην, εάν οΰτος παραδε· 
χθή νά διδάξη, καθότι ό κ. Πασχαλάκις χρηματίσας καί προηγουμένως Ελ
ληνοδιδάσκαλο; έν Διδυμοτείχφ κατεδειξεν άγλαοτάτους καρπούς κατά συνέ 
πειαν δέ χαίρει άπαραδειγμάτιστον εμπιστοσύνην καί ΰπόλη-φιν οΰ μόνον τής 
Κοινότητας άλλα καί απάντων των κατοίκων πολιτών»' 2) νά γράψη εις τον | 
Π. Λογιωτατίδην δ εκ των έφόςιων Ευστάθιος Καβάσιλας, προτρέπων όπως . 
έλθη τάχιστα εϊς Διδυμότειχον' 3) ν’ άπαντήση δ αυτός Καβάσιλας εις τον | 
εν Άδριανουπόλει “Ελληνα πρόξενον Ν. Γεννάδην, δστις εν συνεχεία απευ
θυνόμενος προς τόν εν Άθήναις σύλλογον προς διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων, νά ζητήση έκ μέρους τής Κοινότητος Διδυμοτείχου διδασκάλισ* 
σαν γνωρίζουσαν καί τό νηπιαγτογικόν σύστημα επί έτησίφ μισθφ έκ 50 δθ. 
λιρών, εις τάς οποίας προστίθενται καί έτεραιδ διά τά έξοδα τοΰ ταξιδιού της.

Αΐ σύντονοι αΰται ενέργειαι άπέδωκαν τό προσδοκώμενον αποτέλεσμα. 
Κατά την συνεδρίασιν ΠΑ' (σελ. 107) τής 5 Σεπτεμβρίου 1879 άνεγνώσθη 
απαντητική επιστολή to? έν Άιθήναις Συλλόγου προς διάδοσιν τών Ελληνι
κών Γραμμάτων προς την Έφοροδημογεροντίαν Διδυμοτείχου, εις τήν όποιαν 
άνηνγέλλετο δτι υπό τούς προβληθέντας ορούς θ ’ αποστολή εγκαίρως «δευ
τεροβάθμιος διδασκάλισσα εχουσα καί γνώσεις νηπιαγωγικής», μέ ετήσιον 
μισθόν 50 οθ. λιρών. Τά δ’ έξοδα ταξιδιού αύτής από Αθηνών εις Λιδυμό- 
ιειχον, συμποσούμενα εις 200 δραχμάς, κατέβαλεν δ Σύλλογος, παρακαλών 
νά άποσταλώσι μέ πρώτην ευκαιρίαν. Έν τέλει άνεγνώσθη ιό κάτωθι συμ- 
φωνητικόν, ύπογραςρέν καί κυρωθέν υπό τών σχολικών έφορων.

«Σύλλογος προς διάδοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων. Διά τοΰ παρόν-, 
τος ιδιωτικού συμβολαίου, Ισχύοντος ώς αν εγένετο έν συμβολαιογραφείφι 
δ κύριος Ν. Μαυροκορδάιος πρόεδρος τοΰ προς διάδοσιν τών ελληνικών 
γραμμάτων Συλλόγου, έν δνόματι τής έν Διδυμοτείχφ εφορείας ιών σχολείονν 
καί ή κυρία Σοφία Πολίτου διδάσκαλος Β' τάξεως συνεβάλοντο ώς έξης : 1) 
Ή  κυρία Σοφία Πολίτου αναλαμβάνει τήν διεύθυνσιν καί διδασκαλίαν τοΰ 
έν Διδυμοτείχφ Παρθεναγωγείου κατά τά προγράμματα καί τήν τάξιν τών 
Παρθεναγωγείων τών έν Έλλάδι διατηρούμενων, καί τούς κανονισμούς, οΰς 
ήθελε κρίνει αναγκαίους ή έν Διδυμοτείχφ τών σχολείων εφορεία’ υπόσχεται 
δέ νά καταβάλη.πάσαν προσπάθειαν καί εΰόδωσιν τοΰ αυτή ανατιθέμενου έρ~
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ή. 2) Ύποχρεοΰται ν9 αναχώρηση εντεύθεν διά τής πρώτης ευκαιρίας. 3) 
εν Διδυμοτείχφ εφορεία ύποχρεουται νά καταβάλη ετησίως τή κ. Σ. Πο· 

ου λίρας οθωμανικά; πεντήκοντα (50) πληρωτέας κατά μήνα' έτι δέ νά 
ράσχη κατοικίαν, θέρμανσιν καί νά καταβάλη αυτή τήν δαπάνην τή; εξ 

(θηνών εις Διδυμότειχον μεταβάσεως αυτής και τής συνοδοϋ της είς 2 δευ- 
ρα: θέσεις. 4) Ή  παρούσα συμφωνία συνομολογεί,ται επί εν (I) έτος άρ* 
'μενον άφ’ ή; ημέρας ή κυρία Σοφία Πολίτου φθάσει εις Διδυμότειχον, 
τ'ε δποχοεοϋται ν’ άναλάβη τά καθήκοντα αυτής. 5) Οί συμβαλλόμενοι ύπο- 
ρεοΰνται ν’ άναγγείλωσιν άλλήλοις τήν διακοπήν ή συνέχειαν τής παρού- 

συμφωνίας δυο (2) μήνας προ τής ταχθείσης προθεσμίας. 6) Οί κ. κ. 
Έφοροι τών έν Διδυμοτείχφ σχολείων ύποχρεοΰνται νά κυρώσωσι διά τής 
Ιπογραφής των τό παρόν συμβόλαιον. Έγένετο εις τριπλοΰν.

Έν Άθήναις τή 28 Αύγούστου 1879 
Οί συμβαλλόμενοι Ν, Μαυροκορδάτος, Σοφία Πολίτου, Άνδρέας Σα* 

χελ ί̂ων, Σταματάκη; Ψαλτόπουλος».
Έν τή αυτή συνεδριάσει άπεφασίσθη όπως «τά εις τό Παρθεναγω

γείων είσαγόμενα κοράσια λαμβάνωσιν υπό τής εφορίας εισιτήρια. Οί δέ γο
νείς τών έν τή Ελληνική Σχολή εισαγομένων μαθητών συμμορφουμενοι τφ 
σύνταχθησομένφ κανονισμφ τών Σχολείων, ύποχρεοΰνται νά παράσχωσιν εγ
γυητικόν έγγραφον δτι τά τέκνα των φοιτώντα Ιν τή σχολή νά ύποβάλλων- 
ται εις ενιαυσίους εξετάσεις»,

Έν τέλει άνεγνώσθη καί ύπεγράφη τό εξής συμφωνητικόν έγγραφον 
μεταξύ τοΰ Ελληνοδιδασκάλου Λογιωτατίδου και τής Κοινότητος :

Συμβόλαιον. Διά τοΰ παρόντος συμφωνητικού εγγράφου γίνεται δήλον 
δτι οί κύριοι έφοροι τών ενταύθα εκπαιδευτικών καταστημάτων άφ’ ενός, 
καί 6 Κος Π. Ζ. Λογιωτατίδης άφ’ ετέρου συνεβάλοντο προς άλλήλους υπό 
τούς άκολούθους ορούς:

Α) Ό  κύριος Π. Ζ. Λογιωτατίδης άναδέχεται επί τριετίαν δλην, άρχο- 
μένην από τής 15ης Σεπτεμβρίου έ. ε. νά'διδάξη τούς εν τή ενταύθα Έλλη- 
νική σχολή φοιτήσοντας νέους τήν ΈλληνιΧην γλώσσαν μετά τών λοιπών 
βοηθητικών μαθημάτων τών κριθησομένων αναγκαίων συνφδά τφ υπό τής 
εφορείας συνταχθησομένφ κανονισμφ ύποχρεούμενος οπωςέκτελή τό άνατεθέν 
αύτφ έργον μετά τής απαιτουμένης υπό τοΰ έργου του ευσυνειδησίας. Β') Οί 
κύριοι έφοροι ύποχρεοΰνται τον μισθόν αΐκοΰ όρισθέντα είς λίρας οθωμα
νικά; διακοσίας (200) διά τήν δλην τριετίαν νά πληοόνωσιν αναλογώ: και 
τακτικώς καά μήνα. Γ') Οίκημα προς κατοικίαν τοΰ Κ01' Π. Ζ. Αογιωτατί- 
δου καί καύσιμος ύλη θέλουσιν εΐσθαι εις βάρος αύτοΰ. Δ') Άμφότερα τά 
συμβαλλόμενα μέρη δφείλουσι δύο μήνας προ τών ενιαυσίων εξετάσεων τοΰ 
τρίτου έτους νά εΐδοποιώνται άν προχίθενται ν’ άνανεώσωσι τήν συμφωνίαν.

Έγένετο τό παρόν είς δύο ομοια προς εν καί τό αυτό τέλος, έκαστον δέ



ιών συμβαλλόμενων μερών ελαβεν άνά εν. Έν Διδυμότειχο τή 5rj 7βρί 
1879. Οι συμβαλόμενοι : Π. Ζ. Λογιωτατίδής, Άνδρέα; Σακελλίων, Σι" 
ματάκης Ψαλτόπουλος, Γεώργιος Τωάννου».

Και ή μέν διδασκάλισσα Σοφία Πολίτου ήλθεν εΐ; Διδυμότείχον χοί 
άνέλαβε την διεύθυνσιν τοΰ Παρθεναγωγείου. Άλλ’ ό Λογιωτατίδής δεν ποΟ 
ρουσιάσθή, ως εν τοΐς έπομένοις θά ίδωμεν. Τούτο δέ επεβράδυνε κατά πολ$ 
την λειτουργίαν της 'Ελληνικής σχολής, ήιις ολίγον ελειψε να κλείση.

Έν τη επομένη συνεδριάσει ΠΒ' της 7 Σεπτεμβρίου (σελ. 109) «Ινε* 
κρίδη τη προτάσει της εντίμου εφορίας προς άναπλήρωσιν τοΰ Ελληνικόν 
Σχολείου, δπως και αι δύο Άλληλοδιδακτικαι Σχολαΐ συγχωνευθώσιν εις 
μίαν τήν της ενορίας τής ΰπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, υπό την δίν 
δασκαλίαν και διεύδυνσιν των δύο Δημοδιδασκάλων τοϋ Κυρίου Ευαγγέλου 
Παπαδοπούλου καί Κων)τίνου Παππαϊωαννοπούλου. Ή  δέ αλληλοδιδακτική 
σχολή τοΰ Καλέ μεταβλητή εις νηπιαγωγειον/Παρθεναγωγειον. Τό δέ Πυρ* 
θεναγωγεΐον μεταβλητή εΐς Ελληνικόν σχολείον, επί λόγω δη τό μέτρον 
τοΰτο εστΐ οικονομικώτερον καί επωφελέστατον.,.Οΐ δέ άλληλοδιδάκται προσ- 
κληθέντες καθοδηγήθησάν καί προετράπησαν δπως συμμορφωθώσι μέ τήν 
εγκρισιν τής τε Δημογεροντίας καί εφορίας, τά δέ μαθήματα αυτών άρχήσωσι 
τήν προσεχή Δευτ- [δηλ. 10 Σεπτ.] διδάσκοντες έν: μι$ καί τή αυτή σχολή».

Κατά ταϋτα, ή ελλειψίς κτηρίου τής Έ/Ληνικής σχολής έπέβαλεν ώστε αι 
μέν δύο άλληλοδιδακτικαι σχολαί νά συγχωνευθώσιν εις μίαν, διά νά χρησι- 
μοποιηδή τό κτήριον τής εν τφ Καλέ ώς ΠαρΟεναγωγεΐον καί Νηπιαγω- 
γεΐον, τό δέ κτήριον τοΰ Παρθεναγωγείου νά χρησιμεύση ώ; 'Ελληνική σχολή. 
Άλλ“ ή χωρητικότης τής εν τφ Καλέ ’Αλληλοδιδακτικής δεν ήιο επαρκής διά 
τόν σκοπόν τοΰτον, ώς εξάγεται από τήν συνεδρίασιν ΠΖ' τής 19 Σεπτεμ
βρίου (σελ. 112—113). «Επειδή δέ τό ένυπάρχον ΠαρθεναγωγεΤον δεν ήτο 
δυνατόν νά χρησιμεύση προς σκοπόν διδασκαλίας έ'νεκα τής πληδύος των μα
θητριών, διά ταΰτα προαποφασίσθη ,ϊνα μεταβληδή ή τοΰ Καλέ Δημοτική 
Σχολή εΐς ΠαρθεναγωγεΤον διά τήν μεταβολήν τής οποίας εγένετο αρκετή χρη
ματική δαπάνη. Διά τήν γενομένην λοιπόν δαπάνην ένεκρίθη ί-πό τής εντί
μου Δημογεροντίας καί εφορείας των σχολών, δπως γίνη προαιρετικός έρα
νος εντός τής πολεως Διδυμοτείχου». Εν τή αυτή συνεδριάσει άπεφασίσδη* 
σαν και τα κάτωθι αξιοσημείωτα ι 1) Καθιερωθησαν τριών κλάσεων εισιτή
ρια, ήτοι των 20, των 10 και των 5 γροσιων, τα οποία, άναλόγως τής οικο
νομικής των καταστάσεως, ΰπεχρεοΰντο νά λαμβάνουν από τήν σχολικήν εφο
ρείαν ολοι γενικώς οι μαθηται οι εισαγομενοι εις την Δημοτικήν Σχολήν καί 
τό ΠαρθεναγωγεΤον. 2) * Ανέλαβε ν ο Μητροπολίτης νά σύνταξη εγκύκλιον έπ 
εκκλησίαις άναγνωσθησομένην, διά τής οποίας νά προτρέπωνται πάντες οΐ 
γονείς οΐ έχοντες τέκνα, νά τ3 άποστέλλωσιν εΐς τό σχολεΐον. 3) ΈΕελέγη νέα 
εφορεία των σχολείων, άποτελουμένη εκ τών Άνδρέου Σακελλίωνος, ως Προ-
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δρου, και Βασιλείου X " Τωάννου ώς Τα μ ίου. Έν τέλει άπεφασίσθη όπως 
εφορεία ιηυή μητρφον των έγγραφομένων και φοιτώντων μαθητών.

Παρά τάς υπό τής Έφοροδημογεροντίας καταβληθείσας άοκνους προσ- 
ίείας, διά νά θέση εΐς κίνησιν και λειτουργίαν δλα τά σχολεία τής πολεως, 

f[ τής Ελληνικής Σχολής λειτουργία δεν κατέστη εφικτή. Τους λόγους δι οΰς 
έν έλειτοτίργησεν εύρίσκομεν εΐς τήν συνεδρίασιν Ψ' τής 3 Όκταιβςιίου (σελ. 

11δ). Κατ’ αυτήν εγνωστοποιήθη οτι ό Ελληνοδιδάσκαλος Π. Ζ. Λογιωτα- 
τίσης «ένεκα ασθένειας αυτόν, τής συζύγου καί τοΰ τέκνου τοΰ εΐδοποίησεν 
εΐς τον κ. Ευστάθιον Καβάσιλαν οτι δεν δύναται ως έκ τούτου νά εκπλή
ρωσή τάς υποχρεώσεις του, διά ταΰτα μετά λύπης του παραιτεΐται». ΓΙρος 
^ντιμετώπισιν τοΰ δημιουργηθέντος αδιεξόδου άνετέθη εΐς τους έφορους νά 
Ιπευθυνθώσι διά τοΰ εν ’Αδρίπόλει Έλληνος Προξένου Ν. Γεννάδη προς 
3rov εν Άθήναις Σύλλογον προς διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων ν απο- 
;ρτείλη διδάσκαλον γνωρίζοντα καί τήν νηπιαγωγικήν μέθοδον καί δυνάμενον 
|νά διδάΗη καί τήν πρώτην ιάξιν Ελληνικά μαθήματα, νά έξαοκήση δέ καί 
τούς έν Διδυμοτείχφ δύο διδασκάλους εΐς τό νηπιαγωνικόν σύστημα, χρησι- 
' μοποιών αυτούς καί ώς βοηθούς. Έλήφθη δ’ άπόφασις ν3 άποστειλη ό Λο- 
^ιωτατίδης τό εΐς χεΤρας του πιστοποιητικόν τής εφορείας καί νά λάβη το 
Ιΐδικόν του.Έν τφ μεταξύ φαίνεται οτι έγινε διάβημα τών δύο δημοδιδασκά
λων περί αύξήσεως τών αποδοχών των, τό όποιον συζητηθέν κατά τήν ΨΖ 
ϊίσυνεδρίασιν τής 18 Νοεμβρίου άπερρίφθη μέ τό αΐτιολογικόν on «ή τής πα- 
|ρακλήσεως τών εΐρησένων Δημοδιδασκάλων έκτέλεσις περί αύξήσεως τοΰ μι- 
Ισθυύ των αποβαίνει αδύνατος».

Άλλ5 ή κατάστασις τής Ελληνικής σχολής, στερούμενης διδασκάλου καί 
-'/ώς έκ τούτου μή λειτουργούσηι:, επέβαλε τήν λήψιν άμεσων μέτρων, τοσοΰ- 
|.τον μάλιστα καθ’ δσρν ή μέν έλευσις διδασκάλου δεν έφαίνετο σύντομος, το 
;:δέ άνοιγμα τής σχολής μετά πάροδον τεσσάρων περίπου μηνών από τής ειάρ- 
;;ξεως τών μαθημάτων προέβαλλεν ώ; επιτακτικόν. Τήν κατάστασιν ταΰτην άνέ- 
;;λαβε νά διόρθωση ή έφοροδημογεροντία έκ ιών ένόντων, ώς πληροφορού- 
μέθα εκ τής συνεδριάσεως ΡΒ' (σελ. 127) τής 28 Δεκεμβρίου : «Εΐτα ή Α. 

<:.Σ. προσκαλέσασα τήν έντιμον εφορείαν τών σχολείων έπρότεινε τήν επανά* 
Ηηψιν τών? μαθημάτων τής 'Ελληνικής Σχολής ώ: ακολούθως' 1) ό εΐς ιών 

Δημοδιδασκάλου νά διορισθή Διευθυντής καί διδάσκαλος τής 'Ελληνικής 
σχολή;,ήν συστήσωσιν εκ τών ΐκανωτέρων μαθητών τής Δημοτικής" 2) νά 

λ-.παρακληθώσιν οΐ δυνάμενοι τών πολιτών νά διδάξωσιν έν αυτή άνά έν μά- 
,θημα" 3) νά παρακληθή ό έκ τών υπαλλήλων τοΰ ενταύθα ΑύτοκρατορικοΟ 
Δικαστηρίου κύριος Χρύσανθος νά διδάσχη τρις τήν εβδομάδα ιά οθωμα
νικά* 4) Ν= άναλάβη τήν ερμηνείαν τού ιερού Ευαγγελίου τών Κυριακών καί 
τά μαθήματα τής ΐεοάς ιστορίας καί κατηχήσεως ή Α. Στβασμιότης μέχρι 

. τοΰ νέου σχολ. έτους, δτε ή έντιμος Δημογεροντία μετά'τής εφορείας σκεφθή
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ώρίμως περί της Ελληνικής Σχολής. ’Αποδέκτης δέ γενομένης της προτά- 
σεως της Α· Σεβασ. υπό τε των τιμιωτάτων Δημογερόντων καί εφόρων των 
σχολείων ο μέν ιατρός κύριος Ευστάθιος [Καβάοιλας] άπεδέξατο νά διδάτη 
εν φυσικόν μάθημα δωρεάν1 ο ιατρός κύριος Άνδρέας [Σαχελλίων] έτερον 
Ζωολογικόν δωρεάν, ο ιατρός κύριος Άσκληπιάδης ετερον. Ό  κύριος Χρύ
σανθος τρις της εβδομάδος τά ’Οθωμανικά και ή Ά . Σ, τά Θρησκευτικά να 
γίνη δέ έναρξις μετά τάς εορτάς των Θεοφανείων».

Είναι τφ δντι συγκινητική ή προθυμία των μορφωμένων εκ των Δημο
γερόντων καί Έφορων νά διατηρώσωσι μέ παν μέσον την Ελληνικήν τής 
πόλεως Σχολήν, διδάσκοντες δ,τι ή ειδικότης έκαστου έπέτρεπεν. Καί ή πλη- ’ 
ροφορία είναι επίσης χρησιμωτάτη, διότι διά πρώτην φοράν γίνεται λόγος 
περί των διδασκόμενων μαθημάτων. Ή  Ελληνική κατά ταϋτα Σχολή άπετε- 
λεΐτο εκ δυο τάξεοον, εδιδάσκοντο δ’ έν αυτή πλήν των Ελληνικών, τά Θρη
σκευτικά καί δή 'Ιερά 'Ιστορία, Κατήχησις καί Ερμηνεία περικοπών τοΰ 
Ευαγγελίου, εκ δέ τοΰ μαθήματος των Φυσικών ή Ζωολογία, ή ’Ανθρωπο
λογία καί ή Πειραματική Φυσική, τά Μαθηματικά καί ή Τουρκική γλώσ- ί 
σα. Είσήρχοντο δ* οί μαθηταί έκ τής τελευταίας τάξεω; τής 'Αλληλοδιδακτι
κής εΐ; τήν 'Ελληνικήν οΰχΐ δι’ εισιτηρίων εξετάσεοιν, άλλα δι’ επιλογής τών 
ΐκανωτέρων, 'Γοϋιο άποδεικνΰεται εκ τοΰ έ£ής αποσπάσματος τής ΡΓ" συνε* 
δριάσεως τής 30 Δεκεμβρίου (σελ. 128—“ 129). «Άκολ.ούθθ3ς ή έντιμος Δη
μογεροντία καΟυπέβαλε τοΐς Διδάσκαλοι; τής πόλεως Διδυμοτείχου τήν εν τφ 
πρακτικφ τής προηγούμενης συνεδριάσεως άπόφασί.ν τη; ή; τίνος καί αποδε
κτής γενομένης παρ’ αυτών, παρεδέξαντο ό μέν Κοζ Ευάγγελος Παπαδόπου- 
Vs άναλάβη τήν διδασκαλίαν καί διευθυνσιν τής Ελληνικής σχολής εν τφ 
άνω μέρει τοΰ Παρθεναγωγείου, ό δέ Κ°? Κωνσταντίνος παπα- Ιωαννόπου* 
λος τήν διευθυνσιν καί διδασκαλίαν τής παρά τήν ίεράν εκκλησίαν τής Υ- 
περαγίας Θεοτόκου Δημοτικής Σχολής προστιθεμένου εν αυτή καί ενός βοη
θού έ'νεκεν τής πληθόος τών μαθητών. Ένεκρίθη δέ, ϊνα ή Α. Σεβ. μετά 
τής εντίμου εφορείας κατέλθη εις τήν Δημοτικήν σχολήν προς επιλογήν τών 
ΐκανωτέρων μαθητών διά τήν Ελληνικήν σχολήν, τήν προσεχή Τετάρτην».

Μετά τήν έπισκόπησιν τών κατά τό 1879 άοκνων προσπαθειών διά τήν 
συντήυησιν καί ευπρεπή λειτουργίαν τών Σχολείων τή; πόλεως έν μέσιρ μά
λιστα τόσων αντίξοων περιστάσεων, προελθσυσών έκ τοΰ Ρωσοτουρκικοΰ πο
λέμου, προσπαθειών καταβληθεισών υπό τών ολίγων εκείνων φιλομουσων άν- 
δρών καί τοΰ Μητροπολίτου άνευ οΰδεμιας αρωγής καί βοήθειας, έλθο.ιμεν 
νΰν νά έξετάσωμεν τά κατά τό έτος 1880 διαδραματισθέντα,

Αί κατά τό έτος τοΰτο πληροφορίαι είναι πλουσιώτεραι, κυρίως διότι 
άπ’ αΰτοΰ καί εξής τηρείται τακτικώς καί ανελλιπώς βιβλίον ταμείου τής Κοι- 
νότητος, εις τό όποιον εγγράφονιαι τά έσοδα καί τά έξοδα υπέρ ιών Σχο
λείων τής πόλεως. Γενικώς είπειν τά έσοδα προέρχονται έκ τής φορολογίας
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; ,;ϊή* επιβληθείσης διά τής εν τοΐς προηγουμένοις εκτεθείσης άποφάσεως τής 
’5;;/|!|όροδημοδεροντίας Διδυμοτείχου,· ήτοι εκ φιλοδωρημάτων, δωρεών, δια

βητών υπέρ τών Σχολείων, εξ αδειών γάμων, εξ έπικυρώσεως ομολόγων, έξ 
:"'·:ίχδόσεως διαζυγίων, εκ διαλυσεως αρραβώνων κ. λ. π. Τά δέ κατά τό έτος 

ί!880 έξοδα διά τά Σχολεία τής πόλεως, τά γενόμενα υπό τοΰ Ταμίου τής Κοι
νότητας Γεωργίου Βασιλείου έχουν κατά μήνα ώς εξής :
*Βτος 1880. Μην ’Ιανουάριος γρ. 159 Vsn Φεβρουάριος γρ. 1.304 */,, Μάρ
τιός γρ. 182, “Απρίλιος γρ. 1.000, Μάιος γρ. 1.026, Ιούνιος γρ. 825, “Ιου- 

" Αίος YQ. 606, Αύγουστος γρ. 1.150, Σεπτέμβριος γρ. 1582, ’Οκτώβριος γρ. 
0/ ϊ, Νοέμβριος γρ. 2.158, Δεκέμβριος γρ. 4.710.

Επίσης εκ τών αυτών λογαριασμών τών εξόδων προκύπτει ότι κατά τό 
;τά σχολεία Διδυμοτείχου διέθετον τό εξής διδακτικόν καί βοηθητικόν 

σωπικόν : τήν διδασκάλισσαν τοΰ Παρθεναγωγείου Σοφίαν Πολίτου, μίαν 
ιαγωγόν, τον διδάσκαλον Χρύσανθον Θωμαΐδην, τον διδάσκαλον Κ. Ίιο- 

όίτουλον, χόν διδάσκαλον Ευάγγελον ΙΙαπαδόπουλον, τήν βοηθόν Νηπια- 
ζοΰ Ασπασίαν, μίαν υπηρέτριαν τοΰ Παρθεναγωγείου καί τον ΐεροψάλ- 

Μόσχον, διδάξαντα επί 15 ημέρας εις τήν “Αλληλοδιδακτικήν Σχολήν, 
ζζ Έξ άλλου καί αι τρεις έκχλησίαι τής πόλεως κατέβαλον τά κάτωθι διά 
• αμοιβήν τών διδασκάλων :

Κώδηξ Β'. « ’ Ισολογισμός εκκλησίας 'Αγ. Αθανασίου τοΰ έτους 1880. 
μισθόν διδασκάλου γρ. 1,800».
-Κώδηξ Γ'. «αώπ—ςιωπα:, Δι’ δσα εδόθησαν τφ Κων. Παπα “Ιωαννο- 

*λφ, απέναντι δέκα τριών μηνιαίων του, λογιζομένων από 1ης Νανουαρ. 
1880 ueoi 31ης Ίαν. 1881 (έκαστου μηνιαίου δντος 450 γρ.) γρ. 4,594».

Κώδηξ Δ'. «1880. Εΐς Ευάγγελον άλληλοδιδάσχαλον Γρ. 2,400».
Κατά τους πρώτους εξ μήνας τοΰ έτους τούτου τό διδακτικόν προσωπι

κόν τών Σχολείων εξακολουθεί νά παραμένη τό αυτό’ ήτοι διά τό Παρθένα- 
γιογεϊον καί Νηπιαγωγεΐον ή εξ “Αθηνών διδασκάλισσα Σοφία ΙΙολίτού, διά 
to συμπτυχθέν εις τήν συνοικίαν τής Παναγίας Δημοτικόν ό Kcov. Παπαϊ- 

ί'όπουλος καί διά τήν Ελληνικήν σχολήν ό Ευάγγελος ΙΙαπαδόπουλος. 
.ά καί από άπόψεως στεγάσεως τών σχολείων ή κατάστασις δεν έβελτιοόθη. 
τούτο εΐς μέν τήν συνεδρίασιν Α ' τής 2 “Ιανουάριου 1880 (σελ. 131) 

^φασίσθη νά προσληφθή υπηρέτης διά τήν Ελληνικήν σχολήν «όπως εύ- 
πίζη αυτήν, καθαρίζη καί έχει πάντοτε έτοίμην καί ανοικτήν εγκαίρως 
τούς διδάσκοντας», εΐς δέ τήν συνεδρίασιν ΙΔ' τής 17 Φεβρουάριου 1880 
L 141) εγένετο παραδεκτή πρότασις τοΰ Μητροπολίτου προς τούς Δημο- 
,.όντας, Εφόρους καί επιτρόπους ιών εκκλησιών τής πόλεως «νά ΐδρυθή 
κεντρικόν μέρος τής πόλεως Σχολεΐον, άνωθεν μέν Ελληνικόν κάτωθι δέ 

4ληλοδιδακτικόν» Έρρίφθη μάλιστα ή ιδέα, προς αντιμετώπισή τής δα- 
ης νά έκποιηθώσι κτήματα δωρηθέντα εΐς τά εκπαιδευτικά καί θρησκευ-

ια

ελ.

14
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ηκά καθιδρΰματα καί διά των εκ της εκποιήσεως χρημάτων ν’ άνεγερθή to 
νέον κτήριον. Ή  συνεδρίασις ΙΖ' τής 4 Μαρτίου 1880 {σελ. 144) κατην* 
λώθη εΐς συζήτησιν επί αναφοράς τής διδασκαλίσσης, παράπονουμένης ΐ\χι 
«μητέρες τινές των μαθητριών άνευ έρωτήσεως άποσπώσι τά τέκνα αυτών εχ 
τής Σχολής έν καιρώ τιμωρίας». Έπί τοϋ ζητήματος τοΰτου οι συσκεπτομε- 
νοι άπεφάσισαν προς περιστολήν του κακοϋ νά λάβουν παρά τής επιστατρίας 
έγγράφως τά ονόματα των μητέρων αυτών, τάς οποίας καί νά καλέσουν εις 
την συνέλευσιν τής Δημογεροντίας διά νά τάς συμβουλεύσουν «διά πρώτη/ 
καί ιελευταιαν φοράν». Είναι και τοΰτο ενδεικτικόν των συνθηκών, υπό τά; 
οποίας οί διδάσκαλοι τής εποχής εκείνης εξετέλουν το υψηλόν εργον τίον.

Δίπλωμα τής ’Αδελφότητος Εΰμολπος Διδυμοτείχου, (βλ. σ. 198).

Ή  ελλειψις όμως Ελληνοδιδασκάλου όσημέραι καθίστατο αναγκαιό
τερα. Επειδή δέ, παρά τάς αναζητήσεις, ουδαμοΰ ανευρίσκετο τοιοΰτος, ή 
s Εφοροδημ ο γεροντ ία ήλθεν εις συνεννοήσεις μέ τον πρό τινων ετών διδιΐ* 
Ηαντα εις Διδυμότειχον Αογοθετίδην, δσπς κατά τήν εποχήν αυτήν υπηρετεί 
εΐς Άδριανουπολιν. Κατά τήν συνεδρίασιν ΚΕ' τής 30 Μαρτίου 1880 εγνον 
στοποιήθησαν αΐ αξιώσεις του Λογοθετίδου διά νά έπανέλθη εΐς Διδυμότει,· 
χον. Οΰτας δηλ. άπήτει νά τώ δίδωνται έκατόν όθωμανικαί λίραι ώς ετήσιοί 
μισθός, νά τφ παραχωρήται οικία και καθσιμος ΰλη καί δόο μήνες άδεια 
κατ’ έτος διά νά μεταβαίνη εΐς τήν πατρίδα του. Ή  συνεδρίασις άπησχοληΐίη 
μέ τό πρώτον αίτημα αΰτοΰ, ελήφθη δέ άπόφασις νά προσκληθή οίτος \α 
διδάξη επί τριετίαν μέ μισθόν 70 οθωμανικών λιρών ετησίους..
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’Ήδη όμως έληγε και το μετά τής διδασκαλίσσης Σοφίας Πολίτου συ - 
νάφθέν ύπό τής Κοινότητος συμβόλαιον. Συμφώνως, οθεν, προς τον δρον 
'αϋτοΰ ή είρημένη υπέβαλεν αναφοράν, συζητηθεΐσαν εις τήν ΚΗ' συνεδρία- 
σιν τής 30 ’Απριλίου 1880 (σελ. 152), διά τής οποίας εξέθετε τάς εξής από
ψεις : Έάν ή Κοινότης έμελλε νά τήν χρησιμοποίηση καί διά τό επόμενον 
σχολικόν έτος ώς Διευθύντριαν και του Παρθεναγωγείου καί του Νηπιαγω
γείου, τότε εζήτει αϋξησιν των αποδοχών της από 50 εις 70 όθωμ. λίρας. 
Έάν πάλιν προυτίθετο νά τήν κράτηση μόνον διά τό ΝηπιαγιογεΤον, τότε 
άπήτει μισθόν πέντε όθωμ. λίρας κατά μήνα καί τά έξοδα ταξιδιού αυτής 
καί τής συνοδοΰ της εις 2 δευτέρας θέσεις. Καί έπροτάθη μέν νά τής δοθώσι 
60 όθωμ. λίραι, Ι'να παραμείνη ως Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου καί 
Νηπιαγωγείου, άνευ όμως των εξόδων ταξιδιού της, άλλ’ ή πρότασις αϋτη 
δεν έγένετο αποδεκτή παρ’ αυτής. 'Ένεκα τοΰτου άνεβλήθη ή λήψις οριστι
κής άποφάσεως. Παρ’ δλον δτι τό διδακτικόν προσωπικόν των Σχολείοον δεν 
ήτο πολυάριθμον, |ν τοΰτοις ή Κοινότης δεν εΰυίσκέτο εις άκμαίαν οικονο
μικήν κατάστασιν. Διά τοΰτο ή συνεδρίασις ΚΘ' τής 14 Μαΐου 1880 άπη· 
σχολήθη μέ το θέμα, άλλ’ ανέβαλε τήν λήψιν άποφάσεως. ΓΙεριωρίσθη δέ 
μόνον νά παρατείνη τά μαθήματα τής άνωτέρας τάξεως τοϋ Ελληνικού Σχο
λείου πέραν χών κεκανονισμένων, λόγφ τοϋ οτι ή τάξις αϋτη ήρίθμει δυο 
μόνον μαθητάς. Ή  συνεδρίασις ΛΑ' τής 18 Μαΐου 1880 κατηναλώθη εις 
τά δυο φλέγοντα ζητήματα, τό τής διδασκαλίσσης καί τό τοϋ Ελληνοδιδα
σκάλου. Και διά μέν τό πρώτον ή Δημογεροντία, άναγνωρίσασα τάς υπηρε
σίας τής διδασκαλίσσης, άνέθεσεν εις τήν ’Εφορείαν νά διαπραγματευθή 
μετ’ αυτής τά τής αμοιβής της. A l«  δέ τό δεύτερον έπροτάθη νά 6οθή εις 
τον Λογοθετίδην αμοιβή εξ 80 όθωμ. λιρών καί νά παραμείνη οΰτος έπί. 
μίαν τριετίαν.

’Αποφασιστικήν όμως έπίδρασιν εις τήν έπί τά βελτίω έπίδοσιν των 
.Σχολείων καί τήν επάνδρωσιν αυτών διά καταλλήλου διδακτικού πςιοσωπι- 
κοΰ όχι μόνον τής πόλεως, αλλά καί τής περαρερείας Διδυμοτείχου, εσχεν ή 
ενεργός άνάμιξις τοϋ εν Κων)πόλει Φιλεκπαιδευτικοί Συλλόγου, οστις δι’ όλων 
αϋτου των δυνάμεων συνέβαλεν εις τήν έξάπλωσιν καί άνΰψωσιν τής παι
δείας, ώς έν τοϊς Ιπομένοις θά ίδωμεν.
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Π ΡΟΣΘ ΗΚΗ  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑι ΘΕΑΤΡΟΥ

Εις προηγούμενους τόμους του περιοδικοί) τούτου έδημοσίευσα δύο με
λετάς, σχετικός μέ τήν ιστορίαν του εν Βουκουρεστίφ ελληνικού καί ρου
μανικού θεάτρου *).Ή παρούσα μελέτη, άφοοώσα εΐδικώς εις την πρώτην 
Ιν Βουκουρεστίφ ελληνικήν θεατρικήν παράστασιν και εις την ζωήν και το 
εργον τού Κωνσταντίνου Καράτζαλη, μαθητου τού Κωνσταντίνου Κυριακού- 
Άριστία, επιθυμώ, όπως θεωρηθή ω; συμπλήρωμα των δύο προγενεστέρων 
μου εργασιών.

Α ', *Η πρώτη έν Βονχονρεατίφ έλληνική Ό'εατρίΗ  ̂ παράαταύίζ *)

Διά τήν πρώτην ελληνικήν θεατρικήν εν Βουκουρεστίφ παράστασιν 
εγραψε πρώτος ό Γ. Β. Τσοκόπουλος εΐς ίδιον άοθρον, δημοσιευδέν εις τά 
«Παναθήναια», Β', 1 * 3 *Αθήναι 1901, σελ. 221;—224 3). Εϊς το άρθρον τούτο 
ό συγγραφεύς άναπτύσσων το περιεχόμενον ανεκδότων επιστολών τού εύγε- 
νεστάτου όίρχοντος Κωνσταντίνου 'Αογυρππούλου προς τήν αδελφήν του Κορ- 
νηλίαν Μάϊγερ γράφει : «Περιεργοτάτη όμως καί εϊς το άκοον ενδιαφέρουσα 
είναι ή επιστολή τού Κ. Άργυροπούλου περί μιας παραστάσεως εν ΐφ ελλη
νικά» θεάτρφ τού Βουκουρέστι ου. Αί λεπτομέρειαι τής επιστολής ταύτης εν* 
διαφέρουσιν ό'χι μόνον διά τήν ιστορίαν τού θεάτρου εΐδικώς,άλλα και ακόμη 
διά τήν ιστορίαν τής φιλολογίας και έν γένει τήν πολιτικήν ιστορίαν τού άγω- 
νος, προς τάς οποίας άμεσωτάτην σχέσιν έχει τό παιχθέν εργον. 'Ως γνωστόν 
και έν γένει ώς εξάγεται έκ δύο προηγουμένων επιστολών, εις τάς οποίας 
δυστυχώς μόνον αυτή ή λεπτομέρεια υπάρχει, έν Βουκουρεστίφ ύπήρχον δύο 
θέατρα’τό εν τούτων ήτο ηγεμονικόν εντός αυτών των αυθεντικών ανακτόρων, 
άπετελεϊτο δ5 έκ μεγάλης τίνος αιθούσης, εις τό βάθος τής όποιας υπήρχε 
μικρόν ικρίωμα, ολίγον ΰψηλότερον τού εδάφους. Ή  αίθουσα ήτο κυκλοτε-

1) Δημητρ. Βαο. Οίκονομίδου, ’Από τήν 'Ιστορίαν τοΰ Νεοελληνικού καί Ρου. 
μανικού Θεάτρου. Συμβολή εις τά περί τού βίου καί τής δράσεως τού Κων)πολίτου 
Κωνστ. Κυριάκού Άριστίου (1800—1880), Άρχ. τού Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησ^ 
τόμ, ΙΖ',Έν Άθήναις 1952, σ. 147—196, Τοΰ Ίδιου, Τό έν Βουκουρεστίφ Ελληνικόν 
Θεατρον καί οί μαθηταί τού Κων)πολίταυ Κα»νστ. Κυριάκού-’Αριστία,’Αρχ. τού Θρακ. 
Ααογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, τόμ. ΙΘ', Έν Άθήναις 1954, σ. 161—192.

- 2) Βλ. καί Ελληνική Δημιουργία, έ'τ. Ε', τ. 10ος, τεΰχ. 112, ’Αθήναι 1 Όκτωβ. 
1952, σ. 433-436.

3) Εϊς τό άρθρον μου «Ιστορία τού έν Βουκουρεστίφ Ελληνικού Θεάτρου»,
«Ελληνική Δημιουργία, τεΰχ. 32 (’Αθήναι 1949), σ, 895—896, από έσφαλμένην θιόρ-
θωσιν των δοκιμίων έγενετο τό όνομα τοΰ Τσοκοπούλου άπό Γεώργιος Κωνσταντι. 
νος, ό Β' τόμ. τοΰ περίοδ. «Παναθήναια» έγενετο 10ος (τό λατινικόν II τού χειρο
γράφου μου μετετράπη εϊς 10), τό δέ 1901 μετεβλήθη εις 1910).
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φής, to βάθος της δέ άποκεκομμένον άπετέλει τήν σκηνήν. Καθ’ δλον τόμή- 
Λος των τοίχων καθίσματα διετίθεντο διά τούς θεατάς'εΐςτό θεατρίδιον αυτό 
Εδίδοντο συχνότατα μουσικαί συναυλίαι, μικροί αγώνες πάλης και ταχυδα
κτυλουργίας, ενίοτε δε εδιδον ξένοι θίασοι προπάντων κωμικά μουσικά έργα. 
Το θέατρον τούτο εκάη τφ 1802 η 1803 εσπέραν τινά, καθ’ ήν ό Πολωνός 
μουσικός Πονιελόφσκη εψαλεν εις την αίθουσαν προ των ηγεμόνων. Και τό 
μέν.κτίριον ταχύτατα άνενεώθη, διότι δεν ήτο κεχωρισμένον από τά άλλα 
ανάκτορα και επομένως δεν άπήτει καιρόν και σχέδια, παραστάσεις όμως ου- 
δαμοΰ άναφέρονται δοθεΐσαι μέχρι της εποχής τού Άργυροπούλου.

Τό δέ δεύτερον τού Βουκουρεστίου θέατρον ητο εις την θέσιν Ποδοσόϊ 
|ν μεσφ ωραίου κήπου, φαίνεται δέοτιήτο μάλλον φδικόν καφενεΐον και μό· 
;ybv επί τού τίτλου τούτου ηδύναιο νά εχη αξιώσεις. Εις τό θέατρον λοιπόν 
τούτο επί τη εύκαιρίρι των εορτών, αΐτινες εδόθησαν επί τοΐς γενεθλίοις τού 
αύθέντου και επί τη άφίξει επίσημου απεσταλμένου της Πύλης, τού Νετ- 
ξίπ, εδόθη μία παράστασις περιεργοτάτη ύφ° δλας τάς επόψεις καί κυρίως 
διότι είναι ή πρώτη περί της οποίας γίνεται λεπτομερής, εΐς έγγραφα τουλά
χιστον, λόγος. Τό θέατρον Ποδοσόϊ ήτο, ώς εΐπομεν, εΐς τό βάθος τού κήπου, 
είχε δέ καί αύιό μάλλον τό σχέδιον των αρχαίων ελληνικών θεάτρων. Εις ιό 
βάθος ήτο μία μικρά σκηνή, την οποίαν εχρησιμοποίουν ενίοτε καί ώ ; στά- 
διον αγώνων, γύρωθεν δέ καθίσματα καί εΐς τό βάθος σειρά καφασίων διά 
τάς οικογένειας των Τούρκοιν. «Τά καφάσια ταύτα πάντοτε άπομένουσι κε· 
κλεισμένα—λέγει ό “Αργυρόπουλος—διότι ή τέχνη τού θεάτρου δεν είναι επα
γωγός διά τόν Τούρκον, ουδέ αρεστή εις την βαρβαρικήν του φύσιν». Εΐς to 
θέατρον λοιπόν τούτο, εξακολουθεί 6 Γ. Τσοκόπουλος, εδόθη την 7ην Ι α 
νουάριου 1810 μία παράστασις.Οΐ μαθηται τού σχολείου τού Βουκουρεστίου, 
τής “Ακαδημίας, ώς ελέγετο ή σχολή εκείνη, είχον κατανεμηθή τά πρόσωπα 
τού δράματος. Τό δράμα ελέγετο Φωκίίυν, φαίνεται δέ οτι ή ύπόθεσίς του 
ανάγεται εΐς τόν βίον τού αρχαίου “Αθηναίου. Είναι δμως δύσκολον νά ευ
ρώ μ εν τί ε’ίδους ψυχικά πάθη καί ποιον άοά γε ενδιαφέρον ήδύνατο νά συγ
κέντρωση επί σκηνής άπλουστάτη καί άνευ ενδιαφέροντος ύπόθεσις. Ό  *Αρ- 

,γυρόπουλος ούδέν λέγει περί τούτου, διότι καταγίνεται μάλλον εΐς τάς λεπτο
μέρειας τής διδασκαλίας, τάς οποίας δημοσιεΰομεν ολοκλήρους εκ τής επιστο
λής του : « 5Εν τφ θεάτρφ τούτφ εδόθη εΐς τιμήν τού έκλαμπρ. αύθέντου καί 
τού ένδοξ. απεσταλμένου τής Πύλης μία ωραία θεατρική διδαχή. Τά υψηλά 
πρόσωπα, εΐς τιμήν των όποιων εδίδετο ή διδαχή, δεν παρέστησαν, τί νά σοί 
εϊπω δέ αδελφή μου ; καλώς επραξαν, διότι παρεξηγήσεις τινές ήδύναντο νά 
επέλθωσι καί νά βλαφθή ό καλός διδάσκαλος καί λογιώτατος Κωνσταντίνος 
Τατρόπουλος. Την πρώιην ο ύ ν  εσπερινήν ώραν ηρχισεν ή διδαχή. Τόν Φω- 
κίωνα, τόν “Αγάθωνα καί Άνθίππην, τήν Μέγαιραν, τόν Μελανίωνα, τόν 
Σπεύοιππον ύπεδύθησαν οΐ μαθηται τής “Ακαδημίας τού Αύθέντου, πάντες
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δέ μετά περισσής επιτυχίας ενεσάρκωσαν τά αρχαϊκά ταντα υποδείγματα, Ό 
Φωκίων, καθ’5 ην στιγμήν ερίζει προς τον Μελανίωνα, ενόμιζον, ότι έβλεπον. 
άνθρωπον πραγματικώς έξηγριωμένον καί έτοιμον, ϊνα προβή εις κακουργιαν. 
Διό εγκαρδίως έπεδοκίμασαν τον νεανίαν τον ύποδυσάμενον τό πρόσωπον 
τοΰτο καί συνεβοΰλευσαν αύιφ, ϊνα επιμείνη εις τήν τέχνην την σκηνικήν, 
εν ή κέκληται, ινα διαπρέψη. Είναι δε καί οΰτος μαθητής καί ονομάζεται 
Φ ω τ ί δ η ς, ως επίσης καί ο τον Μελανίωνα ύποκριθείς Μ ο υ ν δ α ν ι ώ -  
τ η ς. Και νΰν, αδελφή μου, πολυφίλητος, άκουσον καί τι, το όποιον πρέπει 
νά φύλαξης εγκάρδιον. Έν τφ δράματι ήφθόνουν οϊ υπαινιγμοί καί αϊ προ
βλέψεις καί προφητείαι περί τής άναστάσεως του ρωμαϊκού γένους, περί ά· 
ποτινάξεως τοΰ καταθλιπτικοϋ ζυγοΰ των "Αγαρηνών. Ή  ΰποδυσαμένη τήν 
’Ανθίππην άντεπροσώπευεν αυτήν τήν καταδεδουλωμένην Ελλάδα και ό 
ποιήσας τό εργον έξέφερε δΓ αυτήν ωραία καί παρορμητικά λόγια, τά όποια 
έκλόνισαν τάς ψυχάς. Εϊδον παρ’ ήμΐν δακρύοντας οφθαλμούς καί εγώ αύ· 
τός συνεΐχον τήν καρδίαν μου. Είναι όμως παράφρον τοΰτο καί έδει νά κα- 
τασιγασθή ό εθνικός πόθος εν κοινή καί δημοσία συναθροίσει εκθετοΰση εις 
κίνδυνον τούς παρισταμένους. Ό  Φωκίων ύποβαμμένα έχων τά βλέφαρα 
κατά τό αρχαϊκόν έδάκρυσεν, ώστε ήβαφή νά κατάρρευση μετά των δακρύων, 
ή δέ ποδήρης εσθής τής Άνθίππης διέσχισται περί το στήθος εκ τής ορμής 
με θ’ ής ο ύποδυόμενος μαδητής εκτυπησε τάς- χεΧρας εΐ,ς δείγμα τής έκ τής 
δουλείας απελπισίας, 'Ο έκλαμπρος αύθέντης ώς έμαθε τά συμβαίνοντα έκά- 
λεσε τον Φ ω τ ί δ η ν καί έπεδοκίμασε μέν τήν τέχνην αύτοϋ, συμφώνως ών 
είχε λάβει πληροφοριών, κατέκρινεν όμως αύστηρώς τήν διαγωγήν του, ήιις 
έξεθετεν εις κίνδυνον ού μόνον αυτόν, αλλά καί τήν σχολήν καί τήν μαθη
τείαν. Καί διά γλώσσης πατρικής καί ήρεμου έπέβαλλεν αύτφ συνοχήν των 
πόθων δι’ άλλον επικαιρότερον χρόνον».

«Έκ1 τής επιστολής ταύτης τοΰ Άργυροποΰλου, γράφει ό Γ. Τσοκόπου- 
λος, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ασφαλώς, ότι αυτή ήτο ή πρώτη δοθεϊσα ελ
ληνική παράστασις καί ότι ό πρώτος επομένως "Ελλην ό άναβάς τό λογεΐον: 
είναι ό μαθητής Φωτίδης» *).

Έχρειάσθη νά παραθέσω εδώ αύτολεξεί όσα έγραψεν ό Ι\ Β. Τσοκό*. 
πουλος διά τήν πρώτην ελληνικήν θεατρικήν παράστασιν τοΰ Βουκουρε- 
στιου, διότι κατωτέρω θά προβώ εις τον έλεγχον αυτών. Πριν όμως επι
χειρήσω τοΰτο, θά κάμω λόγον διά τά μετά τό 1901 επί τοΰ δέματος δήμο- 
σιευδέντα : Ό  ιστορικός τοΰ Νεοελληνικού Θεάτρου Ν. Λάσκαρης, βασισθεΐς 
εις όσα έγραψεν, ώς εΐδομεν, ό Γ. Β. Τσοκόπουλος, λέγει, ότι κατά τήν ·7ην 
Ιανουάριου 1810 διά πρώτην φοράν εδόθη ή πρώτη δημοσία παράστασις 
από ιούς "Ελληνας μαθητάς τοΰ Βουκουρεστίου επί σκηνής προχείρου θεά

1) Παναθήναια Β' (1901), σ. § 2 3 -2 2 4
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τρου, το οποίον ειχεν ΐδρυθή εντός κήπου και υπενθύμιζε τά αρχαία ελλη
νικά θέατρα. Οΐ ερασιτέχναι ηθοποιοί ειχον έξασκηθή, γράφει, απο τον κα- 
θήγητην των Κωνσταντίνον Ίατρόπουλον, όότις κατόπιν άνέλαβεν έπισήμως 
τή,ν διδασκαλίαν διαφόρων έργων, τά όποια οί μαθηταί τής Ελληνικής Σχο
λής έδίδαξαν κπι σειράν ετφν εις το εν Βουκουρεστίφ θέατρον *)· Κατόπιν ο 
καθηγητής Ν. Βέης εΐς άρθρον του περί του Κ. Άριστίου 2) γράφει : «Έ φ 5 
δσον γνωρίζομεν, ή πρώτη δημοσία παράστασις εδόθη υπό των Ελλήνων 
μαθητών τοΰ Βοΰκουρ. την 7ην Ίανουαρίου 1810 από σκηνής τοΰ αυτόθι 
θεάτρου, τό όποιον εΐχεν ΐδρυθή εντός κήπου εις την θέσιν Ποδοσόϊ κατά 
ρχέδιον, ύπενθυμίζον τά αρχαία ελληνικά θέατρα». Κατωτέρω λαμβάνων ΰπ 
δψιν όσα γράφει ό Γ. Β. Τσοκόπουλος εκφράζει ΐήν γνώμην, ότι ό ’Ιατρό* 
ίεουλος ήσο πιθανώς συγγραφεύς ή διασκευαστής τοΰ Φωκίωνος» s).

Μετά τοΰτους ό Γιάννης Σιδέρης εις την μελέτην του «Οΐ αρχές τοΰ 
|Ηέου Ελληνικού Θεάτρου» *} γράφει, ότι «στά 1810 5) εχουμε α π ό λ υ 
τα) ς έ ξ η κ ρ ι β ω μ έ ν η  παράσταση Φωκίωνος».

Καθώς βλέπομεν, όλοι οι άναφερθέντες συγγράφεις, οΐτινες ήσχολήθη- 
σαν μέ τό ζήτημα τής πρώτης έν Βουκουρεστίφ ελληνικής θεατρικής παρα- 
οτάσεως, έστηριχθησαν εις. τάς έπιστολάς τοΰ Κ. Άργυροποΰλου ή μάλ
λον εις την υπό Γ. Β. Τσοκοποΰλου εκθεσιν τοΰ περιεχομένου αυτών. Μό
νον ή ’Αριάδνη Καμαριανοϋ, ανεψιά τοΰ αειμνήστου Δημοσθένους Ροΰσσου, 
εις άρθρον της υπό τον τίτλον Le theatre grec a Bucarest au debut du 
XIX-e siecle, τό όποιον έδημοσιεΰθη εις τό έν Βουκουρεστίφ έκδοθέν πε
ριοδικόν Balcaoia, τόμ. 6ος (1943), σ. 381—416, έξέφρασεν ώρισμένας επι
φυλάξεις και αμφιβολίας διά τά υπό τοΰ Γ. Τσοκοποΰλου γραφέντα. Τά επι
χειρήματα αυτής παραθέτω ένταϋθα e) διότι, ώς θά ιδη ο αναγνώστης, εί
ναι πειστικά και δεν δΰναταί τις νά τ’ άντιπαρέλθη ευκόλως. Ιδού αυτά :
1) Ποιος είναι ό Κωνσταντίνος Άργυρόπουλος ; Τό πρόσωπον αυτό τό 
άγνοοΰμεν. Δεν εύρίσκομεν περί αΰτοΰ τίποτε οΰτε εις τό εργον τοΰ Ε. R. 
Rjangabe], Ldvre d’or de la noblesse Phanariote et des families de la 
Valachie et de Moldavie, β' εκδοσ., Άθήναι 1904, οΰτε είς τοΰ Σπ. Λάμ
πρου τά «Άργυροποΰλεια», Άθήναι 1910, οΰτε εις τοΰ Στεφ. Greceatiu 
τάς «Genealogiile documentate ale familiilor boeres.ti, Βουκουρέστιον
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1) 2\Γ. Αάΰκαρη, 'Ιστ, τοΰ Νεοελλ. Θεάτρου, τόμ Α', Άθήναι 1938, σ. 181—185.
2) Ν. Βέη (Bess), Κωνστ. Κυριάκός Άριστίας καί Άνδρέας Κάλβος, Ν.Εστία, 

ετ. ΙΔ', τόμ. 27ος, τεΰχ..813,Άθήναι 1 ’Ιανουάριου 1940, σ. 13 κέ.
3) Ν. Βέη (Bees), s. ά·, a. 14.
4) Περιοδ. <ίΙϊαιδεία», τεΰχ. 10, σ. 522-30 και 1 1 -1 2 , σ. 579-591, Άθήναι 1947.
5) Γιάννη Σιδέρη, έ. ά., τεΰχ. 10, σ. 529—530.
6 } Πρβλ. Δ. Β. Οϊκονομίδην, Ελληνική Δημιουργία, έτ. Β', τΰμ. 3ος, τεΰχ. 32, 

ο, 895—896 καί Άρχ. τοΰ Θρακ, Λαογρ. καί Γλωσσ, Θησ.,τ. ΙΘ'(1954), σ. 166—167,
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1913. 2) Ό  Τσοκόπηυλος Etc to άρθρον του ιών «Παναθηνπίων» μας λέγει 
ότι ό Άργυρόπουλος εφυγεν από την Κωνπταντινηύπολιν τον ’ Ιούνιον τοΰ 
1809 διά τό Βουκουρέστιον, όπου τον προσΕκάλεσεν ο ήγεμώγ Τω. Γεώογ. 
Καρστξάς *), την εποχήν όμως αυτήν δεν ηγεμονεύει ό Καραιζα^, ή δέ Πλα- 
χία ευρίσκεται υπό ρωσσιχήν κατοχήν. Γ0  Κ. Άργυρόπουλος θά ήλθε μετά 
τό 1812 εΐς τό Βουκουρέστιον, οπότε ό Καρατζας fjto ήγεμών 1 2 *). 3) Τό θέα- 
τρον, λέγει ό Τσοκόπουλος, έν τφ όποίω άνεβιβάσθη ό Φωκίων, ήτο εις την 
θέσιν Ποδοσόϊ. Τοιαύτη όμως τοποθεσία δεν υπάρχει εν Βουκουρεστίφ. Πι
θανώς πρόκειται περί τοΰ Podul Mogosoalei. 4). Ό  Κωνστ. Ίατρόπουλος 
δεν εύρίσκετο εις τήν Βλαχίαν τφ 1810, διότι δεν εΐχεν ακόμη άποπερατώ 
σει τάς σπουδάς του έν Κυδωνίαις s). 5) Ό  Άργυρόπουλος εις τήν επιστο
λήν του αναφέρει, ότι τούς κυρίους ρόλους τού Φωκίωνος τούς ύπεδΰθησαν 
δύο νέοι μαθηταί, ό Φωτίόης και ό Μονντανιώτης. Μαθητήν Μουυτανιώ* 
την αγνοοΰμεν, άλλα γνωρίζομεν καθηγητήν Μουντανιώτην κατά τό 1819 
εν Βουκουρεστίφ. Πρόκειται περί τοΰ Γεωργίου Πραΐδη (1791 — 1873) έκ 
Μουντανιών τής Μ. ’Ασίας 4 5). *Ως προς τόν Φωτίδην πιθανώς ό Τσοκόπου
λος άπέδωκεν εσφαλμένους τήν επιστολήν τοΰ Άργυροπούλου. Γνωστός είναι 
εις Φωτίλας, καθηγητής έν Βουκουρεστίφ τφ 1819 Ε). 6) Ό  Άργυρόπουλο: 
γράφει προς τήν αδελφήν του, ότι ή παράστασις έγένετο έπ'ι τη ευκαιρία τής 
επετείου τοΰ ήγεμόνος, χωρίς νά καθορίζη άν πρόκειται περί τοΰ Καρατζά 
ή τοΰ διαδόχου του Άλ. Σούτσου.

Εις τά ανωτέρω επιχειρήματα τής Καμαριανοϋ προσθέτω και τά εξής :

1) «Κατά τόν Ιούνιον τοΰ 1809 άνεχώρησεν έκ Κων)πόλεως μεταβαίνουν είς Βοτι- 
κουρέστιον ό αρχών Κωνστ.Άργυρόπουλος... δτε έκλήΌ'η... υπό τοΰ ήγεμόνος Ίω. Κ«- 
ρατξά, ώς νραμματεύς αντοΰ. Ό  Άργυρόπουλος δεν άπεδέχθη τήν θέσιν είτε φρο- 
νών οτι αυτή δεν -ήτο ανάλογος των αξιώσεων του, είτε διότι ήτο φύσει νωθρός καί 
φίλος τής άναπαύσεώς. Κατόπιν όμως των επανειλημμένων προσκλήσεων τοΰ ήγεμό- 
νος, δστις έγνώριξεν αυτόν προσωπικώς, 6  Άργυρόπουλος μετέβη είς Βουκουρέστιον 
χάριν περιεργείας μάλλον ή δπως εργασθη παρά τω ήγεμόνι». Γ. Τοοκοπονλον, 
ε. ά. σ. 2 2 1 .

2) Όρθως ό Ν. Βέης δίερωτάται ποΤον αύθέντην εννοεί δ Άργυρόπουλος (ενώ
πιον τοΰ οποίου έδόθη ή παράστασις τοΰ Φωκίωνος)· Κατά τήν περίοδον 25 Δεκεμ
βρίου 1806—28 Μαΐου 1812 ή Βλαχία κατείχετο υπό των Ρώσσων. Άπό δέ τής 18 
Σεπτεμβρίου 1808 μέχρι τής 28 Μαΐου 1812 διιρκεΐτο υπό μιας πενταμελούς Επιτρο
πής. Άπό τοΰ Μαρτίου 1809 μέχρι τής 28 Μαΐου 1812 διετέλεσεν έν Βλαχία «βίτζε- 
πρεσιδέντης τοΰ Διβανίου ό γενεράλ Έγγελχάρδ [Engelhardt]. Διον. Φωτεινού,Ιστο
ρία τής πάλαι Δακίας κτλ., τόμ. Βλ Έν Βιέννη 1818, σ. 525. Ν. Βέη, έ. ά. σ. 13, 
στήλη 2 α, σημ. 3η. =

8 ) Περί τούτου βλ. Τρ. Εναγγελίδου, Ή  παιδεία έπΐ Τουρκοκρατίας, τ. Β',Άθ·. 4
1936, σ. 108.Έν Βουκουρ. εύρίσκετο τφ 1818. Έρμης ό Λόγιος, Βιέννη 1818, σ. 210. ^

4) Ν, Βέη, έ'. ά., σ. 14, ένθα καί αί όχετικαί παραπομπαί.
5) Βλ. περί τούτου Τρ, Εναγγελίδου, ε. ά., σ. 403,
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|Έκ ιών Ρουμάνων ιστορικών τοΰ θεάτρου (και έχουν πολύ καλούς ιστορι
κούς τοΰ θεάτρου των οι Ρουμάνοι, ώς είναι ο Ληα- Ολλανεσκου, Στ. Βελ- 
λέσκου, Ν. Μπελαντόο, Θ. Μπουραντά κ. ά.) ούδείς αναφέρει τι περ'ι τής 
εν λόγφ θεατρικής παραστάσεως. Ό  Στ. Βελλέσκου, οστις μάς εδωσε χρησι- 
μωτάτας πληροφορίας διά τό θέατρον εις το έργον του Pagini pentru isto- 
ria teatrului Roman, Scrisori adresate d-lui Th, M. Stoenescu, εν Re
vista Literara, έτ XVIII, Bucur. 1897 και έτ. XIX, Bucur. 1898, ούδέν 
αναφέρει περί Φωκίωνος. «’’Από τοΰ 1797 μέχρι τοΰ 1812, λέγει, δεν εύρί- 
σκομεν καμμίαν έκδή?ιωσιν έν Βλαχίρ: σχετιζομένην μέ τό θέατρον ή τήν δρα- 

, ματικήν λογοτεχνίαν» *)·
Βεβαιότερον λοιπόν είναι, οτι δ Άργυρόπουλος δεν ήλθεν εις τό Βου- 

^κουρέστιον τφ 1809 και οτι έογον «Φωκίων» δεν εδιδάχθη έκεΐ υπό τοΰ 
Ίατροπούλου τώ 1810. Επίσης δεν γνωρίζομεν τόν συγγραφέα αύτοΰ και 
|πι ποιου ακριβώς ανϋέντον παρεστάθη, Αύτα'ι ήσαν αΐ άπορίαι και αί άμ- 
φιβολίαι, τάς οποίας διετΰπωσα τφ 1949 έν τη «Ελληνική Δημιουργία» s). 
Άλλ’ «ύται ουδόλως έλήφθησαν ύπ;" δψιν βραδύτερον υπό τοΰ Κ[ώστα] Κ[αι- 

ϊ'-ροφΰλα], οστις εις άρθρον του δημοσιευθέν εις τήν εφημερίδα «Βήμα» τής 
f -25 Αύγουστου 1949 υπό τόν τίτλον : «Τό θέατρό μας στο Βουκουρέστι τό 

1810» αντιγράφει οσα έγραψεν ό Τσοκόπουλος, χωρίς νά τόν άναφέρη, λέγων 
μεταξύ τών άλλων και τοΰτο : «Στα 1809 πήγε άπό τήν Κωνσταντινούπολη 

λ στο Βουκουρέστι ο άρχοντας Κωνστ."Αργυρόπουλος, ένας άπό τούς πιο μορ- 
’ φωμένους Φαναριώτες, προσκαλεσμένος άπό τόν ηγεμόνα τής Βλαχίας Γιάννη 
Καρατζά για γραμματικός του. Μένοντας έκεϊ έγραφε στήν άδελφή του γράμ
ματα πού σώζονται έως τώρα και τά όποια δίνουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα 
τής ελληνικής μορφής πού είχε τότε τό Βουκουρέστι». Έ ξ αυτών θά ύπέθε- 
τεν δ αδαής αναγνώστης, οτι 6 άρθρογράφος έχει εις χειρας του ή γνωρίζει 
τά γράμματα τοΰ Κ. Άργυροπούλου προς τήν αδελφήν του, ένφ έν τή πρα- 
γματικότητι οΰτος μετατρέπει εις τήν δημοτικήν τό εις καθαρεύουσαν άρθρον 
τοΰ Τσοκοπούλου, χωρίς νά παραπέμπη εις αυτό και χωρίς νά λαμβάνη ύπ3 
δψιν τήν μελέτην μου διά τό ελληνικόν θέατρον τοΰ Βουκουρέστιον, ή οποία 
έδημοσιεύθη εις τήν «Ελληνικήν Δημιουργίαν».

Τέλος δ Γιάννης Σιδέρης εις τό εργον του «'Ιστορία τοΰ Νέου Έλλη- 
ληνικοΰ Θεάτρου» (1794—1944), τόμος πρώτος (1794—1908) [Άθήναι], 
σ. 16 —17, δεν νομίζεις οτι είναι πειστικά! αί ως άνω παρατηρήσεις περί 
τής πρώτης έν Βουκουρεστίφ θεατρικής παραστάσεως τών Ελλήνων. “Αλλ3, 

Ιώς είδομεν, ό τε Καραϊζάς και δ Ίατρόπουλος δεν εύρίσκοντο εις τήν Βλαχίαν 
τφ 1810. "Έπειτα δεν γνωρίζομεν τήν ύπόθεσιν τοΰ «Φωκίωνος», ούτε τόν 1 2

1) S. Veliescu, Pag ini pentru is tori a teatr, Rom., έν Revista later ara, ar 
XVIII, Bucur. 1897, σ. 372.

2) Τεΰχος 32, σ. 896-897.
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συγγραφέα αΰτοΰ, εν φ δι’ άλλα έργα παρασταθέντα_ εις τό Βουκουρέστιον 
έχομεν πολλάς και αυθεντικός πληροφορίας. Παρά ταΰτα δεν αποκλείω την 
άφιξιν τοΰ Κ. Άργυροπουλου είς την Βλαχίαν, άλλα βραδΰτερον τοΰ 1810, 
δεν αποκλείω επίσης παράστασιν έργου υπό τον τίτλον «Φωκίων», άλλα πολύ 
βραδΰτερον, πιθανώς κατά τό 1820 επι ’Αλεξάνδρου Σοΰτσου. Αυτά μάς 
αναγκάζει να δεχθώμεν ή ερευνά των πηγών κα'ι ή κριτική βάσανος των 
ιστορικών δεδομένων, τα όποια πρέπει νά λαμβάνουν ύπ’ οψιν τόσον οι εΐ· 
δικώς, δσον και οί έρασιτεχνικώς ασχολούμενοι μέ την ιστορίαν τοΰ Νεοελ» 
ληνικοΰ θεάτρου 1).

Β'. Κων. Στεφ. Καράτζαλης 2), μαθητής τοϋ Άριβτία (1 8 1 5 *1 8 7 7 )

Ό  Κωνσταντίνος Στεφάνου Καράτζαλης, ισάξιος τοΰ διδασκάλους του 
Κωνσταντίνου Κυριακοΰ-Άριστία και συνεχιστής τοϋ έργου του μεγάλου εκεί-' 
νου ήθοποιοΰ, ύπήρξεν εκ των σημαντικωτέρων πρωτεργατών τής εθνικής 
ρουμανικής Σκηνής, χιορΐς νά παύση ποτέ νά πιστεΰη εις την ελληνικήν 
του καταγωγήν. Οΰτος σήμερον είναι ολίγον γνωστός είς τήν Ρουμα
νίαν, διότι τον επισκιάζει ή φήμη τοΰ άνεψιοΰ του Ίωάννου Λουκά Κα- 
ράτζαλη, σημαντικού θεατρικού συγγραφέως, είς δε τήν Ελλάδα είναι εντε
λώς άγνωστος. Ό  Κωνσταντίνος Caragiale (Καράτζαλης) 3 4), εις εκ τών κα
λυτέρων μαθητών τοΰ Κωνσταντίνου Κυριακοΰ-Άριστία, έγεννήθη εν Βου- 
κουρεστίφ τφ 1815 *). Καΐήγετο από πτωχικήν και πολυμελή οικογένειαν,

1) Και ό ’ ,4#. Σαράφης τελευταίως είς άρθρον του υπό τον Τίτλον «Τό Έλλη-, 
νικό θέατρο είς τόν αγώνα τοΰ 1821» (έδημοσιεΰθη είς τό ΡαδιοΜρόγραμμα, έτ. Δ' 
λΑθήναι, τεΰχ. 251, 20—26 Μαρτίου 1955, σ, 16), χωρίς νά γνωρίξη τάς εργασίας 
μου, αί όποΐαι έκυκλοφόρησαν καί διά τών βιβλιοπωλείων, επαναλαμβάνει τήν στε- 
ρεότυπον ανακρίβειαν ; «"Ετσι έχουμε τον Ιανουάριο τοϋ 1810, τήν προιτη ελληνική 
παράσταση πού δόθηκε από τούς μαθητάς τής Ελληνικής Σχολής τοΰ Βουκοΰρεστίου. 
μέ τό έργο «Φωκίων» άγνωστου συγγραφέως κτλ.=».

2) Πρβλ. Έλλην. Δημιουργίαν, τεΰχ. 22, ’Αθήναι 1 “Ιαν. 1949. σελ. 32—36.
3) Περί τής ελληνικής μορφής τοΰ ονόματος Caragiale (Καράτζαλης) πρβλ. τά 

άρθρα τοΰ Ν. Batzarta (μισέλληνος Κουτσοβλάχου) είς τήν εφημερίδα τοϋ Βουκουρε- 
στίου Adevarul, έτ. ΧΕΙΙ, Bucur, 1929, άρ. 13869 καί 13,875.

4) Οί Ρουμάνοι έρευνηταί δέν συμφωνοΰν διά τήν χρονολογίαν τής γεννήσεώς 
του. *0 D . Ollanescu έν Teatrul la Romani, μέρ. II, Buc. 1898, σ. 104, ώς ακριβή 
χρονολογίαν γεννήσεώς του θεωρεί τήν 29ην Μαρτίου 1815. Ό  Β , Jordan καί L . 
Predescu τήν αυτήν χρονολογίαν αναγράφουν είς τό βιβλίον των Caragiale, Bucur. 
1939, σ. 12. Ό  D. G. Carussy είς τό άρθρον του Celeb ritat,ile nostre, Costacbe 
Caragiale, δημοσιευθέν έν Gazeta Artelor, έτ. A', άρ. 32, Bucur. 15 Όκτωβρίου 
1903, σ. 1—2, λέγει, δτι ό Κων. Καράτζαλης έγεννήθη τφ 1814.“Ετερος συγγραφεύς 

D. %. Rosetti έν Dict,ionarul contimporinilor, Bucur. 1897, έν λέξει-, λέγει, 
οτι είδε τό φως τής ημέρας τήν 13 η ν ’Απριλίου ΐ813.*Αλλοι λέγουν τω 1812. Μόνον 
ό D. Ollanescu, παραπέμπω ν είς τήν Gazeta Teatrului, άρ. 2, Bucur, 11 Δεκεμβρίου
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-είχε δέ δυο αδελφούς και δυο αδελφής. Οΐ αδελφοί του ώνομάζοντο Λου
κά; (πατήρ τού συγγραφέως τής «Χαμένης επιστολής») καί Γεώργιος, αΐ δέ 
4δελφαί του ’Αναστασία καί Αικατερίνη. Ό  Κωνσταντίνος ήτο δ πρωτότο
κος, ‘ ). Ό  πατήρ των Στέφανος ειχεν έλθει από τήν Ελλάδα καί ειχεν εγ- 
κατασταθή είς τήν Ρουμανίαν, άγνωστον από ποιαν περιοχήν καί πότε ακρι
βώς. Ό  Κωνσταντίνας είς τήν «Αυτοβιογραφίαν» του Β) γράφει, οτι δ πα
τήρ του έγκατέλειψε γονείς, συγγενείς καί πατρίδα από ηλικίας δώδεκα ετών. 
Σύζυγος τού Στεφάνου Καράτζαλη καί μήτηο τών ανωτέρω ήτο ή Μαρία 
Νέστωρ, ευσεβής, φιλόστοργος και ωραία. Μολονότι οΐ γονείς τοΰ Κωνσταν
τίνου ήσαν πτωχοί, έν τουτοις προσεπάθησαν, δσον ήδυναντο, νά προσδώ- 
σουν εις τά τέκνα των τήν εμπρέπουσαν κατά τήν εποχήν εκείνην μόρφωσιν. 
Λ! θυγατέρες, όπως ήτο τότε συνήθεια, έμορφώθησαν κατ’οικον, τά δέ αγό
ρια άπεστάλησαν είς τό σχολεΐον. Έκ τούτων διεκρίθη περισσότερον εκείνος, 
δ δποΐος άργότερον διά τής κλίσεώς του προς τό θέατρον ετίμησε τό όνομα 
τής οικογένειας του.

Ό  Κωνσταντίνος Καράτζαλης από παιδικής ηλικίας έδα>κε δείγματα τής 
θεατρικής του ιδιοφυίας. «Ειχον, λέγει δ ίδιος, μεγάλη ν κλίσιν ν’ απομιμού
μαι οτιδήποτε εβλεπον» * 1 2 3). Έν τουτοις αΐ έπιτυχίαι τού Κωστή—όπως τον 
άπεκάλουν οι ίδικοί του — δεν ήτο δυνατόν νά λαμβάνωνται τότε σοβαρώς 
ϋπ’ δψιν, διότι τό θέατρον εύρίσκετο εις τά σπάργανα, χωρίς νά έχη απο
κτήσει ακόμη τήν άπαιτουμένην οντότητα καί επιβολήν. °Από ηλικίας δέκα 
εμετών δ Κωστής είσήλθεν εις τον στίβον τής βιοπάλης. Ή  ζωή τού έμόρ- 
φωσε χαρακτήρα εκλεκτόν, χαρακτήρα, δ οποίος τον ύψωσε ύπεράνω τών 
συγχρόνων του έκ τού θεατρικού κόσμου, τοϋ κόσμου τοϋ ίδικοΰ του, έν τφ 
δποίφ ενεφανίσθη καί έδρασε μέ δυναμιν μοναδικήν καί άναμφισβήτητον.

Ώς γνωστόν, όΐ Ίω · Ήλιάδης— Ραντουλέσκου, Ίω. Κουμπινεάνου καί 
Κωνσταντίνος Κυριάκός·’ Αριστίας ίδρυσαν τφ 1834 τήν «Φιλαρμονικήν Ε 
ταιρείαν» Βουκουρεστίου, ή οποία προσεκάλεσε τούς νέους, τούς έχοντας εν
διαφέρον καί κλίσιν διά τό θέατρον, νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα της. 
Προηγουμένως δ Κωστής φαίνεται, ότι εζέμαθε τήν ελληνικήν καί δίωρίσθη 
διδάσκαλος τής γλώσσης αυτής είς τήν Σχολήν τοϋ μοναστηριού τής Doarana

-1835, εξ ής ήντλησε τήν ακριβή ημερομηνίαν καί το έτος τής γεννήσεώς τοΰ Κ. Κα- 
,ράτζαλη, λέγει τήν αλήθειαν.

1) Πρβλ. τήν 2αν σημείωσήν είς τό έργον τοΰ Ion Diacu Xenofon, Teatru ve- 
: !chi romanesc, pagini inedite, Cost. Caragiale, Bucur. 1 9 4 0 , σ. 148.

2) Ή  «Αυτοβιογραφία» τοΰ Κωνστ. Καράτζαλη εύρίσκεται ώς πρόλογος είς τό 
.;ύπ5 άριθ. 3466 χειρόγραφ. τής έν Βουκ. Βιβλ. τής ρουμανικής Ακαδημίας, τό όποιον

φέρει τον τίτλον : «Feliurite poexii de C. Caragiale, Fs,ii ι 8 4 ΐ» .Ή  είς τά φ. 1—22 
τοϋ ανώτερου χειρογράφου «Αυτοβιογραφία» έδημοσιεύθή υπό Ion Diacu Xenofon είς 
τό έργον του Costacbe Caragiale, Bucures,ti 1 9 4 °> σ* 59—"90.

3) Ion Diacu Xenofon, I. ά., σ. .80,
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Balas.a, «ατά τήν περίοδον 1831— 1834 1 2 3). Εις την «Φιλαρμονικήν» τίθετ 
υπό την σοφήν καθοδήγησιν τοΰ Κων)τίνου Άριστία—καθηγητοΰ της δρ 
ματικής απαγγελίας και ηθοποιίας— ,σημειώνει εΰθΰς αμέσως προόδους 
μαντικάς και μίαν εσπέραν τοΰ Νοεμβρίου 1835 πρωταγωνιστεί έπΐ τής ρ 
μανικής Σκηνής.'Υπεδΰθη χόν «Πρώτον’Αμερικανόν» εις την «Άλζίραν» χ 
Voltaire 2), άνηκαταστήσας τον έκ Κέρκυρας ομοεθνή του Ίωάννην Κου 
ρήν, δ οποίος απούσιαζε κατ’ εκείνην την εσπέραν εκ τοΰ θεάτρου. Ή  κρι
τική, ή γενομένη υπό τοΰ Ίω . Ήλιάδου Ραντουλέσκου 3}, έχει μόνον επαι
νετικά σχόλια διά τον νέον ηθοποιόν. ’Από την πρώχην του έμφάνισιν έπΐ 
της θεατρικής σκηνής ή ζωή τοΰ Κ. Καράτζαλη εχει πλέον προσανατολισθή 
προς την τέχνην. Τό θέατρον αποτελεί έκτοιε ιόν στόχον τής θελήσεώς του 
καί προς αυτό άφοσιοΰται μέ αΰταπάρνησιν, «Ή  ζωή μου, λέγει, ήρχιζε μέ 
τό άνοιγμα τής αυλαίας καί έτελείωνε μέ τό κλείσιμόν της» 4 * 6 7). Δυστυχώς 
όμως ή «Φιλαρμονική Εταιρεία» δεν ήδυνήθη νά συνέχιση τό τόσον ωφέ
λιμον έργον ιης.Ό Ίω· Κουμπινεάνου κατά τό 1836 συνέστησεν εις τους μα- 
θήτας τής «Δραματικής Σχολής», είς τήν οποίαν έδίδασκεν δ Άριστίας, νά 
εξευρουν άλλην εργασίαν.Ό Κωνστ. Καράτζαλης όμως επ’ οΰδενί λόγω έδέ* 
χθη V s άνταλλάξη τήν Σκηνήν μέ δποιανδήποτε άλλην άπασχόλησιν s). Καί)’ 
εκάστην διήρχετο από τήν αυλήν τοΰ θεάτρου, όπου ό'λα τοΰ ώμιλουσαν, όλα 
τοΰ έφερον αναμνήσεις γλυκείας και τον συνεκίνουν μέχρι δακρύων. ΓΙρός 
στιγμήν έλαβε τήν μεγάλην άπόφασιν νά κατέλθη εις τήν Ελλάδα—ήτα κά
τοχος τής ελληνικής, ώς εΐπομεν— ,διά νά συνέχιση εδώ τήν καλλιτεχνικήν 
του σταδιοδρομίαν, αλλά τον ήμπόδισεν ή τύχη. ’Από μίαν εφημερίδα, ή 
οποία εξεδίδετο εις τό Ίάσι υπό τοΰ F. Άσάκη, δ Καράτζαλης επληροφο* 
ρήθη περί των έν Μολδαβία θεαμάτων8). Αμέσως μετέβη εκεί δπου δ «νω* 
τέρω Άσάκης ειχεν ιδρύσει τό Conservatorui filarmonic—dramatic, to 
οποίον λόγφ ελλείψεως πόρων εΦυχορράγει, οΐ δέ Μολδαβοί προετίμων τά 
θεάματα τοΰ ξένου θιάσου κάποιας Frisch. Ό  Κ. Καράτζαλης από τήν πρώ* 
την στιγμήν επεχείρησε νά σχηματίση θίασον, άλλα δεν τόκατώρθωσε. ’Από 
τής 19ης Μαρτίου 1838 Γ) έπΐ εν εξάμηνον δεν ευρεν οΰδαμοΰ ΰποστήριςιν.

1 ) Τοΰτο πιστοποιεί δ ιστορικός τοΰ ρουμανικού θεάτρου D. Ollanescu, έ. ά, 
σ. 104, στηριζόμενος εις τήν Gazeta Teatrului άρ. II, Bucur. 11 Δεκεμβρίου 183δ.ί

2) Ό  D. R. Rosetti έν Dict,ionarul Contimporinilor, έν λ. Caragiale C ., γρά*; 
φει έσφαλμένως, δτι ο-δτος έπαιζε τον ρόλον τοΰ πρωταγωνιστοϋ είς τον «Μωάμεθ» 
τοΰ Voltaire.

3) Gazeta Teatrului National, άρ. 3, Bucur. 1 8 3 5 .
4) Ion Diacu Xenofon, έ. ά., a. 85.
δ) Ion Diacu Xenofon, S. ά·, σ. 87--88.
6 ) Albina Romaneasca, Ias,i, άρ. φ. 16, 24 Φεβρουάριου 1838.
7) Οΰχί τφ 1839, ώς έσφαλμένως γράφει δ Jordache Harnov^ Pentru Tea trill

National din Ias,i, έν Foaie pentru minte, inima s,i literatura, Bras,ov 1 8 4 4 , 0 5 -
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Τέλος έσχημάτισε πρόχειρον θίασον ερασιτεχνών, μεταξύ τών όποιων και ό 
Έλλην’Ι. Πόνης, μετέβη δέ μέ τούς συνεργάτας του ε’ις τό Μποτοσάνι κατά 
την Ιδην ’Οκτωβρίου 1838. Τό κοινόν τούς ύπεδέχθη εύμενώς καί κατεχει· 
ροκρότησε τά έργα «Στέφανος 6 μέγας» τοΰ Γ. Άσάκη, «Στολή τοΰ στρα
τάρχου Ούελιγκτων», κωμφδία τοΰ Kotzebue κ. ά., τά όποια παρέστησεν ό 
θίασος τοΰ Καράτζαλη ι). Τά επαινετικά άρθρα τοΰ Γ. Άσάκη *) ένεθάρρυ- 
ναν τον Καράτζαλη, ό όποιος ήλπιζεν, οτι, άν έπέστρεφεν εις Τάσιον, θά 
Ιχΰγχανε τής αναμενόμενης ύπ’ αύτοΰ άναγνωρίσεως τής Μολδαβικής πρω· 
τεϋούσης. Τό Μποτοσάνι ήτο τόπος μικρός, διά νά ΐδρΰση θέατρον. Έπα- 
νέμχέται λοιπόν εις τό Τάσιον τφ 1839, και άνασχηματίζει τον θίασόν του, 
διά προσθήκης νέων προσώπων. Ή  κοινωνία τοΰ Ίασίου τον υποδέχεται 
τώρα εύμενώς και μέ τήν υποστήριξιν τοΰ Θ. Σταμάτη, καθηγητοΰ ιών φυ
σικών εις τήν Academia Mihaileana, κατορθώνει ν“ άναβιβάση έπι Σκη
νής τον «Σαούλ» τοΰ Alfieri, τήν 16ην Σεπτεμβρίου 1839, κατά μετάφρα- 
σιν τοΰ Κ. Άριστία 3). Εις τήν τραγφδίαν αυτήν έπαιξε τον ρόλον τοΰ πρω- 
ταγωνιστοΰ. Μέχρι τής άνοίξεως τοΰ 1840 έδιδε μίαν καθ’ εβδομάδα παρά- 
στασιν. Ό  Κ, Καράτζαλης θεωρείται, μετά τον Γ. Άσάκην, θεμελιωτήν τής 
μολδαβικής Σκηνής ήδη από τής ‘27ης Δεκεμβρίου 1816, ώ; ό δεύτερος πα
τήρ τοΰ εν Ίασίφ εθνικού θεάτρου. Ό  ένθουσιασμός των εν Τασίφ ήτο 
τόσον μεγάλος, ώστε, όταν κατά τήν 6ην Φεβρουάριου 1840 παρουσίασε τό 
μελόδραμα Furiosul (Μαινόμενος) έν διασκευή, τό κοινόν κατά τό διάλειμμα 
τής 4ης προς τήν 5ην πράξιν έρριψεν έπΐ σκηνής ποσόν 86 άσπρων, μίαν χρυ
σήν αλυσίδαν καί στέφανον εξ άνθέων 4). ’Έτσι τό ό'νειρον τοΰ Κωστή επρά- 
γματοποιήθη.Ή Μολδαβική Κυβέρνησις διώρισε τήν άνοιξιν τοΰ 1840 θεα
τρικήν «Επιτροπήν», ή τις θ’ άνελάμβανεν ύπευθύνως τήν διοίκησιν τοΰ 
μΟλδαβικού θιάσου. Τήν επιτροπήν άπετέλουν οΐ λογοτέχναι Κ. Νεγρούτζη, 
Β.Άλεξανδρή, Μιχ. Κογκαλνιτσεάνου και Ί . Κουμπινεάνου. Μολονότι ό ξέ
νος θίασος τής Frisch υπεστηρίζετο ΰλικώς περισσότερον υπό τής Κυβέρνή- 
σεως, έν τούτοις ό Κωστής, χωρίς νά στενόχωρηθή διά τοΰτο, αναβιβάζει μέ 
τήν νέαν θεατρικήν περίοδον τοΰ 1840-μίαν κωμφδίαν τοΰ Β. Άλεξανδρή. 
Κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1841 ό Κωστής έρχεται μεθ’ ενός Γαλλικού θιάσου 
έΐς Βουκουρέστιον, παρέμεινε δέ εκεί καθ’ δλον τό θέρος 5). Ούτως έν Βου* 
«ουρεστίφ επανήλθε μετά τριετή αποδημίαν, κατά δέ τό 1842 παρευρέθη

J5, σ. 116—119 καί άρ. 16, σ. 122—124,
1) Albina Romaneasca, άρ. 96, 4 Δεκεμβρίου 1838, σ. 410.
2 ) Αυτόθι, σ. 410.
3) Din operlle lui Alfieri, τόμ. I, trad- de 14. Aristia,. Bucur. 1 8 3 6 . Ιδέ καί 

"i. Eliade Radulescu, Curierul Rom4nesc 23 Όκτ. ]8 a6 , Bucur. άρ. 70, σ, 280.
·:. ' 4) Albina Romaneasca, άρ. It, 8  Φεβρ. 1840, σ. 44. Αΰτοβιογρ., έ. ά., σ. 89.

5) Albina Romaneasca, άρ· 30, 17 ’ Απριλίου 1841, σ, 118*
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εκεί εις τον θάνατον τοΰ πατοός ίου Στεφάνου. Έν τφ μεταξύ ό εν sI«of^| 
θίασός του παραμείνας άυευ αρχηγού, περιήλθε κατ' άρχάς εις χ.εΐρας τής? 
κυρίας Frisch, έπειτα δέ ενός Mase— Γάλλου ηθοποιοί. Κατά το 1843-4 
ό Mase τον προσεκάλεσεν εις Ίάσιον. Ό  Κωστής έπανελθών εκεί διέμει\| 
μόνον κατά τό 1844— 1845 κα'ι κατόπιν επιστρέφει εις Βουκουρέστιον J), tjjlj 
όποιον έστερειτο θεατρικής κινήσεως κατά τό διάστημα της εκεΐθεν απουσίας! 
του, εξαιρέσει της κατά την ημέραν της εορτής τοΰ ήγεμόνος Γκίκα πανηγυ̂ Ι 
ρικής παραστάσεως μιας κωμφδίας τοΰ Τωάννου Ήλιάδου—ΡαντουλέσχονΙ 
(30 Αυγοΰστου 1837).

Ή  άναγέννησις τοΰ εν Βουκουρεστίφ θεάτρου άρχεται μέ την επιστρο
φήν τοΰ Κωστή (1845). Ό  σχηματισμός θιάσου Ιν Βουκουρεστίφ τώρα ήτε 
δύσκολος, διότι οϊ πρώην έν τη «Φιλαρμονική Εταιρεία;» συμμαθητή[ τον) 
εΐχον τραπή εϊς άλλα επαγγέλματα και δεν ήιο εΰκολον νά επανέλθουν. εις)1 
την Σκηνήν. Με μεγάλην δυσκολίαν επέτυχε τον σχηματισμόν θιάσου έκ τώνά? 
αδελφών Ραλίτσας και Ζίνκας Μτχαϊλεάνου, τοΰ αδελφού των Κωνσταντίνου,/;) 
τής κυρίας Καλλιόπης, συζύγου τοΰ Λουκά Καράτζαλη, αδελφού τοΰ ήθο*ά 
ποιου: μας,, και τοΰ Λασκαρέσκου. Πάντες οΰτοι ήσαν μαθηται τοΰ ηθοποιοί;! 
Κ. Κυριακοΰ^-’Αριστία. Εις τούτους δέ προσετέθησαν και νεώτερα στελέχη.,)| 
Κατά τήν 21ην Μαρτίου· 1845 έν τη αιθούση τοΰ έν Βουκουρεστίφ θεάτρου?! 
Momolo Β) άρχεται ή πρώτη περίοδος τοΰ υπό τοΰ Κωστή άναγεννηθεντας-|§ 
εθνικού τής Βλαχίας θεάτρου. 5Ενταύθα αναβιβάζει ιόν «Furiosul». Ό κό,*{|| 
σμος κατακλύζει τό θέατρον και ή παράστασις επαναλαμβάνεται. *0 Κωστης 1? 
έργάζεται πυρειωδώς. Ή  φροντίς του διά τούς ηθοποιούς είναι άπαράμιλ* || 
λος. Μέχρι τής έκρήξεως τής έπαναστάσεω; τοΰ 1848 παραμένει έν Βουκου-·  ̂
ρεστίφ. Κατά τό τέλος τοΰ έτους τούτου κ«τέφυγεν εϊς Κραϊώβαν, μετά τι*, 
νων άλλων ηθοποιών, μέ τήν προοπτικήν νά έγκατασταθή εκεί. aEvtavfta:-| 
γίνεται ο πρώτος, ιδρυτή; εθνικής Σκηνής. Μετ’ ολίγον έπέστρεψεν εις τό || 
Βουκουρέστιον, οπού και παρέμεινε μέχρι τέλους τυΰ βίου του.·

Κατά τό 1852, δτε έγένοντο τά εγκαίνια τοΰ εν Βουκουρεστίφ έτθνικοΰ 
θεάτρου, 6 Κωστης διουάσθη διευθυντής τοΰ μέ νέον κτήριον μεγάλου ιδρύ
ματος, συνεργαζόμενος μετά τοΰ διδασκάλου του Κ. 3Αριστία. Κατά ιό διά- I 
στημα των θερινών διακοπών μετέβαινεν εις ΪΊαρισίους επιστρέοοων τό φθι- 
νόπωρον και φέρων μεθ’ εαυτοΰ εκλογήν έκ τοΰ έν τή Ευρώπη δραματολο
γίου. Τά έξοδα των ταξιδίων αΰτοΰ άνελάμβανεν ό πλούσιος γαμβρός του Γε
ώργιος Κομιζόπονλος. Τήν άκούραστον εργασίαν τοΰ Κωστή ήλθε νά διακόψη 
ή επί Σκηνής κατά τό 1853 εμφάνισις τοΰ Mate! Millo, ενός από τούς μεγα
λύτερους ηθοποιούς έν Ρουμανία περί τής καταγωγής τοΰ όποιου πολΑαι συζη-

1) Τότε ένυμφεύθη τήν κόρην τοΰ δικηγόρου Δημηχρίον όνομαξομένην lasomia*
2) Περί τούτου βλ, D. Ollanescu, έ. ά., σ. 48, σημείωσις. Ή θεατρική αίθουσα 

Momolo εύρίσκετο είς τήν γωνίαν τής όδοΰ ’Ακαδημίας καί Edgar Quinet.



τήσεις έγένοντο υπό των ιστορικών τοΰ ρουμανικοί θεάτρου.Ό Μίΐΐο εΐσήγαγε 
τά μολδαβικά κωμειδύλλια εις τό θέατρον, ήλλαξε τό. δραματολογίου τοΰ 
Κωστή, επέβαλε τά μετά μουσικής άσματα, ώς καί ολόκληρα μέρη άνευ προ
γράμματος, διά νά τέρψη τό κοινόν. Ούδε'ις τόν ήμπόδισεν. *0 ΚωσΓης άπε- 
χώρήσε τής διευθύνσεως τφ 1855, δεν έπαυσεν όμως νά παίζη υπό τήν δι- 
εύθυνσιν άλλων. Κατά τά τελευταία έτη τοΰ βίου του—μετά τό 1865—άπε- 
σΰρθη τοΰ θεάτρου επί τινα χρόνον και έξήσκησε τό επάγγελμα τοΰ δικηγό- ' 
ρου και τοΰ δικαστοΰ *). Ταυτοχρόνους έδίδαξε μαθήματα δραματικής. Έπα- 
νήλθεν δ’ εις τό θέατρον δΕ ολίγον χρόνον, ή δέ τελευταία του έμφάνισις έγέ- ' 
νέτο εΐς τό έργον τοΰ Hasdeu, Domnit, a Roxandra. Τήν 13ην Φεβρουά
ριου 1877 άπέθανεν εκ καρδιακής εμβολής.

Ό  Κ. Καράτζαλης, χαίτοι νεώτερος τοΰ Κ. Κυριάκου—5Αρτστια κατά 
δέκα πέντε έτη, άπέθανε τρία έτη ενωρίτερόν τοΰ διδασκάλου του. Τό έργον 
τοΰ ’Αριστία συνεπλ,ήρωσεν δ Καράτζαλης και άλλοι τινές “Ελληνες και Ρου
μάνοι ήάοποιοί. Οΰτος δεν υπήρξε μόνον διευθυντής θιάσου, εξαίρετος ηθο
ποιός, αλλά και σκηνοθέτης και συγγραφεύς. Αιεξήγαγεν αγώνα; κατά τοΰ κω- 
μειδυλλίου, είσήγαγε δραμαιολόγιον έκ τής Δύσεως και ένίσχυσε τήν εθνι
κήν των Ρουμάνων θεατρικήν δημιουργίαν. Ένηγκαλίζετο τούς νέους ηθο
ποιούς, τούς διαθέτοντας τάλαντον, ύπεστήριζε τούς συναδέλφους του μέ αΰ- 
ταπάρνησιν καί ήγαπάτο υπό πάντων a). Επίσης διεκρίθη ΐ,δίφ ώς πρωτα
γωνιστής εις τόν <ίΣαονL· χοΰ Alfieri, εις τόν Φάονστ (τήν 23 Σεπτεμβρίου 
1851), εΐς τόν Κόμηχα. τον eΑγίου Γερμανόν από τό μελόδραμα τής « Τυ· 
ψλής των Παρισίων» τοΰ Amicet Bourgeois, εΐς τόν Furiosul καί εΐς 
άλλα s). Τέλος ύπ* αΰτοΰ έμορφώθησαν οΐ ηθοποιοί 1 2 3Ια>. ΐΐόνης, Μαλτίλδα 
Παοχάλη καί Κωνσταντίνος Αημητριάδης, οΐ μεγαλύτεροι ηθοποιοί τοΰ εν 
Ρουμανία.θεάτρου, άπαντες "Ελληνες, 'Ως συγγραφεύς είναι μέτριος. ’Από 
μικράς ηλικίας έγραφε στίχους. Οι στίχοι του στερούνται βεβαίως λογοτεχνι
κής δυνάμεως, άποδεικνύουν δμως ευαισθησίαν, δνειροπόλον φαντασίαν καί 
χιούμορ, τά οποία απαντούν επίσης εΐς τήν «Αυτοβιογραφίαν» του, δυναμέ- 
νην νά παραβληθή προς τάς καλυτέρας σελίδας τοΰ πεζού λόγου εΐς τό είδος 
τών «Απομνημονευμάτων». Κατόπιν έγραψεν έν φυλλάδιον—Βουχουρ. 1849 
—εΐς τό οποίον προσπαθεί ν’ άπολογηθή εις τήν κατηγορίαν, 6u δέν μετέ- 
σχε τής έπαναστάσεως τοΰ 1848. Άργότερον έπεδίωξε νά συγγράψη μίαν 
ιστορίαν τοΰ εθνικού ρουμανικού θεάτρου «Teatru Nat,ionale in T,era Ro-

1) Τήν νομικήν είχε σπουδάσει έν Παρισίοις κατά τάς εκεί επισκέψεις του διά
θεατρικούς σκοπούς.

2) Cilrierul Romatiesc, άρ, 46, 4 Δεκεμβρίου 1847, σ. 186,
3} Ενθουσιώδεις κριτικάς τής θεατρικής του δράσεως βλ. έν Curierul Roma- 

nesc, άρ. 61, 27 Αύγουστου 1845, Bucures,ti, σ. 243—4, άρ. 90, 26 Νοεμ. 1846, σ. 
357—358, Βλ. καί Vestitorul Romatiesc, άρ. 99, 18 Δεκεμ. 1845, σ. 393—394. ·
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manesca de C. Caragiale, Dedicata publicului Romanu, Bucures 
18o5 Junie, Tip. C. A, Rosetti 1867». Πρόκειται περί τής πρώτης ά 
πείρας δια την συγγραφήν ενός τοιουτου έργου, to οποίον έπραγματοποιήι 
βραδότερον υπό χών D. Oilanescu-Ascanio J), Μ. Ν. Belador 1 2) καί Th. 
Burada 3 4). Εκτός τούτων ο Καράιζαλης διεσκεΰασε και τον «Μαινόμενον* 
(Furiosul) κατα τό λιμπρέττο του μελοδράματος του G. Donizetti. Ή  δια
σκευή ήτο μέτρια, άλλ’ ώς αρχή ή προσπα&ειά του ήτο αξιέπαινος- Περισ
σότερόν όμως όλων των άλλων θεμάτων τον ευχαριστούν εκείνα, τά οποΐ 
εκφράζουν την λαϊκήν ψυχήν. Οΰτω συνέγραψε την μονόπρακτον φάρσαν 
«Μία Μολδαβική επανάληψις», την δίπρακτον κωμφδίαν «Μία χοροεσπερΐς 
εΐς την συνοικίαν» και δυο κωμειδύλλια *). Ό  Κ. Καράιζαλης εδημιοΰρ* 
γησεν εΐς την Ρουμανίαν τήν διδακτικήν κωμφδίαν, ένφ ό ανεψιός του ’Ιω
άννης Λουκά Καράτζαλης τό δράμα.

1) X). Oilanescu-Ascanio, Teatrul la Romani. Bucilf· 1 8 9 8 .
2) Μ. N. Belador, Istoria Teatrului Roman, Craiova 1 8 9 5

3) Th. Burada, Istoria Teatrului in Moldova, Iasi, τόμ, I, 1915, τ. II, 19 2-
4) Πρβλ. τό κωμιυδΰλλιον Ingamfata plapamareasca, έν Ion Diacu Xenofon,

. a. σ. 93— 144.



Ν ι κ ο λ ά ο υ  α ν δ 'ρ ι ω Υ η
Καθηγ. Γλίοσσολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

£  ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔ ΙΩ Μ ΑΤΟ Σ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ (Στή μητέρα μου)

< Στην πραγματεία μου «Περί χοΰ γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου», 
σιευμένη σχό περιοδικό « ’Αθήνα», χόμ. 42 (1930), σελ. 146—187, πε- 

ιίστηκα νά εξετάσω χίς φωνητικές και μορφολογικές ιδιορρυθμίες χοΰ ίδιω- 
ος καί παράλειψα χή σύνθεση, μέ την ελπίδα ότι θά μπορέσω αργότερα 

'προσθέσω καί χό κεφάλαιο αυτό βασιζόμενος σε υλικό πλουσιώτερο απο 
ΐνο πού είχα τότε στη διάθεση μου.
|Γό χρονικό διάστημα πού πέρασε από tote είναι βέβαια μακρό, άλλα 

ί ή επιστήμη είναι μακρόθυμη. °Έτσι προσθέτοντας σήμερα χό καθυσιε- 
μένο αυτό κεφάλαιο ελπίζω οτι συμπληρώνω· την εικόνα τοΰ γλωσσικού 
ιώματος τής Ίμβρου, δείχνοντας καί τή συνθετική του ικανότητα.

Τό υλικό των σύνθετων λέξεων πού έχω συγκεντρωμένο σήμερα είναι 
πλουσιώτερο απ οσο χρειάζεται για τή συγγραφή τοΰ συνθετικού μέρους τής 
γραμματικής χοΰ ιδιώματος, δπου λίγα παραδείγματα θά ήταν αρκετά γιά 
την πιστοποίηση τής κάθε συνθετικής μορφής. Ή  πολύχρονη δμως θητεία 
μου στη σύνταξη χοΰ ‘Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδημίας ’Αθηνών μέ κρα
τεί ακόμη καί σήμερα πιστόν στην αξία καί τή χαρά τού λεξιλογικού πλού
του τής γλώσσας μας, καί μοΰ φαίνεται κρίμα νά πάη χαμένο τό υλικό μου, 
πού, έξω από τή γραμματική, έχει καθ’ εαυτό τή λεξικολογική αξία του. Γι' 

}άύτό προτίμησα νά δώπω στην παρούσα πραγματεία μου τό χαρακτήρα συλ- 
Ι-λογής γλωσσικού ύλικοΰ, με μόνο σκοπό τή διάσωσή του, καί νά άρκ,εσθώ 
ή-σέ μιά άδρομεοή κατάταξη των συνθέτων, δχτ μέ βάση τή σημασία, όπως 
λ-'θά ταίριαζε περισσότερο σέ μιά πραγματεία γραμματικής μορφής, αλλά μέ 
ί',βάση τό γραμματικό είδος κάθε συστατικού των συνθέτων, 6ηλ. διαιρώνιας 
Ί α  .* 1) σέ σύνθετα από δύο ουσιαστικά, 2) σέ σύνθετα από επίθετο καί ου
σιαστικό, 3) σέ σύνθετα από δύο επίθετα, 4) σέ σύνθετα από ουσιαστικό 
καί ρήμα, δ) σέ σύνθετα από ρήμα καί ουσιαστικό κ.ο.κ.

Κατά την επιλογή των συνθέτων πού παραθέτω εδώ προτίμησα τά ιδι
ωματικά, έκεΐνα δηλ. πού δέ συνηθίζονται στην κοινή Νεοελληνική. Φυσικά 
πολλά από τά σύνθετα του Ιδιώματος τής Ίμβρου υπάρχουν καί σέ άλλα 
Ιδιώματα συγγενικά, ιδίως θρακιώτικα, μέ τά οποία τό ιδίωμά μας συγγε
νεύει περισσότερο. Αυτό όμως δέ λιγοστεύει τή χρησιμότητα τής συλλογής 
μου, γιατί ή πιστοποίηση τής παρουσίας τους καί στην Ίμβρο συμπληρώ
νει την εικόνα τής γεωγραφικής τους έκτασης.

Τό υλικό πού παραθέτω προέρχεται από δική μου συλλογή από τήν 
πρωτεύουσα τής Ίμβρου, τήν Παναγία, πού είναι ή γενέτειρά μου. Περιέ- 
λαβα όμως καί υλικό από τό δυτικώτερο χωριό τοΰ νησιού, τό Σχοινούδι, 

■■πού προέρχεται από συλλογή τοΰ κ. ’Αλκιβιάδη Παπαδά, ό όποιος κατάγε

15
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ται άπ3 εκεΐ και πού πρόδυμα μού πρόσφερε τή συλλογή του, για να συμ' 
πλήρωσή τή δική μου. Τά σχοινουδιώτικα σύνθετα διακρίνονιαι μέ ενα 
μετά τό ερμήνευμα.

1) Ούαι.αατικό-\-ούαιασζιχό :

α βατό αφ9 να ή, to δάσος των βάτιον, τό μέρος πού είναι αδιάβατο από βατούς. 
άβγονμάτς ό, (δηλ. άβγονμάτρα), εκείνος πού οΐ βολβοί των ματιών του εί

ναι μεγάλοι σαν αβγά.
αβδιλονκόκκαλον τό, τό κόκκαλο τής βδέλλας, δηλ. πράγμα ανύπαρκτο’ πβ. 

μά'&ρακονμάλλ3, μ ’λαρονπούλαρον.
άϋαρότ’χονς ό, δ τοίχος τού σπιτιού στο μέρος πού βρίσκεται τό αμπάρι. 
αδαρονκάηακον τό, τό καπάκι πού κλείνει τό αμπάρι. 
άδαρονπανά&ιρον τό, τό παραθυράκι πού είναι πάνω από ιό αμπάρι. 
αγονϋ-αλμα το, (βονφϋαλμος η αίγόφ&αλμος) είδος σταφυλιού. 
άδιρφονμέρτ’κον τό, τό μερτικό κάθε αδερφού από κληρονομιά των γονιών. 
άδιρψονπαίδία τά, τά παιδιά δυο αδελφών, πρωτοξάδερψοι. 
άδραχτανάστασ* ή, ή ανάσταση τών άδραχτιών, ή Δευτέρα τού Θωμά, οπότε 

οΐ γυναίκες αρχίζουν πάλι νά γνέθουν. 
άϋ’ότνρους ό, τό υπόλειμμα τής αποβουτυρωμένης μυτζήθρας. 
αλιβρόνδόχ* ή, τό μέρος γύρω από τή μυλόπετρα, δπου χύνεται τό αλεύρι. 
άλίβρονσκονν’στης ό, 6 σπάταλος Σ.
άλιτρονΦηλειά ή, ή θηλειά τού αλετριού, είδος δεσίματος τού σκοινιού. ' 
άλιτρόχιρ3 ή, τό χερούλι τού αλετριού. 
αλ*ματονκέρ* τό, τό σπαρματσέτο.
άλτσάχιν* ή, (άλας <χχνη), τό λεπτό στρώμα αλατιού πού σχηματίζεται από 

νερό τής θάλασσας πού εξατμίστηκε. 
αμμουβονν* τό, τό βουναλάκι από άμμο Σ.
Άμνγδαλόρραχ3 ή, τοπωνύμιο. 
άμυγόαλόφ’λλου τό,. τό τσόφλι τού αμυγδάλου.
ανιμόβ'νονς ο, 6 λοφίσκο; ό σχηματιζόμερος από ψιλό άμμο ύστερα από 

ισχυρό άνεμο. ·
ανιμόοκαλα ή, ή κινητή σκάλα, για δέντρο, τοίχο κ.τ.ό, 
ανιμονβρόχ3 τό, ο άνεμος πού συνοδεύεται από βροχή Σ.. 
άνιμονρόδανον τό, τό ροδάνι τής άνέμης. 
ανιμοντσ*πίδα ή, ο ανεμοστρόβιλος. 
άνιμουαφίδα ή, ή ριπή άνεμου. Σ.
άπαλιρονκονκ’τσον τό, τό κουκούτσι, δ καρπός τού παλιουριού Σ. 
άπ’ δαλαχείλ’ς δ, εκείνος πού σκίστηκαν ιά χείλη του από νόσημα, 
απ'δίαλοντνρ3 τό τυρί πού έχει σχηματίσει απ’διάλ’;  δηλ. πήδαλους, είδος 
■ σκουληκιών πού πηδούν Σ.
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/.άα’δόψ’χα ή, (άπιδόψιχα), ή φέτα απιδιού πού ξεραίνεται στον ήλιο και 
τρώγεται τό χειμώνα' πβ. άχαβαδόιι>3χα· 

ϊαραποναίτιαρου το, τό σιτάρι μέ μελαψό στάχυ, μαυραγάνι. Σ. 
$-Λριφ*'&ονφάσ*Χα τά, τά ρεβίθια καί τά φασόλια μαζί.
^.αριφ'ΰ'ονγώραφον τό, το χωράφι πού κάνει καλά ρεβίθια.
^ίαρκονβατιά ή, ή πυκνή σειρά από βάτους.
";αρνό μάλλον τό, τό μαλλί τού αρνιού.
άρχουάοναούμ’ ς δ, ( άρχοντο-σοναούμης), εκείνος πού έχει αρχοντικά σου* 

σούμια, θωριά αρχοντική Σ.
? άρχονϋ'έσ’ ή θέση ρούχων, ιματιοθήκη Σ. 
ΐβάοκαλπότρνπα ή, ή φωλιά τού τυφλοπόντικα. 

άσκαμ’νιονζονμ3 τό,' τό ζουμί από μαύρα μούρα Σ. 
άοκαμνιόφ3λλον τό, τό φύλλο τής μουριάς.

? αφουκέρα ή, (ϋειαφοκερα), τό φιτίλι τό ποτισμένο μέ·θειάφι, πού ανάβει μό- 
λις τό έγγίσης σέ κάρβουνο. Τό χρησιμοποιούσαν παλαιότερα για νά οικο- 

·. · νομούν τά σπίρτα.
; .άχαβαδόψ’χα ή, ή ξερή φέτα ενός είδους απιδιού πού λέγεται άχαβάόα' πβ. 
I, άπ3δόψ3χα.
ζ άχλαδονβέλονν3 ή, τό αγκάθι τής άγριαχλαδιάς Σ.

άχλάπ’άου τό, (άχλαδάπιδο), το άγριάπιδο.
~άχ3τόν3χου τό, (άϊτόννχο), είδος σταφυλιού μέ ρώγες μυτερές και κυρτές.
' αχνρό^υρδα ή, τό άχυροτσούβαλο.
, βαγιονκονκ,ταα τά, τά κουκούτσια τής βάγιας, δηλ. ό καρπός τής μυρσίνης Σ· 

ν βαοιλ’κόσπονρονς δ, δ σπόρος τού βασιλικού. 
βαοίλονκόρ3 ή, ή (Βασιλοπούλα, στα παραμύθια.

- βαο3λαπ(δα ή, είδος απιδιού πού ωριμάζει τού 'Αγίου Βασιλείου. 
βουδόγλονοσονς δ ( βον·γλωοσον), είδος φυτού μέ φύλλα μακρυά, πλατεία

καί χνουδωτά.
- βονδόμματονς δ, είδος σταφυλιού μέ μεγάλες μαύρες καί μακρουλές ρώγες. 

βονδόπιτρα ή, ή πέτρα πού σχηματίζεται στη χοληδόχο των βοδιών καί χρη
σιμεύει ώς παχυντικό φάρμακο ; Πάχ3νι} θαρρείς κι3 εφαγι βονδόπιτρα.

βονδονβ3νιά ή, ή βουνιά, δηλ. ή κοπριά βοδιού.
. βουδονκιφάλα ή, τό κεφάλι τού βοδιού πού.γέννησε ή άγελαδάραινα (σέ πα

ραμύθι).
βρακονϋ'ηλειά ή, ή θηλειά τού βρακιού, απ’ οπού περνά ή βρακοζώνη. 
βρακουπόδ3 τό, τό καθένα από τά δύο μέρη τού πανταλονιού πού περιβάλ

λει την κνήμη.
βρονμάχνρα τά, τά άχυρα τής βρώμης,
βρουμονϋήκα ή, (ΰ'ήκη βρόμας), υβριστική προσωνυμία για γυναίκα. 
βρονμονχώραφον τό, τό χωράφι πού είναι κατάλληλο για βρώμη Σ.
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Β^ακότϋίψλον το, το τσόφλι τοΰ καρυδιού της βαμβακιάς. 
babaκovρό^avov τό, τό πρωτόγονο ειδικό χειροκίνητο εργαλείο για την |χ. 

κόκκιση τοΰ βαμβακιού.
babnvKagvda ή, (βαμβακοκαρνδα), τό καρύδι, δ καρπός της βαμβακιάς. 
baλκovόπovρτa ή, ή πόρτα τοΰ μπαλκονιού.
ύιάάραβδονς δ, (άμπείόραβδος), τό μακού ραβδί, και μεταφορ. δ πολύ ψη« 

λός άνθρωπος : γ ’ ναΐκα άψ3λη αά })ΐλαράβδονς. 
ύίλονμάϋ'ρακονς δ, δ αμπελοβάτραχος. 
bovhoxXovvovg δ, δ κλώνος τοΰ μπολιού, δη λ. ελιάς. 
bovXi0<p*XXov τό, τό φύλλο της ελιάς.
^ντ'κόχρνττα η, ή τρύπα τού ποντικού.
bovx ’κονάόλαπον ς δ, τό ντουλάπι για τά τρόφιμα, δ που μπορούν και μπαί

νουν ποντικοί.
ϋοντ’κουκονραδον τό, ή κοπριά τοΰ ποντικού.
bov^xovXoyovg δ, τό φίδι πού ζη μέσα στούς τοίχους και· τρώει ποντικούς. 
γαδαράϋ·ριττονς δ, δ άνι^ρωπος πού είναι κακότροπος και αχάριστος Σ. 
γαδαραλ*χήνα ή, είδος λειχήνας, δερματικού εξανθήματος. 
γαδαραχείλ’ς δ, εκείνος πού έχει χείλη μεγάλα και κρεμασμένα σαν τού γαϊ- 

δάρου Σ.
γαδαρόβ’χας δ, δ δυνατός βήχας Σ.
γαδαρόκονμττονς δ, είδος κόμπου πού δέ λύνεται εύκολα, και έπιρρ. γαδα- 

ρόκovba (τδδιαις γαδαρόκονba). 
γαδαρόαφ^α ή, είδος μεγάλης σφήκας. 
γαδαρονκαβαλλίνα ή, ή κοπριά τού γαϊδάρου. 
γαδαρονκάναρον τό, είδος μεγάλου καναριού, δηλ. κουνουπιού. 
γαδαρουμονλαρον τό, τό μουλάρι πού γεννήθηκε από διασταύρωση γαϊδού* 

ρας και άλογου Σ.
γαδαρονμούτσ’νονς επίθ., δ ασχημομούρης. 
γαδαρουσάμαρον τό, τό σαμάρι τού γαϊδάρου. 
γαζον^καΧον τό, τό μπουκάλι του γαζιού, δηλ. τού πετρελαίου. 
γαζονγνάλ3 τό, τό μπουκάλι τού πετρελαίου Σ. 
γαζονΧνχναρον τό, τό λυχνάρι πού καίει μέ πετρέλαιο. 
γαΧατόγ’λα τά, τά γουλιά, δηλ. οϊ φαγώσιμοι βλαστοί χόρτων πού έχουν 

χυμό γαλακτώδη.
γαΧατονμούτα3 τό, τό μουτσι {=τουλουμοτύι>ι) ανάμικτο μέ γάλα, 
γ3δόχιρονς δ, τό γουδοχέρι Σ·
γ3ζόφαδου ιό, (γριζό-φαδο), ή μάλλινη κλωστή μέ την οποία ύφ.αίνεται δ 

γρίζος, δηλ. τό εγχώριο μάλλινο ύφασμα για ανδρικά έξώρρουχα. 
γιαλαμαχείλ’ς επίθ., εκείνος πού σκίζονται τά χείλη του Σ. 
γιαΧαστοιβιά ή, είδος άστοιβιάς πού φυτρώνει στην παραλία.
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ψιβλόβονλονς 6, ό βώλ,ος τοΰ γιαλού, βότσαλο μεγάλο.
^{γιαλόνμάννα ή, εκείνος που είναι πολύ επιτήδειος στο νά βγάζη γιαλικά, 
.ΐ|Γ δηλ. «χινιούς, πεταλίδες, χταπόδια κ.τ.δ. 
ίίγιαλονπατοιά ή, είδος αστοιβιας, πού φυτρώνει στην παραλία. 
$'γιρονάονφ*τειά ή, ( γεροντο-φντειά), τό παιδί πού γεννήθηκε, όταν ό πάτε· 
| ρας του ήταν πια γέρος.
%'Γκριμονοκιά ή συκιά τοΰ γκρεμόν, τοπωνύμιο τοΰ Κάστρου.
1\γΧνκονπίνακον τό, τό ασημένιο πιατάκι, δπου έβαζαν παλαιότερα τά κουτά-, 

λάκια τοΰ γλυκοΰ, δταν κερνούσαν γλυκό μέ τό δίσκο. 
if γουδονκόπανονς ό, τό γουδοχέρι. ?
;; γονζάριν3 τό, τό αρνί. πού έχει γόζα, δηλ. πάθος, κα'ι δέ μεγαλώνει.
. γονρνόλακκους ό, δ λάκκος πού ανοίγουν τά γουρούνια μέ τη μύτη τους Σ.
: γονρνονμάάιρϊ τό, ή μάντρα των γουρουνιών.

γονρ3νονψάγ3 τό, τό φαεΐ τοΰ χοίρου.
. γονφαρόδιχζον τό, τό δίχτυ πού πιάνει τά Υουφάρια.

% γουψαρουμάννα ή, είδος μεγάλου γουφαριοϋ, πού λέγεται και γόφινα.
' γρονβονγούλ3 τό, τό γουλί, δηλ. βλαστάρι της γρούβας.

I ?γναλονάόλαπονς δ, τό ντουλάπι οπού φυλάγονται τά γυαλικά τοΰ σπιτιού 
και πού κλείνει μέ φύλλα τζαμωτά. 

γναλονμαστραπάς ό, η γυάλινη κανάτα. 
όαφνσλνρα η, είδος σουραβλιοΰ από ξύλο ροδοδάφνης.
δαφνόνιρον τό, τό νερό από βρασμένα δαφνόφυλλα, μέ τό οποίο λούνονται 

τά κορίτσια για νά μακρύνουν τά μαλλιά τους. 
δαφνουκούκ3 ταον τό, δ σπόρος της ημερης δάφνης. 
δαφνονλονλ3 δον τό, τό λουλούδι της πικροδάφνης.
δαψνονχέλίδονς επίθ., εκείνο; πού έχει στο πρόσωπο ραβδώσεις σέ χρώμα 

φύλλων ξερής δάφνης, γιά αΐγες.
διαβονλουπρόζ*μον τό, τό προζύμι των επτάζυμων, πού θεαιρεΐται έργο τού 

διαβόλου.
διαγονρτονσακκονλα ή, η σακκούλα πού στραγγίζουν τό γιαούρτι. 
διάρονλιβανους δ, τό φυτό δενδρολίβανον.
Αιμοννόκαοτρου τό, κάστρο ιών δαιμόνων, τοπωνύμιο Σ. 
δραλαπίζ3 (από τό νδρο-λαΐλαψ), τ ι̂χαλίζει δυνατά, 
δρονύαπίδα η, εΐδος απιδιού μέ πολύ χυμό. 
dov ματονζον μ 3 τό, ό ντοματοπελτές.
ζαλονξήλονσ3 ή, ή ζάλη και ή ξήλωση, μεγάλη ζάλη από φωνές, από ταραχή. 
ζαχαρονκονκκ1 τό, τό κουφέτο. 
ζ3γόλιρονς ό, ( ζνγό-λωρος), δερμάτινη ταινία. 
ζημιόκατα η, ή γάτα πού κάνει ζημιές Σ.
ζημιονκάτρα ή, θηλ. τού ζημιονκάτ3ς , ή γάτα πού κάνει ζημιές,



ΰ·ειαφρυζιηκες 6, δ τενεκές μέ τον όποιον θειαφίζουν τα αμπέλια, 
ϋτόρανα έπίρρ., στο ψηλότερο μέρος του ουρανού.
β ’κανόπιτρα ή, (δοκανόπεζρα), είδος τσακμακόπετρας σκληρής καί μυχεοή;

μέ την οποία αρματώνεται ή άλωνιστική δοκάνη Σ. 
ϋ?κί&ιρ τό, ( βονκέντριον), βουκέντρι. 
ϋ·*αακκονμιριά ή, ή κάθε μεριά του δισακκιοϋ. 
ϊλαμμονς ό, ο άμμος και ιλύς μαζί- 
καά’λανάφτς ο, ό καντηλανάφτης. 
καλαμ’κάννs τό, τό μεγάλο μασούρι από καλάμι. 
καλαμουπόδαρα τά, οί κνήμες. 
καλ’βονκάρφ1 to, τό καλλιγοκάρφι Σ. 
καλ9 βουσφνρ* τό, τό σφυρί μέ τό όποιο καλλιγώνουν Σ. 
καλτσόν9μα τό, νήμα πού πλέκουν κάλτσες. 
καλονγιρονπαίδ9 ιό, νεαρός μαθητευόμενος μοναχός. 
καραβονπάνν9 ιό, τό πανί τού καραβιού. 
καρ’δαμνγδαλα τά, τά καρύδια καί τά αμύγδαλα μαζί. 
καρ’ δόγρια ή, είδος παιγνιδιού από δυο καρύδια, πού περιστρέφονται πέρα* 

σμένα σέ άξονα ξύλινον.
καρ’δουμάτ’ς ο, εκείνος πού τά μάτια του είναι πεταγμένα έξω σαν καρύδια' 

πβ. · άβγονμάτς.
καρτιζονκεψαλους ό, εκείνος πού έχει κεφάλι μεγάλο σαν καρπούζι Σ.
καρπού ζό\μ9γ α ή, ό σπόρος τού καρπουζιού,
καρπονζόταιφΧον τό, τό τσόφλι τού καρπουζιού-
καστρότ’χονς 6, ο τοίχος τού ερειπωμένου μεσαιωνικού κάστρου.
κατονγόπονρτα ή, η πόρτα τού κατωγιού.
κατονρλουνότους ό, ή βροχερή νοτιά.
κατσ’βιλόγαμονς δ, ό γύφτικος γάμος.
κατσ’βιλάκιρονς δ, ό συννεφιασμένος, σκοτεινός καί κρύος καιρός Σ. 
κατο βιλόσονγον τό, ή γύφτικη γενεά, ή ευτελής οικογένεια. 
κατσ βιΐονκάριβ'να τά, τά κάρβουνα πού καίνε πρόχειρα οι γύφτοι Σ. . 
κατσ βιλονκοφ’νον τό, τό κοφίνι από βέργες λυγαριάς, πού φτειάνεται από 

γύφτους.
κaψόbρικov τό, τό μπρίκι τού καφέ. 
κ 6ονδαπ9δον τό, (κυδιον-άπιδο), είδος απιδιού. 
κ Φαρονκουκκ9 τό, ό κόκκος τού κριθαριού. 
κ Φαρουψώμ τό, τό κρίθινο ψωμί.
κκίρουκονκ τσον ιό, ( κεδρο-κονκοντοο), ό καρπός τού κεντριού, τού κέδρου. 
κιραμοπ τα ή, (κέραμό-πίττα), τό πρόχειρο ψωμί πού ψήνονταν άλλοτε 

επάνω σέ κεραμίδι.
κιραμόρ δονς ό, ( κέραμό-ροδον), τό γείσο τής στέγης, ή άστρέχα.
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7 -ml9 ή, 1) ή μελόπιττα, 2) to ζουμί πού βγαίνει από ΐό βράσιμο της 
φιερήθρας, από την οποία προηγουμένως άφαιρέθηκε to μέλι Σ, 
ψαΜμαϋννς 6, είδος αγκαθιού πού σχηματίζει λουλούδι σαν κεφάλι, τό 
γαϊδουράγκαθο.
φαίότχους5 6, δ τοίχος τού δωματίου, στον όποιον είναι χτισμένο τό τζάκι, 
άλλιώς τζιακότ3χονς. #
φαλονμέρτ’κον τό, (κεφαλομερτικό), ιό μερτικό τοΰ γιού από κληρονο
μιά, σχετικά μέ τό μερτικό τών έγγονών.

'κιόζ*μον·ς δ, τό ζουμί από βρασμένα κουκκιά. 
κιόταιφλον ιό, τό φλούδι τού κουκκιοΰ.

*κιονφάσ3λα τά, τά κουκκιά καί τά φασόλια μαζί. 
ϊίειάαρότρνπα ή, ή τρύπα της κλειδαριάς.
Ιηματονκοντσιρον τό, τό κούτσουρο τοΰ κλήματος.
λιόμαλλα τά, τά μακριά μαλλιά τοΰ νεογέννητου βρέφους, πού είχαν φυ*

• τρώσει δταν ακόμα ήταν μέσα στην κοιλιά. .
Χψντζί@ιρα ιά, ή κοιλιά καί τά τζιγκέρια μαζί.

ovbodto’ ή, χό δέσιμο τών κόμπων τοΰ στημονιοΰ, ή αρχή τοΰ υφαντού» 
μονϋουσκοίν3 τό, τό σκοινί πού έχει κόμπους.
Ηονκ’ναράλιβρον τό, τό αλεύρι από κουκουνάρα, δηλ. αραβόσιτο. 
κ9νόστονμον τό, (κννό-ατομον), ή πιθαμή. 
κονκ9ναρόξ3λον τό, τό πρέμνο τοΰ αραβοσίτου.,
χονκ’ναρόπ’ τα ή, ή πίτα από αλεύρι κουκουνάρας δηλ. αραβοσίτου.
κονκ’ναρόφ’λλον τό, τό φύλλο τοΰ φυτού τοΰ αραβοσίτου.
κονλίόάιρον χό, τό κωλέντερο, τό αρχαίο έντεροκωλή.
κουλλ3βόζ3μους δ, (κολλνβό-ζωμος), τά κόλλυβα μέ ζουμό
κονλόκονρα τά, τά κοντά μαλλιά πού κουρεύονται από τά πισινά προβάτων»
χονλουκ9ϋ·όπ9τα ή, ή πίτα μέ κολοκύθι ως γέμισμα.
κουλουκ’^ουστούπο-υ/τα τό, τό τάπωμα τής νεροκολοκύθας καί μεταφορικούς

I ο μικρόσωμος Σ.
κονλονμέρ9 τό, δ γλουτός.Μκονλουράδ9 καί κονλιονράδ9 (Σ) τό, τό ιερόν οστούν.
κουλονρρίζ9 τό, (κωλορρίζι), ή παραφυάδα πού φυτρώνει σιή ρίζα δέντρου. 

f  κονλουφονακ9 τό, τό κορίτσι πού είναι παχύ καί κοντό.
κονλονφοντιά ή, ή πυγολαμπίδα. 

ij-Μονλονχαλίδα ή, Σ. βλ. κονλονχαραγίόα
κονλονχαραγίδα ή, τό αυλάκι τών δύο γλουτών. 

f; κονπρονλιά ή, ό καρπός τής ελιάς πού είναι μακρουλός καί χοντρός Σ. 
ί" κονρασόσπονρος δ, δ σπόρος κορασιών, δηλ. μεταξοσκωλήκων,

κουρασονκλάδ3 τό, τό κλαδί πού κάνουν επάνω τά κουκούλια τους οί μετα
ξοσκώληκες.
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κονριφχονψαλ* δον το, to ψαλίδι ιών κουρευτών ιών αιγοπροβάτων, με
γάλο ψαλίδι.

κονρνονγαηλιά η, οϊ κουρούνες καί γαηλοι μαζί, μεταφορ. μέγα καί πολυ
θόρυβο πλήθος,

κοντ3κόμαΧλα τά, τά μαλλιά τοϋ κούτικα, δηλ, τοΐ5 κροτάφου, 
κοντα:>λόχιΰμα τό, ή κουτσουλιά. 
κοντσ3νιλιά ή, (κοηνο-ελιά), η αγριελιά, 
κουτσνουλιά η, ή αγριελιά Σ.
κονφνιδονκάΧα&ον to, το μεγάλο καλάθι σαν κοφινίδα.
x’ndgovQOv τό, (κηπ-άγγονρο), τό τρυφερό αγγούρι, αλλιώς νίράρονρον.
κ’ποντοάνακα τά, οΐ κούπες και τσανάκια μαζί Σ.
κρααυνλιά ή, ή ουλιά τοΰ κρασιού, τό κατακάθι Σ.
κραχ’νόψ’χα ή, 6 σπόρος της κρστούνας, δηλ, της νεροκολοκυθιάς.
κριατδτιτχα ή, η κρεατόπιττα.
κριατονζονμ* τό, χό ζουμί από κρέας,
κρίατονλιά ή, ή κρεατοελιά.
κρί§βατόγνρονς ό, τό παννί που περιβάλλει τά πόδια τοϋ κρεββατιοϋ, για 

για νά κρΰβη ο,τι υπάρχει από κάτω. 
κριμόσ'κον τό, ιό σύκο από άγρια συκιά που φυτρώνει σέ γκρεμούς. 
κρουμ’δονμάννα ή, τό κρεμμύδι πού εμεινε χωμένο καί ζανυβλάστησε την 

άλλη χρονιά Σ.
κρονμ’ δονφλοίδα ή, τό φλούδι τοΰ κρεμμυδιού.
κ’τοιανονοίδιρον τό, τό μυτερό σίδερο στην άκρη τοϋ ραβδιού των ποιμέ

νων πού μπήγεται στη γη καί 0έ γλιστρά Σ. 
κνραοονλέν* ή, (κνρά-οελήνη), τό ουράνιο τόξο. 
λαγ’νονδονάονχοα τά, οί στάμνες καί τ ά  τσουκάλια μί ί ζί  Σ .  
λαγ’νονσχάχς ό, τό μέρος όπου τοποθετείται ή λαγηνα, ή στάμνα. 
λαγόκονλονς ό, δ γυμνόκωλος { λ α γ ό ς — γ υ μ ν ό ς ) .  
λαγονβιρβιλιά ή, η κοπριά τοϋ λαγοϋ Σ.
Λαγόνβούναρον τό, τοπωνύμιο.
Χαγονπ&χ3μα τό, είδος χόρτου φαγώσιμου Σ.
Χαγονπρονβιά ή, ή προβιά τοΰ λαγοϋ.
Χαδακόν’ ή, η πέτρα η άλειμένη μέ λάδι,· δπου ακονίζουν τά μαχαίρια, 
λαδόμ’λονς ο, (λαδό-μνλος), τό ελαιοτριβείο.
Χαδουδ’ίκαΧον τό, τό μπουκάλι πού βάζουν λάδι, 
λαδονϋοντκδς δ, δ ποντικός πού επεσε μέσα στο λάδι. 
λαδονγνάλ9 τό, τό μπουκάλι τοΰ λαδιού Σ°
λοδουάόΧαπονς δ, τό ντουλάπι δπου βάζουν τά μπουκάλια γιά τό λάδι. 
Χαδονκούμαρον τό, χό έλαιοδοχειο, 
λαδονλίά ή, ή ελιά πού βγάζει πολύ λάδι.



.Ιαϋονλύχναρον τό, to λυχνάρι πού καίει μέ λάδι.
Χαδονφά’γ τό, το λαδερό φαί.

■ Χ,ακκονσαγίττα ή, ή σαΐττα του λάκκου, δηλ. τοΰ αργαλειού.
'ΧαμηουγνάΙ* τό, τό γυαλί τής λάμπας.
Xαμηονφάναρον τό, to φανάρι πού έχει μέσα λάμπα πετρελαίου. 
Μψανονγούλ’ τό, τό γουλί, δηλ, τό βλαστάρι τοΰ φυιοΰ λαψάνα,
Χιψδον μ* τζούρα ή, ή μουτζούρα από λιπαρή ακαθαρσία,
Χ’γόβιργα ή, ή βέργα τής λυγιας Σ,
Αιονβούνια τα, ( ελιοβοννια), λόφοι κατάφυτοι από ελιές, τοπωνύμιο Σ, 
Αιοζ’μονς δ. τό νερό πού στραγγίζει από αποθηκεμένες, ελιές.
Χιόήρινονς δ, είδος πρίνου μέ φύλλα χωρίς αγκάθια, ocVv της ελιάς.
Χύάρκ'ζα ή, ή σκίζα από ξύλο ελιάς Σ.
Χιονκονκ’τσον τό, τό κουκούτσι τής ελιάς.
Αίουσάκκ* τό, τό σακκί μέ τό όποιο κουβαλούν ελιές Σ-
ΧίΜ.οκονν* τό, τό φυτό μέντα.
λμρουδαύλία τά, τά μουσικά όργανα ολα μαζί.
?.ιΐβονκουλόκ3·&·ον τό, τό μεγάλο κοκκινωπό κολοκύθι.
Χνχνονατά’τς δ, τό μέρος οπού κρεμούν τό λυχνάρι.
/ια^ιασιλου^όρταρου τό, τό χορτάρι μέ τό δποΐο θεραπεύουν τό μαγιασίλι. 
μαγιόζ’λου τό, τό ξύλο τοΰ Μάη, μόνο στη φράση : Πιάνου τον μαγιόξ1λον 

(—χάνω εκδρομή τό πρωΐ τής πρωτομαγιάς). 
μάβρακονμά?ά* τό, τό μαλλί τοΰ βατράχου, δηλ. ανύπαρκτο πράγμα, πβ. 

άβδιλονκοκκαλον, μ 3λαρονπούλαρον.
μακαρυνζονμ* τό, τό ζουμί πού μένει όταν στραγγιστούν τά μακαρόνια. 1 
μαΧαβρό^λον τό, τό στέλεχος τοϋ μάλαθρου. (Τό μεταχειρίζονται στο βρέ

ξιμο τοΰ τραχανά).
μαμ’δονκονκκια τά, τά κουκκιά πού έχουν μέσα μαμούδια Σ. 
μαννόγαλον τό, τό γάλα μάννας και κόρης πού χρησιμοποιείται ως φίλτρο Σ. 
μαργόπ’λονς ό, ο πηλός από βρώμικα νερά.
μψρμαρονκαρδιά ή, τό εσωτερικό μαρμάρινης πέτρας, πού τό μεταχειρίζον* 

ταν ως συστατικό μαγικού φαρμάκου για παθήσεις από μεγάλο φόβο. 
ματονκάπακον ιό, τό ματόφυλλο, τό βλέφαρο. 
ματονλιά ή, (αΐματο-ελιά), είδος ελιάς μέ κόκκινη σάρκα. 
ματόχαάρον τό, τό χάντρο πού τό φορούν για τό κακό μάτι Σ, 
μ'γιαδάλιβρον τό, τό αλεύρι από σμιγάδι, δηλ. από σιτάρι και κριθάρι Σ. 
μ,ητρόποννονς δ, ο πόνος τής μήτρας. 
μίλίγαλα ιό, ή πανώλης (εύφημιστικά).
μιλίγαλον τό, 1) Τό μέλι και γάλα: Φρ. Τί ΰ'έΧ’ ζ; τον μι Χί γάλον; (για τούς 

ανικανοποίητους). 2) Τό μέλι μέ γάλα-πού ρίχνουν στα σταυροδρόμια για 
τά ζωτικά Σ.
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πβ.

μιλόπτια ή, ή μελόπιτα, κερήθρα με μέλι Σ. 
διλονχονγούλια τά, οι φαγώσιμοι τρυφεροί βλαστοί της μολόχας. 
μιλονχονλούλ*δα τά, τά λουλούδια της μολόχας. 
μιλ’σσονβάραδον τό, ή κυψέλη Σ„ 
μιλ* σσουκέάιρ* τό, τό κεντρί της μέλισσας Σ. 
μιλ’ σσονκέρ* τό, τό κερί της μέλισσας Σ, 
μιλ’οσονμάάιρ3 τό, ή μάντρα οπού φυλάγονται κυψέλες Σ. 
μιλ’ σσονπούλ3 τό, τά νεογνά των μελισσών.
μνΧ’οσονοίδιρον τό, τό ειδικό σιδερένιο εργαλείο που χρειάζεται στο τού- 

γημα των μελισσών Σ.
μιρουμήνια τά, οι πρώτες 12 μέρες τοΰ Αύγουστου πού οιωνίζονται 

καιρό των 12 μηνών.
μιταξονλονρ* τό, τό τσεμπέρι μέ μεταξωτές ρίγες. 
μιταξοντριχιά ή, τό ψιλό κόσκινο από μεταξωτό παννί. 
μ ’λαροπούλαρον τό, τό πουλάρι τοΰ μουλαριού, πράγμα ανύπαρκτο Σ. 

μαϋ’ρακονμάλλ3, άβδιλονκόκκαλον.
μονλ’'βουδ’νά τά, (μονλο βοδινά;) τά διάφορα ζώα, κοπάδι διαφόρων ζόίων 
μονλ’βονκόά,’λον τό, τό, μολύβι πού γράφουν. 
μονρμόσ’κΟν τό, είδος σταφυλιού.
μουοκονκνδουνον τό, εΐδος κυδωνιού μέ δυνατή ευωδιά- 
μονσκονλίβανονς ό, λιβάνι από λουλούδια και μπαχαρικά. 
μovστovλabάSa ή, ή αρμαθιά από καρύδια ή αμύγδαλα βουτηγμένη σέ μου 

σταλευριά,
μ ’σκάρουρ^ονν^ς έπιθ., εκείνος πού έχει ρουθούνια ανοιχτά σαν τοΰ 

σκαριού.
μ }σταρουοακκονλα ή, ή σακκούλα πού βάζουν τά μακριά μαστάρια των 

γών, γιά νά προφυλάγω νται από τ’ αγκάθια και για νά μή βυζαίνουν 
κατσίκια Σ.

μ ’τζήϋ-ρόπλνμα τό, τό πλύμα, δηλ. ό ορρός τού γάλακτος μετά την άφαί 
ρεση τής μυτζήθρας.

μ ’τζονρονμντς ό, εκείνος πού είναι μουτζουρωμένη ή μύτη του. 
Μ ’τσονκονλης ό, εκείνος πού οί γλουτοί ίου είναι χοντροί σαν μουτσί (—του 

λούμι), πρόσωπο παραμυθιού. 
μνξουμάάΐλον χό, τό μαντήλι γιά τη μύτη,
μνρ μηρόν βότανου τό, ( έλμιγγο-βότανον), τό φάρμακο γιά τά σκουλήκια 

έντερου ιών μικρών παιδιών. 
νιβρόπλασμα τό, δ νευρικός καί ευερέθιστος άνθρωπος Σ. 
νικρόρ’χα τά, τά ρούχα πού φορούσε δ νεκρός πριν ξ ε ψ υ χ ή σ η .  

νιράρονρον τό, τό αγγούρι πού ποτίζεται, αλλιώς κ’πάρουρου.
Νιροβιγλα ή, (Ήμερόβιγλα), τόπων., όνομα βουνού.

μο.

αί-
ι ά .

αν
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όβουρον τό, ό βοριάς πού συνοδεύεται μέ βροχή : Μάς πάγονσι τό νιρό· 
φββουρον,

ovbovxoτό, ιό φαγητό μέ πολ,ύ αραιό ζουμί:Ή  σούπα γίν’κι νερονδονταβ 
ρονλιά ή, ή πράσινη ελιά πού διατηρείται σέ άρμη.

πούλια τά, οι βάτραχοι είροη'ΐκά, επειδή λαλούν σαν νάταν πουλιά. 
|̂ .ρονχέλιδονς επίθ., εκείνος πού έχει λεπτές, κάθετες, άνοιχτόχρωμες γραμμές 
ffji στο πρόσωπο1 λέγεται γιά αίγα.
$ιρονχόρταρον τό, κάθε χορτάρι τής ’'Ανοιξης, πού τρώγοντας το τά αίγο- 
Ι| πρόβατα κάνουν νερουλό γάλα,

'0*βονκυρον μαχαλάς 6, ή συνοικία καλών νοικοκυρά ίων.
Ιΐ^κονκνρονπαίδ^ τό, τό παιδί νοικοκυρά ίων, από καλό σπίτι. 
ψνχτονήμιρον τό, τό ήμερόνυχτο.
Ι ’δουγυάλ* τό, τό μπουκάλι πού βάζουν ξίδι Σ. 
ίξ’δουλιά ή, ή ούλιά, δηλ. ιό κατακάθι τού ξιδιού Σ. 
f^agoupoo ιό, τό άγουρο πεπόνι.

*|ξ3λί κουράς ό, δ ψηλός και ισχνός άνθρωπος, 
ί^λόίκρους δ, ο ξύλινος μπίοος.
Ι ’̂λουΘήκ3 ή, στοίβα ξύλων.
ΐ'ξ̂ λουκόμματοϊ τά, τό κόψιμο των ξύλων γιά τό χειμώνα. Γίνεται μέ άλληλο- 
ψβ βοήθεια, γΓ αυτό καί τό γνωμικό :— Δαν’κά είνι τά ξ*λουκόμματα.
|ξ9λορμέρμησ«ς ο,-είδος μεγάλου μαύρου μύρμηγγα, πού ζή μέσα στους κορ

μού; των δέντρων.
^όόρθόκουλους ό, είδος εξανθήματος τοΰ δέρματος, αλλού λέγεται βαζδραδίτσα. 
ί;ούρΘουκόλιασμ« τό, τό άνατρίχιασμα Σ.
/ούρθουκουτσ9λιά ή, τό περίττωμα τής όρνιθα; Σ.
'/οδρθουτ’φλιά ή, το νά μή βλέπη κανείς τή νύχτα, όπως οί κότες Σ, 
^όδρθόψειρα ή, ή ψείρα τής όρνιθας.
έπαγνόγ9λα τά, τά γουλιά, δηλ. οΐ βλαστοί τού φαγώσιμου χόρτου «παννί». 
λπαπ!'δόζ9μους δ, to ζουμί νερόβραστων φασολιών. (παπούδα==5=γυφτοφάσουλο). 
π&πιουμύτς επίθ., (ούδ. π«πιουμύτ8κου), εκείνος πού έχει πλατεία μύτη σαν 
. τής πάπιας.

.παραμ’Θουφ’λλάδα ή, τό βιβλίο πού περιέχει παραμύτθια.
- π’γιαδόφ’λιου τό, τό χείλος τού πηγαδιού. 
τΓθαμουγόνατους επίθ., ό πολύ βραχύσωμος.
πιδιουγόμ* και πιδίουγάν9 τό, τό πλήθος παιδιών, στην ίδια οικογένεια, 
πικμιζόχουμα τό, είδος χώματος πού τό χρησιμοποιούν όταν κάνουν τό πετιμέζι. 

.ntpK=50TcsXoo; δ, (περδικάπουλος), δ νεοσσός τής πέρδικας.

.πιταλ’ δόκουλους δ, ό πώλος τής πεταλίδας.
\πιτ9νουζ’νίχ9ζ επίθ-, εκείνος πού έχει λαιμό ψηλό σαν τού πετεινού, 6 μα· 

κρόλαιμος.
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πιτρόκ*πα ή, ή πήλινη κούπα.
IΙιτρόσ’κους 6, τόπων, οπού υπάρχουν πολλές συκιές ριζωμένες σέ βράχους, 
πιτρουκάρ’δου το, είδος καρυδιού μέ σκληρό τσόφλι, 
πιτρουκλάδ* τό, r« κλαδιά τά πετρωμένα, καί ώ; επίρρ. σωρηδόν, 
πιτρουκούπ* ιό', ή πήλινη γαβάθα. 
πιτρουπιλικούδ1 τό, πέτρες και πελεκούδια μαζί ; Μαζεύ’κι τοΟ πιτρουπιλ,.

κούδ’ (—μέγα πλήθος), 
πιτρουσάλια^ας 6, βλ. γυμνουσάλιο^ας. Σ. 
πιτρουτζιτζιρούδ’ τό, τό πήλινο τεντζερεδάκι. 
πιτρουχάρανου τό, η πηλινη χύτρα,
πιτρουχούβιλ* ή, (πετρο-χόβολη) οι πέτρες οΐ ανακατεμένες μέ χώματα, αλ

λιώς χούπιτρου.
πιτράψαρου τό, το ψάρι πού ζή σέ βραχώδη παραλία. 
πλατ«νόφ9λλου τό, ιό φύλλο τοΰ πλατάνου. 
πΝακουτουμέσαλου τό, τό μεσάλι της πινακωτής. 
πουδόν9χ« τά, τά νύχια των ποδών.
πουνόλιμους ο, δ πόνος τοΰ λαιμοΰ : 9Έ π’ ν« βγάλΥ άού ζιουνόλιμοο ! (άρά)
πουρδσυράκ9 -τό, τό αδύνατο καί παρακατιανό ρακί Σ.
προυβατσλιά ή, (προβχτο-τιλιά) ή κοπριά, τό περίττίΰμα. τοΰ προβάτου.
πΥουγιάλ9 τό, (πυτιο-γυάλι) τό πηγμένο τυρί πριν άφαιρεθή από τον ορρό.
πΥανουΘήκκ ή, ή μεγάλη πόρνη.
πυριόβουλους δ, τό τσακμάκι Σ.
"πυρουστιά η, δ σιδερ. τρίποδας δπου τοποθετούν την κατσαρόλα στη φωτιά, 
ρδκουκάζανου τό, δ άμβυξ. 
ρ’ζόγαλου νό, τό ριζόγαλο.
ροοδανόχιρους δ, τό χερούλι μέ τό οποίο γυρίζουν τό ροδάνι : Φρ. γυρίζου 

σά ρουδανόχιρους {^περιστρέφομαι αδιάκοπα). 
ρουγότσ9πα ή, ή τσίπα τοΰ ροόγου, δηλ. δ ιστός τής αράχνης, 
ρουκουκέ^αλου τό, τό κεφάλι τής ρόκας, δπου δένεται ή τουλούπα τοΰ μαλ

λιού πού γνέθουν.
Ρούμιουκατσ’ βέλα ή, ή χριστιανή γνφτισσα. 
ρουστάσ* τό, (όρο-στάσιον) τό σύνορο δυο χωραφιών.
Σαββουν8κουλουβ«ρβαρα τά, οΐ γιορτές των άγ. Σάββα, Νικολάου, Βαρβάρας.
σαλιακότσιφλκ τά, τά άδεια κελύφη των σαλιγκαριών.
σαλιακουμάννά ή, δ γυμνοσάλιακας.
σαμουκούκκ9 τό, δ κόκκο; τοΰ σησαμιοΰ.
σοίπ9νόχουμα τό,,τό ασπρόχωμα Σ.
σαρδιλουμάννα ή, είδος μεγάλης σαρδέλας.
σιδιρόπαννου τό, τό παννΐ πού απλώνουν επάνω στο ροΰχο πού σιδερώνουν» 

για νά μην καή.
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Υ ’διρόπιτρα ή, είδος πολύ σκληρής πέτρας Σ.
Μί’διρουπάλ’κου τό, τό σιδερένιο παλούκι Σ.
Υκατουάουμαχιά ή, ή ντομαπά πού φυτρώνει μόνη της σέ μέρη κοπρισμένα, 
σκατουκατουρήματα τά, κοπριές καί ούρα, 

λ'σκατουκόκ'καλους επίθ., υβριστική προσωνυμία γι« νεκρό.
Όκατουμάμ’ δους δ, δ κοπροκάνθαρος.
ΰ/ατουφούκιΛρου τό, μεταφορ. 6 άνθρωπος πού διαβάλλει, συκοφαντεί, δη

μιουργεί φιλονικίες.
.,σκκτόψ’χους επίθ,, ύβριστική προσωνυμία για νεκρό.
,Υκιόκλουνους δ, δ κλιονος τής συκιάς, 
σ'κιόφ’ λλου τό, τό φύλλο τής συκιάς.
Σκ4λό^ριμνους δ, τοπωνύμιο.
σκ’λουβύζ9 τό, to μεγάλο σπυρί πού βγαίνει κάτω απ’ τη μασχάλη. 
σκ*λουζουή ή, ή σκυλήσια ζωή.
'σΥουκάρ’ δα τά, σύκα και καρύδια μαζί, 
σκουλ’κουλιά ή, ελαιόκαρπος μέ σκουλήκι, 
σκουρδουγούδ" τό, τό ξύλινο γουδί πού κάνουν τή σκορδαλιά, 
σκουρδουκόπανους δ, δ κόπανος τοΰ γουδιού τής σκορδαλιάς Σ. 
σκουρδουρόπανα τά, τά σκόρδα καί τά ρεπάνια μαζί.

-σκουρδουκλιξίδα ή, ή αρμαθιά από σκόρδα Σ.
' σκουρδουσκ3λλ£δ« ή, ή σκελίδα τοΰ σκόρδου. . . . . . .
ΣκουτΝόλακκους δ, τοπωνύμιο, 
σκουχόπουνους δ, δ κοιλόπονος.
σ’μαδαχείλ’ς επίθ., έκεΐνος πού έχει σημάδι (ούλή) σιά χείλη.

. σ’νιφόκαμα τό, ή κουφόβραση, 
σ’νουκλουνή ή, ή κλωστή από μαλλί εγχώριο Σ. 
σ’νουκούβαρου τό, τό κουβάρι τοΰ σ’νου, δηλ. τής μάλλινης κλ,ωσχής. 
σ’ νουσκώμο^ου τό, τό σκαμάγγι, δηλ. ή τολύπη από μαλλί πού κλώθεται 

στο αδράχτι καί γίνεται σ°νδς { — μάλλινη κλωστή), 
σουγλ.όίκρους ό, ξύλινος μυτερός μπίρος και ρ. σουγλουίκριάζου τρυπώ μέ 

σoυvλόbιρoυ.
σουγλουμύτς επίθ., εκείνος πού έχει σουβλερή μύτη Σ.
σουκακόσκ9λου τό, δ σκύλος πού γυρίζει άδέσποτος στα σοκάκια καί υβρι

στικά δ αλήτης.
:·. σουρλουάούθανα τά, τά μουσικά όργανα : Ή μιγάλ,ους ή γάμους Θέλ5 άού- 

■ b«V« κι ή μ’κρός aoupXoodoobava, Γνωμ. 
σπΥοτουπους ό, τό οικόπεδο.
στκλ’δουμύξΥ ό, εκείνος πού τρέχει διαρκώς ή μύξα του. 
σιαλ'δοομύτς επίθ., εκείνος πού'στάζει ή μύιη του Σ, 
οχαρουκοόκκ* τό, δ κόκκος τοΰ σιταριοΰ.
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σταρυομάνα ή, ή κάθε ρίζα τοΰ φυτρωμένου σιταριού μέ πολλά χαλάκια, 
σταρσυχώραφου to, to χο)ράφί πού κάνει καλό σιτάρι, 
σταυραδέρφια τά, εκείνοι πού έχουν τον ίδιο νουνό. 
σταυραϊτός ό, είδος αϊτού, 
σταυρώ^αθους ό, είδος αγκαθιού μέ κόκκινο χυμό σαν αιμα και μέ ευχάρισ^ 

μυρωδιά. Πιστεύεται δτι από to ξύλο του εγινε ό σταυρός τοΰ Χριστού, 
σταφ’λιουκόφ’νου τό, τό ειδικό κοφίνι πού κουβαλούν τά σταφύλια Σ. 
στιφανουχάρτ’ τό, τό πιστοποιητικό τοΰ γάμου, 
στλιβόγρια η, εκείνη πού εχει ζάρες ατό πρόσωπο σά γριά Σ. 
στευμουχαλίνκρα τά, τό σιόμα και τά χαλινάρια. Λέγεται για ανθρώπους : 

Θά σί σπάσου τά στουμουχαλίναρα σ’ ! 
σφαρα^ουζοόμ’ τό, τό αφέψημα των βλαστών τοΰ σπαραγγιού, 
σφι^αρόπιτρα ή, είδος πέτρας έλαφρης μέ πόρους σάν τό σφουγγάρι, πού τη 

ρίχνουν τά κύματα στις ακρογιαλιές. Μέ αυτή τρίβουν τά μαχαιροπίρουνα. 
σφσυ£αρόπαννου τό, τό παννι μέ τό όποιο σφουγγαρίζουν. 
ayovgtoυπάννοί ή, πάνα λερωμένη σάν τη acpougta' τοΰ φούρνου, μεταφο

ρικά, ακάθαρτη γυναίκα.
τζατζαλόκ’λιμνου τό, τό κιλίμι τό ύφασμένο μέ κουρέλια, η κουρελού, 
τζιακδπαννου τό, τό πανί πού κρεμούν μπροστά στο τζάκι γιά νά μη βγαίνη 

στο δωμάτιο ό καπνός.
τζιακοτ’χόυς ό, ό τοίχος τοΰ δωματίου, στον όποιον είναι χτισμένο τό τζάκι, 

αλλιώς κιφαλότ’χους, 
τζιαμσυόόλαπους ό, βλ. γιαλουάόλαπους.
τζιίολουλύχναρου τό, τό λυχνάχρι πού τζιμπλιάζει και δέ φέγγει καλά.
τζιίολουπόνια τά, οΐ πρώτοι μικροί πόνοι της επίτοκης γυναίκας.
τζιζβσυκούτια τά, τά μπρίκια και οί καφετιέρες μαζί Σ.
τίλιγραφόξ’λου τό, ό στύλος τοΰ τηλεγράφου.
τ’λουπάνν’ τό, ή τούλινη μαντήλα τοΰ κεφαλιού των γυναικών.
τουρκόπ’λους ό, ό μικρός Τούρκος, τό τουρκάκι.
χουρκουμνήμουρα τά, τό τουρκικό νεκροταφείο,
τραπιζουμάχιρου τό, τό μαχαίρι τοΰ φαγητού.
τραπιζσυμέσαλου τό, τό τραπεζομάντηλο.
τσαπουδότς 6, (τσαπο-δόνχης) εκείνος, πού οΐ κοπτήρες ιών δοντιών του εί

ναι μεγάλοι σάν τσάπες Σ.
τσιίολουφάναρου τό, τό φανάρι πού δέ φέγγει καλά Σ.
χσιλικόβιργα ή, ή βέργα μέ τήν οποία χτυπούν τό χσιλίκι (ξυλίκι) στο παγνίδι. 
χσιχσιρλουχοιρνουλόκαν’κα τά, τά χοιρινά γλυκάδια, χοίρινο λίπος καί λουκά- 

νίκα, δλα μαζί.
χσ’καλουΐοάρδακοι τά, τά τσουκάλια καί μπαρδάκια μαζί, τά διάφορα οι

κιακά αγγεία-
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^παμυγδαλου τό, τό αμύγδαλο μέ λεπτό τσόφλι.
"^πουκάρδου τό, τό καρύδι μέ λεπτό τσόφλι.
^ρουπ’χιά ή, ή μαγιά τοΰ τυριού Σ.
7φικόβιργα μ, ή βέργα πού καθαρίζουν και γεμίζουν την κάννη τοΰ κυνηγέ- 
Ιρΐΐκοΰ όπλου Σ,
«γαρρώστια ή, τό νά κάνη κάποιος τον άρρωστο και νά ζητά διαρκώς φα- 
.̂γητό. Στη Λήμνο λέγεται άρρουσχουφαγιά.

%ο λάφυρα τά, τά άχυρα των αλωνισμένων φασολιών.
4φα*λουκέρατα τά., τά χλωρά άμπελοφάσουλα.
"ασ'λόψιου επίθ., τό πρόβατο πού γύρω στα μάτια και στα χείλη εχει μαΰςα 
;η μόδια, όπως τά γυφτοφάσουλα Σ,

δ̂όλαδου τό, τό λίπος τοΰ φιδιού, πού χρησιμοποιείται ως αλοιφή ιών μαλ* 
Η λιών των κοριτσιών, για νά μακρύνουν.

’χζανόπιατου τό, τό πιατάκι τοΰ φλιτζανιού.
Ί,'σκλόπ’ τα ή, ή πίτα από φέσκ“λα, δηλ. σέσκουλα.
’̂ κουνέρ’ τό, τό νερό πού παίρνει μαζί της σέ δοχείο ή γυναίκα όταν πάη 

μέ τό παιδί της νά πόρη ευχή από τον παπά, 40 μέρες μετά ιόν τοκετό, 
ζλουμαρόβιργα ή, ή βέργα μέ τήν οποία ανοίγουν τά φλουμάρια, τά φύλλα 

ΐίΛοΰ ζυμαριού.
||'ιίυκιουρ3Θο6ν!5ί ή, εκείνη πού τά ρουθούνια της είναι ανοιχτά σάν τής φώ

κιας.
^συνοα- ως α' συνθετικό μέ τήν έννοια μακαρίτης ; ή φουνου-μάννα μ*, τού 
γ φουνοοΜαριό, “Ίσως αρχικά νά λεγόταν για πεθαμένους από φόνο, 
^ουρνόξ^ου τό, τό μακρύ ξύλο πού συνδαυλίζουν τον φούρνο Σ.
||bi>pv0n*xix ή, τό προφούρνι.
||ουτόσκουλθ! τά, οι σκάλες των Φώτων και τού Ά γ . Ίωάννου.
|ρουχουχυσία ή, ή φωταγώγηση των χωριών στις εθνικές γιορτές. 
|pp«g06puaa ή, τοπωνύμιο, πηγή.
|ppagouuo6Xa ή, είδος λουλουδιού.
ϊ^ρουκαλόσπουρος ό, "ό σπόρος τού φυτού πού γίνονται οϊ σκούπες, 
χίίλβχδόπ’τα ή, ή στρογγυλή πίτα τοΰ χαλβά, πασμένη μέ άσπρο σουσάμι. 

Ιχ'φόίϊλους δ, ό χερόμυλος, 
πρόγραμμα τό, τό χειρόγραφο.
χιρουίολισκδς επίθ., ό ζυμωμένος μέ αλεύρι τοΰ χερόμυλου : ό3γάτσα χιρου· 

Ιίλισ’κιά.
έχιρουπιασίδ* τό, τό Εργόχειρο, ό,τι γίνεται μέ τό χέρι.
χοιρ^όκουλους επίθ., εκείνος πού έχει πολύ πάχος στούς γλουτούς, (χοιρνό= 

■■πάχος γενικώς).
,^οιρ“νουλόκαν*κα τά, τά χοιρινά καί τά λουκάνικα μαζί, 
χουματσ’δόβουλους ό, (χωματί δα-[~βώλος), δ βώλος τοΰ χώματος.



240 Νικολάου Άνδριώτη

χούπιτρου τό, to χώμα πού περιέχει πέτρες, αλλιώς πιτρουχούβιλ*. 
χουρ*κουγουνοΙ οΐ, γονείς μικρών παιδιών, 
χουρ’κουμαννα ή, ή μωρομάννα (χουρ’κό— μωρό). 
χουρταρόπ*τα ή, ή χορταρόπιτα.
χουρταρόρ’ ζα ή, to κοντά στη ρίζα μέρος τού φαγώσιμου χορταριού πού, 

βυθίζεται στη γη.
χ’ στόσκουλα τά, οΐ γιορτές των Χριστουγέννων. 
χ*στουλοΰλ'δου τό, τό λουλούδι από τον ’ Επιτάφιο Σ. 
χ’ τουνόσπ’χου τό, το σπίτι τοΰ γείτονα, τη; γειτονιάς. 
χ’τουνουπαίδ9 τό, τό παιδί τοΰ γείτονα : Γίαίζου με τά χ’τουνουπαίδια. 
Ψαρόλακκους δ, λάκκο; ποταμού δ που ζοϋν ψάρια, τοπωνύμιο, 
ψαρον’μα τό, τό νήμα πού πλέκουν δίχτυα Σ. 
ψαρουπατσιαβοόρα η, ή.ψαοωμένη πατσαβούρα : Φρ. Θά σί πετάξ’ μΐ άή ψ.

( = θά σέ διώξουν κακήν κακώς), 
ψαρουφλοίδα ή, τό λέπι τοΰ ι^αριού.
ψειρουρ’Θνάς δ, αυτός πού έχει ψείρες καί στα ρουθούνια του, υβριστικό, 
ψουλουβύζα ή, ή αίγα μέ πολύ μακριές τις θηλές των μαστών της. 
ψουμόχλοο τό, τό ψίχουλο ψωμιού.
ψουρουζ’νίχ’ς δ, εκείνος πού έχει ψώρα στον τράχηλό του. 
ψουρουμαχαλάς 6, ή φτωχογειτονιά, 
ψ’χουμάννα ή, ή ψυχομάννα. 
ψ5χου5αΐ3άς ό, δ ψυχοπατέρας, 
ψ’χουχάρτ’ τό, τό ψυχοχάοτι.

Στη συνθετική ικανότητα τού ιδιώματος μας πρέπει νά καταλογιστή και 
ή συχνότητα συνθέτων πού ενώνουν το επώνυμο μέ τό βαφτιστικο κάθε προ

σώπου, καθώς Δρακου-Στέλιους, Δρακου-Μαριώ, Κακ’ναρσυ-Μπότς, Κου- 
τραδου-Μ9χάλ’ ς ΙΙιτρουΝ’κόλις, Ρουκου Νικόλας, Σ’κναδου-Ν’κόλ’ ς, Συνχη- 
ρό-Γιανν’ ς, Τζ^λου-Μπουχής κ.τ.ο.

2) Οναιαστικό-\-έπίΰ'ετο

καλαμάγρα ή, τό άγριο καλάμι, είδος ζιζανίου.
κ^λιάρφανους έπίθ., δ ορφανός από την κοιλιά τής μάννας του, δηλ. πριν 

γεννηθή.
μιλίχλουρους επίθ., ό λίγο χλωρός : Τυρί μιλίχλουρου. - >
σουγλουμυχιρός έπίθ., δ μυτερός σά σουβλί, 
χαρακουπράσ’νοίις έπίθ., (χαλκοπράσινος), ο ύποπράσινος. 
χιάρουπέτσλους έπίθ,. ο πιτσουλός, ό παρδαλός σαν την όχεντρα.

Β) ΈηΙ&ετο^-ούσιαστίΜό

άγριουίολόκαδοο τό, τό άγοιο πλοκάδι., είδος φυτού πού τυλίγεται γύρω άπο "
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!»Μοί καί κάνει λουλούδια άσπρα σαν χωνάκια.

Ι:*'^ήρ’κου; δ, τοπωνύμιο ("Αγ. Κηρυκος).
■&φι6όυνιρίά ή, ή λειψυδρία.
ί-ίΜχτοιΛοόκ’ς επίθ., εκείνος πού χαζεύει μέ ανοιχτό στόμα, δ χαζός. 

-̂.'άΥΐίΐχτουματιά ή, ή εξυπνάδα.
&ίόί·χτουμάτς δ, δ έξυπνος.
άφλόυγιαλιά ή, τό ανοιχτό μέρος, ή άπλοχωριά 2.

■ Ιουτουπιά ή, απλωτός τόπος, ευρυχωρία.
*στόκσυλα επίρρ.; π ισόκωλα, ανάποδα.

Β ^ πρόφίους επίθ., εκείνο: πού έχει άσπρο πρόσωπο, γιά πρόβατο. 
Β | ),χαροο· ως συνθετικό κυρίων ονομάτων, μέ τη σημασία «δ καημένος» ; 
Wm-r$\ {*Α)χαρου-Γιώρς, ή] (5Α)χαρου-Στράτς.
Βρ^ρυρόκουλους δ, δ άγουρης καρπός, ιδίως μούρο,
■λ-ίγριαδυάσμους δ, ό άγριος δυόσμος.
-π'άγριά^ουρου τό, τό άγριο ξινάγγουρο Σ.

άγριόσ’κου τό, τό άγριο σύκο Σ·. .
-,άψ’λουμύτς δ, δ ψηλομύτης, δ περήφανος. 

β$  ̂ λακκ οι, (βαθιοί λάκκοι), τοπωνύμιο τής περιοχής Ευλαμπίου, 
βαριουζφγουλάτς δ, δ πλούσιος γεωργός.
βαριουν’κοοκύρ’ς δ, δ πλούσιος νοικοκύρης, δ μεγαλονοικοκύρη:. 
ραρίουτζουΒά'/ς ο, ο πλούσιος τσομπάνη:·

- βαρκότόυπους δ, ο υγρός τόπος, ο εύφορος.
-- βαρουξ’λιά ή, ή τεμπελιά : 'Έχοο μιά βα,ρουξ’λιά !
 ̂ βχρυκουλω (από τό μεσαιωνικό έπίθ. βαρύκωλος) βραδύνω, άργοπορώ, ανα

βάλλω μια εργασία. . . .
βριχτουκούκκια τά, τά βρεχτά κουκκιά.

. βροϋμουτέρ3 τό, .το βρόμικο . τυρί.
γλυκορ α̂ η, η γλυκεία ρίζα ενός ψυτο1', πού κάνουν μέ αυτή δυναμωτικό 

μ ατζούν t. ■
■ γλυκουκουλόκ’Θου τό, είδος μεγάλου και γλυκού κολοκυθιού Σ. 

γλυκουχόρταρα τά, τά φαγώσιμα χόρτα πού δεν είναι πικρά. Μέ αυτά κά
νουν τις χορταρόπιτες.

γουργόπ’ τα ή, τό προφούρνι, αλλιώς φουρνόπ’ τα Σ. 
γρουχώραφου ιό, ιό χωράφι σέ μέρος υγρό, βαρκό. 

λ γυμνόστρατους έπίθ., ό άσαμάρωτος, για υποζύγιο, και έπίορ. γυμνόστρατα 
pi' χωρίς σαμάρι : Καβαλλ’κεύου γυμνόστρατα.
ν γυμνουκρίθαρου τό, εΐδος κριθαριού, πού δ κόκκος του δεν έχει φλούδι και 

μοιάζει μέ σιτάρι Σ.
. γυμνουσάλια§ας δ, δ σάλιακα; χοορίς κέλυφος, αλλιώς σαλιακουμάννα. 
διξιόχιρους έπίθ., δ επιτήδειος Σ..

16
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διπλουκάνατους επίθ., εκείνος πού εχει διπλά κανάτια, φύλλα, για πόρτα 
παράθυρο: Διπλουκάνατου παναθύρ*. 

διπλό σκουλ ου τό, ή διπλή σκόλη, Κυριακή1 πού είναι και γιορτή Σ, 
διπλουγινιά ή, ή διπλή συγγένεια, 
διφτιρουκόριμα τό, τό δεύτερο κούρεμα των προβάτων, πού γίνεται τον Αύ

γουστο.
διφτιρόσκαμα τό, τό δεύτερο σκάψιμο τοΰ αμπελιού, πού γίνεται τήν ’Άνοιςψ 
άα^όλαδου τό, τό ταγγό λάδι.
ζαραχνιός ο, ο άνθρωπος 6 ζαρωμένος σαν άχινιός. 
ζΜιράδραχτου τό, τό σιδεράδραχτο, τό σιδερένιο αδράχτι, 
ζ ’άιρουγούδ’ ιό, (σιδερο-γούδι), ιό μπρούτζίνο γουδί- 
ζ’άιρουκέφαλους επίθ·, 0 σιδεροκέφαλος, 
ζιρβιουκ’τάλα ή, (ζερβή κουτάλα), ή ζερβοχέρα, για γυναίκα πού εργάζεται 

μέ το αριστερό χέρι·.
ζ’ λιαρόκατα ή, {ζουλιάρα γάτα), ή γυναίκα πού ζηλεύει.
ζουστουπίτ5 τό, τό ζεστό ψωμί: Τού ζουστουπίτ’ χαλνά τού σπίτ’ (γνωμ.)- ;
ζουστουφάγ* τό, τό ζεστό φαΐ.
κάθαρουκ’λιά ή, εκείνος πού δεν τρώει δ,τι νάναι, αλλά μόνον εκλεκτό φαΐ Σ. 
καθαρουσπόρ8 τό, ό καθαρισμένος καρπός, πού προορίζεται γιά σπορά, 
καθαρουψώμ’ τό, τό σιταρένιο ψωμί, πού ζυμώθηκε μέ ψιλοκοσκινισμένο 

αλεύρι Σ.
κακουζουή ή, ή δυστυχισμένη ζωή. 
κακουμουισ’ νους έπίθ., ό άσχημοπρόσωπος Σ. 
κακουν’κουκυρά ή, ή γυναίκα πού δεν κάνει καλό νοικοκυριό. 
καλα§άθ’ τό, δ ψευδάνθρακας, 
καλουμάννα ή, ή καλή μητέρα, 
καλουτ'χά τά, οι καλοτυχίες μέ άντίφραση, δηλ. οι ντροπές, τά αίσχη .* d 

φώναξι ούλα χσ5 τά καλουτ’χά. 
καλουτ’χιά ή, ή καλή τύχη, 
καλουψύχ’ χό, τό κατάψυχο, ή δροσιά πού ευφραίνει. Καί μέ άντίφραση, το 

παγερό ρεύμα: Σφαλήτι d’ bipxa, κι ερχιτι τού καλουψύχ’ . 
κατσαρουμάλλ'ς δ, δ σγουρομάλλης Σ. 
κατσ’πουδιά ή, ή κακοτυχία, καί ρ. κατσ’πουδιάζουμ’ γίνομαι άτυχος, 
κουθόθουρους έπίθ., (κοντό-Θωρος) δ μύωπας.
κουάόκαλτσα ή, ή κοντή μάλλινη ανδρική κάλτσα, πού φοριέται πάνω από 

τήν ψηλή.
κουάουγού/'τό, ιό κοντογούνι.
κουάουζνίχ’ς δ, αυτός πού εχει κοντό τράχηλο, δ κοντόλαιμος. 
κουάουπόδουτα έπίρρ,, σέ μικρή απόσταση, κονία, 
κουόουπόταμου τό, ό μικρός παραπόταμος.
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Ι^ύάουπουδατ’νός επίθ., ο κοντινός.
ΙΙΙΐιάσυσκαμνίδ5 to, τό κοντό σκαμνί, καί μεταφορικά ο κοντός άνθρωπος. 
Βρυάοοσκοίν5 τό, τό κοντό σκοινί, και ρ. κουάουσκ*νΕζου κονταίνω τό σκοινί; 
ρ  μέ. τό όποιο είναι δεμένο ένα ζώο : Κουάουσκ’γΕζου d1 αίγα, 
ίρυάο.υσκουτιάζου κονταίνει τό συκώτι μου. : Κοϋθουσκώτιασα νά σί φωνά- 

: ζου κί δέν «κοός,
ίρυάουσύλλαβους έπίθ., ό σύντομο;: Γράμμα κουάουσόλλαβου.
Ιρυκ’νάπ’ δοιχ ιό, τό κοκκινάπιδο, είδος απιδιού.

^oux’voubabaxou τό, είδος κοκκινωπού βαμβακιού.
|έόυλ’βουράδ5ς ό, αυτός πού έχει κολοβή ούρα, η πού δεν έχει ουρά. 
ΡυτρουκαλαΘέλλ’ τό καλαθάκι πού δεν έχει χέρι.
|ίο.υτρουκάλαθου τό, (κουτουλο-κάλαθο), τό καλάθι πού δέν έχει χέρι. 
Ιρίουδάχτ’λου και κριουδαχτ’λέλλ5 τό, (άκρο-δάκτυλον), ό μικρός δάκτυλος. 

Ι^ρουκεραμα και κρουκιράματα τά, οΐ άκρες των κεραμιδιών της στέγη; Σ. 
Ι^τσαχετλ’ ς ό, ό κο-ψαχείλης, ό χωρίς χείλη.
Ε τ̂σόμαλλου τό, τό κοντό μαλλί πού χρησιμεύει στο γέμισμα στρωμάτων, 
ί^τσδκλυσ’ ή, (κουτσό-πλυση), ή μικρή πλύση.
|ψ!τσουγιόρτ’ τό, (κουτσο-γτόρτι), ή μικρή, ή ασήμαντη γιορτή, 
ί^τσουδοόλ’ τό, ή μικρή δουλειά: ’Έχου ακόμα κατ’ κ’τσουδσύλια νά.κάνου, 
(^τσουκέφαλκ έπίρρ., άτελώς, άτεχνα: Κ’ τσουκέφαλα τάκαντς ούλα, 

Ι^τσουκέφαλους έπίθ,, ό αναίσθητος από άρρώστεια : Κεΐτ: ατού στρώμα 
:Ρ|Ίτ°τσουκέφκλους.
ρΓτσουλάγΨου τό, ή στάμνα πού έσπασαν τά χέρια ή τό στόμα της.

‘τσουμάν’κους έπίθ., ό χιορίς μανίκια, γι« ρούχο: Ι14κάμ*σου κ’τσουμάν’κου. 
Ι^τσιουμάτς ό, ο χωρίς μάτια1 καί ώ ; επώνυμο,
|κ’φάλουγοο τό, τό κουφό άλογο, 
κ’φόρθα ή, ή όρνιθα πού δέν ακούει, 

λκ’φουνουτιά ή, ό ασθενής νότιος άνεμος,
}λαφουσκιάρ’ς ό, (ελαφρο-ησκιάρης) ό δειλός Σ.
λ*γουδέκαδους έπίιθ,, λέγεται για παννί υφασμένο σέ χτένι μέ λίγες δεκάδες 

θυρών, δηλ. στενό : Παννί λ’ γουδέκαδου.
•λ’γουζώτ’κους έπίθ,, ό λιγόζωος. 
λ’γουψύχιασμα τό, ή λιποθυμία, 
λ’γουψ'χιά ή, ή λιποψυχία Σ. 
λουλουχαάρής ό, ό θεότρελλος. 
μακρουμαύτσ’γους έπίθ., μακροπρόσωπος.
μαυραγάν’κου έπίθ., εκείνο πού έχει μαύρα άγανα, για σιτάρι Σ. 
μαυρουβουτάνα ή, είδος φυτού φαγώσιμου, 
μαυρουδέματους έπίθ., (μαύρο δέμας), ό μελαχοοινός.
μαυρουκάκαλου τό, ό πολύ μελαχροινός άνθρωπος.
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μαύρουκ,ουρουνα η, ο μαυροκορακας. 
μαύρουπ’λάδα ή, ό κότσυφας Σ. 
μαυρουρόπανους ο, εκείνος πού τό πρόσωπό του είναι μακρύ οά ρεπάνι κ<* 

μελαψός,
μαυρόψιου έπίθ.; εκείνο πού εχεί μαύρη οψη, για πρόβατο. 
μέλ«£«ς ό, (μελάγ-γαιος) τό μαυρόχωμα, 
μιγαλόσπ’του τό, τό μεγάλο σπίτι. 
μιγαλόυbάpbας ό, ό θειος τοΰ πατέρα η της μητέρας, 
μιγαλουθειά ή, ή θεία τοΰ πατέρα η της μητέρας, 
μιγαλουν’κουκύρ’ς ό, ό πλούσιος νοικοκύρης1 πβ. βαριουν’κουκύρ’ς. 
μιγόμ’ τό, (ήμι-γόμιον) τό μισό φόρτωμα πού είναι από τη μια μεριά τού 

φορτωμένου ζώου : Ένα μιγόμ* ξύλα, 
μιλιχόν’ς έπίθ., (μελάγ-χολος) ό φιλάσθενος. - 
Μισόβ’νους ό, (μεσο-βόυνος) τοπωνύμιο, 
μισότ’χους ό, ό τοίχος πού χωρίζει δυο οικοδομές, 
μ’κρανιψιός ό, ο μικρανεψιός.
μουνανέσαστα έπίρρ·, σέ μια αναπνοή, κάτι πού γίνεται πολύ γρήγορα Σ. 
μουναχουπαίδ5 ιό, δ μονογενής.
ΜουνόλιΘρους ό, (μονό-λιθος) τοπωνύμιο Παναγίας, 
μουνόπουρτου τό, βλ. μουνότριου.
μουνάσπ του τό, (μονό-σπιτο) τό σπίτι πού άποτελεΐται από ένα δωμάτιο, 
μουνότριου τό, (μονό-Θυρο) τό αραιό ύφασμα* (Θύρα~τό κάτθε μάτι τού χτε

νιού)1 πβ. μουνόπουρτου. 
μουνουβύζα ή, τό θηλυκό ζώο μέ ενα βυζί.
μουνουσύνουρους έπίθ., εκείνος πού συνορεύει άμεσα μέ άλλον : Χουράφια 

μουνουσύναυρα.
μουνόχνουτους έπίθ., (μονό-χνωτος) ό ακοινώνητος, 
μουρόλιμνους έπίθ., ραγδαίος : Κατεβινι τού νιρό μουρόλιμνου. 
μ3σάbapoυ τό, ή σειρά από ντουλάπια χαμηλά κατά μήκος τοΰ ’ πατώματος 

κα'ι τοΰ τοίχου. ’’Ιστός παρετυμολ. τοΰ μεσάντρα, 
μ°σόρανα έπίρρ,, στη μέση'τοΰ ούρανοΰ, πολύ ψηλά.
μ*σότριους επί., δ μεσόκοπος την ηλικία: Μ’σότριου ρούχου (=τό μισοτριμ-: 

μένο, μισοφορεμένο).
μ’ σουγύνικου τό, ή μίση γυναίκα, ή πολύ κοντή, 
μ’σουδόκ τό, (μέσο δόκιον) τό μεσαίο δοκάρι της στέγης, 
μ’σουάόβαρου τό, τό ενδιάμεσο ντουβάρι, ό μεσότοιχος, 
μ’ σουθαλασσ.ίά ή, ή μέση της θάλασσας, τό ανοιχτό πέλαγο. Χρησιμοποιεί

ται ώς επίρρημα: Πνίγ’κι μ’σουθαλασσίά. 
μ σουπίνακου τό, τό μισό πινάκι : Ένα μ "σουπίνακου στάρ*=τρεΐς οκάδες, 
μ σουσελ5 έπίρρ., στη μέση της σέλλας η τοΰ σαμαριού.
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-^όυφέρακλου ιό, τοπωνύμιο στην περιοχή τής Άρασιάς.
%υθϊ)λειά ή, ή δερμάτινη λουρίδα-μέ την οποία πλέκουν γύρο) γύρω τό τσα- 
'ρούχι Σ.
,ράλ’πας ό, ή άγονη γή από ξερόν άλιπα. 
ρίλ’χήνκ ή, είδος λειχήνας τοΰ δέρματος. 
ρόυκέφ«λους έπίθ., ο ανόητος.
'ουκιφκλιά ή, ή ανοησία, 
ουκόμματου τό, τό κομμάτι ξερού ψωμιού, 
ρόλακκους ό, τοπωνύμιο.
ρουμοότσ8 τό, τό ξερό μουισί, τό ξερό τουλουμοτύρι Σ. 

ιρουνουμή ή, (ξερο-νομή) τό ξερό χορτάρι πού τρων τα ζώα τό χειμώνα, 
ρουταταλ’δέλλ* τρ, είδος εξανθήματος των παιδιών ανάμεσα στις τρίχες τής 

ί/κεφαλής.
ΐρουτήγαγ^υ τό, τό'τηγανισμένο ξερά, δηλ. χωρίς λάδι, λίπος κ.τ.δ. 
"ρουτροχαλους ό, ξεροτοιχιά, φράχτης χτισμένος χωρίς λάσπη.
*λουκέφαλους επ., εκείνος πού έχει κεφάλι ξυλένιο, ο ξεροκέφαλος, ο ανόητος.
„-λουκιφάλιά ή, ή ξεροκεφαλιά, ή ανοησία.
§’v«goupoo τό, τό άγριάγγουρο.
Ρ ’νοονέρ9 τό, τοπωνύμιο.
3’νουπόταμους ό, τοπωνύμιο.
*νουπρόζ5μου τό, τό ξινό προζύμι, πού τό ξανακυλούν, για νά γίνη περισ
σότερο, και ύστερα με αυτό ζυμώνουν τά ψωμιά. 

ς*νουτραχανός δ, ό τραχανάς ό βρεγμένος σέ ξινόγαλο, 
ο&λόμιρου επίρο., ολη τή μέρα : ΚάΘουμ9 οόλόμιρου ν*σκός. 
παλιουπούλ* τό, τό παλιό πουλί, ειρωνικά για τή γριά, 
πκλιουπρουβιά ή, μεταφορ. 6 πολύ υποχωρητικός καί φιλότιμος άνθρωπος, 
κάλιουχουραφιαίγου παλιώνω, εξαντλούμαι, για χωράφι : Τά χωράφαχ μας 

παλιουχουραφιάναν (“ έγιναν παλιοχώραφα). 
ττι/ρόξ’λου τό, είδος πικρού ξύλου, πού πουλιέται στά φαρμακεία σέ ρινί

σματα και χρτι σιμό ποιείται ώ ; φάρμακο, 
πίκρόματους έπίθ., (πικρο·αίματος) δ άτυχος, πού δεν τον αγαπούν οΐ άν

θρωποι.
πκρουματιά ή, (πικρο-αιμαπά) ή ατυχία ενός ατόμου πού δεν τον αγαπούν: 

Δεν εχου δά κί π’κρουματιά ! (— είμαι πολύ άτυχος). 
πλατουκούκκ3 τό, είδος πλατιού κουκκιοΰ. , 
πουλόλουγους έπίθ., δ φλύαρος, 
πουλύπουδα τά, οΐ δρνιθόψειρες. 
προυτόγαλου τό, πρώτο γάλα ενός ζώου πού γέννησε, 
προυτδδραμοο τό, τό μεταβγαλμένο καί δυνατό ρακί.

'προυτουλάτς δ, (πρώτο-λάτης) τό πιο δυναμωμένο, ψηλό και μεστό στάχυ Σ.
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προυτουπαίδ’ τ̂ό , τό πρώτο παιδί μιας οικογένειας, 
προυτουρ’μάδια τά, ο! καρποί πού ωριμάζουν πρώτ’ απο τούς άλλους σ 

κάθε δέντρο.
π’στώ^ουνα έπίρρ., (6πισΘ·άγκωνα) μέ ιούς αγκώνες δεμένους πίσω, 
π’στουχέρ’χου έπίθ., (δπισθο-κέρικο) τό ζώο πού τά κέρατά του κλίνουν πολύ

πίσω Σ.
ρύπουδου τό, (άρύ-ποδο— άράχνη): Φρ. Δεν άπόμ’νι ρύπουδου (=δεν έμεινε 

κάνεις απολύτως).
σγουρουμάλλ’ς Επίθ,, αύτδς πού έχει σγουρά μαλλιά' καί ώς επώνυμο. 
Σκουτ’νόλακκους ό, τοπωνύμιο της περιοχής Ευλαμπίου, 
σμιχτουφρύδ’ ς έπίθ., εκείνος πού έχει σμιχτά φρύδια Σ. 
σ’ μούθουρκ τά, τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου: Τά σ’μούΟουρα τ’ είνι τά 

ΐδι® το" μάννας τ’ .
σταυρουποδ’ επίρρ., μέ σταυρωμένα πόδια (καθιστός). 
ατπρνδυκλάδ’ τό, τό τελευταίο παιδί μιας οικογένειας, 
στραβαρίδ’ς έπίθ., εκείνος πού έχει στραβές αρίδες, δη λ. στραβές κνήμες, 
στραβουκάν^ έπίθ., εκείνος πού έχει στραβά κανιά, στραβές κνήμες Σ· 
στραβουπηγουνάς ό, αυτό; πού έχει στραβό πηγούνι {πρόσωπο παραμυθιού), 
τααχλόυπίτ’ τό, ή πρόχειρη τηγανίτα από χυλό, 
τσιτσ’δόκουλους ό, 6 γυμνόκωλος Σ. ■
τσουπλακουκρίθαρου τό, Σ. βλ. γυμνουκρίθαρου.
XoudpoubaX«5 ό, πολύ χοντρός· στο σώμα άνθρωπος, 
χουάρουτριχιά ή, τό αραιό κόσκινο, πού βγάζει χοντρό αλεύρι, 
χουάρουφάγ’ ιό, τό βαρύ φαΐ, καθώς φασόλια, ρεβίθια, κουκκιά κ.τ.δ, 
χ’ σουγάϊτανου χό} τό χρυσογάϊτανο, είδος χρυσού σιριτιού, πού κεντούσαν άλ

λοτε τά γυναικεία φορέματα : Φόρουμ’ κουάρυγούν’ μι του χ’ σουγάΐ'τανου. 
χ’σουμάμ’δους ό, ό χρυσοκάνθαρος.
Χ ’ σουξ’λίτσα ή, (χρυσο-ξυλίτσα) πρόσωπο παραμυθιού, αντίστοιχο μέ τη 

Σταχτοπούτα.
ψαρουμάτς έπίθ-, ο γαλανομάτης.· 
ψαρουτρίχ’ ς έπίθ., .εκείνος πού έχει γκρίζα μαλλιά, 
ψιαχαμύγδαλου τό, τό πικραμύγδαλο Σ. 
ψιαχουχαφές ό, ο πικρός καφές.
ψΐαχουχόρταρου τό, κάθε χόρτο πού είναι πικρό στη γεύσή, 
ψ λουστόμάχους επίθ., όύτος πού έχει πολύ εύαίσδηιο στομάχι και όέν μπο· 

μεΤ νά φάη ό,τιδηποτε.
ψ’λουτριχένιους έπίθ., ό καμωμένος από ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι ; Ψ’λου,- 

τριχένιου ψουμί.
ψ λοϋτριχια η, η .ψιλή τριχιά, δηλ. το λεπτό, πυκνό κόσκινο, 
ψ’ μάριν’ τό, τό οψιμο αρνί,
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*μόσταρου τό, ιό όψιμο σιτάρι.
Ρ'ύμουκύδουνα τά, τά όψιμα κυδώνια» 
ίρυμουλούλ’δα τά, τά όψιμα λουλούδια, τά κυκλάμινα.
©Ιφουπρουβιά ή, βλ. παλιουπρουβιά.

|) Έπίϋ'ετο -{- έπΙΦετο :

Ιλόρτους επίθ., ολόρθος, όρθιος, 
ί&σπρουμούάαλους επίθ., ό παρδαλός.
ΙΙ’γανουπαταχτδς έπίθ., .ό σιγανός και πεταχτός, έπεινος πού κάνει τον σι

γανό, άλλα είναι δραστήριος,
•κουάουίο’ δηχτδς έπίθ., ό πηδηχτός, για χορό.

||κσυάουπατσός έπίθ., ό κοντός : ba[iv^ κουθουπατσες.
•̂Κριάχαμνους έπίθ., (άκρ·αχαμνός), δ ισχνός, 
ΐμαυρουμούάαλους έπίθ., μέ ΰπόμαυρο τρίχωμα, για ζώα.
Ιμαυρουπαλιά ή, είδος μαύρου καί γλυκού κρασοστάφυλου, 
μικρομέγαλους έπίθ., ο μικρός πού φαίνεται σαν μεγάλος -καί αντίστροφα. 

Ιμουρφάνόυστους έπίθ,, δ όμορφος, άλλα άνοστος.
£β,*σουκούτ'λους επίθ., δ μισός καί κούτουλος (—ελλιπής) ; Φρ. Μ/σός κί 

μ3σουκοότ’λους.
μ’τζουρουκούτ’λους δ, ή στάμνα πού έχουν τό χειμώνα στο παραγώνι, για νά

Ϊ : μετριάζεται ή ψύχρα τού νερού.
μυριαγόρατους έπίθ., δ κοσμογυρισμένος. Γιά γυναίκες έχει κακή σημασία. 

|ώόλόγρους έπίθ., δ εντελώς υγρός, δ κάθυγρος.
§>5ρτάνοιχτους έπίθ., δ εντελώς ανοιχτός, 
ίστραβουκούτ’ λυυς έπίθ., δ στραβός καί κουτσουρεμένος, 
ώτραβουλίίρουρδα έπίρρ., στραβά καί ακανόνιστα Σ.

|5) ’Επίρρημα -f- έπίρρημα ή ονομα :

C άληψέμματα έπίρρ., (άλήθεΐα·ψέμματα) στα ψέμματα, εικονικά.
! αύγιαργοε έπίρρ., αύριο αργά, αύριο βράδυ.

Ψιρουστουπίσ’να έπίρρ-, τά μπρος πίσω : Γύρσι bpouatourcia’va. 
έπίρρ. ’ίσια :
σίδώρός έπίρρ., ’ίσια εμπρός- 
σιάδανα (ίσια εδώ νά) έπίρρ., κατά δώ. 
σιάδικι (ίσια εδώ εκεΐ) έπίρρ., προς τά έκεΐ. 
αιάκ’να (Ισια εκεί νά) έπίρρ-, κατά εκεί, 
σιαμεσα έπίρρ., στο μέσα μέρος, στο βάθος τής κοιλάδας, 
σιαόξου έπίρρ., προς τό έξω μέρος, 
σιαπίσου έπίρρ-, στό πίσω μέρος- 
σιάφ’να (ίσια αύτου νά) έπίρρ., προς τά εκεί.



248 Νικολάου ’Ανδρι,ώτη

οΰσιακατ9 επίρρ., ί'σια κάτω, 
οΰσιαπαν9 επίρρ,, ’ίσια επάνω, 
επίρρ, εξω :
άξάβουρόυ τό, (έξώ-βορρον) τό μέρος πού είναι έντελ,ώς εκτεθειμένο στο βοριά, 
ξουμιρίτ’ ς δ, ό κάτοικος της ξωμεοιάς, της έξοχης, 
ξώκαρπα έπίορ., άνεπιτυχώς.
£toXabpa επίρρ., μετά την εορτή τοΰ Πάσχα, 
ξώφαρσα επίρρ., επιφανειακά, έπιπολής, αδέξια, 
ξώφουτα επίρρ., μετά την εορτή των Φώτων.
επίρρ. κάτω : κάταστάγ'νου τό, τό κατωσάγωνα, κατουγη η, το κατώγι, 
επίρρ, έσω :
σουπάτ9 ιό, (έσω·πώτι) ή εσωτερική πατούσα τού παπουτσιού, 
σουκατέβκτους επίθ., (Ισωκατέβατος) εκείνος πού δεν εφαρμόζει καλά : Ĉ'j- 

κατέβατα ρούχα.
επίρρ. μονάχα : μουναχουθ’κόμ9 αποκλειστικά δικό μου- 
επίρρ. μόνο : μο^ιόλα (μόνο-κιόλα) αμέσως : Ήρτι μogtόλα ! 
επίρρ. χάμω :
χαμόγ9 ιό, (χώμα.ι-γαιον) τό ισόγειο σπίτι.
χαμουλιός δ, (χαμαι-λέων) είδος ακανθωτού φυτού μέ φαρμακερή ρίζα, 
χαμουλούλ’δου τό, τό χαμομήλι Σ.

6) Ούόΐαστικο-\-ρημα η ρηματικό &έμα :

άβγουρρούφτους επίίΚ, εκείνος πού είναι σαν ρουφηχτό αβγό, ευαίσθητος, 
ντελικάτος Σ.

ι^αρουτ’νάχτς δ, εκείνος πού ξετινάζει, αδειάζει τ’ αμπάρια, ώς προσωνν- 
μία τού Μαρτίου’ πβ. κουφ’ντδουτ’νάχτς. 

άγιρουγάμ’ς δ, είδος πουλιού (αλλιώς άνιμουγώμ’ ς), μεταφορικά εκείνος πού 
ερωτοτροπεί ανώφελα Σ.

άγούδουρας δ, (βου-δόρος) είδος φυτού, πού όποια ζώα τό φάνε πρήσκονιαι. 
άάρουκόίμμέν9 εκείνη πού έχει καή γιά άντρα, πού λαχταρά σύζυγο, γιά γε

ροντοκόρη.
άgtλoυπapaστέκoυμ9 βλέπω κοντά μου τό Χάρο ψυχομαχώντας. 
ά§ιλουσκιάζουμ9 άγγελοσκιάζομαι.
agoupouφάς δ, δ άγγουροφάγος, έντομο πού καταστρέφει τις άγγουριές, 
άλιβρουγυρίζου παλεύοντας ρίχνω κάποιον κάτω μέ ευκολία : Μί,.μιά άοόν 

άλιβρουγύρ’σι Σ.
άλ’σσουδιμένους έπίθ., δ δεμένος μέ άλυσσίδες. 
άνιμουκαλαμίζουμ9 ετοιμάζομαι: Άνιμουκαλαμίζιτι, γιά νά φύγ9. 
άνιμουμάζουμα τό, ιό άδικο κέρδος. Μόνο στήν παροιμίιχ : Άνι μου μαζώ

ματα διαβουλουσκουρπΕσματα,
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Ιά'Υΐμουσούρτζ’μα ιό, τό ισχυρό ρεύμα άέρος.
|$ΐΐαλιρουκόπους 6? τό ειδικό μαχαίρι πού κόβουν παλιούρια.
Ι'άπρίλουβρέχ9 βρέχει, τον “Απρίλη.
; άραγ5δουπαρμένους επίθ., ό παρμένος από τις άοαγίδες (=νερ«ιδες)· 
"άφαλόκουμμα τό, ό πόνος τοϋ αφαλού Σ. '
•-άφαλουκόφτου κόβω τον αφαλό τοϋ νεογέννητου.
^Ρ'όουλό'/Όυς ό, τό τρυπωματοΰ φορέματος πού ράβεται, αραιό ράψιμο. 
.'βΜουλουγώ (φούντο-λογά)) τρυπώνω ιό φόρεμα πού ράβω, 
βλαστόυλουγδ κόβω τού; βλαστούς ενός φυτού : Βλαστουλουγώ τ’ άΒελ\ 
'/βλουγιουκουμμένους επίθ., εκείνος πού έχει στο πρόσωπο σημάδια βλογιάς. 
/.;βουδουπατ9σιά ή, ή πατημασιά βοδιού Σ.
■ί βουλόσυρους 6, ό σύρτη; πού ισοτεδώνει τούς βώλους οργωμένου χωραφιού. 
1'βουτριδουτρώγου άμετάβ., τρώγομαι από σκόρο : Βουτριδόφαγι τού ροΟχου. 
ίνβραχόσφαχτα τά, μόνο στο καθαρογλώσσημα : άού βράχου βράχου πήγινα κί 

μάζιβα βραχόσφαχτα.
όβικρουλουγώ γυρίζω εδώ κι εκεί καί πίνω' : Λυέτι κί Ιυικρουλουγά μεσ* τσ9 
'}■ καφινέδις.
ύ-;btvtpourctνσυ πίνο) σαν μπεκρής : Λυέτι τσ* κ&φινέδις κί όικρουπίν9, 

βουρτζλουχουμένους επίθ., ο χωμένος.στο μπόρτζι, δηλ. στα χρέη, 
βουτ'κουκρυμμένους, ό δειλός η ντροπαλός, πού κρύβεται.σαν ποντικός, 
βουτ’κουφαγόυμένους επίθ., δ (ραγισμένος από ποντικό, 
γαδαρουκαθίζου, η<*βΐζοο κάποιον στο γάιδαρο, τον διαπόμπευα».

Efp  γαδαρουκ’λίστρα ή, 1) ομαλό μέρος όπου κυλιούνται τά γαϊδούρια, 2) τόσο 
λίγος τόπος όσος χρειάζεται γιά νά κυλιστή γάιδαρος : “Έχου μια γαδα- 

& ρουκ’λίστρα τόπου.

γαδαρουλεχου ελέγχω κάποιον δοιμυτατα, τού κάνω αυστηρές παρατηρήσεις, 
γιατρουπουρεόουμ’ περνώ μέ ψευτογιατρικά. 
γ9λλουπατιέμι μέ παιεΐ ή Γιλλου, νεραϊδοπαίρνομαι. 
γλουσσουδέτς δ, τό πάθος της γλώσσας πού εμποδίζει την ομιλία Σ. 
γλουστασιάζου (γλωσσο-στασιάζω), κουράζεται ή γλώσσα μου από τό πολύ 

Ρ '- V  μίλημα.
γουρνουανιθρίμμένους, εκείνος πού άνατράφηκε σά γουρούνι, ό άνάγωγος. 

pi.-γρουθουκουπώ δέρνω κάποιον μέ γροθιές.
ί 1' -δακρυουφουρτουμένους επίθ., εκείνος πού έχει τά μάτια γεμάτα δάκρυα : 
Ϊ'-λ Έρτι δακρυουφουρτουμέν’ , νά παραπουν ιθη.
ζ/i διαβουλουοκόρπισμα τό, μόνο στην παροιμία : “Ανιμουμαζώματα δίαβουλου» 
■ |· ί, σκουρπ&σματκ.
|| δρουχώνουμ* χώνομαι στον ιδρώτα, ιδρώνω πολύ.
Η· ζιβγουλώτς δ, δ ζευγολάτης, 6 γεωργός.
ί'?. . .
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καά’λουβαφτίζου βαφτίζω πρόχειρα ετοιμοθάνατο βρέφος χρίονιάς το μέ λdδrVi 
τοΰ καντηλιού.

καρδιουκαίγουμ’ καίεται ή καρδιά μου γκΐ κάτι πού μου αρέσει πολύ : Αύτδ;'-: 
τού σπίτ5 τού καρδουκάγ’κα.

κ’κιουσόρνω ρίχνω τά κουκκάι: *Ηρτι πά ζά’ώρα τ*, θαρρείς κΐ κ’κιουσύραμ*..
κοι^άδισ’ ή, ή αρχή τοΰ υφαντού, δπου είναι οΐ κόμποι τοΰ στημονιού, 
κουλουβγάστς ό, (κωλο-βγάστης) ή χοντρή μεταξωτή κλωστή πού ράβονταν στα;

γύρω από τούς γλουτού; μέσα μέρος τοΰ φουστανιού! για νά τό φούσκωση.- 
Κουλουβρέχτς ό, (κωλο-βρεχτης) τοπωνύμιο ακρογιαλιάς τοΰ Κάστρου. 
κουλουδαμάζω, δαμάζω, δηλ. δέρνω πολύ ιόν πισινό κάποιου. 
κουλουζώνουμ5 ζώνομαι χαμηλά, γύρω στούς γλουτούς, 
κουλουκόφτου Φρ. Μί κουλόκουψι τού φουρτιό=μέ σακάτεψε, 
κουλουσκιπάζου σκεπάζω τον πάτο, ιόν πυθμένα, και «μετάβ. σκεπάζομαι ; 

’Ίσια π8 κουλουσκέπασι τού χαρανΐ (= ιό  φαι είναι λίγο και μόλις σκεπά* 
ζεται ό πάτος τής κατσαρόλας), 

κουλουσύρνου κωλοσύρνω, σύρνω επάνω στή γη. 
κουνόκλαστου τό, (κωλό-κλαστον ;) ή άρθρωση ιού μηροΰ στή λεκάνη, 
κουνουκ’λω και κουλουκ’λώ (κωλο-χυλώ), κυλώ κάτι εδώ κι έχει- 
κουπρουτρώγου τρώγω σαν. κόπρος, σαν αχόρταγος, τρώγω υπερβολικά : Κσυ- 

πρόφαγι άπόψι κί δέ bopst νά κ’μηθή. 
κουριουμαζώνου μαζεύω κοριούς: Οΰλη νύχτα άπόψι κουριουμάζουνα. 
κουρνουβιγλίζου κάθομαι καί κοιτάζω σαν κουρούνα, ηλίθια, 
κουρνουμαδίζουμ’ μαδιέμαι, θρηνώ σαν κουρούνα: *Ηγριά κουρνουμαδίζ’άαν. 
κουσμουγιμίζου διαδίδω μια είδηση σέ όλο τον κόσμο- 
κουτσ’λουχέζου λερώνα) μέ κουτσουλιές.
κουφ’νιδουτ’νάχτς δ, εκείνος πού ξετινάζει, αδειάζει τις κοφινίδες από τα.

τρόφιμα, προσωνυμία τοΰ Μαρτίου’ πβ. ίΦαρου'τ’νώχτς. 
κριατoυδάgαμα τό, τό κρεατοδάγκαμα, 6 πόνος στή σπονδυλική στήλη, πού 

προήλθε από βάρος Σ- 
κριατουφάς δ, εκείνος πού τρώει πολύ κρέας. 
λαγουκ’μοΟμι λαγοκοιμάμαι, κοιμάμαι ελαφρά, σαν λαγός, 
λαγόυπίνου πίνω αργά, σαν λαγός.
λαμουκ’λδ) κυλώ κάτι μέσα στον ϊλαμμο, δηλ. στή λάσπη, 
λασπουδέρνου άμετάβ., παραδέρνω μέσα στή λάσπη, 
λιόκάυτους επίθ., δ ξεραμένος στον ήλιο : Αιόκαυτις άστακουρές. 
λιουβούτ’μα τό, ή δύση τοΰ ήλιου-
λιουκαμάδα ή, τό σημάδι στό δέρμα τοΰ προσώπου από κάψιμο τοΰ ήλιου. 
Λιουμχζοϋχτής ό, δ μήνας πού μαζεύουν τις ελιές, ό ’Οκτώβριος, 
λιουμαξώνου μαζεύω ελιές.
λίουπιάστρα ή, ή πολύ όμορφη γυναίκα, πού επισκιάζει τον ήλιο μέ τή
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.« λάμψη τής ομορφιάς της.
||ίχουμχχώ ασθμαίνω* πβ. σκουμαχώ.
Ιρυμουδέτς ό, ο. λαιμοδέτης, ή γραβάτα ή τό μαντήλι γΰρω στο λαιμό Σ. 
||&έΓλουδτμένους εκείνος πού έχει τυλιγμένο τό κεφάλι, του μέ μαντήλι. 
|ΐαλαματουκαπνισμένους επίθ., δ. επίχρυσος.
ίμ'αλλιουβράζου στή φρ. Μαλλιουβράζαν τά κ’τάβια (=ήταν πάρα πολλά). 
|ιάλλουφάς δ, τό εσωτερικό ύφασμα τοΰ μαξιλλαριοΰ πού είναι γεμάτο μέ 

μαλλί.
ίμάρμαρόδιμα ιό, είδος εγχώριου υφαντού πού σχηματίζει καρρεδάκια στην 

επιφάνεια του.
Ιμαστρουχαλαστής δ, δ αδέξιος μάστορας. 
ματουχώνουμ3 χώνομαι σιό αιμα, ματώνομαι πολύ.
ίμιταξουτρώγ* (τού πχννί) άμετάβ., κόβεται, ιό μεταξωτό παννί από την πολυ

καιρία : Τού παννί μιταξόφαγι. 
μιλ’σσουφάς δ, τό πουλί μελισσοφάγος. 
μιρόκαμα τό, τό ή μεροκάματο.

νμχρουχουρίζου χωρίζω τά αρνιά από τις προβατίνες την ημέρα, για νο μην 
τά βυζαίνουν.

μ’λουκαίγουμ* καίγομαι στην πέτρα τού μύλου, γιά καρπό πού αλέστηκε γρή· 
λ; γορα καί άναψε.
,μουσκουβουλιέμ.ι μυρίζομαι : Δού μ3 τά λουλούδια, νά τά μουσκουβουλ’στω. 
Μουσκουπλυνάδους δ, τοπωνύμιο, όνομα βρύσης των Άγριδίων, 
μ’λουκαμμένους εκείνος πού κάηκε στην πέτρα τού μύλου : Μ*λουκαμμένου 
s άλέβιρ5.
.μυρουκουπώ ευωδιάζω πολύ : Τά λουλούδια μυρουκουποΰν. 
νιρόπιασμα τό, ή υδρωπικία Σ.
νιβρουκαβαλλίκιμα ιό, ό πόνος πού αποδίδεται σέ μετακίνηση ενός νεύρου, 
νιρουβγάσχρά ή, δ τόπος πού βγάζει νερό Σ- 
νιρουβράζου βράζω φάει μόνο μέ νερό, τό κάνω νερόβραστο, 
νιρουδίψακας δ, εκείνος πού πίνει πολύ νερό, πού διψά πολύ, καί είδος εν

τόμου πού ζή στο νερό των πηγών, 
νιρουκ’ βανώ κουβαλώ νερό.
νιρουπλυμένου έπίθ., τό φαΐ πού έχει παραπανιστό νερό, τό άνοστο Σ.
νιρουχύτς δ, ό νεροχύτης.
νυπνουφάς δ, εκείνος πού κοιμάται πολύ.
νυχτουπατώ περιφέρομαι τή νύχτα.
ν’φουστόλ3 τό, ή συνοδεία τής στολισμένης νύφης, όταν πάει στην εκκλησία 

για τή στέψη.
ξ’ λάρμινου τό, ιό καΐκι πού παρασύρεται από τον αέρα και αρμενίζει μέ 

σκισμένα παννιά Σ,
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ξ’λσυκαμμένους έπίθ., ό στερημένος από ξύλα καύσιμα κατά τον χειμώνα, 
ξ’ λόυκ’βαν© κουβαλώ ξύλα, και ούσ. ξ*λουκ*βκν*τήζ· 
ξ’λουφάς (ξυλο-φάγος) τό έργαλεΐο πού λιμάρει to ξύλο, 
ξ’λουι^ου (ξυλο-φέγγω) γίνομαι διαφανή; : Ξ’λόφιξι &η d’ becya. 
πιδουσ’κώστρα ή, ή υπηρέτρια πού σηκώνει τό μωρό, 
πιννουφόρουζ ό, δ κοντυλοφόρος.
7ατρόξ*μα τό, είδος φυσικής κόκκινη; ουσίας, μέ την οποία τά κορίτσια έβα

φαν τά νύχια τους.
πιΐρουβουλώ ρίχνω πέτρες, γιά νά χτυπήσω κάτι, 
πιτρουζούλ’μχ τό, τό πόνεμα τοΰ πέλματος από πέτρες πού πατούν οί Ξυπό

λυτοι.
πλακοι^αάρεύου παντρεύω κάποιον πού είθε νά τον έθαβα. Λέγεται μέ οργή, 
πουδουβουλώ περνώ από κάπου, πηγαίνω κάπου : Αύτές δέ Βσυδουβουλα, 

σταδίου.
πουτ&μόσυρμα τό, ή νεροποντή, 
προυσουπουδέρνου ελέγχω κάποιον κατά πρόσωπον. 
πυ ρουφάν* τό, ό λυχνοστάτης.
ρ’δουνουκόφτς δ, (θηλ. ρ’δουγουκίφτρα) εκείνος πού κόβει τό ρ’δούνι, δηλ. 

θερίζοντας χαράσσει τό τετράγωνο τοΰ αθέριστου χωραφιού, πού οΐ άλλοι 
θερισταί τό θερίζουν.

ρουφάγίδα ή, (νερό φαγίδα) τό νέο ποταμάκι πού σχημάτισαν τά νερά τήςι 
βροχής σέ μαλακό χώμα.

ρ*χουΘΐμέν* έπίθ. θηλ., αυτή πού έχει πολλά ρουχικά ώς προίκα. 
σακκουρράφ5 ή, ή σακκορράφα.
σαρκουφάς δ, είδος χόρτου πού προκαλει στο δέρμα φουσκάλες, και πού Χρη

σιμοποιείται ως φαρμακευτικό.
σκατουάρέπουμ’ ντρέπομαι πολύ : Τ* άκ’σι κΐ σκατουάράπ’κι. 
σκκτουταγΕζου λέω σέ κάποιον «σ. νά φας».
σχ*λλαφουρ*σμένους έπίθ., δ σκύλλος δ άφορισμένος (υβριστικά γιά άνθρωπο),, 
σκ’λλουγιρώ γερνώ σά σκύλος, γίνομαι σαν γερασμένος σκύλος. Λέγεται γιά 

πρόσωπα μισητά.
σχ’λλουμυρίζουμ5 μυρίζομαι εδώ κι εκεί σάν σκύλλος. 
σκ’λλουμυρ’στής δ, αύιός πού μυρίζεται παντού σαν σκύλλος. 
σχ’λλουχατουρίτς ό, εΐδος μικρού μανιταριού μέ μακού λεπτό στέλεχος, πού.

φυτρώνει σέ μέρη]άκάθαρτσ, καί μεταφορικά δ πολύ ισχνός άνθρωπος, 
σκ’λλουψουφώ ψοφώ οά σκύλλος, έχω κακά τέλη, 
σχουά’λουμαζώνου μαζεύω σκάνταλα (— φρύγανα).
σκουλ’κουτρώγου άμετάβ. μέ τρώει τό σκουλήκι : Σκουλ’κουτρώει τού ξύ

λου’ άόρ. σκουλ*κόφαγι.
σκουμαχώ ξεφυσώ σάν ασκός, κοντανασαίνω, ασθμαίνω’ πβ. λιχουμαχώ.
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όυρδ’λουκουμμένους έπίθ., ε«εΤνΟς πού .είθε νά τον κόψη ή σκουρδούλα, 
$ηλ. ή πανώλης.
μαδουλουγώ βάζο) σημάδι, επισημαίνω ένα μέρος,

ιί*τουκ&Θ£στρχ ή, ή καλή νοικοκυρά πού δεν πολυβγαίνει από τό σπίτι της. 
"αυρουκ’τσιάζου καδίζω σταυρουκούτσ*, δηλ. μέ σταυρωμένες χΐς κνήμες, 
ουμουδένοο δένω τό στόμα κάποιου, τον φιμώνω.
ιτζιρουπιασίδια τά, τά δυο ενωμένα μέ κλωστή τετράγωνα παννάκια, μέ χά 

£:δποϊα πιάνουν τον τέντζερη.
άανακουγλείφτς ό, εκείνος πού γλείφει χά τσανάκια άλλου, ο παράσιτος, 
ανακουπλόνου πλΰνω τά πιάτα.
ιανχκουπλύτς ο, τό παννΐ μέ τό δποΐο πλυνουν τά πιάτα, 
ικνουβουλώ άναδίδω δυνατή δυσάρεστη μυρουδιά : Τσικνουβουλά τού σπίτ°. 

υρορκουμώ τυροκομώ, πήζω καί στραγγίζω τό τυρί- 
“λλουγυρίζου γυρίζω τά φύλλα βιβλίου.
’λλουμιτρδ) μετρώ, γυρίζω τά φύλλα βιβλίου.
τιρουτσο^’ σμένους έπίθ., (φτερο-τσακισμένος) εκείνος πού τσακίστηκαν τά 
 ̂φτερά του, πού έχασε τήν αισιοδοξία του: ΙΙήγι χαροόμινους κι ήρτι 

;· φτιρουτσο^σμένους.

ίαάακουσ’κώνου ανοίγω χαντάκι γύρω από χωράφι, γιά νά τό αποστραγγίσω.
Εΐραπλώνοο απλώνω .το χέρι, πιάνω κάτι απαγορευμένο. 

χτρουπιχσίδ5 τό, δ,u γίνεται μέ τό χέρι, ιδίως τό εργόχειρο, 
χόυλίουσκώ χολοσκάζω Σ.
χουλόσκασ* καί χουλουσκασίδα ή, ή σύγχυση, ή ψυχική..ταραχή, 
χ’ατιανίυμάχους δ, (χριστιανο-μάχος) δ κακόψυχος, δ άσπλαγχνος άνθρωπος. 
Εΐρούτσακίζου τσακίζω, σκοτώνω ψείρες.
#φουσκουτών*ς ο, αυτός πού σκοτώνει ψείρες, δ ματαιόσχολος. - 
ιφτουγιλώ γελώ, άπατώ κάποιον με ψευτιές.
*λλουχέζου λερώνω μέ ψυλλοχέσματα. 
ουμου’ζιΐώ ζητιανεύω ψωμί, 
ουμουτρώγου τρώγω ψωμί, 
χανιβάζου ψυχορραγώ) Σ. 

ρχουλιμουνίτ'ς έπίθ-, δ εύσπλαγχνος..
ίχουβγάζου βγάζω τή ψυχή κάποιου, τον τυραννώ Φτάν’ πλιά, μι ψ’χόβγαλις! 
’χουπιάνουμ5 πιάνεται ή ψυχή μου, δυναμώνω, συνέρχομαι από εξάντληση: 

/  Φάγι, νά ψ’χουπιχστής. 
ψ’χουφουρτουμέ/ ή, ή έγκυος.

7) ‘Εαί&ετο ή έπίρρημα-\-ρτ}μα ή ρηματικό &έμα :

ΓκουΒχνχτώ πεθαίνω μέ άδικο θάνατο, 
ργουβλαστώνου (βλαστάνω αργά), διαρκώ πολύ.
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άσπρουγανιάζου χάνω τό χρώμα μου, ξεβάφω, ξεθωρίζω. 
άψ'λουφουγάζω και άψουφουνάζω φωνάζω δυνατά Σ.
^ρουστόυλατώ προπορεύομαι : bpouatooXateT τού βόδ*. 
γλυκουθανατώ πεθαίνω ανώδυνα.
γλυκουσαλίζου γλυκαίνω τό σάλιο μου τρώγοντας κάτι γλυκό, 
ζ’γανιμίσσουμ’ (σιγ-ανεμίζομαι) κινούμαι σιγά, μόλις σαλεύω, 
θουλουπλέγου (πλέω στα θολά) αρχίζει νά μέ παίρνει ό ύπνος : ’Ίσια π’ Osu- 

λόπλιγα, άκ’ σα σύνουδου κι νιώσα (— μόλις άρχισε νά μέ παίρνει ό ΰπνος,
ακόυσα θόρυβο και ξύπνησα) 

κακουζώ δυστυχώ, μετοχ. κακουζουϊσμένος δυστυχής, 
κακουβάνου βάζω κακό στο νοϋ μου, υποπτευο'μαι. 
κακουνουματίζουμ’ βγάζω κακό όνομα, δυσφημίζομαι. ■ 
κακουφουρμίζου ερεθίζομαι εκ νέου, για πληγή, 
κακουφτάνου μέ δυσκολία επαρκά).
καλουκαίρ’ σμα τό, τό νά καλοκαιρίση κανείς, δηλ· νά ψάη για πρώτη φορά 

έφετεινο φροΰτο.
καλουκιρίζου τρώγω ορισμένο οπωρικό για πρώτη φορά εφέτος.
καλουξέσιασ’ ή, ή καλή περιποίηση.
καλουξισιώζου περιποιούμαι καλά
καλουπτασοΰ ή, ή επιδέξια στά έργα της.
κουάανισαίνου ανασαίνω συχνά, ασθμαίνω.
κουάογιμους επίθ., σχεδόν γεμάτος.
xoudoub*5S) πηδώ μικρά πηδήματα.
κουάουζ’λώ ζουλώ λίγο, ζουλα> κρυφά.
κόυάουκαθίζου καθίζοο λίγο, χωρίς νά εγγίσω κάτω, δκλάζω. 
κουάουσκουτιάζοιι κονταίνει τό συκώτι μου από κόπο : Κουάουσκώτιασα νά 

σί φουνάζου.
κουάουστέκουμ’ στέκομαι λίγο: ΓΙερασι κί κουάουστάθ’κι κάτ* άπ’ τού σπιτ’μαφ 
κ’τσουμ’τίζου κόβω τή μύτη', την προεξοχή ενός πράγματος, 
λατζαρ’ νουδιμενους επίθ., μόνο στο αίνιγμα : Ή σκρόφα μας ή λατζαρ’ νή, ή 

λατζαρ’νουδιμέγη, | σαράντα μάνταλα φουρεΐ κί ατού νιρδ πηγαίνει (=τό 
μαγγανοπήγαδο). 

λ5γουψ9χιάζουμ9 λιποθυμώ, 
λιανουβρεχ* ρίχνει ψιλή βροχή, 
λιρουφουρώ φορώ λερωμένα ρούχα, για πένθος, 
μιγαλουδείχνου φαίνομαι μεγαλύτερος στην ηλικία άπ’ ό,τι είμαι, 
μιγαλουπιάνουμ’ ^περηφανεύομαι, γίνομαι ακατάδεχτος , 
μιγαλουπρουσκ’νώ σταυροκοπιέμαι. επιδεικτικά, μέ μεγάλα σταυροκοπήματα. 
μ’κρουδείχνου φαίνομαι στήν ηλικία μικρότερος από ο,π είμαι, 
μ’κρουπιάνουμ’ κρύβω τήν ηλικία μου, παρουσιάζομαι νεώτευος άπ’ δ,τι είμαι
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|υνουβ«λίζου μιλώ διαρκώ: μονολογώντας" λέγεται για βρέφη.
Ιόυνουρρούφ9 έπίορ., τό νά ττίνη κανείς κάτι μέ μια αναπνοή. . 
Ιρυρφουπίνου πίνα) πολύ καλά : Του μουρφουπιήκαμ9 τού κρασοόδ9. 
ουρφουπιρνώ περνώ, ζώ πολύ καλά.
ρυρφουτρώγου τρώγω πολύ καλά : Τού μουρφουφχγαμ9 τ αλιβρούδ9 μας. 
9:σ.ουκουπώ φτάνω ατά μισά : Μ’ σουκόπ’σι ή μήνας. 
υσουφιλιάζουμ9 πέφτω στη μέση : Μ’σουφτλιάσ’κα πά9 στου κατέφλτου. 
λ^σόσκισματό, τό σκισμένο στα δυό' λέγεται για χοντραλεσμένο σιτάρι, 
νουκοίτιασμα τό, τό κοΰρνιασμα τής κόττας σέ ξένον ορνιθώνα Σ. 
ίραχαμνιέμι άποταυρίζομαι.
|όυγλιντδ) τρώγω ή πίνω κάτι σιγά σιγά, για νά τό απολαμβάνω περισσό* 
τερη ώρα. -

ρΡυζ’λεύω ζουλειίω στα κρυφά,
ρουζ’μώνοα ζυμώνω μέ λίγο νερό και μέ πολύ αλεύρι.

ί̂φουκατουρεΐ (κάνει πιο; ούοεΐ), χρονοτριβεί, χασομερά.’1’
;;ρουχασμίζουμ9 χασμουριέμαι Σ.
;ριίλιουκιρίζου παλιώνω, μετοχ. πουλιουκτρ’ σμενους παλιός, 
ουλλακαμενους εκείνος πού κάηκε στη ζωή του πολλά, ό πολύπαθο; : Γυ
μνός, ν5σκός κί πόυλλακαμέγους. 

ίρουμουρ’μάζου ωριμάζω πρώιμα.
Ιφουμουπαίρνω αρχίζω πρώιμα, εγκαίρως ; Προυμουπήρα άή δ’λειά μ’ φέ- 

|του κί τέλειουσα νουρίς. 
άχτουπ’δώ πηδώ χαρούμενα, 
ΐ^’νουμιτρώ μέτρα» κάτι τσιγκούνικα, μέ φειδώ. 

ΐϊΓμουγιλώ χαμογελώ.
ί^μοοκαλ9 μένους εκείνος πού μισοκλείνει τά βλέφαρά του. 
σ*μουκλαίγου σιγοκλαίω.
ίπνοτσ’πίζου γίνομαι φτενός, δηλ. λεπτός σαν τσίπα, για ύφασμα, 
«μουταράσσου κουνώ σιγά, σείω ελαφρά, μέ προσοχή : Χαμουτάραξέ του 
τού πουδάρ9, νά πάη τού κόκκχλου ζάού άοπου τ9. .

Κσουκιάμενους επίθ., ό χουσοκεντημένος Σ,
τφτουγάίορτσμα τό, ή ελαφρή έρωτοτροπία, τό αθώο φλερτ.

. > 9) Ρήμα ή ρηματικό Ό'έμα -f- ούσιαστικό :

'άλιχνδφκυαρου τό, τό φτυάρι μέ τό όποιο λιχνίζουν.
■Ιλλαξουκιριά ή, ή αλλαγή τοΰ καιρού.
Ε ίλλκξουκουλίά ή, ή συνουσία,

4λλαξ ουσ’μαδιάζου αλλάξω τό διακριτικό σημάδι στο αφτί των- αϊγοπροβά· 
«ί.-άων. Αυιό τό κάνει όποιος κλέψη ενα ζώο και τό' κρύβει μέσα στα δικά του. 

άλ|αξουτουπ© αλλάζω τή θέση ενός πράγματος : Έδανα τού είχα τ’ άλας,
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ποτός τ“ άλλαξουτόπ’ σι ; πβ. μιταπουπώ. 
άλλαξουτραχ’λιάζου αλλάζω τή λειωμένη τραχηλιά του πουκάμισου μέ και 

νούργια.
άλλαξουφι^αριά η, ή νέα σελήνη.
άργαστουισούκαλου to, ή γυναίκα πού ολο «άργάζιτι», δηλ. κακολογεί το; 

άλλους.
άπλουχιριά ή, ή γεμάτη φούχτα Σ. 
βασ’κόπιτρά ή, ή πέτρα πού προηιυλάσσει από τή βάσκανε ία. 
goupXan*5ou ιό, το στυφό άπίδι, πού κάνει εκείνον πού τό τρώει νά «γκουρ;

λώνη», δηλ. πού στέκεται στο λαιμό του,-ή σκουραχλάδα. 
ζαβουκαλλιάζουμ9 ζαβώνει τό κάλλαιό μου-, άρρωστώ, μαραίνομαι (γιάχόττες), 
ζαρουκακαλιάζου ζαροόνει τό κάκαλό μου, δηλ. τό κάλλαιο, (λέγεται για κότ· 

ιες άρρωστες).
ζαρουμαγ*λιάζου ζαρώνουν τά μάγουλά μου από ρυτίδες.
Ζουνουμεσ*ς (ζωνο-μέσης) επώνυμο.
καλ’βουμάτς ό, εκείνος πού καλόβει, δηλ. κλείνει τά μάτια του συχνά, 

καμμύων, αλλιώς τσ?μουκαλ9μένους.
καπλαά ουβελουνου τό, τό1 μεγάλο βελόνι, μέ τό όποιο καπλαντίζουν τά πιΚ 

πλώματα.
καπλαάουσοάουνου τό, τό μεγάλο σεντόνι μέ τό όποιο καπλαντίζουν τό πά

πλωμα Σ.
καψουπαίδ5 τό, καημένο παιδί: Φρ. bps καψουπαίδ5 ! (=καλέ τι μάς λέτε !} 
κλειδουστουμιάζου κλειδώνεται τό στόμα μου από τρόμο*ή από άλλη αϊτοη 

δεν μπορώ νά μιλήσω.
κουλλιμ’ τζοόρα ή, ή ρητίνη των καρποφόρων δένδρων. 
κουμμαχείλ9ς ο, εκείνος πού είναι κομμένο τό ενα του χείλι' πβ. κουψαχείλ ; 
κούτσαυλους ό, (κόψ-αυλος) ό κουτσός, υβριστικά. 
κουψαχε£λ*ς ο, εκείνος πού είναι σκισμένο τό ενα χείλι του. 
κ’τσουματίζου κόβω τά μάτια των ξερών κουκκιών, για νά τά μαγειρεν··) : 

’ Hdav ένας γέρους κί μεά γριά κί κ’τσουματίζαν κ8κιά (από' παραμύθι)· 
μαδουσκλιώ μαδώ τά σκουλλιά, δηλ. τά μαλλιά των κροτάφων κάποιου : 

Κάτσι καλά, γιατί θά σ’κουθώ νά σι μαδουσκ’λήσου' πβ. ξισκ λιζου. 
νιβρουκούβαρα τά, (άνευρο-κουβάρα ;) ή άσημίίνΐΊΓΙ κληρονομιά, ειρωνικά 

Τσ9 μάννκζ ιμ5 τά νιβρουκούβαρα.
ξιρουματια(γόυ ξεραίνεται τό μάτι μου, λέγεται για τό σπυρί όταν ξεράδι] τό 

μέρος πού βγάζει τό πύο : Τού πόνιμα ξερουματιανι. 
πρησκλουμμάτς ό, εκείνος πού είναι πρησμένα τά μάτια του. 
πυρουλατώ πυρώνω πολύ. 
σουρουλάγ3νου τό, ή μεγάλη στάμνα Σ.
συρτουθηλειά ή, είδος θηλειάς, δεσίματος πού οσο τό σύρνεις τόσο σφίγγει.

1
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|$όυλάναρου χό, είδος λαναριού.
|̂ τουχέρ*ς δ, δ σφιχτοχέρης, δ τσιγκούνης.
$πουχα<3ρής δ, «υιός πού τρύπα χάντρες, δ ματαιόσχολος.
Jpxftxa ήι δ καρχαρίας, επειδή είναι σαν γάτα πού χύνεται, πού έφορμά. 
||πουρους δ, η χλόη πού φυτροόνει μετά τά πρωτοβρόχια.
Ι&ουδιάριά ή, ή εποχή πού μπουμπουκιάζουν τά δέντρα, 
ϋ&όυθαλασσιά ή, ή φουσκοθαλασσιά Σ.
Ικουμαγ’λκς έπίά., εκείνος πού εχει φουσκωμένα μάγουλα Σ.

,ήμα-\-έπί·&ετο :

feta τοϋ γλωσσικού ιδιώματος της "Ίμβρου

'μισίν.αλους έπίί)·., αυτός πού μισεί τό καλό, δ φθονερός, δ ακαλαίσθητος, δ 
/?: απολίτιστος.
1 :  ’
*V9) Ρήμα-^-ρήμα ή ρηματικό ηαράγωγο :

-'άλ’ιτανάβατους έπίθ., δ λιπανάβατος, για ψωμί.
Γ;“άγ?γουσφαλίτς δ, είδος λουλουδιού πού ανοίγει τό πρωΐ και κλείνει τό βράδι, 
/,άνΰίγουγυρεύου ανοίγω >καΐ γυρεύω, αναζητώ κάτι παντού, 
ΐ/άνοίγουζ’άά) ανοίγω καί αναζητώ κάτι.
«Ι^αροόφα έπίρρ., τό νά δαγκάνης ψωμί και νά ρουφάς γάλα, δπως κάνουν 

οι ποιμένες Σ. .
; ζ’λουπατώ ζουλώ καί πατώ.
.κλιφχουλουγώ κλέβω συνεχώς.
- ν,οϋμμουψυγ’μένους εκείνος πού εΐθε νά κοπή καί νά ψυγη·
. μαγιρουκινώνου μαγειρεύω καί σερβίρω τό φαΐ.

μαισιακόφτου μ «ισιάζω καί κόφτω, κατακόφτω.
Ιρίρνουλουγώ ξερνώ πολύ και συνεχώς.
■ ξ’μερόυβραδιάζουμ5 Εημερώνομαι καί βραδιάζομαι.
. πουνουτρώγου προκαλώ πόνο καί φαγούρα, δπως λ. χ, τό δάγκαμα τοϋ κου

νουπιού, ή πληγή : 'Η γιρά μί πουνουτρώγ5.
■ σεισμίσσουμ’ σείω τό σώμα μου. 

σχ»λουρουμνώ σκαλίζω καί ερευνώ-
σοογλαράφτου σουβλίζω καί ράβω, ράβω αδέξια, άσχημα.

■ σ φραά)αλώνου σουφρώνω καί μπαλώνω.
Χραγ’δουμαχώ τραγουδώ συνεχώς.

^ριζουμαχώ τρίζω πολύ δυνατά.
Χσιρουμαδώ σουρομαδώ-
Χσιρουπιτώ άν«φτερουγίζω, θέλω νά πετάξω : Τσιρουπιτα τού π’λί. 
ψ^ουλουγώ φέγγω πολύ έντονα, 
φι^ουμαχώ φέγγω πολύ έντονα.

16
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10) *Αρί'0'μ'ητΐΗθ-\-ονΰΐα&ζιΗ0 f) επ ίθ ετο  .*

άλ’πουδω (§ι-ποδώ) τρέχω πηδώντας, καλπάζω, 
δ'βουλίζου οργώνω ένα χωράφι δυο φορές.
δ’γών’ δόυ τό, (δι*γώνιδο) το μέρος πού δυο τοίχοι τού δωματίου σχηματίζ. 

γωνία.
S^gouvou τό, τό δισέγγονο. 
θ3σάκκ5 τό, τό δισάκκι. 
δΊοοόχζα και λ’ Ιοούτζα η, τό κοντοσκοίνι πού δένουν τα μπροστινά πόδια 

των ζώων, για νά μην άπομακρύνωνται Σ.
AiXabpoo τό, ή Κυριακή τοΰ Θωμά* παρετυμολογία από τό “Αντίλαμπρο. 
διμνίχς ό, (δι-μηνίχης) είδος σιταριού πού φυτρώνει και θερίζεται σέ δυο 

μήνες.
διπλουχρόνια τά, το μνημόσυνο των δυο ετών.
δ*πούλλ3 τό, ό δικέφαλος αετός πού κεντούν επάνω στα προσκέφαλα 

στρώματα ύφαίνοντάς τα,
τράπιτρου τό, τό παιγίδι πού παίζεται μέ τρία πετραδάκια. 
χρικλών5 τό, ή τριπλή κλωστή κλωσμένη: Τδκλουσα τοό νήμα χρικλών’ . 
χριβοόρδ* τό, στη φρ. Γυρίζου σά άού χριβούρδ* (=πολυ).
Τρικύριακου τό, ή τρίτη Κυριακή τής Μ. Σαρακοστής. 
τριμηνία τά, τό μνημόσυνο των τριών μηνών.
χριχρόνια τά, τό τελευταίο μνημόσυνο νεκρού, τρία χρόνια μετά τό θάνατό του. 
χισσαρουκέρ’κου τό, τό πρόβατο πού έχει τέσσερα κέρατα Σ. 
χιτράγιρους έπίθ., ο πολύ γερός.
Τιτρακυριακου τό, ή τέταρτη Κυριακή τής Μ. Σαρακοσιής. .
Πιάακόριακου τό, ή πέμπτη Κυριακή τής Μ. Σαρακοστής. 
πιάάνιβρου τό, είδος χόρτου, πού τό φύλλο του τό επιθέτουν στις πληγές, 
ξαγών’ τό, είδος κριθαριού, πού τό στάχυ του έχει έξι σειρές κόκκους. 
Φτακαμαριώχς 6, επώνυμο ενός έξωκκλησιοΰ τού 'Αγίου Γεωργίου, 
ίφχάγλουσσους έπίθ., ο φλύαρος, 
ίφχάκ’λου τό, τό κλήμα, πού κάνει σταφύλια συνεχώς, 
ούχχουμιρίζου γίνομαι οχτώ ημερών : Ούχτουμέρ’ σι τού ψουμί μας. 
νιαμήνια τά, τό μνημόσυνο τών εννέα μηνών.
νιάμιρα τά, ή ένατη μέρα ύστερα από κάτι : ΤσΈαναγιας τά νιάμιρα. 
νιάττιχρου τό, τό παιγνίδι πού παίζεται μέ εννιά πετραδάκια, 
σαραάουκούλ’κα τά, τά κουλουράκια πού κάνουν στη γιορτή των 40 μαρτύρων- 
ξιάαβιλών’ς ό, ό φιλάργυρος.

11) Πρό&εοη ώς α' συν&ετίκό :
α) άνά : άνάθουλα επίρρ., φουσκωτά, απαλά, αραιά, οχι ζουληγμένα. 
άνάπαλα επίρρ., βλ. άνάθουλα.
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t o 5 'σαα ή, (άναβάλλουσα) ή πηγή νερού.
όθιου τό, ή βοήθεια,.

||ύΐ)θύλα ή, ή αναταραχή.
ίγαλλιάζουμ5 βλέπω τό Χοίρο" λέγεται για ετοιμοθάνατο : Hj άρρουστους 

|ί/"&νιγο: λλ t ώ a sx c.
ίγάλλιασ’ ή, τό άγγελό σκίασμα τοΰ ετοιμοθάνατου : Φρ. "Ανιγάλλιασ9 κι 

§προυκουπή ! (=άλίμονο).
{γίλώ περιγελώ, κοροΐδευα).
£γ*λιάζού μοΰ έρχεται αναγούλα, 
ΐδίνου βγάζω υγρασία : Άνιδώκι ή τοίχους.
Ίάρανώ(άν-εντρανώ) βλέπω κατά πρόσωπο: Λεν εχ’ μοΰτρα νά μ* άνιάρανήσ9. 
,ίθουλιώζου ανατινάζω τό γέμισμα στρωμάτων ή μαξιλαριών, ώστε νά γί- 
;νουν άνάθολα, φουσκωτά.
ίζ’οΐώ αναζητώ κάτι, αισθάνομαι δτι μοΰ λείπει κάτι που είχα : Χτες χάσα 
d’ δαχ’λήθρα μ’ κί σήμερα d9 άνιζήτσα. 

νιζ’λας ό, ή οΰλΐτις : Τά δόάια σ5 έχ9 άνιζ’λά.
ικαθιρίζου ξεμπερδεύω τα νήματα τοΰ στημονιού στον αργαλειό, ώστε νά 
περνούν εύκολα από τό χτένι.
Μίάλαμίζουμ9 ετοιμάζομαι για κάτι σπουδαίο-

Ι ικαλιέμι επικαλούμαι, παρακαλώ τό Θεό.
ικάφτου προκαλώ δίψα : Έφαγα σαρδέλις κί μ’ άνικάψαν. Μ9 άνέκαψι 
-Τοό φαγεΐ.

ίνικουλώνουμ9 αποκαλύπτω τά ότίσθια. 
άνικουρκ’δίζου καθίζω ανακούρκουδα, 
άνικώλουμα τό, βλ. άνικουλώνουμ*.

- άνιλαθή ή, (άγα-λαμπή) ή λάμψη.
. άνιλαλ’τό τό, (άνα-λαλητό) οΐ φωνές πολλών άνιθροόπων : Μαζιφτήκαν οΰλ* 

κΐ φουνάζαν, κ’ ήβγινι τ’ άνιλαλ’τό. 
άνιλυώ διαλύω, λειώνω : Τού χιόν9 πιάσι κι: άνιλυεΤ.
«νιμαδιάζου κάνω άνω κάτω, αναστατώνω : Μ9 άνιμαδιάσαν τού σπίτ9. 
άνιμαλλιάζου ανακατώνω τα μαλλιά : Μ9 άνιμάλλιασι ή] άγέρας. 
άνιπίνου αναπνέω μέ δυσκολία (από τό ρ. άναπγέω, παρατ. άνέπ’να). 

ν άνιπ9λιάσματα τά, οί φοβέρες, οι απειλές,
^άνιπλιέμι απειλώ, φοβερίζω : ΤΕ σ9 έκανα κί μ* άνιπ’λιέσι;
%::ίίνίπουπ:'λΕζου βγάζω νέα πούπουλα, άναρρωνύω,. δυναμώνω.
'̂άνιρουτώ ανακρίνω : Θά μ9 άνιρουτήσ9 ό βιος για τσ= άγάπις ποδκαγα ; 

^άνιρ’φιεμι (άνα-ρουφιέμαι) άναρρουφώ, καί μεταφορικά αδυνατίζω. 
|;άνισβελνου (άνα·β«λλω) φέρω στο νοΰ μου κάτι και κάνω λόγο γι9 αυτό. 
{|$νισκιλνώ διασκελίζω, υπερπηδώ.
Ιίάνισύρνου ανανεώνω τά σπασμένα κεραμίδια τής στέγης ή τά βάζω στη
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θέσι τους' πβ. ξανισύρνου. 
άνισ9χαδιάρ*ς επίθ., αυτός πού σιχαίνεται το κάθε τι. 
άνιτσ’ νώνου άναρρωνύω, δυναμώνω, 
άνιτσούνουμα to, ή ανάρρωση, 
άνιφουριάς ό, ό φεγγίτης ttjc στέγης, 
άνιφουφ’λίζου μόλις φέγγω, μόλις διακρίνω, 
άνιχαράσου αναμασώ, μηρυκάζω. fHj αίγα ανιχαράσσ9. 
άνιχιρίζουμ9 ανασκουπώνομαι, ετοιμάζομαι για κάτι σημαντικό ή τολμηρό, 
άν*στουρώ (άν ιστορώ) βάζω μέ τό νού μου, αναπολώ, 
ν’φάάρα ή, η άνυφάντρα : Αότήν9 είνι πρώτ9 ν’φάάρα. 
β) από : ii^agoopa τά, τά τελευταία αγγούρια.
άπακλούθα επίρρ., : Μι πηρι άπακλούθα (=άρχισε νά μέ παρακολ,ουθή). 
άπαλέτς ό, ό τακτικός πελάτης ορισμένου μύλου.
άπανιβαίνου φορτώνομαι σέ κάποιον, τον ενοχλώ : *Ηρτι κί μας άπανέβ’κι. 
άπανουμίζου καθίζω στην απανεμιά.
άπιβγάζου ανταποδίδω, εκδικούμαι : “Ο,τ5 μ’ εκανις Θά σί χ9 άπιβγάλου. 
άπιλείπου λείπω, απουσιάζω : Δέ μάς άπιλείπ* (—μάς έρχεται συχνά), 
άπίλουγους ό, (άπό-λογος) ο τελευταίος λόγος τού έτοιμοθανατού : Φυ. Νά 

πης άούν άπίλουγου ! {=νά πιθανής), 
άπιτώρα επίρρ. χρον., προ ολίγου : Άπιτώρα doBv είδα, 
άπ’κάζου (άπ·εικάζω) οσφραίνομαι : Είμι κ’ναχουμενους κί δεν άπ’κάζου. 
άπ9λουγιέμι (απο-λογοΰμάι) απαντώ : Σί φουγάζου τόσ* ώρα, πώς δεν άπ’* 

λουγιέσι ’ ;
άπόσ?κα τά, τά σύκα πού ωριμάζουν τελευταία. 
άπόσ*κους δ, ή σκιά τού ανθρώπου, 
άπουβάλλουμ’ κάνω αποβολή, για έγκυο γυναίκα, 
άπουδέλ’πους επίθ., ό υπόλοιπος.
άπουδέρνου ρίχνω τούς ώριμους καρπούς δέντρου μέ βέργα : Άπουοέρνου 

d’ άμυγδαλιά, άπουδείραμ9 d ’ g-αρυά, 
άπουκλείστρα ή, δ στάβλος χιών χοίρων.
άπουκλειώ κλείνω μέσα, δεν αφήνω νά βγή : Άπουκλειώ τσ= ορθις.. 
άπουσπιρνά επίρρ., αποβραδύς-
άπαυτάσσου (δπο-τάσσω) αποκτώ : ΓΙουχε νά|μήν άπουχάξ5 ! (άρά). 
άπουχαλιασμός δ, αδιαθεσία, άνημποράδα. 
παλουγίζου τελειώνω τό αλώνισμα,
πανοίγου παρακμάζω, για λουλούδια : Πανοίξαν τά λουλούδια' πβ. πιτρίβου, 
πέβρασμα τό, απόβρασμα.
πέπυρους επίθ., (άπό-πυρος) δ φούρνος πού πυρώθηκε γιά δεύτερη φορά την 

ίδια μέρα.
πιγιμίζου χύνω ακόμα λίγο νερό, ώστε νά γεμίση εντελώς ένα μισογεμάτο δυ·
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χεΐο : Πίγιμίζου ά ’ λαγήνκ. 
πίγυρίζου στρέφω, πηγαίνω από τό πίσω μέρος.
7»γύρ*σμα τό, ή καμπή τοΰ δρόμου.
ΐτίδιαλέγου κάνω επιλογή, άφαιρώ τό καλύτερο : Τά πιδιαλεξαμ κί άφηκαμ 

τά πιδιαλόγια.
-πιδιαλόγια τά, δ,τι μένει από την επιλογή, τά κατώτερη; αξίας υπολείμματα, 
πιάιρμανίζου μεταχειρίζομαι, διευθετώ : Είνι μιγάλου τού σιάόν’ κί δέ. boupG) 

νά τού πιάιρμανίσου.
πιάαάανίζουμ* τεντώνομαι, άποταυρίζομαι.
πιθαμάζού (άπο-θαυμάζω) στέκομαι και θαυμάζοί κάτι : Βγήκι ή κόσμους κί 

/τσ* πιθάμαζί. 
πικάθιρα τά, τά σκουπίδια, 
πικέρια τα', υπολείμματα κεριών πού κάηκαν.

,πικλουνίδα ή, τό υπόλειμμα κλωστής, ή μικρή κλωστίτσα : Εήλουσα- τού ρού
χου κί γ εμ ο υ σ ί τού σπιτ’ πικλουνίδις. 

πικόκναρου τό, τό μικρό καί όψιμο στέλεχος τοΰ καλαμποκιού, 
πικόρασ* ή, (άπο-κούραση) ή ανάπαυση, .
πικόπουμ* (άπο-κόπτομαι) γίνομαι, βγαίνω στην επιφάνεια : Τώρα στά γέ

ρατα τ5 κι αύτός μας πικόπ’κι γλίντζές. 
πικουμματιά ή, τό υπόλειμμα από φέτα ψωμιού, πού περισσεύει στο τραπέζι· 
πίκουράζουμ* ξεκουράζομαι.
πικουσκ’νίδια τά, τά άποκοσκινίδια, δ,τι πέφτει από τό κοσκίνισμα των δη- 
; μητριακών.
πικρατώ κρατώ, φυλνάγω κάτι γιά τό μέλλον, 
πικριμάζουμ’ στηρίζω τις ελπίδες μου σέ κάποιον καί αδρανώ, 
πιλάναρα τά, οΐ ακαθαρσίες πού μένουν στο λανάρι από ιό μαλλί πού λανα- 

’· ρίστηκε.
πιμάζία τά, τά υπολείμματα καρπών πού μαζεύτηκαν, 
πινέρια τά, άπονέρια, υπολείμματα νερού δπου πλύθηκαν ρούχα, 
πιξεραδου τό, τό μικρό ζυμαράκι πού δεν διαποτίστηκε καλά με νερό και 

έμεινε μέσα στο ψωμί Ηερό.
π^λώνουμ5 (άπα·ξυλώνομαι) γίνομαι ξύλς: Φρ- Νά ξιραθής κί νά πιξ’ λουθής! 
πιρ’χαίνου (άπο-λοχαίνω) χάνω τή λόχη μου, τή ζέστη, κρυώνω λίγο, για φα· 

γηιό : Κενουσα τού φαγεΐ στά πιάτα, νά ·πίρ=χάν\:■ . 
πισβω (άπο-σβήνω) σβήνω εντελώς : ΙΙιζίβ’σι ή στιά.
Τΐΐσ5πίλ*δ;ζου μόλις διακρίνω, μέ δυσκολία βλέπω.
πισίνια τά, τά ύπολείματα αλεύρου επάνω στο σινί δπου πλάθονται τά ψωμιά.
πιστρα^ίδια τά, δ,τι βγή από τό τελευταίο στράγγισμα.
πισφαλώ κλείνω μέσα, κρύβω.
πισφί§ου (άπο-σφίγγω) μεταφορικά, επιπλήττω.
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πισώνουμ5 (άπο·σώνομαι) φτάνω κάπου, 
πιταχιά έπιρρ. χρον.,χτές.
πιτ’ λίσσουμ* (άπο·τυλίσσομαι) σπεύδω , βιάζομαι.
πιτρίβου άπατρίβομαι, φυλλορροώ: Πιτρίψαγ τά λουλούδια' πβ. πανοίγου̂  
πιτύλιξ9 ή, ή βία, ή σπουδή : φρ. "Εχ* τσ9 άχιλώνας ds θιτύλιξ* ή τσ9 άχι- 

λώνας τά βιασ3κά, ειρωνικά για κείνους πού βιάζονται, άλλα βραδύνουν, 
πιφάγια τά, τά υπολείμματα των φαγητών, 
πιχτ’πίδα ή, (άπο-χτυπίδα) ή λαχτάρα, τό καρδιοχτύπι. 
πουπλάκ9 τό, (άπο πλάκι) τό υπόλειμμα από πλάκα σαπουνιού. 
πουσκότ5 ιό, (άπο-σκότι) τό βαθύ σκοτάδι. 
πόυφ9σκώνου ξεφουσκώνω, ανακουφίζομαι.
φαρπάζουμ9 (άφ-αρπάζομαι) ερεθίζομαι αμέσως, θυμώνω για τό παραμικρό, 
φάρπασμα τό, ή ευθιξία, ή οργή για τό τίποτα.
φουτζιοΟ (άφ9 δτου): ΦουτζιοΟ στάθκι ή κόσμους (=άπό κτίσεως κόσμου) Σ. 
γ) διά : διαγ9μίζου διαγουμίζω, λεηλατώ.
διαλουγχέμί συλλογίζομαι, καί έπίθ., άδιαλόγ9στους (— ασυλλόγιστος), 
διαμοιράζου μοιράζω, κατανέμω : Εινι πουλύ τού σταρ’ , διαμοίρασε του ο* 

δυο σακκιά.
διαμιτρώ μετρώ ενα ένα : Διαμιτρώ άούν άμμου, 
διανίρίζου μόλις διακρίνω Σ.
διάπαάα τά, ολόκληρη ή περιουσία κάποιου : Ποιόν Θ9 άφήσ* τά διάπκάα τ’ > 

σά b ιθάν3 ;
δίαστουρώ (δι-ιστορώ) βλέπω με τή φαντασία μου. 
διαφουστουρίζου, (διά—J—άφτστορίζω) ξεχωρίζω μέ τό μάτι, διακρίνω. 
διαφουφ*λίζου ξεχωρίζω μέ τό μάτι, μόλις διακρίνω, 
δ) έπί : π’δέξιους έπίθ., ό επιδέξιος, επιτήδειος, 
π’διξουπιάστρα ή, ή επιδέξια στις δουλιές της. 
π’ διξουσύν* ή, ή έπιδεξιότητα. 
π’χύζουμ* (έπιχύζομαι) συγχύζομαι, ταράσσομαι, 
ε) κατά : Καταβιρνή ή, τοπωνύμιο (ίσως από τό Κατα·βορινή). 
καταβουλαδιάζου ρίχνω στη γή, καταβάλλω, εξαντλώ : ΜΙ κατ&βουλάδιασι ίή 

αρρώστια.
κάταγη έπίρρ., καταγής : Κεϊτι κώταγη, Ιπισι κάταγη. 
κατάγιαλου τό, ή παραλία : "Έχουμ9 σπίτ9 ατού κατάγιαλου. 
καταγ’νικοΰ μόνο στη φρ. γ’ναΐκα καταγ9νικοΰ (=όλομόναχη, απροστάτευτη 

γυναίκα).
καταγλύκατους έπίθ., ό πολύ γλυκός, 
κατάδρουμα έπίρρ., στη μέση του δρόμου.
Κατάκαλους ό, επώνυμο, 
χατάκαρσα έπίρρ., ακριβώς απέναντι.
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Ι&τακιφαλιά ή, τό χτύπημα στο κεφάλι : ’Έφαγι μια gccwxi<p%Xi%. 
φτακνήκατους επίθ,7 εκείνος πού έχει βαθύ κνηκάτο χρώμα  ̂ δηλ. βαθύ 

κόκκινο.
Ιέτακουφτός έπίθ., ό ψιλοκομμένος : Κατακουφτδ κρουμύδ’ . 
ί χ̂ακρίνου κακολογώ, κουτσομπόλευα).
κκταλαλώ διασύριο ηθικώς κάποιον' μετοχή καταλαλ’μέν’ ή γυναίκα πού ει· 
ί|·παν πολλά εις βάρος της.
£«τάμιρου τό, τό ένα μέρος τού σώματος από πάνω έως κάτω : Δέ γροικώ 

τού διξι μ* τοό κατάμιρου. 
καταμισή και καταμισιοΰ έπίρρ., καταμεσής.
Χαταμισήμερου τό, ακριβώς επάνω στο μεσημέρι, 
ίΐ&τάμουνους έπίθ., ό πολύ ομοιος μέ άλλον Σ.
«τανέους πολύ νέος : ΠέΘανι νέους, κατανέους. 
ί&τάπατα έπίρρ., κατάσαρκα : Φαυρεΐ τού π’κάμ’σου τ3 κατάπατα. 

■Ρνταπουδ’νός έπίθ. ό επόμενος.
καταπουνώ ρίχνω κάτω κάποιον παλεύοντας, τον νικώ στη δύναμη : ’ίγώ 

/  ίσένα σ! καταπουνώ : ΙΙαλέσαμ3 κϊ μΐ καταπόνισι. 
ζατασταλάσσου κατασταλάζω.
κάτα τρυπώ τρυπώ σέ διάφορα μέρη : b^you Βήγου τού μαχαίρ* | κϊ κατα- 
", τρυπώ τοΰ χίρ\

= κ&ταυκαλιά ή (κατα-καυκαλιά, άνομ.) τό χτύπημα στο κεφάλι, ό κόλαφος, ή
καρπαζιά,

κ:Λitαφιάζoυμ, (κατηφιάζομαι) μού έρχεται δύσπνοια, στενοχαόρια.
. καταφιρμένους έπίθ., παθ. μετ. τοΰ κατζφέρνου, εξαντλημένος, αδύνατος.

καταφρόνιου τό, ό περίφρονημένος άνθρωπος, ο ανυπόληπτος.
■- καταφρουνώ περιφρονώ.
. Κίατδφυδα ή, (ΐσως Κατχφυγα) τοπωνύμιο τής Παναγίας.
- κ&ταχιρίξου κάνω αρχή μιας εργασίας : Καταχιρίζου ταντίλα. 

καταχουνιάζου καταβροχθίζω μεγάλη ποσότητα φαγητού, 
κατάψ’χου τό, ή βραδυνή δροσιά.

- καταψ’χών11 απρόσωπο, δροσίζει τό βράδυ : Πιάσι κΐ καταψ’χών’ . 
βίΐάτέλ’σις οί, (καταλύσεις) οι διάρροιες τοΰ ετοιμοθάνατου.

σι) μετά : μιταγουμίζου γέρνω δεξιά και αριστερά, λέγεται γιά ζώο φορτω-
,μένο.

μιταδενου δένω ενα ζώο σέ άλλο μέρος άπ5 εκείνο όπου τό είχα πριν δεμένο 
HI* γιά νά βόσκη : Πάγου νά μιταδέσου τά ζά; και ούσ. μιτάδιμα, 

μιταλλάσσουμ3 αλλάζω διαδοχικά : Αότήν3, τρεϊς άάιρ3 μιταλλάχ3κι. 
μιταπατώ μετακινούμαι από τό μέρος πού στέκομαι : Δέν εχου τόπου νά μι- 

-ταπατήσου.
μιταπιάνου βοηθώ κάποιον στη δουλειά ; Δέν εχου κανεναν νά μί μιταπίάσ”.
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μετατουπώ μεταφέρω κάτι σέ άλλο τόπο* πβ. άλλαξουτουπώ. 
μιτέχου συζώ συζυγικά : Χαρά ζάην άιε* θά (Ιού μιτεξ9 (=χαρά στην πού θά 

ζήση μάζί του), συνήθως ειρωνικά, 
ζ) ξε- (έκ) ; άξαγουγή ή, κάθε οικιακό σκεύος, 
ξαγιρίζου αερίζω .-Άνοίγου τού παναθέρ9 νά ξαγιρ’ στη τού σπίτ\ 
ξαγιρ’κός έπίθ., δ ευάερος : Ξαγιρ’κό μέρους, 
ξαγρίζου ξερριζώνω την αγριάδα άπό to χωράφι.
|agXyjoia ή, δ αποκλεισμός από την εκκλησία, εκκλησιαστική ποινή πού Ιπι· 

βάλλει δ δεσπότης σ’ εκείνον πού άφορίζεται. 
ζα&λησίώζου άφορίζω και αποκλείω κάποιον από τήν εκκλησία, 
ξάκρια έπίρρ., σέ απόκεντρο μέρος : Τού σπίτ9 μας εινι ξάκρια. 
ξακρίζου κόβω τις άκρες.
ξανιτέρνου φέρω εις πέρας μια εργασία : Ξανιτάραμ9 απ’ τοΟ Θέρους, 
ξανισύρνου σηκώνω τά κεραμίδια τής στέγης και τά τοποθετώ έκ νέου, 
ξανιστήνδυ ξαναφέρνω σιή ζωή. 
ξανοιχτός επίθ., δ ευρύχωρος.
ξάφτου (έξ-άπτω) ανάβω : Βήψα άού φούρνου, χαΐ άμτβ. Ξήψα άπ’ τού κάαχ.
ξαπισκιλώνου ανοίγω πολύ τά σκέλη.
ξώλέξια τά, οΐ δυσκολίες, οΐ φασαρίες, οι μπελάδες.
ξιΒιλυέμι (έξ-απολύομαι) γίνομαι άτακτος, Ιδιότροπος, παραχαϊδεύομαι : St· 

biXuQSu τού πιδί άπ9 τά χάδια. ΙίιδΙ ξιίοιλ’ μένου. 
ξιβγάζου ξεπλένω για τελευταία φορά τά ρούχα τής μπουγάδας,καί ούσιαστ. 

ξέβγαλμα.
ξ^ρουστιώζου φέρου δυο ανθρώπους σέ αντιπαράσταση, 
ξιγυαλίνου γίνομαι γυαλιστερός, ωριμάζω Ξιγυαλίναν τά σταφύλια. 
ξι-διαάρέπουμ5 ξεπληρώνω μια υποχρέωση, ώστε νά μήν ντρέπωμαι πια. 
ξιδίνου στρέφομαι προς τά έξω : Ξι5£ν* ή νοΰζ (μ (=ξεστενοχωροΰμαι). 
ξιδουάίζουμ5 καθαρίζω τά δόντια μου : Δεν άδειάζου ούτε νά ξιοουτσ τΰ). 
ξιδpoυgεύoυ γίνομαι πάλιν 'αίθριος : Ή κιρός ήάαν δρoυgtμέvoυς κί τώρα 

ξίδρό^ίψι.
ξιζώνουμ0 χαλαρώνω τήν ζώνη μου, για νά άναπνεύσω : Ξιζώσ’κι απ’ τού 

πουλύ φαγί.
ξι^Εζουμ* (ξε-κουμπίζομαι) βλ. ξ^ριμίζουμ9.
^tg’d® {ξε·κουντώ) σπρώχνω πολλές φορές : Do5 ξ ^ ’ά,ήσαν κϊ (Ιού βγά- 

λαν 3ξου.
ξτ^ρεμίζουμ.’ φεύγω έπι τέλους. Λέγεται για ανεπιθύμητους : Πότι Θά ξι- 

gp^orfj ; Stgptμ.£σ3>ί.τ κι έφ6γι*πβ. -
ξιθανατίζου γηροκομώ : Αυτό τού πιδί μ5 θά μί ξιθανατίσ9. 
ξικαπλαάίζου άφαιρώ τον καπλαμά από τό πάπλωμα. 
ξικ9νιεμί αρχίζω νά κουνιέμαι ; Ξικ’νιέτι τού δόιΓιμ .
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Ιί'πουριέμτ αισθάνομαι χήν ανάγκη νά ουρήσω.
Ιουπαδιάζου στερώ κάποιον άπό τό κοπάδι του, τοΰ ιό διαλύω : CH κλε» 
φτις μ' ξικουπαδιάσαν' αλλιώς μί ξίτζίoubcivt ŷav.
αδίζου βγάζω τό λάδι άπό ιή στέρνα λαδομύλου κμί με στάμνες to μετά· 

ΐφέρω στο σπίτι.
ίακχιάζου βγάζω τήν όρνιθα άπό τή φωλιά πού γεννά. 
ί*γουρώ (ξε·λιγωρώ) παύω νά επιθυμώ, χορταίνω κάτι, 
λχγαρίζουμ’ χαλαρώνομαι.
λφίζου κάνω τό πρώτο 'πλύσιμο στά έαώρρουχα, γιά νά φύγη ή λέρα 
πριν τά μπουγαδιάσω.

ίλουλαΕνου τρελλαίνω εντελώς : Τού ξιλώλανις τού πιδί μί τά χάδια σ\ 
ξιλουλ’διάζου βγάζω λουλούδια, ανθίζω.
ίλουνίζου αναλύω ένα σχοινί στά λουγιά του, 5ηλ. στις κλωστές πού το
■ αποτελούν.
ΐμουρφώνουμ’ (έχ-μορφουμάι) παρουσιάζομαι ξαφνικά : ΞιμουρφώΘ’κι σα
■ douv άακάλ’πα απ’ d" γη.

ξίματώγου ματώνω : Μί χτύπ’σι κί μί ξιμάτουσι.
σιάζου εξαρθρώνω τή σπονδυλική στήλη κάποιου, 

ξιμισκιλίζου χωρίζω τά δύο ήαισκέλια, σχίζω κάποιον τραβώντας του το

ί ενα πόδι άπό τή μια καί τό άλλο άπό τήν άλλη, όπως ο ΤΙιτυοκάμπτης' 
πβ. ξισμιρδιώζου.

■ςινιρίζου ξεχωρίζω, διακρίνομαι ανάμεσα σε άλλους.
ξινιγριώνου (έξανα-γριώνω) ερεθίζω, ταράσσω, κάμνω κάποιον νά κλαίη : 

Μή άού ξινιγριών’ ς τού πιδί.
,ξιν’σκώνουμ’παθαίνω άπό βουλιμία : Νήστιψα πουλλές μέρις κί ξι/σκώΒ’κα.

ΙΕιπαίργουμ5 ^περηφανεύομαι υπερβολικά, αλαζονεύομαι, μετοχ. ξι παρμένους 
ό άλαζονικός.

ξιπαπχδίζου ανοίγω στά δύο τήν σκελλίδα τοΰ καρυδιού?, αμυγδάλου κ.τ.ο.
απΧραλυώ ξηλώνω κάτι ραμμένο.
ςιπατώ σηκώνω ιό πόδι μου άπό το μέρος πού πατώ.

.μ; ξιπαρτσαλώνου ξεκαρφώνω, ξηλώνω, διαλύω.
ή·; ξιπισσώνου βγάζω τήν πίσσα μου, για νεογέννητο παιδί πού μπορεί πια 
| νά Οηλάση.
!' ξιπιτιέμι υπερπηδώ, παρακάμπτω, γλυκάνω άπό κάτι : Του ξιπιταχτήκαμ5 
λ. . τού κακό (=γλυ χώσαμε).
ί· ξιπιτραδιζου χωρίζω, άφαιρώ τις πέτρες άπό τό χώμα.
;; ξιπλυμμένους έπίθ., μεταφορικά, δ φτωχός.

ξιπουρτίζου βγαίνω άπό τό σπίτι μου : ’Έχου μιά βδομάδα νά ξιπουριίσου. 
: ξιρραχώνουμ” βγάζω, εξαρθρώνω τή ραχοκοκκαλιά μου : ’Έπισα κΐ ξιρρα- 
j χώΒ’κα.
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ξισβιάίζου αποσπώ κλωνάρι φυτού από τό στέλεχος του, χωρίς να τό σπιχα 
ξισγουρδίζου κόβω του λάρυγγα πιέζοντας τό λαιμό, πνίγω, 
ξισιάζου περιποιούμαι κάποιον ; Ξισιάζου τά πιδιά μ\ 4έν έχου κανέναν* 

μι ξισιάσ5..
ξισκίζου. κατασκίζω : Ξεσκ’σα τά ρούχα μ5 μέσ’ τά κλαδιά, 
ξισκ’λίζου βγάζω τα σχουλλιά τοΰ μαλλιού, τό ξαίνοο. 
ξισμιρδιάζου βλ. ξιμισκιλίζου.
ξίσπουριαίναυ βγάζω σπόρους : Έ  βασιλ’κος μας ξισπίριανι. 
ξισπ’τώνΰυ βγάζω κάποιον από τό σπίτι του’ μέσο και παίλητ. ξισπ’τώνουμΐΙ 

χάνο» τό σπίτι μου, μένω χ,ωρις σπίτι, 
ξιτσ’πίζου κόβεται ή επιφάνεια μου, λειώνω : Ξιτσ’ πήσαν τά ρούχα μ*, 
ξισ’πώνου (ξε-στουπώνω) ξεριζώνω : Ξισ’πώνου τ’άγριουχορτάρα, ξιστούπουσχΙ 

μιά ρίζα.
ξιστιρνιά ή, ή τελευταία σιερνιά τοΰ νερόμυλου. 
ξιτ’ νάσσουμ1 άναπτόσσομαι, μεγαλώνω, 
ξιτσ’τώνου τεντώνου τόσο ώστε νά εξάρθρωση : Too τράβιξι ιού ποδάρι μ1 

κί τού ξιστίτουσι.
ξιτζΤάζου κόβω τό τσουμπί, τόν μίσχο καρπόν, 
ξιταφώνου εξαφανίζω : ΞιταφουΘήκαν οΕ κουριοί. 
ξιτουρλιου τό, ή μυτερή κορυφή λόφου ή δέντρου, 
ξιφι^αρώ'/ απρόσωπο, ανατέλλει τό φεγγάρι, 
ξιφουτίζου παύω νά βγάζω φλόγα : Ξιφουτίσαν οι δαυλοί, 
ξιφ’σκώνοο βγάζω φούσκες, ερεθίζομαι : ’Έφαγα άγουρα σύκα κι ξιφ’σκώσαν \ 

Xs αχείλια μ’ .
ξιφ’ σώ απομακρύνομαι από τή φύση μου, εκφυλίζομαι, 
ξιφτυώ φτύνω κάποιον πολλές φορές, 
ξιχάνου ξεχνώ, λησμονώ;
ξιχουμουλεόου άνασκάπτω και χωρίζω τις πέτρες από τό χώμα, 
ξιχουρταρίζου Ηερριζώνω τά ζιζάνια από τά σπαρτά-
ξιχώνου 1) έκΟάπτω, 2) λερώνω αγγίζοντας κάπου,: Ξέχουαα τά ρούχα μ5.

ίΐοΰ ά^ούπ’σις κί ξιχώθ’κις ; 
ξιψαρώνου βγάζω ιό ψάρι από τό αγκίστρι.
ξρψουμίζου οικονομώ) τό ψωμί μου φιλοξενούμενος : Πήγι μ’ σαφιρ’ς, για νά 

ξιψουμίσ’ .
ξ’ λώνου ξηλώνω, αλλιώς ξιπαραλυώ,
ξ’ μίζου (ξε.·νομίζω) πλέκο) έκ νέου χίς κάλτσες στα σημεία πού έλειωσαν : 

Έχου κάλτσις νά ξ’μίσου. ;
ξώρας επίορ-, αργά : Γύρ’σα στού σπίτ’ ςώρας. 
ξώρ’μοος επί λ., ο πολύ ώριμο;, γιά φρούτα.
ο) παρά : παραβαράδα ή, τό έλάττιομα : Καλός είνι, άμ* Ιχ’ μια πχραβαράδα.

n
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§αραβαρώ δίνω βάρος σέ κάποιον : Δεν ήρτα νά σάς παραβαρέσου.
Ιάραβχτιά ή, ή άταξία, ή κακή πράξη : Δεν είνι φρεν μου τού πιδι, καν 
:.πουλλές παραβατιες.
ίίαράβατους έπίθ., ό άτακτος : ΓΙαράβατου πιδί.
§χραβγάζου συνοδεύω ώ.ς την παραλία εκείνον που προκειτα να ταςιδεψη, η 

ώς την πόρτα τον επισκέπτη, προβοδα), κατευοδώνω, 
ΐάράβρουμα τό, τά κοπανισμένα: παστά ψάρια πού ρίχνουν οί ψαράδες στη 
ώ θάλασσα πριν ψαρέψουν, για νά μαζευτούν τά ψάρια.
^χράβρουμίζου ρίχνω στη θάλασσα παράβρωμα, για νά μαζευτούν τά ψάρια, 
ΐάραγ’ δώ (παρ-οδηγώ) καταγγέλλω στους γονείς ή στο δάσκαλο.
Ιάραγύρ’σμα τό, τό ξαφνικό γύρισμα, ή ξαφνική επιστροφή.
Παραγιός ό, ο μισθωτός βοσκός, 
τοίραγιουσύν’ ή, ή υπηρεσία τού παραγιού.
ταραδειπνώ  αργώ νά άναιείλω, γιά τό φεγγάρι : Τού tpigap πιάσι κΐ πα- 
ά ραδειπνά.

παραδρουμίζου ξεστρατίζω, βγαίνω από τό δρόμο.
ΙπαραΟέτου 1) τοποθετώ κάτι σέ μέρος ασφαλές, 2) αναβάλλω νά κάνω κάτι : 

ΓΕχου μιά δ°λειά νά κάνου κι ουλου d* bApaSetoo' πβ. παρακαλώ. 
Γ,αράΘουρους έπίιθ., εκείνος πού εχει αλλοιωμένα τά χαρακτηριστικά τοΰ προ

σώπου, ό αγνώριστος : 9Απ5 d’ άρρώστια γίν’κι παράθουρους. 
π«ρακ«τ5βα£νου κατεβαίνω λίγο* άντίθ. παράνιβαίνου.

■; παρακιρίζου μένω εξω παράκαιρα, αργώ νά επιστρέψω' αλλιώς παρατουρίζου, 
παρακιρός ό, ό ενάντιος άνεμος γιά τό πλοίο πού ταξιδεύει,
ΪΙαρακλάδ9 τό, τοπωνύμιο τής Παναγίας, όνομα μικρού παραποτάμου. 

|·.Τΐΰίρο£χ*λό> διαρκάις αναβάλλω νά κάντο κάτι' πβ. παραθέτου.
^παρακόά6 τό, δ ενοχλητικός μόνιμος επισκέπτης, ό παράσιτος.

|ώπαρακρόμ*δου τό, ή παραφυάδα κρεμμυδιού.
|Β;παραλαλώ παραμιλώ: Οδλη νύχτα παραλάλει.
ΙΙΐ’παραλλεκατους έπίθ., αλλόκοτος, στραβός, ασύμμετρος, 

παραμαγούλα ή, ή παρωτίτις, 
παραμάτς ό, ό άλλοίθωρος.
παραμενου μεταβ., μένω κοντά σέ κάποιον και τον περιποιούμαι, ιδίως τή νυ- 
. χχα : Παραμένου douv άρρουσχου.

ί παρανιβαίνου ανεβαίνω λίγο' άντίθ. παρακατ’βχίνου.
παρανοιχτδς έπίθ., δ λίγο ανοιχτός, δ μισάνοιχτος ; ”Αφ9σι d’ bopxa πά- 
. ρανοιχτή.

παρανοΐ1 to, ό αέρας δ γειτονικός τοΰ νότου.
παρανουμιάζου πςιοσφωνώ κάποιον μέ το παρατσούκλι του,· τον υβρίζω : Μή 

μί παρανουμιάγ’ ς, γιατί Θά σί δείρου. 
παρα'/χίδα ή, ή παρονυχίδα.
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πάραπόρτ’ τό, ή πλάγια μικρή θύρα. 
παραπουμένου μένω πολύ αργά πίσω, υπολείπομαι 

παραπόμ’νις ;

Ν ικολάου 'AvSqlcs
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πχραπουνίδ’ to, to σπυρί S.
παράσμιρα έπίρρ., παράμερα, σέ απόκεντρο μέρος, 
παρασπέρνου καλλιεργώ, τα χωράφια μου μέ δικά μου έξοδα, χωρίς σύντροφο, 
παραστόλ’ς ό, και οΰδ. παραστόλ5 to, εκείνος πού παοαστολιάζε.ι. 
παραστουλιάζου στέκομαι καί περιμένω νά μέ καλέσουν σέ γεύμα : ΙΙήγι άκά 

λιστους ζάού γάμου κι παραστόλιαζι. 
παρασφαλιω κλείνω λίγο : ΙΙαρασφαλιώ d5 boptx. 
παραταγίζου ταΐζω ιδιαιτέρως, δίνω. πρόσθετη τροφή σέ κάποιον, 
παραταίρ5 επίρρ)., γιά δυο πράγματα πού προέρχονται άπό διαφορετικό ζευ

γάρι : Αυτές 61 κάλτσις είνι παραταίρ\ 
παράταξ’ ή, ή μεγαλοπρεπής κηδεία μέ- περιφορά τού νεκρού άπό τούς κεν

τρικούς δρόμους.
παρατουρίζου μένω έξω από το σπίτι αργά τή νύχτα, αργώ να έπιστρέψω, 
παρατραγ’δώ σιγοτραγουδώ.
παρατρίζου μετακινώ κάτι : Είνι βαρύ, δέ Βουρώ νά τού παρατρέξου, 
παρατρουμάσσου τρομάξω πολύ : ΓΌσ’ τ* ακόυσαν παρατρουμάξαν. 
παραφέλλα. ήΓ ή λωρίδα πού σκίζεται άπό.κάπου, 
παραφερνου μοιάζω λίγο μέ κάποιον.
παραφουτίζουμ’ μέ εκθαμβώνει τό φως τού ήλιου : · Παραφουτίζουμ’ κί δέ 

boupii) Vs άνοίξου χά μάτια μ’ .
παραφτίδα ή, τό μέρος τού κρανίου πού βρίσκεται πίσω άπό τό αφτί, 
παραχουρίτ’ς, Οηλ. παραχουρίτσα,. ούδ. παραχουρίτ’κου, ό κάτοικος-των μι

κρών χωριών, αντίθετα προς τον κάτοικο της πρωτεύουσας, 
παραχώνου χώνω βαθιά, 
παρήμιρα επίρρ., πρόωρα.
παρίσκουλου τό, ή μικρή σκόλη, ή ασήμαντη γιορτή’ αλλιώς κ’τσουγιόρτ’ . 
η) περί : πιριβρίσκου μαντεύα) τί θέλει κάποιος, τον ικανοποιώ : Δε boupo) 

νά σί πιριεύρου.
πιριχιέμι περιχύνομαι *. Τού πιρ'-χύθ’κα τού λαδ . Ιί'.ριχιεμι αψαδις (=κοκ- 

κινίζω άπό ταραχή, εντροπή).
πιριχώ περιχύνω : Πιριχώ τά μακαρόνια μί καυτόν βουτύρου.
πριμάζουμα τό, ό αλλοδαπός, δ πρόσφυγας (υβριστικά).
πριμάζόυξ5 ή, ή εποχή των αρχών τού φθινοπώρου, πού συγκεντρώνονται οί,

ξωμερίτες στο χωριό.
πριμαζώνου (περι-μαζώνω), μέσ. πριμαζώνουμ” επιστρέφω άπό τις δουλειές 

τής έξοχης στο χωριό κατά τό φθινόπωρο, 
θ) πρό : bpto'/Xtou τό, (πρσ-φλιον) τό στόμιο τού φούρνου.
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:προubxdtb προϋπαντώ : Βγήκαν κί μας rcpoubxd^oav πβ. σ’νουόχάώ, 
,TCpo’jbo6xs τό, το ορεκτικό, δ μεζές, 
δρουμ’τώ ρίχνω η πέφτω μπρούμυτα.
προυκάνου προλαμβάνω: Δέ bpoxxva νάρτου. Σας προυκάναμ’ (=σάς φτάσαμε), 
προυμιρίόθι επίρρ., προ ημερών.
προυπαίρνου προλαμβάνω κάποιον, λέγω κάτι πριν τό π ή άλλος : ΙΙηγα νά 

του πώ κί μί προυπήρι.
;προυσ5κώνουμ5 προσηκώνομαι τιμητικά γιά κάποιον επίσηι,ιον. 
ι) προς : πρόσγαλου τό, τό γάλα που προσθέτουν στον δορό πού έμεινε μετά 

την αφαίρεση τοΰ τυριού και βράζοντας τα μαζ'ι κάνουν τή μυτζήθρα, 
προυσάναμα τό, τό έναυσμα: Δεν εχου προυσάναμα νά προυσανάψου d*φουτιά. 
προυσανάφτου ανάβω τή φωτιά μέ μικρά ξυλαςιάκια, μέ δαδί κ.τ.ό. 
προσήλιους δ, τό μέρος πού ιό χτυπά δ ήλιος, τό ευήλιο, 
προυσλιάζουμ’ κάθομαι στο προσήλιο : Βγήκιτ: ζάού bpouo^Xiou καί πρου- 

σλιαζόστι,
προυσφαγιάζου συνοδεύω μέ προσφάι : Προυσφχγιάζου τού ψουμί μ5."Ομοιο 

τό προσβουκίζου. 
προυσφάς δ, τό προσφάγι.
προυσφουλώ βάζω τό δάχτυλο στην κότα γιά νά 5ώ άν έχη αβγό. 
ίπρουσφώλ5 τό, τό αβγό πού αφήνουν στη φωλιά των ορνίθων, γιά νά γεν

νούν κοντά σ’ αυτό οΐ όρνιθες.
ια) συν : ζ^όσια τά, (συμ·πόσια) μόνο στις φρ. Κατά τά ζ^όσια (=καΰώς 

φαίνεται) και "Ερ’ μα ζ^όσια ! (ειρωνικά), 
ζ’άάσσου (συν-τάσσω) υπόσχομαι : ΜΙ του σύάαξις κί πρέπ’ νά μι τού δώσ”. 
ζ’άλίσσου (σϋν-τυλίσσω) γεμίζω ασφυκτικά : Καπνίζ* τού τζάκ* κΐ ζ ’άύλιξι 

τού σπίτ5 απ’ άού gaπvό.
ζ^ιρνώ (συγ·κερνώ) ανακατεύω ζεστό μέ κρύο : Καίει τού Θτρμό, θά βάλου 

■ κρύου νά τού ζ^ιράσου.
ζ^ουλλιεμι (συγ-κολλιέμαι) φορτώνομαι σέ κάποιον, τού γίνομαι ένοχλητι- 

τικός : ΊΈ θελ’ς κί μί ζ^ουλλήθ’κις ;
ζ^όφτου (συγ-κόπτω) στη μετοχή ζ^ουμμενα γ’ ζόφαγα (=^κάπως λεπτές μάλ

λινε: κλωστές).
ίσ’μαζεύου συμμαζεύω, συγκεντρώνω.
σ’μαζουχτής ο, εκείνος μαζί μέ τον οποίο μαζεύει κάνεις ελιές, 
σ ’ ναϊμα τό; τό πύο πού περιέχει καί αίμα.
ανάκατα επίρρ,, (συν-ανάκατα) κοινόχρηστα : Αυτοίν* τά εχ= οΰλα σ’νάκατα. 
^’ναλλάσσου άλλάζω κάθε τόσο : Δυο π’κάμ’σα εχου κί τά σ’ ναλλάσσου, 
σ’νάπαλα τά, τά τρίμματα τού τυριού πού μόλις έπηζε, όταν τό βγάζουν από 

τον δορό και τό ρίχνουν στή σακκούλα γιά νά τό στραγγίσουν, 
σ’νεικάζου (συν-εικάζω) συνέρχομαι από πείνα : Τόσου φαγί έφαγι κι ακόμα
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οε σ ysixxoc,
σ’νιέρχουμ’ συνέρχομαι από λιποθυμία, φόβο η πείνα : ’Ακόμα δέ boupeT 

νά σ’ νιέρτ’ .
σ’νιννοιώνου βάζω μια ιδέα σέ κάποιον : Αύτος σ’ του σ'νέννοιουσι (==αύτός 

της τό έβαλε στο νοΰ της).
a’voubxd©(auv'axavx©^QOOnttvxco:BY7ixav κί μάς σ*νουΒατήσαν"πβ.προι&αάδ>, 
α’νουΒάζου (συν-εμβάζω) συγκομίζω τούς καρπούς της χρονιάς. . 
σ’νώυγυρίζου (από τον άόρ. συνεγύρισα τοΰ ρ. συ-γυρ£ζω) γυρίζω πότε από 

τη μια και πότε από την άλλη.
σ’νουδεύουμ’ παρηγοροϋμαι, ζεσταίνομαι : Οΰλη νύχτα κρύουνα κί Se bo- 

ρουμ’ νά σ’νουδιφτώ.
σ’ νουδιά ή, ή συντροφιά : Δεν εχου σ’νουδιά, εϊμι ούλουμόναχους. 
σ’νουμήλ’κους επίθ., συνομήλικος, 
σ’νουνόματους επίθ., συνονόματος.
σ’ νουπαίρνου συνεπαίρνω, βοηθώ κάποιον παίρνοντας τό φορτίο του. 
σ’νουπανουτίζου (συν-επανωτίζω) έρχομαι επανωτά, άλλεπαλληλως : Μί σ’νοω 

πανώτσι ή Θέριμ5.
σ’νουπιρνώ (από τον άόρ. συνεπέρασα τοΰ ρ. σύμπερνώ), περνώ συχνά, 
σ’νουρ’γώ (από τον άόρ. συνερριγησα τοΰ ρ. συρ-ριγ©): ΜΙ σ’νουρρίγασι (“ μ’

επιασε ρίγος): ’Έχου θέριμ’ κί μί σ’νουρ’γά. 
συβρασ’ ή, τό σύβρασμα, καυτό λάδι μέ κοκκινιστά κρεμμυδάκια η ψίχουλα, 

πού ρίχνουν σέ ορισμένες σούπες.
στάτους επίθ., ο ολόκληρος, μέ όλα τά μέρη του : Τού σπίτ’ £πισι aubaxou. 
σύγρους Ιπίθ., ό λίγο υγρός : Τά ροΰχα τά μάζιψα σύγρα. 
σύάαχα και ζΜώχ'να επίοο., πολύ πρωί.
συθρέχου βοηθώ οίκονομικώς : Δεν εχου κανεναν νά μί συάρέξ’ . 
σύάριφους ό, 6 συγκαλλιεογητής γεωργός, ο κοληγας. 
συάρουμάσσου τρομάζω πολύ : ’’Ακ’σα σύνουδου d’ νύχτα κί συdpόμaξa. 
συ^λαιγου (συγ-χλαίω) συλλυπούμαι κάποιον : Σί λ’ποΰμι κί σί συ^λαίγου. 
συαλουνιάζου (συγ·χλωνιάζω) αρχίζω νά κλώθω και νά τυλίγω στο αδράχτι, 
συνατοί τσ’ άτοί τους, οι ΐδιοι αύεοπροσώπτος. 
σύχκρους επίθ., ο περιποιητικός, ό φιλόφρων. 
σύχλιους έπίθ., ό λίγο χλιαρό; : Τού Θιρμα εΐνι σύχλιου. 
σύψουμα επίοο., μέ δικό μου ψωιιί : φο. Δ’λεύου σύψουμα (“ εργάζομαι μέ 

ημερομίσθιο τρώγοντας έξ ιδίων): Σύψουμα xl χώρτς χάχ’ κί τσιρβούλια ’πού 
d* άράχ’ (παροιμ.).

Σημείωση γενιχη : ϊό  τυπογραφείο δέν είχε ειδικά τυπογραφικά στοιχεία γιά 
τή παράσταση των ούρανικών συμφώνων κ, γ, χ, λ, ν, α, τσ, ξ ,  ξ, ψ. Γι’ αυτό ό: 
αναγνώστης πρέπει νά γνωρίξη ότι τά σύμφωνα αυτά, όπου συνοδεύονται άπό από* 
στροφο, πού μαρτυρεί την αποβολή άτονου ί, πρέπει νά διαβαστούν ώς ονρανιχά, 
δηλ. ακριβώς όπιος προφέρονταν πριν άποβληθη τό επόμενο άτονο ι.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
[Συνέχεια έκ σ. 48, Ιδίου τόμου]

||/ 1877 8βρίου 27 εν Διδυμοτείχω Δ. Σακελλίων, νίκολακις διμιτρι, ΓιΟ-
βάντσο Πάντσο [γράμματα βουλγαρικά], X" Χρή. Αδαμύδης, διμιτριος 
σταυρι, Γεώργιος X" Βλασίδης, διμιτρο θεοδορου, Λ. Μηχαήλ, διμιτρακις 
ζάχογλους, νικόλας πα" σιμεόν. [Σημ: ή σφραγίδα- από 4 κομμάτια είναι 
στρογγυλή και στο άκρο τη; περιφέρειας της έχει τά γράμματα: ΡΩΜΑΤ.ΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Σ τό κέντρο εχει τουρκικά γράμματα].

Για ποιο λόγο δ ’Αρχιερατικός επίτροπος τοΰ Σωφρονίου άλλαξεν άρ
θρα:· τοΰ κανονισμού. Τό πιθανώτερο εΐναι δα ώρισμένα άρθρα τοΰ Κανονι
σμού η δεν εφαρμόζονταν, η εφαρμόζονταν κακώς. Αυτό τό βλέπουμε λ. χ. 
«πό τις παραγράφους δ' και η'. Ή  παράγραφος δ' ορίζει δτι όλες οι συζη- 
τούμενες υποθέσεις πρέπει νά παίρνουν κάποιο τέλος, πράμα πού μας κάνει 
νά σκεφτοΰμε οα οΐ· Δημογέροντες θά καταπιάνονταν μέ ατελείωτες συζητή
σεις ή και αντεγκλήσεις και θ ’ άφιναν τις υποθέσεις στη μέση.

Ή  παράγραφος ε' πάλι ορίζει δτι, δσοι κι αν e i v o l  παρόντες, ή  απαρ
τία υπάρχει. Αυτό σημαίνει, δα  πολλά μέλη τής Δημογεροντίας μπορεί ν? 
απούσιαζαν επίτηδες από ώρισμένες συζητήσεις, για νά προσβάλουν αργό
τερα τή σχετική απόφαση, οτι δεν πάρθηκε κατά πλειοψηφία.

Τον επόμενο χρόνο έγινεν αντικατάσταση μερικίδν μελών τής Δημογε
ροντίας και τής ’ Εφορίας τών Σχολών. Ή  σχετική πράξη έχει : «Σήμερον 
τήν 17ην Φεβρουάριου τοΰ 1878 εν ημέρα παρασκευή προεδρεύοντας τοΰ 
’Αρχιερατικού Επιτρόπου οίκονόμου Πα" Γεωργίου Ν. Εύέλπιδος συνελ- 
θόντες κοινή άπαντες οι κάτοικοι τών ενοριών Διδυμοτείχου άπεφασίσαμεν 
νά άναδιοργανώσωμεν τήν παλαιόν Δημογεροντίαν καί νά συστήσωμεν νέαν 
προσδιορίζοντες ως μέλη αυτής τά εξής αξιότιμα πρόσωπα X " Ν. Βογια- 
τζόγλου, Ν. Δημητρίου Ζαννήν, Ν. Παπάζογλουν, “Αθανάσιον Δουλγκέρην, 
X'· Χρηστόν Άδαμίδην, Λ. Ζάχογλουν, Γκυβάντσον Πάντσιου, Δράγνην, 
Λ,: Γούναρήν άναθέσαντες εΐς αυτούς έμπιστευτικώς τήν διοίκησιν τών κοι* 
νών ημών καταστημάτων, τήν διαρρύθμισιν αυτών και τήν κατά τό είναι 
προς τά βελτίω μετατροπήν αυτών* έτι επροσδιωρίσαμεν ώς εφόρους καί επι- 
τηρητάς τών Σχολών τής Κοινότητος τούς εξής φιλομούσους πατριώτας ημών 
κ. κ. Άνδρέαν ’Ιατρόν, Σταμάτην Χριστοδούλου, Γ. Ίωάννου, και Β. X ' ’ 
Ίωάννου άναθέσαντες καί εις τούτους τήν έπίβλεψιν καί σύντονον επιμέλειαν 
εΐς τό νά βαίνωσιν έπι τά κρείττω αΐ Σχολά ί. υμών και νά τά διακοινώσιν 
έκάστοτε εΐς τήν Δημογεροντίαν τάς άνάγκας αυτών, ών τήν επάρκειαν άνα- 
δέχεται α&τή ή  Δημογεροντία. Τοΐς κ.χ. Έφόροις έπιτρέπομεν νά θεωρώσι 
παν τό άτοπον καί νά τό διορθώνωσι τή γνώμη καί ουναινέσει τής Δημογε
ροντίας, ύποχρεοΰμεν δ’ αυτούς νά ώσι καταπείθεις αυτοί τε καί οΐ διδάσκα
λοι ώς καί οΐ μαθηταί, ών τήν έπίβλεψιν άναλαμβάνουσιν, εις τά άρθρα τοΰ
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ίσχύοντος κανονισμού, οστις φαίνεται κατωτέρω. Δεν επιτρεπομεν δ5 εΐςοΰ- 
δένα εξο) της Δημογεροντίας και Εφορίας νά αναμιγνύεται ε!ς τα τή; Και- 
νόιητος η εις την εξωτερικήν κα'ι εσωτερικήν διοίκησιν των κοινών καταστη
μάτων. Έκ τών ,διαληφθέντων προσώπων τόν μέν κ. Δημήτριον Γούναρην 
καθισιώμεν ταμίαν και διαχειριστήν υπεύθυνον των εισοδημάτων τής Δημο
γεροντίας και παρέχομεν αύτφ to δικαίωμα να έχη γραμματέα έμμισθον τον 
κ. Δανιήλ Νικολάου, ον κοινή γνώμη έτοποθετήσαμεν (;) εις αυτόν με μισθόν 
γρόσια 250 διαχοσίων πεντήκοντα, καθώς δέ κανέν έκ των μελών τής Δημο
γεροντίας και Εφορίας μισθοΰται, οΰτω ούδ’ αυτός δικαιούται νά έχη άπαί- 
τησιν μισθού. Διό εγένειο τό παρόν πρακτικόν και υπογράφεται παρά πάν
των των Προκρίτων ιών ενοριών καί Ιπικυροϋται υπό τοΰ ’Αρχιερατικού Ε 
πιτρόπου τό γνήσιον ιών υπογραφών αυτών και τό1 έγκριτον τής πράξεως.

Ή  μέρα ι τακτικής Συνεδριάσει»; ορίζονται ή Τετάρτη καί Παρασκευή 
έκαστη; τής έβδομάδος.ΤΙ μεγάλη σφραγίς τής ήμ. Κοινότητος συγκείμενη h  
πέντε τεμαχίων διανέμεται εις ιά εξής πέντε πρόσωπα οιον εΐς τον κ, Νικ. 
Βογιατζόγλου, κ. Χ"Άδαμίδην, Δράγνην, Γιωβάντσον καί Ν. Παπάζογλου. 
HI δέ μονομελής σφραγίς τής Δημογεροντίας παραδίδεται τφ γραμματεϊ κ. 
Δανιήλ' καί έννοούμεν νά γίνη χρήσις αυτής οσάκις ή χρεία τό καλεΐ ΐή 
γνώμη καί συναινέσει τής πλειοψηφίας τής Δημογεροντίας.

Έν Διδυμοτείχω τη 17 Φεβρουάριου 1878
Ε. Κ αβάσιλας, Βασίλειος Ν. Άλγανάκι, ’Αθανάσιος Ηοανο, Πασχά- 

λης Σωτηρίου, Γεώργιος X"Βλάσιος, γιάνηςΑ-τουγιλος, δανηιλης χωνόταν-
τηνι, στακος τάκου, μόσχος X " Βινέτι, Σ ..... ’Αριστείδης Γαρίλης, X" Γ
ντουλκερ, Παναγιώτης εμανοιλ, Γιοβάντσο πάντσο, [γράμματα βουλγαρική, 
γάκος πέης, θανάσις γουβάνι, Βασιλιος στράτη' ο επίτροπος τής Α. Σεβ.'Α
γίου Διδυμοτείχου ύποβεβαιώ το γνήσιον· τών ανωτέρω υπογραφών τό δέ 
έγκυρον τής πράξεως έπικυροϋται τή σφραγίδι τή κοινότητος, 1878 Φεβρου
άριου 17 έν Διδυμοτείχου- (Τ.Σ.) ΟΙκ. Γ. Ν. Εΰελπις»

Στά 1878 τον ’Οκτώβριο μήνα έρχεται Μητροπολίτη: σιό Διδυμότει- 
χον δ Μεθόδιος Άρώνης. Στην πρώτη συνεδρίασι, μέ ημερομηνία 27 ’Οκτω
βρίου 1878 προσκαλεΐ τή Δημογεροντία, πού απαρτιζόταν από τους : X" 
Ν. Βογιατζόγλου, Ν. Δημητρίου, X" Χρηστό Άδαμίδη, Δ. Ζάχογλου, Γιο- 
βάντζο ΙΙάντσιο, Δράγνη καί Γυύναυη υπό τήν προεδρεία του κάΐ αντικατέ
στησε δυο μέλη τής Δημογεροντίας μέ τους : Μόσχο X "  Βενέτη καί Δημή- 
τριο Μιρόκ όγλοΰ.

Μέ τήν μελέτη μας τούτη προσπαθήσαμε ένα μοναχά ν’ αποδείξουμε : 
δτι οϊ ακατάλυτοι δεσμοί, πού δημιούργησε τό ’Έθνος κάτω άπ’ τις άλυσσί- 
δες τής σκλαβιάς, στάθηκαν οΐ ζωοποιές εκείνες δυνάμεις, πού οχι μοναχά τό 
κράτησαν μακρυά από κάθε λογής αφομοιωτική προσπάθεια, αλλά καί του 
ετοίμασαν τό δρόμο τής άποκαταστάσεως.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΤ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Καθηγητοΰ Α' Προτύπου Γυμνασίου Άρρένων ΙΙειραιώς

ΤΤέΡΙ ΤΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΗΚΩΝ ΤΗ Σ I. ΜΗΤΡΟΤΤ. ΑΔΡίΑΝΟΥΓΤΟΛΕΩΣ

Παρά πάντων τών Ερευνητών της άπολεσθείσης 'Ελληνικής Θράκης έχει 
τονισΟ-ίϊ καί έξαρθή η μεγάλη αξία τών Κωδήκων, οι οποίοι μετά σχολαστι
κής τφ δντι έπιμελείας κα'ι θρησκευτικής εΰλαβείας έτηρήθησαν, διά νά πα
ράσχουν ήμιν σήμερον άδιαφ'ιλονίκητα τεκμήρια τοΰ εθνικοί και πολιτιστι
κού βίου τοΰ ελληνικού πληθυσμού αυτής, οστις άπετέλει τό οικονομικώς άκ- 
μιιιότερον και φυλετικώς συμπαγέστερον τμήμα, τό κατακυροΰν τά απαράγρα
πτα Εθνικά δίκαια επί τών εδαφών εκείνων *). Άλλ’ ή μεγάλη καταστροφή, 
ή πρόρριζα και κατ’ άκρη; εκθεμελιώσασα τό μεγαλεϊον τοΰ 'Ελληνισμού 
εκείνου, κατέλιπεν ήμΐν σήμερον τά γραπτά αΰτοΰ μνημεία, τών οποίων ή 
μελέτη και επιστημονική ερευνά προκαλεΐ ίεράν συγκίνησιν και αΐσθησιν βα· 
θυτάτην, ένεκα τοΰ μεγέθους τής δραστηριότητος ενός προσφιλούς τμήματος 
τοΰ λαοΰ μας, τό όποιον εντελώς μόνον και διά τών ιδίων αΰτοΰ δυνάμεων 
κατώρθωνε νά διατηρήται πάντοτε ακατάβλητοι* από τοΰ περιζωννύοντος αυτό 
διαρκούς καί πολλαπλού κίνδυνου s).

Οι έξ ανατολικής Θράκη; πρόσφυγες δεν εφερον μεθ’ εαυτών είς τόν 
άτρυτον δρόμον τής εξορίας μόνον τούς εφεστίους θεούς καί τήν άνάμνησιν 
ήμερων αρχαίων, άλλα καί πάντα σχεδόν τά γραπτά αυτών μνημεία, από τών 
οποίων δομή ευωδίας πνευματικής καί ΐερότητος άναδίδεται.Άλλ’ ο,τι ή φι
λοπατρία εκείνων περισυνέλεξε και διέσωσεν, ή τών ήμετέρων ολιγωρία καί 
άγνοια διεσκέδασεν, είς τρόπον ώστε πολλά μέν ν’ άπολεσθώσι διά παντός, 
ελάχιστα δέ καί δ ή ήκρωτηριασμένα μέχρις ημών νά διασωθώσιν. Αλλά καί 
ταΰτα.δέν είναι ήσσονος οξίας τών τοΰ Κεραμεικοϋ τεθραυσμένων μαρμάρων 
και παντοειδών οστράκων, ή τών χειροτμήτων αγαλμάτων τών Μουσείων, ή 
τών επί γης κατακειμένων σπονδύλων καί κιονόκρανων. "Οπως δ’ ακριβώς 
τά έν τοις Μουσείοις μνημεία Θεωρούνται πολύτιμα διά τήν άναπαράστασιν 1 2

1) Πρβλ. Πολ. Πατζαχριστοδονλον, Ή  Έλληνικότης τής Θράκης, Άρχ. Θρ, 
Θησ., τόμ. ΙΣΤ', σ. 25—26,— Τον αΰτοΰ, Ό  κώδικας τής Έλλην. Σχολής Στενιμάχου. 
Έπιτΰμβιον Χρ. Τσούντα, σ. 660—669, — Τον αΰτοΰ, ’Από τούς Κιοδικας Μητροπό- 
λεως Άδρ)λεως, Άρχ. Θρ. Θησ., τόμ. Α', τεΰχ. Β', σ. 169--224. — Κ . Μ . Άηοοτο- 
Ιιδου, Κώδικες Άνατ. Θράκης, Θρακικά, τόμ. III', σ. 93—160. — Μ, Α. Σταμονλη, 
Θρακικοί Κοίδίκες, Θρακικά, τόμ. Θ. σ. 122— 136 καί 137.

2) Γεωργ. “lax, Ααμπουοιάδον, Ή  Ελληνική Κοινότης Άδρ)λεως επί Τουρ
κοκρατίας, Θρακικά, t. Α', σ. 298—331.—"Η έν Άδρ}λει Ελληνική Κοινότης, Θρα
κικά, τ. ΙΙΤ, σ. 352—353.— Κ . Μ. Άινοατολίδου, 'Η διά τών αιώνιον εθνική φυσιο
γνωμία τής Θράκης, Άρχ. Θρ. Θησ., τόμ. Η ', σ. 83—122.— Τον αΰτοΰ, Ή  ορθόδο
ξος Ελληνική Μητρόπολις Φιλιππ)λεώς, Άρχ. Θρ. Θησ„ σ. 59—60, σημ. α' καί β'.
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της ζωής των αρχαίων προγόνων, ούτω καί τά χειρόγραφα ταίτα φύλλα 5/ 
τελούν την πλέον πολύτιμον και άδιάψευστον μαρτυρίαν της ζωής των πα 
ρων και αδελφών ημών κατά τάς χειμερίους ημέρας της Τουρκοκρατίας, "

Περί τών Κωδήκων της έλληνικωτατης Άδριανουπόλεως πληροφορί 
και περιγραφήν παρέσχεν ήμΐν ό Κ. Μ. Άποστολίδης, πλήν όμως έλλιπ 
διότι μόνον τούς εις τό Γραφεΐον ’Ανταλλαξίμων εύρεθέντας περιέγρατ|)εν . 
Άλλ’ οΐ Κώδηκες οίτοι έχουν ύποστή ολόκληρον περιπέτειαν, την οποίαν φτά 
νεται δτι πάντες σχεδόν οΐ μελετηταΐ ήγνόουν, καί την οποίαν εκθέτομεν. V

Μετά την υπό τών ήιιετέρων έκκένωσιν τής ’Ανατολικής Θράκης, όμά 
Δημογερόντων καί Έφορων εξ Άδο)λεως έκόμισεν εΐ; Διδυμότειχον υπέρ τ' 
έβδομήκοντα κιβώτια, περιέχοντα Κώδηκας, εκκλησιαστικά βιβλία, ιερά σκεύη 
δύο κιβώτια περιέχοντα κηρόν έκποιηθέντα εν Διδυμοτείχφ, έπιπλα οΐκιακ' 
παντοειδή ωσαύτως έν Διδυμοτείχφ έκποιήθέντα, και πλεϊστα άλλα. ’ Επειδή 
δέ τό Διδυμότειχον είχε τότε κατακλυσθή υπό τών προσφύγων και δεν υπήρχε 
μέρος διά την τοποθέτησιν τών κιβωτίων, παρεχώρησεν εις αυτούς 6 έγκρι-' 
τος έμπορος Διδυμοτείχου κ. Δημήτριος Τεκτονίδης μίαν ευμεγέθη άποθήί' 
κην, εις ήν και τά έτοποθέτησαν. Άλλ’ επειδή ή διατήυησις τών κιβωτίων 
ήιο δυσχερής εν τή αποθήκη, διά τούτο οι πρόκριτοι μετ’ ού πολύ μετέηιερον 
ταΰτα εις Αθήνας και παρέδωκαν προς φύλαξιν εις τό ενταύθα Βυζαντινόν 
Μουσεΐον, συνταχθέντο; τού κάτωθι Πρωτοκόλλου :

«Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής Ιερών ’Εκκλησιαστικών 
σκευών Κοινότητο; Άδριανουπόλεως. ’ Εν Άθήναις σήμερον 29 ην Νοεμ* 
βρίου 1922 και έν τφ καεαστήματι το.ϋ Χριστιανικού καί Βυζαντινού Μου
σείου οΐ κάτωθι υπογεγραμμένοι άφ’ ενός κ. κ. Κ. ’Ορφανός και Χριστόφο
ρο: Πανταζίδης ώ; αντιπρόσωποι τής Κοινότητο: Άδριανουπόλεακ, δυνάμει 
τού από 25ης ’ Οκτωβρίου 1922 πληρεξουσίου τού Σεβ. Μητροπολίτου Αγίου 
Πολυκάρπου (Άδριανουπόλεως) υπό τήν ιδιότητά του ώς Προέδρου τής Κοι* 
νόιητος, παρέδωκαν προς φύλαξιν εις τούς κ. κ. Άδ. Αδαμάντιου, Διευθυν
τήν τού Μουσείου, Νικόλαον Καλογερόπουλον, ‘Υποδιευθυντήν και Ο. Βο· 
λίδην επιμελητήν τών χειρογράφων τής ’ Εθνικής Βιβλιοθήκης, διορισθέντα; 
προς τούτο ώς επιτροπή παραλαβής δυνάμει τού ΰπ’ άριθ. πρωτ. 45524 και 
από 16-11-1922 εγγράφου διαταγής τού Σεβ. Υπουργείου ’Εκκλησιαστικών, 
οϊτινες παρέλαβον τά,κάτωθι εξήκοντα εννέα (69) κιβώτια, άτι να σφραγι* 
σθέντα διά διπλής σφραγΐδος ύπό στοιχεία «Κ. Ο. και X. ΓΙ.» (έκ μέρους 
τής επιτροπής Κοινότητο; Άδριανουπόλεοκ) και «Β. X, Ρ. Μ.» (τού Βυζαν
τινού Μουσείου) έτοποθετήθησαν εις τό ΒΑ δωμάτιον τών Ισογείων τής Ακα
δημίας καί ηοιθμήθησαν ώς εξής :

ϊ) Κ. Μ. ’ Αποστολίδου, Κώδικες Άνατ. Θράκης, εις τήν σειράν τών εκδόσεων 
«Εταιρ. Θρακ'κών Μελετών, άριθ1. 30, σ. 5—15, — Βλ, καί Ν. Βαφείδου, Έκκλησ· 
έπαρχίαι Θράκης, Άρχ. Θρ. Θησαυροί, τόμ. Κ., σ. 87 κ. έ.

Γρηγορίου II. ΕύΙΗι



1 φέρον διακριτικά τήν επιγραφήν Εκκλησία Ταξιαρχών, 
οντα » » » » Μητ)πόλεως.

12A'i 12Β'— 16 φέροντα τά διακριτικά «Ζ. Π.» (Ζωοδόχ. ΙΙηγή)·
» τήν επιγραφήν Εκκλησία Ά γ. Στεφάνου.
» » » 'Αγίας Τριάδος.
» » » 'Αγ. Γεωργίου.

32 φερον τήν επιγραφήν Σιναϊτικόν.
33— 36 φέροντα διακριτικά «I. Μ. Ά.» Ί . Μητρ. Άδρ)πόλεως. 

37 άνευ διακριτικού σημείου.
38—40 φέροντα τό διακριτικόν «Β.Κ.Ε.» (Βιβλ. Κεν.Εφορίας). 

41 άνευ διακριτικού.
42—44 φέροντα τά διακριτικά «Β. Κ. Ε.».

45 άνευ διακριτικών.
46—47 φέροντα τό διακριτικόν «Β. Κ. Ε.».

48 άνευ διακριτικού.
49—53 φέροντα τά διακριτικά «Β. Κ. Ε.».

54 άνευ διακριτικού.
55—63 φέροντα τά διακριτικά «Β. Κ. Ε.».
64—65 φέροντα τήν επιγραφήν Εκκλησία Παναγίας.

66 άνευ διακριτικού, μικρόν κιβώτ. ελαίου περιέχον κηρία- 
67—68 φέροντα τήν επιγραφήν ’ Εκκλησία 'Αγίας Τριάδος, και 

69 φέρον διακριτικά «Ζ. Π.» (Ζωοδόχος Πηγή).
Έφ’ ω εγένετο τό παρόν εις διπλοΰν υπογραφών παρά πάντων τών με- 

,λών τών δΰο επιτροπών, εξ ών έκαστη έλαβεν άνά ε·/ αντιγραφήν».
Έπονται αΐ υπόγραφα! τών μελών τών επιτροπών και ή σφραγίς του 

.= Βυζαντινοί Μουσείου. Άντίγραφον υπεβλήθη τήν 22αν Μαΐου 1924 εις Γεν. 
-̂Λιοίκησιν Θράκης,, και εΐς τό Ύπουργεΐον Γεωργίας. (Δ/νσιν ’ Ανταλλαγής), 

ί'τμήμα Γ.Ι. τήν 29ην Αυγούστου 1924.
‘Αλλ’ εκτός τών Κωδήκων τούτων τών εν τοι; κιβωτίοις εγκλεισθέντων, 

παρέμειναν εις τό γραφεΐον τής τότε προσωρινής Μητροπόλεα>ς Νέ^ς Όρε- 
ιστιάδος, ν.ΰν δ’ εν τω αΰιω γραφείιρ τής τοϋ Διδυμοτείχου-Όρεστιάδος Σου- 
φλίου *), υπέρ τους εξήκοντα δΰο (62) Κώδηκας τής Μητροπόλεως Άδριανου- 
πόλεως, τους οποίους έταξινομήσαμεν, ήοιΟμήσαμεν καί κατετάξαμεν, παρέ- 
χοντε; άμα απλήν περίληψιν τοΰ περιεχομένου αυτών, επιφυλασσόμενοι νά 
,παρέξωμεν εκτενεστέραν εΐς τό προσεχές μέλλον.

Κώδηξ Α ' : Φαίνεται δτι είναι ό παλαιότερος σφζόμενος Κώδηξ Ά -  
δριανουπόλεως, δοθέντος δτι τινές τών γεγραμμένων σελίδων αΰτοΰ φέρουν 
χρονολογίαν 1801. ΆποτελεΧται εκ σελ. διακοσίων τεσσάρων (204), καθ’ ήμε· 1

γκανν τής Ί. Μητροπ. Άδρ)πόλεως 270fee* τών σο)ζομενο)ν :

ϋΐίρ άοίνΐι. 1
' >> : » 2— 11
Ιϋί:λ 12Α', 12Β

» 17— 19
» 20—26

r » » 27—31
' » » 32
: » » 33— 36
: » » 37
. » » 3 8 -4 0
. » 41
» » 4 2 -4 4

, » » 45
» » 4 6 -4 7

. » » 48
» 49—53
» » 54
» » 55—63

» 6 4 -6 5
» » 66
» » 6 7 -6 8
» » 69

1 ) Βλ. Γρ, Π. Εν&νμίου,'Ο Διδυμοτ.-Όρεστιάδος-2ουφλίου Ιωακείμ σ. 20—21,
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τέραν άρίΐίμησιν, έκαστη; εχούσης διαστάσεις 0,30X0,21, μετ’ εξωφτί), 
δερμάτινου, πορπουμένου εις δύο μέρη (V ενός άγκιστρου. Τα φύλλα αή 
είναι Ικ ναστόχαρτου, τό 6έ κατά σελίδας περιεχόμενον έ'χει ουτω :

Σελ- 1. Φέρει κατ’ αραιά διαστήματα τρεις σειράς λογαριασμών υ 
χρονολογίαν 1824 ’Απριλίου 22 και 1824 "Ιουνίου 21. Αΐ σελ. 2—3 είναι 
άγραφοι. Εις την σελ. 4 εντός πλαισίου έκ δυο γραμμών χαραγμένου διά με 
λάνης, εχοντος δ" άνεοθεν και άπό τάς δύο πλευράς σχεδιασμένα δυο φυτά, 
αναγράφονται τά έξης : «"Εν ετει σωτήριο: αωα κατά μήνα Ιαννουάριον γέ- 
γονεν ο ιερός ουτος Κώδιξ τής αγίας ταΰτης εκκλησίας επονομαζόμενης κοή 
λυκαραΐας *)■ ιεραρχούντο; τοϋ κυροΰ αγίου Άδριανουπόλεως κυρίου κυρία;

^ Γαβρηήλ. και έπιτροπευόντων εν αίκ
, -----' Μψ’' ’Ό· . :ν τη τοΰ τε *Κυρ Θεωδορή στάνκοιμ 

του κυρ βλασάκη άλεξανδρή’ ταυ 
κυρ νικώλα γίάνη’ τοϋ κυρ δημήΐρι 
μ ατού* και τοΰ χατζή άγγελή εν ώ 
οϊ και επίτροποι των συν τεχνιτών

ν,..  ̂ ..r _ , ημών' δ ιε δ Κεχαγιάς δ παναγιώ-
της* χαιζηναζίρης δ κυρ μανώλ|| 
και βεκΰλ χάραζης δ θεοδο:ρής ο
δέ ν είναι καταγεγραμμένα ακριβώς 
άπαντα τά ιερά σκεΰη και άμφ®

■ ̂ :r^  εκκλησίας ταΰτης. δμοϋ καί a
παντες οϊ κατά καιρόν θεωρούμενοι: 

f c  λογαριασμοί, των τε ϊσοδημάτων;
καί δαπανημάτων τής εκκλησίας ταΰ| 
της ώ; φαίνονται κάτωθεν εν τω 
πίνακι ακριβώς κατέστρωμένα τώ 

κάθέν μετά τω νοΰμερον εις τώ καθέν φΰλον και έστω εις ενδειίξιν».
ISsaL Συμφώνως προς χαϋτα ή επομένη σελίς 5 αναγράφει τό τοΰ κιόδηκος 
τούτου περιχόμενον ως έξης :

«πίναξ τοΰ παρώντος κωνδίκου ώς είναι κατόνομα». 
περί τής ικώνας τής ΰπεραγίας θεοτόκου τά ΐτοι αφιέρωσαν φΰλλα. 
περί τών δίσκων έξαπτερυγων κανδίλων και περιζωνίων εις φΰλλα 2
περί τών φελωνίων στιχαρίων πετραχειλίων ύπομάνικων εις φΰλλα 3
περί δίσκο:ν ποτυρίων άστέριον και καλυμάτων εις φΰλλα 4:
περί βιβλοϊων καί ετέρων καί τών βημωθήρων πνλη εις φΰλλα 5
περί ετέρων δίσκων προυιζήνων καί μανουαλ ίο: ν εις φΰλλα 6 3

,ν,ϊ"
; t yLs-, >■ 4" -4 -"ν.

I - νι ir /yM

1.—Ή  4 η σελίς τοΰ Α' Κώδηκος.

3) Γ, Κ ο ι ν ο τ α ν τ ι ν ί δ ο ν ,  *Η έν Άδριανουπόλετ Ελληνική Κοινότης. 1) Οί Ιεροί 
ναοί τοΰ ’Άστεος, τών προαστειων καί τών περιχώρων, Θρακικά, τόμ. ΙΗ., σ. 50-80,
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jtFO'i χανδίλων και θυμιατήρων αργυρών εις φΰλλα ' 7
iiepi τών χαλκωμάτων τής κατασκευής τοϋ κεριού εις φΰλλα 8
κερί τοΰ παγκαριού τοϋ χριασθέντος και επιταφίων εΐς φΰλλα 9
περί τών στασιδιων εις φΰλλα 10
πεοι έτερα χριαζόμενα τής εκκλησίας καί καιλαριων εΐς φΰλλα 11
περί τών εΰ άγγελείων τής έκκλ,ησίας εις φΰλλα 12
περί τίον τρισκελίων ποδιάς καί έτερος μπόγος εις φΰλλα 13»-

Αΐ σελ. 6, 7, 8, 9. 10 καί 11 είναι άγραφοι. Εις την σελ. 12 καταγρά
φονται τά σκευή τοΰ παγκαριού, εις τήν Ι3ην τά άμφια, εις την 14ην τά 
ιερά:σκευή, εΐς τήν 15ην τά εκκλησιαστικά βιβλία, εΐς τήν 16ην τά σκευή τοΰ 
ν«οΰ, εις τήν 17ην,Ί8ην καί 19ην ωσαύτως. Α! σελ. 20 καί 21 είναι άγρα
φοι, εΐς τήν 22«ν καταγράφονται τά ευαγγέλια καί εΐς τήν 23ην οι μπόγοι. 

.Εΐς τήν 24ην διάφοροι δόσεις, Εΐς τήν 26ην τά εξής : «1822 Νοεμβρίου 1: 
Ιδού περιέχονται τά δσα βεοεσίδια μάς άφησαν κατ5 οΰνομα ώς φαίνονται 
δι“ ομολογιών». Συνεχίζεται δ’ ή καταγραφή μέχρι τής σελ. 30. Εις τήν Ιπο- 
μενην 31ην σελίδα τά εξής : «1822 Νοεμβρίου 1 : Ίδοΰ καί τά οσα μετρητά 
εΐς κάσσαν μάς επαρέδωσαν οΐ πρώϊν επίτροποι, καί τά οποία ανέρχονται εΐς 
γρόσια 12.099. 5Από σελ. 32—40 καταγράφονται «ιά βερεσέδια τής κάσ- 
σπ;» υπό χρονολογίαν 1823 Δεκεμβρίου κΥΗ σελ. 41 είναι λευκή.5Από σελ. 
42—55 καί υπό χρονολογίαν 1824 Νοεμβρίου α' καταγράφονται «τά δσα βε- 
ρεσέδια έχει ή εκκλησία νά συνάξη». Αί σελ. 56 καί 57 είναι άγραφοι/Από 
38ης μέχρι 59ης καταγράφονται υπό χρονολογίαν 1822 Νοεμβρίου ι «τά 
όσα νέα κεφάλαια λαμβάνω μεν επί των ή μέρα)ν μας δι’ όμολογιώιν». ’Από 
60ης μέχρι 61ης υπό χρονολογίαν 1823 Δεκεμβρίου α' «τά δσα νέα κεφάλαια 
λαμβάνομεν επί ήμερων μας δΓ ομολογιών», από δέ 62ας μέχρι 63ης υπό 
χρονολογίαν 1.824 Νοεμβρίου ύ «τά δσα νέα κεφάλαια λαμβάνομεν έπι τών 
ήμερων μας δι’ ομολογιών». Α! σελ. 64—66 είναι άγραφοι.3Από 67 έως 71 
Ι·πό χρονολογίαν 1822 Νοεμβρίου ι' καταγράφονται «καί τά οσα δεδουλευ
μένα ήντερέσα δίδωνται δι’ ομολογιών», από σελ. 72 έως 75 υπό χρονολο
γίαν 1823 Δεκεμβρίου α', ωσαύτως «τά δσα δι’ ομολογιών δεδουλευμένα ήν
τερέσα δίδωνται», καί από σελ. 76 έως 79 υπό χρονολογίαν 1824 Νοεμβρίου 
ύ, ωσαύτως «τά δσα δι= ομολογιών δεδουλευμένα ήντερέσα δίδωνται». Αΐ 
σελ. 80, 81, 82, 83 καί 84 είναι άγραφοι. Εΐς τάς σελ. 85 καί 86- υπό χρο
νολογίαν 1822 Νοεμβρίου ι' «τά δσα κεφάλαια δίδονται δι’ ομολογιών έχό- 
Ufvov χρέος», εις τάς σελ. 87 καί 88 υπό χρονολογίαν 1823 τή αη Δεκεμ
βρίου «τά δσα κεφάλαια δίδονται δι’ δμολογιώ,ν έχόμενον χρέος».Ή σελ. 89 
είναι άγραφος. Η σελ.. 90 υπό χρονολογίαν 1824 α' Νοεμβρίου περιλαβάνει 
«τά δσα κεφάλαια δίδωνται δ ά ομολογιών σισζόμενον χρέος». Αΐ σελ. 91 καί 
92 είναι άγραφοι. Από τής 94ης μέχρις 96ης υπό χρονολογίαν 1825 Αύ
γουστου α' καταγράφονται «τά οσα κεφάλαια λαμβάνωμεν». Εΐς τήν 97ην
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όύδέν καταγέγραπται. Άπό δέ της 98ης μέχρις 103ης υπό χρονολογίαν 1825 
Αύγουστου α «τα δσα ήντερεσα δίδωμεν». Αί 3 04 και 105 είναι άγραφοι. 
’Από 106— 108 υπό χρονολογίαν 1825 Αύγουστου α' «τα όσα κεφάλαια δί· 
δομεν». Ή  109 είναι άγραφος. Etc την ΙΙΟην υπό χρονολογίαν 1825 Αύ
γουστου 16 σημειοϋνται «τα δσα γρόσια λαμβάνωμεν από -τούς παγκαρι- 
στάς» και τά οποία ανέρχονται εις 7.198. Ή  σελΐς 111 είναι άγραφος.. Εις 
την σελ. 112 υπό χρονολογίαν 1825 [Αύγουστου α'] καταγράφονται «(ίσα 
λαμβάνομεν από κύρ ζαφιράκην Σακελλάριον από τά στασίδια» γρ. 974,20. 
Ή  σελ. 113 είναι λευκή. Εΐ; την σελ. 114 υπό χρονολογίαν 1825 Αύγου
στου 29 «τά δσα γρόσια λαμβάνομεν από κυρ Αημήτριον με; από το κοντίον 
διά τούς σκλάβους», ανιόντα δέ εις 197,30.Ή  σελ. 115 είναι λευκή. Εις την 
116ην υπό χρονολογίαν 1825 Αύγουστου α' αναγράφεται «καί δση χασοΰοιι 
γίνεται εκ τής Μονέδας», ανιούσα εις γρόσια 4.524,16, εΐς δέ την 117ην 
υπό χρονολογίαν 1825 ’Οκτωβρίου 17 «τά δσα αφιερώματα λαμβάνομεν», 
ανιόντα δ’ εΐς γρόσια 3.401. Αί σελ. 118 καί 119 είναι άγραφοι, μεταξύ δε 
αυτών έχουν αποκοπή 3 "φύλλα. Εις την σελ. 120 υπό χρονολογίαν 1801 
’Ιανουάριου 31 σημειούται «Ιδού σημειόνω τά δσα εΐχον παραδοόσει τον 
Κυρ X ' 'άναστάσιν δσον κινητών καί ακινήτων» έκ γροσ. 10.962, εις δέ την 
121 τά εξής: «’Από έτος 1801: ’Ιανουάριου 31: Ίδοΰ σημειώνω οπού τά 
οσα έπαράδωσαν τον κυρ X ”  άναστάσι,ν καί έδούλευσε μέχρι σήμερον, καί 
παραδίδη τον λογαριαζμόν εις τούς μαϊστόρους ήτοι εις τούς 1809 Όκταιβρ: 
2 τόσον έσοδον τε καί έξοδον έφανέρωσεν μέχρι τον οκτώ ετών καθώς φαί
νεται κάτωθεν, καί μετέπειτα παραδίδονται εις τούς νΰν Επιτρόπους δηλ. 
τον κυρ Δημήτρι καί κύο πανούσιν καί X" θεοδωρ ή ν νικολάου, καί κύρ 
άντωνάκιν, διαφύλαξήν τά κάτωθι γεγοαμένα». Αΐ σελ. 122 καί 123 είναι 
άγραφοι. Εις την σελ. 124 άναγινώσκομεν : «1813: ήγοράσθη έν όσπήα τοϋ 
,χ/; Φωτή κολυτόν εις την ’ Εκκλησίαν διαγρ. χιλιάδας : 10.000 : δέκα, καί 
έδόθη ομολογία χρεατστική τής αύτής σοΰμας» καί κατωτέρω «1820 Νοεμ
βρίου 30 : τά όποια γρόσια έπληοοόθησαν εΐς καιρόν εΐς τον X "  Γετοογι : 
καί κυρ άντων: άμεραν. Ιδού λοιπόν ώς φαίνονται εΐς τον κώδικα εΐς φύλ- 
λον 13». Ή  σελ. 125 είναι λευκή. Εΐς τάς σελ. 126 καί 127 αναγράφεται : 
«1851 : «ύγού.στου ι' λογαριασμός τής έν άδριανούπολι εκκλησίας παναγίας 
κολυκαρέας έν τή επιτροποία, των τιμιωτάτων επιτρόπων χ'ώθανασίου στο- 
γιανου καί τζελεμπή βασιλάκι σωτηρίου καί κύρ παναγιότου καί διμητριού 
γαβριήλ καί χ" διμητριου ανδρέου καί τού γραμμαιέως γεωργίου από 1828 
Δεκεμβρίου κ: έως τής άνω Αάτας οπού έδουλεψεν εις καιρού λογαριασμού 
των τούτο το χρέος άφισαν εΐς τού: κατα καιρόν επιτρόπους χ" θανάσις στο- 
γιάνου, καί βασιλάκις σωτηρίου, καί κυρ παναγιότης διμητριου ζαφυράκις 
σακελλαρίου καί χ" διμιτράκι ανδρέου». ΑΪ σελ. 128 — 129 είναι λευκάί, με
ταξύ δ’ αυτών έχουν άφαιρεθή φύλλα άποτελούντα τό ήμισυ καί πλέον τού
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Κώδηκος, Ή  σελ. 130 ύπό χρονολογίαν 1824 δεκεμβρίου 23 αναγράφει πό
σην 300,10 γροσίων, δήθεν εΐ; τούς «κρισχαναλίδες δια ελεημοσύνην». Ή  
σελ. 131 είναι άγραφος. Εις την 132«ν ύπό χρονολογίαν 1824 Νοεμβρίου 
21 αναγράφονται «και δσα έξ αφιερωμάτων «αί άλλων τινών λαμβάνομεν 
κατ’ δνομα», ανιόντα δ’ εις γρόσια 1.286,25. Ή  σελ. 133 είναι άγραφος, 
η δέ 134 υπό χρονολογίαν 1825 ’Ιανουάριου ι' αναγράφει «καί τά δσα συνά
ζονται διά τούς σκλάβους άπό κουτίον», ήτοι γρ. 336,3, καί υπό χρονολο
γίαν 1825 Φευρουαρίου 22 τά έκ στασιδίων έσοδα, ανιόντα εις 983 γρόσια. 
Ή σελ. 135 είναι άγραφος. Εις ιήν σελ. 136 υπό χρονολογίαν 1825 ’Ια
νουάριου ι' καταγράφονται τά δσα λαμβάνονται άπό τούς παγκαριστάς. Ή  
σελ. 137η είναι άγραφος. Άπό σελ. 138— 139 υπό χρονολογίαν 1825 Ι α 
νουάριου 28, σημειοΰνται τά «οσα άπό άφιερόματα καί διάφορα τά λαμβά* 
νομεν κατ’ δνομα», ήτοι γρ. 4.679,13. Αΐ σελ. 140— 151 είναι άγραφοι, ή 
σελ. 152 υπό χρονολογίαν 1822 Νοεμβρίου 26 εΐσπραξιν 265 γρ. άπό στα- 
σίδιον, άπό δέ 153—161 οΰδέν σημειοϋται. Εις την 162αν ύπό χρονολογίαν 

.1824 Φευρουαρίου 10 σημειοΰνται γρ. 1.037,10 εξ αφιερωμάτων.Άπό σελ. 
163—173 ούδέν άναγέγραπται. Εΐς την 174ην ύπό χρονολ. 1824 Αύγου
στου ι σημειοϋται εΐσπραξις 50 γρ. εξ έκποιηθέντων άρνίων, Ή  σελ. 175 
εϊΐ'αι άγραφος, ή 176η ύπό χρονολογ. 1824 ’Ιανουάριου 20 σημείο! γρόσια 
8.934,15 μετρητά ληφ&έντα άπό τό παγκάριον, η δε 177η είναι άγραφος. 
Εΐς την σελ. 178 σημειοΰνται ύπό χρονολ. 1823 Φευρουαρίου 4 γρ. 679,20 
λαμβανόμενα άπό τό κουτίον διά τούς σκλάβους. Ή  , σελ. 179 είναι λευκή. 

-Εΐς την Ι80ην υπό χρονολ. 1823 Ίανουρίου 23 σημειοΰνται «τά δσα γρο
θιά δ ίδωμεν διά τούς σκλάβους διά προσταγής τοΰ δεσπότου καί των Δήμο, 
γερόντων'κατ’ όνομα ώ; φαίνονται», οντα δέ 2.550 γρ. ΓΗ σελ. 181 περιέ
χει λογαριασμόν διαγεγραμμένον. Αΐ σελ. 182, 183,. 185, 187 καί 188 είναι 
άγραφοι, ή 184η ύπό χρονολ, ’Ιανουάριου 1, 20 γρ. άπό στασίδια, ή 186η 
ύπό χρονολ. 1827, ’Ιανουάριου 1, γρ. 2.000 ληφθέντα άπό τό παγκάριον, ή 
5’ 189 λογ)σμούς διαγεγραμμένους. Εΐς την σελ. 190 ύπό χρονολ. 1825 Αύ
γουστου 31 σημειοΰνται «καί τά δσα έδώσαμεν τόν κύρ πετράκι σακελάριον 
καί κύρ γιανάκην ’ Ιακώβ», ανιόντα δ’ εΐς γρ. 932,25.‘Η σελ. 191 περιέχει 
λογαριασμούς διαγραφέντας- Εΐς την σελ. 192 ύπό χρονολ. 1822, Δεκεμ
βρίου 3, σημειοΰνται «καί τά οσα λαμβάνωμεν άπό παγκάρι μετριτά εΐς 
κάσσαν», όντα δέ γρ. 8.554, εις δέ την 193ην λογαριασμός διαχειριστών. 
Εΐς τάς σελ. 194 καί 195 ύπό χρονολ. 1824 μαρτίου 2 σημειοΰνται διάφο
ροι λογαριασμοί. Α! σελ. 196, 197 καί 198 είναι άγραφοι, ή δέ 199η περιέ* 

;χει διαγεγραμμένον μικρόν λογ)σμόν. Εις την σελ. 200 ύπο χρονο?ιογ. 1823 
’̂Ιουλίου 29— 1824 Αύγουστου 10 σημειοΰνται έσοδα έκ στασιδίων, Ή  σελ. 
201 είναι άγραφος. Τά αυτά έσοδα και εΐς την σελ. 202 ύπό χρονολ. 1823 
μαρτίου 11 καί Ιουλίου 23. Ή  σελ. 203 είναι άγραφος, εις δέ την τελευ-

Περί των σώζομενων κωδήκων τής X Μητροπ. 5Αδρ}πόλεως
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ταίαν σελ. 204 υπό χρονολ. 1823 Φευρουαρίου 21,'μαΐου 16 και όκτωβοίο
9 διάφοροι λογαριασμοί.

Κώδηξ W . Ούτος άποτελεΐται εκ σελ. εξήκοντα εξ (66), εσταχωμένος 
φΰλλα εκ ναστόχαρτου, διαστάσεων 0,27X0,24. Εις τό εσώφυλλον αναγρά
φει : «Κώδηξ της Πολιτείας Ρωμαίων Άδριανουπόλεως περιέχων τούς έτη 
σίους τούς τής Δημογεροντίας έκαστου ενιαυτού. Άρχόμενος από του ειους 
1838 ’Απριλίου 20 και λήγων τφ> 1858 Δεκεμβρ-ίου 31». Περιέχει κατά τούτα 
λογαριασμούς εσόδων καί εξόδων τής Δημογεροντίας, θεωρούμενους υπό ίων 
Μητροπολιτών Άδρ)πόλεως Γρηγορίου, Γερασίμου κ. ά. Εις την 9ην σελ. 
ό Άδρ)πόλεως Γεράσιμος υπό χρονολογίαν κ' Οκτωβρίου αωμ (1840) έπι- 
βεβαιοι αποδεικτικόν γράμμα των Ρουφετίων τής πόλεως περί διορισμού 
12μελοϋς Δημογεροντία;. Είναι δέ τά Ρουφέτια, ως αναγράφονται μετά ιών 
ύφ5 έκαστου αυτών άποστελλομένων Δημογερόντων, τά εξής : τών Γουναοά- 
5ων, t(7)v Πακάληδων, τών Τζελέπηδων, τών Κεριστιτζήδων, τών Άπατζή- 
δων, τών Κογιμτζήδων και τών Τεκτόνων.

Εΐς τός σελ. 9 —10 καταχωρίζεται κανονισμός τής 12μελούς Δημογερον
τίας ’) εχων ούτω : « Ό  Άδριανουπόλεως Γεράσιμος έπιβεβαιοϊ. Διά τού .νι· 
ρόντος κοινού ενυπόγραφου ημών Γράμματος δήλον άποκαθίσταται, ότι 
επειδή ή ολομέλεια τής Κοινότητος τών Ρωμαίων Άδριανουπόλεως δι’ ιδιαι
τέρου Κοινού Γράμματος άποκαθίστησιν ημάς πληρεξουσίους διευθυντάς τών 
Κοινών υποθέσεων δΓ έν. ολόκληρον έτος άπό τής σήμερον, κατά συνέπειαν 
και ημείς οΐ υποφαινόμενοι δωδεκαμελής δημογεροντία ύποχρεοτίμεθα επ'ι 
μάρτυρι Θεφ νά διευθυνωμεν καί διοικήσω μεν τό κοινόν επί βάσει τών επο
μένων εξ Άρ&ρων=οιον.

Άρθρον α°ν. Παν ζήτημα Κοινόν ή Ιδιωτικόν βασιζόμενον εμμέσως; ή 
αμέσως επί των Κοινών πραγμάτων, καί πάσα τοιαύτη. διένεξις είναι υπο
κείμενον τών συζητήσεων. Κορυφαίος δέ τής Δωδεκαμελοΰς ημών επιτροπής 
είναι καί θεωρείται δ Σεβαστός ημών ΙΙαιήρ καί Άρχιερεΰς, άνευ τής συγ* 
καταθέσεως τού οποίου κάμμία οποιαδήποτε πράξις ήθελεν είσθαι, δεν είναι 
δεκτέα εΐς τό Κοινόν, καί όταν τά μέρη εις τάς συζητήσεις των ενδιαφέρον- 
ται, ή πλειοψηφία, ήτοι οΐ περισσότεροι έχουν τήν Ίσχύν καί τό κύρος, εάν 
συγκατατεθή μέ αυτούς ή Σεβάσμιό της του.

Άρθρον βον. Άπαξ τής εβδομάδας θέλει γίνεσθαι συνεδρίασής τακτική, 
εις ήν απαιτείται νά συμπαρεδρεάωσιν δλα τά μέλη τής επιτροπής άνππο- 
δράστως, άλλ3 έν ανάγκη κατεπειγοΰση, δΰναιαι έκαστος νά διορίση άντ’ αύ" 
τού οποίον εκ τών συμπαρέδρων ευαρεστείται, έκ τής τακτικής δέ ταυιης

i f

Γ,

1) Δημογεροντία Κοινότητος Φιλιππουπόλεως,’Αρχείο ν Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ- 
Θησαυρού, τόμ. ΙΓ', σ. 61.— Γρηγ. Ιΐ. Εν&νμΙον : Καταστατικόν Δημογεροντίας Δι 
δυμοτείχου, 'Αρχείον Θρσκικοΰ Θησαυρού, τόμ. III', σελ. 209—=221.
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$,ύνεδριάσεως αποκλείεται γενικώς από μικρού έως μεγάλου άλλου τίνος Συνε- 
‘<δ{μασις, η γνωμοδοτησις, και πάσα εξωτερική επιρροή, είμή έν περιπτώσει 
Εκτάκτου συνελευσεως, καθ’ ήν θέλουν συνεδριάζει πάλιν εκείνοι, τους οποίους 

ά μέλη τής Δημογεροντίας συνφδά τφ Σεβαστώ Άρχιερει ήθελαν εκλέξη. 
Άρθρον γον· ’ Επειδή αΐ συζητήσεις είναι ιεραι άποβλέπουσαι τό Κοι- 

?|ον συμφέρον, έκαστος οφείλει νά έπιφυλάττη έχεμυθίαν, πίστιν, ειλικρίνειαν 
§αί προθυμίαν, ελεύθερος ών νά προτείνη μέν τάς ενστάσεις του, οφείλει δέ 

εκφράζηται τούς άπόχοώντας λόγους, νά σαφηνίζη τάς κρίσεις του επί 
3;φν πραγμάτων καί νά ζητή απαθώς την Γνώμην τών συνάδελφων ίου.

’Άρθρον δ°ν. ’ Εάν τις τών ’ Ιδιωτών (τοιουιων θεωρουμένων όλφν εν
έ̂νει έκτος τής δωδεκαμε* _ t ^

|ΙΙΡΐΐΡ!ίρ1ΐ||Ι -*■ »**■ ■
, ' 1 * - ^  ν■ \ >'Ά*

ί:· - ;■ ■■ ;; <ί·νΐν;.υ#»·* ί ^  *ος jtX'

|φΰς επιτροπής) ήόελεν ά- 
[ναφέρη παράπονα Ιδ ιω 
τικά βασιζόμενα επί τών 
[Κοινών πραγμάτων, οφεί
λει ή δώδεκα μελής επι
τροπή είλικρινώ; καί μέ τον 
<πλέον εύγενή τρόπον, νά 
.[εξομάλιση, τήν αναφοράν 
των, ώστε νά τον χαταπεί- 
ση νά γνωρίση τό χρέος 

ί,του. Έν περιπτώσει δέ ά- 
,,πει0είας τό εκτελεστικόν ά- 
ίφοσιοΰται εις τήν τοπικήν 
Έυνεδρίασιν τής *Υψ}]λής 
Πόρτας *).

Άρθρον ε°ν.Έάν τις έκ

Γ *ΐ
**·Μ

Λ . 'PpT.fp W  ' ‘•'«■brf-jA, .-4ΐΛ,̂ ( ς. νΡΐΡΡ.?·'Κ·''
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2. Ή  1η σελίς Κανονισμού Δημογεροντίας 
Άδριανουπόλεως, Κώδηξ Β'.

.τών δώδεκα φωραθή αντι-
- πολιτευόμενος καί άντιφερόμενος είς τά κοινά συμφέροντα, όταν, αυτόν ώς 
Ρ',τοιοϋτον, θεωρήσουν οΐ περισσότεροι μετά τού Σεβαστού Άρχιερέως, ό.τοι*

ούτος αποβάλλεται καί Γράφεται τό όνομά του επί τής Μελαίνης Πλακός 
[ άπηωρημένης από τού Τοίχου τή: οικίας τής Συνεδριάσεως, καί άποκωλύε- 

ται είς to εξής από παν Πολιτικόν δικαίωμα.
’Άρθρον στ°ν. Ή  Πληρεξουσιότης καί ή ’ Ισχύς τής διοδεκαμελοϋς έπι-

- τροπής θέλει διαρκέσει διά ένα ολόκληρον χρόνον από τή: σήμερον.
Αυτά ταΰτα δεχόμεθα άπαντες οί υποφαινόμενοι καί ύποχρεονμεθα επί

μάρτυρι Θεφ νά φυλάξωμεν άπαραμείωτα μέχρι κεραίας. Λ ιό από μέρους 
τής ολομέλεια; τού κοινού έπικυροΰται τό παρόν διά τής κοινής καί πολιτι*

1) Ή ύπογράμμισις τοΰ κειμένου.
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κής τετραμερούς Sqpofxy£δης, την οποίαν σήμερον δια κλήρου λαμβάνουν, 
και εσται υπό ασφαλή φύλαΕιν των ήιιειερων κληοούχων” προσεπικυοοΐίται 
δέ καί διά τής έπιβεβαιοίσεως τοΰ Σεβαστού ημών ΓΙατρός και Άρχιερέο; 
'Αγίου “Αδοιανουπόλεως Κυρίου Κυρίου Γερααίμον ^ εις Ένδειξιν και 
σφάλει αν* δβ εν και υποφαινόμενα.

Έν Άδριανουπόλει τή η 8βρίου φωμΦ 
Έπονται αΐ υπόγραφα ί καί ή Τετραμερής σφραγίς : X" Άντώνης τίμ. 

ιζιρίκης, Δημήτριος Γαβριήλ, Θεόδωρος X" μαιθαίου, X" Άθανασακης 0. 
Κώνστογλους, Παναγιώτης Δημητρίου, Ιωάννης νέσιου σχοινάς, ράσκο; 
κοΰρτη ταββακώφ, βασίλειο; ’Αναστασίου, Γεώργιος καρακότζι, αγγελάκη; 
κάλφας, γεωργάκης χ" παράσχου, νικολάχης δήμου.

Κώδηξ Γ '. Οΰι ος άποτελεϊται εκ σελ. τριακοσίων πεντήκοντά ές (356),

3. Παλαιό τέρα σφραγίς 
Κοινόπητος Άδρ)&τόλετος.

4. Νεωτέρα σφραγίς 
Κοινότητος ,Αδρ)πόλεως.

εσταχωμένοί:, εκ χάρτου ερριγωμενου Έκαστη αυτών έχει (διαστάσεις 0,47Χ 
0,31. Εις την Ιην σελ. εντός πλαισίου φιλοτεχνηιδέντος υπό τοΰ γράψαντος, 
σημειοΰνται. τά εΕής : « Ό  παρών ΚώδηΕ περιέχει σελίδας 372. “Από τής Αης 
μεχοι τής 60ής Σελίδας εμπεριέχονται τά πρακτικά και επίσημα έγγραφα, από 
δέ τής 60ής μέχρι τής τελευταίας σελιδος περιλαμβάνονται οΐ ετήσιοι ισολο
γισμοί τής ίεράς Εκκλησίας τή; Μητροπόλεως και προς ενδειξιν εσφραγίσΟη 
ή παρούσα πραΕις τή σφοαγίδι τής Κοινότητος», Εις την 3ην σελ. ΰπ’ αριθμ· 
πρωτ. 64 καταχωρίζεται γράμμα τοΰ ’Λδριανουπόλεως Νεοφύτου προς τούς 
Επιτρόπου; τής ’ Εκκλησίας τής Μητροπόλεως καί λοιπούς συνενορίιας. Εις 
την 6ην σελ. περιέχεται πίνας σκευοΰν τής Εκκλησίας τής Μητροπόλεως κα- 
ταρτισΑείς κατ’ Απρίλιον τοΰ 1892. Έν συνεχεία υπάρχουν μερίδες λογι
σμών των Έσναφίοπν τής πόλεως, ήτοι εις την σελ. 7 Συντεχνία Καλπακτζί- 
δαη*, εις την σελ. 8 Συντεχνία Τεκτόνων, εις την 9ην Συντεχνία Μπεζάσι*

I) 'Ωσαύτως.
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τΒίΰν, εις την ΙΟην Συντεχνία Άμπιπζίδων *), εις την Ι2ην Συντεχνία Μα
γείρων, εις την 18ην Συντεχνία 'Ιππομυλονάδων, εϊ,ς την 14ην Συντεχνία 
Ρΐβάπουτζίδων, εις την 15ην Συντεχνία Μεταξουργών, εϊς την 16ην Συντεχνία 
^ίερεστιτζίδων, εϊς την 17ην Συντεχνία Ζυθοπωλών (Μποζατζίδων), εις 
|ήν 18ην Συντεχνία Καπνοπωλών, εϊς την 19ην Συντεχνία Γουνάρεων, εις 

3§ϊήν 20ήν Συντεχνία Παντοπωλών (Μπαχάλιδων), εις την 2ΐην Συντεχνία Χαλ- 
^χοπραχτών. ’Από τής σελ. 23 καταχωρίζονται έγγραφα εισαγόμενα τοΰ έτους 
|1892, από δέ της σελ, 29 έγγραφα έξαχθέντα εκ τοΰ γραφείου της Έπιτρο- 
Ηπϊίς ωσαύτως τοΰ 1892. ’Από της σελ. 87—59 ούδέν. άναγέγραπται. 3Από 
#τής σελ- 59 σημειοϋνται διάφοροι λογαριασμοί.
f  Κώδηξ Δ ', επιγραφόμενος «Κατάσηχον Ταμείου Ελέους από 1856 Ία- 
, νουαρίου 1». Εις την Ιην σελ. γράφει «Πρόχειρον Κατάστιχον της ’ Εφορίας 
λ;τοΰ ’ Ελέους, περιέχον από 1ης ’Ιανουάριου 1856 μέ·
|χρι 31 Δεκεμβρίου 1856 και καθεξής. ’Αριθμός Αος».
= Ό  Κώδηξ οΰτος περιέχει σελίδας διακοσίας (200) δια

στάσεων 0,34X0,24, έστπχωμένος. Ή  τελευταία σ. 
φέρει χρονολογίαν 1866 Αύγουστου 7.

Κώδηξ Ε ’ , επιγραφόμενος «Πρακτικά Πρωτο- 
';συγκελίας τοΰ έτους 1882». Άποτελεϊται έκ σελ. 227, 
μετ’ εξωφύλλων. Ό  χάρτης τών φύλλων αύϊοΰ είναι 

C εκ τετραγωνιδίων. Ό  αριθμός τών έν αύιω καταχω- 
' ρισθεισών υποθέσεων αρχείαι από τοΰ 2576 και υπό 

: χρονολογίαν 15 ’ Ιανουάριου 1882 και λήγει μέχρι τοΰ Τεκτόνων Άδρίπόλετος. 
2716 τής 16 Δεκεμβρίου 1883. Τούτο σημαίνει on
υπήρχε προηγουμένως έτερος Κώδηξ προφανώς άπολεσθείς. Εϊς τό τέλος 

I υπάρχει ιδιαιτέρα άρίθμησις από 1 έως.6 ένθα υπάρχει «εύρετήριον τών εν 
f, τφ παρόντι βιβλίων συζυγικών υποθέσεων».
: 1 Κώδηξ ς τ , a ποτελοΰμενος έκ σελ. 192, ών αι από 86 —19.1 ελλείπουν

και έκάστη ιών οποίων έχει διαστάσεις 0,34X0,25. Είναι εσταχωμένος, 
μετ’ εξωφύλλων. Εϊς τάς σελ. 3—4 και ύπ’ άριθ. 1 καί χρονολογίαν 17 Μαρ
τίου 1884 ό Άδριανουπόλεως Νεόφυτος βέβαιοι μαρτυρικήν κατάθεσιν τοΰ 
Κωστή Χρήστου Μαντξανίδου περί ιδιοκτησίας τοΰ X" Γεωργίου Δήμου 
Άλευρά, εϊς δέ την. τελευταίαν σωζομένην σελίδα 84ην ΰπ’ άριθμ. 70 καί 
χρονολογίαν 29)7)1908 βεβαιωτικόν δτι 6 Δημήτριος Γεωργίου τυγχάνει διε- 
ζευγμένος. Εϊς τάς μεταξύ σελίδας περιλαμβάνονται τοιαΰτα. μαρτυρικά, προι
κοσύμφωνα, άγωγαι διαζυγίων, εξοφλητικά, διαθήκαι κλπ.

5. Σφραγίς Ρουψετίου

1 ) Κ .  Μ. * Αποοτολίδον, Τά ’Αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών Ά μ ' 
πατξήδων, Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Γ ”, σ. 145—195.—Τον αντον, Τά αρχεία τοΰ έσνά 
φίου Τεκτόνων, ένδ·’ άνωτ. τόμ. Α', σ. 102—130. Βλ. καί Πολνδ. Παπαχριστοδαν 
λον, Τά έσνάφια, ένθ* άνωτ,, τόμ. ΙΣΤ', σ. 54—75.
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Κώδηξ Ζ ', άποτε?»ουμενος έκ σελίδων 202» εκάστης έχουσης διαστάσει: 
0,58X0,43. Κατά μήκος δυο σελ. και εις το άνω μέρος επιγράφεται ως «Βι· 
βλίον πρακτικών τών συνεδριάσεων της Δημογεροντίας», εν συνεχείς 5*::εί
ναι διηοημένον τυπφ εϊς τάς έξης στήλας : 1) Αυξ. άριθ.,· 2) Μέλη παρόντα,
3) Διάδικοι, 4) 'Υπόθεσις, διαδικασία και άπόφασις, και 5) Παρατηρήσεις, 
Ό  Κώδηξ φέρει εξώφυλλα, τά δέ φύλλα αυτού είναι εοριγωμένα. Etc την 
Ιην σελ. υπό χρονολογίαν 3 Ιανουάριου 1899 περιλαμβάνεται ύπ’ άριθ. 1 
άπόφασις περί άντικαταστάσεως άπαθανόντος μέλους της Δημογεροντίας Γε
ωργίου ϊσαροποΰλου καί αντικατάστασή πέντε αποχωρούν των δημογερόν
των διά συγκλησεως Εκλογικής Συνελευσεως. Εις την σελ. 192 ύπ’ άριθ. 
195 της 31 Δεκεμβρίου 1892 άναγινώσκομεν. «'Η ευλογημένη Συντεχνία τών 
Φραγκοκουντουράδων προσηνεγκε πέντε χρυσά είκοσάφραγκα συνδρομήν ύπέο 
τοΰ Σιναϊτικοΰ Μετοχιού.Έφ' ω ένεκρίθη νά διαβιβαστή αυτή τό άπαιτοΰ- 
μενον ευχαριστήριον πιττάκιον». "Από τής σελ., 194—202 υπάρχει άλφαβη· 
τικόν κατ’ όνομα καί οΰχι έπίθετον ευρετήριον τών έν τω Κοόδηκι δικών καί 
υποθέσεων, με παραπομπήν κατά σελίδα. Εις τό αυτό ευρετήριον καταχωαί- 

' ζονιαι καί ιδιαιτέρως και εν συνεχεία προς τά προηγούμενα διάφοροι μικταί 
υποθέσεις, διάφορα σωματεία καί έπιτροπαί, ών υποθέσεις, έν τφ κάιδηκι 
συνεζητήθησαν καί κατεγράφησαν. Εις δέ τάς μεταξύ σελίδας περιέχονται 
διάφοροι αποφάσεις, ήτοι περί διατροφής, διαζεύξεως, άποτίσεως χρέους» 
κληρονομιάς, συζυγικών διαφορών, άποδόσεως προγαμιαίων δωρεών, μνη- 
στειών, υλικών απαιτήσεων, διαλύσεων αρραβώνων, παραχωρήσεων, συντη- 
ρήσεως, πληρωμής μισθοδοσιών, τραχωμάτων, άποδόσεως προικός, διαχειρί·; 
σεως χρημάτων εκκλησιών, περί τοΰ Ίεροδιακόνου Κυρίλλου, περί κωδωνω* 
κρουσιών, Σχολείων, πλημμύρας καί διανομής έράνιυν, συνεισφορών Συντε· 
χνιών υπέρ τοΰ Σιναϊτικοΰ Μετοχιού κλπ.

Κώδηξ Η' . Οΰτος άριθμηθεις παρ’ ημών φέρει σελίδας 124, διαστά
σεων 0,40X0,30 έσταχοομενος, Αΐ σελ. 1, 2, 20—22, 31—32, 52, 60, 75, 
83 καί 122— 124 είναι άγραφοι.Έκαστη σελίς έκ χάρτου έρριγωμένου φέρει 
διπλήν ερυθράν γραμμήν εΐς τό άνω μέρος, εν συνεχεία δέ 39 γραμμάς κά-: 
τωθι ταυτης. ‘ Η 1η σελ. έχει χρονολ. 30 Μαρτίου 1892 καί καταχοόρισιν ευ
χετηρίου επιστολής ΰπ’ άριθ. 1 τοΰ Άδριανουπόλεως Κυρίλλου προς τον 'Η 
ράκλειας Γερμανόν, Δέρκων Καλλίνικον, Νικομήδειας Φιλόθεον, Κορυτσάς 
Φιλόθεον καί Διδυμοτείχου Μεθόδιον. *Η τελευταία γεγραμμένη σελίς περιέ
χει υπό χρονολ. 13’Οκτωβρίου 1907 επιστολήν τοΰ Άδριανουπόλεως Κυρίλ" 
λου προς τον κ. Άλ· Βρυέννιον, έν ή πρώτος παραπονεΐται ότι συνεπείς 
ΐδρΰσεως τής Μητροπόλεως 40 Εκκλησιών άπεκόπησαν τά έσοδά του. At 
μεταξύ σελ. περιέχουν έπιστολός προς τον Πρόεδρον τής Φιλεκπαιδευτικής 
Αδελφότητος Κων)πόλεως, προς τού; δημογέροντας τών 40.Εκκλησιών, τών 
προκρίτων ’Αδριανουπόλεως, προ; τον Μητροπολίτην αυτών διά βιαιοπρα.
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γΓας Όθωμανών κατά ομογενών, προς τον Διδυμοτείχου Μεθόδιον, προς τον 
Οΐκουμ, Πατριάρχην,  προ; τον Άνδρέαν Συγγρόν, αντίγραφα διαθηκών, 
Πατριαρχικά γράμματα, έν τελεί δέ κατάλογον τών παρά τοΰ βουλγαρικού 
κομιτάτου παθόντων τμήματος 40/ Εκκλησιών 1900— L904 (σελ. 76 8.2), κα* 
τώκασιν τών Ελληνικών Σχολείων % ήτοι Γυμνασίων, ’ Αστικών Σχολών, 
Γραμματοδιδασκαλείων, Παρθεναγωγείων, Διδασκάλων, μαθητών καί έτη- 
σίαν δαπάνην συντηρήσεώς των (σελ. 84—88) εις φράγκα χρυσά. Συνοπτι
κές έχει οΰιω : (Βλ. πίνακα σελ. 286).

Κώδηξ Θ'. Άποτελεΐται έκ σελ. εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων (144), 
εκάστης εχοΰσης διαστάσεις 0,43 X  0,26, μετ’ εξωφύλλων, έκ χάρτου έρρι- 
γωμένου. Φέρει παλαιόθεν επιγραφήν «βιβλίον Γενικών Συνεδριάσεοον πολι
τών 1890— 1922». Εις την 3ην σελ- υπό χρονολογίαν 4 Φεβρουαρ. 1890 
ήμέραν Κυριακήν υπό τήν προεδρείαν τοΰ προσηγουμένου Βασιλείου Λαυ- 
ρεώτου, επιτρόπου τοΰ Μητροπολίτου ’ Αδριανουπόλεως Κυρίλλου, καταχω
ρίζεται συνεδρίασις περί εκλογής τοΰ ήμίσεος προσωπικού τής Δημογερον
τίας εις άντικατάστασιν άποχωροι>ντων δημογερόντων, ληξάσης τής θητείας 
των. Εις τήν 4ην σελ. υπό χρονολογίαν 8 Απριλίου 1890 καί υπό τήν προ
εδρείαν τοΰ Μητροπολίτου Κυρίλλου καταχωρίζεται συνεδρίασις συγκληθεΐσα 
ποός έπικύρωσιν τοΰ έγκριθέντος Κανονισμού λειτουργίας τών Σχολείων. 
Εις τήν 5ην σελ. συνεδρίασις τής 6)5)1890 υπό τήν προεδρείαν τοΰ αΰνοΰ 
Κυρίλλου, περί εκλογής 4 μελών Δημογεροντίας εις άντικατάστασιν άποχω- 
ρυυντων. Εις'τήν σελ. 6, συνεδρίασις τής 9)9)1890 υπό τήν προεδρείαν τοΰ 
Πρωτοσυγγέλλου Κων)τ,ίνου, περί εκλογής Ταμ ίου τής Εφορίας Έκπαιδευ- 
σεως. Εις τήν σελ. 7 συνεδρίασις τής 30)9)1890 υπό τήν προεδρείαν τοΰ 
αΰτοΰ Κων)τίνου περί εκλογής ωσαύτως τοΰ ειρημενού ταμίου. Εις τήν σελ. 
9 συνεδρίασις τής 13)1)1891 υπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου Κυρίλ

λου ωσαύτως περί εκλογής Ταμίου. Εις τήν σελ. 10 συνεδρίασις τής 27)1)1891 
περί εκλογής νέων μελών Δημογεροντίας επί λήξει θητείας. Εϊς τήν σελ. 12 
συνεδρίασις τής 5)5)1891, περί εκλογής νέων μελών τής Εφορίας Έκπαι- 
'δεΰσεως. Εις τήν σελ. 15, συνεδρίασις τής 12)1)1892 υπό τήν προεδρείαν 
-'τοΰ αχιτοΰ Κυρίλλου, περί εκλογής τοΰ ήμίσεος προσωπικού τής Λημογερον- 1

1) Κ , Γ. Κονρτίδου, Τά γράμματα είς Άδριανοόπολιν επί Τουρκοκρατίας, Άρ- 
' χεΐον Θρ. Θησαυροΰ τόμ. Στ', σελ. 113—131. — Μ, Άδαμαντιάδου, Κατάστασις τών 
'Ελληνικών έν Θράκη Σχολείων κατά τάς άρχάς τής παρούσης έκατονταετηριδος, Άρ- 
χείον Θρ. Θησαυροΰ, τόμ. ΣΤ', σελ, 132—-141.—Στάμ. Ψ̂ άλτον, 'Η Θράκη καί ή 8 υ· 
ναμις τοΰ έν αυτή ελληνικού στοιχείου. — Τρ. ΕναγγεΧίδου, Τά Σχολεία Θράκης επι 
Τουρκοκρατίας, Θρακικά, τ. Γ' παρ., σελ, 50— 83 καί τόμ. Δ', σελ. 36 ί—368.—Γ. Κων- 
αταντινίδου, Τά εκπαιδευτήρια καί τά Σωματεία Άδριανουπόλεως, Θρακικά, τόμ. 
ΙΘ', σ. 39— Π .— Εναγ. Σαβράμη, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών Σχολείων τής Θρά
κης, Θρακικά, τόμ. Ζ', σ. 144— 152.
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ϊίας. Σελ. 17 σύνεδρίασις τής 10)5)1892 υπό τήν προεδρείαν τοΰ αΰτοΰ Κυ- 
'!; ρ'άλον, περί εκλογής Τα μ ίου τής Εφορίας και 4 μελών αυτής. Σελ. 18 συ* 
ΙΙΡίδρίασις τής 10)1)1893 υπό τήν προεδρείαν του αΰτοΰ, περί εκλογής νέων 
; Δημογερόντων. Σελ. 20, σύνεδρίασις τής 9)5)1893 υπό τήν προεδρείαν τοΰ 

Γίρωτοσυγγέλλου Κων)τίνου, περί εκλογής 4 νέων μελών τής Εφορίας. Σελ. 
®|1, σύνεδρίασις τής 26)1)1894 υπό τήν προεδρείαν του Μητρ)του Κυρίλλου, 

περί εκλογής τοΰ ήμίσεος προσωπικού τής Δημογεροντίας. Σελ. 23, συνεδρία
σή τής 8)5)1894 υπό τήν προεδρείαν τοΰ αΰτοΰ Κυρίλλου, περί εκλογής 4

■ νέων μελών τής Εφορίας. Σελ, 25, σύνεδρίασις τής 22)1)1895, περί αντί' 
καταστάσεως τοΰ ήμίσεος προσωπικοΰ τής Δημογεροντίας. Σελ. 27, συνε-

; δρίασις τής 26)2)1895 υπό τήν προεδρείαν τοΰ αΰτοΰ, περί αντικαταστασεως 
■1 μελών τής Εφορίας. Σελ. 31, σύνεδρίασις τής 26)5)1.895 υπό τήν προε-

■ δρείαν τοΰ κυρ Διονυσίου Λαυ'ρεώτου, περί έπιψηφίσεισς τοΰ σχεδίου έπι- 
σκευής τοΰ Γυμνασίου, ύποστάντος βλάβην έκ τοΰ σεισμοΰ. Σελ. 32—33, 
άντίγραφον έκθέσεως τοΰ Άρχιτέκτονος Πατρόκλου Καμπανάκη μετά προϋ-

§|πολογισμοΰ δαπάνης, άπαιτουμένης προς επισκευήν τοΰ Γυμνασίου. Σελ. 35, 
σύνεδρίασις τής 28)1)1896 υπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου Κυρίλλου,

■ περί εκλογής νέων Δημογερόντων εις άνπκατάστασιν των παραιτηθέντων δώ
δεκα. Σελ. 37, σύνεδρίασις τής 15)5)1896 υπό τήν προεδρείαν τοΰ αΰτοΰ, 
περί εκλογής 5 νέων μελών Εφορίας. Σελ. 39, σύνεδρίασις τής 12)1)1897

, ■ υπό τήν προεδρείαν τοΰ αΰτοΰ, περί εκλογής 6 μελών τής Δημογεροντίας.
Είς τήν σελ, $1—45 καταχωρίζεται ό Κανονισμός τής Κεντρικής Εφορίας 

1 τής έν Άδριανουπόλει Ελληνικής Έκπαιδεΰσεοχ. Σελ. 46, σύνεδρίασις τής 
11)5)1897 υπό τήν προεδρείαν τοΰ αΰτοΰ Κυρίλλου, περί αντικαταστασεως 
4 μελών τής Κεντρικής Εφορίας. Σελ. 57, σύνεδρίασις τής 18)5)1899 περί 
εκλογής Δημογερόντων. Εις τήν σελ. 73—79 καταχωρίζεται Κανονισμός τής 
Δημογεροντίας τής εν Άδριανουπόλει Ελληνικής Κοινότητος. Όμοίως από 
σελ. 80-97 καταχωρίζονται συνεδριάσεις τής 6)5)1906, 21)5) 1906,'14) 1)1907, 
6)5)1907, 4)5)1908, περί αντικαταστασεως μελών τής Δημογεροντίας καί 
Εφορίας. Σελ. 97, σύνεδρίασις τής 11)1)1908, υπό τήν προεδρείαν τοΰ 

ψ Μητροπολίτου Καλλινίκου, περί εκλογής Δημογεροντίας. 'Ωσαύτως ή συνε- 
δρίασις τής 5)7)1909 περί εκλογής Ταμίου Κεντρικής Εφορίας. Σελ. 105 

\ΐ σύνεδρίασις τής 16)1)1911 υπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου Πολυκάρ- 
| που, περί αντικαταστασεως 7 μελών τής Δημογεροντίας. Έν συνεχείφ εις 
§\ τήν συνεδρίασιν της 8)5)1911, περί αντικαταστασεως άποχωροΰντων Λημο
Γ- γερόντων. Σύνεδρίασις ,τής 26)7)1911 περί άνεγέρσεως νέου Κοινοτικού 01- 

κοτροφείου. 'Ωσαύτως συνεδριάσεις τής 12)5)1912, 12)5)1913, 16)5)1914 
λ ’18)5)1914, 24)10)1918, 3)2)1919, περί αντικαταστασεως μελών Δήμο γέρον. 
5 τίας και Εφορίας. Σύνεδρίασις τής 28)10)1919, περί βελτιώσεως τής "θέ. 
| σεως τών διδασκάλων από οικονομικής άπόψεως. Εις τήν τελευτάίαν 6έ σε-

Ilrijt, tftv σωϊομενίον κωδηκων της Ί. Μητροπ. Άδρίπόλεως
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λίδα ή συνεδρίασις τής 19)1)1920 περί εκλογής νέων Δημογεροντών.
Κώδηξ I ' .  Άποτελεΐται έκ σελ· τριακοσίων έννενήκοντα πέντε (31 

. φερουοών έντυπον τήν άρίθμησιν, έκαστης αυτών έχούσης διαστάσεις” 
0,60 X  0,43. Είναι έσταχωμένος, άλλ’ ελλείπει τα τελευταΐον κάλυμμα. Τάί 
φύλλα αυτού είναι έρριγωμένα. Ελλείπουν αί σελίδες 1—2, Είς τήν έπομΙ̂  
νην σελίδα, εις τήν ά'νιο γραμμήν καί καί)·’ δλον τό μήκος αυτής, επιγράφε
ται : «1893. Πρακτικά των Συνεδριάσεων τής Δημογεροντίας καί του Έκ*· 
κλη σι αστικοί) Δικαστηρίου». Έκαστη σελίς είναι δ τηρημένη διά καθέτων 
ερυθρών γραμμών, είς τάς εξής στήλας : 1) Ημερομηνία καί Μέλη παρόνταρΑ 
2) Διάδίκοι ή ενδιαφερόμενοι, 3) 'Υπόθεσις, διαδικασία καί άπόφασις, 4) 
Παρατηρήσεις. 'Η σελ. 2 φέρει χρονολογίαν 15 5Ιανουάριου 1893, ή δέ τε~ 
λευταία 16 Αύγούσεου 1909. ’Από τής σελ. 393 έως 394 περιέχονται είς 4J 
στήλας αλφαβητικούς τά ονόματα καί επώνυμα των ατόμων, ών έξεδικάσθη·' 
σαν υποθέσεις, ώς καί παραπομπή κατά σελίδας.

Κώδηξ ΙΑ ', Άποτελεΐται εκ σελίδων διακοσίων δγδοήκοντα έξ (286), 
έκάστης έχούσης διαστάσεις 0,34 X 0,25, μετ’ εξωφύλλων, εκ χάρτου ερρι- 
γωμένου. Αί σελ. 255—286 είναι άγραφοι. Φέρει δ’ έκπαλαι τήν επιγρα
φήν : «Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Πνευματικού Δικαστηρίου». Τό 
πρώτον των έν λόγιο πρακτικών υπό χρονολογίαν 18 Απριλίου 1895, περιέ
χει διορισμόν των μελών του Πνευματικού Δικαστηρίου, τό δέ τελευταΐον 
ύπ’ άριθ, 65 καί ανευ χρονολογίας, εκ τών προηγουμένιον δέ χρονολογούμε- 
νον από Δεκεμβρίου 1900, περιέχει διαλυτήριον άρραβέονος, φέρον τάς υπο- 
γραφάς : Ό  Πρωτοσύγκελλος Στέφανος—Οίκον, πα" Γ ω " —Σακελλ. Παπαγ- 
γελής παπ" Θεοδόσιος— Τερομνήμων Χρ. ΓΙασκαλίδης. Συζητηθεΐσαι υπο
θέσεις τού έτους 1895 έβδομήκοντα τρεις (73), τού έτους 1896 έννενήκοντα 
επτά (97), τού έτους 1897 έννενήκοντα (90), τού 1898 δγδοήκοντα (80), τού 
3899 είκοσι πέντε (25), τού 1900 εξήκοντα πέντε (65).

Κώδηξ Ι Β ' . Άριθμηθείς παρ’ ήμών εύρέθη περιέχων σελίδας εκατόν 
δγδοήκοντα (180), διαστάσεων 0,45X9,27. At σελ. 1—38 είναι κατεστραμ
μένα ι κατά τήν δεξιάν πλευράν. Είναι έσταχωμένος, άλλ’ ελλείπει τύ κάτω 
έξώφυλλον. Έκ τής 1ης σελ. φαίνεται οτι είναι Κοίδηξ τού έν Άδριανουπό- 
λει Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Ή  σελ, 1;—2 φέρει χρονολογίαν 
7 Μαρτίου 1899, ή δέ 111η 28 Αύγουστου 1907. ’Από τής σελ. 132 ούδέν 
πλέον άναφέρεται. £0  χάρτης είναι έρριγωμένος.

Κώδηξ ΙΓ\  Έκ σελίδων διακοσίων τριάκοττα εννέα (239), διαστάσεων: 
0,41X0,29. Αί σελ. 213 μέχρι τέλους είναι άγραφοι. eO χάρτης είναι έρρι-: 
γωμένος, 6 δέ Κώδηξ φέρει εξώφυλλα. Πρόκειται περί Κώδηκος πρακτικών-. 
Πνευματικού Δικαστηρίου. Το εν σελ. 2 πρώτον πρακτικόν φέρει ημερομη
νίαν 9 Ίανουαρίου 1901, τό δέ τελευταΐον 16 Δεκεμβρίου 1903, ύπογραφο- 
μένων τών Σ. Παπα ’Άγγελος, Ιωακείμ ΙΙαπανδρέου, Αρχιμανδρίτης,
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^ΐίευοφύλαξ Παπά Γεοόργιος. At δέ περιλαμβανόμεναι υποθέσεις είναι τοΰ 
ί%ους 1901 δγδοήκοντα τρεις. (83), τοΰ 1902 έβδομήκοντα εξ (76), και του 

ϊ εξήκοντα (60).
Κώδηξ ΙΔ’ . Άποτελεΐται έκ σελίδων εκατόν έννενήκοντα τεσσάρων (194) 

ερουσών έντυπον άρίθμησιν, διαστάσεων 0,56X0,41, έκ χάρτου λευκοΰ 
εξωφύλλων, διηθημένων καθέτως εις τάς έξης στήλας : 1) Αίίξων Άριθ.,

I) Ημερομηνία και μέλη παρόντα, 3) Διάδικοι ή ’ Ενδιαφερόμενοι, 4) Υ πό
δεσις, Διαδικασία και Άπόφασις, και 5) Παρατηρήσεις." Έπι τοΰ έξωφΰλ- 

*υ υπάρχει παλαιά επιγραφή «Βιβλίον Πρακτικών των Συνεδριάσεων τής 
ήμογεροντίας». Εις τήν 2αν σελ· υπό χρονολογίαν 30 Αύγουστου 1902 και 

Μίξ. άριθ. 191 καταχωρίζεται πράξις περί διαφόρων λογαριασμών Έπιτρο- 
-0ής Ελέους κατά Μάρτιον τοΰ 1894, είς δέ τήν σελ. 172, ύπ’ αΰξ. άριθ. 193 
!|#αί χρονολογίαν 17 Δεκεμβρίου 1904 περί λήξεως τών εργασιών τής Δημογε- 
Άάντίας. Είς τάς μεταξύ σελίδας περιλαμβάνονται αποφάσεις περί Τα μ ίου τής 

κ?ιησίας τής Ζωοδόχου Πηγής, περί Εθνικών Φιλανθριοπικών Καταστη* 
άτων, περί επιτροπής τοΰ Προφήτου Ήλιου, περί διαθήκης τοΰ/Ανδρέου 
ίάυρίδου, περί Τ. Μονής Λαμποΰς ]), περί τής εκκλησίας τών Άγιων Ά - 
οστόλων, περί τοΰ Ταμείου Ελέους, περί παθόντωνεκ πυρκαϊάς, περί Κεν

τρικής Εφορείας, περί ληξιαρχικών πράξεων, περί δημοσιευμάτων τής εφη
μερίδας «"Εβρος»., περί τοΰ Ταμίου τής Δημογεροντίας, περί Επιτροπής δια* 

||(ωμής Στρατιωτικού Φόρου, περί Σχολής Κιγικίου, περί τής εκκλησίας Ίω- 
Ιήάννου Προδρόμου, περί ζητήματος Κοινότητος Καράγατσίου, περί Έφοροε- 
Επιτροπής Καραγατσίου, περί Παρθεναγωγείου Γιλδιριμίου κλπ.

Κώδηξ ΙΕ '. ’Αποτελεΐται έκ φύλ. 200, ών τά από 155 έως 168 είναι 
άγραφα. ’Έχει διαστάσεις 0,58 X 0,40 μετ’ εξωφύλλων, έκ φύλλων λευκών, 
ίεπιγραφό μένος τύπφ είς τό άνω μέρος καί κατά μήκος δύο σελίδων ΙΙΡΩ* 
,ΙΤΟΚΟΛΛΟΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ καί χωρισμέ

νος είς τάς κάτωθι στήλας : 1) Αΰξων Άριθ., 2) Χρονολογία εισερχομένων 
Γ|έγγράφο)ν, 3) Χρονολογία, παραλαβής, 4) δ Έπιστέλλοϊν, 5) Τόπος έκδό- 
ί/σεως, 6) Προς δν διευθύνεται, 7) Περιεχόμενον ή περίληψις εισερχομένων,

8) ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, 9) Περιεχόμενον ή περίληψή έξερχομέ- 
'/νων εγγράφων, 1.0) Χρονολογία έξερχομένων εγγράφων, 11) προς ον διευθύ- 
Γνεται >«η 12) Χρονολογία διεκπεραίώσεως. Εΐς τό α' φύλλον τό είσερχόμενον 
ί.;έγγραφον υπό χρονολογίαν 9 ’ Ιανουάριου 1904 είναι τό παρά τοΰ Προέδρου 

της ’Επιτροπής Κηροποιείου πρός τον Μητροπολίτην Άδριανουπόλεως, δι’ 
οΰ παρακαλουνται δ Μητροπολίτης καί ή Δημογεροντία νά διατάξουν, ποΰ

■§ ■ 1} Ά δ .  3Αδαμάντιον, Ή  παρά τήν Άδριανούπολιν μονή τής Λαμποΰς, Θρα·
", κικά, τόμ. Β', σελ. 251—252,—Γεωργ. Ίακ. Λαμττουσιάδου, Περί τής Μονής Λαμ· 
ς ποΰς, Θραχικά, τόμ. Α·', σ, 290—298.

I I  , 19 .
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πρέπει νά κατατεθούν τά χρήματα εξ εισπράξεων τού Κηροποιείου. Τό 
χόμενον έγγραφον τοΰ αΰτοΰ φύλλου ύπ5 αΰξ. άριθ. 1 καί χρονολογίαν 
’ Ιανουάριου 1904, απευθύνεται προς τον Γεώργιον Στρόλλαν εις Όρτάκι 
παρακινούμενοι· ν’ «ποστείλη τό ένοίκιον της 'I. Μονής Λαμπούς. ’Από τ 
φύλλου 168 κ. ε. καταχωρίζονται άγωγαί άρμοδιότητος τοΰ Πνευμαηχ 
Δικαστηρίου. Πρώτη καταχωρίζεται ύ>π’ αΰξ. άριτθ, 65 καί χρονολογίαν 
Σεπτεμβρίου 1910 ή αγωγή τής εκ Φιλιππουπόλεως Μαριάνθης Σπασίδά 
κατά Βασιλείου Μήτσαινα έξ Άδριανουπόλεως περί άκυρώσεως τοΰ μετ 
αυτών γάμου. Τοιαΰται υποθέσεις καταχωρίζονται μέχρι τής 6ης Ίουλί 
1915. Μετά ταΰτα ό Κώδηξ χρησιμοποιείται καί πάλιν ώς πρωτοκολλον j 
σερχομένων καί έξέρχομένων εγγράφων. Τό τελευταΐον φύλλον υπό χρονολά 
γίαν 28 Δεκεμβρίου 1920, περιέχει αΐτησιν Βασιλικής Κωνσταντινίδου, κα· 
τοίκου Όρτακίου, περί διαζεύξεως από τοΰ συζύγου της Β·.' Παπαδοπούλαν

Κώδηξ 1 S T  ΟυτοΓ έχει σελ. τετρακοσίας έξ (406), διαστάσεων 0,41 X 
0,29, εκ λευκοϋ χάρτου. Περιέχει αποφάσεις τοΰ Πνευματικού Δικαστηρίου 
Ή  προότη τούτων φέρει αριθμόν 1 και χρονολογίαν 13 ’ Ιανουάριου 1904, ή 
δέ τελευταία τής σελ. 406 αριθμόν 3 καί χρονολογίαν 17 Μαΐου 1911. Τό 
1904 περιέχει συνεδριάσεις 84, τό 1905 συνεδριάσεις 78, τό 1906 συνέδριά 
σεις 105, to 1907 συνεδρ. 70, τό 1908 συνεδρ. 105, τό 1909 συνεδρ. 76, τό.; 
1910 συνεδρ. 40 καί τό 1911 συνεδρ. 15.

Κώδηξ ΙΖ \  Άποτελεΐται έκ σελ. τριακοσίων έννενήκοντα οκτώ (398), 
διαστάσεων 0,57X0,40, εσταχωμένος μετ’ εξωφύλλων. Είς την άνω γραμμήν 
επιγράφεται «Βιβλίον Πρακτικών τών Συνεδριάσεων τής Δημογεροντίας», 
τυπω δ’ είναι διηρη μένος κατά στήλας καθέτους. Εις την 2αν σελ. ύπ’ αΰξ. 
άριθ. 1 καί χρονολογίαν 14 ’Ιανουάριου 1905 καταχωρίζεται τό υπ’ άριθ.; 
πρωτ· 232 καί χρονολογίαν 12)1)1905 γράμμα τής Συντεχνίας Έμποροπάν* 
τοπωλών περί διορισμού επιτρόπου εις την εκκλησίαν τής Μητροπόλεως τοΰ 
μέλους αυτών Άθαν. Άποστολίδου. Εις δέ την σελ. 398 ύπ’ αΰξ. άριθ. 100 
καί χρονολογίαν 26 Μαρτίου 1910 άπόφασιν περί οικίας τοΰ ίερέως τής εκ
κλησίας τής Μητροπόλεως. Αί μεταξύ σελίδες περιέχουν αποφάσεις περί ένοι·; 
κιάσεως τοΰ εργαστηρίου τής Δημογεροντίας, περί σφραγίδος αυτής, περί Τα* 
μίου αυτής, πέρΐ επιτρόπων τών εκκλησιών Μητροπόλεως και 'Αγ. Γεωργίου, 
περί Έφοροεπιτροπής Καραγατσίού, περί τής Συντεχνίας Παντοπωλών Κ«· 
ραγατσίου, περί συγχωνεύσεως τοΰ Πνευματικού μετά τού Μικτού Δικαστη
ρίου, περί κληροδοτήματος Μαριγοΰς Καπνά, περί επιτροπής Σχολής Κιγι* 
κίου, ως καί περί άλλων ιδιωτικών καί κοινών υποθέσεων.

Κώδηξ ΙΗ '. Οΰτος άριθμηθείς παρ’ ημών εΰρέθη έχων σελίδας εκα
τόν έννενήκοντα έξ (196) διαστάσεων 0,36X0,24; μετ’ εξοχριίλλων, έκ χάρ
του έρριγωμένου, περιέχει δέ συνεδρίας τοΰ εν Άδρ)πόλει Εκκλησιαστικού 
δικαστηρίου. Εις τάς σελ. 1—3 καταχωρίζεται ή ύπ’ άριθ. 1 καί χρονολο·
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ν-11 Νοεμβρίου 1908 συνεδρία, ύπογραφομένη υπό τοΰ Μητροπολίτου 
λλινίκου ώς Προέδρου καί τών μελών Οίκον. ’Αντωνίου. Σ. Παπά Άγ- 
όυ, 'ϊερομνήμονος παπά Χρήστου, Παπά Κων)τίνου και τοΰ Γραμματέως 
Κωνσταντινίδου, εις δέ τάς σελ. 190—195 ή τελευταία συνεδρία υπό χρο

νολογίαν 16 Αύγουστου 1922 ημέραν Τρίτην.
Κώδηξ ΙΘ '. Άποτελεΐται έκ σελ. εκατόν εξήκοντα τεσσάρων, διαστα

τόν.0,34X0,26. ’Έκπαλαι επιγράφεται «Βιβλιον προχείρων Πρακτικών 
?ήμογεροντίας 1900— 1911». Εις τήν 3ην σελ. περιέχει συνεδρίασιν υπό 
Ιόνολογίαν 22 ’ Ιανουάριου 1910, εΐς δέ τήν 163ην διά μολυβιού άπόφασιν 
£ΐ τοΰ γλωσσικού ζητήματος, ύπεοαμυνομένην τής καθαρευούσης, περί τών 
Μων τοΰ πρώην Άδρ)πόλεως Κυρίλλου και περί τής επιτροπής Ίλδιρι- 
ήυ. Εις τήν 3ην σελ. περιέχεται προσφώνησις τοΰ Μητροπολίτου Καλλι- 
κου προς τούς Δημογέροντας καί έκφρασΐς ευχαριστιών προς τους έξ αΰ- 
γ άποχωροΰντας. Εις τάς μεταξύ σελίδας περιέχονται αποφάσεις περί 
;ξ *Γ. Μονής Λαμπους, περί Σιναϊτικοϋ οικοπέδου, περί κοινοτικών Δεμιρ- 
Μου, περί τής τών Άμπατζίδων Συντεχνίας, περί τοΰ Θρησκευτικοί Συλ- 
γου « ’Ορθοδοξία», περί οικοπέδου τής εκκλησίας Παναγίας εις Ταχτα- 
αλέ, περί δανείου τής Κεντρικής Εφορείας, περί τής τών Μπασματζίδων 
ώντεχνίας, περί Φιλεκπαιδευτικοί Συλλόγου, περί τής τών Καπήλων καί 

ιοιών Συντεχνίας, περί επιτροπής Κιγι,κίου καί Προδρόμου, περί Παρ
θεναγωγείου καί κωδωνωστασίου Ίλδιριμίου, συγκρότησις συλλαλητηρίου 
ρί"Κρήτης, περί Φιρμανίου στρατολογίας, περί υποδοχής τοΰ Μη.ταοπολί- 

ον Πολυκάρπου, διαθήκαι κλπ,
, Κώδηξ Κ', Ούτος άποτελεΐται έκ σελίδων τετρακοσίων δύο (402), μετ’ 

ωφΰλλων, διαστάσεων 0,50X0,34, εκ χάρτου λευκού. ’ Επί τοΰ εξωφύλλου 
«γράφει : «Πρακτικά Δημογεροντίας από 80ής Μαρτίου 1910 μέχρι 23 
αρτίου 1918». Εΐς τήν Ιην σελ. ύπ’ αΰξ. άριθμ. 101 καί χρονολογίαν 30 
αρτίου 1910 καί υπό τήν πρόεδρείαν τοΰ Άδρ)πόλεως Καλλινίκου κατα- 

ωρίζονται γνώμαι καί σκέψεις τής εκτάκτους προσκληθείσης συνεδριάσεως 
■ς: Δημογεροντίας επί δυο σχεδίων Κανονισμοί τών Σχολείων, αποφάσιζε- 

5’ δπως έκαστον μέλος παραλάβη άντίγραφον τών έν λόγφ σχεδίων καί 
ποβάλη γραπτώς τάς παρατηρήσεις του. Εις τήν σελ. 401 καταχωρίζεται ή 
υνεδρίασις τής 23 Μαρτίου 1908 άπασχοληθεΐσα περί τών κτημάτων τοΰ 
ϊ, Καλλιβούλου έν Σαράτς Χανέ, υπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου Πο- 
υκάρπου. Εις τάς μεταξύ σελίδας περιλαμβάνονται συνεδριάσεις περί Η. Μο- 

Λαμποίς, περί ’Επιτροπής Ταιορέκ-κιοϊ, περί διαθήκης τοΰ X "  ΙΙανα- 
γιώτου Πασχάλογλου, περί παραθέσεως γεύματος εΐς ομογενείς στρατ κότας, 
περί Συντακτικής επιτροπής Κανονισμοί, περί Φιρμανίου Στρατολογίας, περί 
δανείου τής Έκπ. ’ Εφορείας, περί άκυρώσεως διαθήκης, περί διορισμοί 

, επιτροπών, περί επιτροπής Χαφσάς, περί επιδόματος πυροσβεστών, περί

tat

νης
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εκκλησίας 'Αγ. Νικολάου, περί πυρκαϊάς της 12 Αύγουστου 19.14 χλπ, 
Κώδηξ 2ΓΑ'.Άποτελεΐται εκ σελ. εκατόν πεντήκοντα οκτώ (158), μέΐ 

εξωφύλλων, έκ χάρτου ερριγωμενόυ, διαστάσεων 0,40X0,28. ’Επί τού ΙξωΙ 
φύλλου αναγράφονται δι9 ερυθρας μελάνης τά κάτωθι : «Πρακτικά Δημογι 
ροντίας από 6 ’Απριλίου 1918—7 Φεβρουάριου 1920». Εις την 3ην σελίδι 
καταχωρίζεται υπό χρονολογίαν 6 ’Απριλίου 1918 συνεδρίασις γενομένη ΰπφ| 
την πρόεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου Πολυκάρπου και άπασχοληθεΐσα με τήν ; 
άθλίαν κατάστασιν τής ορφανής Άνθούλας Κωνσταντίνου. Εις τάς σελίδας 
119—122 περιλαμβάνεται συνεδρίασις τής 7 Φεβρουάριου 1920 υπό τήι 
προεδρείαν τοΰ αΰτοΰ, περί λειτουργίας τοΰ γραφείου τής Δημογεροντίας  ̂
Αί σελ. 112— 158 είναι άγραφοι. Εις δέ τάς μεταξύ περιλαμβάνονται άπο- ’ 
φάσεις περί διαθήκης Θεοδ. Μαρασγίδου, περί βοηθημάτων εις ιερείς, περ| . 
ορφανών Γρηγοριάδου, περί διαθήκης Άντ. Καϊμακτσή, περί τής των έμπο- 
ροπαντοπωλών Συντεχνίας, περί λογιστικών βιβλίων εκκλησιών, περί δημο
πρασίας κτημάτων, περί ’ Επιτροπής έκθετων, περί λογ)σμού εκκλησιών Τα
ξιαρχών καί 'Αγ.’Αποστόλου, περί όμοιου Οικοτροφείου Άρρένων, περί ισο
λογισμού Κηροποιείου, περί παραιτήσεως Δημογερόντων, περί δωρεών Δημη* ;4 
τρίου Αύγερίδου, περί μνημοσύνου υπέρ τών προμάχων τής Ελευθερίας, περί\| 
σχεδίου αιτήσεων άποζημιοοσεως, περί Ελληνικού Συνδέσμου Συντεχνιών, 
περί εγκαινίων αποστολής Ερυθρού Σταυρού, περί Κυριακής τχργίας, περί 
εορτασμού 25ης Μαρτίου, περί επιτύμβιου πλακός Ίλδιριμίου, περί επιδό
ματος Μητροπολίτου κλπ.

Κώδ*ηξ ΚΒ',Άριθμηθείς παρ’ ημών φέρει σελίδας εκατόν εννενήκοντα-4 
δυο (192), μετ’ έξωφυλλτον, έσταχωμένος, διαστάσεων 0,33X 0,21 .’Αναγρά
φεται ώς «Δημογεροντίας Βιβλίον πρόχειρον. Πρακτικών από 23 ’Οκτωβρίου ’4 
1920— 10)1)1922».

Κώδηξ ΑΠ'.Έκ σελίδων άνευ αριθμών, διαστάσεων 0,33X0,23, έστα* ; 
χωμένος, μετ’ εξωφύλλων. Είναι ωσαύτως πρόχειρον βιβλίον Πρακτικών Δη
μογεροντίας από 14 Μα'ίου 1921 μέχρι 17 ’ Ιουλίου 1925. ΠλεΤστα τών έν 
λόγφ πρακτικών έχουν γραφή διά μολυβιού.

Κώδηξ ΚΔ' .Άριθμηθείς παρ’ ημών, έχει σελ. όγδοήκοντα οκτώ (88), 
έσταχωμένος, μετ’ εξωφύλλων, διαστάσεων 0,36X0,24. Μεταξύ τών σελ. 86 
καί 87 έχουν άφαιρεθή πολλά φύλλα. Άποτελείται έκ χάρτου καντριγέ. Πε
ριέχει δέ συνεδρίας τού έν Άδρ)πόλει Μικτού’Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. 
Εις τάς σελ. 3—4 καταχωρίζεται ή πρώτη συνεδρία υπό χρονολ. 20 Μαΐου 
1911, εις δέ τάς σελ. 84—86 ύπό χρονολογίαν 3 ’Ιουνίου 1922 άπόφασιν 
περί υιοθεσίας. Πολλαΐ τών αποφάσεων φέρουν έπικυρωσιν τού Άδριανου- 
πόλεως Πολυκάρπου.

Κώδηξ ΚΕ .ΆποτελεΤται έκ σελίδων τριακοσίων (300), έσταχο)μένος, 
μετ’ εξωφύλλων, διαστάσεων 0^31Χ0,24> έκ χάρτου ερριγωμενόυ, ΙΙεριέ-
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ι· συνεδρίας τον Μικτού ’Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Εις τάς σελ. 8—4 
ταχωρίζεται ή πρώτη συνεδρία υπό χρονολ, 2 4 ’ Απριλίου 1921, εις δέ την 
λευταίαν σελίδα ή συνεδρία τής 4ης ’ Ιουλίου 1925. Πολλά! τών συνεδριών 
ΰτων είναι γεγραμμιέναι διά μολυβίου,

Κώδη| ΚΣΤ'. Άποτελεΐται εκ σελίδων εκατόν τριάκοντα τεσσάρων 
34), μετ’ εξωφύλλων, διαστάσεων 0,30X0,20, εκ χάρτου ερριγωμενόυ. Πε· 
ίλαμβ ΐνει συνεδρίας τοΰ Μικτοΰ Έκκλησ. Δικαστηρίου. 'Η  1η σελις περί* 
ει συνεδρίαν τής 12 Όκτ. 1921, αΐ δε 133— 134 την τής 14 Δεκ.1924.

Κώδηξ ΚΖ\  ’ Αποτελεΐται έκ σελίδων τριακοσίων τριάκοντα εννέα 
339), μετ’ εξωφύλλων, διαστάσεων 0,34X0,23, έκ χάρτου καντριγέ. Περι- 
αμβάνει ωσαύτως συνεδρίας τοΰ Μικτοΰ Έκκλησ. Δικαστηρίου. 'Η 1η σε
ίς περιλαμβάνει τήν συνεδρίαν τής 24 Μαιου 1911, ή δέ τελευταία την τής 

’Οκτωβρίου 1921.
Κώδηξ Κ Η '. 3 Αποτελεΐται έκ σελίδων τετρακοσιων έννενήκοντα εννέα 

99) φερουσών έντυπον άρίθμησιν, μετ’ εξωφύλλων, έσταχωμένος, διαστά
σεων 0,29X0,23, έκ χάρτου γραφομηχανής λεπτοΰ. Περιλαμβάνει αντίγραφα 

απόσταλέντιην γραμμιάτων προς διαφόρους ιερείς τών χωρίων, προς τον Ά ρ- 
χιερατικον επίτροπον, προς τάς Συντεχνίας Άδρ)λεως, προς τον Φιλεκπαιδευ
τικόν Σύλλογον, προς τον Πατριάρχην, προς τον Πισιδίας Κων)τΐνον, προς 
τον Πρόεδρον Εφορίας Εκπαιδευτικών Καταστημάτων Κων)πόλεως, προς 
διαφόρους ΐδιώτας κλπ. Ή  έν αΰτφ παλαιοτέρα χρονολογία είναι ή τής 12ης 
Ιανουάριου 1911, ήν φέρει άντίγραφον επιστολής προς ιόν ιερέα Βαβα-Έ- 
σκή Βασίλειον, ή δέ νεωτέρα ή τής 22 Φεβρουάριου 191.2, ήν φέρει άντίγρα 
φον επιστολής προς τον επίτροπον τής εκκλησίας 'Αγ. Τριάδος Κιγικίου. ° A 
παντα ταΰτα φέρουν τήν σφραγίδα τής Μητροπόλεως Άδρίλεως και τήν υπο
γραφήν τοΰ Μητροπολίτου Πολυκάρπου Σακελλαροποΰλου.

Κώδηξ ΚΘ\ 3 Εκ σελίδων πεντακόσιοι (500) με έντυπον άρίθμησιν, 
διαστάσεων 0,29X0,23, έσταχωμένος μετ’ εξωφύλλων, ως κα! δ προηγούμε
νος ΚΗ'. 'ΓΙ έν αυτφ παλαιοτέρα χρονολογία είναι ή τής 22 Φεβρουάριου 
1914, ή δέ νεωτέρα ή της 10 Δεκεμβρίου 1915. 'Η  1η σελίς περιλαμβάνει 
άντίγραφον επιστολής τοΰ Άδρ)λεως Πολυκάρπου προς τον X " Γεώργιον 
X”  Νικολάου, πληροφοροΰμενον δτι εξελέγη παγκαριστής, ή δέ τελευταία 
συγκριτικόν πίνακα τιμών τών διαφόρων τροφίμων τών ετών 1913 και 1915. 
Εις τάς μεταξύ σελίδας περιλαμβάνονται αντίγραφα έκδοθεισών επιστολών 
προς διαφόρους ιδιώτας, προς τον Πρόξενον τής Ρωσίας, προς τον Μητρο
πολίτην Γερμανόν, προς τον Πατάρων Μελέτην, Λιτίτσης Νικόδημον, προς 
τον Νομάρχην Άδρ)λεως κλπ. ώς κα! αντίγραφα έκδοθέντων διαφόρων πι
στοποιητικών, ήτοι άδειων γάμου, αποφάσεων Πνευματικού δικαστηρίου, 

..πιστοποιητικών βαπτίσεων, ιθαγένειας κλπ-, ών πολλά είναι συντεταγμένα εις 
Γαλλικήν γλώσσαν, αποφάσεων Δημογεροντίας, κλπ.
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Κώδηξ Α\ Των αυτών ακριβώς διαστάσεων καί τής αυτής κατασχ 
ως ο l ΚΗ' και ΚΘ' Ή  εν αΰτω παλαιό τέρα χρονολογία είναι ή τής 24 
βρουαρίου 1914, ή δέ νεότερα ή τής 24 ’ Ιουλίου 1920. Περιέχει σελίδας 
τρακοσίας τριάκοντα πέντε (435). Έν αύταις εύρηνται αντίγραφα διαφόο 
επιστολών, ώς και πίνας επιδομάτων τής υπαίθρου χώρας τής επαρχίας Δ 
δριανουπόλεως του σχολ. έτους 1914— 1915, δμοιος πίναξ τής επαρχίας Λ 
τίτζης, πίναξ χωρίων της επαρχίας Άδρ)λεως εχόντων απόλυτον ανάγκην δι 
τούς ιερείς επιδομάτων, στατιστικός πίνας Ελληνικού πληθυσμού τής έπη 
χίας Άδρ)λεως κατά το 1915 (σύνολον 20.890), κατάλογος υποψηφίων βο 
•θών διδασκαλισσών, κατάστασις διδασκαλικού προσωπικού υπαίθρου χώρ 
Άδρ)λεως β, πίναξ των εις Βουλγαρίαν παραχωρηθέντων χωρίων μετά 
πληθυσμού αυτών (14.91]), κατάλογος των εις τά χοιρία Λιτίτσης διορισδεν 
το)ν διδασκάλων, πίνας τών έκδιωχθέντων χωρίων, πίναξ των πληρωθένπ 
ποσών διά τα εκπαιδευτικά τού έτους 1914—1915, πίναξ τών κατά τό έτ 
,1915—1916 ύπηρετησάντοιν εις τά χωρία Άδρ)λεως διδασκάλων, άντίγραφι 
επιστολής προς τον Μητροπολίτην Σαράντα ’Εκκλησιών, προϋπολογισμοί τής 
υπαίθρου χώρας επαρχίας Άδρ)λεως 1916—17 (χωρία 19 Λίραι Τουρκ. 503). 
πίναξ πλήρωθεντός βοηθητικού προσωπικού Σχολείων κατά τό 1915—1916 
πίναξ πληρανθέντος ποσού εις διδακτικόν προσωπικόν χωρίων Άδρ)λεως κατά 
τό 1915— 1916, πίναξ πληρωθέντος ποσού εις διδακτικόν προσωπικόν χα>· 
ρίων επαρχίας Λιτίτσης, άντίγραφον επιστολής προς τον Διδυμοτείχου Φιλά
ρετον, στατιστική ομογενούς πληθυσμού Άδρ)λεως τής 27 Μαΐου 1917 (κά* 
τοικοι 10.154, στρατιώται 1250, πρόσφυγες 1516), κυβερνητική στατιστική 
τού ελληνικού πληθυσμού Άδρ)λεως (κάτοικοι 12,462), στατιστική ελληνι
κού πληθυσμού *Α6ρ)λεως γενομένη υπό τών ιερέων την 25ην Φεβρουάριον 
1918 (κάτοικοι 10.274), στρατιώται 1260, πρόσφυγες 1194).

Κώδνξ Α Α '} ’ Εκ σελ. τετρακοσίων έννενήκοντα εξ (496), διαστάσεων 
0,29X0,23, τής αυτής κατασκευής μέ τούς τρεις προηγούμενους. Ή  1η σε- 
λίς υπό χρονολογίαν 17/30 Μαΐου 1917 και άριθμ, πρωτ. 501 περιέχει αν
τίγραφου πιστοποιητικού (Certificat) γαλλιστί συντεταγμένου, ή δέ τελευταία 
ωσαύτως πιστοποιητικού ελληνιστί ύπ’ άριθ. πρωτ. 1090 καί χρονολογίαν. 28 
’ Ιουλίου 1820. Είς τάς μεταξύ σελίδας περιλαμβάνονται αντίγραφα πιστοποι
ητικών έλευ·θερογαμίας, ελληνιστί καί γαλλιστί, αποφάσεων Πνευματικού δι
καστηρίου, Πρακτικών Δημογεροντίας, επιστολής προς τον Προϊστάμενον τής 
εν Καραγατσίτρ Καθολικής παροικίας β, προς τόν Διευθυντήν τού Συμβου- 1 2

1) Βλ, καί Στατιστικοί πίνακες τών εκκλησιών, αγιασμάτων, ιερέων, σχολών, δι
δασκάλων καί μαθητών τών ιερών Μητροπόλεων του Οίκουμεν. Πατριαρχείου, ζν 
Θρακικοϊς, τόμ. ΙΕ’, σελ. 374—375.

2) Βλ. καί Μ. Α, Σταμούλη^ Καθολικοί Αρχιερείς, Θρακικά, τόμ, ΙΔ' σ. 210 
230, τόμ. ΙΣΧ' σ. 395 καί . τόμ. ΪΖ', ϋ. 156,
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ίου Συνδέσμου Συντεχνιών Άδρ)λε<ΰς, αντίγραφα διαζυγίων, κλπ.
Κώδηξ ΚΒ\  Έκ σελίδων εκατόν όγδοήκοντα οκτώ (188), τών αυτών 

μέ τούς τέσσαρας προηγούμενους διαστάσεων καί κατασκευής. 'ΓΙ 1η σελις 
ϋπ:ό χρονολογίαν 25 Φεβρουάριου 1920 περιέχει αντίγραφου επιστολής δυσα
νάγνωστου, άναφερομένης είς τά οικονομικά τής κοινότητας, ή δέ τελευταία 
σελις υπό χρονολογίαν 81 Αύγουστου 1922 ωσαύτως αντίγραφου επιστολής 
ιπρος τον έν Άδρ)λει Διευθυντήν τών ’Εκπαιδευτηρίων. Αί μεταξύ σελίδες 
^περιλαμβάνουν αντίγραφα επιστολών προς τον Καθηγητήν Γυμνασίου Άδρ)* 
λεως Χριστόφ. Δρακοντίδην, προς τον Πρόεδρον τής Οικονομικής Επιτρο

πής Άδρίλεως, προς τον μεγάλον ευεργέτην X "  Γεώργιον Άθανασιάδην, 
*προς τον Νομάρχην Άδρ)λεως, προς τήν Διευθυνσιν τοΰ Ζαππείου Παρθε
ναγωγείου, προς τον Αιτίτσης Νικόδημον, προς τον βουλευτήν ΙΊερ. Κουρτι- 
;.δην. προς τήν Διεύθ. Παιδείας Άδρ)λεως, προς τήν Διεύθ. τοΰ Γυμνασίου 
Άδρ)λεως, Διοικ. Θράκης X. Βοζίκην, Φρούραρχον Άδρ)λεως Ψήχαν κλπ.

Κώδηξ Δ Γ '. Έκ σελίδων διακοσίων τεσσαράκοντα εννέα (249) τών αύ- 
;.τών διαστάσεων καί κατασκευής μέ τούς προηγούμενους πέντε (ΚΗ'—ΑΒ'). 
Ή  1η σελις υπό χρονολογίαν 28 ’ Ιουλίου 1921. περιέχει άντίγρφον έπιστο- 

1 λής προς τον Πρόεδρον τοΰ Φιλεκπαιδευτικοΰ Συλλόγου Άδρ)λεως Κο)ν)τΐνον 
■ Καλλίαν, ή δέ τελευταία ύπο χρονολογίαν 28 Μαΐου 1921 πιστοποιητικόν 
ί διδασκαλίας εις τον Άθαν. Χατζηστεφάνου. Αί μεταξύ σελίδες περιέχουν αν
τίγραφα πιστοποιητικών ιθαγένειας, έλευθερογαμίας, βαπτίσεων, διδασκα
λίας, αντίγραφα διαζευκτηρίων καί διαλυτηρίων, επιστολών προς τον "Υπα
τον 'Αρμοστήν Θράκης, Νομάρχην Άδρ)λεως, Πρόεδ. Διδασκ.’Αδελφότητος, 
Ύπουργ. ’Εξωτερικών ’Αθηνών, Δήμαρχον Άδρ)λεως, Βασιλέα Κων)τΤνον- 

Κώδηξ ΑΔ'.Έ κ  σελίδων τετρακοσίων εξήκοντα μιας (461), διαστάσεων 
0,35X0,28, τής αυτής κατασκευής μέ τούς εξ προηγούμενους (ΚΗ'—ΛΓ'). 
Ή  1η σελις περιέχει αντίγραφων πιστοποιητικού γεννήσεως έκδοθέντος τήν 
28ην Μαΐου 1921, ή δέ τελευταία υπό χρονολ. 21 Ίανουαρίου 1923 αντίγρα
φου αναφοράς εξ Όρεστειάδος προς τήν Γεν. Διοίκ. Θράκης εις Κομοτινήν, 
Δ)σιν Έκπαιδ. At μεταξύ σελίδες περιλαμβάνουν αντίγραφα πιστοποιητικών 
ιθαγένειας, έλευθερογαμίας, έκδοθέντων διαζυγίων, συμβολαίων, διαλυτηρίων, 
υποσχετικών, πιστοποιητικών διδασκαλίας, πρακτικών Δημογεροντίας, κλπ.

Κώδηξ ϋΙΕ'.Έκ σελίδων τετρακοσίων όγδοήκοντα επτά (487), διαστά- 
σειον 0,29X0,22, τής αυτής κατασκευής μέ τούς προηγούμενους Κ Η '—ΛΔ'. 

: Ή  1η σελις περιέχει αντίγραφου επιστολής υπό χρονολογίαν 28 ’ Απριλίου 
1923 καί τόπον έκδόσεως τήν Όρεστειάδά, ή δέ τελευταία υπό χρονολο
γίαν 16 Σεπτεμβρίου 1925 απόσπασμα πρακτικού Δημογεροντίας εκ τοΰ ει
δικού βιβλίου τής 1ης ’ Ιουνίου 1912, σελ. 155. Αί μεταξύ σελίδες περιλαμ
βάνουν αντίγραφα πιστοποιητικών ιθαγένειας, έλευθερογαμίας, διαζυγίων, 
χειροτονίας, κινητής περιουσίας Ά5ρ)πόλεως καί Καραγατσίου, διδασκαλίας.
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Κώδης AST' • Έκ σελίδων διακοσίων όγδοήκονια τεσσάρων (26-0, μα* 
Εξωφύλλων, έσταχωμένος, διαστάσεαιν 0,40X0,30, περιλαμβάνων καταχώρι- 
σιν έκδοθέντων εγγράφων. 'Η 2α σελίς περιέχει ύπ αριθ. 401 καί χρονολο* 
yiav 1η Νοεμβρίου 1906 έγγραφον προς τούς επιτρόπου: τής εκκλησίας τής 
Μητραπόλεως, ή δέ τελευταία ύπ’ αριθ. 186 καί χρονολόγ. 21 Δεκεμβρίου 
1910 επιστολήν προς τον Πατριάρχην, περί έξευρέσεως πόροίν προς συντή- 
ρησιν των Σχολείων. Εις την σελ. 2 ύπ’ αριθ, 102 καταχωρίζεται εγκύκλιος 

. του Πρωτοσυγκέλλου Κυρίλλου, εν ω γνωστοποιείται δτι οι Σχισματικοί εί
ναι αφωρισμένοι καί πας δ'στις πλησιάζει αυτούς, δεν θά εΰλογήται υπό των 
ορθοδόξων ιερέων. Εις την σελ, 2 —3 υπάρχει επιστολή των Δημογερόντων 
καί Έφορων ύπ’ αριθ· 113 κοί χρονολ. 9 Νοεμβρίου 1906, άναφερομένη 
εΐς τον απάνθρωπου διωγμόν των ομογενών εκ μέρους των Βουλγάρων εις 
Άνατ’ολ. Ρωμυλίαν ]) καί δι5 ής ζητείται ή αποστολή ενισχύσεων δια τούς 
εξ αυτής πρόσφυγας. Τό έτος 1906 καταχωρίζονται 23 έγγραφα, τό δέ έτος 
1907 επιστολή Δημογερόντων .καί Έφορων προς τον Πατριάρχην, δι’ ήςκα* 
ταγγέλονιαι παράνομοι ένέργειαι των Βουλγάρων. Ίλδιριμίου. οΐτινες άνερ- 
χόμενοι εις 9 βουλγαριζούσας οικογένειας επί 10.000 κατοίκων, κατοόρθω- 
σαν ν’ ανεγείρουν καί έν τφ περιβόλι» αύτής Σχολεΐον, παρακαλεΐται δ’ 6 
Πατριάρχης όπως φροντίση νά διαφώτιση τούς αρμοδίους, διά νά μή έκδοθή 
Αύτοκρατορικόν Φιρμάνιον, ενισχυτικόν «7>ν σχεδίων των. Ύ π5 αριθ. 10 
τής δ Φεβρουάριου 1907 καταχωρίζεται έγγραφον προς τον Πατριάρχην έν ω 
επισυνάπτεται, κατάλογος των εξ ’Ανατολ. Ρωμυλίας καί Βουλγαρίας προσ
φύγων ομογενών. Είς τάς σελ. 62— 121 περιέχονται 161 έγγραφα του έτους 
1908, μεταξύ των οποίων επιστολή προς τον Πατριάρχην, διά το ζήτημα τό 

. δημιουργηθέν μεταξύ τού Γυμνασιάρχου Δ. Σάρρου και τού καθηγητού X, 
Σκαλισιάνου, έτέρα επιστολή προς τον. αυτόν δπως άποστείλη διά τά Εκπαι
δευτήρια 100 λίρας τού κληροδοτήματος Χρυσοβέργη, έτέρα προς τά Εθνικά 
Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κων)πόλεως, προς τούς επιτρόπους των έκκλη- ■ 
σιών Άδρ)πόλεως, προς, τον Πατριάρχην διά τό ζήτημα των Βουλγάρων έπι'- 
διωκόντων τήν ιδρυσιν Σχολείου έν Άδρ)πόλει, προς τον Πρόεδρον Έη)θ’ 
ροδημογεροντίας Στενιμάχου, προς τον Αθηνών Θεόκλητον, προς τον Λιτί* 
τσης Νικόδημον, προς τούς ιερείς καί προκρίτους Καραγατσίου, δήλωσις τής 
Δημογεροντίας Άδρ)πόλεά>ς οτι τάσσεται υπέρ τού Περικλ. Κουρτίδυυ, καθ’ 
οΰ έγράφη λίβελλος εις τον « “Έβρον» κλπ. Τό έτος 1909 (σελ. 121—210) 
καταχωρίζονται 229 έγγραφα, έν οις περί άναθέσεως εΐς τον Γυμνασιάρχην 
Άλεξ. Ζημετίκου τής εποπτείας Παρθεναγωγείου Καραγατσίου, προς Φιλό-

1) Κ . Μ, ’Αποαζολίδον, Ή  κατάλυσις τής έν Φιλιππουπόλει ’Ορθοδόξου Κοι- 
νότηιος, «λπ. Άρχ. Θρ. Θησαυροΰ, τ. ΙΓ', σ. 63—73.— Πολ. Πανίαχριατοδούλσν, 'Η 
καταστροφή τοϋ Βορειοθρακ ικοΰ Ελληνισμού {1878—1814), Άρχ. Θρ.. Θησαυρού, τ· 
1ST', σ. «6-112.
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μουσον ’Αδελφότητα, προς Ν. Ξυδάκην Πρόξενον Ελλάδος, προς Πατριάρ
χην επί ενεργειών Βουλγάρων.Ιπιδιωκόντων ΐδρυσιν Σχολείου εν Άδρ)πό- 
λει, προς τον αύτόν περί ενεργειών 250 Βουλγάρων έκδραμόντων εΐς Δημη- 
-τρίκιοϊ λόγορ μέν χάριν αναψυχής, πράγματι δέ προς προσηλυτισμόν των κα
τοίκων, προς τον Άρχιερατ. επίτροπον Λουλέ-Βουργάς, προς τον Πατριάρ
χην καί πάλιν περί έκνόμων ενεργειών Βουλγάρων, προς τον Μητροπολίτην 
.*Αδρ)πόλεως οΐ πρόκριτοι του χωρίου Καρά-Χαλήλ άναφέροντες τάς παντοει- 
-δεις πιέσεις των Βουλγάρων όπως οΐ κάτοικοι αυτοΰ σ,σπασθοΰν τό σχίσμα, 
;κλπ. Τό έτος 1910 καταχωρίζονται 185 έγγραφα (σελ. 211—281), έν οις 
.προς τον Πρόεδρον Αδελφότητος Βαβά-Έσκή, προς τον Χίου Ιερώνυμον, 
Μυτιλήνης Κύριλλον, προς Έλ. Γεωργιάδην, Κων. Γεωργιάδην, Κυρ. Μας- 
γαριτιδην, Στ. Άμηράν, X. Άργυριάδην, κατοίκους Άδρ)πόλεως, δπως 
συντρέξωσι την δοθησομενην κινηματογραφικήν παράστασιν υπέρ των άπο
ρων μαθητών, προς τον Μέμφιδος Νεκτάριον, προς τον Πατριάρχην Κων)* 
πόλεως, δτι δ Άδρ)πόλεως είναι απαράδεκτος, κλπ.

Κώδηζ Α Ζ ' . Άριθμηθείς παρ’ ημών εχει φύλλα έκ χάρτου λευκοΰ τεσ
σαράκοντα έ'ξ (46), διαστάσεων 0,40X0,28. ’Έχει διαιρεθή κατά στήλας κα" 
θετούς διά μολυβίου, εΐς τρόπον ώστε ν’ άποτελή πρωτόκολλον εισερχομένων 
καί έξερχομένων εγγράφων. ’ Από. του 1920— 1921 έχουν πρωτοκολληθή 157 
έγγραφα, έξ ών τό πρώτον φέρει χρονολογίαν 4 ’Ιανουάριου 1920 έν Άδρ)- 
πόλει καί είναι αΐτησις διαζευξεως. Τό τελευταΐον έγγραφον τοϋ 1920 έχει 
πρωτοκολληθή υπό χρονολογίαν 13 ’Οκτωβρίου και είναι επιστολή τής Μη* 
τροπόλεως προς to Δημαρχεΐον Άδρ)πόλεως, όπως άποστείλη αντιπρόσωπόν 
του προς συσκεψιν διά τήν δοθησομένην κινηματογραφικήν παράστασιν υπέρ 
των απόρων μαθητών. Κατά τό έτος 1922 έχουν πρωτοκολληθή 1.24 έν δλφ 
έγγραφα, έξ ών τό μέν πρώτον υπό χρονολογίαν 4 ’ Ιανουάριου 1922 είναι 

' του Δήμου Άδρ)πόλεως άποστέλλοντος εΐς τήν Μητρόπολιν εκλογικούς κατα
λόγους προς άνάγνωσιν επ’ έκκλησίαις, τό δέ τελευτ αον υπό χρονολογίαν 29 
Νοεμβρίου 1922 καί αριθ. 123 μέ έδραν τήν Όρεστιάδα Πρωτόκολλον πα- 
ραδόσεως τοΰ ’Αρχείου Άδρ)πόλεως εΐς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών. 
Μετά ταΰτα φέρονται κατακεχωρημένα 278 έγγραφα μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 
1925. ’Από του 46ου φύλλα κ. ε. έχουν αποκοπή τά έν συνεχεία.

Κώδηξ AH' . ’Εκ σελίδων διακοσίων πεντήκοντα δυο (252), διαστάσεων 
0,32X0,20, μετ’ εξωφύλλων, έπιγραφόμενος εΐς τήνΤην σελ, «Κατάστηχον 
τής "Ιεράς Έκλισίας τού χωρίου Καρά Βαά tfj 7 ’ Ιουλίου 1895 τοΰ έτος 

Περιέχει δοσοληπτικούς λογαριασμούς από τοΰ 1895 μέχρι τοΰ 1897·
Κώδηξ ΑΘ' .Έκ φύλλων 35, διαστάσεων 0 ,3 6 X 0 ,2 4 ,  μετ’ εξωφύλλων, 

έπιγραφόμενος «καθολικόν τής Εκκλησίας τοΰ Τιμ. Προδρόμου συνέχεια 
χρήσεως 1909 καί 1910 Ν° 2». Περιέχει τούς δοσοληπτικούς λογαριασμούς 
τής έν λόγτρ εκκλησίας.
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Κώδηξ Μ', εκ σελίδων εκατόν εξήκοντα οκτώ (168), έσταχωμένος, ttet’ 
εξωφύλλων, διαστάσεων 0,24X0,15. Περιέχει τά έσοδα καί έξοδα τής 'L Μο
νής Λαμποΰς των ετών 1897—1901.

Α Λ Λ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

α') Βιβλίον διαζνγίων, εκ σελίδων πεντήκοντα εξ (56), εκ χάρτου έρ·: 
ριγιομένου, διαστάσεων 0,46X 0,31* Αί δυο πρώται σελ. ελλείπουν. Ή  3 
σελ. φέρει χρονολογίαν 1 Φεβρουάριου 1891. Είναι διηρημένον εις τάς ακο
λούθους στήλας δά έρυθράς μελάνης: .1) Αυξ. άριθ.,·2) Ύπόθεσις, διαδτ 
κασία καί άπόφασις, 3) Διάδικοι, ’Έχουν καταχωρισθή 48 υποθέσεις διαζυ
γίων μέχρι της 29 “Οκτωβρίου 1891. . ,λ

β') «Πρακτικά της επϊ των Φυμάτων τής πνρκαϊ&ς τής 20ής Αύ
γουστον τον 1 9 0 5  1 Επιτροπής», άπό 21 Αύγουστου 1905— 16 Μαϊου. 
1908, εκ σελίδων εξήκοντα δυο (62), διαστάσεων 0,23X0,24.

γ') Μητρφον διδασκάλων και Σχολείων, εκ σελίδων πεντήκοντα τεσ
σάρων (54), διαστάσεων 0,39X0,30, εκ χάρτου καντριγέ. Άπό σελ. 4—16' 

^περιέχει κοδμας καί χοορία τής εκκλησιαστικής περιφερείας Άδρ)πόλεως κατά 
τό σχολ, έτος 1910— 1911, μέ αριθμόν καί είδος Σχολείων, αριθμόν κατοί-, 
κων, αριθμόν διδασκάλων και μαθητών, εκκλησιών καί Εφημερίων, μισθο
δοσίας διδασκάλων. Αΐ σελ. 17—23 είναι άγραφοι. Άπό σελ- 25—37 πε
ριέχει Μητρωον διδασκάλων καί διδασκαλισσών τής υπαίθρου χώρας Άδρ)- 
πόλεοϊς σχολ. έτους 1912— 1913. Άπό σελ. 40—46 περιλαμβάνεται κατάλο
γος διδασκάλων και διδασκαλισσών επαρχίας Άδρ)π<5λεως σχολ έτους 1913— 
14 καί άπό σελ. 47 κ. έ. δμοιος κατάλογος τοΰ σχολ· έτους 1914— 1915.

δ') «Βιβλίον πρακτικών τής ‘Ελληνικής ΌρΦοδόξου ‘Ιερατικής 
1Αδελφότητος έν Ά6ρ)πόλει Μάιος 1 9 » ,  έκ χάρτου έρριγωμένου, δια 
στάσεων 0,28x0,20. Περιλαμβάνει καί πρακτικά γενικών συνεδριάσεων των 
ιερέων τής πόλεως Άδρ)πόλεως καί Προαστείων άπό 2 Μαΐου 1919 μέχρι 
30 Δεκεμβρίου 1919.

Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

1) Βιβλίον επιγραφόμενον « Ταμεϊον Μετρητών» , διαστ. 0,29X0,19, 
μετ’ εξωφύλλων, έκ σελίδων έβδομήκοντα (70). Τά φύλλα αΰτου είναι έρρι
γωμένα ώς των έν χρήσει λογιστικών βιβλίων. Χρονολογείται άπό 1880— 
1881. “Έχουν αποκοπή φύλλα, πιθανώς άγραφα.

2) Βιβλίον επιγραφόμενον «Βιβλίον ΚαΦολικδν τής Δημογεροντίας», 
εκ σελ. εκατόν έννενήκοντα (190), διαστάσεων 0,40X0,28, έκ φύλλων έρρι·: 
γωμένων ως τό προηγούμενον. Χρονολογείται άπό τοΰ 1890—1900.

3) Βιβλίον επιγραφόμενον « ’Ισολογισμοί Δημογεροντίας» έκ σ. εκατόν 
έβδομήκοντα εννέα (179), διαστάσεων 0,33-|-0,24, έκ φ-υλλων-έρριγωμένων,
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,χρονολογείται από 1ης 'Ιανουάριου 1904 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1906.
4) Βιβλίον επιγραφόμενον εν σελίδι 1η « / ’ενικός Ισολογισμός διά τά 

άκόλουΦα κεφάλαια κηροποιείου», εκ σελ. πεντακοσίων (500), μετ’ εξω
φύλλων, διαστάσεων 0,40Χ.0,23, έκ χάρτου ερριγωμένου ώς τά λογιστικά 
βιβλία. Χρονολογείται άπό ’ Ιανουάριου 1903 μέχρι Δεκεμβρίου 1920.

5) Βιβλίον Ταμείου Δημογεροντίας, έκ σελ. τριακοσίων έννενήκοντα 
εννέα (399), μετ’ εξωφύλλων, διαστάσεων 0,40X0,28. Εις την Ιην σελίδα 
υπάρχει ευρετηριον μερίδων. Εις την 83ην καί 84ην σελίδα καταχωρίζον
ται λογίσμοί 'I. Μονής Λαμποΰς. Χρονολογείται άπό τοΰ 1906—1912.

6) Βιβλίον επιγραφόμενον «Καθολικόν Δημογεροντίας», έκ σελίδων 
εκατόν εΐκοσιν επτά (127)) μετ’ έξωφύλλων, διαστάσεων 0,37X0,24. Χρονο
λογείται άπό τοΰ 1 90 8 — 19.10.

7) Βιβλίον επιγραφόμενον «Ταμεΐον Σ υσσιτίου», έκ φύλλων είκοσι 
δυο (22 ), δ ιαστάσεω ν  0 )3 3 X 0 ,2 4 ,  μετ ’ εξωφύλλων. Περιέχει τούς δοσολη- 
πτικούς λογαριασμ ούς των ετώ ν 1 91 0 — 1912.

8) Βιβλίον - Καθολικόν Δημογεροντίας, έκ σελ. έβδομήκοντα επτά 
(77), δ ιαστάσεω ν  0,33x0,25, ετών 1911— 1912.

9) Βιβλίων 3Ισολογισμών Δημογεροντίας, διαστάσεων 0 ,3 2 X 0 ,2 4 , 
έκ φύλλων έρριγιομένων κλπ., περιλαμβάνον ισολογισμούς τοΰ 19 12 .

10) Βιβλίον Ταμείου, έκ φύλλων Ικατόν τεσσαράκοντα  οκτώ  (148), δ ια 
στάσεω ν  0 ,3 5 X 0 ,2 2 ,  μετ’ εξωφ ύλλων. Π εριέχει ισολογισμούς τών ετών 1 9 1 2  
— 1 9 2 1 , ταμεΐον Μ ετρητώ ν , Γενικάς πωλήσεις κηρίων κλπ.

1 1 )  Β ιβλίον επ ιγραφ όμενον  «Γενικοί 'Ισολογισμοί καί δοσοληπτικοϊ 
λογαριασμοί κηροποιείου», έκ φύλλων εκατόν τεσσαράκοντα  οκτώ  (14 8), 
δ ιαστ . 0 ,3 6 X 0 ,2 2 , μετ’ εξω φ ύλλω ν . Χ ρονολογείται άπό τοΰ 1 9 1 2 — 19 2 1 .

12) Βιβλίον Ταμείου Μητροπόλεως, έκ φύλλων πεντήκοντα (50), δ ια 
στάσεω ν  0 ,3 5 X 0 ,2 3 ,  μετ’ εξωφύλλων, τών ετών 1 9 1 1 — 19 15 .

13) Βιβλίον Ταμείου Δημογεροντίας, έκ σελ. έννενήκοντα πέντε (95), 
διαστάσεων 0 ,3 3 X 0 ,2 4  τών ετών 1 9 1 4 — 19 15 .

14) Βιβλίον Ταμείου Δημογεροντίας, έκ σελ. έβδομήκοντα (70), δ ια 
στάσεω ν  0 ,3 3 X 0 ,2 0  τών ετών 1914— 1919.

15) Βιβλίον Καθολικόν Δημογεροντίας, εκ σελίδων έβδομήκοντα επτά 
(77), διαστάσεων 0,33X0,25, τών ετών 1919—1922.

16) Βιβλίον επιγραφόμενον «Καθολικόν τής ί. έκκλησίας της Μητρο
πόλεως», έκ φύλλων εκατόν τριάκοντα τριών (133), διαστάσ. 0,23X0,19. 
Άπό σελ. 1 καί χρονολ. 1919 περιλαμβάνει Ταμεΐον Μετρητών, εις δέ την 
σελ. 132 Γενικά "Εξοδα, υπό χρονολογίαν 1921.

17) Βιβλίον Καθολικόν Δημογεροντίας, έκ φύλλων έβδομήκοντα τεσ
σάρων (74), διαστάσεανν 0,33X0,20 τοΰ έτους 1920,
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18) Βιβλίον Ταμείου Δημογεροντίατ, εκ

Γρηγορίου 

φΰλλων εκατόν

ΓΙ. Ευθυμίου:'

έννενήκοντα-
(190), διαστάσεων 0,33X0,20 τοϋ έτους 1920.

19) Βιβλίον επιγραφόμενον « Ταμεΐον Μετρητών Δημογεροντίας», 
φΰλλων εξήκοντα πέντε (65), διαστάσεων 0,33x0,20 τον έτους 1920.

20) Βιβλίον επιγραφόμενον «Καθολικόν Δημογεροντίας»  διαστάσεων 
0 ,3 3 X 0 ,2 0 ,  χρονολογοΰμενον από 1ης 5Ιαν 1921 μέχρι 31 Δεχεμ. 1921.

22) Βιβλίον Κηροποιείου, έκ σελ. γεγραμμένων τεσσαράκοντα (40), δια-
στάσεων 0,33X0,20, του έτους 1921.

23) Βιβλίον επιγραφόμενον « Ταμεΐον Κοινοτικού Κηροποιείου», δια
στάσεων 0,33X0,21, των ετών 1921— 1922.

. 24) Βιβλίον επιγραφόμενον «Ήμερολόγιον Δημογεροντίας», έκ σελ. 
εκατόν είκοσι μιας (121), διαστάσεων 0,37X0,25, μετ’ εξωφύλλων, φέρον 
τούς λογαριασμούς εσόδων καί εξόδων των ετών 1921 και 1922.

25) Βιβλίον Ίοολογιαμών εκ σελ. γεγραμμένων όγδοήκοντα δυο (82) 
των ετών 1921 και 1922.

Έκτος τούτων υπάρχουν και τά έξης : Μητρφον Γεννήσεων, Βαπτίσεων 
και Γάμοον των ετών 1889— 1893, Μητρφον Γάμων των ετών 1900—1910, 
Μητρφον Γεννήσεων και Βαπτίσεων των ετών 1902— 1917, καί Μητρφον 
Γάμων των ετών 1912— 1922, ως και 2 βιβλία περιέχοντα τουρκικά έγγραφα.· 

Καί αυτή μέν εν πάση δυνατή ακρίβεια είναι ή περιγραφή των άνευρε- 
θέντων Κωδήκων Άδρ)λεως. Θεωρούντες. δέ καί λίαν εΰλόγως ότι ή άνευρε- 
σις αδτών αποτελεί τό σπουδαιότερον επιστημονικόν γεγονός τοϋ 1955, έλπί- 
ζομεν τή πολυτίμ.φ τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών συνδρομή εκτενέστε- 
ρον νά έκΟέσωμεν τά εκ τής μελέτης τών έν λόγφ Κωδήκων πορίσματα.



ΒΑΣίΛΗ Σ. ΣΙΝΑΤΠΔΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΛΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Τό θέμα πού θίξαμε μέ την προηγούμενη εργασία μας σχετικά μέ τή 
φυλετική καταγωγή, τά ήθη και τά έθιμα τών Κατσιβέλλων τοΰ Διδυμοτεί
χου ‘) δεν είναι μήτε τόσο απλό μήτε τόσο ειδικό, ώστε νά λυθή μέ μια ή 
.δυο παρόμοιες προσπάθειες. Μέσα στο ίδιο ανάτυπο τής Εταιρείας Θρακι- 
κών Μελετών ό σεβαστός μου καθηγητής αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Βαφεί- 
δης, μέ την ερευνητική διάθεση πού τον διακρίνει, μέσα σέ λίγες γραμμές 
του, πού αποτελούν γνώμες σοβαρές καί πολύτιμες, γιατί εζησε στο Διδυμό
τειχο και γνώρισε από κοντά τή φυλή τών Κατσιβέλλων, δίνει καινούργια ευ
καιρία κι5 αφορμή για ουζήτηση μέ σκοπό νά βμεθή ή τουλάχιστο νά ζυγώση 
πιο κοντά μας ή αλήθεια σχετικά μέ ιήν καταγωγή τών Κατσίβελων γενικά 
τής Θράκης καί ειδικά τών μόνιμα εγκατεστημένων στο Διδυμότειχο Τουρ- 
κοκαταιβέλων καί Ρωμηοκατσιβέλλων, αν δηλαδή καί κατά πόσο τούτοι εδώ 
αποτελούν ξεχωριστή ράτσα, ή είναι ή ίδια ράτσα μέ τούς άλλου; νομαδικά 
περί π λα ναι μένους Τοιγγάνοτις, πού έξασχοΰν διάφορα επαγγέλματα, σαν τοϋ 
ακονιστή, τοΰ χτένα, τοϋ καλαθοπλέχτη, τοϋ κοσκινοποιοϋ, τοΰ μηλιάν οποίου, 
τού τζαμπάζη (ζωεμπορου), τής χαρτορίχτρας ή χειρομάντιδος, πού είναι ξε
χωριστό γυναικείο επάγγελμα κτλ. "Οπως χαρακτηριστικά γράφει ό κ. Βα- 
φείδης : «'Υπάρχουν τοιοΰτοι (Κατσίβελλοι) καί εις άλλας πόλεις καί χωρία 
τού Έβρου και εν γένει τής Θράκη;:, καθώς διαπιστοΰται καί εχ τινων έγ
γραφων τοΰ ίπτ’ άριθ. 434 φακέλλου «Περί Θράκης» τής Βιβλιοθήκης τής 
Βουλής» 1 2). Πραγματικά ό κ. Βάφει δης έχει δίκιο πού γράφει πώς υπάρχουν 
κι’ άλλοι Κατσίβελλοι σέ άλλε: πόλεις τής Θράκης εκτός τού Διδυμοτείχου, 
δπως καί στά χωριά. Καθώς είμαι οέ θέση νά γνωρίζω καλά, υπάρχουν Τουρ* 
κοκατσίβελλοι, πού ασχολούνται μέ τό επάγγελμα τοΰ χαμάλη καί τοϋ λού
στρου—τά Εεχωριστά επαγγέλματα τών Τουρκοκατσιβέλλων—καί στήν ’Αλε
ξανδρούπολη, καί στήν Νέα Όρεστιάδα, καί στήν Κομοτινή, καί στήν Ξάνθη. 
-Ρ'ωμηοκατσιβέλλους δέν έτυχε νά δώ, άλλα τούτους εδώ μέ τή θρησκευτική 
συνταύππή τους μαζύ μας καί τή γλωσσική τους αφομοίωση, δέν μπορεί νά 
τούς ξεχαυάση κανείς εϋτηλα, άιια δέν τούς γνωρίση, γιατί ακούουν σέ ελλη- 
νικώτατα ονόματα καί επίθετα. Ό  ίδιος όμως ό κ. Π. Παπαχοιστοδούλου 
μοΰ άνέφερε σέ γενομένη συζήτηση, πώς στήν ’Ανατολική Θράκη καί ιδιαί
τερα στήν περιοχή τοϋ Λουλέ - Μπουργκόζ υπήρχαν πολλοί Ρωμηοκατσίβελ-

1) Β <σίλη S Στναπίδη, Φυλετική καταγτογή, ήθη καί έθιμα τών Κατσιβέλλων 
Διδυμοτείχου Θράκης (Εταιρεία Θρακικών Μελετών Ά ρ. 21). Άθήναι 1953.

2) Στό ίδιο ανάτυπο σελίς 290.
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λοι, πού αποτελούσαν προοδευτικώτατο στοιχείο καί πώς μερικές οικογένειες 
ανάμεσα τους κατώρθωσαν ν’ ανέβουν την πολιτιστική κλίμακα και ν’ άνα- 
δείξουν εκλεκτούς επιστήμονες. Στην περιοχή Σερρών υπάρχει ενα χωριό πού 
λέγεται Εμμανουήλ Παππά, στο όνομα τού Μακεδόνα ηρώα της έπαναστά- 
σεως τοΰ 1821, πού ξεσήκωσε μέ τη φλ,ογερή του ψυχή τού; καλογήρους τοΰ 
Αγίου ’Όρους, και πού κατοικεΐται από τούς πρόσφυγες αυτούς Ρωμηοκα- 
τσιβέλλους. Αύτό τό ξέρω, γιατί έτυχε σΐό στρατιωτικό μέ τό συμμοριτοπό
λεμο νάχω στη διμοιρία μου σά στρατιώτες δυο παιδιά από τή φυλή αυτή.

Έκτος όμως από τούς Τουρκοκατσιβέλλους καί Ρίομηοκατσιβέλλους αΰ' 
τους, πού είναι σκορπισμένοι σ’ ολόκληρη την περιοχή τής ’Ανατολικής Μα
κεδονίας καί Θράκης είθε σέ μόνιμους συνοικισμούς από την πρώτη κιόλας 
έμφάνισή τους στά πρόθυρα τής Ευρώπης, είτε συγκεντρωμένοι και καταστα-: 
λαγμένοι εκεί ύστερα από διάφορες περιπέτειες καί μετοικεσίες, υπάρχουν; 
ακόμα καί γνήσιοι, καθαρόαιμοι Τσιγγάνοι (Sinde), πού, καθώς διεπίστω* 
σαν οΐ συγκριτικές γλωσσολογικές έρευνες, ξεκίνησαν άπό τό δυτικό μέρος των 
'Ινδιών. Στο χωριό Έλαφοχώρι (τουρκικά Καρατζάχαλη) υπάρχουν πολλές οι*.: 
κογένειες από αυτούς, πού κάνουν τό επάγγελμα τοΰ τσαμπάζη (ζωεμπόρου). 
Μιλοΰν την ακατάληπτη εκείνη γλώσσα τών ’Ινδιών καί φοροΰν μια Ιδιότυπη 
φορεσιά—καφέ σκοΰρο μάλλινο ύφασμα μέ κόκκινο ζωνάρι και μαύρο καλ* 
πάκι, παντελόνι σφιχτοδεμένο γύρω στις κνήμες μέ κόπιτσες σάν υποδήματα, 
Τριγυρνοΰν περισσότερο καί πάνω σι’ άλογο, κινούνται καί μιλοΰν μέ άνεση 
σά νά βρίσκωνται στο φυσικό τους στοιχείο — Κένταυροι πραγματικοί. "Οταν 
τούς βλέπει; πεζούς βαδίζουν ιδιότυπα, κάπως ελεύθερα, αδιάφορα, κι’ ατη
μέλητα, άνεμίζοντας στο χέρι ένα καμουτσίκι. 'Όταν τούς παρατηρώ θυμού’ 
μαι κάποιο τσιγγάνικο διήγημα τοΰ Μαξιμ Γκόοκυ τό «Μακάρ Τσούντρα», 
μνημειώδες έργο τής ρωσσικής πεζογραφίας β. Οί γυναίκες τους είναι κι’ αυ
τές κάπως χειραφετημένες, μέ τήν καλή σημασία τής λέξης, δηλαδή μέ πρω
τοβουλία καί δυναμισμό, ωραίες καί γελαστές μέ μαύρα μάτια καί μελαψή 
επιδερμίδα. Ντύνονται εκείνη τή γνωστή φορεσιά τών τσιγγάνισσων τής χει- 
ρομαντικής, πού βλέπει κανείς συχνά στά πάρκα τής ’Αθήνας καί τής Θεσ
σαλονίκη: μέ τά παρδαλά χρώματα. ’Από τήν ίδια αύτή φυλή τών κατ’ εξο
χήν τσιγγάνων υπάρχουν καί σέ ώρισμένα χωριά τής Ν. Όρεστιάδας μικροί 
συνοικισμοί από δυό, τρεις, ως έξη οικογένειες πού κάνουν τό ϊδιο επάγγελμα 
τοΰ ζωεμπόρου. Στην τουρκική όλοι αυτοί λέγονται «Τράμπα-Τσεγγενεσί», 
δηλαδή τσιγγάνοι τής ανταλλαγής, γιατί ανταλλάζουν μέ τό παραπάνω τά 
υποζύγια πού έχουν στήν κατοχή τους καί μέ τήν ανταλλαγή αυτή κατορθώ
νουν πάντα νά βγαίνουν κερδισμένοι κι’ αργότερα νά ποολοΰν τό ζώο σε πολύ

1) Μαξιμ Γκόρκυ. « ‘ Ο ηεραστικό$ καί Ηλλα διηγήμαχα». Μετάφρασις Νίκου 
Καστρινοΰ. Βιβλιοπτολεΐον Γ, Ί . Βασιλείου, Άθήναι 1921.
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αλύτερη τιμή. Κάνουν τή δουλειά αυτή. άτταβιστικά μπορεί νά πή κιχν-είς, 
λαδή από παππού προς π (ίππον, καί γι’ αυτό καθώ: είναι φυσικό έχουν 
οχτήσει μεγάλη ειδικότητα και χαπατσοσύνη στο επάγγελμα. "Ολοι οι πα· 
§άνω γνήσιοι ταιγγάνοι πού άνάφερα, είναι εγκαταστημένοι στά χωριά 
ς Ελληνική; Θράκης καί κατεβαίνουν τακτικά στά πανηγύρια και στά πα* 
|:ία προξενώντας εντύπωση με τις παρδαλές και χτυπητά πολύχρωμες φο

ρεσιές τών γυναικών του;. Είναι δλοι τους αρκετά ευκατάστατοι καί πολιτι-
'ί'λ '  ^

■μένοι καί ντύνονται καθαρά καί με γούστο. Είναι ολοι του: χριστιανοί 0ρ· 
ϊοδοξοι καί εκκλησιάζονται μέ πολλή εύλάβεια καί πίστη μαζί μέ ιούς "Ελ· 

π ; συμπατριώτες τους. Κατοικούν στο Διδυμότειχο, στη Ν. Όρεστιάδα, 
το Θούριο, στή Σαγήνη, στο Έλαφοχώρι κλπ. Μαθαίνουν τά ελληνικά σά 
εύιευή του; γλώσσα, γιατί τήν χρειάζονται σιή συναλλαγή, καί έχουν τήν 
άση τού έξελληνισμοΰ σαν τούς Ρωμηοκατσιβέλλους τού Διδυμοτείχου, γιατί 
ι’ αυτοί φέρουν ελληνικά ονόματα καί επίθετα.

’Αναφορικά μέ τούς άλλους Τσιγγάνους, πού ο! γυναίκες τους ασκούν 
0 επάγγελμα τής χειρομάντισσας καί τής χαρτορίχτρας, εχω τή γνώμη πώς 
ροέοχονται από τή Νέα ‘ Ελλάδα, δπου φαίνεται πώς ήταν καί είναι ακόμα 
ιλοξενούμενοι από πολλά χρόνια, γιατί ή προφορά τους έχει τήν απόχρωση 
ύ Νότιου ιδιώματος, τό ΐδιο καί άλλοι πού κάμνουν τό επάγγελμα τού άρ· 
ίύδιάρη, τού μύλοι νά, τού μαχαιροποιού, τού χτένα, τοΰ ακονιστή- "Ολοι 

ή.'.- ατμοί είναι νομάδες καί γυρολόγοι. Στήνουν τις σκηνές τους στο ύπαιθρο 
) καί κάθονται ένα μικρό χρονικό διάστημα από πέντε δέκα ημερών μέχρι δύο 
I  - μηνών. Μάς επισκέπτονται συνήιθως πάνω στ9 άλώνια, δηλαδή τήν εποχή τής 
 ̂ '■ συγκομιδής τών δημητριακών. Οΐ νομάδες αυτοί μετακινούνται μέ τό αλά

θευτο εκείνο ένστικτο ποχουν οΐ λύκοι, νά ζυγώνουν τό χειμώνα έχει πού εί
ναι μάντρες καί πρόβατα.

Έγώ στην εργασία μου αυτή έχω σά σκοπ.ό όχι τόσο νά περιγράφω τις
διάφορες επί μέρους φυλές τών τσιγγάνων, δσο νά ξεκαθαρίσω τό ζήτημα

g..- τής καταγωγής τους. Θέλω νά ξεδιαλύνω καί ν’ άποδείξω δσο μου είναι δυ·
ί>·,· νατό : 1) ’Άν καί κατά πόσο οΐ μόνιμα εγκαταστημένοι στο Διδυμότειχο "

Τουρκοκατσίβελλοι καί Ρωμηοκατσίβελλοι είναι μιά κι’ αχώριστη ράτσα μέ 
Sis."':" τού. διαφόςιους Γύφτους τής Ευρώπης τούς Sinde, πού παίρνουν σέ κάθε 

τόσο καί διαφορετικά ονόματα ]), ή άν αποτελούν ξεχο)ρισιή φυλή, πού δεν 
εχει καμιά σχέση μέ τούς Sinde καί 2) ’Άν οΐ Τουρκοκατσίβελλοι καί οι Ρω* 

^.λμηΊκατσίβελλοι αυτοί είναι, συγγενείς μεταξύ τους, δηλαδή ανήκουν στήν ίδια 
 ̂ : φυλή, ή μήπως είναι δυο διαφορετικές φυλές. Κι ά; πάρουμε νά εξετάσουμε

στήν αρχή τό πρώτο πρόβλημα. 'Ο χ. Βασίλειος Ζάχος υπομοίραρχος Διοι- 
|ΐκητής τοΰ τμήματος ελέγχου διαβατηρίων Πυθίου γράφει και τή γνώμη πού
% .1) Βασίλη Σ. Σιναπίδη. Φυλετική καταγωγή, ήθη καί έθιμα τών Κατσιβέλλων

Ι'Άιδυμοτείχου Θράκης, έκδοσή Έταιρ. Θρακ. Μελετών (αρ, 24), Άθήναι 1953, σ, 289.
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ασπάζεται και ό αρχιμανδρίτη; κ. Νικόλαος Βαφείδης, δτι οι Κατσίβελλοι 
του Διδυμοτείχου και τής περιφέρειας «δεν έχουν κανένα φυλετικόν δεσμόν 
με την γνωστήν νομάδα φυλήν των τσιγγάνων, την διάγουσαν τον πλάνητα 
βιον και άσχολουμένην κατ’ αταβισμόν μέ τα επαγγέλματα του τσαμπάζη (μι
κρέμπορου.), καχασκευαστοΰ μύλων τοΰ καφέ, χήν κοσκινοποιίαν, καλαθο- 
ποιίαν και χειρομαντείαν,., ήτις είναι ιό χατ5 εξοχήν επάγγελμα των θηλέών 
τσιγγάνων, ήπς δμως εΐναι άγνωστος εις τούς Κατσιβέλλους»· Παρ5 δλον δτι 
στην προηγούμενη μου μελέτη εξέθεσα μέ αρκετή σαφήνεια τό ποϋ βασίζω 
τή γνώμη μου σχετικά μέ την καταγο>γή των Κατσιβέλλων τοΰ Διδυμοτείχου 
απο τις ’ Ινδίες, καθώς καί τους λόγους πού τούς έσπρωξαν νά κατοικήσουν 
στο Διδυμότειχο και νά άσπασθοΰν τό Χριστιανισμό καί αργότερα τό Μωα
μεθανισμό, καθώς καί τούς λόγους πού τούς εξαναγκάζουν νά κρύβουν ιήν 
πραγματική τους προέλευση και καταγωγή *), ωστόσο δμως θαρρώ πώς είναι 
ανάγκη για επίρροιση τής γνώμης μου εκείνης, μια πού παρουσιάζεται καί 
αντίθετη γνοόμη, εννοώ ·τή·γνώμη των κ. κ. Ζάχου καί Βαφείδη, νά προσ- 
θέσω μεοικά ακόμα έπιχειοήματα.

Κι5 ας πάρουμε πρώτα τή θετική άποψη. Σαν ενδείξεις «ν ό'χι άποδεί- 
ξεις τής γνώμης μου δτι οι Τουρκοκατσίβελοι καί οϊ Ρωμηοκατσίβελλοι τού; 
Διδυμοτείχου είναι ή ϊδια κι* άπαράλαχτη φυλή μέ τούς νομάδες Τσιγγάνους 
(Sittde) τού; «διάγοντας τόν πλάνητα» βίον» φέρνω : 1) Τήν δνομαοίνί 
Τσεγγενέ, Τσιγγάνος,Αθίγγανος, Zigeuner, Zingan κλπ., ονομασία- πού 
δίνεται καί ατούς νομάδες Τσιγγάνους τής Ελλάδας, τής Ρουμανίας, τής 
Γερμανίας κλπ. καί πού τήν έχουν και οι Κατσίβελλοι τοΰ Διδυμοτείχου.Επί
σης ή ονομασία γύφιος καί Κατσίβελλος είναι κοινή ονομασία ιών νομάδων 
καί των μόνιμα εγκατεστημένων Κατσιβέλλων τής μελέτης μας. ’Αφού λοι
πόν ο! Sinde καί οί Κατσίβελλοι μας έχουν τήν ϊδια ονομασία πρέπει κατά 
τή γνώμη μου νά ανήκουν στήν ϊδια φυλή και νά προέρχωνται από τούς 
ίδιους προγόνους, αυτούς πού ξεκίνησαν μπροστά από έ£η αιώνες, ίσως καί 
περισσότερο, από τά βάθη των Ινδιών, ποιος ξέρει πώς.καί γιατί, πάντως 
για λόγους ανώτερης βίας, νά ανήκουν λέω στην ίδια φυλή, πού δεν άλλαξε, 
κατά τό μεγαλύτερο μέρος της τή γλώσσα, τά ήθη καί τά έθιμά της, τή γε
μάτη πάθος καί μυστήριο φυλή, πού πιστεύει στα άστρα καί στή μοίρα, 
προσπαθώντας νά διαβάση τή γλώσσα τοΰ πεπρωμένου στα χέρια καί σιή: 
φυσιογνωμία και ατά χαρτιά, περισσότερο μέ τήν ευφυΐα καί τήν διαίσθηση 
καί λιγώτερο μέ κάποια προφητική ενόραση.Ό Παλαμας σ’ ένα ποίημά ψάλ
λει χαρακτηριστικά τή μαντική καί προφητική ικανότητα τής Τσιγγάνας :

1) Βασίλη Σ. Σιναπίδη. «Φυλετική καταγο)γή, ήθθη καί έθιμα των ΚαΤσιβέλ- 
λων Διδυμοτείχου Θράκης», έ'κδοσις Εταιρείας Θρακικών Μελετών (άρ. 24), Άθήναι 
1953, σελ. 289—294 Βλ. καί Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ', σ. 157—163, Β. Δεληγιάννη, Γύ
φτοι στή Θράκη.
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Περδικόοτ?]$η Τσιγγάνα, ώ παρΰένα, ττον μιλεϊς 
τά μεσάνυχτα προς τ’  άστρα γλώσσα προσταγής.
Σφίξε γύρω μου τον κρίκο των άνδρίκιοον σον χεριών 
τ ’ είμαι ό Μάγος τής Αγάπης, μάλιστα των άστεριών.

’Έλεγα λοιπόν πώς οΐ Τουρκοκατσίβελλοι και οί Ρωμησκατσίβελλοι τοΰ 
.Διδυμοτείχου μέ τήν ονομασία τοΰ Τσεγγενέ, πού τού; δόθηκε από τούς Τούρ
κους, και τοΰ Κατσίβελλου άπ8 τούς Έλληνοθρακιώτες κατοίκους του, βγαί- 
,γεί τό συμπέρασμα πώς δεν μπορεί νάναι παρά Τσιγγάνοι, πού εγκαταστά
θηκαν μόνιμα εκεί, απομεινάρι τής μυστηριώδους αυτής φυλής. Τό δτι ή 
ονομασία πού αποδίδεται σ’ ένα λαό από τούς συνοίκους ή περίοικους λαούς 

ί ΐ̂ναι ενα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο τής καταγιογής του, γίνεται φανερό 
φτό τά παραδείγματα πού θά αναφέρω παρακάτω. ΟΪ Τούρκοι, οΐ Νορμαν- 

:δοί, οΐ Γαλάται κι’ άλλοι νέοι και αρχαίοι λαοί δείχνουν μέ τήν ονομασία 
του; πώς κατάγονται από τό Τουρκεστάν, από τό Βορρά (Nord), άπό τή Γα- 
.λατία, καθώς και άλλες μικρότερες φυλές σάν τούς ’Αρβανίτες, Πομάκους, 
Γκαγκαβούζηδες δείχνουν μέ τήν ονομασία τους, δτι προέρχονται άπο ώρι· 
σμένες τοπικές περιοχές. Οΐ Πομάκοι μάλιστα αύτοαποκαλούνται Άχριάν, 
δηλαδή Άγράνες, αρχαία θρακική φυλή τοξοτών τοΰ Μεγάλου ’Αλέξανδρου. 

.■•’Από τήν ονομασία ξεκινά πάντα ή επιστημονική έρευνα για τήν φυλετική 
τοποθέτηση ενός λαού,

2) Τά κοινά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καμμιά ουσιώδης διαφορά 
ί των Τουρκοκατσιβέλλων καί Ρωμηοκατσιβέλλων τοΰ Διδυμοτείχου, οσον αφορά 
:: τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής μορφής, πού καθορίζουν κα'ι διακρίνουν μια

φυλή άπό τήν άλλη, μέ τούς Τσιγγάνους τής νομαδικής ζωής. Τό χρώμα τής 
επιδερμίδας, τά μάτια, ή κατατομή, τό ανάστημά τους, εΐναι τά ΐδια. Είναι 
κι* αυτοί μελαψοί, μέ μεγάλα μαΰρα μάτια, ισχνοί, μάλλον κοντοί και σπιρ

τόζοι σάν εκείνους. Βρίσκει βέβαια κανείς ανάμεσα.τους καί μερικούς πιο λεν.
, κότερους μέ εύρωπαϊκώτερα χαρακτηριστικά. Αυτό όμως μπορεί κάλλιστα νά 
,-έξηγηθή. Δεν ήιαν δυνατό αυτή ή φυλή άπό τότε πού εγκαταστάθηκε μόνιμα 
.στή Θράκη, δηλαδή άπό τον 14ο αιώνα, νά μήν έπαθε κάποια φυλετική άλ- 
, λοίωση άπό κρυφή επιμειξία μέ διάφορα στοιχεία ευρωπαϊκής καταγωγής. 
νΈγώ αποδίδω τή μερική αλλοίωση και διαφοροποίηση αυτή τοΰ κλασσικού, 

ά; τον πούμε έτσι, χσιγγάνικου τύπου στή φυσική αυτή επιμειξία, πού συμ
βαίνει πάντα μεταξύ λαών πού συμβιούν καί συγχρωτίζονται πολλούς αιώνες.

3) 'Η άνδρική καί γυναικεία φορεσιά, Ή  φορεσιά τών Κατσιβέλλων 
; εΐναι ένα φανερό σημάδι τής καταγωγής του; άπό τούς νομάδες Τσιγγάνους
τούς καθαρόαιμους Sinde. Ή  φορεσιά τών Τσιγγάνων έχει καταντήσει κοινό 
θέαμα μέ τό θέατρο και τον κινηματογράφο, πού, δπως άνάφερα καί στην 
προηγούμενη εργασία μου, τόσο πολύ άρέσκεται νά παίρνη τά θέματα τών 
ΰπυθεσεών του άπό τή ζωή, τά έθιμα καί τή φυλετική νοοτροπία τού αλήτη
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αυτού άλλ.ά καλλιτέχνη λαού. *Από ΐόπο σέ τόπο ποικίλει βέβαια κάπως ή φο
ρεσιά των Τσιγγάνων, επειδή πάντα 6 λαϊκός πολιτισμός ενός λαού δανείζει 
καί δανείζεται διάφορα στοιχεία από τους συνοίκους ή περίοικους λαούς, Τσ 
’ίδιο και ήτσιγγάνικη φορεσιά έχει κάπως δΐ’αφοροποιηθή στις διάφορες χώ
ρες τής Ευρώπης, γιατί δανείστηκε ώρισμένα στοιχεία από τούς ντόπιους' 
λαούς μέ τούς οποίους έζησε τόσοτις αιώνες. Ή  φορεσιά νά πούμε των Τσιγ
γάνων τής Ρουμανίας διαφέρει κάπως από τη φορεσιά των Τσιγγάνων τής 
Ουγγαρίας, τής 'Ισπανίας, τής Σερβίας κΧπ. Πάντα δμως υπάρχει ό κοινός 
χαρακτήρας, τά κοινά γνωρίσματα, τά αναλλοίωτα δηλαδή στοιχεία τής φο
ρεσιάς ανάμεσα στον τόπο και στο χρόνο. Τά αναλλοίωτα και κοινά αυτά 
στοιχεία τής τσιγγάνικης φορεσιάς είναι για τούς άντρες τό στενό παντελόνι 
γύρω στις κνήμες, τό κόκκινο χρώμα τής μαντήλας· καί τού ζωναριού στη 
μέση καί σιό λαιμό, πού δείχνει τή γεμάτη πάθος ψυχή τους. Ή  φορεσιά 
τών γυναικών διατηρεί περισσότερα κοινά στοιχεία. Είναι τά παρδαλά καί 
χτυπητά χρώματα τών φουστανιών, ή βράκα μέχρι τών αστραγάλων, τά 
φαρδειά μανίκια καί τό χρωματιστό τσεμπέρι, τά μεγάλα κίτρινα σκουλαρί
κια, πού είναι απαραίτητο στολίδι τής γυναικείας καλλονήν Αυτά τά κοινά 
στοιχεία τής Τσιγγάνικης φορεσιάς υπάρχουν και στούς Τουρκοκατσιβέλλους 
καί στους Ρωμηοκατσιβέλλους τού Διδυμοτείχου, όπως θά φανή άπ’ ιήν πε
ριγραφή τής φορεσιάς τους πού κάνω παρακάτω : ‘Η φορεσιά τών Τονρκο- 
κατσιβέλλων. Οι Τουρκοκατσίβελλοι τού Διδυμοτείχου είναι αλήθεια δτι 
πρόσθεσαν τό φέσι οΐ άνδρες καί οΐ γυναίκες τό μαύρο χιτώνα καί to άσπρο 
γιασμάκι σάν τις χανούμισσες, αλλά ή βράκα στη γυναίκα καί ή προτίμηση 
στα παρδαλά χρώματα διατηρείται κάτω από τό εξωτερικό τουρκικό κομού* 
φλάζ. Οΐ πολλοί άνδρες πάλι φορούν τό ζουνάρι καί τό στενό παντελόνι γύρω 
στις κνήμες.'i?  φορεσιά τών Ροιμηοκατσιβέλλων. Παρ’ όλες τις επιδράσεις τής 
ντότιας χριστιανική: φορεσιάς οΐ Ρωμηοκατσίβελλοι, περισσότερο οΐ γυναίκες 
καί λιγώιερο οΐ άνδρες, δέ διαφέρουν στο ντύσιμο από τούς νομάδες Τσιγ
γάνους καί είδικώιερα από τούς «-Τυάμπα-Τσεγγενεσί», πού περιέγραψ t στις; 
προηγούμενες σελίδες. Οι άνδρες οΐ γεροντότεροι φορούν τό καλπάκι, to κόκ. 
κινο ζουνάρι και τά πουτούρια από άδίμητο σάν τούς παλιούς Θρακιώτες 
αστούς, ωστόσο δμως τά πουιουρία αυτά δεν είναι φαρδειά μέχρι τούς άστρα-'.· 
γάλλους, άλλα από τά γόνατα καί κάτω στενεύουν πολύ, σφίγγουν τ«ς κνήμες 
καί κουμπώνονται μέ κόπιτσες ή άλλα συνδετικά μέσα. Οΐ γυναίκες τους φο_* 
ροϋν μακρυά φουστάνια μέ πολύχρωμα καί χτυπητά χρώματα, φαρδειά μα
νίκια καί κίτρινα σκουλαρίκια στ’ αυτιά.

Καί τώρα άς πάρουμε τήν αρνητική άποψη τού προβλήματος μας. "Ενας 
πού πιστεύει στο δτι οί Τουρκοκατσίβελλοι καί Ρωμηοκατσίβελλοι τής Θρά
κης καί εΐδικώτερα τον Διδυμοτείχου δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τούς νομά
δες Τσιγγάνους Sinde, θά μεταχειριζόταν ασφαλώς σά σοβαρώτερα επιχει-



ιειινα για τήν φυλετική προέλευση τών Κατσιβέλλων Διδυμότειχού aof
[ματα τή γλώσσα καί τη θρησκεία τους κατά πρώτο λόγο καί τή φυλετική 
;ς νοοτροπία και βιοθεωρία κατά δεύτερο. Σ ’ αυτού; θά είχαμε νά απαν

τούμε τά εξής :—Τή γλώααα καί τή θρησκεία δεν μπορούμε νά τις θε- 
ιησουμε σά σοβαρά επιχειρήματα και σάν άσφαλτα κριτήρια τής καταγω- 
|ς ενός λαοΰ. Σάν παράδειγμα έχουμε τούς Καραμανλήδες, τούς Τουρκο- 

|»νους Μικρασιάτες, πού ενώ άλλαξαν τή γλώσσα τους, διατήρησαν ωστόσο 
ίαβυσιη μέσα σιά βάθη τής ψυχής τους τήν Έ?Αηνική και χριστιανική τους 
ϊΐΐνείδηση καί, καταγωγή σέ σημείο, ώστε νά άποβοΰν σήμερα από τά πιο 
Ιϊάλεχτά στοιχεία τού νέου Ελληνικού Κράτους καί τούς Πομάκους τής ορει- 
ί'ς,Ροδόπης, αρχαία Θρακικά φύλα, πού μέ τό κύλισμα τών αιώνων έχασαν 

■ίάί τή γλώσσα καί ιή θρησκεία τους '}. ’Έτσι μέ τό πέρασμα τού χρόνου 
of Ρωμηοκατσίβελλοι στήν αρχή έγιναν Χριστιανοί κι" αργότερα μέ τήν κα- 
μκτηση τού Βυζαντινού Κράτους από τούς Σελτζούχους Τούρκους άλλαξαν τή 

ήσσα τους καί μίλησαν Τούρκικα, ενώ οΐ Τουρκοκατσίβελλοι άσπάσθηκαν 
III τή θρησκεία καί τή γλώσσα τών νεοφώτιστων καί φανατικών, στη διά* 
ίοσή τους οπαδών τού προφήτη, πού ήρθαν σάν κατακτητές. ,

Ή  φυλή αυτή, δταν απομονώθηκε καί άποκόπηκε από τούς άλλους όμαί- 
μονες αδελφούς της, πού συνέχισαν καί συνεχίζουν πολλοί τή νομαδική ζωή 
τους,· ένοιωσε σάν απορφανισμένη κι' έρημη, ανάμεσα στους Βυζαντινοχρι- 

■■ σπανούς, πού ήταν καί στον πολιτισμό και στήν πολιτική καί κοινωνική τους 
■ διάρθρωση πολύ ανώτεροι απ’ αυτούς. Τότε καταλαβαίνοντας τήν κατώτερό- 

ττμά τους, θέλησαν ν5 αλλάξουν τή θρησκεία τους, ίσως καί τή γλώσσα τους, 
μέ τήν ωραία κι’ ανώτερη από κάθε άποψη γλώσσα καί θρησκεία τών Βυ
ζαντινών. Οΐ Τσιγγάνοι ήταν μάλλον είδωλολάτρες καί είχαν γιά γλώσσα μιά 
στοιχειόίδη διάλεκτο τών Δυτικών ’Ινδιών, πού ίσως ξέχασαν καί νά τή γρά
φουν. .Έθαΰμασαν λοιπόν καί ζήλεψαν γι’ αυτό παρέμειναν καί θέλησαν νά 
γίνουν πολίτες τής ισχυρής καί πολιτισμένης αυτής Αυτοκρατορίας και ν’ αλ
λάξουν γλώσσα καί θρησκεία. Τό Βυζάντιο μέ τήν αίγλη τής λατρείας καί τή 
φαντασμαγορική μεγαλοπρέπεια ιών θρησκευτικών καί άλλων τελετών κατώρ- 

 ̂θωσε νά προσηλυτίση ολόκληρους αύτοκράτορες μέ τούς λαούς των, καί δέ θά 
^προσηλυτίση τούς έρημους καί φτωχούς αυτούς μετανάστες ; ’Αργότερα ή 
^ϊρυρκική βία κβ ωμότητα μέ τήν κατάχτηση τού Βυζαντινού Κράτους, κατ
όρθ ω σε πολλούς από τούς χριστιανούς αυτούς Τσιγγάνους νά τούς άλλαξοπι- 

στήση, όπως τά, κατάφερε καί μέ τούς Πομάκους, καί μέ πολλούς άλλους Μι- 
κρασίάτε; 'Έλληνες, πού άλλαξαν από φόβο τήν πίστη τους καί πού πολλοί 
άπ’ αυτούς άσπάσθηκαν τυπικά μονάχα τό Μωαμεθανισμό, ενώ κρυφά πί- 

||στευαν καί λάτρευαν τή θρησκεία τού Ναζωραίου-

1) Βλέπε και Πολυδώρου Παπαχριστοδοΰλου <01 Πομάκοι καί δ δίκαιος άγώ* 
-γας των ν’ απαλλαγούν από τον αβάσταχτο βουλγαρικό ζυγό», εκδ. Β' συμπλ. 1947,



308 Βασίλη

Θά μπορούσαν ακόμα μερικοί νά προβάλουν σαν επιχείρημα της αρνη
τικής των άποψης για την καταγωγή των Κατσιβέλλων του Διδυμοτείχου 
τούς ’ Ινδούς τά ηφη καί τά εφιμα, κα&ώς καί ζή φυλετική νοοτροπία 
τους» Είναι αλήθεια πώς ή νοοτροπία τους εχ,ει αλλάξει κατά πολύ. Είναι άν
θρωποι μάλλον βολικοί και φιλήσυχοι, νομοταγείς, μπορεί νά πή κανείς.δου- 
λοπρεπείς, κι* έρχονται έτσι σέ μεγάλη αντίθεση μέ τούς όμαίμονες—κατά ιή 
γνώμη μου—αδελφούς των, πού συνεχίζουν τή νομαδική ζωή, πού είναι θερ
μόαιμοι κι* ανήσυχοι, πνεύματα σπινθηροβ^λα καί ευφυή, με ψυχή καλλιτε
χνική, γεμάτη πάθος και μυστήριο, ελεύθεροι από κάθε άποψη μέ τήν κυριο
λεκτική σημασία τής λέξη:, εξω από κάθε κοινωνική και πολιτική συμ[3ατι- 
κόιηια, Ή  φυλετική τους όμως νοοτροπία, ό τρόπος τους δηλαδή τοΰ σκέ- 
πτεσθαι και τοΰ πράττειν, ή κοσμοθεωρία και βιοθεωρία τους, ήταν πολύ φυ
σικό ν5 αλλάξουν κατά πολύ μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου σ* ενα λαό πού ξεκί
νησε άπ’ τις ’Ινδίες χωρίς δυνατή θρησκευτική συνείδηση κι* ανεπτυγμένο πο
λιτισμό, χωρίς ποιοτική καί κοινωνική οργάνωση. Έγκατεστάθηκαν μόνιμα 
εδώ και 600 χρόνια σιή Θράκη, στά Β ιλκάνια και σι ή Μικρά *Ασία, κι* έτσι 
δεν αποκλείεται νάναι σωστή ή γνώμη τοΰ πανοσιολογιοτάτου κ. Ν. Βαφείδη 
Oil «Και οι μέν και οΐ δέ ( Γουρκοκαισίβελλοι καί Ρωμηοκατσίβελλοι) προσήλ* 
ιθον, φαίνεται, τμηματικώς καί κατά διαφόρους έποχάς καί περιστάσεις εκ 
Τουρκοφώνων περιφερειών ίσως τής Μικράς ’Ασίας, ως εξάγεται έκ τής λα
λουμένης γλώσσης» Τ). ’ Επειδή δέν είμαι τέλεια κάτοχος τής Τουρκικής δεν 
επιμένω ίσως νάναι σωστή ή γνώμη τοΰ κ. Βαφείδη μόνον αναφορικά μέ 
τούς Τουρκοκατσιβέλλους, ενώ για τούς Ρωμηοκατσιβέλλους έίχω τή γνώμη 
πώς πρέπει νάχουν μάλλον έγκατασταθή στή Θράκη από τήν πρώτη κιόλας 
εμφάνισή τους, πώς είναι δηλαδή παλιό ντόπιο στοιχείο, γιατί σιή Μικρά 
’Ασία θά τού: ήιαν πολύ δύσκολο, αν οχι αδύνατο, νά διατηρήσουν τό Χρι
στιανισμό σά θρησκεία, εφόσον υπάρχει ιό προηγούμενο τής άλλαξοπιστίας 
τόσων καί τόσων Μι κρασί αιών Έλλ,ηνρρθο δόξων, Μάλλον είναι πιθανώτερο 
νάναι παλιοί κάτοικοι τοΰ Διδυμοτείχου, όπου ή ισχύς καί ή προστατευτική 
θαλπιυρή των Πατριαρχείων καθώς καί τά προνόμια τοΰ Θωάμεθ τοΰ Πορ
θητή έφθαναν άπ’ τήν Κωνσταντινούπολη σχεδόν απείραχτα εΕαιτίας τής μι
κρής απόστασης. *Έ?̂ εγα λοιπόν πώς 600 χρόνια συμβίωση καί συγχρωτισμός 
μέ τούς Βυζαντινούς καί τούς Τούρκους δέν ήταν δυνατό παρά ν* άλλάξη τή 
φυλετική τους νοοτροπία καί τό φυλετικό τους χαρακτήρα κάτω από τήν πί
εση καί τον εξαναγκασμό διαφόρων παραγόντων, όπως ή φτώχεια, ή στέ
ρηση, ή δυστυχία καί ή σκληρή καί τυραννική διοίκηση των Τούρκων. Προς 
επίρρωση τοΰ φαινομένου αύτοΰ φέρνω τρανό παράδειγμα τον ξεπεσμό καί 
τήν κατάπτωση τοΰ φρονήματος καί τοΰ ήθικοΰ τών ραγιάδων®'Ελλήνων, πού

, 1) Βλέπε ’Ανάτυπο Έταιρ. Θρακ. Μελετών (Άρ. 24),’ Αθήνα ι 1953, σ. 300, § 7,
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χοειάσθηκαν επίπονη, συστηματική καί πολυχρόνια καθοδήγηση καί προσπά
θεια τόσων και τόσων λογιών, ποιητών καί εθνικών ευεργετών, δσο νά ξυ- 

|||νήση μέσα τους δλο το μεγαλείο των προγονικών αρετών καί τής εθνικής 
Ψ} |ο'υς υπερηφάνειας, πού τούς ωδήγησαν στο μεγαλειώδες ξεσήκωμα καί στα 
ΐ  ||περάνθιιωπα κατορθώματα καί ολοκαυτώματα τής Επανάστασης τοΰ 1821. 

Τό θλιβερό αυτό φαινόμενο τής κατάπτωσης τοΰ Ελληνικού Πνεύματος καί 
φρονήματος διεπίστωσε μέ τά ίδια του τά μάτια ο μεγάλος "Άγγλος ποιητής 

■ λόρδος Byron καί τό αποθανάτισε σέ μερικούς του στίχους :

"Αχ, ατέλειωτος ήλιος σας χρυσώνει ώς τά τώρα, 
μά βασίλεψαν ολα, δλα τ* άλλα σας δώρα /

Και τι ναχη εδώ άλλος ποιητής, παρά μόνο 
για τους "Ελληνες πίκρα, για τή χώρα τους πόνο / J)

Τό φαινόμενο τής κατάπτωσης καί τής παρακμής είναι παγκόσμιος φυ
σικός νόμος, πού έχει εφαρμογή καί στα άτομα καί ατούς λαούς, δταν πιέ- 
||ίονται από τό δυσβάσταχτο βάρος τής ανάγκης. Ό  Ελληνικός λαός πέρασε 
|δπό τό στάδιο αυτό καί ξαναβρήκε τον αιώνιο δρόμο του τής πνευματικής 
Πρωτοπορεί ας, άλλα ο Ελληνικός λαός είχε τά λογοτεχνικά του αριστουργή
ματα, τήν ιστορία του, τούς πνευματικούς ηγέτες του, τούς εθνικούς εύεργέ- 
pW; τους, ενώ ο φτωχός τσιγγάνικρς λαός, ό γύφτος λαός, τό εξουτθένωμα τοΰ 
κόσμου τούτου, ποιόν καί τί είχε για βοηθό, για στήριγμα, γιά νά τοΰ δώση 

;νέα πνοή ζωής ; ’Ασφαλώς κανέναν. Νά λοιπόν πώς καί γιατί ξέπεσε κι* οίλ- 
ίσαζαν κατά πολύ ή νοοτροπία του, τά φυλετικά του προτερήματα k l s ό ύπε- 
Ιρήφανος κι’ ανυπότακτος φυλετικός του χαρακτήρας.

Τά ήθη καί τά έθιμα των Τουρκοκατσιβέλλων καί Ρωμηοκατσιβέλλων, 
Ιδηλαδή ο πνευματικός καί ηθικός τους πολιτισμός, ήταν φυσικό νά ύποστή 
Ιόίι’ αύτός τήν επίδραση των ντόπιων Θρακιωτών συγκατοίκων τους καί ν’ άλ- 
ΙΙλοιωθή σέ σημείο πού σήμερα πολύ δύσκολα νά μπορή νά διακρίνη κανείς 
|τά άρχέγονα σημάδια. Ωστόσο καθώς άνέφερα καί στην προηγούμενη έργα- 
|%ία μου ή αγάπη στο νλέντι καί στο τραγούδι, ή ολιγάρκεια καί ή λιτότητα 
ΐξεσποΰν κάπου-κάπου μέ ένα πρωτόγονο πάθος σιό γλέντι καί στο τραγούδι, 
πού βαστά καμμιά φορά όλάκαιρες μέρες μέ κρουστά, μέ. πνευστά καί μέ έγ- 

Ιχορδα όργανα ως τά βαθειά μεσάνυχτα, είναι καθαρό κατάλοιπο ενός φλο·- 
γεροΰ καί τρελλοΰ αίματος, μιας ανατολίτικης ιδιοσυγκρασίας.

'Όσον αφορά τό δεύτερο πρόβλημα, δηλαδή άν Ρωμηοκατσίβελλοι κι* οί 
Τουρκοκατσίβελλοι είναι συγγενείς μεταξύ τους, άν ανήκουν στήν ϊδια φυλή ή 
είναι δυο διαφορετικές φυλές, νομίζω πώς μέ δσα άνέφερα στα προηγούμενα

1) Βλέπε' Βύρωνος : «Εκλεκτές σελίδες». Τά νησιά τής Ελλάδας, ποίημα. Με
τάφραση Άργύρη Έφταλιώτη.
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φαίνεται καθαρά cm τούς λογαριάζω για μιά και την αυτή φυλή, γι’ α{ 
καί δεν έκαμα διαστολή των δυο αυτών φυλετικών κλάδων στήν πορεία 
εξέτασης τοϋ πρώτου προβλήματος. Δέ βλέπω το λόγο μιας τέτοιας διαστ:ολή|| 
’Ονομάζονται καί οι δυο αυτοί φυλετικοί κλάδοι μέ την ΐδια ονομασία 
Καταιβέλλον, έχουν τά ιδια χαρακτηριστικά καί δέ διαφέρουν παρά μι 
στο θρήσκευμα, στήν επαγγελματική ασχολία καί στίς συνήθειές τους, γιατ| 
οΐ Ρωμηοκατσίβελλοι, επειδή άσπάσθηκαν το Χριστιανισμό, πήραν Έλληνί* 
κές συνήθειες, ενώ οί ϊουρκοκατσίβελλοι αντίθετα πήραν Τουρκικές.

Ό  καθηγητής τής γλωσσολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ·κ> 
Νικόλαος “Ανδριώτης γράφει σχετικά μέ τούς γΰφτους, άλλα πιστεύω πώς·θ($| 
έχη ύπ3 δψιν του μάλλον τούς γύφτου; ώρισμένων περιφερειών τής Παλαιά|§ 
Ελλάδας οτι : *) «Στήν αρχή ήταν δλοι τους Μωαμεθανοί κΤ έπρεπε ν’ 
ταλλαγοϋν σύμφωνα μέ'τήν συμφωνία Ελλάδας καί Τουρκίας κατά την όπσί!| 
ώς βάση δεν έλήφθη μήτε ή εθνικότητα μήτε ή γλώσσα άλλα ή θρησκεία, 
το νά θεωρηθή ως βάση ανταλλαγής ή θρησκεία σήμερα στον Πόντο έχαιίϊ 
μείνει "Ελληνες Πόντιοι ελληνικά ομιλοΰντες, γιατί ήσαν Μωαμεθανοί 
θρήσκευμα. Ή  περίπτωση αυτή μάς ωφελούσε πολύ, γιατί ήταν ευκαιρίαν^ 
έκλάβουμε τούς γύφτους ως Τούρκους καί νά τούς ξεφορτωθούμε. Kavovixfff  ̂
έπρεπε νά φύγουν δλοι, άλλα εδώ κυριάρχησε ή καιροσκοπική πολιτική κμίίή

- - ; -I

οΐ "Ελληνες μόνοι τους ματαίωσαν το τόσο ωφέλιμο αυτό πράγμα. Βλέποντας 
οι γύφτοι πώς πρόκειται ν’ άπαχθοΰν σέ μέρη άγνωστα καί ευχαριστημένοι 
από τά άσυλο, πού εύρίσκαν στήν Ελλάδα είπαν: — Μάς διώχνετε γιατί είμα
στε Μωαμεθανοί, θά γίνουμε αμέσως χριστιανοί». Πήραν παπάδες κι3 άρχί· 
σαν νά βαπτίζωνται άθρόως καί συλλήβδην, γιατί ύποσχέθηκαν σέ ώρισμέγγΙ 
νους "Ελληνες πολιτικούς, δτι θά τούς ψηφίσουν στις ερχόμενες εκλογές».

Αυτά πού αναφέρει ο κ. Άνδριώτης άσφαλώς είναι ΐστορικώς εξακριβω
μένα. "Αλλά ό κ. Άνδριιοτης δεν θά έχη ύπ’ δψιν του τούς Ρωμηοκατσιβδλ* ΐ 
λοος τοΰ Διδυμοτείχου, τής Δυτικής καί Ανατολικής Θράκης, πού άσπάσθη*. 
καν το χριστιανισμό προ άμνημονευτών χρόνων, σίγουρα επί βυζαντινή: έπθγ 
χής, αφού επί Τουρκίας ήταν Χριστιανοί. Δεν ήταν δυνατόν αυτοί άνθρω 
ποι νά γίνουν χριστιανοί επί τουρκοκρατίας. Νά εξισλαμισθοΰν ασφαλώς μποψ 
ροΰσαν καί ίσως εξισλαμίσθηκαν πολλοί, ποτέ δμως νά έκχρ.στιανισθοΰν,.1 
Αυτοί πού έγιναν χριστιανοί από το φόβο τής ανταλλαγής θά ήταν ώρισμέ 
νες φυλές μυλωνάδων, χτενάδων καί άκονιστάδων, πού μάς επισκέπτοττπι 
νομαδικά. Σήμερα δλοι αυτοί είναι χριστιανοί. Αυτοί όμως οΐ νομάδες είναι 
κατώτεροι από άποτ^η πολιτισμού κι’ άπ3 τούς δικούς μας ακόμα Κατσιβέλ- 
λους καί φτωχότεροι απ’ αυτούς κι3 έχουν ρευστή θρησκευτική συνείδηση, λ

1

1) Πολυγραφημένες σημειώσεις παραδόσεων του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί' 
κης. ΪΙανεπιστημιακόν έτος 1946—47, σελ. 50.
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Πάντως για νά έπανέλθουμε στο θέμα μας τό πιο πιθανό πρέπει νάναί αυτό 
πού καταδείχθηκε και τονίσθηκε και στις δυο εργασίες μας, ότι δηλαδή οί 
Ρωμηοκατσίβελλοι καί οΐ Τουρκοκατσίβελλοι είναι Τσιγγάνοι Sinde, πού εγ
καταστάθηκαν μόνιμα κι3 άσπάσθηκαν οΐ πρώτοι τό χριστιανισμό στα χρό
νια τοΰ Βυζαντίου, μέ την πρώτη κιόλας εμφάνιση τους στη Θράκη κι' οΐ 
δεύτεροι τό μωαμεθανισμό επί τουρκοκρατίας μάλλον μέ τη βία. Την κοινή 
τους καταγωγή καί συγγένεια μαρτυρεί ή κοινή ονομασία, χά κοινά χαράκτη* 
ριστικά κι3 ωρισμένα κοινά γνωρίσματα τής φορεσιάς, των ηθών καί εθίμων 
τους, τής φυλετικής τους νοοτροπίας και τοΰ φυλετικού τους χαρακτήρα, όπως 
τά περί έγραψα στις προηγούμενες μου σελίδες.

Και τώρα κλείνοντας την ερευνά μου αυτή για τή φυλετική προέλευση 
των Ρωμηοκατσιβέλλων και Τουρκοκατστβέλλων τοΰ Διδυμοτείχου ειδικά καί 
γενικώτερα των υπολοίπων τής Θράκης καί Μακεδονίας, νομίζω πώς έκανα 
δσο μπορούσα φανερό ότι ή φυλή αυτή προέρχεται κατ’ ευθείαν από τούς νο
μάδες Τσιγγάνους Sinde, άλλα μέ τή μόνιμη της εγκατάσταση άλλαξε γλώσσα 
καί θρησκεία. Σήμερα οΐ Τσιγγάνοι σ= ολο τον κόσμο υπολογίζονται περί τό 
ένα εκατομμύριο, από τούς οποίους οΐ εξακόσιες χιλιάδες κατοικούν σιήν Ευ
ρώπη. Αυτοί πού κατοικούν στήν Ευρώπη είναι μοιρασμένοι ώ; έξης : Δια
κόσιες χιλιάδες στήν Τουρκία, διακόσιες χιλιάδες στή Ρουμανία, εκατό χιλιά
δες στήν Λΰστρουγγαρία, είκοσι χιλιάδες στήν ’Αγγλία,.σαράντα χιλιάδες στήν 
‘ Ισπανία καί τό υπόλοιπο τό μοιράζονται διάφορες άλλες χώρες. Στήν Ε λ
λάδα δλοι οΐ Τσιγγάνοι υπολογίζονται σαράντα ώς πενήντα χιλιάδες. Στους 
σημερινούς Τσιγγάνους, πού ζοϋν στην-‘ Ελλάδα μπορούμε νά διακρίνουμε 
τρία εξελικτικά στάδια : ΤΙρώτο στάδιο είναι οί νομάδες Sinde, πού διατη
ρούν γλοόσσα, ήθη καί έθιμα καί αμιγή φυλετικό τύπο. Λεύτερο στάδιο εί
ναι οΐ μόνιμα εγκαταστημένοι Sznde Τσιγγάνοι, σαν αυτούς πού ζοϋν στο 
Διδυμότειχο, Όρεστιάδα, Σαγήνη, Δούριο,’ Ελαφοχώρι κι’ άλλου, οΐ Τράμπα 
Τσεγγενεοί, πού διατηρούν κι* αυτοί τή γλώσσα, τά ήθη καί τά έθιμά τους, 
τό φυλετικό τους χαρακτήρα κι° αμιγή τό φυλετικό τους τύπο. Τρίτο στάδιο 
είναι οΐ Τουρκοκατσίβελλοι καί Ρωμηοκατσίβελλοι τοΰ Διδυμοτείχου, πού άλ
λαξαν την γλώσσα τους κι° έπαθαν σοβαρή αλλοίωση τών ηθών καί των εθί
μων τους καθώς καί τοΰ φυλ,ετικοΰ τους τύπου καί χαρακτήρα. ΙΙοιό θάναι 
άραγε τό νεώτερό τους στάδιο ; Θά σταματήση τάχα εδώ ή διαρροή τους ή 
θά προχωρήση ακόμα περισσότερο μέχρι τελείας αλλαγής καί εξελληνισμοΰ 
τους ; Ευτυχώς για τούς Τουρκοκατσιβέλλους δεν υπάρχει τέτοιος φόβος γιατί 
μάς χωρίζει ή θρησκευτική άβυσσος. Πάντως ημείς σαν "Ελληνες έχω τήν 
γνώμη ότι τίποτε δεν έχουμε νά ωφεληθούμε από μια τέτοια αφομοίωση, 
αλλά μάλλον βλάβη θά ύποστοϋμε, γιατί δέν είναι καί τόσο βιολογικά ισχυ
ρός λαός, δείχνουν μάλιστα καί σημεία εκφυλισμού, κι’ αυτό συμβαίνει πε
ρισσότερο μέ τούς Τουρχοκάτσιβέλλους καί λιγώτερο μέ τούς Ρωμησκατσιβέλ-
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λους. Οι πρώτοι φαίνεται ότι επαθαν επιβλαβή επιμειξία από διάφορα ξε
νικά στοιχεία. Ό  καθηγητής πάλι κ. Ν. Άνδριώτης πάνω στο θέμα αδϊό 
άναφερει σχετικά τά εξής: «Τό άτι έμειναν οί γύφτοι είναι μεγάλο δυστύχημα 
γιά τον Ελληνισμό, γιατί χωρίς νά καυχιόμαστε, οΐ γιίφτοι είναι ?να ί'Όνπς 
βιολογικά ΗΓίτοττερο από μάς και πολύ άσχημο. Τώρα πού έγιναν χριστιανοί 
θ ’ αρχίσουν αμέσως οΐ επιμειξίες Ελλήνων και γύφτων. Φαίνεται δτ,ι.ή Ιμλ 
φάνιση των γύφτων δεν είναι καί τόσο άποκρουστική στους ' Ελληνες, γιατΤ 
υπάρχουν καί τραγούδια όπου υμνούνται τά κάλλη τής περδικόστηθη: Τσιγ̂ μΙ 
γάνας. Οί "Ελληνες δεν τούς άποστρέφονται καθόλου καί υπάρχει ό φόβος?|| 
μέσα σέ μερικά χρόνια ν’ άπορροφηθούν όλοι οΐ γυφτοι, πράγμα πού δέν'μ‘1 
θ’ άποβή προς τό καλλό τού ελληνικού έθνους. Τό ν’ αφομοιώσουμε σαράντα ·§ 
ώς πενήντα χιλιάδες γύφτους αυτό πρέπει νά θεωρηθή ενα μεγάλο φυλετικός 
ατύχημα»· Αυτά λέει 6 κ. Άνδρκότης καί πραγματικά έχει δίκιο, πρέπει τό 
Κράτος νά Ινδιαφερθή γιά την περίπτωση αυτή. Τόζήΐϊ)μα είναι καθαρά διοι
κητικό. Θά μπορούσαν ϊσως νά απομονωθούν καί οΐ Τουρκοκατσίβελλοι καί % 
οΐ Ρωμηοκατσίβελλοι σέ διαφόρους καθαρά δικούς του; συνοικισμούς, όπως 
γίνεται μέ τούς μαύρους Νέγρους της ’Αμερικής, καί έκεΐ νά εργασθοϋν πα· 
ραγωγικά τή γή καί γιά τό δικό τους καί γιά τό γενικότερο συμφέρον. Οί 
Τουρκοκατσίβελλοι προπαντός ζούν τέλεια παρασιτική ζωή. Είναι βέβαια π ι* ''^  
τρανόν αργότερα νά εκπολιτισθοΰν χωρίς τόν κίνδυνο τής επιμειξίας, μαζύ ^  
μας, γιατί έκτος από τό φυλετικό ξεχώρισμα, έχουν καί διαφορετική θρη* ζ\ί 
σκεία καί γλώσσα, αλλά μέχρι τότε θάναι ευχής έργον νά δουλέψουν θετικά Vf 
καί παραγωγικά. Κάνουν βέβαια σήμερα τό λούστρο καί τό χαμάλη, όμως 
αυτά δεν είναι παραγωγικά επαγγέλματα, καί δεν πρόκειται χωρίς αυτά νά 
σταματήση ή ζωή τοΰ Διδυμοτείχου, "Οταν όμοις άποχτήσουν τή συνείδηση 
τής μικρής ιδιοκτησίας καί καταλάβουν την άξια τους ασφαλώς θά προχω
ρήσουν άλματωδώς στην εξέλιξη καί θά ξυπνήση δ αποκοιμισμένος πνευμα
τικός καί ψυχικός τους κόσμος. Μά πώς ιθά κατορθωθούν ολα αυτά ; "Ενα 
σωρό ερωτήματα καί απορίες προβάλλουν σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα στην εκ
τέλεση ενός τέτοιου σχεδίου. Θά μπορέσουν άραγε νά προσαρμοσθοΰν στήν 
καινούργια ζωή, νά στρώσουν στή δουλειά τήν γεωργική, πού δεν σκαμπά
ζουν τίποτε ; ’Έχουν κυριολεκτικά δισφοροποιηθή καί συνήθισαν σέ μια 
αλήτικη καί ολιγαρκή διαβίωση. Θά μπορέσουν ν’ αποβάλλουν αυτό τό δου
λικό κι’ ολιγαρκή τους χαρακτήρα ; Ποιος ξέρει ; Αυτά είναι σοβαρά προ
βλήματα καί δεν είναι μήτε τής ειδικότητας μήτε τής δικής μας αρμοδιότη
τας νά τά έπιλύσουμε. Απλώς κάνουμε μερικές σκέψεις καί νύξεις γιά τή 
λύση των προβλημάτων αυτών. ΓΥαΰτό στο σημείο τούτο κλείνιο τή δεύτερη 
μου αυτή εργασία γιά τούς Κατσιβέλλους κι’ εύχομαι νά βρεθούν άλλοι καλ
λίτερα καί ισχυρότερα θωρακισμένοι από μένα, ώστε τό πρόβλημα τής κατα
γωγής και τής μελλοντικής εξέλιξης τών Κατσιβελλων γενικά τής Ελλάδας Ιν
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έσει μέ μας πάντα τούς “Ελληνες συνυπηκόους τους, νά βρή την οριστική 
λύση και νάχη κατάλληλη απήχηση ή λύση του αυτή.

Α Λ Λ Α  ΣΗΜ ΕΙΩ Μ ΑΤΑ  ΠΕΡΙ ΚΑΤΣΙΒΕΛΛΩΝ

Εφημε^ϊς «Τά Νέα» 12 31αν, 1950. Τον Κ . Κουκί δον.
1~~,«Εϊς το Διδυμότειχον από μια άγνωστη εποχή έπήρε ύπάστάσιν ένα 

ήιημα παράδοξον, ζήτημα φυλετικόν σπανίας μορφήν Οΐ Διδυμοτειχΐτες τό 
.άγτικρύζουν καθημερινώς εις την κεντρικήν πλατείαν καί ατϊς πλαγιές τοΰ 

άστρου. Είναι τοϋτο οΐ γύφτοι πού άραδιάζονται κάθε πρωί μέ τό χαμά
λικο σαμάρι στη ράχι τους καί πού κρατούν τις σπηλιές τοΰ κάστρου τειχι
σμένη απ’ έξω. και μεταμορφωμένες σέ τρώγλες κατοικίες των- Άπαρνηταί 
τής νομαδικής ζεοής τής φυλής των, αποτελούν μίαν συμπαγή ομάδα συγκεν

τρωμένων εις τό Διδυμότειχον, υπολογίσιμη κατά χάς στιγμάς πού χρίνον.ται 
.γενικά συμφέροντα τοΰ τόπου. Πράγματι 6 αριθμός των είναι άξιοσέβαστος 
-ώς εύμάλακτη εκλογική μάζα,’Ανέρχονται οΐ γύφτοι δθωμανοΐ εις 753—200 
υϊκογένειαι—και οί γύφτοι Ιλληνοχριστιανοί εις 445—99 οΐκογένειαι. Σκυμ
μένοι μάλλον εις έργα πού αποτελειώνει εκ τοΰ παοαχρήμα ή οκνηρή διά* 

;θεσις των, είναι άγρυπνοι καί προσέρχονται πρώτοι δσες φορές γίνονται δω
ρεάν διανομαι καταναλώσιμων αγαθών. Οΐ γύφτισσες εκινήθησαν τάς ημέ
ρας αύτάς προς δλα νά αρμόδια γραφεία πού ήταν ανάγκη καί επέτυχαν εκ
λογικόν βιβλιάριον. Τό δλον διαχιίσιες πενήντα δσες τό έπήραν, δεν είναι 
άπίθανον ν’ άναδειχθοΰν έν καιρφ εις υπολογίσιμους ρυθμιστρίας τής έκλο- 
λογικής καταστάσεως. Κάποιο: επίσημο: μετά επιτόπιον μελέτην τοΰ άθιγ- 
γανικον θέματος άνέλαβε νά υπόδειξη μέιρα ικανά νά οδηγήσουν τούς γύ* 
φτους τοΰ Διδυμοτείχου εις τήν δίνην τοΰ πολιτισμού γιίρω στην οποία κι
νούνται δλοι οΐ άλλοι "Ελληνες. Ή  αναγγελία των μέτρων αυτών καθυστε
ρεί, άλλ’ αναμένεται εις τό Διδυμότειχον μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Πρέπει1 
νά σημειωθή δτι οΐ γύφτοι τοΰ Διδυμοτείχου δεν εγνώρισαν κανένα από 
τούς περιορισμούς πού συνηθίζονται στα κλίματα άλλων χωρών εΐ,ς βάρος 
τών χρωματισμένων κατοίκων των. ’ Ελεύθεροι πολΐται τής πολιτείας απολαμ
βάνουν από τό ενα έκατομμύριον τών ελληνικών νόμων τήν Ιδίαν προστασίαν 
πού γνωρίζει ολος ό άλλως κόσμος.

Κατά τήν βεβαίωσιν τών καθηγητών τών μαθηματικών κ. Σαζανίδη, 
καταγόμενου έκ Αουλέ·Μπουργάζ οΐ γύφτοι τής πατρίδας των ήσαν χριστια
νοί ορθόδοξοι, τό ολον 500 περίπου καί έφυγαν μαζί μέ τούς "Ελληνες τό 
1922. ΟΪ γύφτοι πού είδα τό 1951 στο Λουλέ.-Μπουργάζ είναι μουσουλμά
νοι πού κατέφυγαν εκεί από άλλες περιφέρειες, 'Ο γύφτος γιατρός του Λουλέ 
Μπουργάζ λεγόταν Λεόντιος Λεοντίηυ καί εσπούδασε στα Ζαρίφεια Διδα
σκαλεία τής Φιλιππουπόλεως καθώς καί στην ’ Ιατρική Σχολή ’Αθηνών μέ 

■ ΰποτροφία τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, "Ενας άλλος φημισμένος γύφιος
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τού Λουλέ—Μπουργάζ στάθηκε 6 μουσικός Ζαφειοάχης πού ειχεν άναί 
ύπηοεσία στη μουσική μπάντα του σεραγιού τοϋ Γιλντίζ, όπου έμενεν ό σουλ
τάνος ’Αβδούλ Χαμιτ δ Β'».

2.—Στο «Βϋμα» 3)9)53 βρήκαμε τά έΕής για τό Παγκόσμιο Συνέδριο*των 
Τσιγγάνων: «Πόσοι ακριβώς ’Αθίγγανοι η «γύφτοι» υπάρχουν εις ιόν κόσμον; 
Ώρισμέναι στατιστικοί τούς αναβιβάζουν είς 4 έως 5 εκατομμύρια. Λεν είναι 
βέβαιον ότι εις τό συνέδριον της Γκοντσάγκας θά εκπροσωπηθούν οί απαντα
χού τού κόσμου ’Αθίγγανοι. Τό συνέδριον όμως τών μεγάλθ)ν αυτών νομά 
δων προβλέπεται οτι τθά είναι γραφικόν. ’Από πού έξεκίνησαν οί πρώτοι 
Τσιγγάνοι, ποία είναι η προέλευσίς των ; Αυτά τά ζητήματα συζητούνιαι από 
τών στηλών τού ιταλικού τύπου αύτάς τάς ημέρας,, μέ την ευκαιρίαν τού Συνε
δρίου των. Πού ζοϋν οί ακούραστοι αυτοί νομάδες καί είναι πραγματικά 
Τσιγγάνοι τά μπουλούκια τών εντόνους μελαψών ανθρώπων πού στήνουν τά 
τσαντήρια των εις τά πρόθυρα τών πόλεων καί περιφέρουν μέχρι τών κέν
τρων των την γραφικήν...ακαθαρσίαν των ; 'Ένας θρύλος, αποδιδόμενος είς 
τόν Στέφανον Π ασκιέ, Γάλλον νομομαθή και ιστορικόν τού 16ου αΐώνος, 
αναφέρει ότι επτά αμαρτωλοί, οΐ οποίοι παρουοιάζοντο ακ χριστιανοί, έφθα- 
σαν περί τό 1400 από την Αίγυπτον—εξ ού καί εις πολλάς γλώσσας, όπως 
την ’Αγγλικήν, ηΐ Τσιγγάνοι ονομάζονται «Τζιπσιλ», δηλαδή Αιγύπτιοι—εα 
την Ρώμην μέ τόν σκοπόν νά εξομολογηθούν, τάς αμαρτίας των εις τόν .Πά
παν. 'Ο "Αγιος Πατήρ, αφού τούς ήκουσε, τούς συνέστησε νά περιφέοωνται 
επί επτά έτη, χωρίς ποτέ νά πέσουν ν’ άναπαυθούν είς ένα κρεβάτι. Πάσαν

ιι

επτά ένας δούΕ, ένας κόμης καί πέντε ίππεΐς, αλλ’ ήκολουθούντο από άλλα 
120 άτομα, τά όποια καί αυτά ήσαν αμαρτωλοί έπιθυμούντες νά Ιξαγνισθούν. 
Οί περιπλανώμενοι αμαρτωλοί, χωρίς νά είναι γνωστόν άν έξετέλεσαν μέχρι 
τέλους την παραγγελίαν τού Πάπα,- κατέληξαν εΐ; τό Παρίσι, όπου ενεκλεί- 
σθησαν εις την Σαπέλ.Ό πληθυσμός τού . Παρισιού ωθούμενος από περιέρ
γειαν, συνέρρεε διά νά τούς ίδή. Αί γυναίκες των, αί όποΐαι φορούσαν σκου
λαρίκια, έχόρευαν καί τραγουδούσαν. ’Έλεγαν, από τότε είς τούς επισκέπιας 
των την μοίραν των.'Ο επίσκοπος τοϋ Παρισιού έζήτησεν ύστερα από ολίγον 
καιρόν νά εκδιωχθοϋν καί άφώρισεν όλου; εκείνους οΐ όποιοι έτρεχαν νά τούς 
συμβπυλευθοϋν καί νά τούς είποϋν την μοίραν των. Ό  Πασκιέ αναφέρει ότι 
αυτή ύπήρξεν ή πρώτη εμφάνισις τών Άθιγγάνων εις τήν Ευρώπην. Ή 
γλώσσα τών νομάδων αυτών εΐνιη κράμα τών γλωσσών των Αίγυπτίοον, τών 
Κοπτών, τών ’Αλβανών, τών Βουλγάρων, τών Βλάχτον καί τής Ρωμέϊκης 
γλώσσας. Βά έλεγε κανείς ότι οί νομάδες αυτοί, ο! όποιοι φημίζονται ώς διά- 
σηαοι.,.κλέπται, έκλεψϊν ολίγον από παντού τήνγλ,ώσσαν πού ομιλούν. Ε 
πικρατέστερη είναι ή γνώμη δα οΐ Άτσίγγανοι ενεφανίσθησαν διά πράηην 
φοράν επί τών ημερών τοϋ Αύτοκράτορος τού Βυζαντίου Κωνστ. Κοπρωνύ- 
μου. Ό  Βυζαντινός αύ.τός αϋτοκράτωρ αφού περί τό 743 μ. X, έφθασεν έως
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τάς όχθας τοϋ Εύφοάτου, έφερεν από εκεί εις την Κωνσταντινούπολή Συ- 
ρους, Αιθίοπας και ιθαγενείς της Νουβίας. Τούς έγκαχέστησεν εις την Θρά' 
κην, οπού άπετέλεσαν αποικίαν μέ τό δικαίωμα νά εκλέγουν τόν αρχηγόν 
των. Ώς πρώτον αρχηγόν τών οί όίποικοι αυτοί εξέλεξαν κάποιον Άθιγγαν, 
από τόν όποιον και ώνομάσθησαν Αθίγγανοι».
Στην Εφημερίδα «Μακεδονία»

3— .«Ο ΐ’Αθίγγανοι η Γύφτοι, τών οποίων αντιπρόσωποι συνεκεντρώθη- 
σαν είς την "Ιταλίαν διάνα εκλέξουν βασιλέα, ανήκουν εις φυλήν προερχομένην 
εξ ’Ινδιών κατά πασαν πιθανότητα καί είναι κατεσπαραένοι είς ολόκληρον 
τόν κόσμον, οπού ζοΰν νομαδικώς ή εν ήμινομαδική καταατάσει, καί ασκούν 
τό επάγγελμα τοΰ σιδηρουργού, του μουσικού, τού ακροβάτου, τού χαρτο- 
μάντου, τοΰ γυρολόγου, τοΰ μάγου ακόμη. Είς την Ευρώπην διεπεραιώθη- 
σαν διά της Αίγυπτου καί διά τού Καύκασού, πιθανώς από τού ΙΔ ' αίώνος. 
Οί είς ολον τόν κόσμον ζώνΐες Γύφτοι υπερβαίνουν τό έκατομμύριον. Με* 
λαχροινοί, εύσταλεΐς, ευφυέστατοι, ανυπότακτοι καί άντινομισταί, ομιλούν 
ιδίαν γλώσσαν, έχουν αναμφισβήτητοι» κλίσιν προς την μουσικήν καί επιτη
δεύονται τήν μαγείαν.'Εκαστη φυλή υπακούει εις τόν αρχηγόν της, ό όποιος 
διοικεί αύταρχικώς. Γενικώς, δεν συνάπτουν γάμους, παρά μόνον μεταξύ των. 
Δεν φαίνεται ν’ ανήκουν είς ωρισμένην θρησκείαν, άλλ’ άσπάζονται τό θρή
σκευμα τής χώρας είς τήν οποίαν ζοΰν. Ή  γλώσσα των έχει κάποιαν συγγέ
νειαν μέ τήν Σανσκριτικήν. Εις τήν Ελλάδα κατήλθον από τού ΙΔ ' αίώνος, 
είτε ως Μουσουλμάνοι (Τουρκόγυφτοι), είτε ως Χριστιανοί, ζοΰν δέ μέχρι σή
μερον νομαδικώς ή μονίμως εις πλείστα σημεία τής χώρας».

4. —Ό  Δ. Βογαζλή: γράφει στο έργο του : Οΐ μεινότητες στη Βουλγα
ρία : Οί Άχαίγγανοι Βουλγαρίας. «Οΐ Άτσίγγανοί Βουλγαρίας αν κεχουν 
κοινή γλώσσα, ήθη, έθιμα, οργάνωση καί αρχηγούς, χωρίζονται όμως σέ 
Μουσουλμάνους καί ορθοδόξους. Ήσαν φερέοικοι, άλλα μέ νόμο1 κατά τά 
τέλη τοΰ προηγούμενου αίώνος υποχρεώθηκαν νά εκλέξουν διαρκή διαμονή, 
έτσι πού σήμερα είναι σπάνιο φαινόμενο κοπάδια ’ Αθιγγάνων νά μεταβαί
νουν από δώ έκεΐ. 5Ηιαν εποχή επί :Σταμπούλωφ, πού οί Άτσίγγανοί έπαι
ξαν σοβαρότατο ρόλο στήν πολιτική ζωή τής Βουλγαρίας, ’Έπειτα μέ νόμο 
τούς άφαιρέθηκε τό εκλογικό δικαίωμα. Μόνο μετά τό 1944 ξαναδόθηκε τό 
δικαίωμα επί κομμουνιστικού καθεστώτος».

5. — Ό  ’Αρχιμανδρίτης Νικ. Βαφείδης γράφει για τούς Τσιγγάνους τά 
εξής : «Κοντά στα άλλα, πού εγράψαμε ο μαθητής μου. Β. Σιναπίδης καί 
εγώ, για τούς Κατσιβέλλους τοΰ Διδυμοτείχου, μπορεί νά σημειωθούν- καί τά 
κατ ω τέ ρω : Στ ή ν έφη μερ ί δ α « Καθ η μερ ι ν ή » (άρ ιθ. 12; 574) 23) 8)53) ό κ. Κ. 
Η. Μπιρής έδημοσίευσε ένα άρθρο μέ τόν τίτλο «Οί Γύφτοι στην Ελλάδα». 
Α π ’ εκεί παραλαμβάνω τά εξής : «Οΐ -Γύφτοι, πού ζοΰν σήμερα στήν Ε λ 
λάδα, είναι όλου χριστιανοί. Δεν έχουν' δική τους γλώσσα καί τα ονόματα
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τους είναι δλα χριστιανικά...’Έγιναν χριστιανοί οχι μετά τήν τουρκοκρατία... 
*Ησαν εγκατεστημένοι στο Βυζαντινό κράτος ως χριστιανοί πριν γένη ή ιΐσ- 
βολή των Τούρκων, ή ... ήλθαν ως χριστιανοί μετά τήν εισβολή... Ή  πα* 
ρουσία τους στην Ελλάδα σημειώνεται για πρώτη φορά κατά τά τέλη του 
14ου αιώνα. Στο «Νεκρικό Διάλογο» του Μάζαρι, δπου άναφέρονται ξένοι 
πάροίκοι τής Πελοπόννησου, βλέπομε ανάμεσα σ’ αυτούς καί Αιγυπτίους- 
*0 Παπαρρηγόπουλος... μεταφράζει... τήν λέξιν Αιγύπτιοι μέ τό ’Αθίγγα
νοι. Ό  Καρολίδης... (του) αποκρούει... (καί) εξηγεί... (δτι) οί ’Αθίγγανοι... 
άσχετοι είναι προς τους Τσιγγάνους.’Αλλά παίρνει και αυτός... αυθαίρετα... 
δτι..· «οί Αιγύπτιοι τοΰ Μάζαρι είναι οί γερμανιστΐ Zigeuner καλούμενοι, 
ήτοι Αζινγκενέδες, ώς καλούνται υπό των Τούρκων, έξ ου καί τό παρ’ ήμΐν. 
τζιγκρύνης. καί συνεχίζει... Παρ’ ήμΐν τό σύνηθες όνομα τής φυλής ταυτης 
είναι Γύφτοι (εκ τού Αιγύπτιος), καί Κατσίβελος». Ό ·.. Γερμανός προσκυ
νητής των 'Αγίων Τόπων Άρνόλφος φόν Χάρφ (1486— 1499)... σημειώνει... 
δτι κατοικούσαν (εις τήν Μεθώνην)... περί τις 300 οικογένειες «... πού ονο
μάζονται Suyginer... πού εμείς τους λέμε εθνικούς Αιγυπτίους». Σε άλλο... 
σημείο γράφει... δτι κατάγονται από τη χώρα Γύπ ή Τζύπ, όχι μακρυά από 
τήν Μεθώνη- Ό  %. Μπιρής προσθέτει όρθώς, οτι ή λέξις Γύπ ή Τζύπ τοΰ 
Γερμανού είναι ή Αίγυπτος καί δτι οί άνθρωποι (εκείνοι) είναι πραγματικά 
Αιγύπτιοι. To Suyginer δ'μως, λέγει, δτι είναι άνεξήγητον. Δεν σημαίνει 
Τσιγγάνους, τούς οποίους ο Γερμανός θά έγραφε στη γλωσσά του Zigeuner. 
’Άλλως τε ούτε αυτός, ούτε άλλος χρονογράφος των χρόνων εκείνων άναψε- 
ρει Τσιγγάνους στήν Ελλάδα, ’Ασφαλώς μέ τήν κατάληξίν — iner απέδωσε, 
τήν ελληνική πατριδωνυμική κατάληξι — ιώτες καί έγραψε πιστά, όπως τήν 
ακούσε, τήν προφορά τής ρίζας Ζύγι— μέ τό Suyg. (προφ. Ζουίγκ). Πρό
κειται λοιπόν εδώ περί Ζυγιωτών, περί τών Μελιγγώγ τού Ζυγού τής Μά· 
νης, τούς οποίους αναφέρει ό Χαλκοκονδύλης... ώς.Άθρικούς, λέξις, πού ο 
ακαδημαϊκός κ. ’Άμαντος τήν διώρθωσε ώς Άφρικούς. ’Ανάλογη ερμηνεία 
τής πληροφορίας τού Χάρφ δίδει καί ό Σπύρος Λάμπρος, συσχετίζοντας μά
λιστα τον δρον Ζυγιώτες μέ τούς Γυπτιώτες (Αίγυπτ ιώτες)... Παροικίες Γύ
φτων υπήρχαν καί υπάρχουν ακόμη σέ πολλές παλιές πόλεις τής Ελλάδος. 
Οι τρόφιμοί τους γενικά δεν έχουν καμμιά σχέσι μέ τούς Τσιγγάνουσ, ούτε 
έρχονται μαζί τους σέ συνάφεια, όταν εκείνοι περνούν από τήν πόλι περιο
δεύοντας Οΐ κάτοικοι τούς ονομάζουν επίσης καί Κατσίβελους. Καί ένφ τούς 
Τσιγγάνους, πού επισκέπτονται τήν πόλιν τους, τούς ονομάζουν καί Γύφτους, 
τούς Γύφτους, πού είναι μόνιμα εγκατεστημένοι σ’ αυτές, ποτέ δεν τούς ονο* 
μάζουν Τσιγγάνους... Οι Γύφτοι... τό μόνο βέβαιο είναι, δτι υπήρχαν από 
τον καιρό τής τουρκοκρατίας...».

6.—Ό  \'βιος μβς γράφει : «Έλαβον τό ύπ’ άρ. 24 φυλάδιον καί άνάτύ- 
πον τοΰ εκτυπωμένου 18ου τόμου τού ’Αρχείου Θράκης. Περιέχει : 1) Bam



σίλη Σ. Σιναπίδη : Φυλετική καταγωγή, ήΰ·η και έέλιμα των Κατσιβέλλων 
Διδυμοτείχου Θράκης, καί 2) Γνώμη τον '*Αρχιμανδρίτη Νικολ. Βαφείδη.

Ή  γνώμη μου είναι πρόχειρον σημείωμα έξ αφορμής αποριών τοΰ κ 
Β. Ζάχου, αί όποιαι ειχον παραπεμφθή εις εμέ από τον κ. Παπαχριστοδού- 
λου. Δεν ήτο δέ γνωστόν ακόμη, ότι θά παρουσίαζε σχετικόν δημοσίευμα ό 
Β. Σιναπίδης, έκ τών άλλοτε έν Διδυμοτείχου αρίστων μαθητών μου. Άνέ- 

• γνωσα μέ ιδιαιτέραν εΰχαρίστησιν τήν μικράν καί ώραίαν πρργματείαν του. 
Τον συγχαίρω θερμώς καί εύχομαι νά συνέχιση τάς-φιλότιμους μελέtας του. 
Καί ήδη παρατηρώ τα εξής : 1) Οί Κατσίβελλοι δεν λέγονται τουρκιστί Τοεγ■ 
γενέ αλλά Τσιγκιανέ, ή μάλλον προς ορθήν άπόδοσιν τής προφοράς Τζιγ- 
κιανέ. 2) ’Όχι μόνον σέ τεχνητές σπηλιές, άλλα καί φυσικά κοιλώματα τοΰ 
βράχου, τακτοποιηϋέντα άλλοτε <3ι« λαξενσεως. 3) Οι Ρωμηόκατσίβελλοι δεν 
ονομάζονται μόνον έτσι στο Διδυμότειχο, άλλα καί αλλαχού. 4) ’Όχι που- 
τονρια, αλλά ποτοόρια. 5) ’Όχι τσεμπέρια, άλλα τζεμπέρια, 6) Οι Γκαγκα- 
βονζηδες, ή μάλλον, καθώς γνοορίζω, Κακα( β)ονζ(ηδες), υπάρχουν, ώς 
γνωστόν, οχι μόνον εις τήν Θράκην, άλλα καί αλλαχού (Βάρνα). 7) Δεν εί
μαι τής γνώμης τού Σιναπίδου, οτι οι Ρωμηόκατσίβελλοι δεν διαφέρουν καί 
πολύ από τους χωρικούς τής Θράκης. Ά π ’ εναντίας διαφέρουν πολύ. Καί 
δεν πρέπει νά συγκρίνωνται μέ αυτούς διά πολλούς λόγους, τούς όποιους ανα
φέρει καί ο ίδιος. 8) “Όχι Σοννέτ, αλλά Σονννέτ (περιτομή). 9) ’Όχι Μα- 
λέσι, άλλα Μαχαλεσί, ή άπλοΰστατα Μαχλεσι λέγεται ενίοτε καί Μααλεσί, 
χωρίς σχεδόν νά ακούεται τό γράμμα —χ—. Ποτέ, δμως, Μαλεσί. Θά τό έξε- 
λάμβανον ώς τυπογραφικόν λάθος, εάν δεν έπανελαμβάνετο δίς καί τρις 10) 
’Όχι Τζιντζιρλή, αλλά Ζιντζιρλή ή Ζεντζιρλή. 11) ’Όχι οτή Μσι 'Αγία Κυ
ριακή, αλλά ύπερθεν αυτής. 12) Τό τσιφτέ-τέλι, ή μάλλον τσιφτε-τέλ, (δι
πλή χορδή), είναι ό'ργανον καί δχι χορός, ώστε νά τον χορεύουν. 13) Ό  

■ Γκαζή Φεράτ, ή μάλλον Γκαζή Φερχάτ Μπαμπά, ήτο έκ τών κατά τήν άλω- 
σιν τού Διδυμοτείχου φονευθέντων επισήμων ιερωμένων. 14) Περί αυτού, 
τού Ζεντζιρλή, τού Γιαχουνδί Ρούμ μαχαλεσί, τής Άγιας Κυριακής, καί περί 
πολλών άλλων, αναγράφω αρκετά εις διαφόρους πραγμαιείας μου».

Άλλο σημειώματα περίΙΐατσιβελΧιον 31?
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ΣΤΕΦ- ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ Ο (ΘΡΑΞ) 9

Kal οΐ ιδέες τον γιά τή γλώσσα, τήν ποίηση, τό 
διήγημα κατά τδν δημοσιογράφον Ν. Σπανδωνήν

Ό  Στέφανος Κουμανοΰδης ό Θράξ (1818 — 1899) είναι ό σπουδαιότε
ρος πνευματικός τοΰ τελευταίου ΙΘ' αιώνος άνθρωπος. 'Η  σημασία του είναι: 
κολοσσιαία εις τον πνευμιατικόν κόσμον, επομένως.καί οί γνώμες ίου. Έδώ 
μεταφέρομεν αύτουσίαν την συνέντευξίν του στα 1894 μέ τον Ν. Σπανδωνήν 
χάριν τής διασοόσεως των πολυτίμων γνωμών καί ιδεών του περί Δημοτικής.

«Είμαι υπέρ τής δημοόδους. 1Α δυνατός, δ μ ως πλέον ή κατίσχυσις αυ
τής. ’Αγνοώ ποΰ θά σταθή ή τάσις προς τον αρχαϊσμόν- Κατά τής διγλωσ
σίας. Οΐ ποιηταί μας μι* αρέσουν. Τούς λείπει όμως δ ρυθμός. Τό διήγημα 
προοδεύει. Πολλά ι ενέργειαι έγένοντο προς ϊδρυσιν έλλην. θεάτρου. Είθε νά 
έπιτΰχωσι. Ουδόλως πλέον αμφιβάλλω, δτι μεταξύ των δντων ύφίσταταί τις 
ακατάλληλος καί διαέριος συνεννόησις καί επικοινωνία. Ή  συνεννόησις αυτή 
θά γίνεται βεβαίως διά μορίων από των δντων τούτων έκπεμπομένων καί 
δίτινα, άν τυχόν δεν παρακωλυθώσιν έν τή πορεία των, έρχονται είς επαφήν. 
’Ώ ! περί τούτου ο υ δόλο) ς πλέον αμφιβάλλω, άφοΰ σάς βλέπω ενώπιον μου. 
Προχθές έλεγον κατ’ εμαυτόν, τι νά γίνεται δ Σπανδωνής ; Τόσον καιρόν εΐ- 
χον νά σάς ΐδω ή νά σάς άναγνώσω. Καί ιδού σείς ενώπιον μου σήμερον»; 
Καί ταϋτα ειπών άνεκάγχασεν ο Στέφ. Κουμανοΰδης υποδεχόμενος με έν τή) 
παρά την οδόν Ζαλοκώστα μικρή) οίκίσκφ του, εντός τοΰ λιτού εις έπιπλα, 
αλλά τοσοΰτον πλουσίου είς άριστα βιβλία γραφείου του.

Εΐτα δέ έπιδεικνΰων μοι φυλλον τής γαλλικής Illustration μοι ποοσέ- 
θηκε : «Την στιγμήν ταΰτην ακριβώς περιειδγαζόμην τό νεκρικόν μνημεΐον' 
τοΰ Βίκτωρος Οΰγγώ, τό παρά τοΰ Rodin φιλοπονηθέν κατά τήν δε τήν εν 
τή Illustration άπεικόνισιν καί έσκεπτόμην πόσον κακόζηλον είναι καί άρ- 
ρΰθμιστον- ΙΙαρατηρήσατέ το. Ηύχαριστήθην δέ σφόδρα, δτι τής έμής γνώ
μης είναι καί δ Γάλλος τεχνοκρίτης».

ψ
«Ή  τελευταία αΰτη παρατήρησις, εξεικονίζει, ώς άριστα, τό διαρκές τοΰ 

άνδρός μέλη μα, τον δι’ ολοκλήρου τοΰ βίου αΰτοΰ διαπνέοντα θερμόν προς 
τήν τέχνην έρωτα. Ή  τέχνη καί κατ’ εξοχήν ιδιαίτατα ή Ελληνική τέχνη 
άπη σχόλη σε καί καθήδυνε καί εδίδαξε καί εύδαίμονα έποιήσατο τον Κουμα- 
νοΰδην επί πεντηκονταετίαν δλην. 'Ο έρως προς παν ο,τι ή αρχαία τέχνη 
παρήγαγε καί προς τον συναφή αυτή άρχαΐον βίον έν μόνον δριον εγνώρισε,

1) Β λ . Έ θ ν .  ή μ ερ ο λ . Ν έα  Ε λ λ ά ς  1 8 9 4  Γ .  Δ ρ ο σ ίν η  καί Γ .  Κ α σ δ ό ν η  σ. 2 ό 7 ~ 2 4 δ
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πό τοΰ ανθρωπίνου επιστητού, αν 8s ΰπάρχη ελληνική αρχαιολογική επιστήμη 
/εΐς αυτόν οφείλεται καί περί τό όνομα αυτοΰ περιγράφεται. Ή  ακάματος 

ιως αυτοΰ φιλεργία, τό ζητητικόν, ή επιστημονική αυτοΰ περιέργεια καί 
ίπρός άλλας μελετάς τον ώθησαν· Θέλων ν’ άναπαΰση τον νουν από τάς βα- 

-:ίας μελετάς δίδεται εις περιεργοτάτας λεξιλογικός ερευνάς ως άλλοτε ποτέ 
:δ γερμ, νομοδιδάσκαλος Θιβώ, δστις τάς ώρας τής άναπαΰσεώς του κατηνάλι- 
,σκεν εις συγγραφήν τοΰ τελειότατου γαλλο-γερμανικοΰ λεξικού. Έκ τής περί- 

ίγου ταΰτης εργασίας τοΰ Στεφ. Κουμανοΰδη παρήχθησαν δυο πολυτιμό
τατα έργα, τό μέν έκδοθέν ήδη ήτοι ή συλλογή λέξεων αϋηαανρίστων, το δ’ 

ϊρον ανέκδοτον ετι, καί φέρον τον τίτλον : λέξεις νεοελληνικαί υπό λογιών 
Uποιηίλεΐσαι από δύο περίπου αιώνων μέχρι τής σήμερον. Ή  τελευταία αΰτη 
g|;συναγωγή περιλαμβάνει 36.000 λέξεων φιλοτεχνηθεισών παρά λογίο>ν καί εΐ- 

ιχθεισών εις την καθομιλουμένην, ώς καί παρά των Φράγκων δΓ ιδίαν επι- 
/ στημονικήν χρήσιν κατεργασθεισών εις την ήμετέραν δέ μετενεχθεισών.

«Μή γράφοντες ή απλήν σκιαγραφίαν τοΰ άνδρός δεν νομίζομεν άναγ- 
|καΐον Vs απαριθμήσω μεν ένταΰθα τά αρχαιολογικά του συγγράμματα ή τάς 
-αλλας ΐστορικοφιλολογικάς μελετάς του, ή τήν σοφήν συνεργασίαν του εν τφ 
Άθηναίω, ή τήν διδασκαλίαν του τής Λατιν. φιλολογίας έν τφ Πανεπιστη- 

/μίφ, ή τέλος τά χαριέστατα ποιήματα του τά κατεσπαρμένα εδώ καί εκεί, εν 
ρις πρωτεύει δ διδακτικοκατος Στράτης δ Καλοπίχ,ειρος. "Εν μόνον άρκοΰ- 

/  μέθα νά σημειώσωμεν : αν υπάρχουν τρεις σοφοί ευσυνείδητοι παρ’ ήμιν, 
εις αυτών είναι καί ό Στ. Κουμανοΰδης.

«Έ ν μια δέ λέξει ο Στεφ. Κουμανοΰδης είναι ό τελειότατος παρ’ ήμΐν 
τύπος τοΰ Γερμανού καθηγ., του σοφοΰ. Οΰτε ό προς τά οικόπεδα έρως, οΰτε 
ή προς τάς μετοχάς τής Έθν. Τραπέζης στοργή, οΰτε ή προς τήν πολιτικήν 
τάσις έτάραξάν ποτέ τον μετριόφρονα τούτον σοφόν.*0 Κουμανοΰδης κατώρ- 
Οωσε τό αληθώς παρ’ ήμΐν ακατόρθωτου, νά ζή εντός ενός καί μόνον υπέρ- 
γεφέλου καί κυανοΰ κόσμου, τών καλών τής αρχαίας Ελλάδος χρόνων. Ή  
Άχρόπολις, τό Θέατρον τοΰ Διονΰσου, τό ’Ασκληπιείου, τό Δίπυλον, αι νεκρι- 
χαί Παραστάσεις καί έπιγραφαί, αΐ ανέφικτοι κάλλους Ταναγραΐαι κόραι, ιδού 

ψ 6 κόσμος ένφ ζή ο πανευδαίμων οΰτος άνθρωπος, τά λοιπά δΓ αυτόν εχουσι 
4 !:/: τήν αυτήν σημασίαν, ήν τό χώμα το πέριξ καλοΰ τίνος αγάλματος ανευρεθέν. 

Λ,. «Έ ν τοιαΰτη μελέτη τοΰ καλοΰ ό Κουμανοΰδης ζών καί κινοΰμενος διε" 
πλάσθη αγαθός, ήπιος, αθώος, ώς παιδί ον, ήκόνισε θαυμασίως τήν περί τό 

gs, καλόν κρίσιν του καί 6 νους αυτοΰ διαπλέων άεννάως τά γλαυκά καί πάγκαλα 
πέλαγη τοΰ αρχαίου ελληνικού έξήρθη τής συνήθους πεζότητος, τής τελμα- 

ϊ τουμένης κοινωνίας μας καί διαπνέεται υπό γλυκείας ποιητικής αύρας, οΰδό- 
λως άήθους φαινομένης προς τήν λευκανθεΐσαν κόμην του.

J: —Πολΰ περίεργος είμαι, κ. Καθηγητά, νά μάθω τήν γνώμην ήμών επί
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τινων ζητημάτων ιδιαιτέρως εχομένων τη συγχρόνφ ημών φιλολογική κινή
σει. Mot επιτρέπετε να υποβάλω ήμΐν ερωτήσεις τινάς ;

—Ευχαριστοος, αν και τίς ωφέλεια προσγενήσετάι ΰμίν εκ τής γνώσεως 
τής έμής γνώμης ; β

""Και πρώτον τί φρονήτε περί τής παροΰσης καταστάσεως τής γλώσσης 
ήμών καί περί τοϋ μέλλοντος αυτής ; Θά κατίσχυση ή καθαρεύουσα, θα νι- 
κήση ή δημώδης, μετά 10 ή 15 ετη, θά πλησιάσωμεν έπαισθητώς προς τϊ;ν 
άρχαίαν ή θά γράφω μεν την γλώσσαν των δημοτικών ασμάτων ;

—Τό ζήτημα αυτό τής γλώσσης ανέκαθεν μέ άπησχόλησε, εΐς πολλάς 
μέριμνας μέ έρριψε και εΐς πολλούς πειρασμούς μέ ένέβαλε. Δεν ετόλμησα 
όμως νά βγάλω δική μον παντιέρα, ώς τόσοι άλλοι, δειλίαν έσχον. Και ήξεύ* 
ρετε διατί ; "Ας κάμω καί μίαν πίκραν παρέκβασιν.

Τά πρώτα ελληνικά γράμματα-έδιδάχθην gv Βελιγραδίφ παρά τού πολ- 
λοΰ τότε διδασκάλου Ί .  Μυσίου Πανταζή, του ές 9Ιωαννίνων. Ό  διδάσκα
λος αυτός, άκόμη τον ενθυμούμαι, μέ τό κυανοΰν σαγιακένιον αντερί του ήτο 
δεινός τής ελληνικής γλώσσης γνώστης καί δεινός επίσης ερμηνευτής αυτής 
καί πρακτικώτατος. Ενθυμούμαι, όταν ημέραν τινά μάς εδίδασκε τον Πλού
τον τού Άριστοφάνους έν τφ Άσκληπιείη) καί άναβλέψαντος προς τον 'Ή
λιον καί τό ’Άστυ τών ’Αθηνών ήγέρθη καί απήγγειλε τούς θαυμάσιους στί
χους ήξεΰρετε πώς ; Νά ! καί ό Κουμανοΰδης ήγέρθη καί μιμητικώτατα ήρ- 
Ηατο σταυροκοπού μένος :

Και προσκυνώ γε πρώτα μεν τον ‘Ήλιον 
έπειτα σεμνής ΙΙαλλάδος κοινόν πέδον 
χώραν τε πάσαν Κέκροπος, ή μ* έδέξατο.

Εΐς την εποχήν εκείνην καί Τουρκομερίτες, ώς εϊμεθα, δέν ήδυνάμεθα 
άλλως νά έννοήσωμεν τούς στίχους τούτους ή διά σταυροκοπήματος. Λοιπόν 
διά νά έλθωμεν εΐς τό προκειμενον, μεταξύ άλλων έδιδάχθημεν τότε έκ τής 
Χρηστομάθειας ’Αντωνίου τού Βυζαντίου καί τό περί Φιλίας, καί προετάσ- 
σετο τό ρητόν : δσον αναγκαιότατον, τόσον και δνσχερέστατον. ΑΧ ! λοιπόν 
τό ρητόν αυτό εφαρμόζεται καί εΐς τό γλωσσικόν ζήτημά μας καί αυτό μέ 
έκαμε νά δειλιάσω, οποος άποφανθώ γνώμην. Καί νύν δέ τή επιθυμία: ύμών 
επόμενος γενικώς πως μόνον θά ειπω ύμΐν τί φρονώ περί τής γλώσσης ήμών. 
Καί ταΰτα εΐπών ό γηραιός καθηγητής, ήγέρθη καί δίς συνέστριψε διά τών 
δακτύλων του την μακράν κατάλευκον γενειάδα του, κατά τήν συνήθη αύτφ. 
χειρονομίαν, οσάκις θέλει νά συγκεντροόση τάς ιδέας.

— Έγώ ανέκαθεν ήγάπων τήν νεωτέραν γλώσσαν, τήν δημοόδη, καί αεί
ποτε έθαύμασα τό ζωηρόν αυτής καί τό εικονικόν καί τό εκφραστικόν. Εΐς 
τον Στράτην τον Καλοπίχείρον δέν εΐπον μήπως ; δημώδη λέγω καί κολλά ή 
γλώσσα μου. ’ Ενώ δέ έγραψα πολλά εΐς καθαρεύουσαν, έγραψα καί πλεΐστα 
εΐς δημώδη, ώς ποιήματα εγκατεσπαρμένα εδώ καί εκεί, τινά δ’ έγραψα, ώς
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9;ν τφ Στράτη καί εις παγχυδαιοτάτην. Τήν δημώδη τήν θέλω και τήν αγαπώ' 
κείνο οπερ δέν ανέχομαι έν αυτή είναι αϊ ξέναι λέξεις.’Ά  ! ξέναι λέξεις οχι ! 

!$Ιετά τήν προσάρτησιν μάλιστα τής Επτάνησου, κρίνων έν τώ Φιλίατοςι με- 
,ρίφρασιν τού ΟΙδίποδος παρά τοϋ Ν. Κοντοπουλου εξέφραζα τήν ελπίδα, 
^τι ίσως, διά τής προσελεΰσεως τών Έπτανησίτον, παρ’ οις συχνότερα είναι 
η ΧΟήσις τής δημώδους, ισεος έπιρρωσθή ό αγών τών υπέρ τής δημώδους. 
'Αλλά καί ή ελπίς αυτή άπέβη φρούδη.

—'Ώστε νομίζετε, δ'τι είναι αδύνατος ή κατίσχυσις πλέον τής δημώδους; 
—Ύπήρξεν εποχή καθ’ ήν τοΰτο ήν δυνατόν. Περί το .1760 επί Εΰγε· 

ίου τοΰ Βουλγάρεως.Άν τότε τά ιστορικά, φιλολογικά, επιστημονικά έν γέ· 
νει συγγράμματα συνεγράφοντο εις τήν δημώδη, άν ή διδασκαλία εγίνετο εις 
τήν δημώδη, αν ot γράφοντες άπεφάσιζον νά γράφωσι μέ κοινές κάτάληξες, 
τότε πιθανώτατα νά κατίσχυεν ή δημώδης καί νά καθίστατο τίμια γλώσσα 
τοΰ έθνους. Άλλ’ ή στιγμή εκείνη παρήλθεν άνεπιστρεπτεί, καί ήδη τό τοι 
οντον εΐναί αδύνατον.

—’ Αλλά διατί νομίζετε, or ι αδύνατος είναι ή κατίσχυσις τής δη μ ώ δ ου; ; 
—Φρονώ αυτήν αδύνατον διά τόνδε τον λόγον.Άφοΰ οΐ νόμοι τοΰ Βα

σιλείου έγένοντο εΐς τήν καθαρεύουσαν, άφοΰ τά στρατιωτικά παραγγέλματα, 
Via δικαστικά έγγραφα, ν'] ιστορία, ή ιατρική, ή φιλοσοφία, ή νομική κλπ,., 
/.αυτή ή δημοσιογραφία γράφονται εις καθαρεύουσαν, πώς θέλετε πλέον νά κα- 
ϊΤίσχυση vj δημώδης ; Ό  λαό; διά νά έκφράση τά αναγκαιότατα αύΐφ πράγ=
’ ματα αναγκάζεται νά προσφεύγη εΐς τήν καθαρεύουσαν. ’Ολίγον κατ’ ολίγον 
ίδιά τής έπηρείας τών προηγμένων ή καθαρεύουσα επιβάλλεται εΐς τον λαόν 
καί εισδύει παρ’ αυτήν. Τούτου ένεκα θεωρώ αδύνατον τήν έπαναδρομήν ήμών 

- επί τήν δημώδη.
—Τινές πιστεΰουσιν, δτι ή έξοικίωσις αύτη τοΰ λαοϋ προς τήν καθα- 

ρευουσαν καί ή χρήσις παρ3 αύτοΰ καθ3 έκάστην νέων λέξεων εκ τής αρχαίας 
.θά μάς προσέγγιση άναγκαίως προς τήν άρχαίαν. Τί φρονείτε ΰμεϊ; ;

—Τινές τό πιστεΰουσι καί μάλα γε. ’ Εγώ έχω αμφιβολίας. "Εν τοΰτοις 
είναι αληθές, δτι 6 λαός ήοχισε χρώμενος οΰ μόνον άρχαίαις λέξεσιν αλλά 
καί άρχαίοις τυποις. Ούτα) προ πολλοΰ ήδη τά εις -cog επιρρήματα εΐσήλθον 
εΐς τά καπηλεία, ενώ τά εΐς -ο? θηλυκά, τέως παντελώς άγνωστα τή δημώδει, 
κατέστησαν κοινόν κτήμα τών έξ ’Άνδρου καί Τήνου τροφιών. Έν γένει δέν 
δύναμαι νά προφητεΰσω τί θά γίνη.’ Εκείνο όμως πού δύναμαι νά βεβαιώσω 
είναι, οτι ή δημώδης δέν θά κατίσχυση, δτι τό λεξικόν τοΰ λαοΰ θά πλουτί
ζεται διηνεκώς διά νέων λέξεων έκ τής αρχαίας, καί δτι πλεΐστοι έκ τών τΰ- 
πο>ν αυτή; θά εΐσαχθώσιν ολίγον κατ’ ολίγον εΐς τήν καθαρεύουσαν.

—"Ωστε θεωρείτε άσκοπον τον αγώνα τοΰ Ψυχάρη καί τών συν αύτφ ;
— Φοβούμαι, δτι ναι. Τό βέβαιον είναι οτι αρχαϊσμός gagQe du ter

rain. Μέχρι πόσον όμως ; αγνοώ. Πιθανόν ό Ψυχάρης καί. οι λοιποί λαμπροί

21



in σημείωμα

λογογράφοι, οι γράφοντες την δημώδη να κηλώσιν ήμας, ώς μάγοι, νά 
γεύωσιν ημάς. Τούτου δμως πλέον αμφιβάλλω άν θά κατορθώσωσί τι.

— ’Αλλά δεν θά ήτο δυνατόν έπιστημονικώς μία γλώσσα νά είναι ή κα* 
θαρεύουσα, διά δε την ποίησιν και την διηγηματογραφίαν ή δημώδης;

—Ά  ! μου προβάλλετε το φάσμα της διγλωσσίας ! Ά  ! νά σας εΐπω 
μεθ5 δλον τό ταλαντεΰεσθαί με περί την γλώσσαν, την διγλωσσίαν δεν την 
θέλω, την βδελύσσομαι, την θεωρώ άτοπον. Τό πολύ πολύ διά την διηγημα· 
τογραφίαν δέχομαι την μετριοτέραν, οΐα φέρ’ ειπεΤν, δ Καλογιάννος εν τη 
«Εστία» χρήται.

— Και εγκρίνετε την κατισχυσιν ταύτης της καθαρευούσης ;
-—Ονχί, εγώ μάλιστα πιστεύω άκραδάντως οτι ή κατίσχνσις τής δφ 

/ιώδους 'θά σννετέλει εις την ήϋικήν κατάρτισιν τον εϋ·νονς. Έν γένει δε 
γραφών δεικνύω την αγάπην μου προς την λαϊκήν και την λύπην μου διότι 
δεν επεκράτησε τότε όπόταν επρεπε !

*

■—Καί τίς ή γνώμη επί της συγχρόνου ποιησεως ;
—Ε π ’ αυτού τού ζητήματος θά ήθελον νά σας εΐπω δσον τό δυνατόν 

όλιγιοιερα πράγματα. Οΐ Έπτανήσιοι ποιηται μοΰ βρίσκουν καί ιδία δ Σο* 
λωμός, δστις είναι λίαν μεμετρημένος. Παρά τοΐς λοιποϊς παρατηρώ τάσιν 
προς to άλλόκοτον και ελλειψιν εν γένει παντός κανόνος.Έν γένει δμως οίνεώ- 
τεροι παρήγαγόν τινα άρκούντιος υποφερτά.

— Πώς σάς φαίνεται ή χρήσις τής δημώδους εν τη ποιήσει ;
— Λεν είναι κακή ή χρήσις, όπόταν δικαιολογείται, εκ των περιστάσεων, 

δεν συμφωνώ δμαις μετά των δοξαζόντων, δτι διά την άνσοτέραν λυρικήν άπα-; 
ραίτητος είναι ή δημώδης. Έν τή άνω τέρα; λυρική εκφράζονται ϊδέαι πολύ: 
ύψηλαί, συχνάκις καί φιλοσοφικοί. Φιλοσοφικήν δέ γλώσσαν εχομεν την κα·.. 
θαρεύουσαν και ούχι την δημώδη.“Εκείνο δμως, δπε:ρ δέον αύστηρώ: νά πα· 
ταχθή παρά τισι ποιηταίς, είναι ή αρρυθμία των στίχων, Ταύτα λέγων δ 
Κουμανοΰδης ήγέρθη καί δι* άστειοτάτοίν χειρονομούν ήθέλησε νά μού πα- 
ραστήση τα γραφόμενα. «Στίχοι κουτσοί, στραβοπόδηδες είσάγονται. Οί παρά 
τού Πολυλά είσαχθέντες δεκατρισύλλαβοι παραπαίουσι. Τον καϋμένον τον δε*; 
καπεντασύλλαβον, δστις είναι συμφυήςτφ ελληνικοί πνεύματι,.τόν έ.στραβού*, 
λιαοαν. Εΐς την γαλλικήν τό τοιοϋτον πηγαίνει, παρ3 ήμϊν δμο ς̂ όχι. Ό  τρο
χαϊκός τετράμετρος πρέπει νά άφεθή, ώς εχει, δ ρυθμός πρέπει νά καθίστα* 
ται παρ* αύχω αισθητός κατά δυτοδίαν.

—Είναι ορθή ή γνώμη των δοξαζόντων, δτι ελλείψει ποιητικής ατμό
σφαιρας στεροΰμεθα ποιητών ;

“ Ούδαμώς. Ά μα γεννηθή ποιητικός νους, θά γράψη ποιήματα καί θά 
μόρφωση περί εαυτόν ποιητικήν ατμόσφαιραν.
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—'Ως προς τό διήγημα, τί φρονείτε ;
—Δεν μοί υπολείπεται χρόνος πολύς διά την άνάγνωσιν διηγημάτων. 

Έξ όσων δμως άνέγνων βλέπω αισθητήν την πρόοδον.και πολλοί καλά περί 
τής νεωτέρας διηγηματογραφίας προοιωνίζομαι.

* 
φ φ

—Περ'ι τοΰ θεάτρου ;
— Καλόν θά ήτο νά έμορφοϋτο τό Έ?ιληνικόν θέατρον. 5Εγώ από τοΰ 

1854 εΐργάσθην προς τοΰτο καί έν τή Μνημοσύνη έδημοσίευσα μελέτην τινά 
τοΰ Σχιλλέρου, δίς δέ έλαβον μέρος ώς επιτροπή μετά τοΰ μακ. Ζαλοκώστα. 
"Έκτοτε δμως πολλαί επίτροποι! εγένοντο καί πολλαί προσπάθειαι καί πολλά 
έγράφησαν, δεν ειδον όμως εΐσέιι τίποτε κατορθωθέν.’Άς έλπίσωμεν όμως !

Ν. I. ΣΤΓΑΝΔΩΝΗΣ

Β'.—*Η ’Εξαρχία, καί ό έλληνικός κλήρος στη Θράκη κατά τά χρό
νια της βουλγαρικής κατοχής. § 1. Ό  φίλος κ. Πολύδ. Παπαχριστοδου-

ί'λου μούδωσε ενα καθαρογραμμένο βουλγαρικό χειρόγραφο ’) νά τό εξετάσω, 
i Είναι ένα χαρτοδεμένο τετράδιο διαστάσεων 22X15 ΰφεκ. μέ 70 φύλλα, σέ 
I πολίι καλή κατάσταση- Άπό τό περιεχόμενό του φαίνεται οτι είναι 'Ημερο- 
I λόγιο τον Δήμου Διδυμοτείχου, Περιλαμβάνει σαράντα οκτώ έγγραφα  ̂ ήτοι 
ζ αλληλογραφίαν τοΰ Δήμου Διδυμοτείχου μέ διάφορες Αρχές, έγγραφα λη· 
I ξϊαρχικά κλπ. Ημερομηνία τοΰ πρώτου εγγράφου είναι 14 “Ιανουάριου 1916 
: καί μέ αΰ;. άρ. 214, τοΰ δέ τελευταίου 23 Αύγουστου 1917 χωρίς αύξ. άρι- 
- θμό. Άπό τήν εξωτερική έμφάνισι καί τή συρραφή του φαίνεται, δτι τό 
ΐ πρώτο κομμάτι του λείπει, άλλωστε αυτό φανερώνει καί δ αΰξων αριθμός του 
/ 214. Πάντως δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι πρόκειται περί αυθεντικών έπισή- 
/μων εγγράφων επί βουλγαρικής κατοχής Θράκης, ή οποία καθώς είναι γνω
στόν άδόξως έιερματίσθηκε τον Αύγουστο τοΰ 1918, δηλ. λίγο προ τής δια* 

ί σπάσεως τοΰ Γερμανοβουλγαρικοΰ μετώπου τής Βαλκανικής άπό τον ελληνικό 
. καί συμμαχικό στρατό, στή μάχη τοΰ Σκρά-ντί-Λέγκεν (15 Σεπτεμ. 1918).

§ 2. Κάθε ένα απ’ αυτά χά έγγραφα έχει τήν σημασία του, τήν ίστο- 
, ρική του σημασία, ιδίως δταν κανείς ξέρει νά διαβάζη ανάμεσα άπό τις γραμ- 
' μές του. "Ετσι λ. χ. τό πρώτο άπ8 αυτά μέ άριθ. 214 καί ημερομηνία 14 
' Αύγουστου 1916 είναι μια κοινοπο.ίησι τής τριμελούς διοικητικής Έπιτρο·

1) 2. Δ, Τό χειρόγρ, εδρεΟη εις Διδυμότειχον μετά τήν φυγήν των Βουλγάρων 
καί μάς τό προσεκόμισεν ό συνεργάτης μας κ. Γρηγ. Ευθυμίου. Είναι ήμερολόγιον 
του Δήμου Διδυμοτείχου. Περιλαμβάνει 48 έγγραφα προς διάφορες αρχές ληξιαρχικά. 
Ημερομηνία τοΰ πρώτου εγγράφου 14 Τανουαρίου 1916 μέ αΰξ, άριθ. 214. Τοΰ τε
λευταίου 29 Αΰγ, 1917. Τό ήμερολόγιον αυτό άνέγνωσεν ό κ. Δήμ, Βογαζλής ό Φι- 
λιππουπολίτης, δστις καί ερμήνευσε κέσχολίασε τήν τιμωρίαν τοΰ Παπαχρήστου διά 
δήθεν ευλογίαν παρανόμου γάμου. Είναι αυθεντικόν καί χαρακτηρίζει τήν βουλγαρι. 
κήν κατοχήν μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 1918,
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πης χοΰ Δήμου Διδυμοτείχου προς τον ‘Έλληνα Μητροπολίτην τής ιδίας πό* 1 
λεως. Τό τελευταίο προς τον Βούλγαρο Μητροπολίτη Τεοντόσι (Θεοδόσιο τής i 
Μαρωνείας), Θά πή, δτι ως τον ’ Ιανουάριο τοΰ 1916 ή ελληνική εκκλησια
στική Ιεραρχία δεν είχε καταργηθή ούτε είχε άντικατασταθή στη Θράκη καί. 
ΐσως και τήν ’Ανατολική Μακεδονία από τή βουλγαρική. Κατόπιν οί Έλιω
νες Μητροπολιται, οΐ ανώτεροι κρατικοί καί δημοτικοί υπάλληλοι τής Θρά
κης τί έγιναν, είναι γνωστό. Αυτοί πήραν τον δρόμο τής εξορίας προς τή 
Σούμλα καί τήν Πλέβνα, εκτός αν χαρακτηρίσθηκαν σαν προδότες καί τούς 
έστειλαν προ τοΰ εκτελεστικού αποσπάσματος.

§ 3. ’Αλλά πολύ πιο ενδιαφέρον είναι ιό περιεχόμενον των άλλων καί 
ιδίως τοΰ τελευταίου εγγράφου.Αντικατοπτρίζει σ’ αυτά τήν δολιότητα άλλα 
καί τήν καμουφλαρισμένη οσο καί ραφιναρισμένη αγριότητα τοΰ Βουλγάρου, 
οσο καί τό μίσος του εναντίον μας. Λοιπόν τό ΰπ’ άριθ. 214)16 έγγραφο 
είναι παραπεμπτικό τής εγκυκλίου άριθ. 4755 τοΰ βουλγαρικού Ερυθρού 
Σταυροΰ καί τοΰ βουλγαρικοΰ επιτελείου προς τον ’Έλληνα Μητροπολίτην 
τοΰ Διδυμοτείχου, καθώς αναγράφει στο τέλος, «προς γνώσιν», «πιστήν έκ- 
τέλεσιν» καί «κοινοποίησιν» προς τό ποίμνιόν του — φυσικά τό ελληνικό — 
επίσης τοΰ τρόπου κατά τον οποίον πρέπει νά συσκευάζωνται καί μέσον τοΰ 
Δημαρχείου ν3 άποσιέλλωνιαι τά κολέτα τά προοριζόμενα για τούς αξιωμα
τικούς καί τούς όπλίτας τοΰ βουλγαρικού στρατού στο μέτωπο. Παρακάτω δί
δονται λεπτομερείς οδηγίες, πώς θά πακετάρω νται τά κολέτα πού περιέχουν 
μάλλινα ενδύματα, σκεπάσματα, τρόφιμα κτλ. Άπό ολόκληρο τό έγγραφο 
μ3 δλον οτι κατ’ επανάληψιν επαναλαμβάνεται τό «προς τον πανιερώτατον 
"Ελληνα Μητροπολίτην κύριον, κύριον κτλ.», καταφαίνεται οτι δεν πρόκει
ται περί παρακλήσεως ή προσκλήσεως τοΰ τελευταίου ώς ποιμενάρχου τοΰ έλ-, 
ληνικοΰ πληθυσμού Διδυμοτείχου, άλλα περί αύστηρας διαταγής τής βουλγα
ρικής Αρχής, τήν Ικτέλεσιν τής οποίας άγρύπνως θά παρακολουθήσουν αΐ 
δημοτικαί Άρχαί. Τί αναίδεια αλλά καμουφλαρισμένη πάντοτε !

§ 4. Σ 3 αυτό τό ζήτημα πρέπει νά όμολογήσωμε, δτι οΐ Γερμανοί κα- 
τακιητα'ι οσο τυραννικοί κι’ απάνθρωποι κΓ άν υπήρξαν προς τον ελληνικό 
πληθυσμό, ήσαν τουλάχιστον ειλικρινείς καί σοβαροί. Καί πρώτα-πρώτα έσε- 
βάσθηκαν τήν αυτοτέλεια καί τήν αΰτοδιοίκησι των εκκλησιαστικών κίυνοτικώνι 
δικαστικών καί άλλων αρχών τής Ελλάδος. Τούς χρειαζόταν κάτι ; τό επαιρ* 
ναν χωρίς περιστροφές μέ τό «έτσι τό θέλω». ’Όχι κόλπα φαρισαϊστικά ούτε 
υποκρισία. Αντίθετα, αν έλθω με στούς Βουλγάρους, άς αναπολήσουμε σέ τί 
τραγική οικονομική κατάστασι βρισκόταν τότε ό πληθυσμός τής Θράκης. ΓΙώς 
μπορούσε νά ελθη αρωγός στον τόσο καλά τρεφόμενο καί ζεστά ντυμένο καί 
ύποδημένο βουλγαρικό στρατό, ενώ αυτός—δ ελληνικός λ,αός τής Θράκης καί 
τής Μακεδονίας—εκτός τής καθημερινής άγιο νιας νά συρθή σέ εκτόπισμά, πέ- 
θαινε άπό τήν πείνα καί περνούσε τις μέρες του γυμνός καί ξυπόλυτος !

......0
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§ 5. Άλλ’ ας σταματήσουμε ώς εδώ, διότι αλλιώς ένας ογκώδης τόμος 
τοΰ «Αρχείου» θά έπρεπε νάφιερωθή στη μετάφρασι καί σχολίασι των έγ- 
γραφών τοΰ βουλγαρικού ημερολογίου της δημοτικής αρχής τοΰ Διδυμοτεί
χου επί κατοχής. Θά περιορισθοΰμε λοιπόν κατ’ ανάγκην στη πιστή μετά- 
φρασι των δυο τελευταίων εγγράφων τοΰ εν λόγω ημερολογίου κι8 επειδή 
είναι σχεδόν ταυτόσημον και ό χώρος δεν μάς τό επιτρέπει, άς περιορισθοΰμε 
στη μετάφρασι τοΰ τελευταίου.

§ 6. Πρόκειται για τον "Ελληνα Παππά Παναγιώτη Χρήστωφ (έτσι άπο- 
καλεΐται ό Παννάς-ΓΙαναγιώτης Χρίστου), δ όποιο; χωρίς «Βούλα» δηλ. έγ
γραφον ειδησι τοΰ βουλγάρου Μητροπολίτου, στεφάνωσε δυο χωρικούς, ~(έλ- 
ληνας κατά πάσαν πιθανότητα) σ’ ενα χωριό τής περιφερείας Διδυμοτείχου.

"Ιδού ή μετάφρασι του :
§ 7. Πρός τον Πανιερώταιον Μητροπολίτην Μαρωνείας Κύριον, Κύ

ριον Τεοντόσην (Θεοδόσιον),

«Θά επιθυμούσα πολύ, Πανιερώτατε, νά συναντηθώ προσωπικούς μέ Σάς 
και νά συζητήσω με μερικά σοβαρά ζητήματα. Τοιοΰτον ζήτημα έχει ύποκι- 
νηθή εσχάτως κατόπιν τής λήψεως παρ’ έμοΰ εγγράφου τοΰ Κ°υ Νομάρχου, 
ύπ’ άριθ. 2934 τής 23 III τρέχ. έτους, μέ ιό οποίον μοΰ κοινοποιεί άπόφα- 
σιν τής 'Αγίας Μητροπόλεως Μαρωνείας βάσει άλλης άποφάσεως τοΰ εκεί 
Επαρχιακού Πνευματικού Συμβουλίου. Τό έγγραφον αφορά τον "Ελληνα 
ιερέα Παναγιώτην Χρήστωφ άπό τό χωρίον Τοκλάκιοϊ, Επαρχίας Διδυμο
τείχου. Ούτος επήγε εις τό χωρίον Κρούσοβον κι5 έστεφάνωσε χωρίς βούλαν 
(άδειαν) ιόν Τσάνκο Μαβροδήεφ. 'Αγνοώ βέβαια τά αίτια, διατι παρεπέμ- 
φθϊ| τό ζήτημα εις τον κ. Νομάρχην, ενώ παρόμοια ζητήματα είναι τής άρ- 
μοδιότητός μας. ’Άλλωστε αι διάφοροι "Αγιαι Μητροπόλεις μας έχουν ήδη 
διευκρινίσει, ou ΐδιαι καί ομοιαι είναι αι διατάξεις μεταξύ ημών καί τής 
Ελληνικής ’ Εκκλησίας σχετικώς μέ τό στεφάνωμα άνευ βούλας καί διά ιερο
τελεστίας ΐερέως εις ξένην Επαρχίαν. Ώς εκ τούτου άμεσοι; προσεκάλεσα 
τον ρηθέντα Παναγιώτην Χρήστωφ και τον έτμιώρησα μέ «αργίαν». Έν 
τούτοι; άπό τάς εξηγήσεις του καταφαίνεται, δτι ό ρηθείς ΐερεύς έκαμε τό εν 
λόγιι) παράπτοφια οχι εξ άγνοιας του νόμου, αλλά διότι τον έβίασε ό κοινο
τάρχης Γιαννάκης, 6 όποιος καί παρεκράτησε τήν όφειλομένην αμοιβήν του. 
Ό  ρηθείς Παναγιώτης Χρήστωφ καθ’ ολυν τό διάστημα τής επί έβδομή- 
κοντα έπη υπηρεσίας εις τήν ’ Εκκλησίαν, ουδέποτε έδωσε αφορμήν παραπό
νων εναντίον του, διότι είναι άνθρωπος φιλήσυχος και νομοταγής. Καθώς 
εξάλλου έχω πληροφορηθή θετικώς ό ιερατικός επίτροπος καί αντικαταστά
της Σας εις τό Σουφλί εΐχεν έκδώσει εις τον ιερέα Χρήστωφ τήν σχετικήν 
άδειαν γάμου κι’ επομένως όχι αυτός άλλ’ ο τελευταίος παρέβη τον νόμον. 
"Οτι δέ εβιάσθη νά προβή εις τήν ιεροτελεστίαν άπό τον Πρόεδρον τής Κοινό-
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τητος Γιαννακήεφ είναι γεγονός άναμφησβήτητο. Παρακάτω αναγράφονται 
ονόματα και άλλων Ελλήνων ιερέων που έπαθαν ανάλογα μέ τον δύσμοιρο 
Παναγιώτη Χρήστου. ΕΙδικώς άναφέρειαι ή περίπτεοσις ενός Έλληνος. Παπά 
.πού τον προσκάλεσε ό Πρόεδρος της Κοινότητος Τσαουσπλούκιοϊ νά στε· 
φανώση τον γραμματέα τοΰ χωριού. Αυτός έχων ύπ’ οψιν ιό πάθημα τού 
συναδέλφου ίου ΓΙαππά Παναγιώτη, τον οποίον έκτος της αργίας τον έχουν 
εκτοπίσει από τό χωριό του,—άρνήθηκε νά τό κάνει. Την ιεροτελεστία τότε 
μονάχα δέχθηκε νά την κάνει, δταν δ Πρόεδρος τής Κοινότητος τού παρου< 
,σίασε έκτος τής «Βούλας» άλλα και «Ράσπισκαν» δηλ. άπόδειξιν δτι αυτός 
(ως Πρόεδρος) αναλαμβάνει κάθε ευθύνην. Παρακάτω αναγράφεται δτι πολ
λές άκ αυτές τις ράσπισκες είναι πλαστογραφημένες κι5 επειδή οΐ Έλληνες 
ιερείς δεν ξέρουν βουλγαρικά δεν είναι σέ θέσι νά διακρίνουν τις αληθινές 
από τις πλαστές. "Οτι πολλοί βούλγαροι Παπάδες χωρίς «βούλα» και «ρά- 
σπισκες» Ικτελοΰν διάφορες ιεροτελεστίες καί μεταξύ αυτών καί στεφανώ
ματα. Καί τέλος, δτι σέ πολλά χωριά τής επαρχίας Διδυμοτείχου, πού έκτος 
των εντοπίων Ελλήνων κατοίκων έποικίσθησαν καί Βούλγαροι, πηγαίνουν 
όλοι σ' ελληνικές Εκκλησίες καί τί μέτρα πρέπει νά ληφθούν γιά νά τεθή 
τέρμα σ’ αυτή την ανωμαλία !»

§ 8. Λέν ξέρω αυτές οϊ αποκαλύψεις τι εντύπωσι θά κάνουν στον ανα
γνώστη μου, τί θά σκεφθή γιά δλες αύτές τις αυθαιρεσίες των βουλγαρικών 
αρχών κατοχής τής Θράκη; απέναντι τού ελληνικού κλήρου. Έγώ έν τούτοις 
— τό ομολογώ — δεν έχω απαντήσει (έκτος τής διαγωγής των Βουλγάρων 
απέναντι μας) τόσον φαρισαϊσμό μέ τόσο κακώς σκεπασμένη αναίδεια καί, 
θράσος. *Ησαν κυρίαρχοι. Ή  Εξαρχία μπορούσε κάλλιστα μέ μιά της εγ
κύκλιο ν’ απαγόρευση στον ελληνικό κλήρο νά έκτελή όποιαδήποτε Ιεροτελε
στ ία. Θά ήταν, βέβαια,'ένα μέτρο σκληρό καί άδικο, άλλα τέλος πάντων θά 
ήξεραν οΐ άνθρωποι τί πρέπει νά κάνουν καί τί τούς περιμένει. Άντ ’ αύτού:: 
τί βλέπουμε ; -Τον γέρον Παπα-Γίαναγιώτη, αφού τού άλλαξαν τό όνομα καί 
από Χρήστου, ιόν έκαναν Χρήστωφ, τού άλλαξαν κυριολεκτικώς καί την 
«πίστη». Τον διατάζει δ Πρόεδρος τής Κοινότητος νά στεφιχνοτση τον συγ- 
χωρικό του Μαυρουδή (Μαυρουδήεφ). Τοΰ δείχνει την άπαιτούμενη άδειαν, 
ή δποία έκ των υστέρων άποδεικνύεται δτι ειχεν έκδοθή κανονικά από την 
αρμόδια βουλγαρική Εκκλησιαστική Αρχή. Τοΰ σφετερίζεται την αμοιβή. 
Τό φοβερό αύτό έγκλημα τού γέρου έλληνος παπά (πού αφού πέρασε εβδο
μήντα χρόνια τής ζωής του σαν παραδειγματικός λευΐτης, θά ήταν σίγουρα 
ενενήντα χρόνων, ίσως καί άνω), τό πληροφορείται δ βούλγαρος Νομάρχης; 
Διατάζει τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου νά τιμωρήση τον παραβάτη. Αυτός τον 
προσκαλεΐ καί, ενώ είναι φώς φανερό καί δ ’ίδιος δ δήμαρχος to ομολογεί, 
οτι δεν φταίει δ έλλην ΐερεύς, άλλα μονάχα επειδή είναι Γραικός, τον κατα
δικάζει στήν ποινή τής αργίας (ποινή, πού μόνο ένα Πνευματικό Δικαστή
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ριο μπορεί νά έπιβάλη, σύμφωνα μέ τα Κανονικό Δίκαιο), κα'ι τον εκτοπί
ζει από to χωριό του, δηλαδή τον καταδικάζει σέ θάνατο από πείνα.

Δ. ΒΟΓΑΖΛΗΣ
Γ . —  *Ι5χ τής Βουλγαρικής φιλολογίας, άρχαίας περιόδου καί των 

βιογραφιών χοϋ Κυρίλλου και Μ εθοδίου, 1. ”Αγιοι Κύριλλος καί Με
θόδιος. «Ό  "Αγιος ΚύριλΔος (γεννηθείς έν Θεσσαλονίκη τφ 827) και 6 αδελ
φός αΰτοϋ Μεθόδιος (την 6/17 Απριλίου 825 έν Βελεγκράτ-Μοραβία:) υιοί 
τοΰ Λέβ (Δέοντος διασήμου άξιωματουχου βοηθοΰ χοΰ στρατιωτικού διοικη- 
τοΰ εν Θεσ)νίκη) και έκ μητρός ίσως Σλαυΐδος, έτυχον εΰρείος διά την επο
χήν των μορφώσεως. Ό  νεώτερος Κυριλλυς (μέχρι τής εισδοχής του εις τον 
μοναχικόν βίον, ολίγον προ τοΰ θανάτου του ονομαζόμενος Κωνσταντίνος) 
Ισπουδασε μαζί μέ τον νεαρόν βυζαντινόν βασιλέα Μιχαήλ εις τήν περίφημον 
τότε έν Κων/όπλει ’Ακαδημίαν υπό τήν καθοδήγησιν τοΰ διάσημου, άριστα 
κατά τήν εποχήν του μορφωμένου Πατριάρχου Κων/πόλεως Φωτίου. Ό  αδελ
φός του Μεθόδιος απέκτησε τήν μόρφωσίν του κατ’ οίκον, κατέστη Διοικη
τής μιας ’ Επαρχίας έν Θεσσαλία, κατωκημένης υπό σλαυων καί έλλήνων. Τά
χιστα έκάρη μοναχός εις τι να μονήν τοΰ ό'ρους Όλυμπου τής Μ. Ασίας.

« Ό  Κων)τΐνος πλουσίως πεπροικισμένος μέ φυσικά χαρίσματα ευρέως 
μορφωμένος και λίαν τετιμημένος (εις τά αρχαία μνημεία έπωνομάζετο πάν
τοτε Κων)τίνος 6 φιλόσοφος) υπήρξε διδάσκαλος τής ψιλωσοφίας εις τήν εΐ- 
■ρημένην ’Ακαδημίαν και βιβλιοθηκάριος αυτής. Κατέστη διάσημος ώς σοφός 
και επίστήμονν θεολόγος και καλός λογομάχος(;), άπεστάλη μέ σπουδαίας άπο- 
στολάς εις δημοσίας συζητήσεις μετά μωαμεθανών θεολόγων (έν Μικρά ’Α
σία) μετά Σαρακηνων (’Αράβων) μωαμεθανών και κατά τοΰ Ίουδαϊσμοΰ καί 
Μωαμεθανισμού (μετά των Χαζάρων—εν Κριμαία). Σοβαρωτέρα υπό έποψιν 
αποτελεσμάτων, δι5 ολόκληρον τον σλαυισμόν και τό ήμέχερον ’Έθνος, είναι 
ή τελευταία αποστολή των δυο αδελφών εις Μοραβίαν, 'Ένεκα λόγων πολιτι
κών διά νά απαλλαγή έκ τοΰ γερμανικοΰ κλήρου καί εξασςιαλισθή κατά τής 
συμμαχίας τοΰ Βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου μετά τής Βουλγαρίας ό Ρο- 
τισλάβ, ήγεμών τότε τής Μοραβίας, έστράφη προς τό Βυζάντιον παρακαλών 
νά τφ άποσταλώσιν ιεροκήρυκες διά νά διδάξωσι τον θειον λόγον εις γλώσ
σαν τοπικήν και νά προετοίμάσωσι κλήρον εξ αΰτοΰ τοΰ Μοραβικοΰ’Έθνους.

2. Περί μεταβάοεως χών αδελφών εις Μοραβίαν,«Ό Ρατισλάβ,'ήγεμών 
τής Μοραβίας, παρακινούμενος από τον Θεόν συνεκάλεσε συμβούλων των ήγε· 
μόναιν καί Μοραβιτών καί άπέστειλεν εΐς τον Αΰτοκράτορα Μιχαήλ (απεσταλ
μένους) λέγων : «Διά τούς ανθρώπους μας, οί όποιοι άπετίναξαν τήν εΐδωλο- 
λατρείαν καί τηροΰσι τον χριστιανικόν νόμον δεν εχομεν διδάσκαλον, ό οποίος 
νά μάς έρμήνεύση τήν αληθινήν χριστιανικήν πίστιν εις τήν γλώσσαν μας, 
διά νά βλέπωσι τοΰτο καί όίλλαι χώραι καί μάς άκολουθώσι. Διά τοϋτο, Με- 
γαλειότατε, άπόστειλ,ον εΐς ημάς τοιοΰτον ’ Επίσκοπον καί διδάσκαλον διότι
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από σας εξέρχεται πάντοτε (και διαδίδεται) παντάχού καλή πίσιις». '() Αΰ· 
τοχράτωρ συνεκάλεσε συμβούλων, όπερ εκάλεσε τον φιλόσοφον Κων)τΐνον καί 
τον ύπεχρέωσε νά ύπακούση εις τον λόγον τούτον, είπιον : «Σε γνωρίξ..·), φι· 
λόσοφε, δτι είσαι κουρασμένος, άλλ3 είναι ανάγκη νά μεταβής εκεί, διότι κα
νείς άλλος δεν ήμπορεΐ νά έκτελέση το αίτημα τοΰτο δπως σύ». 'Ο φιλόσοφος " 
άπήντησεν : «Μολονότι είμαι κουρασμένος καί ασθενής, μετά χαράς θά υπάγω 
έκεΐ, αν εχωσι στοιχεία εις τήν γλώσσαν των». ΕΙπεν εις αυτόν υ Αύτοχρά-' 
τωρ : « Ό  πάππος μου καί ό πατήρ μου και πλεϊστοι άλλοι πού έζήτησαν 
ταϋτα, δεν τά ευρον, πώς νά τά'εύρω εγώ ;» Είπε δέ ο φιλόσοφος : «ϊ,Ιοιδς 
λοιπόν ήμπορεΐ νά γράψη λέξεις επάνω εις τό νερό καί νά απόκτηση δνομα 
αιρετικόν ;» Άπεκρίθη καί πάλιν ο Αύιοκράτωρ μαζί με τον Βάρδον, τον 
θειον αυτοί) : «”Αν ζητήσης δύναται νά σοι δώση ό Θεός, ό όποιος δίδει εις 
δλους τούς αΐτοΰντας άνενδοιάστως, καί ανοίγει εις τούς κρούοντας». Ό  φι
λόσοφος έξήλθε καί κατά τήν αρχέτυπον συνήθειαν, επεδόθη ε’ις προσευχήν 
μαζί μέ τούς άλλους συνεργάτας (του). Τάχιστα δέ τφ έφανερώθη ό Θεός, 
άκούσας τάς δεήσεις των-.δούλων του. Ό  δέ Κων)ντΐνος παραχρήμα έτοπο* 
θέτησε γράμματα καί ήρχισε νά γράφη τήν διδασκαλίαν τοΰ Ευαγγελίου : 
«Έ ν αρχή ήν καί ό λόγος ήν προς τον Θεόν καί ό Θεός ήν ό λόγος κτλ.» Έ· 
χάρη ό Αήτοκράτωρ μετά τών συμβούλων καί άπέστειλε τον Κωνσταντίνον μέ 
πολλά δώρα, γράψας εις τον Ροστισλάβ.

“Οταν εφθασεν εις Μοραβίαν, ό Ροστισλάβ τον ύπεδεχθη μέ μεγάλας τι* 
μάς, συναθροίσας δέ μαθητάς παρέδωσε τούιους εις αυτόν νά τούς διδιίξη. 
Μετά τοΰτο μετέφρασεν ολόκληρον εκκλησιαστικόν τυπικόν καί εδίδαξετόν ορ· 
θρον, ώρας, εσπερινόν, άπόδειπνον και μυστικήν λειτουργίαν. Καί ήνοιξαν 
τότε κατά τάς προφητικός ρήσεις, «ίά ώτα τών κωφών διά νά ακούσουν τον 
λόγον, τών αγίων βιβλίων», σαφής δέ κατέστη ή γλώσσα τών ύπορρίνως λα- 
λαλούντων. Έχάρη ό Θεός, ό δέ διάβολος κατησχύνθη. Καί επειδή ό λόγος 
τοΰ Θεού (ή διδασκαλία) ηΰξανε και εστερεοΰτο, ό κακός έξ αρχής, φθονερός 
καί κατηραμένος διάβολος, δεν ήνέχθη τό καλόν τοΰτο, αλλά εΐσήλθε μέσα 
εις τά μυαλά τών οπαδών του καί ήρχισε νά ύποκινή πολλούς λέγων : «Δεν 
υμνείται μέ τόν τρόπον τούτον ό Θεός. "Αν τοΰτο ήτο εις αυτόν εύχάριστόν, 
δέν ήμποροΰσε νά κάμη ούτως ώστε καί αυτοί εξ αρχής νά υμνούν τόν Θεόν 
γράφοντες μέ στοιχεία τάς ομιλίας των ; ’Εξέλεξεν όμως μόνον τρεις γλώσ
σας : εβραϊκήν, ελληνικήν καί λατινικήν, μέ τάς οποίας μόνον αρμόζει νά δο· 
ξάζωμεν τόν Κύριον». "Ελεγαν δέ ταΰτα λατΐνοι αντίπαλοι (αρχιερείς, ϊερεΐς 
καί μαθηται). Άναλαβών ό Κωνσταντίνος κατά τούτων αγώνα, δπως ό Δα
βίδ κατά τών αλλοφύλων καί κατανικήσας αυτούς μέ τού: λόγους τής Γρα·. 
φής, ώνόμασε τούτους τριπλασίως είδιολολάτρας καί Πιλάτους κατά τό παρά
δειγμα τοΰ Πιλάτου, δστις είχε γράψει (είς τρεΤς γλώσσας) τήν επιγραφήν έπι 
τοΰ Σταυρού τού Κυρίου Χριστού. Διατρίψας δέ επί τεσσαράκοντα μήνας
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εις Μοραβίαν, άνεχωρησεν εις Ρώμην διά νά άγιάση τούς μαθητάς του. ° Ο 
Κοτσελ, ήγεμών της ΓΙανονίας, προϋπήντησε καί ύπεδέχθη τον Κωνσταντίνον, 
επειδή δέ έπεθύμει άκρως νά διδαχθή από αυτόν τά βιβλία τοΰ λόγου, πα- 

' ρεχωρησεν εις αυτόν περί τούς πεντήκοντα μαθητάς πς>ός διδασκαλίαν και τόν 
εξαπέστειλε μέ μεγάλας τιμάς. Δεν έλαβεν ό Κωνσταντίνος ούτε από τόν Ρο- 
τισλάβ, οΰτε από τόν Κοτσελ ουιε χρυσόν, οΰτε άργυρον, η τι άλλον, διδά
σκων τόν ελληνικόν λόγον άνευ αμοιβής, μόνον δέ παρεκάλεσεν «μφοτέρους 
δπως άπελευθερώσωσιν 900 αιχμαλώτους τούς οποίους και απέλυσε.

Μ. ΜΟΣΧΟΤΤΟΥΛΟΣ
Δ '.—Κούσκουλας Διδυμοτείχου. Επάνω από τον ϊοπχανά καί σιό 

υψηλότερο σημείο τοΰ Καλέ (φρουρίου), υπάρχει έδαφος επίπεδο, εκτάσεως 
5 — 8 στρεμμάτων και ακριβώς οπού ό λουτρός, καί λέγεται Κοΰσκουλας. 
Αυτή ή λέξις είναι παραφθορά της Τούρκικης λέξεως Κιζ-κουλέ, ήτοι πύργος 
της κόρης η καλύτερα της βασιλοπούλας. "Ολοι οΐ Διδυμοτειχΐται από τά 
παιδικά τους χρόνια ενθυμούνται την θέσιν αυτήν, διότι εΰρίσκετο μακράν 
από τά δ'μματα της Τουρκικής ’ Αρχής και τοΰ όχλου, έδιδε άσυλον εις τούς 
μαθητάς τών σχολείων ιδίως, νά παίζουν ελεύθερα καί νά εκδηλώνουν τήν 
εθνική έξαρσι καί οργασμό. ’Έστηναν μικροσκοπικές σημαίες 'Ελληνικές με
ταξένιες καί εχόρευαν χορούς Ελληνικούς κλέφτικους καί έψαλ?ων θούρια 
ενθουσιώδη, χωρίς φόβους παρεξηγήσεων καί συνεπειών.

Εις τήν θέσιν ακριβώς αυτήν καί εΐς τό Β.Δ. μέρος τοΰ λεγομένου λου
τρού, υπήρχε πύργος τετράπους ύψους 20 περίπου μέτρων, δ'στις έφερε εις 
τό άνω μέρος δωμάτων μέ ανοικτά τά παράθυρα καί στέγην θολωτήν, επάνω 
δέ είς αυτήν είχε χώρον περικυκλωμένον μέ γεΐσον, σαν είδος ταράτσας, 
όπου ήτο δυνατόν ελεύθερα κανείς νά σταθή. 'Η άνοδος έγίνετο μέ λίθινη 
σκάλα καί έχοησίμευε σάν αναπαυτήριο για τή βασιλοπούλα στα Βυζαντινά 
χρόνια. 3Από εκεί ή βασιλοπούλα άπελάμβανε τήν θέαν τών άπειροκάλλων 
τοπίων τοΰ Διδυμοτείχου καί τών πέριξ, διότι εΐχεν ανοικτόν ορίζοντα καί 
έδιδε ορατότητα μέχρι τής Ά  δριανουπόλεως. 'Η στέγη ^χρησιμοποιείτο δι’ 
έκπομπάς οπτικών τηλεγράφων διά πυρσών.τήν νύκτα και σάν παρατηρητή
ριο κατοπτεύσεως τών πέριξ έν περιπτώσει επιδρομών λαών εχθρικών προς 
τό Βυζαντινόν Κράτος. Ό  πύργος αυτός ύφίστατο μέχρι προ 100 ετών περί
που καί κατεδαφίσθη υπό τών Τουρκικών ’Αρχών, διά νά επιστρωθούν με 
τούς λίθους οι δρόμοι ιού Διδυμοτείχου.

Πώς ώνομάζετο επί Βυζαντινής εποχής, δεν γνωρίζομεν. ’Από τήν Τουρ
κικήν όμως κατόπιν προσωνυμίαν μεταφραζόμενος ό Κιζ-κουλέ:, αποδίδει 
τήν λέξιν: πύργος τής κόρης. Παραφθαρείς οΰιος υπό ιών κατοίκων κατόπιν, 
ώγομάσθη Κούσκουλας. ’Ίσως διά τήν προσωνυμίαν αυτήν νά υπάρχουν αν
τιρρήσεις μερικών, οι οποίοι δυνατόν το Κούσκουλας να ερμηνεύουν ως 
Κοΰοίικουλας, ήτοι πύργος τών πτηνών, λογιρ τοΰ οτι εις τας κοιλότητας τοΰ
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πύργου εΐχον τάς φωλεάς των πτηνά. Άλλα διατί οΐ οίλλοι πολυάριθμοι πυρ* 
γοι τοϋ Φρουρίου νά ονομάζωνιαι απλώς πουλάδες (πύργοι) <ια'ι οχι xouch- 
πουλάδες, αφού πλήθος κίρκων καί κοράκων (χαογών) ένδυαιτώνται στα κοι- λ. 
λώματά των ; Όσάκις λοιπόν παρουσιάζει ο κίνδυνος επιδρομής αλλοφύλων, 
εσπευδον οΐ Διδυμοτειχΐται και ή φρουρά των νά έγχλεισθοΰν εντός του 
Φρουρίου, νά καταλάβουν τάς επάλξεις διά νά αποκρούσουν τόν εχθρόν, 
άφοΰ προηγουμένως έναποθήκευον τροφάς., συνισταμένας εις δημητριακά 
καί προ παντός κέχρον, όστις εχει αντοχήν μεγαλυτέραν εις πολυκαιρίαν. 
Νερό επρομηθεύοντο διά τής Κερκόπορτας, παρά την Άρμενικήν εκκλησίαν, 
από τά εις την όχθην του ’ Ερυθροποτάμου ακόμη υπάρχοντα πηγαδίτσια. 
Έπί δέ τής βορείου πλευράς Διδυμοτείχου καί εις τήν κοίτην του παραρ- 
ρέοντος Ερυθροποτάμου υπήρχε καταπακτή, ήν οσάκις ήθελον οί πολιορ- 
κουμενοι εκλειον καί τό ήμισυ των ύδάτων διήρχετο διά τής κοίτης τοτ*, τό 
δ’ ετερον ήμισυ διά χάνδακος διοχετευτικοΰ άνατολικως τοΰ Διδυμοτείχου 
καί τά δύο ρεύματα συνηνούντο Ν.Α. καί ουιω ή πόλις μετετρέπετο εις νη
σίδα. ϊοΰτο ίσως νά είναι άπιστευτόν. 11 Αν όμως λάβη κανείς ύπ’ ό'ψιν του 
τήν στάθμην των ύδάτων των τελευταίων πλημμυρών, είναι δυνατόν τάφρος 
έμπροσθεν (άνατολικως) τοΰ Μ. Τζαμιού, βάθους 5 —10 μέτρων, νά μετά- 
τρέψη τό Διδυμότειχον εις νήσον.

Τότε ό Πύργος επαυε νά παρέχη θέαμα εις τήν κόρην τοΰ Βυζαντινού 
Αύτοκράτορος Διδυμοτείχου καί κατελαμβάνετο από τόν παρατηρητήν, ό. 
όποιος κατώπτευε τά πέριξ καί ειδοποιεί τήν φρουράν ότι ό εχθρός άνεφάνη 
εΐς τό τάδε σημεΐον, απ’ όπου δηλαδή ένεφανίζετο. Κατά μίαν παράδοσιν, 
εις μίαν τοιαυτην περίπτωσιν εκ των πολλών, δηλ. επιδρομών κατά τής πά- 
λεως ταύτης, προφανώς των Κουμάνων ή Βουλγάρων ή καί τοΰ Βουλγάρου 
Άσάν, κατά τήν οποίαν δεινώς ελεηλατήθη και έπυρπολήθη ή πόλις (εξω 
τοΰ Φρουρίου πόλιν),’ οΐ κάτοικοι έσώθησαν κατά τό εξής τρόπον, όπως ο 
θρύλος σώζεται από γενεάς εις γενεάν.

Είχαν πληροφορίας ότι ό εχθρό; ερχεται. Τά πάντα εις τό φρούριον 
ήσαν έτοιμα. Ό  παρατηρητής ειδοποιεί τήν φρουράν οτι εφθασεν ό εχθρός, 
καί προελαύνει εξ όλων των μερών καί ότι διέρχεται ήδη τόν πέριξ τής πό* 
λεως Χάνδακα, διότι ή το μήν ’Ιούνιος καί δεν εΐχεν 6 Έρυθροπόταμος νε
ρό, Φθάνουν προ τών τειχών τής πόλεακ. 'Η μάχη αρχίζει μέ τά σύγχρονα 
τής εποχής μέσα. Οι πολιορκούμενοι άνθίσιανται γενναιως. Λόγιρ όμως τής 
υπεροχής εις αριθμόν τοΰ εχθρού αρχίζουν νά χάνουν τάς ελπίδας διασώσεώς 
των καί αναθέτουν πλέον τήν προστασίαν των εις τήν εικόνα τοϋ Σωτήρος 
Χριστού. Γέροντες, γυναίκες καί παιδιά προσεύχονται εΐς τήν Εκκλησίαν 
τού Χριστού επικαλούμενοι τήν σωτηρίαν αυτιον.Τήν νύκτα εκείνην τού Σαβ
βάτου προς τήν Κυριακήν τής Πεντηκοστής, καταρακτώδης βροχή προκαλεΐ 
πλυμμύραν πρωτοφανή διά ΐήν. εποχήν εκείνην τοΰ θέρους καί οΐ πολιορκη-
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ταί μη εννοήσαντε; τι ακριβώς συμβαίνει, περικυκλοΰνται υπό των αμυνόμε
νων και ιών περιρρεόντων ΰδάτων τοΰ ποταμού, ϊοΰτο ενθαρρύνει τούς 'Ελ
ληνας οιτινες επιτίθενται κατά τών εχθρών ών άλλοι μέν φονεύονται, άλλοι 
αιχμαλωτίζονται και άλλοι πνίγονται ριπτάμενοι εις τον ποταμόν.

Οι ΔιδυμοτειχΤται σώζονται καί εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης διά την προ
στασίαν των υπό τής εϊκόνος τοΰ Σωτήρος Χρίστου, παραλαμβάνουν αυτήν 
και μέ καιάνυξιν λιτανεύουν μέχρι τής Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, 
μετά δίωρον δέ επαναφέρουν αυτήν πάλιν εις την ’ Εκκλησίαν τοΰ Χρίστου. 
Κΐς άνάμνησιν τοΰ γεγονότος καθιερώθη εκτοτε νά γίνεται πάντοτε κατ’ έτος 
την ημέραν τής Πεντηκοστής ή λιτανεία αυτή και πανηγυρις ονομαζόμενη 
Καλέ ■παναίρή, ήτοι το πανηγύρι τοΰ φρουρίου οπού ο Κούσκουλας.

Οι Τούρκοι εσεβάσθησαν καί έπέτρεπαν την τέλεσιν τής πανηγύρεως 
οπού ελάμβανον χώραν παλαίστρα μέ έπαθλα. Λόγφ όμως τής μεγάλης κο
σμοσυρροής ούτε ο χώρος τοΰ φρουρίου ήτο επαρκής, ούτε ύδωρ εύρίσκετο 
διά τούς προσκυνητής καί μειετοπίσθη ή πανηγυρις εΐς τήν θέσιν Τσαΐρια 

. συνοικίαν Χλόης. Μέχρι τοΰ, 1940 εξηκολούθει νά γίνεται ή πανηγυρις μετά 
: τής αυτής πάντοτε εύσεβείας καί ζωηρότητος, δπως παραστατικώς περιγρά
φει εν τοϊς Θρακικοιςό Πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης κ. Ν. Βαφείδης. 
Μετά τον πόλεμον τοΰ 1940 περιωρίσθη εις τήν λιτανείαν ή οποία περι- 
γράφεται ώς άνω καί ούτε χοροί καί παλαΐστραι γίνονται, ή δέ χροιά ή 
εθνική σύν ιφ χρόνφ λησμονεΤται καί απομένει ή θρησκευτική μόνον πλευρά 
τής πανηγύρεως αυτής.

Δ. ΜΑΝΑΚΑΣ

Ε'. —'Η ‘Αγία Πέτρα Διδυμοτείχου καί τά ευρήματα περί αϋτήν. 
’ Επί τή προσεγγίσει τής Πέμπτης Διακαινησίμου (β' κόκκινης Πέμπτης), 
οΐ Αιδυμοτειχΐται κάτοικοι έπισκέπονται τήν αγίαν Πέτραν. Έξ αφορμής μυ
κτηρισμού διανοουμένων τινών χαρακτηριζόντων τήν έπίσκεψιν ταύτην ει- 
δωλολατρικήν, καθ* οσον 'Αγία Πέτρα δεν υπάρχει άθλήσασα ή μαρτυρή- 
σασα, γράφω τάς κάτωθι δλίγας γραμμάς προς άποκατάστασιν των πραγμά
των. Καί’ αρχήν ούδέν φαινόμενον υπάρχει άνευ αιτίας. Δεύτερον δέ ή 'Α 
γία Πέτρα δεν προσκυνεΐται υπό τών Διδυμοτειχιτών ώς Πέτρα καθ’ on 
αύτη είναι ογκώδης βράχος έχων ρωγμήν καί εις τήν κοιλότητα αυτής, οπού 
διατηρούνται ολίγαι εικόνες καί κανδήλια, αλλά διότι πέριξ τοΰ βράχου τού
του ύπήρχον τόποι ιεροί, ναοί, αγιάσματα, έξωκκλήσια, παρεκκλήσια κτλ. εξ 
ών έλαβε τήν προσωνυμίαν τής 'Αγίας Πέτρας, όπως καί τον τής Άκροπόλεως 
βράχον νομίζομεν ιερόν.Έάν οΐ ξένοι, κύριοι—τών οποίων ιό επιστημονικόν 
κύρος καί τάς άγαθάς διά τον τόπον διαθέσεις έκτιμώμεν —εΐχον τήν καλώ- 
σύνην νά ερευνήσουν, άκόπως δέ, τάς ιστορικά; παραδόσεις τοΰ τόπου, θά 
ύπεδαύλιζον προς διαιώνισιν ολας αύτάς τά; δοξασίας, τάς τάχα εΐδωλολατρι- 
κάς, διότι νπ αύτάς κρύπτονται ΐστορικαί «λήθειαι ύψίστης εθνικής καί Ορη-
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σχευτικής σημασίας, έφ’ ασον μάλιστα ή προσκυνησις αυτή τής'Αγίας Πείρας, 
έστω και μή ύπαρχούσης, δεν αμβλύνει ιήν θρησκευτικότητα των κατοίκων. ' 

Ό  βράχος αυτός υπήρξε ποτέ τόπος, οπού διεδραματίσθησαν γεγονότα 
σπουδαία τό πάλαι ποτέ και περί αυτόν διεξήχθησαν αγώνες πνευματικοί δια
νοουμένων not! πολλή μελάνη κατηναλώθη. Ε π ’ αύτού ακριβώς και αναμφι
σβήτητους διετυπώθη, οτι ύπήρχεν ή αρχαία Πλωτινοΰπολις, περί ή; επανα
λαμβανόμενη πολύς εγένετο θόρυβος προς καθορισμόν τής θέσεως δ που εύρι- 
σκετο, έως δτου ή σκαπάνη τοΰ πτωχού εργάτου άπεκάλυψε την γνωστήν ανα
θηματικήν στήλην και τό μυστήριον διελευκάνθη-Ή προχριστιανική ΙΊλωτι- 
νουπόλις δεν γνωρίζομεν αν εΐχε ναούς αρχαία)ν θεών θρακικών, φαίνεται 
δμως άργότερον ει'τέ υπό τό αυτό όνομα, εΐτε ύπ’ άλλο ήσπάσθη τον χριστια
νισμόν και είχεν εκκλησίας, τίς οΐδε πάσας, ρυθμού θολωτής κατακόμβης κτλ. 
Μία τοιαΰτη εκκλησία ύπήρχεν ακριβώς παραπλεύρως τού δρόμου, δ οποίος 
άγει προς τό Ντεβέ-μπαργκάν από τον γεωργικόν προσφυγικόν συνοικισμόν, 
ή τις λόγφ τής πολυκαιρίας άλλα και τών πολεμικών γεγονότων έχει, έπιχωσθή 
τελείως και ούτε ίχνος αυτής φαίνεται. Ό  ανωτέρω συνοικισμός έγινεν ακρι
βώς εις τήν θέσιν ένθα εύρίσκετο επί Τουρκοκρατία; στρατών μεραρχίας ιπ
πικού μέ σταΰλους καί γραφεία εις όλους τούς βοηθητικούς χώρους μεγάλης 
εκτάσεως. Κατά ιήν οικοδομήν τών στρατώνων τούτων, προφανώς δλίγον. 
μετά τήν κατάληψιν τοΰ Διδυμοτείχου, ή εκκλησία ύπήρχεν 1 ερειπωμένη καί; 
οΐ αξιωματικοί διέταξαν και μετεφέρθη δΤ άμάξης ένας σπόνδυλος τού ενός 
κίονος τής εκκλησίας εις τό πεδίον ασκήσεων τού στρατού, όπου ό νύν '’Αστι
κός προσφυγικός συνοικισμός. 'Ο σπόνδυλος ούτος μήκους 1,50 περίπου μέ
τρου ενεπήχθη εις τήν γήν παρά τό σημερινόν στρατιωτικόν φυτώριον και 
εχρησίμευσεν 0)ς άναβατήρ τών τοόρκων στρατιωτών κατά τάς ασκήσεις. Οΰ· 
τος υπάρχει και σήμερον ακόμη χωρίς νά κινή τήν περιέργειαν κανενός.

Ό  εν Άλεξανδρουπόλει δια μενών συνταξιούχος σιδηροδρομικός Δίδυμο- 
τειχίτης κ. Δ. Σαζανίδης, άφηγεΐται οτι ηχούσε ποτέ από γέροντας κατοίκους 
ότι κάποτε τά άλογα τού Τουρκικού ιππικού κατελήφθησαν ύπο τής επιδημι
κής νόσου μάλιος (σακαι) και προς πρόληψιν μεταδόσεως τής νόσου, έθα- 
πτοντο τά τεθνεόϋτα άλογα εις τήν εκκλησίαν αυτήν. ’Αξιωματικός όμως τού 
τουρκικού στρατού κτηνίατρος ’Αρμένιος, μή θέλων νά βεβηλούται ή εκκλη
σία, άνέφερεν εις τήν προϊσταμένην του Αρχήν, οτι άν τά θνησιμαία δέν με- 
ταφερΘοΰν πέραν τού ποταμού Κιζίλ-ντερε, δ κίνδυνος μεταδόσεως τής νοσου 
.θά ύφίσταται πάντοτε. Εισηκούσθη ή πρότασίς του και όλα τά θνησιμαία 
μετεφέρθησαν πέραν τού ποταμού, ή δέ ‘ .Εκκλησία αυτή επιχωσθεισα έμει- 
νεν άγνωστη εις πολλούς.

5Ε κ τών ανωτέρω εξάγεται ότι ύφίστατο ή 'Εκκλησία μέχρι προ ολίγων 
ετών, ούχι περισσοτέρων τού 150, άλλ’ ήτο εις πολλούς άγνωστη διότι πόδι 
χριστιανικό τήν εποχήν εκείνην ήτο δύσκολον νά πατήση εις τον χώρον εκεί
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νον.Έάν επομένως ή εκκλησία αυτή ειιμάτοτότε επ’ δνόματι τοΰ ΕΑγ. Πέτρου 
εις την οποίαν, καθώς λέγεται, κρυπχοχριστιανοί ποτέ Τούρκοι περιποιούντο 
αυτήν και προσηΰχοντο, δεν είναι άστοχος ή υπό του λαοϋ προσωνυμία δλης 
της θέσεως εκείνης μετά του βράχου, τής 'Αγίας Πέτρας, εφ5 δσον μάλιστα 
η εκκλησία δεν φαίνεται, και έμεινεν ώς παράδοσις ή άγιότης του τόπου τού
του. ’Αλλά και αν δεν έλαβε την προσιονυμίαν ταΰτην από την ανωτέρω αΐ- 
τίαν, αποκλείεται νά υπήρξε ΙΙέτρα αγία (θηλυκόν του Πέτρος και συνηντή- 
σαμεν άλλου πολλάς τοιαυτας γυναίκας) άθλήσασα, μαρτυρήσασα η άσκητεΰ- 
σασα εις την ρωγμήν αυτήν τοΰ βράχου, οπού τώρα τά εικονίσματα καί ήτις 
αγία δεν συμπεριελήφθη εις το συναξάριον ; Μήπως καί δ έν Διδυμοτείχω 
μαρτυρήσας ίεροδιάκονος ΓΙαρθένιος κατά τύ 1803 είναι κάπου έγγεγραμμέ*

. νος εΐς.συναξάριον ; Καί άφοΰ δεν είναι επαυσεν ή άγιότης του ;
Γαΰτα από άπόψεως θρησκευτικής προς απαλλαγήν των Διδυμοτειχιτών 

έκ τής κατηγορίας τής ειδωλολατρείας. Άπό άπόψεως δέ ιστορικής ή ευρε- 
θεΐσα ανωτέρω αναθηματική στήλη δμιλεΐ καλιίτερον, πόσον ενδιαφέρον πρέ
πει νά στραφή έκ μέρους των αρμοδίων Αρχών, ΐνα γίνουν άνασκαφαί καί 
έρευνα ι, διότι πολλά είναι δυνατόν νά ανακαλυφθούν εΐς το μέρος τοΰ το τής 
εύρέσεως τής στήλης, άλλα καί εΐς άλλους χώρους, πλησίον εκεΐ ευρισκομέ
νους. Τίς οΐδε πόσα κειμήλια μεγάλης αρχαιολογικής αξίας ευρέθησαν υπό 
πολλών, χωρίς νά ϊδουν ποτέ το φώς τής δημοσιότητος ! Κατά χό 1942 π. χ. 
εποχήν τής κατοχής, μία κόρη, Χρυσή Μανουσιάδου ονομαζόμενη, σκάπτουσα 
την άμπελον τοΰ κ. Άχιλ. ΙΙαγκάλου επί τής 'Αγίας Πέτρας, εύρεν κντότιον 
(σκουλαρίκι) χρυσοΰν, αξίας αρχαιολογικής μεγάλης. Τοΰτο υπεδείχθη εΐς 
εμέ καί συνέστησα νά το κρΰψη καλώς, διότι έχει αξίαν καί άργότερον θά 
έφερεν ευτυχίαν εΐς την οικογένειαν της. Πράγματι ή ορφανή πατρός κόρη 
εκρυψε τό κόσμημα εΐ; to κιβώτιον τής προίκός της. Τοΰτο πληροφορηθέν- 
τες επιτήδειοι, έπεισαν τον τότε μικρόν αδελφόν της νά αφαίρεση αυτό καί 
νά παραδώση εΐς αυτούς καί ουτω τό αρχαιολογικόν αυτό κειμήλιον πάρε- 
δόθη εΐς αυτούς αντί ενός χιλιόγραμμου καπνών' (σιγαρέττων) Τουρκικών. 
Εΐδοποιηδεΐσα ΰπ’ Ιμοΰ ή '’Αστυνομία, ούδέν κατώρθωσε λόγφ τής τότε κα- 
ταστάσεως. Καί οΐ σφετερισθέντες όμως, μ ή γνωρίζοντες τήν πραγματικήν 
αξίαν αύτοΰ, έξεποίησαν εΐς τρίτον αντί πινακίου φακής.

Τό ανωτέρω κόσμημα ήχο κυκλοτερές χρυσοΰν καί ή μέν κάτω επιφά
νεια ήτο χονδρή, 0,005 περίπου, είχε δέ κρεμαμένας απείρους μικροσκοπι- 
κάς.καρδίας δώ άλΰσεων τριχοειδών. To avco μέρος, εξ οΰ άνηοτάτο εΐς τό 
ώτίον, ήτο λεπτότερον καί άπό τό μέρος τοΰ ελατηρίου άνοιγοκλεισίματος 
έφερε λεπτήν άλυσον άνηρτημένην 0,15 περίπου, δά ής προφανώς συνεδέετο 
το έιερον σκουλαρίκι διά τοΰ αΰχένος τής κτήτορος. Φαίνεται οτι έκτυπησεν 
ή κόρη μέ τήν σκαπάνην καί ά π έκοψε τήν άλυσον εΐς δυο καί τό ήμισυ τοΰ 
δλου κοσμήματος ΰπέπεσεν εΐς τήν άντίληψίν της, τό άλλο δμως, παρά τάς



ερεύνα; τη:, δεν άνευρέθη. Τό κυκλοτερές τούτο κόσμημα είχε διάμετρον 
0,04—0,05 τοΰ μέτρου και εξ αυτού υποτίθεται τό μεγαλόσωμον τοΰ ανθρω
πίνου γένους την εποχήν εκείνην, ώς τοΰτο μαρτυρούν καί σαρκοφάγοι ανα- 
χαλυφθεΐσαι κατά την τοποθέτησιν σωλήνοιν τοΰ υδραγωγείου της πόλεως: 
παρά την 'Αγίαν Αικατερίνην, αΐ όποια ι ειχον μήκος πλέον των 2 μέτρων  ̂
τά δέ οστά των. λειψάνων γυναικών, μεγιστάνων προφανώς, υπερμεγέθη καί 
μαρτυρεΐται εξ αΰτοΰ ό πολιτισμός τής-τέχνης των χρόνων εκείνων.

Δ, ΜΑΝΑΚΑΣ

Ζχ'.—Κιρτζαλήδες, Πομάκοι,Άγριανοι, Νταγλήδες καί Κιζιλ-μπά- 
αψ5ες, οίκοννζες πέριξ τοϋ ορονς Ροδόπης. Άναγνόίισας τίς φυλετικές 
καί εθνικές μειονότητες τής 'Ελλάδος καί Βουλγαρίας τοΰ κολοσσού Βαλκα- 
νιολόγού κ. Δ. Βογαζλή, εδοκίμασα εν ερωτηματικόν είς τό σημεΐον οπού 
κάμνει λόγον περί Πομάκων, διότι -θεωρεί, όλους τους πέριξ τής Ροδόπης 
οΐκοΰντας, ΙΤομάκους, καί ενφ εν τή σελίδι 28 αναγράφει 3 θρησκευτικός· 
αιρέσεις, δεν επεξηγεΐ ποίαι είναι αΰταί.

Δεν εχω εγώ ανάστημα νά ορθώσω ενώπιον τοΰ κολοσσού κ. Βογαζλή, 
εχοντος τόσα καί τόσα στοιχεία σοβαρά περί ΙΙομάκων κλπ., άλλα νομίζω·· 
δτι δεν είναι πλήρης ή περιγραφή περί αυτών, διότι πρέπει νά ξεκαθαρισθή 
ποιαι είναι αΐ αιρέσεις αΰται, ώστε σαφή εικόνα τοΰ λαού τούτου καί άλλων 
οΐκοΰντων επί τής Ροδόπης νά σχηματίσωμεν. Καί 1) Νοτίους τής γραμμής 
Όρτάκιοϊ—-Κουσιοΰ—Καβάκ—Κίρτζαλη καί Πασμακλή, ήτοι ολη σχεδόν ή 
Βόρειος πλευρά τού όρους Ροδόπης, κατοίκεΐται από φανατικούς Τούρκους, 
πολλάκις πολλά δεινά προξενήσαντας εις τό Ελληνικόν στοιχεϊον, διώκτας 
τρομερούς τοϋ χριστιανισμού καί τούτους άποκαλοΰν Κίρτζαλη δες, έκ τοΰ 
ονόματος περιφερείας Κίρτζαλη. Ούτοι, ώς λέγουσιν άνθρωποι δυνάμενοι νά 
έχουν γνοόμην, δεν εΐναι εντόπιοι, άλλ’ ήλ-θον έκ Μ. ’ Ασίας, τίς οιδε κατά 
ποιαν εποχήν, προς ενίσχυσιν τοΰ τουρκικού στοιχείου καί άφομοίωσιν των 
πέριζ. 2) 'Όλη ή Αυτι,κή πλευρά τής Ροδόπης και τοΰ Όρβύλου όρους μέ
χρι τοΰ Στρυμώνος, κατοίκεΐται, από ΤΙομάχονς καί άποκαλουμένους υπό τοΰ 
Θουκυδίδου Άγριάνας, οΐτινες έχουν χαρακτηριστικά αδρά, χαρακτήρα σκλη
ρόν, εκδικητικόν καί είναι κουψίνοες καί φανατικώς προσηλωμένοι εις τον 
Μωαμεθανισμόν. 3) Ό  Νότιος πλευρά χοΰ όρους Ροδόπης καί μέχρι τοΰ ποτα
μού Νέστου κατοίκεΐται από Νταγλήδες, ήτοι ορεσιβίους, ώς ερμηνεύεται ή 
λέξις, άν καί όλοι είναι ορεσίβιοι, προς διάκρισιν δ'μως από τούς Πομάκους, 
αγαθούς καί φιλήσυχους, λιτοδιαίτους, οΐτινες ασχολούνται εις δλίγην κτη
νοτροφίαν, μελισσοκομίαν καί συλλογήν οπωρών, τάς οποίας ξηραίνοντες τό 
θέρος, πωλοΰν εις τάς αγοράς Διδυμοτείχου, Κομοτινής καί Ξάνθης. Οΰτοι 
ομιλούν τήν τουρκικήν καί ποτέ μίαν παρεφθαρμένην γλώσσαν μεμειγμένην 
μέ Τουρκικάς, Βουλγαρικάς καί Έλλη νικάς λέξεις. ’Έχουν υποτυπώδεις τό
πους προσευχής (τζαμιά), δικούς των χοτζάδες καί μουεζίνηδες. Είναι καί
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αυτοί παραφυάς των Πομάκων και ανήκουν εις την Θραχοπελασγικήν φυλήν, 
και 4) "Ολοι οΐ την Ανατολικήν πλευράν τής Ροδόπης ανω&εν των πηγών 
τον ποταμού Κιζιλ-δελή-δερε ( Έρνϋροποτάμον) κατοικονντες, ονομάζονται 
Κιζϊλ-μπάσηδες, ήτοι χοχχινοχέφαλοι, διότι εβαφον προ ολίγων ακόμη ετών 
την κόμη των με χινά.

Ή  παραφυάς αυτή των Πομάκων κχει τελείως διαφορετικόν τρόπον, 
γζωής καί σχέψεαις, άλλα καί σωμαπχώς διαφέρουν πολύ αυτών. Είναι ευει

δείς άμφοτέρων των φύλων. Ευθυτενείς, ροδαλοί και άχρως συμπαθητικοί. 
Τό γυναικείου φύλον βύναται ν’ άποτελέση άντικείμενον ζωγραφικής πινά- 
;κων καλλονής μέ λεπτά χαρακτηριστικά, μύτην μικράν, λευκοτάτην σάρκα 
.καί τό άκρως εύδιάθετον. Πράοι, φιλάνθρωποι καί άφαντάστως χρηστοί. 
Εργαζόμενοι εις τα δάση, εγκαταλείπουν τά προϊόντα τής εργασίας των καί 
εργαλεία, χωρίς νά σημειωθή ποτέ κλοπή. Ή  φιλοξενία των είναι παροιμία)- 

: δης. Αΐ γυναίκες των δεν φορούν φερετζέ—γιασμά—κεκρύφαλον- Λέν κρύ- 
:'πτουν τό προσώπου από τούς χριστιανούς- Φιλοξενούν αυτούς ευχαρίστως 
- εις τάς οικίας των, ούχί δμως καί τούς Τούρκους, προς ους δέν έχουν συμ- 
;· παθείας. 'Η κατοικία των είναι άρχέγονος οικία, σκεπασμένη μέ σχιστόλι
θους καί στολίζεται αυτή μέ ολίγα έπιπλα ιδικής των κατασκευής. 'Η ένδυ- 

' μασία των άνδρών άποτελειται χειμώνα καί καλοκαίρι από χονδρόν ύφασμα 
; ύφαινόμενον υπό τών γυναικών των καί κτυπημένον από νεροτριβάς. Αί γυ- 
. ναίκες άρκούνται εις πέπλον λευκόν ή γαλάζιον. Είναι λάτρεις τού ποτού καί 

τού κρέατος. Ή  ρακή ουδέποτε απολείπεται εκ τής οικίας των, οσάκις δέ 
δίδεται ευκαιρία τρώγουν κατά κόρον έψημένον κρέας. Καθ’ δλην την διάρ. 
κειαν τού έτους βράζουν, δπως καί οι Νταγλήδες, ξηράς οπώρας καί πίνουν 
χοσάφι αντί νερού. Οΐ φανατικοί μωαμεθανοί τούς άποστρέφονται, δπως οΐ 
Ιουδαίοι τούς Σαμαρείτης. ’ Αλλά καί αυτοί εΐς ούδένα συγχρωτισμόν έρχον
ται μέ αυτούς ούτε εις επιμειξίαν καί μέ αυτούς ακόμη τούς γείτονας των 
Νταγλήδες. Αέν είναι προσηλοομένοι εις την μωαμεθανικήν θρησκείαν.’Έχουν 

: αντί τζαμιού τεκέδες (είδος μοναστηριού, ή, όπως ημείς έχομεν παρεκκλή
σια). Αέγουν δτι μίαν νύκτα τού έτους συγκεντρώνονται δλοι οΐ άνδρες καί 
γυναίκες εΙς τούς τόπους αυτής τής προσευχής καί εκεί αρχίζουν δμαδικώς 
νά απαγγέλλουν διάφορα, τροπάρια ακατάληπτα, μέχρις δτου καταληφΰοΰν 
από νστερικότητα, οπότε επιδίδονται εις όργια. Είδος δηλ. Έλενσινίων 
μυστηρίων ή Νυμφωνισμών. Διά τούτο καί οΐ Τούρκοι σκωπτικώς ομιλούν 
περί αυτών. Θρησκευτικής τελετάς άλλας, πλήν τών ανωτέρω, δέν έχουν, 
εΐμή μόνον τό μπαϊράμι καί πανηγύρι τού Γιαηλα, ήτοι του Προφήτου 
Ήλιου κατά την 20 ή ν Ιουλίου, καθ’ ήν ανεβαίνουν εις την υψηλό τέραν κο
ρυφήν τής Άν. Ροδόπης, ήτις ονομάζεται γιαηλας. Καίτοι τούτο.αποτελεί 
στοιχείου περί τής χριστιανικότητός των τό πάλαι, τις οιδε κατόπιν πόσων 
πιεσεων τών Τουρκικών Αρχών, μετέτρεψαν τήν θρησκευτικήν πανήγυριν
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εις εμπορικήν. Λαμβάνουν ,δμως μέρος και εις το Σουλτάν-μπαϊράμι καί Τα» 
τάρ· μπαϊράμι μαζί μέ τούς Νταγλήδες.

Εις τάς πανηγύρεις αύτάς λαμβάνουν μέρος πωληταί διάφοροι όλων των 
πλησίον πόλεων καί γίνονται εμπορικά! πράξεις εΐς μεγάλην κλίμακα. Ταυ» 
τους παραλαμβάνουν από άποστάσεως 1 ώρας μέ τυμπανοκρουσίας καί ζουρ
νάδες, παρέχεται δέ άφθονος ρακί εΐς ΰλους τούς ξένους, κρασί καί ψημένον 
κρέας. Εΐς το τέλος τής πανηγύρεως λαμβάνουν χώραν χοροί, παλαίστραι κλ.τ.

Περί αυτών ασφαλώς ομιλούν οι μεγάλοι ιστορικοί οτι είναι υπολείμ
ματα των αρχαίων Θρακών, αρχαιότερων των ΙΙομάκων, καί αυτούς όνομά* 
ζαυν τα μάλα οΐνόφυγας καί κρεατοφάγους.

Δ. ΜΑΝΑΚΑΣ

Ζλ—Το λινάρι-κανάβι, Τό λινάρι (λινός) καί κανάβι έκαλλιεργούντο στην 
περιοχή ΣαμακοβιοΟ (450 π. X. 'Ηροδότου μούσαι). Παράγεται στη Θράκη 
κανάβι πολύ υπέρτερο τού λιναριού, πού κατασκευάζουν οΐ Θραχκοιες ρού/ ι 
πολύ στερεά πού μοιάζουν μέ τά λινά. Κείνος πού δεν ξέρει, δέν μπορεί νά 
ξεχωρίση τό ένα πανί από τάλλο. Κείνος πού δέν είδε κανάβι, μπορεί νά τό 
έκλάβη γιά λινάρι. Ή  Θράκη ήταν πατρίδα τού λιναριού, γιαΰτό φορούσαν 
λινά χειμώνα καλοκαίρι οι Σαμακοβιανοί από τό κεφάλι ώς τά πόδια. Ήταν 
και τά δυο από τά πιο προσοδοφόρα σπαρτά ύστερα από τό στάρι καί τό κα- 
λαμπάκι πού φύτρωναν στον Άϊθανάση, τ'ις Λιναρΐνες, Μουρτάτη, Παλιοκ* 
κλησιά, Καραβιζύη, Μεγαλόγγος, Θελοπόταμο. Τό λινάρι φυτροδνει σέ ποτι
στικά μέρη σαν υδροχαρές, ό κορμός του ανεβαίνει δπως τό σιτάρι μέ μικρά 
πλατεία κοντά φύλλα. Τό άνθος είναι γαλάζιο κιό καρπός του, ό λιναρόσπο
ρος, πού βρίσκεται σιά φαρμακεία ώς φάρμακο ιαματικό (λαπάδες μαλαχτι· 
κοΐ) είναι κοκκινωπός. Στην συγκομιδή τον έβγαζαν μαζί μέ τις ρίζες καί τον 
έδεναν σέ χειρόβολ,ους, τούς έστηναν όρθια, ("πως τό σισάμι στον ήλιο νά ξε
ραθούν, ύστερα τούς κοπάνιζαν ώς πού νά τινάξουν τό καρπό τους, τό λινά*, 
ρ άσπορο. Οΐ χειρ οβολοί αυτοί ήταν μεγάλη ποσότητα καί έλίμναζαν, δηλ. τά- 
βαζαν πλαγιαστά μέσα στο νερό στις λίμνες ή πρόχειρες δεξαμενές, νά στα: 
θοΰν σ’ ώριασμένο διάστημα, ώς που νά σαπίσουν οι ξυλώδεις κορμοί καί νά 
μείνη ή καθαρή ΐνα τού λιναριού. Τότε τάβγαζαν από τό νερό καί τά στέ* 
γνωναν όλότελα. Ειδικά εργαλεία (οΐ μέλκιες) πού μεταχειρίζονταν γυναίκες 
καί κορίτσια τά επεξεργάζονταν καί τά καθιστούσαν έτοιμα σκουλουτια. Τά 
σκουλούτια τά έγνεθαν σέ ψιλό νήμα σύμφτονα μέ την παραγωγή τού ΰφά- 
σματος πού ήθελαν. Υφαντήρια (λάκοι) τδπήρχαν στο κάθε σπίτι καί ύφαι· 
ναν πολλά λινά υφάσματα, πού τά κατασκεύαζαν γυναίκες καί άντρες ώς τά 
1900. ’Από τον καρπό έβγαζαν τό λινέλαιο (μπεζίρι), πού αντικαθιστούσε τό 
ελαιόλαδο, πού είναι καλύτερο από τό σισαμέλαιο (σαμόλαδο). Ή  Τρουλιά 
είχε πολλά ελαιοτριβεία. ’Ίδια επεξεργασία γίνονταν καί στο κανάβι, φυτό 
υψηλό, δπως τό λιοτρόπι, μέ φύλλα άμπελοειδή σχιστά. Στα 1900 έσβησε ή
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'"εξεργασία τού λιναριού, γιατί έμπαιναν πανιά ευρωπαϊκά φθηνότερα.
Κ. ΒΟΥΤ2ΟΠΟΥΛΟΣ

Η'.— eH  μασκαροδευτέρα % Πιτεροδευζέρα <fzb Σαμμακόβι «αΐ οί
§ζεράδες.αΟκως σόλα τά μέρη τη; Θράκης γιορτάζονταν δ Καρνάβαλος έτσι 

,καί στο Σαμμακόβι γιορτάζονταν μέ τούς Πατεράδες. Τούς Πιτεράδες σχημά
τιζαν νεαροί καί ήλιχιωμένοι κωμικοί τοΰ Σαμμακοβιού, πού έκαμναν ιόν 
κόσμο νά ξεκαρδίζεται. 'Η νυφική πομπή άποτελουνταν : από τον αρκούδι- 
ρη, τον κουρέα μέ τά λαμπερά ξυράφια, τούς αχθοφόρους, τον Κουτρούλη, 
ύς Σειμένηδες, τή μαύρη σκούφια κλπ.

'Η μαύρη σκούφια ήταν ολιγομελής παρέα άλλα άπό διαλεγμένους μα* 
|όκαράδες, ’Ανάμεσα τους ή γριά ήταν τό σπουδαιότερο πρόσωπο, δ σκούφο* 
|φόρος μέ τά κουδούνια πού είχε κρεμασμένα στο ζωνάρι του, κελαϊδούσε ιή 
'μαύρη του σκούφια : «Σαν την έβαλε...ποτέ δέν τήν έβγαλε». Τά λόγια αυτά 
/τά επαναλάμβανε μέ γυναικεία φωνή κάνοντας τσακίσματα, πού προχαλούσαν 
ηγέλοια. Ηθοποιοί, πού διακρίθηχαν στον καιρό μας, ήταν : *0 Πουσκέφτης, 
ι& Μαλακός, δ Θεγόφλος, δ Μάντη.
Ί Τον Κουτρούλη 6 γάμος. Ό  Κουτρούλης κατοικούσε ακριβώς απέναντι 
ίσχή βρύση τού Κουτούλη ‘ } κι (.ονομάζονταν Θανάσης Κοντούλης, πού έγινε 
νΚουτουλης, διότι εΐτανε κουτός. ‘Η φυσις τού εσχέρησε τή μνήμη. Δέν θυ- 
-μουνταν δ,ιι έπάθαινε κι ο,τι τούλεγαν τό πίστευε. Είχε;μέτριο ανάστημα, 
ί έλαμπε χό πρόσωπό του άπό αγαθότητα καί πάντα στα χείλια του είχε ιό χα* 
,,μόγελο.— Ρέ Κουτρούλη τί κάνεις ;— Καλά παιδιά.—Κουτρούλη θά σάρρα- 
* βωνιάσουμε !—’Αλήθεια ;— Ναί, σέ βρήκαμε τή νύφη.— Δέ μέ παίρνουνε 
εμένα.—Τότες θά σέ κάνουμε νύφη νά σέ πάρουν τά παλλικάρια.—’Αλήθεια;!

~ Καί τό πίστευε δ άνάχαρος. Αυτόν λοιπόν τον Κουτρούλη, οΐ Πιτεράδες τον 
έντυναν νύφη, τον στόλιζαν, τού έβαφαν τά μάγουλα κατακόκκινα καί ώργά· 
νωναν γαμήλιο πομπή μέ παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους. HI εμφάνισή 
του κ ή ενδυμασία του τον εκαμναν κωμικώτατο. Ή  τελετή άρχιζε άπό τό 
πρωί 8 ώ; τό βράδυ. Στή διαδρομή ετραγουδιοόνταν κατάλληλα στιχουργή
ματα λαϊκά. "Οσοι παρέβαιναν τον ηθικό νόμο αλλοίμονο τους—ακόυαν απί
στευτα, τόσο πού είτε άντρας· εϊτε γυναίκα δέν μπορούσε νά ξεπλυθή. Στή νυ
φική πομπή πήγαινε μπροστά ο οργανοπαίχτης εΐτε γκάϊντατζης είτε λυρά
ρης, παίζοντας τον πασίγνωστο σκοπό : ντιλιν-ντί, μωρέ, ντιλιν-ντί. ’Ακο
λουθούσαν τά προικιά τής νύφης φορτωμένα στο γάιδαρο άπό παλιά ράκη* 
έπειτα τά δώρα στο πανέρι τού γαμπρού καί τής νύφης. ’Ακολουθούσε κα
τόπι τό ζευγάρι Κουτρούλη μέ τον παράγαμπρο, πού κρατούσε λεμονόκουπα 
στυμένη, για τή νύφη νά μοσκίζεται μή λιγοθυμήση.Ή πομπή συνωδεύονταν 

; μέ χορούς καί μέ καλαμπούρια τής εποχής, πού μαύτά χαλούσαν τό πλήθος τό

1) Τδνομά Κουτούλης πήρε τό ρ κέγινε Κουτρούλης.

22
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απόγευμα νά παρευρεθή στου «Κουτρούλ9 τό γάμο», πού ήταν καί το πιο 
αστείο μέρος τής παραστάσεως. .

Στις πέντε τό άπόγεμα τό πλήθος συγκεντρώνονταν, άντροι και γυνια 
κες, στα παράθυρα ιών σπιτιών και συργιανούσαν τά καμώματα και τά κω. 
μικά κά αστεία, πού ήταν απερίγραπτα. Τόσο ήταν τάστεΐα, ώστε δ κόσμος 
εξαφανίζονταν από τά παράθυρα καί οΐ άντρες κυλιούνταν στή γη ξεχαρδισμέ- 
νοι από τα- γελοία. Οι Σεϊμένηδες ^—νεαροί βοσκοί—ντύνονταν τό πλειότερο 
στα μεκιάνια τους Β) τής ήμερα τής Τυρινής κατεβαίνοντας από τά βουνά. 
Ντύνονταν μέ καμάρι κάτασπρα πη*χωτά φουστάνια, πού δανείζονταν από 
νοικοκυρόσπιτα. Φορούσαν κόκκινα φέσια δεμένα μέ πλουμιστό τσεμπέρι, γε
λέκα κεντημένα πολύχρωμα, άσπρες περισκελίδες, τσαρούχια στα πόδια, στους 
ώμους πρόσθετες μάλλινες μπέρτες χρωματιστές καί ζώνη δερμάτινη κιάρμα- 
τοθήκη (σελαχλίκι), δπου ήταν οΐ καμπούρες, μάχαιρες 1 2 3) καί γιαταγάνια κα· 
τακαίνουργια—κειμήλια αξίας. Στον ώμο έφερναν σουλτάτα, σισανέδες, κα- 
ριοφύλια, λογής κοπής όπλα μέ χάρη καί υπερηφάνεια."Εκαμναν τό γύρο τού: 
χωριού καί σέ κάθε απλωσιά (μεϊντάν) έστηναν έμμορφο χορό μέ τούς ήχους: 
τής γκάιντας. Κερνούσαν στα σπίτια σέ πίλινη κούπα κρασί εγχώριο καί με
γάλους σβώλους τυρί νά ξοδευτούν δλα τά σαρακοστιανά. Περνώντας από τό 
διοικητήριο έστηναν χορό προς τιμήν τών Τούρκων καί μένα στόμα υμνού
σαν τον Πατισάχ : Μπίν γιασά.

Κ. Γ. ΒΟΥΤΣΟΤΤΟΥΛΟΣ

Θ'.—Μία έπιατολή τοϋ άποϋ'ανόντος εφέτος διάσημου "Αγγλον 
Αρχαιολόγου καί καΰ'ηγητοϋ Dawkins R. προς τον διευΰ’, τοϋ =Αρχείου 
Θράκης, «Πολλές ευχαριστίες για τό γράμμα σας τής 1ης τρέχοντος. Χαίρο
μαι πού έλάβατε τό βιβλίο μου Modern Greek Folktales, καί είμαι πολύ 
εύχαριστημένος επίσης δτι θά γράψετε μ La κριτική. 'Η άναγνώρισις τών ερ
γασιών μου από "Ελληνες επιστήμονες, μου δίνει βαθεϊαν ΐκανοποίησιν. Τώρα 
έχω στο τυπογραφείο τού Πανεπιστημίου άλλον ένα τόμο μεταφρασμένων πα
ραμυθιών από τά οποία είχατε τήν καλώσΰνη νά μοΰ επιτρέψετε νά μετα
φράσω μερικά (Θρακιώτικα παραμύθια).

Ή  «προηγούμενη εργασία μου» είναι ό μεγάλος τόμος «Forty-five 
Stories From the Dodekatiese, πού έξεδόθη προ ολίγων χρόνων. Τά λίγα 
αντίτυπα πού είχα γιά διανομή στους φίλους μου προ πολλοΰ έχουν εξαν- 
τληθή.'Όλα τά παραμύθια ήταν παρμένα από τά Δωδεκάνησα καί ή εργασία 
δεν είναι πλήρης δσον ήλπιζα νά αποδώσω στο «Modern Greek Folkta
les». Βεβαίως θά σάς στείλω αντίτυπο από τό καινούργιο βιβλίο, πού θά 
εκδοθή τό φθινόπωρο. Είναι μικρότερο από τό προηγούμενο, αλλά περιέχει

1) Ή  λέξις δέν εξηγείται παρά εκφράξει έναν εύζαννα.
2 ) Ποιμνιοστάσιά τους.
3) Κείνο τον καιρό οί Τούρκοι έπέτρεπαν νά έχουν οί χριστιανοί δπλα.
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αρχετά καλά παραμυθία. Φαίνονται ανεξάντλητες οι συλλογές τών παραμυ
θιών χαί τελευταίως έχομε ένα εξαιρετικό τόμο από τη Σίμη υπό της Ma
dame Maskoni. Βρίσκω δτι αυτά τά παραμυθία μεταφράζονται πολύ 
ωραία εΙς την ’Αγγλικήν ίσως σέ μια ελαφρά αρχαϊκή γλώσσα τής ’ Αγγλι
κής. Μερικά από τά καλλίτερα παραμύθια είναι από τήν Θράκη. Περιμένω 
μέ ανυπομονησία τον επόμενο τόμο σας κα'ι τήν κριτική».

Γνώμες τον Ρ. Ντώκινς γιά τά ελληνικά ηαραμύϋαα

1. — Ό  πλούτος τής Θρακ. λαογραφίας άπετέλεσε έ'κπληξιν γιά μένα.
2. — «Δεν νομίζω δτι έχω νά πώ τίποτε άλλο παρά, δτι μου έκαμε τερά

στια έντύπωσιν ή ποσότης και ακόμα περισσότερον ή ποιότης τών παραμυ
θιών απ’ ολην τήν Έλ?ιάδα’ δηλ. δχι μόνον από τήν Θράκην άλλα και από 
τήν Ζάκυνθον, τήν Σκόρον καί τον Πόντον. Είναι μιά καταπληκτική έκδή- 
λωσις εθνικής τέχνης καί θέλω νά πράξω παν τό δυνατόν διά νά τήν δια- 
δοόσω. Οί λαογράφοι—καί τούτο ισχύει ιδιαιτέρως εις τήν ’Αγγλίαν καί ’Αμε
ρικήν—έχουν πλήρη άγνοιαν τών θησαυρών αυτών καί κάτι πρέπει νά γίνη. 
Μέ τήν βοήθειαν τών συναδέλφων σας ελπίζω νά κάνω κάτι.

Μετά πάσης τιμής 
R. DAWKINS

Γ .—Τά κεμπάττια ατή Θράκη· Στη Θράκη τήν άνοιξη, μέ τό άνοιγμα
τής μυγδαλιάς ώς τον τρύγο, ό λαός—κυρίως ή μεσαία τάξη τών επάγγελμά- 
τιών—σέ κάθε ευκαιρία, γιορτή—Κυριακή, ζητούσε διέξοδο νά διασκέδαση 
τής έβδομάδος τούς κόπους. Καί δημιουργούσε μιά έξοδο στήν έξοχή, είτε οι
κογενειακή εϊτε μόνο άντρες. Πήγαιναν στο κεμπάπ, δηλαδή πήγαιναν νά ψή
σουν κεμπάπ’ , νά ξαπλώσουν στον τάπητα τό φυσικό—στο χορτάρι, νά πι
ουν, νά τραγουδήσουν, νά φαν, νά χορέψουν καί στο πέσιμο τού ήλιου—το 
ηλιοβασίλεμα, τραγουδώντας ευχαριστημένοι νά γυρίσουν σκορπώντας τήν ευ
θυμία, άπ’ δπου περνούσαν. Είναι αλησμόνητα αυτά τά γλέντια.’Ανύψωναν 
τό κέφι προς τή δουλειά καί τή ζοοή, άδέλφιοναν τούς πάντας καί σκορπού
σαν τήν αγάπη κέκτίμηση καί εγκαρδίωναν τήν ψυχή στους αγώνες.

Ξεκινούσαν πολύ πρωί ώρα εκδρομής μέ τό έβγα τού ήλιου καί πήγαι
ναν σέ μιά από τις ξακουστές τοποθεσίες τού τόπου, εκεί δπου εκτείνονταν 
ένας αμυγδαλεώνας ή ένας καρυδεώνας. Τραβούσαν στο ποτάμι σέ θεσπέσιες 
τοποθεσίες, κάτω από ιτιές καί καρυδιές καί κυπαρίσσια, πλάγι σάγιάσματα 
δασήσκιωτα, άπ’ οπού χαρχαλιστό ξεπηδούσε νερό καθάριο.

Έ χει—σέ τέτοια μέρη ευχάριστα—έμεναν δλη τήν ημέρα. ’Έπιναν το 
ούζο τους καί έτρωγαν τον πρώτο μεζέ τους. "Υστερα έψηναν τά κε μ πάπια. 
"Εκοβαν τά κρέατα— μόνο ψαχνά— σέ κομματάκια, τάλάτιζαν καί τά πιπέρι
ζαν πικαριστικά, τά περνούσαν σέ μακρυές—ώς ένα μέτρο—σούβλες κιάνά- 
βοντας τεχνικά τήν κατάλληλη φωτιά, τις σούβλιζαν πάνω στή χόβολη. Καί
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τις γύριζαν πάνω σέ παλούκια δίχαλα βάζοντας τες και σιγά-τις έψηναν. Ή  
ατμό σφαίρα γέμιζε κνίσα. Μοσχο μύριζε ό τόπος. Τό κεμπάπ’ τούτο τό σκορ
πούσαν πάνω σέ φύλλα καρυδιάς πού τάπλοοναν για πιάτο. Τί μυρωδιά, τί 
ηδονή ! Τότε άνοιγαν τά λαμπρά κρασιά. Τά λογής λογιών κρασιά. Οί ντα* 
μιτζάνες χιλιάρικες — πεντακοσάρικες αδέιαζαν. "Έπιναν άχόρταγα τά περί
φημα κρασιά τής Θράκης. Κιο πότος έφερνε τό κέφι κα'ι τό τραγούδι και 
τέλος τό χορό. Τά λαούτα, τά κλαρίνα, τά βιολιά ηδονικά έδιναν τό ρυθμό. 
Και ρυθμικά χόρευαν τό συρτό ή τό χασάπικο. Αυτό γινότανε όλη τήν ήμερα. 
Οΐ οικογένειες αδελφωμένες διασκέδαζαν, φιλιώνονταν καί κέρδιζαν διάθεση 
γιάτή ζωή, γιά δουλειά. Τό Μπαντεμλίκι ή τόΜπαλαμπάν— μπαμπά στις Σα
ράντα Εκκλησίες ήταν δυο εξαιρετικές τοποθεσίες, οπού σύχναζε ό κόσμος νά 
ψήση τό κεμπάπι του, νά φάγη τούς ντολμάδες του, νά χαρή τήν πήττα του 
ή τά μπουρέκια του, νά εύφρανθή τό γιαούρτι του, νά γευθή τό φρούτο του. 
'Ημέρα φαγητού, πότου και χορού και γελοίου. Αύτά είναι μέ δυο λόγια τά 
κεμπάπια τής Θράκης, πού τάζησε ό κόσμος αιώνες και τώρα τά στερήθηκε 
πάντοτεινά—πού οι νέοι δέν τά ξαίρουν, αλλά τά νοσταλγούν οί παλαιοί.

π. π.
ΙΑ '.—Το ίατορικον έγκλημα των Τούρκων τής 6 —7 Σεπτεμβρίου 

1 9 5 5  καϊτο ΙΟον Βνζαντινολογικον Συνέδριον. Οι ανερυθρίαστοι Τούρ
κοι, αφού έκαψαν όλες τις εκκλησίες στην Πόλη (βλ. «Βήμα» 28-9 55 άνταπό- 
κρισιν έκ Κων)πόλεως), πλήν τής Πατριαρχικής, αφού εσύλησαν τάφους Πα
τριάρχων καί μεγάλων Ελλήνων ευεργετών κι’ έκαψαν τά κόκκαλά των, αφού 
ούρησαν εις ιερά δισκοπότηρα καί αποπάτησαν επί των αγίων τραπεζών, αφού, 
κατέστρεψαν άπάξάπαντα τά σχολεία τής καρδίας τού ελληνισμού, καί αυτήν 
ακόμη τήν αίωνόβιον Μεγάλην τού Γένους Σχολήν—τό κάρφος των οφθαλ
μών _τοΰν~~τό Ζάππειον καί τήν Θεόλόγικήν Σχολήν τής Χάλκης, έπραγματο- 
ποίησαν υπερήφανοι καίτό Βυζαντινολογικόν Συνέδριον 15—21 Σεπτεμβρίου, 
δπου ο ανερυθρίαστος υπουργός τής Παιδείας των, δμιλήσας προς τούς συνέ
δρους—άπόντων των Ελλήνων επιστημόνων—έκαυχήθη κηρύξας οτι ή Τουρ
κία ανέκαθεν επροστάτευσε καί προστατεύει τά βυζαντινά μνημεία ! Φωνή- 
διαμαρτυρίας βέβαια ούδαμόθεν υψώθηκε νά κεραυνοβόληση τον ψευδόμενον 
υπουργόν, πόν αντιπρόσωπον των καταλυτών τού ελληνισμού καί των κατα- 
στροφέων των κειμηλίων καί μνημείων τού ενδόξου βυζαντινού πολιτισμού, 
υπέρ των οποίων έγένετο τό Συνέδριον. Ούτω τό έγκλημα τής καταστροφής 
των βυζαντινών μνημείων έθεωρήθη άπλοΰν «μικρόν έπεισόδιον», πού πρέ
πει-, κατά τούς ’Αμερικανούς, νά τό λησμονήσωμεν, διά νά μή διαταραχθή ή 
’Ατλαντική συμμαχία, ή όποια τά ελληνικά δπλα τά θέλει δι’ έαυτήν. Τόσην 
λοιπόν αξίαν έχει ό καταστρεφόμενος βυζαντινός πολιτισμός διά τούς πολιτι
σμένους λεγομένους φιλελευθέρους λαούς τού κόσμου ;
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IB'. — Ή  νέα έκδοση τον Καταλόγου των μοζίβων τον stagαμυ- 
ΰ·ιοϋ. Μια είδηση, πού ήρθε τελευταία, ενδιαφέρει πάρα πολύ δλους οσοι 
ασχολούνται μέ τή συγκριτική ερευνά στη δημώδη λογοτεχνία και ιδιαίτερα 
μέ το παραμύθι ατού; διαφόρους λαούς : Πρόκειται για τή νέα έκδοση τού 
δνομαστού εξάτομου έργου « Motif-Index of Folk-Literature» ( ~ Κατάλο
γος μοτίβων λαϊκής λογοτεχνίας) τού Stith Thompson. Ό  πρώτος τό
μος, από 600 περίπου σελίδες, θά κυκλοφορήση εντός τού ’Οκτωβρίου τού 
1955. Οί υπόλοιποι τόμοι, μέ ανάλογο αριθμό σελίδων καθένας, θά κυκλο
φορήσουν μέ χρονικό ρυθμό τεσσάρων μηνών για κάθε τόμο.Ή επανέκδοση 
γίνεται στην Κοπεγχάγη από τον εκδοτικό οικο Rosenkilde καί Bagger.

Τό βιβλίο τούτο, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ιό 1932— 1936» 
είχε σημεκόσει σπουδαιότατο σταθμό στη λαογραφική επιστήμη. Ό  συγγρα
φέας του ’Αμερικανός Stith Thompson, καθηγητής τής Λαογραφίας στο 
Πανεπιστήμιο τής Indiana, ήταν από πριν γνωστός διότι είχε μεταφράσει 
καί πλουτίσει μέ νέο υλικό τό σπουδαίο βιβλίο τού Φιλλανδοΰ Autti Aarne 
(«Verzeichnis der Mdrchentypen» F. F. C. άρ. 3, τό 1910) δίνοντάς του 
τον τίτλο «The Types of the Folktale» (F. F. C. άρ. 74, τό 1928).

’Ενώ δμως μέ τούς «τύπους» αυτού; ή έρευνα τών παραμυθιών περιο
ριζόταν κυρίως μόνο στα θέματα των παραμυθιών τής Ευρώπης και μερι
κών χωρών τής Δυτικής ’Ασίας έω; τις’ Ινδίες, μέ τό νέο βιβλίο για τά «μο~ 
τίβα» ή συγκριτική έρευνα κατορθώθη ν’ άπλωθή σέ δλες τις ’Ηπείρους. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο σήμερα κάθε ερευνητής, καί αν δεν έχη στη διάθεσή 
του παραμύθια τού αυτού θέματος, δμως μπορεί, ανάμεσα σέ άσχετα μεταξύ 
τους παραμύθια απομακρυσμένων χωρών, νά άνακαλύπτη καί νά παρακο- 
λουθή τήν πορεία τών αυτών μοτίβων, τά ■ όποια στην πραγματικότητα δεν 
είναι παρά μικρά ανεξάρτητα παραμυθιακά επεισόδια, πού συνθεμένα μέ κα
τάλληλη πλοκή απαρτίζουν τό σύνολο τού κάθε παραμυθιού, δη λ. τον «τύπο» 
τού παραμυθιού, .

'Η συστηματική αποδελτίωση καί άλλων ειδών τού λαϊκού λόγου (π. χ· 
τραγουδιών καί λαϊκών μυθιστορημάτων διαφόρων λαών) έχει πλουτίσει τούς 
καταλόγους καί τούς έχει κάμει νά είναι απαραίτητοι καί σέ πολλούς άλλους 
επιστήμονες, εκτός τών ειδικών λαογράφων, Ή  ταξινόμηση δλων αυτών τών 
αφηγηματικών στοιχείων, πού βρίσκονται μέσα σέ παραμύθια, μπαλλάντες· 
μύθους, μεσαιωνικά μυθιστορήματα, τοπικές παραδόσεις καί ανέκδοτα, ε!χ8 
γίνει μέ πολλή τάξη καί ευσυνειδησία.

Ό  Stith Thompson, πού σήμερα θεωρείται σάν ό κορυφαίος ειδικός 
στήν ερευνά τού παγκοσμίου παραμυθιού, συνέχισε ν’ άποδελτιώνη πλήθος 
νέες.πηγές μέ ιό σκοπό νά πλουτίση ακόμη περισσότερο τό έργο του. Άπο- 
τέλεσμα ήταν δα, ενώ ή πρώτη έκδοση περιείχε περί τις 20 χιλιάδες ταξινο- 
^ ημένα μοτίβα, τώρα ή νέα έκδοση τού εξάτομου έργου υπολογίζεται νά πε-
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ριλάβη 40 περίπου χιλιάδες μοτίβα, Τό νέο υλικό προέρχεται κυρίως ατό 
μικρά λαϊκά μυθιστορήματα της ’Ιταλίας, από ιστορίες και ' θρΰλους της 
'Ισπανίας,’Ιρλανδίας και 'Ισλανδίας, από τη λαϊκή λογοτεχνία των λαών τ.>ύ 
πιστεύουν στο Μίθρα, από παραμυθία των 'Ινδιών και της 'Ιαπωνίας, από 
παραδόσεις και παραμυθία της Λιθουανίας, από μΰθους και ιστορίες των 
Έσκιμώων, από πολλά παραμύθια των Ερυθροδέρμων της 'Αμερικής και 
των μαύρων της 'Αφρικής, καί από Βρεταννικές και 'Αμερικανικές παραδό
σεις, πού κυκλοφορούν-μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σέ οσους χρησιμοποίησαν την πρώτη έκδοση του περίφημου αύιοΰ βι* 
βλίου, ιδιαίτερη έκανε εντύπωση ή έλλειψη επαρκών μοτίβων, οσα προέρχον
ταν και αντιπροσώπευαν τά νεοελληνικά παραμύθια. Καί όμως τά παραμύ
θια αυτά καί ομορφιάν έχουν στη σύνθεση τών ιστοριών τους, καί πολλήν 
ασκούν γοητεία, ακόμη καί πάνω σέ λογοτεχνικά μορφωμένους αναγνώστες. 
Ή  έλλειψη αυτή έδικαιολογειτο, βέβαια, από την αντίστοιχη έλλειψη επαρ
κών μεταφράσεων τών νεοελληνικών παραμυθιών, καθώς καί από την ολο
κληρωτική έλλειψη δημοσιευμένοι καταλόγων ιών «τύπων* καί τών «μοτί" 
βων» τών νεοελληνικών παραμυθιών, μιαν έλλειψη πού δεν έπρεπε νά ύφί- 
σταται, ύστερα μάλιστα από την άνθιση τών λαογραφικών ερευνών στη χώρα 
μας, δπως εκδηλώνεται τά τελευταία 25 χρόνια.

Ευτυχώς ένα αξιόλογο μέρος από τό κενό αυτό καλύπτουν τώρα τά τρία 
τελευταία βιβλία τού καθηγητού R. Μ. Dawkins, πού μόλις πριν λίγους 
μήνες άπέθανε. Στα βιβλία του αυτά, οπού ό Dawkins μεταφράζει στην 
αγγλική 155 νεοελληνικά παραμύθια, συναντά κανείς αρκετά, τά οποία έχουν 
και ανθρωπιά σέ περιεχόμενο και σέ χαρακτήρες ηρώων, καθώς επίσης καί 
σημαντική πρωτοτυπία σέ «τύπους» και «μοτίβα», συνεχίζοντας έτσι τό ιδιαί- ' 
τερο πλεονέκτημα τής αρχαίας ελληνικής μυθολογίας καί τό ξεχωριστό γνώ
ρισμα τοϋ ελληνικού λαού σαν ακούραστου αφηγητή καί πλάστη ωραίων 
ιστοριών. Ελπίζει καθένας μας δτι. τά βιβλία τού Dawkins, παρ’ δλο πού 
κυκλοφόρησαν μόλις τά τελευταία 5 χρόνια (1950, 1953 και 1955), θά έχουν 
επισύρει την προσοχή τοΰ ακαταπόνητου Stith Thompson καί τών άλλων 
συνεργατών του, καί, για τούτο, ή απουσία μοτίβων από ιά νεοελληνικά πα
ραμύθια δεν θά είναι αυτή τή φορά, μέσα στη νέα έκδοση, τόσο αισθητή.

Μέ τήν ευκαιρία σημειώνω εδώ τά τρία σημαντικά βιβλία τοΰ Daw
kins, από τά οποία τά δυο πρώτα είναι καί τά σπουδαιότερα, ιδίως για τις 
επιστημονικές παρατηρήσεις, μέ τις όποιες ό συγγραφέας συνοδεύει τή μετά
φραση τοΰ κάθε παραμυθιού : α) «Forty-five Stories from the Dodeka- 
nese», τό 1950, β) «Modern Greek Folktales», τό 1953, και γ) «More 
Greek Folktales» to 1955.

2η μ Βιώματα

κ. ΡΩΜΑΙΟΣ



Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟ ΙΜ ΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ, 
ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟ ΥΠΟ ΛΗ Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑΣ

Α'
Σκοπός μου στη μελέτη πΰτή είναι νά εξετάσω συγκριτικά την τεχνο

τροπία τοΰ προοιμίου τών δυο παλαιότερων « ‘Ιστορικών» τραγουδιών τοΰ 
ελληνικού λαοΰ, ιδιαίτερα 3 μ ως τοΰ τραγουδιού για τό «Κροΰσος της Άντρια- 
νόπολης» *). Τό προοίμιο τοΰτο απαρτίζεται από τούς έξης τρεις στίχους :

Τ1 2 3 αηδόνια της 3Ανατολής και τά πουλιά της Δύσης 
κλαίγονν αργά, κλαίγονν ταχιά, κλαίγονν τδ μεσημέρι, 
κλαίγονν την 3 Αντριανόπολη, την πολνκρονσεμένη 2).

Ή  ενέργεια, που 8ά μάς εΐσαγάγη στο κύριο θέμα τοΰ τραγουδιού, απο
καλύπτεται στην αρχή τοΰ δεΰιερου στίχου, αμέσως στο πρώτο του ημιστί
χιο οπού βρίσκεται τό κύριο ρήμα.Ό πρώτος στίχος τοΰ τραγουδιού, οσο και 
άν είναι σπουδαίος, ωστόσο είναι εισαγωγικός, έχοντας αναπτυγμένο σ’ ολό
κληρες τις δεκαπέντε συλλαβές μονάχο του τό υποκείμενο τοΰ κυρίου ρήματος.

Ή  τεχνική τοΰ είδους αΰτοΰ δεν είναι νέα μέσα στη δημοτική μας 
ποίηση, τό αντίθετο μάλιστα, παρουσιάζεται περισσότερο στα Άχριτικά και 
στις Παραλογές. Οΰτε καί είναι φαινόμενο σπάνιο, άλλ3 αντίθετα είναι αγα
πητό στους συνθέτες τών δημοτικών τραγουδιών, οΐ όποιοι προτιμούν πολλά 
τραγούδια τους νά τά αρχίζουν μ3 αυτόν τον τρόπο. Για απόδειξη τοΰτου 
φέρνω στην πιο κάτω ΰποσημείωστι μερικά από τά χαρακτηριστικότερα πα
ραδείγματα τής συλλογής τοΰ Ν. Πολίτη, οπού ό πρώτος στίχος τον τρα
γουδιού περιλαμβάνει μόνο το υποκείμενο, ενώ τό κύριο ρήμα παρουσιά
ζεται αμέσως επειτα, στο πρώτο ημιστίχιο τον δεύτερου στίχον *). Ή  πε*

1) ’Ανάλυση τοΰ κύριου θέματος του ίδιου τραγουδιού, καθώς και εξέταση τοΰ 
προβλήματος τής χρονολογίας του, θά συνεχίσω σέ επόμενο τόμο του Αρχείου Θρα- 
κικοΰ Θησαυροΰ.

2) Ν. Πολίτη, Έκλογαί άρ. 1  στίχ. 1—3.Ό πρώτος καί ό τρίτος στίχος προέρ
χονται από τή συλλογή Ά . Μανοναον (Τραγούδια Εθνικά, Κέρκυρα 1850, Μέρος Β  
σελ. 119). Ό  δεύτερος στίχος προέρχεται από τή συλλογή τοΰ A. Passom(Carmina 
popularia Graeciae recentioris, Lipsiae 1861 άρ. 193).

3) Ίδοΰ μερικές περιπτώσεις, δπου τό δημοτικά τραγούδι αρχίζει μέ έναν δε
καπεντασύλλαβο, άφιερωμένον ολόκληρο στό υποκείμενο, ενώ τό κύριο ρήμα βρίσκε
ται αμέσως έπειτα, στό πρώτο ημιστίχιο τοΰ επόμενου στίχου :

Τ’ αηδόνια τής ’Ανατολής καί τά πουλιά τής Δύσης
κλαίγονν αργά, κλαίγονν ταχιά Π. Ε. άρ. 1, στίχ. 1—2
‘Η Εύγενούλα ή μοσκονιά κι’ ή μικροπαντρεμένη
εβγήκε κι επαινεύτηκε Π. Ε. άρ. 217, στίχ. 1—2
Ό  Κωσταντής ό όμορφο νιος, ό μικροκιοσταντΐνος,
μια μέρα ϋ'έληοε νά βγή Π. Ε. άρ. 74, στίχ. 1—2
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ρίπτωση αΰιή θά μπορούσε νά ύπαχθή στη γενική ομάδα του διασκελισμόν,

Ά ν δ ρ ο ΰ τ σ ο ς  ό  π ρ α μ α τ ε υ τ ή ς ,Ά ν δ ρ ο ΰ τ σ ο ς  ό  σ τ ρ α τ ιώ τ η ς , 
άπό ψηλά κατέβαινε Π . Ε . ά ρ . 87, στίχ . 1— 2
Τ η ς ν ύ χ τα ς ο ί ά ρ μ α τ ω λ ο ί  κ α ί τ ή ς  α υ γ ή ς ο ί  κ λ έφ τες 
όλοννχτΙς κουρσεύανε Π . Ε . ά ρ . 27  κ α ί 29, στίχ . 1— 2
"Ε ν α  κ ο μ μ ά τι μ ά λ α μ α , έν α  κ ο μ μ ά τι α σ ή μ ι
εκόπη από τον ουρανό Π . Ε . ά ρ . 100, στίχ , 1— 2
Τ ά  π α λ λ η χ ά ρ ι α τ ο ΰ  Μ ό ρ ια  κ ι1 ο ι έ μ ο ρ φ ε ς  τή ς Π ά τ ρ α ς  
πότες δεν καταδέχονταν Π . Ε. ά ρ . 4 , στίχ . 1 — 2
Σ α ρ α ν τ α π έ ν τ ε  μ ά σ τ ο ρ ο ι  κ ι ’ ε ξή ν τα  μ α ίλ η τά δες
γιοφύρι νέϋ-εμέλιωναν Π , Ε . ά ρ . 89, στίχ . 1— 2
Ό  Κ ω σ τ α ν τ ή ς , ο ι ά ρ χ ο ν τες  κ ι ’ ό  β α σ ι λ ιά ς  ά ν τά μ α
κάθονται τρων καί πίνουνε Π . Ε . ά ρ  9 0  Α ',  στίχ . 1— 2
Ή  κ υ ρ ά  Ρ ή ν η  τοΰ  Κ ρ ιτ ο ϋ , τοΰ  Δ ο ύ κ α  ή θ υ γ α τ έ ρ α ,
χρόνους της γράφουν τά προικιά Π . £ .  ά ρ . 85, στίχ . 1 — 2
"Ο λ ε ς  ο ί  κ α π ε τά ν ισ σ ε ς  ά π ό  τ ό  Κ α κ ο σ ο ύ λ ι
όλες την ’Άρτα πέραϋαν Π . Ε . ά ρ . 7, στίχ . 1— 2
"Ε ν α  π ου λ ί ά α λ α σ σ ιν δ  κ ι ’ ά λ λ ο  π ου λ ί β ο υ ν ή σ ιο , 
τά δυο πουλιά μαλώνανε Π , Ε . ά ρ . 170, στίχ . 1 — 2
‘ Ο  δ υ ό σ μ ο ς  κ ι5 ό  β α σ ιλ ικ ό ς  κ α ί τ ’  ά σ π ρ ο  κ α ρυ οφ ύ λ λ ι, 
αυτά τά τρία μαλώνανε Π , Ε . ά ρ . 232, στίχ . 1— 2

Τ ό  ίδ ι ο  σ υ μ β α ίν ε ι  καί μέ τ ρ α γ ο ύ δ ια  σέ  σ τ ίχ ο  δ ω δ ε κ α σ ύ λ λ α β ο  :
"Ε ν α ς  ά γ ο υ ρ ο ς  κ ι ’ έ ν α ς  κ α λ ό ς  σ τ ρ α τ ιώ τ η ς
κάατρο γύρευε Π . Ε . ά ρ . 147  Β ', σ τ ίχ . 1 — 2
Κ ό ρ η  λυ γερή , ξανύ 'ή  κ α ί  μ α υ ρ ο μ ά τ α ,
άνεπλέκεντο Π . Ε . ά ρ . 133, στίχ . 1— 2
Κ ά π ο ια  Έ μ ί ρ ι σ σ α ,  κ ά π ο ια  κ υ ρά  μ εγ ά λ η ,
άρα-Θ'ύμησε Π . Ε . ά ρ . 97, στίχ . 1 — 2

Μ ε ρ ικ έ ς  φ ο ρ έ ς  τά  υ π οκ είμ εν α  ά ν α π τύ σ σ ο ν τ α ι κ α ί π ιά ν ο υ ν  ο λ ό κ λ η ρ ο υ ς  το ύ ς  δυο 
π ρ ώ τ ο υ ς  σ τίχ ο υ ς . Τ ό τ ε  τό  κ ύ ρ ιο  ρ ή μ α  ά π ό  τή ν  ά ρ χ ή  τοΰ  δεύ τερου  στίχου  μ ετατοπ ί
ζ ε τ α ι  σ τ η ν  ά ρ χ ή  τοΰ  τρ ίτο υ  :

Ό  Κ ω σ τ α ν τ ϊ ν ο ς  ό  μ ικ ρ ό ς  κ ι’  ό  Ά λ έ ξ η ς  ό  ά ν τρ ε ιω μ έ ν ο ς , 
κ α ί τ ό  μ ικ ρ ά  Β λ α χ ό π ο υ λ ο , δ  κ α σ τρ ο π ο λ εμ ίτη ς ,
αντάμα τρων καί πίνουνε Π . Ε , ά ρ  70, στίχ . 1 — 3
Ή  κ υ ρά  Ρ ή ν η  τοΰ  Σ κ λ η ρ ο ΰ  κ ι’ ή  ’ Α ρ ε τή  τ ο ΰ  Δ ο ύ κ α , 
κ ι’  ή X  ρυ σοκ  ου  β ου κ λ  κ ό π α σ α , π α ν έ μ ν ο σ τ α  κ ο ρ ίτ σ ια , 
βγήκαν νά περπατήσουνε . Π . Ε . ά ρ . 86 Α ',  στίχ . 1— 3
"Ε ν α ς  α η τ ό ς  π ε ρ ή φ α ν ο ς , έν α ς  α η τ ό ς  λ ε β έ ν τ η ς , 
ά π ό  τή ν  π ε ρ η φ ά ν ε ια  τ ο υ  κ ι’ ά π ό  τή  λ εβ ε ν τ ιά  του , 
δεν πάει τά κανώμερα Π - Ε . ά ρ . 24 , στίχ . Τ— 3

Σ έ  ο λ α  τά  π ιο  π ά ν ω  π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α  δ  π ρ ώ τ ο ς  σ τ ίχ ο ς  τοΰ  τ ρ α γ ο υ δ ιο ύ  (ή, σ τ ά  τρ ία  
τελ ευ τα ία , κ α ί ο ι  δυ ό  π ρ ώ τ ο ι  σ τ ίχ ο ι ,)  α ν ή κ ε ι σ τ ο  υ π οκ είμ εν ο  κ α ί σ τ ο ύ ς  π ρ οσδ ιορ ιό  
σ μ οΰ ς  π ού  τ ό  σ υ ν ο δ ε ύ ο υ ν . Σ τ ο  τελ ευ τα ίο  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  τ ω ν  τ ρ ι ώ ν  στίχοιν, δ  δ εύ τερ ο ς  
σ τ ίχ ο ς  ο υ σ ια σ τ ικ ά  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ο έ κ τ α σ η  τοΰ  υπ οκείμ ενοι», επ ειδή  γ ίν ετα ι εκ εί ανάλυ ση  
τ ω ν  ιδ ιο τ ή τ ω ν  τ ο υ  : (α η τό ς  περήφανος κ αί λεβέντης, π ού  έχει περηφάνεια κ α ί λε· 
βεντιά, δποος. τό βεβαιώνουν κ μ ί τ ά  π ρ ιν  επίΦ ετα).
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που σχηματίζεται άπό υποκείμενα, αντικείμενα και προσδιορισμούς *),
Πριν όμως να προχωρήσουμε στο κύριο θέμα τής τεχνικής τοΰ προοι

μίου, αξίζει νά προσέξουμε δτι στο παλαιό τοΰτο τραγούδι παρουσιάζονται 
τά πουλιά νά κλαΐνε γιά τις συμφορές των ανθρώπων. Ή  στοργική και προ
φητική συμπαράσταση των πουλιών στά προβλήματα των θνητών φαίνεται 
δτι προέρχεται άπό τήν παράδοση τής αρχαίας οιωνοσκοπίας 1 2) και συνεχί
ζεται, μέ αξιόλογη συχνότητα παρουσίας, μέσα στά Άκριτικά καί στις Παρα
λογές, δπου ό ρόλο; τών πουλιών είναι περισσότερο προφητικός, άρα γνη
σιότερος ώς προς τήν προέλευσή του άπό τή λαϊκή μαντική.Έκεΐ τά πουλιά 
προλέγουν στον ήρωα τί θά τοΰ συμβή (π. χ. στο Θάνατο Διγενή κ. ά.) ή τοΰ 
αποκαλύπτουν ποια ακριβώς είναι ή άγνωστη αλήθεια για τήν πραγματική 
σχέση τών δύο ήρώίον (π. χ. στο τραγούδι τοΰ Κοντοΰ πού πουλάει τή γυ
ναίκα του, ή στο τραγούδι τοΰ Νεκροΰ Άδερφοΰ, κ. ά.).

Τό τεχνοτροπικο σχήμα, πού συναντούμε στους πιο πάνω στίχους 2 — 3 
τοΰ τραγουδιού τής Άδριανούπολης, έχει παλιά καί εύρωστη παράδοση μέσα 
ατούς στίχου; τών Άκραικών καί τών Παραλογών. Υπάρχει επίσηςζκαί στο 
προοίμιο τοΰ άλλου παλαιότάτου «ιστορικού» τραγουδιού μας, γιά τήν 'Αγια 
Σόφιά. Καί έκεΐ ή εισαγωγή ατό ϋέμα γίνεται με ενα δίστιχο, οπον το ρήμα 
στον πρώτο στίχο επαναλαμβάνεται τρεις φορές, ενώ στον δεύτερο μιά, στην 
άρχή μόνο τον στίχον. ’ Ιδού ή βασική ομοιότητα ιών δύο προοιμίων : 

Σημαίνει δ Θιός, σημαίνει ή γης, σημαίνουν τά ίπονράνια Β), 
σημαίνει κι3 ή άγια Σόφιά, τό μέγα μοναστήρι.

Κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν τό μεσημέρι, 
κλαίγουν τήν 3Λντριανόπολη, χήν πολνκρονσεμένη.

Οί δεύτεροι στίχοι τών πιο πάνω δυο παραδειγμάτων έχουν καί ενα άλλο, 
ακόμη, κοινό χαρακτηριστικό : Τό πρώτο τους ημιστίχιο περιέχει ενα κύριο 
όνομα, πού έχει τήν αποστολή ν° άναδειχτή ή κεντρική βάση, στην οποία 0 
άφιερωθή ολόκληρη ή συνέχεια τοΰ τραγουδιού (κλαίγονν τήν Άντριανό-

1) Γ ι ά  τ ό  διασκελισμό  σ τη  δ η μ ο τικ ή  π ο ίη σ η  β λ έ π ε Ά σ α  γ ρ ά φ ε ι ό  κ α θ η γ η τ ή ς  
Σ τ, Κ νριακίδης, 6 ό π ο ιο ς , ερ ευ ν ώ ν τα ς  σ τή  συ λ λ ογή  τοΰ  F a t ir ie l  γ ιά  νά  β ρ ή  ε ξ α ιρ έ 
σ ε ις  δ ια σ κ ε λ ισ μ ό ν , δ ια π ισ τ ώ ν ε ι  ό τ ι τ ό  υ π οκ είμ ενο , τ ό  αντικ είμ ενο  κ α ί δ ιά φ ο ρ ο ι  π ρ ο σ 
δ ιο ρ ισ μ ο ί  τοπ ικ ο ί, χ ρον ικ ο ί κ α ί τρ ο π ικ ο ί, π ού  ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  ε μ π ρ ό θ ε τ ο ι  η  ε π ιρ ρ η μ α 
τ ικ ο ί , χ ω ρ ίζ ο ν τ α ι  ά π ό  τή ν  ά λ λ η  π ρ ό τ α σ η  κ α ί π ιά ν ο υ ν  ολ ό κ λ η ρ ο  σ τίχ ο  ( i f  Γένεσις 
τον  δ ίστιχου  και ή άρχή xvs Ισομετριας, Θ εσσ α λ ο ν ίκ η  1947 σελ . 51 κεί;.). Γ ια  το  
υ π οκ είμ ενο  α ν α φ έ ρ ε ι  έκεΐ Ί π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α , ά π ό  τ ά  ό π ο ια  τ ά  4 έχουν τη μ ο ρ φ ή  κ λ η 
τικ ή ς π ρ ο σ φ ώ ν η σ η ς ,

2) Γ ι ά  τ ά  π ο υ λ ιά  κ α ί τό ρ ό λ ο  το υ ς  στή  δη μ οτικ ή  π ο ίη σ η , έν α ν  ρ ό λ ο  π οϋ  μ ο ιά 
ζε ι μέ τόν  α ν τ ίσ το ιχ ο  τ ώ ν  α ρ χ α ί ω ν  οιιονώ ν , βλέπ ε Κ . Ρωμαΐον, Ά ρ χ ε ΐ ο ν  Π ο ν το υ  17ι 

(1 9 5 2 ) 158— 159.
3 ) ’Α ν τ ί  « τ ά  έ π ο υ ρ ά ν ια »  λ έγ ετα ι κ α ί  «.τά ο υ ρ ά ν ια » . · .
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πόλη,,., σημαίνει κί3 ή ‘Αγια Σόφιά... "Ολη ή συνεχεία τού τραγουδιού εΐ. 
ναι ειδικά για την Άδριανούπολη καί γύρω από την 'Αγια Σόφιά). Είναι 
χαρακτηριστικό οτι οχι μόνο τό πρώτο τους, αλλά καί τό δεύτερο ημιστίχιο 
οΐ δυο στίχοι των δυο τραγουδιών τό έχουν παράλληλο. Συμβαίνει τούτο, 
διότι καί στις δυο περιπτώσεις ακολουθεί μια επεξήγηση πού άναφέρεται στο 
κεντρικό ονομα του δημοτικού τραγουδιού και τού δηλώνει την κυριώτερη 
ιδιότητά του. Για την Άδριανουπολη είναι τό πολύ της κουρσεμα, καί για 
την''Αγια Σόφια ή επιβλητική εκκλησία πού μπορεί τη στιγμή εκείνη νά γεν 
μίζη τον ανοιχτό χώρο μέ κωδωνοκρουσίες :

Κλαίγουν την 3Αντριανόπολη, νήν πολνκρουσεμένη.
Σημαίνει κι" ή 'Αγια Σόφιά, τό μέγα μοναστήρι.

Σημασιολογικά, ή επεξηγηση τοϋ τραγουδιού τη; ’Αδριανούπολης έχει 
δικό της ιδιαίτερο δεσμό με τό κύριο ρήμα, πού λίγο πριν άκουγεται καί ξα·. 
νακούγεται τέσσερες ολόκληρες φορές (κλαίγουν ... κλαίγουν ... κλαίγουν ... 
κλαίγουν ... επειδή είναι πολυκρουσεμενη). Τό ϊδιο όμως συμβαίνει καί στο 
άλλο τραγούδι. Καί εκεί ο ποιητής, μέ την επεξήγηση, μιλάει για ιό πόσο 
μέγα είναι τό μοναστήρι, καί, για τούτο, αμέσως συνεχίζει ν’ άπαριθμή κα
μπάνες και σήμαντρα, επειδή θέλει καί εδώ ολην αυτή τήν επεξήγηση νά τή 
συνδέση αισθητικά μέ τό κύριο ρήμα πού επίσης λίγο πριν άκούγεται τέσσε
ρες απανωτές φορές (σημαίνει... σημαίνει... σημαίνουν... σημαίνει... επειδή 
είναι μέγα μοναστήρι καί έχει τετρακόσια σήμαντρα καί έξηνταδυό καμπάνες).

Κοινός λοιπόν καί ουσιαστικός σύνδεσμος στενά συνδέει τήν όμοια τε- 
χνική, πού χαρακτηρίζει τήν εισαγωγή τών δύο αρχαιότερων «ιστορικών» 
τραγουδιών τής νεοελληνικής δημοτικής ποίησης.

ΙΓ
Ό  δεύτερος στίχος τού προοιμίου, στο τραγούδι τής Άδριανούπολης, πα- 

ραδίδεται ώς εξής :
κλαίγουν άργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεοημέρι.

Ό  στίχος αυτός παρουσιάζει μερικές εσωτερικές αντιφάσεις. "Οπως έχει ο 
στίχος τώρα, μπορεί νά δώση τήν εντύπωση ότι τά πουλιά κλαΐνε άργά, κλαΐνε 
καί γοργά, κλαΐνε καί τό μεσημέρι. Κατά τή γνώμη μου, δ στίχος έπρεπε νά πε" 
ριέχη οργανικές αντιθέσεις, όλες όμως σημασιολογικά χρονικές καί όλες γραμ
ματικά όμοειδεϊς. Δεν αποδίδει γνήσιο ύφος δημοτικού τραγουδιού ή συνύ
παρξη, σ5 ενα τέτοιο σχήμα στίχου, άσχετων γραμματικών όρων. Έδώ τό 
τρίτο στοιχείο είναι ουσιαστικό (= ιό  μεσημέρι), ενώ τά δυο πριν είναι επιρ
ρήματα ( =  αργά καί ταχιά). Κανονικά έπρεπε ολα νά ήσαν ουσιαστικά, ή 
όλα νά ήσαν επιρρήματα. Επίσης δέν γίνεται αμέσως σαφής ή σημασία πού 
πρέπει νά έχουν έδώ τά δυο επιρρήματα ..καί πού, όπως συνάγεται από τό 
νόημα, επιβάλλεται νά σημαίνουν ο,τι καί τά ουσιαστικά «τό βράδυ» (βλ, 
'ίστορ. Λεξ. λ. άργά A 3 )  καί «τό ποωΐ, ή αυγή».
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Κανονικά τό επίρρημα άργά θά χρειαζόταν σέ μιαν αντίθεσή του ενα 
επίρρημα γοργά, δπως ακριβώς τέτοιο συμβαίνει στο τραγούδι τοΰ Γεφυ- 
ριοΰ τής "Αρτας, δπου μέ τήν παρακοή πού προκαλεΐται από τήν εκεί όμοη- 
χία των έπιρρ. άρ^ά - γοργά αποκορυφώνεται μέ ταχύ ρυθμό τό δραματικό 
στοιχείο τοΰ τραγουδιού: (Πιάνει μηνάει τής λυγερής... Άργά ντνϋή, άργά 
άλλαχτή.,. Και το πουλί παρακούσε,.. Γοργά ντνσον, γοργά αλλαξε...) *).

Έδώ όμως τό «ταχιά» δέν έχει άμεση σχέση μέ τό γοργά, γιατί ταχιά 
πρέπει νά σημαίνη «πρωί».Άλλα και άν άποδώσωμε στο έπίρρ. ταχιά τήν έν
νοια «γρήγορα», ακόμη καί τότε δέν υπάρχει κανένας αληθινός, άρα οργα
νικός, σύνδεσμος ανάμεσα στις τρεις αυτές λέξεις άργά... ταχιά... τό μεση
μέρι. Και δμως, επειδή ανήκουν στον ίδιο στίχο καί, κυρίως, επειδή τά τρία 
ρήματά τους είναι τα αυτά, για τοΰ το είναι φυσικό ολη αυτή ή προ παρασκευή 
νά μ ή γίνεται στήν τύχη, άλλα νά έχη κάποια βαθύτερη σκοπιμότητα μεγα
λύτερου κοινού δεσμού.Ή μόνη λέξη, πού ως προς τήν ορθότητα τής παρά
δοσής της δικαιούται τό σεβασμό μας, είναι τό ούσ. μεσημέρι, Ινώ τά επιρρ. 
άργά... ταχιά... μέ τή δική τους αντίφαση ενισχύουν τήν υποψία οτι δέν 
διατηρούν τή γνήσια παράδοση. Γιά τούτο προτείνω τήν εξής διόρθωση, 
πού κατά τή γνώμη μου άποκαθιστά τήν ορθήν αρχική παράδοση :

κλαίουν το βραδύ, κλαίουν τό ταχύ, κλαί(γ)ονν τό μεσημέρι1 2).

1) Γ ι ά  τή  σκ όπ ιμ η  α ν τ ίθ ε σ η  τ ω ν  ε π ιρ ρ η μ ά τ ω ν  άργά-γοργά μ έσ α  σ τ ο  τ ρ α γ ο ύ δ ι  
τοΰ  Γ ε φ υ ρ ιο ϋ  τή ς ’Ά ρ τ α ς  βλέπ ε Κ . Ρωμαΐον, Ά ρ χ ,  © ρ α κ . Θ η σ. 17 (1952) 318— 319·

2) Γ ι ά  νά  π ε ισ θ ώ  δ τ ι  π ρ ά γ μ α τ ι  έτσι ή τα ν  ή α ρ χ ικ ή  μ ο ρ φ ή  τοΰ  σ τίχ ο υ , π ρ ο χ ώ 
ρ η σ α  σ έ  μ ια ν  ειδ ικ ή  α ν α ζή τ η σ η  τή ς  π α ρ ο υ σ ία ς  τοΰ  ζ ε ύ γ ο υ ς  ταχιά-άργά κ α ί τοΰ ζ ε ύ 
γ ου ς  ταχύ-βραδν μ έσα  σ τ ο  δ η μ ο τ ικ ό  τ ρ α γ ο ύ δ ι. ’Α π ο τ έ λ ε σ μ α  ή τ α ν  δτι τό  ζευ γ ά ρ ι 
ταχια-άργά δέν  ετυχε ν ά  τό  σ υ ν α ν τή σ ω . Α ν τ ί θ ε τ α  τό  ζ ε υ γ ά ρ ι ταχύ-βραδύ σ η μ ε κ ά 
νει συχνή  π α ρ ο υ σ ία . Π ρ ο κ ύ π τε ι λ ο ιπ όν  π ιθ α ν ό  δ τ ι  σ το  α ρ χ ικ ό  σ χ ή μ α  βραδύ-ταχύ-με' 
αημέρι, έγινε .στη  λέξη  ταχύ σ η μ α σ ιο λ ο γ ικ ή  μ ετά π τω σ η  καί α ν τ ί ταχύ ( = π ο λ ύ  πριοΐ) 
ν ο μ ίσ θ η κ ε  ταχιά {— τ α χ έ ω ς , γ ρ ή γ ο ρ α ). Τ ό τ ε  ξεψ ύτροοσε τό α ν τίθ ετο , άργά, π ού ά ν τι- 
κ α τά σ τ η σ ε  τό  α ρ χ ικ ό  βραδύ, π ρ ός  τό  ό π ο ιο  θ ά  φ α ιν ό τα ν  καί θ ά  ν ο μ ίσ θ η κ ε  σ υ ν ώ 
νυ μ ο : βραδύ [όχι=βράδν, ά λ λ ά = ; τήν  ώ ρ α  π ού  ε ίν α ι άργά π ιά . Β λέπ ε κ α ί Ί σ τ ο ρ .  
Α εξ . λ. άργά Λ 3, δπ ου  ή σ η μ α σ ία  « κ α τ ά  τον  π ερ ί τήν  εσπ έρα ν  χ ρ ό ν ο ν » ) .

Α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι  π ιό  κ ά τω  μ ερ ικ ά  ά π ό  τ ά  λ επ το μ ερ ε ια κ ά  σ το ιχ εία , π ού  σ υ γκ έν 
τ ρ ω σ α  κ α ί π ού  μέ ο δ ή γ η σ α ν  σ τ ο  π ιό  πάνο) σ υ μ π έρ α σ μ α . Γ ι ά  λ ό γ ο υ ς  μ ετρ ικ ο ύ ς  ο ΐ  τ ό 
νοι σ τ ις  λέξεις  βραδν-ταχύ δέν  σ υ ν α ν τιού ν τα ι π ά ν τοτε  μέ σ τ α θ ε ρ ή  κ α ί μ όν ιμ η  θ έ σ η  : 

"Ο π ο ιο ς  β ρ ε θ ή  καί τό  είπή σ έ  τ ρ ε ις  φ ο ρ έ ς  τή μ έ ρ α , 
μ ιά  τ ό  ταχύ, μ ιά  τ ό  βραδύ, μ ια  όντας γέρν' ή μέρα,

Λαογραφία 11, 257 στίχ . 1 1 0 — 111
Α ν ά θ ε μ α  δ π ’ είπ ενε γ υ να ίκ α  εχει π ίστη ,
άηοβραδύς τήν φ ιλ ιού  μου  ν κ α ί τό  ταχύ μ ’  ά ρ ν ή σ τη .

Κ ρ ή ν η  Μ . Α σ ί α ς  = Ί σ τ ο ρ .  Λ εξικ όν , χ ε ιρ ογρ . 37 σελ . 8 2  
Σ ά ν  έ κ α μ α ν  κΓ  επ ιά σ τη κ α ν  an τ ό  ταχύ ως τ ό  βράδυ

Θ ρ α κ ικ ά  3  (1932) 239



Κ, Ρωμαίου

Τώρα μάλιστα, έτσι δεμένα και χά ζρία οϋαιαανικά δημιουργούν μιαν 
ενιαία καί αδιάσπαστη σύνθεση χρόνου, πού δηλώνει το κάθε βράδυ, τό 
κάθε πρωινό και τό κάθε μεσημέρι, άρα εκφράζει ε'ναν θρήνο πού προχω
ρεί συνεχώς αδιάκοπος, γιατί ή διάρκεια, πού άποζητά νά δώση, εκφράζεται 
στο αυτό ρήμα μέ τού; ένεσκοτες και στα διαφορετικά, άλλα όμοειδή, ονό
ματα μέ τούς τρεις κυριώτερους χρονικούς σταθμούς τής κάθε ημέρας.

Πόσο και στο σημείο τοϋτο μοιάζουν τά προοίμια των δυο παλαιότε- 
ρων «'Ιστορικών» τραγουδιών μας, τούτο γίνεται φανερό από ιή σύγκριση: 
των δυο παράλληλων στίχων τους :

Άθρώπους to ταΐζανε πάσα ταχύ καί βράδυ
Γιανναράκη, ’'Ασματα Κρητικά σελ. 1 

Σαν άρχισαν τον πόλεμον απ’ το ταχύ (δ; τό βράδυ
Ζαματελίου, "Ασματα Δημοτικά σελ. 631, άρ. 43 

Θέλω τοΰ λόγγου τά πουλιά μέ τόν κελαϊδισμό τους 
νά μέ κοιμίζουν τό βραδύ, νά μέ ξυπνοΰν τό τάχν

« ‘Ελλάς» Άμστελόδ. VI, 164 
Τό βράδυ μέ μαλώνει γιά τά στρώματα 
καί τό ταχύ μέ στέλνει για κρυό νερό

Ί4ρα/?α·κτινον, Συλλογή Δη μ.’.Ασμάτων ’Ηπείρου σ. 144 άρ. 207
"Ομοια αντιστοιχία ζευγαριού βραδν-ταχύ παρουσιάζεται καί σέ παροιμίες : 

"Ο,τι λένε τό βραδύ, δεν τό λένε τό ταχύ
Αϊγινα=Ίστορ. Λεξ. Χειρόγρ. 524 σελ. 169 

"Αλλα λες άπ ο βραδύς, άλλα κάνεις τό ταχν
Αιγινα=Άρχείον 'Ιστορ. Λεξικού

Τό ταχύ, σέ δημοτικούς στίχους, άπαντά καί σέ σύνδεση μέ τό μεσημέρι (όπως 
καί εδώ στό τραγούδι τής Άντριανόπολης) ή καί μέ τά μεοάννχτα :

Γαρύφαλλό ’σαι τό ταχύ, ρόδο τό μεαημέρι, 
άξάδερφός μου σ’ αγαπά καί θά σέ κάμη ταίρι

Νάξ. (Άπΰρανθ.)=Χειρόγρ. Ίστορ. Αε|. 571 σελ. 666 
νά κροΰη ου ήλιους του ταχυά, νά κροΰη τον μιοημέρι

Χειρόγρ. Μακεδονικά άρ. 56α σελ. 15 
Τόνα τού πίνουν τοΰ ταχυά, τ’ άλλου τον μιοημέρι, 
τού τρίτου τού φαρμακιρό όντας γνρνάη ον ήλιους

Χειρόγρ. Μακεδονικά άρ. 56α σελ. 14 
Νά τά φιλώ μεσάνυχτα, νά τά φιλώ τό τάχυ

Άραβαντινοΰ, Συλλογή Δημ. Ασμάτων Ηπείρου c. 116
Στον καθημερινό, έξ άλλου, λόγο ή φρ. βράδυ καί ταχύ, ή ταχύ καί βράδυ,- 

ή ταχύ-βράδυ, ή βράδυ-τάχυ, λέγεται συχνά καί, όπως βεβαιώνεται άπό πληροφο
ρίες τοΰ ’Αρχείου τοΰ Ίστορ. Λεξικού, ή γεωγραφική της έκταση είναι αξιόλογη {’Ή  
πείρος, Μέγαρα, Νάξος, Θήρα, Εύβοια, Άνατ. Θράκη, Λιβύσσι Μ .’Ασίας, κ. ά ). Ώς 
προς τή χρήση τοΰ ούσ. τό ταχύ μέσα στό δημοτικό τραγούδι, ή παρουσία του ευ
νοείται καί άπό τή σχετική παράδοση τοΰ μεσαιωνικού έμμετρου λόγου. Βλέπε π. χ. 
Γαδάρον, λύκου κι’ άλονηοΰς διήγηοις ωραία στίχ. 56 (εκδ. G. Wagner σελ. 
125), Περί γέροντας νά μην στάρη κορίτσι στίχ. 65 (έκδ. G. Wagner σελ. 108), Χρο
νικόν Μορέως στίχ. 8U977 (έκδ, J. Schmitt σελ, 581), κ. ά.
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Σημαίνει 6 Θιός, σημαίνει ή γης, σημαίνουν τά έπονράνια.
Κλαίουν το βραδύ, κλαίουν τό ταχύ, κλαίουν τδ μεσημέρι.

Άπό τά τρία ονόματα τοΰ πρώτου παραδείγματος ( Θιός— γης—έ που ρα- 
νια ή ουράνια), τά δυο τελευταία δηλώνουν τόπο. Θά πρέπη όμως νά εννοή
σω με μ’ αΰίή τή σημασία και τό πρώτο ονομα «Θιός», για νά έξασφαλισιή έτσι 
ή απαραίτητη αδιάσπαστη ενότητα τών τριών. Στη λαϊκή γλώσσα, μέ τή λέξη 
Θεδς δηλώνεται και τό ΰψιστο σημείο τοΰ ουρανοί·, μάλιστα τό κατακόρυφο, 
έκει οπού πιστεύεται cm βρίσκεται ό Θεός.

Νομίζω οτι έτσι, μέ την ενιαία τοπική εδώ σημασία και τών τριών εν
νοιών Θεός—γή—ουράνια, οδηγούμεθα στήν πληρέστερη σύλληψη τοΰ ΰφους 
πού προκάλεσε τή σύνθεση τοΰ τεχνοτροπιχοΰ τουτου σχήματος : Τοποθετούν
ται δηλ. μαζί τρεις διάφορες έννοιες, άπό τϊς όποιες οΐ δυο πρώτες βρί
σκονται σε ιδιαίτερη μεταξύ τους αντιθετική σχέση, ενώ ή τρίτη έχει τή θέση 
μιας νέας έννοιας, ενδιάμεσης ή συμπληρωματικής προς τις δυο προηγούμε
νες, προς τις όποιες δεν παύει νά συνδέεται, χωρίς δμω; ό σύνδεσμός τους 
νά είναι έτσι έντονος καί αντιθετικός ή παραπληρωματικός, όπως συμβαί
νει ανάμεσα στις δυο πρώτες έννοιες. Εκείνες μάλιστα, οΐ δυό πρώτες έν
νοιες, μερικές φορές ομοιοκαταληκτούν, δημιουργώνταςένα όχημα εσωτερικής 
ομοιοκαταληξίας πραγματοποιημένης στο πρώτο ημιστίχιο τον αυτόν δε
καπεντασύλλαβον J). Σαν απόδειξη για τό τελευταίο στοιχείο, δηλ. γιά την 
εσωτερική στον αυτό στίχο ομοιοκαταληξία, αναφέρω τούς εξής γνωστούς στί
χους, οπού υπάρχει δχι μόνο ή ομοιοκαταληξία, αλλά καί τό σχήμα τής ομοιας 
τριπλής αρχής στά τρία διαφορετικά τμήματα τοΰ αύτοΰ στίχου 1 2 3 *) :

1) Ή  εσωτερική αυτή ομοιοκαταληξία στον ΐδιο στίχο, πού επί μάκρους αιώνες 
παραδίδεται μέσα στό δημοτικό τραγούδι, ενθυμίζει παρόμοια σχήματα στήν έντεχνη 
νεοελληνική ποίηση, όπου τό γν<Α>στότερο ίσως και τό πιο αγαπημένο παράδειγμα 
τέτοκον στίχων εΐναι στον «Ώ,ραματευτή» τοΰ Γρυπάρη :

μ’ ασημικά καί χρυσικά
καί μέ γλυκά καί μαΰρα μάτια.

—Δεν τήν πουλώ μέ ουδέ φλουριά, 
μέ ούδ’ δσα κι5 άλλα τόσα γρ άσσοι.

2) Τό σχήμα τής όμοιας τριπλής αρχής τών τριών διαφορετικών τμημάτων τοΰ
αΰτοϋ δεκαπεντασύλλαβου εΐναι έντονο στά παραδείγματα πού αναγράφονται εδώ. 
Βλέπε π.χ. στό παράδειγμα άριθμ. 1 όπου ή τριπλή επανάληψη μήνα.., μήνα.ι. μήν...
Τό ΐδιο στον άριθμ. 2, .οπού κυρά... κυρά... κυρά... Στον άριθμ. 3 έχομε άρ^ά... 
αργά... αργά... Στον άριθμ. 4 δούλα... δούλα... δούλα... Άριθμ. 5 μέ τδ... μέ το... 
μέ τό... Άριθμ. 6 πολλούς... πολλούς... πολλούς... Άριθμ. 7 και ποιος νά... και 
ποιος νά... καί ποιος νά... Άριθμ. S τής... τής... τοΰ... Άριθμ. 9 νάναι... να- 
ναι... νάναι... Άριθμ. 10 μάννα... μάννα... μάννα ...Ά ριθμ . 11 γιά. ivogs.. γιά 
ενός... γιά ενός... Άριθμ. 12 εγώ νά... κι” εγώ νά... κι εγώ νά... Άριθμ. 13 τη
ράει... τηράει... τηράει... Άριθμ. 14 βαρεΐ... βαρεΐ... βαρεΐ... Άριθμ. 15 κοιμά
ται... κοιμάται. . ,  κοιμάται... Άριθμ. 16 καί μιμν... καί μια... μιά...

Ή  τεχνική τοΰ προοιμίου τών δυο τραγουδιών
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1. Μήνα πείνας, μήνα, δίψας, μήν εχης κακή μάννα ;
(Γυρισμό; τοΰ Ξενιτεμενου=ΙΊ. Ε. άρ. 84, στίχ. 12)

2. Κνρά ψηλή, κνρά λιγνή, κυρά καμαρωμένη 
(’ Εγκωμιαστικά κάλαντα— Γ1. Ε. άρ. 159, στίχ. I. Βλ. και άρ. 160, 1)

3. ’Αργά ντν&’ή, αργά αλλαχτή, άργά νά πάη το γιόμα
(Γεφΰρι της "Αρτας—Π. Ε. άρ. 89, στίχ. 16)

4. Δούλα χρυσή, δούλα αργυρή, δούλα μ ’ αγαπημένη
(Τοΰ Μαυριανοΰ καί της αδερφής του— Π. Ε. άρ. 81, στίχ. 34)

5. με τδ γυαλί, με τδ ψηφί, με τδ μαργαριτάρι
(τοΰ Κολυμπητή=Π. Ε. άρ. 90 Α, στίχ. 23)

6. πολλούς άν&ονς, πολλούς σγουρούς, πολλούς μαλαματένιους
(τοΰ Κολυμπητή==Π. Ε, άρ. 90 Β, στίχ. 3)

7. και ποιος νά μπή, και ποιος νά βγή, και ποιος νά μου τδ βγάλη
.(τοΰ Κολυμπητη — Π, Ε. άρ.-ΟΟ Β, στίχ. 19)

8. τής ερημιάς, τής σκοτεινιάς, τον γιον μου τον φευγ.άτον 
('Αρπαγή της γυναικός τοΰ Άχρίτα=Π. Ε. άρ. 75, στ. 35 κα! 49)

9., .Νάναι πλατύ, νάναι μακρύ, νάναι γιά δυο νομάτονς
(Της Λυγερής και τοΰ Χάρου=1Ι. Ε. άρ. 217, στίχ. 39)

10. Μάννα λωλή, μάννα τρελλή, μάννα ξεμυαλισμένη
(τοΰ Κίτσου=Π. Ε. άρ. 47, σπχ. 11)

11. Γιά ένδς σγονρον, γιά ένδς ξανθόν, γιά ένδς άγγελομάτη
(της Άπολησμονημένης=ΙΙ. Ε. άρ. 82, στίχ. 3)

12. 9Εγώ νά μπω, κΓ εχώ νά βγω, κι’ εγώ νά σου τδ βγάλω
(τοΰ Κολυμπητή=Π. Ε. άρ. 90 Β, στίχ. 20)

13. Τηράει ζερβά, τηράει δεξιά, τηράει κατά τή Σκάλα
(τοΰ Άνδρίτζου=Π. Ε. άρ. 57, στίχ. 14)

14. Βαρεΐ δεξιά, βαρεΐ ζερβιά, βαρεΐ μπροστά και πίσω
(ιοΰ Χρόνη=Ι1. Ε. άρ. 56, στίχ. 16)

15. Κοιμάται άατρί, κοιμάται αυγή, κοιμάται νιδ φεγγάρι
(τοΰ Κοντογιάννη=·Π. Ε. άρ. 63, στίχ. 1)

16. Και μιάν αυγή και μια λαμπρή, μια πίσημον ήμερα
(της Κλεφτοποΰλας— Π. Ε. άρ. 72 Β, στίχ. 5) 

’Εφαρμόζοντας τώρα τον κανόνα, πού βρίσκομε νά ΰπάρχη και νά ρυ- 
θμίζη τά δυο τμήματα τοΰ πρώτου ημιστιχίου, μπορούμε Vs ανακαλύψου με 
ακόμη και τήν αρχική άγνωστη μορφή μερικών στίχων. Π, χ. στο τραγούδι 
τής Άπολησμονημένης {Π. Ε. άρ. 82) στον στίχ. 34 :

Γιά ποιαν μον λες, γιά ποιαν λαλεΐς, γιά ποιαν μ ον συντυχαίνει; ; 
ή αρχική μορφή πρέπει νά ήταν ή ε'Εής όμοιοκαταληκτική, ακόμη καί άν 0ά 
τύχη να είναι αμάρτυρη :

Γιά ποιαν μιλεϊς, γιά ποιαν λαλεΐς, για ποιαν μοϋ συντυχαίνεις ;
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Τό κτητικό μοϋ, πού υπάρχει στο β' ημιστίχιο, έγινε αιτία ώστε καί τό 
.«μιλεις» νά παραφθαρή σέ «μου λές»\

Στα πιό πάνω 16 παραδείγματα, οι δυο πρώτες έννοιες άλλοτε είναι αν
τιθετικές και άλλοτε παραπ?,ηρωματικές, απαρτίζοντας μαζί ένα ειδικό σύνολο. 
Στο πρώτο έξαφνα παράδειγμα οί δυο πρώτες έννοιες συμπληρώνουν ή μια 
την άλλη (—πείνα και δίψα), στο έβδομο οΐ έννοιες είναι αντιθετικές (=νά 
μπή και νά βγή).

Παρόμοια «αντιθετική» κατάσταση, εσωτερική στον ίδιο στίχο, υπάρχει 
και στους δυο στίχους τών τραγουδιών τής Άδριανοΰπολης και τής 'Αγια 
Σόφιάς. Στό πρώτο τραγούδι βάση τής ενότητας είναι ό χρόνος, και δηλώνε
ται πρώτα τό ένα άκρο τής μέρας (=τό βραδύ), υστέρα τό άλλο, τό εντελώς 
αντίθετο, (=τό ταχύ), και τρίτο έρχεται ιό ενδιάμεσο (=τά μεσημέρι). Στο 
δεύτερο τραγούδι, τής'Αγια Σόφιάς, βάση στήν ενότητα είναι τό ϋψος μέσα 
στόν απέραντο ανοιχτό χώρο, καί δηλώνεται πρώτα μέ τό ανώτατο τοπικό ση
μείο (= ό  Θιός, εκεί πολύ λ|ιηλά), έπειτα μέ τό άλλο, τό εντελώς αντίθετο 
(~ ή  γης, εδώ κάτω σε μάς), καί τρίτο έρχεται τό ενδιάμεσο και συμπληρω
ματικό (=τά ουράνια ή επουράνια, ο λοιπός χώρος τοΰ ουρανού).

Ανάλογες αντιθέσεις στα δυο πρώτα σημεία, πού ολοκληρώνονται μέ τή 
συμπλήρωση τού τρίτου στοιχείου, παρατηρούνται καί σέ πλήθος άλλων πα
ραδειγμάτων, πού ανήκουν δ'λα στό αυτό τεχνοτροπικό σχήμα, κατά τό όποιο 
τό πρώτο ημιστίχιο τού δεκαπεντασύλλαβου καιέχεται από τά δυο πρώτα αν
τιθετικά .στοιχεία, ενώ τό δεύτερο ημιστίχιο αφήνεται γιά τό τρίτο σημείο, 
τό συμπληρωματικό άλλα καί δευτερότερο σέ αξία. Μερικές όμως φορές τό 
τρίτο στοιχείο, από δευτερότερο, άναδεικνΰεται ουσιαστικά τό κυριώτερο. Τέ
τοιο π. χ. συμβαίνει στα πιό πάνω ύπ’ άριθμ. 8, 9 και 3 παραδείγματα, 
όπου πρωταρχικές έννοιες είναι ο ψενγάτος γιος πού μέ την απουσία του 
έφερε στους γονιούς του τήν ερημιά καί τή σκοτεινιά, είναι επίσης οι δνδ 
νομάτοι πού πρέπει νά χοορέσουν σιό ίδιο κιβούρι, καί τέλος είναι ή παραγ
γελία στή γυναίκα τοΰ πρωτομάστορα πού τήν παρακαλεΐ νά τού πάη αργά 
τό φαγητό, αναβάλλοντας έτσι τή λύση στό δίλημμα γιά τήν εκτέλεση ή όχι 
τής άνθοωποθυσίας.

Γ'
"Ολα τά προηγούμενα μας πείθουν ότι τά δυο τραγούδια, τά παλαιό- 

τερα από τά «'Ιστορικά» μας, έχουν τήν αυτή τεχνοτροπία στό προοίμιο. ‘Υ
πάρχει όμως καί μιά άλλη ακόμη ομοιότητα, πού συνδέει τά δυο προοίμια : 
'Ότι. ή ενέργεια καί τά αισθήματα, γιά τά όποια ειδικός γίνεται έκεΐ λόγος, 
δεν περιορίζονται μόνο στόν άνθρωπο, άλλα παίρνουν μιά τέτοιαν προέκταση 
πού σχηματίζουν τελικά μιά καθολική ενέργεια καί ένα καθολικό αίσθημα, 
πού γεμίζει ολόκληρον ιό χώρο. Στό τραγούδι π. χ. τής Άγια Σόφιάς δεν 
είναι μόνο του τό μέγα μοναστήρι πού σημαίνει. 'Όλος ό χώρος γίνεται ενα
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«σήμασμα», μια ενέργεια καθολική από ιό υψιστη σημείο του ουρανού ε'ως 
xdtoj στη·στερεή επιφάνεια της απέραντης γης. Στο τραγούδι εξ άλλου της 
Άδριανοΰπολης δεν είναι μόνο οΐ άνθρωποι πού χλαινε γιά.,τό χοΰρσος της 
μεγάλης πολιτείας/Όλος ό χώρος αντηχεί από τό κλάμα, πού είναι καθολικό, 
πού δέ γίνεται μόνο από ανθρώπους, άλλα και πού προχωρεί έως τά πουλιά. 
Και ούτε γίνεται από μερικά πουλιά εκεί κοντά στην “Ανατολική Θράκη, 
αλλά από δλα τά αμέτρητα είδη των πουλιών πού γεμίζουν ολόκληρο tov 
απέραντο χώρο από την “Ανατολή καί έως μακριά στή Δύση :

Τ3 αηδόνια της 3Ανατολής και τά πουλιά τής Δύσης,
Ά ν  στο τραγούδι τής 'Αγια Σόφιάς είχαμε τά δυο έσχατα άκρα του χώ

ρου, παρμένα κατακόρνφα, — από τό Θεό ψηλά ώς τή γή κάτω,— εδώ στο 
τραγούδι τής “Αδριανοΰπολης, έχομε τήν ίδιαν έκφραση τών άκρων τοΰ χώ
ρου, όμως αίκή τή φορά παρμένων σέ κατεύθυνση οριζόντια, δηλ. από τήν 
“Ανατολή καί ώ ; μακριά στην απώτατη Δύση *). 1

1) Μπορεί νά υπόθεση κανείς οτι αρχικά ό πρώτος στίχος τοΰ τραγουδιού τής 
Άντριανσπολης ίσως δεν είχε πλαστή για νά δηλώνη τον απέραντο χώρο τής γης, 
από’ τήν ’Ανατολή έως τή Δύση. ’Αρχικά ο ποιητής θά άποσκοποΰσε νά είπή ότι δλα. 
τά πουλιά, αηδόνια πού λαλούν πικραμένα καί άλλα είδη, από τό πρωί ώς τό βράδυ 
θρηνούν τό χαμό τής Άντριανσπολης, Ή  χρονική αυτή ιδέα εκφράζεται στον πρώτο 
στίχο τοΰ τραγουδιού μέ τό σχήμα ανατολή  και δύση  {τοϋ ήλιου), καί στο δεύτερο στίχο 
τοΰ ίδιου τραγουδιού επαναλαμβάνεται μέ τήν ενότητα τό ταχν-τδ  μεσημέρι-τό βραδύ. 
Θά ήταν δηλαδή :

Τ’ αηδόνια τήν ανατολή καί τά πουλιά τή δύση 
κλαίουν τό ταχύ, κλαίουν τό βραδύ, κλαίουν τό μεσημέρι.

'Η μεταγενέστερη όμως μετάπτωση στή σημασία (από ανατολή καί δύση ήλιου, 
πού σημαίνει χρόνο, σέ ’Ανατολή καί Δύση, πού σημαίνουν απέραντη έκταση), όταν 
πρωτοσχηματίστηκε, φαίνεται πώς φάνηκε πιο έντονη, άρα πιο Ικανοποιητική, γιά 
τούτο καί επικράτησε. Ή  ιδέα «αηδόνια τής ’Ανατολής καί πουλιά τής Δύσης» εί
ναι πρωτότυπη, δέν προέρχεται από εμπειρία τών μακρύνών εκείνων τόπων καί τών 
πουλιών πού τούς κατοικούν, καί δέν είναι απλή, άρα δέν ταιριάζει γιά πρώτος στί- 
χος τραγουδιού, πού συνήθως είναι το πρώτο καί τό αυθόρμητο γέννημα τών αίσθη- 
μάτων πού γεννούν τό τραγούδι. ’Αντίθετα, απλή καί ψυσική είναι ή ιδέα τών άηδο- 
νιών πού κελαηδούν πολν πρωί καί τών πουλιών πού κά'Θ'ε ηλιοβασίλεμα  γιά ώρα 
πολλή χαλούν τον κόσμο μέ τις φωνές τους. "Ενα δίστιχο, πού θά ήταν περίπου σάν 
τό επόμενο* μοΰ φαίνεται πώς μπορούσε εντελώς άβίαστα νά είχε γίνει αφετηρία : 

Τ' αηδόνια τήν ανατολή καί τά πουλιά τή δύση 
κλαίγονν τήν ’Λ ντριανόπολη, τήν πολνκρονσεμένη ,

Όταν όμως ή αυγή καί τό ήλιοβασίλεμα νομίσθηκαν τόπ ο ι,  ’Ανατολή καί Δύση, 
ένας νέος καί τεχνικός, γιά τούτο δχι πιά αυθόρμητος, στίχος έρχεται καί παρεμβάλ
λεται γιά νά συνέχιση τήν αρχική παρουσία τών εννοιών τοΰ πρωϊνοϋ καί τοΰ βρα* 
δυνοϋ, πού τάιρα κινδύνευαν νά σβήσουν από τό προοίμιο. Ή  νέα σύνθεση, φτια
γμένη μέ τρεις στίχους, φάνηκε σάν ή ορθότερη λύση, αφού καί τόπος καί χρόνος 
μέ επιτυχία τιάρα προεκτείνονται ώς τά έσχατα δυνατά όριά :



Δ'
’Έπειτα από δλα τα προηγούμενα καταλήγω νά δεχτώ τήν εξής σειρά 

στην εξέλιξη τοΰ προοιμίου τοΰ τραγουδιού τής Άδριιχνούπολης: Αρχικά απο
τελούσαν τούτο <5ύο στίχοι, οΐ έξης, όπως συνάγεται από τήν παραλλαγή τοΰ 
P&SSOW άρ. 193 και από δσα λέγονται στην πιο πάνω σημ. 1 τής σελ. 352. 

Κλαίγονν τ’ αηδόνια τήν ανγή κ&ι τά πουλιά τή δύαη, 
κλαίγονν την Άντριανόπολη, την πολνκονρσεμένη.

’Αργότερα οι δυο στίχοι αναπτύσσονται σε τρεις, και καδένας τους πα
ρουσιάζει τις ακόλουθες εξελίξεις :

1. ’Εξελίξεις ΰτον πρώτο ατίχο : "Οταν τό ρήμα φεύγη από τον πρώτο 
στίχο, τότε ή δισύλλαβη αυγή, πού σώζεται άκόμη ώς τώρα και πού μαρτυ- 
ρεΐται σέ μιά Κρητική παραλλαγή (Λαογο. Άρχεΐον, χειρόγρ. 1161 σελ. 53),
αναπτύσσεται στήν τετρασύλλαβη «Ανατολή». Παράλληλα, και τά δυο ου
σιαστικά «αυγή» καί «ανατολή» μετασχηματίζονται σέ ισοσύλλαβα τοπωνύ
μια, τό πρώτο στή Βλαχιά, το δεύτερο στην Ανατολή, και δημιουργοΰνται 
οΐ έξης μορφές :

α) Παραλλαγές μέ τό όνομα ’Ανατολή :
Τ’ αηδόνια τήν ανατολή και τά πονλιά τή δύση *)
Τ’ αηδόνια τής ’Ανατολής και τά πουλιά τσή Δύσης * 1 2)
Τ’ αηδόνια τής Ανατολής και τά πουλιά τής Δύσης 3)

β) Παραλλαγές μέ τό τοπωνύμιο Βλαχιά, ενώ τό άλλο προσηγορικό «άύσ?;» 
πότε παραμένει και πότε γίνεται καί αυτό τοπωνύμιο. Τό μετρικώς τρισύλ- 
λαβο « τ ’ Αηδόνια» μετασχηματίζεται στό πεντασύλλαβο «τά χελιδόνια» 
γιά λόγους μετρικής ανάγκης, τό θρηνητικό όμως τραγούδι ταιριάζει νά γί
νεται από αηδόνια καί όχι από χελιδόνια :

*Η τεχνική τοΰ προοιμίου τών δύο τραγουδιών 353

Τ ’ αηδόνια τής ’Ανατολής καί τά πουλιά τής Δύσης 
κλαίουν τό ταχύ, κλαίουν τό βραδύ, κλαίγονν τό μεσημέρι, 
κλαίγουν τήν Άντριανόπολη, τήν πολυκρουσεμένη.

Στήν παραλλαγή πού έχει ό Passow άρ. 193 {-=MulIach, Conjectan. byzantina, 
Berol. 1852 σελ. 13)—καί πού έχει τό αυτό προοίμιο μέ τή δημοσιευμένη τό 1840 από 
τό-ν J. 0Vilhelm Zinkeisen καί αναδημοσιευμένη στα Θρακικά 2 (1929) 414,—ό 1ος 
και ό 3ος στίχος έχουν ώς εξής :

Κλαίγουν τ’ αηδόνια της Βλακιάς καί τά. πουλιά στήν δύαιν, 
κλαίγουν τήν Άδριανούπολιν, τήν βαριά κουρσευμένη.

Μέ τήν έκφραση «στή δναη»  νοείται βέβαια ή δύση τοΰ ήλιου. ’Αντιθετικά βαλμένο 
ταίρι της θά περίμενε κανείς « τ ’ αηδόνια τής ανγής»  καί όχι « τής Βλακιας».

1 ) Ή  αρχική μορφή τοΰ στίχου τής ομάδας αυτής.
2) Ά  Μ ανούαον. Τραγούδια εθνικά, Κέρκυρα 1850, Μέρος Β' σελ. 119.
3) Ν. Πολίτη, Έκλογαι άρ. 1. Κ. ΙΙαααγιάννη, Μανιάτικα μοιρολόγια καί 

τραγούδια σελ. 25, άρ. 46, Θρακικά 2 (1929) σελ. 414, άρ. 2.



Κλαίγονν τ* αηδόνια τής Βλακιας και τά πονλιά στην δύαιν 5)
Τά χελιδόνια τής Βλαχίας καί τά πουλιά τσή δύσης <,)
2Ύά χελιδόνια τσή Βλαχίας καί τά πουλιά τσή Λύσης s)

2. ’ .Εξελίξεις ατό δεύτερο στίχο. 'Ο στίχος αυτός δεν ύπήρχεν αρ
χικά. "Οταν δμως οϊ χρονικές έννοιες τοΰ πρωινού καί ιοΰ βραδυνοΰ θρήνου 
τής κάθε ημέρας παραγκωνίστηκαν οριστικά από τον πρώτο στίχο, οπού 
αντί των εννοιών χρόνου άρχισαν νά προβάλλουν ομώνυμα τοπωνυμία, τότε 
αναπτύχθηκε ό ενδιάμεσος νέος στίχος για νά περισώση καί νά επιτείνη τις 
έννοιες ιών αρχικών ουσιαστικών, πού δήλωναν τό χρόνο καί πού όμως εξο
βελίσθηκαν. Ή  αρχική μορφή τοΰ νέου στίχου, μέ τά τρία ουσιαστικά, πού 
δηλώνουν τούς τρεις κυρίους χρονικούς σταθμούς τής κάθε ημέρας, είναι : 

κλαίουν το βραδύ, κλαίουν τδ ταχύ, κλαίγουν το μεσημέρι. 
α) Μαρτυροΰνται δμως καί παραλλαγές, δπου ό νέος στίχος δδν ύπάρ- 

χει, απλώς οΐ χρονικές υποδιαιρέσεις τής αυτής ημέρας εξοβελίσθηκαν ορι
στικά. Βλ. Λαογρ.Άρχεΐον, χειρόγρ. άρ. 132—;56~59 καί άρ. 132—56—60. 
Παράλληλα δμως μαρτυροΰνται διαφορεύκές γραφές τοΰ στίχου, οί εξής : 

β) Μέ; βάση τά επιρρήματα άργά καί ταχιά :
κλαίγονν αργά, κλαίγονν ταχιά, κλαίγονν τδ μεσημέρι *) 
κλαίσιν αργά, κλαΐσιν ταχιά, κλαισιν τδ μεσημέρι 1 2 3 4 5 6 7 8) 
κλαϊνε άργά, κλαΐνε ταχιά, κλαΐνε τδ μεσημέρι β)

γ) Μέ βάση τή διατήρηση ή, έστω, τήν επανεμφάνιση τοΰ αρχικού δνόμ. 
αϋγή. Παρατηρειται, δμως σύγχυση πτίς χρονικές έννοιες πρωί καί βράδυ. 
Τά νέα ομοιοκατάληκτα' ουσιαστικά τοΰ α ημιστιχίου «πρωλ» καί «αυγή» 
είναι ταυτόσημα καί δχι αντιθετικά, δπως οφείλε νά είναι :

κλάΐν τδ πρωί, κλαΐν τήν αυγή, κλαΐνε τδ μεσημέρι7) 
δ) Στήν παραλλαγή τή; Κέρκυρας, πού έχει δημοσιευθή τό 1850, γίνε

ται ή μεγαλύτερη απόκλιση :
κλαΐνε τήν ΣΓόλη, κλαΐνε την, κλαΐνε τήν Άλιτζέρη 8)

Φαίνεται δτι εδώ έγινε επίδραση, καί σέ ύφος καί σέ ονομα, τοΰ πρώτου

1) Passow άρ. 193.
2) Λαογρ. Άρχεΐον, χειρόγρ. άρ. 95, σελ. 9 (ΆποΚορώνου Κρήτης).
8 ) Λαογρ. Άρχεΐον, χειρόγρ. άρ. 132, 56, 59 καί 60. Άρ, 1161, σελ. 53. Άρ. 

1161 Δ σελ. 70. Ά ρ. 1137 σελ. 11 (όλα τής Κρήτης).
4) Passow άρ. 193. Α π ’ εδώ καί ό Ν. Πολίτης, Έκλογαί άρ. 1, απ’ όπου καί 

ό Κ. Πασαγιάννης ,(έν#’ άν. σελ, 25 άρ. 46), γράφοντας :
κλαϊγαν άργά, κλαΐγαν ταχιά, κλαΐγαν τό μεοημέρι.

5) Κρήτη : Λαογρ. Άρχεΐον, χειρόγρ. 1161 Δ, σελ. 70 και. άρ. 1437 σελ. 11,
6) Κρήτη: Λαογρ. Άρχεΐον άρ. 95, σελ. 9.
7) Κρήτη: Λαογρ. Άρχεΐον άρ. 1161. σελ. 53.
8) Ά .  Μ ανονσου, Τραγούδια εθνικά, μέρος Β', σελ. 119.

^  Κ. Ρωμαίου
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στίχου τή; παραλλαγής τοΰ Fauriel για τό τραγούδι τής βΑγια Σόφιας. Πα
ρουσιάζεται η ε;ής χαρακτηριστική συγγένεια : "Εχουν τό αυτό αντικείμενο 
«τήν Πόλη», στην ίδια θέση τοΰ α ημιστιχίου, καί έχουν τον αυτόν τρόπο 
τής τριπλής επανάληψης τοΰ ρήματος :

Πήραν τήν Πόλη, πήραν την, πήραν τή Σαλονίκη. ’ )
Κλαΐνε τήν Πόλη, κλαΐνε την, κλαΐνε τήν *Αλιτζέρη.

3. Εξελίξεις στον τρίτο στίχο : ’ Επαναλαμβάνεται και εδώ ή γλωσ- 
σική ποικιλία στον τύπο τοΰ ρήματος (κλαίγονν, κλαΐσιν, κλαΐνε). Σημασία 
όμως σπουδαία έχουν εδώ οι εξελίξεις, πού γίνονται στο δεύτερο ήμιστίχιο. 
Και αυτές είναι πού ρυθμίζουν τό σχηματισμό των εξής ομάδων:

α) Μέ βάση τό πολν κονρσεμα ή τό βαρύ κούρσεμα τής ονομαστής 
πολιτείας : 1 2 3 4 5 6 7 8)

κλαίγονν τήν Άντριανόπολη, τήν πολνκρονσεμένη 8) 
κλαΐσιν τήν Άντριανόπολη, τήν πολνκροναεμένη 4) 
κλαίγονν τήν 5Αδριανονπολην, τήν βαριά κονρσενμένη 5) 
κλαίγονν τήν ’Αδριανονπολην, τήν βαριά κρουσμένην 6) 
κλαΐσι τήν Άδριανούπολη, τήν κρουσεμένη χώρα 7). 

β) Με βάση τον πολν πλοντο τής πολιτείας, τό χρυσάφι και τά πλου
μιά της :

κλαΐσιν τήν Άντριανούπολη, τή βαροχρον σωμένη 8)
κλαΐνε τήν Άντριανόπολη, τή βαροπλουμισμένη  9).

“Αφορμή στήν πρώτη μεταβολή ύπήρξεν ή μεγάλη ομοιότητα καί, για 
τούτο, ή εύκολη για προφορική παράδοση μεταπήδηση από τον ενα τύπο 
στον οίλλο, από τή βαροκρονσεμένη (βλέπε «βαριά κουρσευμένη», Passow 
άρ. 193) στήν βαροχρον σωμένη, πού σημαίνει αυτήν μέ τά πολλά και τά 
βαρύτιμα χρυσαφικά* ’Από εδώ ήταν εύκολο νά προχωρήσουν στήν βαρο- 
πλουμισμένη , αυτήν μέ τά πολλά πλουμιά. Στο σχηματισμό τής τελευταίας 
μετοχής επίδραση έχουν , προφανώς ασκήσει μερικά παρόμοια σύνθετα, πού

*Η τεχνική τοΰ προοιμίου των δύο τραγουδιών

1) Fauriel, τόμ. 2, σελ. 340. Passow, άρ. 194, Kind σελ. 42.
2) Γιά τις αλλεπάλληλες αλώσεις τής Άδριανούπολης καί ιδίως για τήν άλωση 

τοΰ 813 μ. X. από τον Κροΰμο, βλέπε οσα έχει γράψει δ καθηγητής Γ. Α. Μέγα$, 
Άδριανούπολις ή πολυκρουσεμένη, περιο'δ. «Ελληνική Δημιουργία» τεύχος 2 (1948) 
σελ. 92—94.

3) 1 Α. Μανονοος, ένθ' άν. 119.
4) Κρήτη : Λαογρ. Άρχ. 1161 Δ, σελ. 70.
5) Passozo, άρ. 193.
6 ) Θρακικά, 2 (1929) 414 άρ. 1.
7) Κρήτη. Λαογρ. Άρχεΐον, 132—56—59 και 60.
8 ) Κρήτη. Λαογρ. Άρχεΐον, 1437, σελ. 11.
9) Κρήτη. Λαογρ. Άρχεΐον 1161  ̂ σελ. 33,
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βρίσκονται σέ γνωστούς δημοτικούς στίχους και άναφέρονιαι σέ κεντημένα 
μαντήλια, δπως π. χ.

Δεν κλαίs ο μαύρος τά φλουριά, δεν κλαίω καί τα μόοκο, 
μόν* κλαίω το μαντήλι μου, τό βαρνξομπλιασμένο *).

Λεβέντης ερροβόλαγε άπδ τα κορφοβούνια, 
μέ τό μαντήλι στο λαιμό, τό βαροκεντημένο s). 

γ) Mb βάση τό συμφυρμό με τήν ΒΑγιά Σόφιά :
κλαΐνε χήν 1 Αδριανούπολην, τό μέγα μοναστήρι *).

Είναι φανερό δτι δ στίχος αυτός προήλ&ε από συμφυρμό προς τον άν· 
τίστιχο τού τραγουδιού για την 'Αγια Σόφιά, δπου πρώτα εκεί υπάρχει ή 
παράθεση «τό μέγα μοναστήρι» καί πιάνει ολόκληρο τό β' ημιστίχιο : 

Σημαίνει χβ ή 'Αγια Σόφιά, τό μέγα μοναστήρι.
Κλαΐνε τήν “Αδριανούπολην, τό μέγα μοναστήρι.

Έκτος από την δμοια τεχνοτροπία, πού δπου υπάρχει διευκολ,ΰνει τη 
μηχανική μεταπήδηση σέ ξένο θέμα, τό συμφυρμό προκάλεσαν ψυχολογικά 
στον άφηρημένον τραγουδιστή και οΐ εξής συμπτώσεις : 'Ότι α) τό ρήμα 
«κλαΐνε» θύμιζε τό θρήνο για τό Πάρσιμο τής Πόλης, και β) στο τραγοτΐδι 
τής “Αδριανούπολης άναφέρεται αμέσως πιο κάτω δτι τό κοΰρσεμα γινόταν 
σέ γιορτές εκκλησιαστικές, άρα πού έχουν κάποιαν εξωτερική σχέση μέ τό 
«μέγα μοναστήρι» και προκαλοϋν για τούτο τήν αδικαιολόγητη εδώ παρου
σία του. Κούρσευαν τήν Άδριανούπολη, όπως λέει τό τραγούδι, 

τοΰ Χριστονγέννου για κηρι καί τοΰ Βαγιοΰ γιά βάγια, 
καί τής Λαμπρής τήν Κυριακή γιά τό Χριστός Άνέστη *). 1 2 3 4

1) Βλέπε Ιστορικόν Λεξικόν τόμ, 3, σελ. 433, ρήμ. βαρνξομπλιάζω.
2) Ν. Πολίτη, Έκλογαί άρ. 214, στίχ, 1— 2,
3) Κρήτη. Λαογρ. Άρχεΐον άρ. 95, σελ. 9.
4) Ν. Πολίτη, Έκλογαί, άρ. 1, στίχ. 5— .̂
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Α' Τ’ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 1955

1. Έλάβαμε εκ μέρους του ’Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί δημοσιεύουμε 
τά παρακάτω τρία έγγραφα τής Ίεράς Συνόδου, άξια νά περισωθοΰν διά τήν 
ιστορίαν τοΰ εθίμου των αναστεναριών. Ή  ιερά Σύνοδος μή έξαρθείσα εις 
τό ύψος τής διδασκαλίας τοΰ Χρίστου, άλλα συκοφαντούσα τό εθιμον, εξακο
λουθεί νά υιοθετή καί τις αντιλήψεις τοΰ αγίου Θεσσαλονίκης περί διωγμού 
καί Ιξαφανίσεως τοΰ εθίμου. Τό εθιμον όμως ζή καί τελείται διαιωνιζόμενον 
παρά τις παρόμοιες αντιδράσεις τής Εκκλησίας ανέκαθεν. Ιδού τά έγγραφα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
II ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 644 ’Αθήνησι τή 5 Μαρτίου 1955
Διεκπ, 61 ο

Προς τον κ. Πολ. Παπαχρ ιστό δ ούλου 
(Εταιρείαν Θρακικων Μελετών) Όδός ’Ακαδημίας 23

Ενταύθα
Εις άπάντησιν τοΰ από 5—3— 1955 υμετέρου εγγράφου, διά τοΰ οποίου 

παρακαλεΐτε τήν Ίεράν Σύνοδον, ινα συστήση εις τον Σεβασμιώτατον Μη
τροπολίτην Θεσσαλονίνης κ. ΓΙαντελεήμονα τήν μή παρεμβολήν υπ* αύτοΰ 
προσκομμάτων εις τήν τέλεσιν των ’Αναστεναριών έν Λαγκαδά, Συνοδική 
διαγνώμτ) καί άποφάσει διαβιβάζομεν ΰμΐν, έν αντίγραφα) τό τε ύπ’ άριθμ. 
Πρωτ- 1531)778)25 6-49, έγγραφον τής 'Ιεράς Συνόδου προς τον Σεβασμι- 
ώτατον Μητροπολίτην Σερρών κ. Κωνσταντίνον, καί τό υπ’ άριθμ. 1428) 
770)28-5-1954 έγγραφον αυτής πρός τον Δήμαρχον Λαγκαδά, εν τοΐς όποίοις 
σαφώς καί κατηγορηματικώς έκφέρεται ή γνώμη τής ‘Ιεράς Συνόδου περί 
των είδωλολατρικής καταγωγής ’Αναστεναριών, καί συνιστώνται τά δέοντα 
από εκκλησιαστικής άπό-ψεως.

Ό  ‘Αθηνών Ό  Άρχιγραμματεύς
Σ π υρίδω ν Ά ρχ ιμ . Χ ρυσόστομος Θεμελης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρι0\ Πρωτ. 7531 3 Αΰ ή νησί τή 25η Ιουνίου 1947

ΓΙρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρών κ. Κωνσταντίνον
Σ&βάομιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,
Εις άπάντησιν τοΰ ΰπ’ άριθμ. 246 καί από 20-5-1947 εγγράφου υμών, 

δά ου άναφέρεται δτι οί από τοΰ 1922 έγκατασταθέντες εις τό χωρίον ‘Αγία 
Ελένη τής καθ’ υμάς Θεοσώστου ’Επαρχίας, πρόσφυγες έκ Κωστή τής ’Α 
νατολικής -Ρωμυλίας, εξακολουθούν κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Κωνσταντί
νου καί Ελένης νά εορτάζουν παλαιόν εθιμον τής πατρίδος αυτών τά κα-
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λουμένα 8 Αναστενάρια καί παρακαλειτε όπως παράσχω μεν οδηγίας εάν πρέ* 
πη νά έπιδιώξητε την κατάργησιν του εθίμου τοΰτου, ή νά επιδείξητε αδια
φορίαν, Συνοδική διαγνώμη γνωρίζομεν ΰμΐν, τό εν λόγφ εθιμον ώς εΐδω- 
λολατρικον καί άναγόμενον εις τάς οργιαστικός εορτάς τοΰ Διονύσου δέον νά 
καταργηθή χρησιμοποιούμενων πάντων των πνευματικών μέσων των υπό της 
Εκκλησίας διατεθειμένων.

Έπί τούτοις κατασπαζόμενοι την Ύμετέραν Σεβασμιότητα έν Κυρίου 
διατελοΰμεν μ8 αγάπης.

Ό  ΆΦηνων Άρχιγραμματεύς
Δαμασκηνός, ΙΙρόεΒρος Ά ρχ, Δαμασκηνός Κοτζιας

Έν Άθήναις τη 18 Μαρτίου 1955 
’Ακριβές αντίγραφου

Ό  Άρχιγραμματεύς 
'Αρ%. Χρυσόστομος Θέμελής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ.ΔΟΣ

' Α° ΐ θ 'Διε^π' Α770 Άθήνησι xfj 28η Μαΐου 195-1

Προς τον κ. Δήμαρχον Λαγκαδά
Εις ΛαγκΓχδάν

Κύριε Δήμαρχε,
HI "Ιερά Σύνοδος μετά πολλής της χαράς έπληροφορήθη παρά τοΰ Σε- 

βασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΓΙαντελεήμονος δτι οί κάτοικοι 
Λαγκαδά, υπάκουοντες εύπείθώς εις την φωνήν αΰτοΰ, άπέσχον εφέτος τής 
τελέσεως τής εΐδωλολατρικής έκδηλώσεως, τής ονομαζόμενης «πυροβασία ή 
αναστενάρια», ή οποία ώς μη ώφειλεν, επανήλθε πρό τινων ετών εΐς την έμ- 
φάνειαν, εξ αιτίας αχαρακτήριστου στάσεως, ήν ετήρησαν άνθρωποί τινες 
έπιδιώκοντες σκοπούς πόρρω απέχοντας τοΰ πνεύματος καί της διδαχής τοΰ 
Ευαγγελίου τοΰ Χριστού.

Την ειδωλολατρικήν εκδήλωσιν τών αναστεναριών, ή Ιερά Σύνοδος διά 
τής ΰπ’ άριθμ. .1531/778 και από 25-6-1947 άποφάσεως αυτής έχαρακτήρι- 
σεν ως εθιμον ειδωλολατρικόν καί άναγόμενον εις τάς οργιαστικός εορτάς τοΰ 
Διονύσου καί επέστησε την προσοχήν τής ’Εκκλησίας έπί τοΰ κινδύνου τού
του, όστίς θίγει αυτήν ταύτην την ύπόστασιν τής Εκκλησίας, καθ’ ο είδωλο- 
λατρική εις τό βάθος καί εις τήν ουσίαν τελετή, καί ζημιοΐ τήν ψυχήν τοΰ 
ανθρώπου υπέρ τής οποίας άπέθανεν ο Χριστός.

'Όθεν, ήχθη εις τήν άπόφασιν όπως εκφράση ΰμιν, και δι’ υμών εις τούς 
ευσεβείς κατοίκους τοΰ Λαγκαδά, τά συγχαρητήρια αυτής έπί τή ΰπακοή εις 
τήν φοονήν τοΰ ’ Ιεράρχου υμών, καί τον. έπαινον τής ’Εκκλησίας.

Έπί τούτοις εύχεται ύμιν, καί τοϊς κατοικοΰσι τον δήμον Λαγκαδά, πρό
οδον εις βίον καί έργα σύμφωνα προς τό Εύαγγέλιον τοΰ Κυρίου καί τάς πα_
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ραδόσεις τής ’Εκκλησίας ημών, ής ό ιδρυτής ό παθών καί άναστάς ’Ιησούς, 
οΰ to έλεος καί ή ευλογία εστωσαν μεθ’ υμών,

Πρόεδρος Ό  Άρχιγραμματεύς
Ό  ’Αθηνών Σπυρίδων Άρχιμ, Χρυσόστομος Θεμελης

Έν Άθ'ήναις ιή 18η Μαρτίου 1955 
Ακριβές άντίγραφον

Ό  Άρχιγραμματεΰς τής Ίερας 2υνόδου 
Άρχιμ· Χρυσόστομος Θέμελης

2. Τάναατενάρια τον 1 9 5 5 . Ή  αγάπη πού κατέχομαι, νά παρακο
λουθώ συνεχώς τήν τέλεση τών αναστεναριών κάθε ‘21—23 του Μάη στο 
Λαγκαδά καί τήν 'Αγία Ελένη Σερρών, φαίνεται cm υπήρξε αληθινά ωφέ
λιμη. Κάθε φορά κάτι αποκαλύπτω, δ,τι μοΰ ξέφυγε από τήν προηγούμενη 
παρακολούθηση. Γιατί ή αποκά
λυψη τών λεπτομερειών αυτών 
δεν είναι παρά ζήτημα μεγάλης 
προσοχής καί έπισταμένης παρα- 
τηρήσεως. Έκει πού πιστεύεις 
πώς συμπλήρωσες τήν λεπτομε
ρειακή περιγραφή προσώπων, 
πραγμάτων καί ψυχικών κατα
στάσεων, έξαφνα κάτι βγαίνει στο 
φως άγραφο κιάπαρατήοητο, πού 
δεν είναι καί ανάξιο : μια νέα ο
μολογία, ένα νέο λαογραφ ικό 
στοιχείο, μιά ψυχολογική λεπτό- Πρ4ς ι6 4γίκ<;μα (-Αϊίο ·Ελέΐη)
μέρεια. Ή  περιγραφή δεν είναι
έργο ενός, χρειάζεται για νά γίνη, πολυμελής εξέταση. Γιαυτό κέδημιούργησα 
επιτελείο καί μαύτο ξεκινήσαμε ομαδικά προς τούς αναστενάρηδες για δεύ
τερη φορά. ’Έτσι στα αναστενάρια τού 1954, πού δημοσιεύθηκαν στον ΙΘΓ 
τόμο, βλέπει ό αναγνώστης πολλές λεπτομέρειες, πού άξιζε νά τις προσέξουμε 
κατά τήν εκτέλεση. Γιατί :δ,τι κάνουν οι πολλοί δεν το κάνει βέβαια ό ένας.

3. Ή  εφετεινή τέλεση τών αναστεναριών τού 1955 βρήκε δυσκολίες πολ
λές. Καί πάλιν ώρθώθηκε ό δεσπότης Θεσσαλονίκης, έκπροσοοπούμενος άπο 
τή χωροφυλακή..’Ονομάζω τον κ. Λά'ίον, συν)χην, πού φωτισθείς καταλλή
λως οτι τό εθιμον είναι «βάρβαρον, πρωτόγονον, άντιχρισπανικόν καί ειδω- 
λολατρικόν», καί άλλους χαρακτηρισμούς τοϋ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 
έπρόβαλε διάφορες αιτίες νά μή τελεσθή. Ό  άνθρωπος δεν άντελήφθη ότι 
καμμία αιτία δεν ήμπορεΐ νά ματαίωση τό έθιμο. ’Έτσι κέγυνε. Στο Λαγ
καδά τελέσθηκε μεσάνυχτα στο μικρό χώρο τού κονακιοΰ τής Φωτεινής Μο- 
σχοτά δυο φορές μέ τήν πρέπουσα κατάνυξη καί μεγαλοπρέπεια καί ο Γ ,’Εμ- 
μανουήλ καταδείχθηκε υπέροχος στην πυροβασία μέ τον θίασο ολο, Οί τής



χωροφυλακής παραγνωρίζοντες την αξίαν του εθίμου καί μή άντιλαμβανόμε-i; 
νοι τήν ψυχική πάλη των αναστενάρηδων, δπως στή Θεσσαλονίκη, νομίζουν 
δτι ήμπορεΐ τοΰτο να τελεσθή οπουδήποτε, ωσάν ταυρομαχία λ. χ. ή ξιφο
μαχία καί δτι αυτή ή πυροβασία είναι ένα μεμονωμένο σημείο τής δλης τε
λετής ασύνδετο προς τάλλα σημεία του εθίμου καί ή μπορεί νά τελεσθή άσχετα 
μέ τάλλα καί νά Ιπαναληφθή μεμονωμένο. Προς τοΰτο εδημοσίευσα στήν 
«Μακεδονία» τής 21 Μα'ίου τήν εξής επιστολή :

«Κύριε διευθυντά, "Εφθασε μήνυμα έκ Σερρών, δτι ή εκεί χωροφυλακή 
ήμπόδισε τήν τέλεσιν του θρακικοΰ εΐΚμου τής πυροβασίας, που άποτελεΐται 
από σειράν τελετών προηγουμένων τής πυροβασίας, διότι ο χώρος τοϋ χω’ 
ρίου 'Αγία .Ελένη είναι μικρός καί τό προσερχόμενον πλήθος πολύ καί κα- 
λεΐ τ ’ αναστενάρια νά μεταβοΰν εϊς Σέρρας διά νά έπιδείξουν τήν δεινότητά

τους εις τήν πυροβασίαν, ω 
σάν ξιφομάχοι ή ταυρομάχοι, 
διά νά χειροκροτηθούν από τό 
πλήθος.’Αλλά τ ’ αναστενάρια 
είναι θρησκευτικόν εθιμονκαί 
οχι θεαματικόν. Θέλει οχι α
παθείς θεατάς καί περίερ
γους, αλλά πιστούς χριστια
νούς, συμπαραστάτας καί συμ
μέτοχους καί συλλειτουργούς 
των φάσεων τού εθίμου πού 
τελείται μέ αγιασμόν, θυσίαν 

Τά προ τής Φυσίας ταύρου, ψυχικήν προπαρα-
σκευήν, δεινήν καί κοπιώδη 

διά νά δοθή to έγκάλεσμα, λειτουργίαν του 'Αγίου Κωνσταντίνου, συμμετο
χήν τοΰ λαοΰ ώς χριστιανών καί δχι ως θεατών ετοίμων νά χειροκροτήσουν 
τούς πυροβάτας μέ τήν πυροβασίαν πού αποτελεί οχι θέαμα, αλλά δείγμα 
υπέρτατης πίστεως καί αντοχής πού πηγάζει από τήν αληθινήν πίστιν.Ή χω* 
ροφυλακή Σερρών, φωτιζόμενη έκ τών γραφόμενων μου, παρακαλεΐται νά 
άφήση τούς χριστιανούς αυτούς νά τελέσουν τό έθιμόν τους εις τον ιδικόν 
τους χώρον καί άς τηρήση μόνον τήν τάξιν, ώς ί:χει καθήκον καί δύναμιν.

ΠΟΛΥΔ. ΓΙΑΠΡΚΡΙΣΤΟΔΘΥΛΟΥ..

4. Εις δέ τό «Βήμα τής (25-5-55) εδημοσίευσα τήν κάτωθι όρμηθείς 
από τήν εξής παρατήρηση/ τοϋ «Βήματος :

«Όμολαγοΰμεν δτι δεν δυνάμεθα θά εξηγήσω μεν τά μέτρα, τά οποία 
λαμβάνει κατ5 έτος ή Χωροφυλακή εις Σέρρας καί. Λαγκαδάν κατά τάς παρα- 
μονάς τής τελέσεως τοΰ εθίμου τών Αναστεναριών. Άρχικώς τό απαγορεύει 
καί είς τό τέλος ευλογεί τό εθιμον, Ά ν  ή άπαγόρευσις γίνεται διά τήν τήρη-

860 Τ’ ’Αναστενάρια ■
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σιν της τάξεως, λόγω τοΰ συνωστισμού, που προκαλείται, εΐναι ευκολοότατον 
νά ύποχρεώση τούς δργανωτάς τοΰ εθίμου, όπως περιφράσσουν και απομονώ
νουν τον χώρον τής πυροβασίας διά συρματοπλέγματος, ώστε νά μή παρεμ
ποδίζεται ή ομαλή διεξαγωγή τής τελετής. 'Η άπαγόρευσις όμως αυτής ή ή 
μετατόπιοίς της εις περιχαρακωμένου οικοπέδου, εΐς αυλόγυρον π. χ. σχολείου, 
κ.λ.π. Ισοδυναμεΐ προς ματαίωσιν καί κατάργησιν τοΰ εθίμου».

ΤΙως εμποδίζονται τά "Αναστενάρια. Κύριε Διευθυντά, Επιθυμώ νά 
δώσω μίαν εξήγησιν επί τοϋ σημειώματος σας τής 25)5)55 διά τήν τέλεσιν 
τών ’Αναστεναριών. Χθες έπανήλθον από τον Λαγκαδάν καί τήν 'Αγίαν Ε 
λένην Σερρών, όπου παρηκολούθησα τήν τέλεσιν τοΰ εθίμου. Λοιπόν, ώς εξ- 
ηκρίβωσα, ή μόνη αιτία τών δυσκολιών είναι ή Μητρόπολις Θεσσαλονίκης. 
Τις προσπάθειες τοΰ Δήμου Λαγκαδά, όπιυς τάναστενάρια τελεσθοΰν δημο
σία, εξουδετέρωσεν ο συνταγματάρχης τής Χωροφυλακής κ. Λάγιος, συντα
χθείς μέ τήν γνώμην τοΰ Μητροπολίτου, ότι τό εθιμον εΐναι βάρβαρον καί 
άντιχριστιανικόν, είδωλολατρικον κλπ. καί ότι πρέπει νά παρεμποδισθή ή τέ- 
λεσίς του. Καί διά νά τό απαγόρευση, εσοφίσθη νά προβάλη τήν ανεπάρκειαν 
τοΰ χώρου ώς δικαιολογίαν έπιμένων πεισματωδώς νά τελεσθοΰν τάναστενά
ρια εις τό γυμναστήριου ενάμισυ χιλιόμετρου μακράν από το κονάκι τών ανα
στενάρηδων. 'Η  πρότασίς του’άπερρίφθη ώς απαράδεκτος, διότι τό εθιμον 
τελούμενου εκεί, έλάμβανε τήν μορφήν τσίρκου ή ταυρομαχίας. Έπεσκέφθην 
τον κ. Λάγιον διά νά άρω τήν άντίδρασίν του, άλλ’ έστάθη ανένδοτο.', όχι 
ώς εκπρόσωπος τοΰ Κράτους, αλλά τον Μητροπολίτου. Τον χώρον, άλλως τε, 
ώς έγραψα καί άλλοτε, τον ορίζει αυτό τό εθιμον καί είναι τό τρίστρατου τοΰ 
χωρίου άπ’ όπου εισέρχονται τό αγαθόν καί τό καλόν. Έκεΐ ανάβεται ή πυρά 
καί εκεί δοκιμάζεται ή πίστις τών ανθρώπων αυτών, πού πυροβατοΰν καί δεν 
καίονται. “Έτσι τό εθιμον έτελέσθη δί; μεγαλοπρεπώς εντός τοΰ μικροΰ χώ
ρου τοΰ κονακίου. Εις τάς Σέρρας, ο Μητροπολίτης ανέκαθεν δεν παρεμβαί
νει, ώς καί δ άποθανών μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος. Άλλ’ επι
εικέστερα σκεπτόμενος, όχι μόνον δεν εμποδίζει τήν τέλεσιν τοΰ εθίμου, αλλά 
καί ό ΐερεύς τοΰ χοιρίου τελεί τον αγιασμόν καί διαβάζει τήν ευχήν τής θυ
σίας, τήν όποιαν ή ’ Εκκλησία παραδεχομένη, περιέλαβεν εΐς τό εύχολόγιόν της, 
καί ό ΐδιος λειτουργεί εΐς τήν εκκλησίαν τήν έπομένην τής εορτής, ερχόμενος 
εις επικοινωνίαν μέ τό ποίμνιόν του. Εΐς τάς Σέρρας έπεσκέφθην επίσης τον 
’Αρχηγόν τής Χωροφυλακής, άλλ’ ούτος επέδειξε κατανόησιν καί ό'χι μόνον 
δεν έπέ μείνε καθόλου, άλλ’ έν ισχύ σε τήν επιτυχίαν τοΰ εθίμου, ώστε όλοι νά 
ΐκανοποιηθοΰν. Έκ τών λεγομένοον, δύναται ό καθείς νά συναγάγη τό συμ
πέρασμα, οτι ή Χωροφυλακή ενήργησε εΐς Λαγκαδάν μέν εχθρικώς, εΐς δέ 'Α 
γίαν Ελένην ώς συμπαραστάτης δίκαιος τοΰ πανάρχαίου εθίμου, ώστε νά τε
λεσθή μεγαλοπρεπώς προς ΐκανοποίησιν τών ξένων επισκεπτών καί τοΰ λαού-

ΠΟΛΥΔ. ΠΗΠΗΧΡΙΣΤΟΛΟΥΛΟΥ
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3.— Οι εφετεινές μας παρατηρήσεις είναι οι έξης : α) Άξιοπαρατήρη- 
τον σημείον είναι ότι ό διωγμός ούδεμίαν προκαλεΐ άπογοήτευσιν εΐς τους 
αναστενάρηδες. 'Αρκεί νά λάβουν το εγκάλεσμα τοΰ 'Αγίου. Ό  άρχιαναστε- 
νάρης.Γ. Έμμ,— άκτήμων και άκληρος—εργαζόμενος εις Θεσσαλονίκην ως 
■θυρωρός εργοστασίου, αισθανθείς νά τον έγκαλή ό άγιος, έσπευσεν αργά 
εΐς Λαγκαδάν καί έτελεσε τό εθιμον κατά τά μεσάνυκτα, χωρίς αγιασμόν, 
άλλα μέ θυσίαν μπικαδιοΰ, αφιερωμένου από τό παρελθόν έτος, έν μέσφ 
πλήθους και ξένων άμερικανών ιερωμένων, 'Ομοίως το έτελεσε και την τρί- 
την ημέραν περί ώραν 11ην μ.μ. εις τον αυλόγυρον τοΰ κονακίου, μέσα εΐε 
θρησκευτικήν κατάνυξιν των συγχωριανών του καί ολίγων ξένων καί τής απο

στολής τής Εταιρείας Θρα- 
I κικών Μελετών, ήτις καί τον 

sf> ί::···ψ|ί··?::;::■;·:·: ΛαρεΧαβεν έκ Θεσσαλονίκης,
νπο την προστασίαν του μοι- 
ράρχου κ. Σταυροπουλου.Ή 
μεσονύκτιος ώρα, ή κατανυ- 
κτικότης, ή εΰλάβεια καί ευ
σέβεια των παρι στα μένων, 
προσέδωκαν εΐς τό εθιμον μίαν 
θρησκευτικότητα εξαιρετικήν. 
Ή  κ. 'Άννα Άντωνιάδου καί 
ο κ. Π. Σ εγδίτσας άπηθανά- 
τισαν την τελετήν ολόκληρον 
μέ κινηματογραφικά μηχανή

ματα καί προβολείς, β) Ό  Γ. Εμμανουήλ κατά την ώραν τής επιστροφής 
εΐς Θεσ)νίκην αυθόρμητος μάς έτραγούδησε, επηρεασμένος ακόμη από τον 
άγιον, ένα τραγούδι, πού είχαμε καταγράψει καί δημοσιεύσει τό κείμενον 
προ πολλών ετών. Είναι τό εξής : (Θρακικά τόμ. Λ' σελ. 207—208).

νΑναμμα πυράς

Πά σε πράσινο λιβάδι 
κάθονταν τρία παλλικάρια 
με σπαθιά και με δοξάρια.
Την ήμερα κάνουν βίγλα 

5 και βιγλίζονν τους διαβάτες
νάβρουν Τούρκους νά σκοτώσουν 
και Ρωμιούς νά ξεσκλαβώσουν. 
Ηνραν ενα γέρο Τούρκο 
πονσερνε μια Ρωμιοπούλα.

10— ΐΤοϋ την ηνρες γέρο-Τονρκο 
τή Ρωμιό, χή Ρωμιοπούλα ;

—Δώκα γρόσια καί τήν πήρα 
καί φλουριά τήν άγοράσα.

—Μπρε γελά σας, παλλικάρια, 
15 πε τό σπίτι μας με πήρε

τό παιδί μου μέσΛ τήν κούνια 
τά ρονχάκια τον ατή σκάφη 
τό ψωμί μου μέσ3 τό φούρνο, 

—Κούνια, κοννιε τό παιδί μου 
20 ώς που νάκονστή ή φωνή μου, 

— Φούρνε, ψήνε τά ψωμιά μου, 
ώσπου νάκονστή ή λαλιά μου.
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Τό δεύτερο είναι τό εξής :
Κάτω στον ‘Άγι-Θόδωρο στον Άγικωνσταντινο 
Δώδεκα κάτια δ χορδς και δεκοχτιο μπαλαΐ στρες 
Καί τό παιδί ήταν λωλό τό τέλαλα ή τό πιάνει 
Κιάπολογή&ηκε και λέει κιαντό τό λόγο λ,έει :

5 —Γύρισε, μάννα μ\ γύρισε στο σπίτι μας νά πάης
Θυμάσαι πού κοσκίνιζες στάχτες αντϊς αλεύρι, 
κέπονλιες, μάννα μ9, κελεγες καλώ καθάριο αλεύρι.

Τή μελωδία του κατέγραψεν ό κ. Π. Καβακόπουλος. Ή  μελωδία είναι 
τραπεζικού τραγουδιού, αργόσυρτη καί πολύγοογη μέ τσακίσματα πολλά 2).

6. Ό  Λιούρος Σωτήρης, αναστενάρης τολμηρότατος έχόρεψε αν καί κα
ταπονημένος από τον πόνο τοΰ αριστερού του χεριού, πού θερίζοντας 'τό αί- 
σθάνθηκε νά βγαίνη από τή θέση του. Κρατούντας τούς αγίους του έχόρεψε 
στην φλέγόμενη πυρά ΐσά-

**** mξια μέ τον Γ, Εμμανουήλ- 
Ή  μάννα του ή Φωτεινή, 
ή παλαιότερη αναστενάρια- 
σα δεν έμπήκε στη φωτιά, 
γιατί είναι1 άρρωστη βα- 
ρειά. Όμοίως δεν .εμφανί
σθηκε και ή Ματθαίου,

7. *Η Μαρούλα Γιανα- 
κόπουλου κράτησε ανοιχτό 
τό κονάκι της στούς επι
σκέπτες καί εγινε χορός στο 
εικονοστάσι της. Τό αγόρι 
της ξενητεμένο στην Αυ
στραλία, δεν. τήν παράστεκε εφέτος, όπως τόσα χρόνια.

8, Στην 'Αγία “Ελένη ο Γερωδραγοχίλης 95 χρόνων, παραστάθηκε καί 
ένίσχυσε τό έθιμο. Μέ τό ραβδί στο χέρι πηγαινοερχόταν. Είναι δ συμβου- 
ί,άτορας τού θιάσου, δ προϊστάμενος τού αγιασμού καί τής θυσίας, 'Ο Για- 
βάσης δ άρχιαναστενάρης κι’ ό άρχιπυροβάτης τοΰ φιλεΐ τό χέρι, τον συμβου' 
λεύεται, τον σέβεται καί υπακούει.

9. Εφέτος παρατηρήσαμε κάτι πού μάς διέφυγε πολλές φορές. Πώς, μετά 
τή θυσία κατά τό «παρτσάλισμα» τοΰ θύματος παράχωρεϊται τό μαύρο συ- 
κότι στούς σφαγείς θύτες, πώς ανάβεται φωτιά μικρή κοντά στο λάκκο καί ψή
νεται τό συκότι στά κάρβουνα καί τεμαχιζόμενο μοιράζεται στούς παριστα' 
μένους ενώ προσψερεται καί μια γουλιά ρακί. Είναι «αντέτι» παλιό. Αυτή

Πυροβασία ('Αγία Ελένη)

1) τέλαλα” ξάλη. 2) Βλ, μουσικό κείμενο στη μελέτη του.
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ή ρουφιξιά είναι τό μόνα ποτό πού προσφέρεται ατούς παρισιαμένους.
10. Δυο χρήσιμα όργανα τής "θυσίας έκτος τής μαχαίρας—παμπάλαιης— 

είναι και ο οοτρογγος.ξνα κλαδί χοντρό, πού τό στήνουν όρθιο στη γή καί τό 
στερεοόνουν καλά, μέ σκαλωτήρια φυσικά, όπου κρεμούν τό θύμα καί τό γδέρ
νουν, καί β) τό κονκονρι, εν.ας κορμός δέντρου μέ τρία φυσικά πόδια, οπού— 
όπως ό χασάπης—ηαρτσαΗζονν τό κρέας σέ τόσα κομματάκια όσες οί φαμί
λιες—«τά στέφανα»—τού χωριού.

11. Αξιοπαρατήρητο οτι οι παριστάμενοι ξένοι έξεδήλωσαν τον θαυμα
σμό τους για τά δρώμενα και δρώμενα μέσα σέ θρησκευτική κατάνυξη. Πάσα 
αμφιβολία των προερχόμενη από αφηγήσεις και άλλες πληροφορίες διαλύ
θηκε καί παρέμεινε δ θαυμασμός των για τήν πυροβασία καί την άκα'ία, γε
γονότα αναμφισβήτητα.

12. Ή  κ. Άμαριώτου Μ. στίς 3 ’Ιουνίου 1955 δημοσίεψε στα «Νέα»

Π υ ρ ο β α σ ία  1955 ( 'Α γ ία  Ε λ έ ν η )

τήν εξής αξιόλογη άποψη για 
τήν τέλεση των αναστεναριών 
καί τό έθιμο : «"Ωστε κιν
δυνεύουν καί τ’ ’Αναστενά
ρια, όπως έχουν κινδυνέψει 
και χαθή τόσες ζωντανές πα
ραδόσεις ! Τό πρώτο πού αι
σθάνεται κανείς είναι ανησυ
χία κι’ έπειτα θλίψη, θλίψη.

«Στην κάτω μεριά της Ε λ
λάδας δ γιατρός Στέλιος Για- 
μαλάκης προσπαθεί νά σώσει 

τά πολύτιμα, τά σπάνια λεί
ψανα μιας εξαίρετης εποχής 

ού πολιτισμού μας, όσα έχει φυλάξει ή πιστή γή μέσα στην αγκαλιά της. Χ γ 
ίάδες χρόνια πια έχουγ γίνει στάχτη τά τθαυματουργά εκείνα χέρια, πού σκά- 
,σαν σέ μια δαχτυλιδόπετρα τό υπέροχο εκείνο αρνί μέ τά σγουρά μαλλιά, 
[ονάχα μέ φακό μπορείς νά κσμαροοσεις τό έργο τού άγνωστου Μινωϊκοϋ 
ρητικοΰ. Στην απάνω μεριά τής Ελλάδας κάτι από τή ζωή της, κάτι από την 
υχή της, δέν είναι κρυμμένο στα βάθη τής γής, είναι ολοζώντανο μέσα στίς 
υχές των αναστενάρηδων, μϋά οργιαστική λατρεία, πού μέ. τήν πίστη τών ψυ- 
δν μεταδόθηκε, παραδόθηκε από γενεά σέ γενεά, έγινε ένα κομμάτι τής χρι' 
πανικής λατρείας, κι’ έφτασε στίς ημέρες μας, τις ήμερες μας τις ανίδεες, 
ς αμύητες. Δέν είναι μονάχα δ στενόκαρδος φανατισμός πού τά πολεμά από 
ο κι* από κεΐ. Παραδόσεις καί έθιμα, σφραγίδες ελληνικής γνησιότητας κα'1 
Ενικής αθανασίας, πού πέρασαν μέσα στη χριστιανοσύνη μας κι’ ενώθηκαν 
: τις γιορτές τής ορθοδοξίας, όπως 6 Κλήδονας καί τ ’ ’Αναστενάρια, ποια
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ειδωλολατρική ανάμνηση ξυπνούν στους σημερινούς "Ελληνες και τά κυνηγά 
ή μυωπική θρησκοληψία.

«Εφέτος όμως δέν ήταν κάτι τέτοιο τό εμπόδιο. Μάλλον μέτρα προστα
σίας από τή φωτιά ! 'Η  αστυνομία φοβήθηκε μην πάρουν φωτιά τά γύρω 
χτίσματα καί διάλεξε άλλη πλατεία, ακίνδυνη κατά τις αντιλήψεις της. Έ δώ 
πρόκειται νά χορέψουν ξυπόλυτοι πάνω στα κάρβουνα οι αναστενάρηδες, χωρίς 
νά καούνε, και εμείς φοβόμαστε μην πιάσει φωτιά ενα σπίτι. Αυτά ολα δέ 
σημαίνουν τίποτε άλλο, παρά πώς είμαστε όλοι μας πολύ μακριά πιά από τήν 
ψυχή μας, τήν ψυχή τής πίστης και τής δύναμης. Δέν είναι θεάματα, οι εκ
δηλώσεις των αναστενάρηδων, δέν τό κάνουν αυτοί γιά τουρισμό- Είναι μια 
βαθιά πίστη, μιά παράδοση πού αιώνες τώρα τήν καλλιεργούν, χωρίς νά ρω
τούν γιά κίνδυνο. Πιστεύουν, προσεύχονται, εκστασιάζονται, πατούν τ’ αναμ
μένα! κάρβουνα καί δέν καίγονται ! Στέκουν ε
κεί νά μάς πιστοποιήσουν τήν άληθινότητα των 
μαρτυρίων πού νίκησαν οΐ μάρτυρες τού χρι
στιανισμού· μέ τήν πίστη τους. Ό  ΙΙαύλος μάς 
δίδει μιάν αδρή, συνοππκή εικόνα όλων των 
θριάμβων πού γνώρισαν οί άνθρωποι μέ τήν 
πίστη ορθή. Οι σημερινοί αναστενάρηδες ειν° 
ένα ζωντανό τεκμήριο τής ασύλληπτης αυτής 
πραγματικότητας. Τί έχει νά πει σ= αυτά τά κα
ταπληκτικά ζητήματα ή ασφάλεια καί ή-τάξη 
καί ό τουρισμός ; Οί άνθρωποι πού έχουν τήν 
πίστη, πώς μονάχα κοντά στο «κονάκι» τους θά 
γίνει τό θαύμα τής πυροβασίας καί τής έκστα
σης, πρέπει νά μένουν κοντά στο «κονάκι» τους, 
στίς πλατείες τους, στούς τόπους τους τούς συνη
θισμένους. Θίγοντας αυτά τά έθιμα, πού δέν νοιώθεις τό ψυχικό τους πε
ριεχόμενο, θίγεις τήν ίδια μας τήν ψυχή, στήν πιο βαθιά της ουσία, στη δη
μιουργία καταστάσεων θαυμαστών μέ μόνη τήν πνευματική δύναμη, τήν τόσο 
ανεξιχνίαστη ακόμη σέ τόσους τομείς τής αναμφισβήτητης καί καθημερινής 
της δραστηριότητας.’Αλλά τί νά λέω αυτά γιά τήν αστυνομία μας, πού κάνει 
δ,τι κάνει από ζήλο στή δουλειά της.Άπό ζήλο καί αφοσίωση άραγε νά πρό- 
τεινε καί ένα παγκόσμιο συνέδριο γυναικών γιά τήν κατάργηση τής περιτο
μής, γιά νά μην υποφέρουν τά παιδιά ; ’Ή  μήποίς από τήν ατροφία κάθε 
βαθύτερης πίστης στήν ψυχική δύναμη ;

«'Η  Πηνελόπη Δέλτα αναφέρει κάπου τή μητέρα ενός παιδιού, πού φο
βότανε μην κολλήσει τό παιδί της μεταλαβαίνοντας μέ τήν ίδια λαβίδα πού 
μεταλαβαίνει ό κόσμος δλος ! Αξιωματικός τού στρατού μας ήθελε κάποτε

"Ο ρ γ α ν α . Λ ύ ρ ες  κ α ί τύ μ π α να
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νά έχει κάί)ε στρατιώτης δικό του κουταλάκι για την Κοινωνία των Άχράν- : 
των Μυστηρίων ! Ή  περιτομή καί ή κάθε θρησκευτική ενέργεια, ή μετά
ληψη, τό βάπτισμια, έχουν πίσω τους τήν πίστη, έχουν απέναντι τους μια κα
ταπληκτική δύναμη, μια δύναμη υπερκόσμια, τήν πίστη και τήν ψυχική συγ
κατάθεση χιλιάδων ανθρώπων επάνω σ’ δλη τή.γή, μια ζωή χιλιάδων ετών 
πίσω τους. Δεν ακόυσα ποτέ πώς έκρύωσε στήν κολυμπήθρα ένα παιδί, οΰτε 
πώς έκόλλησέ ποτέ ένας πιστός από τή λαβίδα. Ό  ιερέας τής Σπιναλόγκας 
δεν κινδυνεύει από λέπρα, μεταλαβαίνοντας από τό ίδιο ποτήρι, οπού βουτά 
τή λαβίδα για τους δυστυχισμένους τούς πιστούς. ’Ασφαλώς ούτε και κανένα 
παιδί θα πλήρωσε τήν περιτομή του μέ αρρώστια ή μέ μεγαλύτερο κίνδυνο. 
Ούτε οι παγκόσμιες κυρίες, ούτε οΐ μητέρες μέ τό χαϊδεμένο τους, ούτε ο αξιω
ματικός πού νιαζόταν τούς οπλίτες του, ούτε καί οΐ αστυνομικοί μας πού φο-

:βόταν τή φωτιά για τά εφετινά ’Αναστενάριαr 
συλλογίστηκαν τον παράγοντα αυτόν, πού ανε
ξερεύνητος καί ανεξιχνίαστος ακόμα, αλλά πάντα 
του αληθινός καί κραταιότατος οπλίζει το σώμα 
τού ανθρώπου μέ δύναμη σχεδόν μαγική.

«”Αν εΐναι θλιβερός οιωνός ή παγκόσμια εκ
δήλωση μιας κάποιας δυσπιστίας και φόβου γύ
ρω σέ θεσμούς αιώνων ολόκληρων, για μάς θά 
είναι καί εθνική ζημία ή άραίωση καί τό σβή
σιμο τοόν ’Αναστεναριών στή βόρεια Ελλάδα. 
Μιά ζημιά πού δέ θά μπορεί ν’ άντισηκωθή μέ 
τίποτε, ούτε μέ τήν παραχοόρη τής παράδοσης 
στα λαογραφικά άρχεια, ούτε μέ τή συνείδηση 
πώς έσοόσαμε από μιά ενδεχόμενη φωτιά μιά μι
κρή πλατεία. ’Ένα τσιγάρο, ενα μισοσβησμένο 

σπίρτο έκαψε πολλές φορές χιλιάδες δέντρα, μιά ή φουνάρα τής Λαμπρής μέ 
τις φλόγες της τις αληθινά «ούρανομήκεις» καί μέ τις σπίθες της πού πέ
φτουν σά βροχή, δεν έτσουρούφλισε ποτέ ούτε τό άγριο θυμαράκι πού φύ
τρωσε στοΰ ιερού τήν κόχη.

«’Άν είναι δμως θλιβερό πού δέν υπολογίσαμε τον ψυχικό παράγοντα 
πίσω από τ’ ’Αναστενάρια, καί τον εθνικό, τό πιο θλιβερό απ’ ολα είναι, άν 
κάπου έμειναν μονάχα τρεις αναστενάρηδες, δυο άντρες καί μιά γυναίκα !»

MflPIR ^MRPIQTOY

13. Πρώτη φορά εφέτος ήκουσα καί πρόσεξα τον άρχιαναστενάρη νά 
φωνάζη μιπαίνοντας στή φωτιά : «Στάχτη νά γένη, στάχτη νά γένη !» Ή  πα- 
ρόρμηση αυτή δίνει δύναμη στους αναστενάρηδες και τή νέα διάθεση νά τε
λείωση ή πυροβασία κανονικά μέ τήν ταπείνωση τής πυράς. ’Άν ή πυρά 
ήθελε μείνη ακόμη ζωντανή, τότε ή πυροβασία θεωρείται άποτυχημιένη καί

Χ ο ρ ό ς  ά π ο λ ύ σ ε ω ς
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παιδεύονται οΐ πυροβάτες, καί ή παίδευση 5έν τελειώνει, άν δεν άναφτή νέα 
πυρά, πού θά σβηστή καί θά γίνη στάχτη μέ τά πόδια των αναστενάρηδων. 
Τέτοια δυσκολία ειδαμιε στο Λαγκαδά στα 1953 *).

ΠΟΛ. ΠλΠΡίίΡίΣΤΟΔΟνΛΟΥ

Β' ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 15*55

Ή  έφετεινή μετάβασή μου στα ’Αναστενάρια (Μάϊος 1955) είχε τά φυ
σιολογικά γνωρίσματα καί τά αποτελέσματα, πού αναμένεται νά έχη κάθε δεύ
τερη αυτοπρόσωπη εμπειρία πάνω σέ ενα λατρευτικό έθιμο, πολύωρο σέ δι
άρκεια καί πολύμορφο σέ σύνθεση. Ή  πρώτη μου επίσκετρη έγινε πέρυσι και 
γι’ αυτήν δ αναγνώστης παραπέμπεται σέ δσα έγραψα τότε στο Άρχείον Θρα- 
κικού Θησαυρού * 2).

Στην πρώτη επίσκεψη δ παρατηρητής, δσο καί άν έχη προετοιμασθή, 
αισθάνεται σαν ξένος καί άρκεΐται νά παρακολουθή τον έντονο, αδιάκοπο 
καί διαρκώς νέο ρυθμό των πραγμάτων. Στή δεύτερη, ή έκπληξη τού νέου 
στοιχείου καί ή απασχόληση από τήν πολυμορφία στή ροή των φαινομένων 
έχει πια άτονήσει. Ό  ερευνητής εχει από πριν επισημάνει ποια σημεία δεν 
πρόσεξε πέρυσι, ή ποια θέλει εφέτος ιδιαίτερα νά παρακολούθηση. ’Απαλλα
γμένος από τήν έκπληξη τού καινούργιου καί οπλισμένος μέ τήν άπαιτούμενη 
ψυχραιμία ή καί τήν απάθεια, πού είναι επιζήμια στον απλόν επισκέπτη, 
πολύτιμη όμως στον ερευνητή, ελέγχει τήν ποικιλία των λεπτομερειών και 
τώρα μπορεί νά ΐδή προσεκτικώτερα δσα από πριν έχει αποφασίσει νά μή 
τού διαφύγουν.

1. Τά ’Αναστενάρια στην 'Αγία  'Ελένη Σ ερρώ ν: ’Εφέτος οΐ εφη
μερίδες, επί ήμερες πριν καί έως τις 21 Μαΐου, μετέδιδαν επίμονα τήν εί
δηση δτι τά ’Αναστενάρια δεν θά έπιτραπή νά γίνουν. Δικαιολογία άναφε- 
ρόταν, δτι ή ’Αστυνομία, αίφνιδιασμένή από τήν περυσινή ανθρωποθάλασσα 
δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών, δεν αναλάμβανε τήν ευθύνη νά τηρήση τήν 
τάξη, διότι ο χώρος, οπού συνηθίζεται νά γίνεται ή πυροβασία, δεν ήταν αρ
κετός, άρα δεν ήταν κατάλληλος. Πρέπει νά σημειθ)θή δτι μόνο ή πυροβασία, 
δηλ. τό πέρασμα μέ γυμνά πόδια πάνω στ’ αναμμένα κάρβουνα, είναι εκείνο 
πού φουντώνει τήν περιέργεια καί προσελκύει τά πλήθη. Γ'Οσο γιά ολα τά 
άλλα σημεία τής τελετής, αυτά θά μπορούσε νά γίνουν ελεύθερα.

1 } Τ ’ α ν α σ τ ε ν ά ρ ια  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν  ε φ έ τ ο ς  ε ξ  ’ Α μ ε ρ ικ ή ς  π ερ ιη γ η τές  επ ίτη δες 
έ λ θ ό ν τε ς  εις Λ α γ κ α δ ά ν . (Β λ. π ε ρ ιγ ρ α φ ή ν  τοπ ικ ή ς  έ φ η μ ερ ίδ ο ς  «Φ ω ν ή  τοΰ  Λ α γ κ α δ ά »  
19 Ι ο υ ν ίο υ  1955 καί τήν  τέλεση  τή ς  π υ ρ ο β α σ ία ς  σ. 1).

2) Τ ά  ’Α ν α σ τ ε ν ά ρ ια  : Ή  μ ου σικ ή , τό  « έ γ κ ά λ ε σ μ α » , ό χ ο ρ ό ς , ’ Αρχ. Θ ρ «κ , Θηβ. 
19 (1954) 3 1 6 — 326.
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Οΐ ενδοιασμοί τής ^Αστυνομίας, ως προς χό χώρο οπού άπδ χρόνια γίνε* 
ται ή πυροβασία στην 'Αγία 'Ελένη, ησαν άβάσιμοι.Ό χώρος είναι κατάλλη- 
λος, καί, όπως αποδείχθηκε, προσεκτική διπλή περίφράξη μέ σχοινιά καί πασ
σάλους τοΰ κυρίως χώρου τής πυράς, μαζί μέ αντίστοιχη δημιουργία μεγά
λου κύκλου για τούς θεατές, επιτρέπει τήν άνετη παρακολούθηση τοΰ εθίμου 
από αρκετές χιλιάδες κόσμου.

’Αποτέλεσμα τών φημών ήταν νά έρθη εφέτος στήν ‘Αγία 'Ελένη λιγώ* 
τερος κόσμος, καί έτσι τά ’Αναστενάρια νά γίνουν μέ. συνθήκες ιδεώδεις για 
επιστημονική παρακολούθηση. Αντίθετα μέ τά γραφόμενα τις προηγουμε· 
νες μέρες, ή Αστυνομία Σερρών ρύθμισε όλα μέ υποδειγματική τάξη, καί 
επίσης φρόντισε καί διευκόλυνε σέ μέγιστο βαθμό τό έργο όλων τών επιστη
μόνων επισκεπτών, Ελλήνων καί ξένων.

*Η επίσκεψή μας στήν 'Αγία Ελένη Σερρών (20 και 21 Μαΐου) ειχεν 
έτσι ουσιαστικά όφέλ,η. ΟΪ γνώριμες τελετές τοΰ χοροϋ, τής θυσίας, τοΰ αγια
σμού στο «άγιασμα», τής πομπής τών εικόνων, έγιναν κανονικά.'Η πυροβα
σία κράτησε περίπου μισή ώρα, μέ κύριους εικονοφόρους πυροβάτες τούς 
έξης τρεις : Τον αρχιάναστενάρη Γιωργάκη Γιαβάση, πού μάλιστα σέ μια 
διαδρομή στη φωτιά πάτησε σέ μέρος πού υπήρχαν ακόμη ζωηρές φλύγες, 
τον Γιώργη Βλάσκο καί τήν αποφασιστική σέ τολμηρά πυροβαδίσμαια Κυ- 
ριακούλα Χαρατσή. 2

2. Ανάμειξη τοϋ 1Αλβανικόν πολέμου καI προφητικοί λόγοι τών 
«έν&Όνσιώνζων» : ’Από τις διάφορες σημειώσεις, πού κράτησα σχήν 'Αγία 
Ελένη Σερρών, αναφέρω μιά περίπτωση, τήν εξής : Κατά τή διάρκεια τοΰ 
έκστασιακοϋ χοροΰ μέσα στο «κονάκι», τόσο ιήν παραμονή {20 Μαΐου) όσο 
καί τό άπόγεμα τής γιορτής (21 Μαΐου), παρατήρησα εφέτος ότι δύο ηλι
κιωμένες Άναστενάρισσες, χορεύοντας καί κρατώντας στα χέρια τις εικόνες, 
άνάφεραν αρκετές φορές τήν Αλβανία, τον πόλεμο, τά παιδιά πού πολεμούν 
εκεί, τά χιονισμένα βουνά, τήν Ελλάδα πού ιθά νικήση και θά δοξασιή.,Τις 
στιγμές εκείνες οΐ δυο γυναίκες βρισκόντουσαν σέ απόλυτη έκσταση, καί οΐ 
φράσεις τους ήσαν σέ αρκετά σημεία ασυνάρτητες. ’ Επίσης μιλούσαν για τον 
πόλεμο τοΰ 1940 σά νά έπρόκειτο για πόλεμο πον ονμβαίνει οήμερα και που 
το τέλος τον είναι άδηλο. Παρ’ όλο πού ή τελική του έκβαση ήταν αβέβαιη, 
ωστόσο οΐ γυναίκες αυτές έπρόβλεπαν από τώρα τί θά γίνη στό μέλλον : ότι 
ή Ελλάδα γρήγορα θά νικήση εκεί πάνω στα χιονισμένα βουνά, γιατί ό "Α
γιος Κωσταντινος προστατεύει τό στρατό. Τό ΰφος τους ήταν αποφασιστικό 
καί ζύγωναν σέ μάς, πού καθόμαστε στον καναπέ πού βρίσκεται αριστερά 
στήν είσοδο στό κονάκι, ανακοινώνοντας τις προβλέψεις τους μέ πείσμα καί 
μέ χειρονομίες, σά νά τούς φαινόταν πώς αμφιβάλλαμε καί απαιτούσαν νά 
πάψη κάθε μας ενδοιασμός.

m
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Ή  πρόβλεψη του; γιά τή νίχηs πού τόσο κατηγορηματικά την ανακοί
νωναν οέ στιγμή πυύ δεν ειχειν επίγνωση τί λένε και σέ ποιους μιλούνε, μοΰ 
έφερνε στό νοΰ χΐς ανάλογες προφητικές ρήσεις της Δελφικής Πυθίας, η 
οποία τη στιγμή πού χρησμοδοτούσε βρισκόταν σέ παρόμοιον εκστασιασμό. 
“Από .εκείνες τις ασυνάρτητες φράσεις πού τυχαία τότε έλεγε, οϊ ΐερεΐς, πού 
τις πρόσεχαν και τις σημείωναν, έβγαναν το συμπέρασμα αν ή Πυθία προ
φήτευε νίκη ή ήττα.

Μοΰ θύμισαν επίσης και έναν .παράλληλο — ύποβολιμαΐον όμως για τή 
συγκεκριμένη κείνη περίσταση—προφητικό ρόλο πού, όπως μαρτυρεΐται από 
Βυζαντινούς ιστορικούς, είχαν βάλει μια φορά ιούς ’Αναστενάρηδες νά πραγ
ματοποιήσουν. Τότε, όπως προκύπτει από τή μαρτυρούμενη πολιτική έκμε̂  
τάλλευση τοΰ φαινομένου τούτου, οΐ γύρω θεατές συνήθιζαν νά προσέχουν 
τι ασυνάρτητους λόγους λένε τή στιγμή τοΰ «εν&ονοιιασμον» των οΐ ’Ανα
στενάρηδες, ποιά θέματα αναφέρουν και τι λένε γι’ αυτά. Θεωρούσαν τούς 
λόγους αυτούς σαν προφητείες, σάν τήν αλάνθαστη φωνή τού Θεού ή τοΰ το· 
μώ μενού 'Αγίου, όποιο κΓ άν είχεν αυτός όνομα, .’Απόλλων, Δημήτριος ή 
Κωνσταντίνος. Τή λαϊκή τούιη πίστη, πού από τούς "Ελληνες είχε μεταδοθή 
και στους άλλους γειτονικούς λαούς τοΰ Αίμου, θέλησαν νά τήν εκμεταλλεύ- 
θοΰν πολιτικά οΐ Βούλγαροι επαναστάτες Πέτρος και Άσάν, προσπαθώντας 
μ' αητόν τόν τρόπο νά ξεσηκώσουν κατά τών/Ελλήνων, μαζί μέ τούς Βουλ
γάρους, καί τούς Βλάχους : « Τών <3έ Μνσών άποστάντοον ώς εΐρηται καί 
κακά διαπραξαμένων Ρωμαίοις μέγιστα §ξεισιν δ βασιλεύς κατ’ αυτών. Αέ· 
γεται δε και δτι οι Βλάχοι άνεβάλλοντο την άπόστασιν πρότερον, εις ήν ήρέ- 
ϋτζον αΰτους δ Πέτρος καί ό *Ασάν, δειλαινόμενοι τφ μεγέδει τής πρά- 
ξεως, οι 0έ τής δειλίας τούτους άπάγοντες ενκτήριον άνεγείρονσιν οικον 
έ τι δνόματι Δη μητριόν του μεγαλομάρτυρας, εις ον πολλούς σνναϋροίσαν- 
τες δαιμονόληπτους, ονς 3Ασδ,ενάριά τινες όνομάζοναιν, 8πειϋ·ον τού- 
τονς λέγειν ένδονσιώντας, 6τι δ Θεός τον τών Βουλγάρων και τών Βλάχων 
γένους τήν έλεν&ερίαν ηϋδόκησε καί διά τούτο τόν μνροβλήτην μέγαν μάρ
τυρα Δημήτριον τήν Θεσσαλονικέων καταλιπόντα έλϋειν εις τήν τούτων 
βοήδειαν τάς μετά Ρωμαίων ένδιατριβάς καταλειψαντα». (Κων. Σάθιμ 
Μεσάίων. Βιβλιοθήκη τόμ. 7 σελ. 371) J).

Τό αυτό περιστατικό έχει διασώσει 1 2) καί 6 Νικήτας Χοονιάτης (Βασι
λεία 'Ισαακίου τού Αγγέλου, βιβλ. 1, παράγρ. 238 Β—C, έκδ. Βόννης σελ. 
485) : «Τής άε δειλίας ταύτης τους δμογενεϊς άπάγοντες οΐ ταυτόαιμοι εν- 
κτήριον έδείμαντο οίκον επ’ δνόματι Δημητρίον τοΰ καλλιμάρτνρος, εις δν 
πολλούς τών δαιμονόληπτων συνηδροικότες έξ έκάτέρον γένους... τοιάδε

1) Βλέπε Κ. Ά , Ρωμαΐον Άρχ. Θρακ. Θησ. 11 (1945) σελ. 25,
2) Β λέπ ε σ τή ν  ΐδ ια  μ ελέτη , 'Α ρ χ . Θ ρ α κ . Θ η σ . 11 (1945) σελ . 24.
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τούτοις &ν&ουσιώσιν νπετίύουν φύλέγγεσύλαι, ώς δ Θεός τον των Βουλ
γάρων και των Βλάχων γένους έλενϋερίαν ηνδόκησε και τον χρονίον ζυ
γόν έπένευοεν άπανχένισιν, ον χάριν και τον Χριοτομάρτυρα Δημήτριον 
άπολιπεΐν μεν την των Θεοσαλονικέων μητρόπολιν και νεών τον έκει καί 
τάς παράΓΡωμαίοις διατριβάς, ες δ1 αντονς. άφικέοϋ-αι ώς επαρήξοντα καί 
ονλλήπτορα τον έργον έσόμενον».

‘Η ανάμειξη τοΰ Αλβανικού πολέμου, τή στιγμή πού οΐ δυο ηλικιωμέ
νες Άναστενάρισσες ήσοίν «ένθΌναιώοαι», μέ παρακίνησε νά ζητήσω πε
ρισσότερες σχετικές πληροφορίες. "Εμαθα τότε ότι ο ΐ ’Αναστενάρηδες τής / Α 
γίας Ελένης Σερρών, όπως βρίσκονται σ’ένα χωριό μέ τά 80% των κατοίκων- 
νά τό αποτελούν πρόσφυγες από την Άνατ. Θράκη, και αφού μέ τή θαρ
ραλέα προστασία τής «Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών» τών ’Αθηνών μπο
ρούσαν προπολεμικά νά εκτελούν φανερά τά έθιμά τους, οργανώθηκαν σέ θί
ασο. Μέ τις προαιρετικές εισφορές τών συμπατριωτών τους έκαμαν Ιδιαίτερο 
ταμείο, γιά νά μπορούν άπ’ αυτό νά εξασφαλίζουν κάθε χρόνο έναν και δυο 
ταύρους γιά τή θυσία. Στο μεταξύ τό άποθεματικό τοΰ ταμείου τους είχε ση
μαντικά αύξηθή, καί είχαν τήν προοπτική νά χτίσουν εκκλησία κλπ.

"Οταν όμως κηρύχθηκεν ο ’Αλβανικός πόλεμος, οΐ ’Αναστενάρηδες τής 
'Αγίας Ελένης έδειξαν σπουδαία πατριωτική στάση : α) Πρώτα-πρώτα, χά
ρισαν στην Κυβέρνηση δλα τά χρήματα τού ταμείου των, νά χρησιμοποιηθούν 
γιά τήν καλύτερη οργάνωση τού πολέμου. Πρόσφυγες από τήν Άνατ. Θράκη, 
είχαν πικρή πεΐρα ώς προς τό τί σημαίνει πόλεμος και δούλοι αδερφοί τής 
Βορ.Ηπείρου, β) Μέ βεβαίωσαν εξ άλλου δτι τότε, κατά τή διάρκεια του πο
λέμου, τό ιερό νταούλι τους δεν έπαυε κάθε τόσο νά χτυπάη μονάχο του. Ό  
αυτόματος, μεμονωμένος και υπόκωφος χτύπος τού νταουλιού, παρόμοιος σά 
νά πετάξης ενα χοντρό χαλίκι στο τεντωμένο δέρμα τοΰ τυμπάνου, —αυτόματος 
χτύπος πού συμβαίνει και τώρα 5 —6 φορές κάθε παραμονή τού Αγίου 
Κωνσταντίνου/ ,  πιθανώς από επίδραση τής σκέψης τών ίδιων Αναστενάρη
δων πάνω στ’ άψυχα, γιατί γίνεται ακριβώς τήν ίδια στιγμή πού σιωπηλοί 
καρτερούν τον ήχο τούτο και έντονα συλλογιούνται δτι πράγματι σέ λίγο 
θά συμβή,—σημαίνει τήν έλευση και τήν παρουσία τού προστάτη Αγίου.Ό 
“Αγιος λοιπόν, έλεγαν, δεν έλειπε τότε, αλλά ήταν παρών, βοηθώντας τον Ε λ
ληνισμό. 'Όλα αυτά είναι από ψυχολογική πλευρά πολύ παρόμοια μέ δσα δ 
Νικήτας Χων.ιάτης αναφέρει, δτι δηλ, δ μυροβλήτης άγιος Δημήτριος «κατέ- 
λιπε τήν Θεσσαλονικέων πόλιν» και ήρθε σέ βοήθεια τών επαναστατών, καί

1) Γ ι ά  π α ρ ό μ ο ιο υ ς  α υ τ ό μ α το υ ς  χ τύ π ου ς  τοΰ ν τα ου λ ιού  π ού  έγ ιν α ν  σ τ ις  π α ρ α μ ο 
νές τη ς γ ιο ρ τ ή ς  τοΰ  1953 κ α ί 1954  βλέπ ε δ σ α  γ ρ ά φ ο υ ν  ή κ. Ά . ’Α ν τ ω ν ιά δ ο υ  κ α ί ό  Π . 
Κ α β α κ ό π ο υ λ ο ς  (°Αρχ. Θρακ. Θηα. 19, 1954, σελ . 33 4  κ α ί 341). Τ ο ύ ς  χ τύ π ου ς α υ τού ς  
σ τ ις  20  Μ α ΐο υ  1954  καί 1955  α κ ό υ σ α  καί εγ ώ  ό ίδ ιο ς , ό π ω ς  καί δ λ ο ι  ο σ ο ι  ε ίχ αμ ε 
π ά ει έκει μ α ζί .
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αυτά σύμφωνα με τα δσα έλεγαν τά «'Αναστενάρια» ϊήν ώρα τοΰ εκστασια- 
σμού ίων. γ) Έτίση; τότε, τό 1940, κατά τήν έκσταση τοΰ χορού των, ανάφε- 
ραν διαρκώς την ’Αλβανία, τον πόλεμο,, τη νίκη πού θά κερδίση ή Ελλάδα.

Φαίνεται λοιπόν πιθανάκατο δτι δλα αυτά τά ισχυρά βιώματα τοΰ 1940, 
μέ την ευκαιρία τοΰ νέου «ενέλουσίασμοΰ», άπροσδόκητα ξανάρθαν εφέτος 
στο επίκεντρο της μνήμης τών δυο ηλικιωμένων γυναικών. Ή  έκσταση,—ο 
«ΗνϋΌνσιαομυς» τών.Βυζαντινών ιστορικών, — άπάλειψε τό χρονικο χάος τών 
δεκαπέντε ετών (1940 — 1955) καί εξίσωσε χρονικά τ'ις 5υό απομακρυσμένες 
εποχές. Συνέβη, δηλ. κατά τήν εφετεινή τους έκσταση νά ξεκινήσουν από τό 
μακρυνό υποσυνείδητο και νά επανεμφανιστούν δσα, μέ τό έντονο πατριω
τικό τους περιεχόμενο, συστηματικά κυριαρχούσαν στην ψυχή τους κατά τούς 
εκστασιασμούς τού 1940.Έ ξ άλλου, ή περίπτωση τών 5Αναστενάρηδων, σαν 
ένα νε.ώτερο έπιβίωμα αρχαϊκής λαϊκής μαντικής, μπορεί, νομίζω, νά μάς βοη- 
Οήση στην πληρέστερη κατανόηση τού τρόπου σχηματισμού τών προφητειών 
τής Π υθίας : 'Η  τυχαία ψυχολογική διαμόρφωση., πού κάθε φορά και από 
συμπιωματική προβολή διαφορετικών υποσυνείδητων συμπλεγμάτων, μπο
ρούσε νά κυρίαρχη πάνω στην ψυχή τής εκστασιασμένης Πύθιας; θά νομι- 
ζόταν και τότε δτι είναι παράλληλη διαμόρφωση καί, κατά συνέπεια, ή ανα
μενόμενη αντίστοιχη απάντηση στο έρώτημα, γιά τό οποίο κάθε φορά οι ιε
ρείς τών Δελφών έκαναν τή σχετική θυσία και ζητούσανε τό χρησμό τού Α 
πόλλωνος.

3. Τά ’Αναστενάρια στδ Λαγκαδά Θεσσαλονίκης : Στις 23 Μαΐου, 
νωρίς τό άπόγεμα, είχαμε φτάσει στο Λαγκαδά. Στις 21 είχαν σφάξει εκεί 
ένα μικρό «μπικάδι» (=ταύρο) και είχε γίνει ή πυροβασία, πού τήν παρα
κολούθησαν αρκετοί Αμερικανοί ιερωμένοι και μέλη θρησκευτικών τους συλ
λόγων. Κανείς από τούς κατοίκους τού Λαγκαδά καί Θεσσαλονίκης δεν φαν
ταζόταν δτι θά ξαναγίνη καί στις 23 ή πυροβασία, γιά τούτο καί έλειψαν, 
ευτυχώς, οΐ πολλοί καί οΐ περίεργοι. Οΐ μόνοι, πού ήσαν βέβαιοι δτι τή νύ
χτα εκείνη θά γίνη ή επανάληψη τού εθίμου τής πυροβασίας,— πού κατά τό 
τυπικό τή; δλης τελετής είναι ανάγκη πάσα νά έπαναληφθή καί κατά τήν 
τρίτη μέρα, οπότε ,καί γίνεται ή «απόδοση» τής αρχικής γιορτής, — ήμεθα 
εμείς οΐ 4 —5, καί τούτο επειδή από τή Θεσσαλονίκη είχαμε πάρει μαζί μας 
στο αυτοκίνητο τον άρχιαναστενάρη τού Λαγκαδά, τον συμπαθή ΓιώργηΈμ- 
μανουήλ, μαζί μέ τή γυναίκα του.

Ή  πυροβασία έγινε στο. μικρό χώρο πού είναι έξω από τό «κονάκι».Ό 
χώρος εκείνος είναι από αρκετά χρόνια δ καθορισμένος γιά τήν ΐέρή πυρά, 
πρέπει δμως νά δμολογηθή δτι δεν είναι πρόσφορος γιά δημόσια τελετή, 
διότι μόλις μπορεί, μέ συνωστισμό μάλιστα, νά χωρέση λίγες εκατοντάδες θεα
τών. Ωστόσο καί εδώ ή Αστυνομία κράτησε υποδειγματική τάξη, καί δ Δη-
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μος Λαγκαδά έλαβε έκτακτα μέτρα καί έγινε ένας άπλετος φωτισμός όλου τού 
εξω στο «κονάκι» χώρου, κατάλληλος για νά παρθή ή κινηματογραφική ται* 
νία πού γυρίσθηκε τότε στην 'Αγία Ελένη Σερρών και στο Λαγκαδά μέ τήν 
αδιάκοπη ηθική συμπαράσταση τής 'Εταιρείας Θρακικών Μελετών, και Ιδιαί
τερα του προέδρου της κ. ΓΙολυδ. Παπαχριστοδούλου.

*Η πυροβασία κράτησε 35 πρώτα λεπτά, από τις 11.παρά 20' έως τις 
11 και τέταρτο, τή νύχτα.’Ακατάπαυτα, ολην αυτή τήν ώρα, περνούσαν πάνω 
από τήν πυρά τρεις και εδώ (κατά σύμπτωση, διότι άλλοτε είναι περισσότε
ροι ή λιγώτεροι) πυροβάτες, 6 Γιώργης Εμμανουήλ, ο Σωτήρης Λιοΰρος και 
ή γυναίκα τού πρώτου Ειοήνη Εμμανουήλ.-Γύρω τους, όπως συνηθίζεται 
τήν τρίτη μέρα, οΐ άλλοι του θιάσου, καθώς και μερικοί από μάς τούς επι
σκέπτες πού πια έχομε γίνει οικείοι και μάς περιβάλλουν μέ εκτίμηση κα'ι φι
λία, σχηματίσαμε μεγάλο κύκλιο χορό, χορεύοντας «συρτόν» γύρα) από τήν 
πυρά και τούς πρωταγωνιστές, πού έπίμεναν, πατώντας τή φωτιά, νά τήν κά
νουν στάχτη. «Στάχτη νά γίνη», είχε προστάζει ό άρχιαναστενάρης, δταν κά
ποια στιγμή οί δυο άλλοι, έπειτα από πολνλά περάσματα πάνω στή φωτιά, 
θέλησαν νά πάρουν τό δρόμο τοΰ γυρισμού στο κονάκι.

4. Λατρευτική χρήοη ν* Ακριχικών τράγον δ ιών : Κατά τήν επίσκεψη 
στο Λαγκαδά σημείωσα αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Περιορίζομαι ν’ ανα
φέρω τά έξης, χαρακτηριστικά γιά τήν παρεμβολή Άκριτικών τραγουδιών 
μέσα στή χριστιανική τελετή, μιά παρεμβολή για τήν οποία πρώτη και εύ
κολη δικαιολογία είναι ή συμπτωματική ταύτιση τών ονομάτων τοΰ χριστιανι
κού 'Αγίου και τοΰ Άκριτικού ηρώα Κωσταντίνου καί, γιά τούτο, δ φυσιο
λογικός συμφυρμός τών δυο ξένων θεμάτων :

α) Γιά πολλήν ώρα μέσα στο ταπεινό και μισοφωτισμένο κονάκι τού 
Σωτ. Λιούρου γινόταν μέ μελωδία και χορό ή ψυχική προπαρασκευή τών 
’Αναστενάρηδων. Νταούλι δεν υπήρχε στο Λαγκαδά. ’Αλλά και ένας γέρος 
λυράρης, αρκετά αδέξιος, έλειπε έξω από τήν πόλη και άργησε περισσότερο 
από μιάμιση ώρα νά έρθη. Δεν υπήρχαν ούτε άλλοι επισκέπτες μέσα στο κο
νάκι. Είχα έτσι τή μοναδική, οσο καί σπάνια, ευκαιρία νά παρακολουθήσω 
τότε xui νά εξακριβώσω ποια τραγούδια έλεγαν χαμηλόφωνα τέσσερες πέντε 
μαζί γυναίκες, αντικαθιστώντας τό παίξιμο τής λύρας.

Σ 5 ολο τούτο τό διάστημα οι ’Αναστενάρηδες χόρευαν, χωρίς δμως ξε
σπάσματα, δείχνοντας μόνο θλιμμένη περίσκεψη και πόλλήν εύλάβεια προς 
τά εικονίσματα. Συχνά προχωρούσαν χορεύοντας προς τό εικονοστάσι, ή γιά 
νά τό θυμιάσουν μέ τό μικρό λιβανιστήρι, ή γιά νά επαναλάβουν εκεί νέες 
κατανυκτικές «μετάνοιες».

Τό τραγούδι, πού λεγόταν από μελαγχολικες φωνές, ή έλλειψη τοΰ βρον 
ιερού νταουλιού και τής επίμονης λύρας, οί πολλές λατρευτικές εκδηλώσεις

^  ΐ 4 ’Αναστενάρια
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μέσα σέ καθαρά χριστιανικό πλαίσιο, δλα καθιστούσαν τό περιβάλλον πιο 
υποβλητικό, και μου αποκάλυπταν μέ ποιόν περίπου τρόπο επί χρόνια κατόρ
θωνε νά διατηρήται κρυφά τό έθιμο, χωρίς τό βρόντο τοΰ νταουλιού, άλλα . 
μόνο μέ τό σιγανό τραγούδι ή τό παίξιμο λύρας, μέ κατάνυξη καί γονατι" 
σματα στο εικονοστάσι καί μέ χορούς εύλαβικοτίς. Σέ τέτοιες περιστάσεις κρυ
φής τελετής, ακολουθούσε κάποτε, προς τό τέλος, ή αναπόφευκτη άποκορύ* 
φωση τοΰ εκστασιασμού πού ζητούσε τήν εκτέλεση τού τελικού χρέους.Ήταν 
τούτο δ καθαρμός καί ή δίοδος «διά πυρός» (ή δοκιμασία τού διά πυρός Ιέ- 
ναι), πού τήν πραγματοποιούσαν μέ τό νά σκορπίζουν στο χωμάτινο δάπεδο 
τού κονακιού τ’ αναμμένα στο τζάκι κάρβουνα καί νά περνούν πατώντας πάνω 
τους, καθαίροντας έτσι τον εαυτό τους καί, συνεκδοχικά, τον κύκλο τών δι
κών τους, άνθροοπων καί ζοόων.

β) Πίταν μετά τά μεσάνυχτα τής’ 23 Μα'ιου, δταν ένα ευρύχωρο ταξί 
μάς ξανάφερνε από τό Λαγκαδά στή Θεσσαλονίκη. Είχαμε πάλι μαζί μας τον 
άρχιαναστενάρη Γιώργη Εμμανουήλ, γιατί έπρεπε νά έπιστρέψη γρήγορα 
στήν εργασία του. Κρατούσε διπλωμένη τήν εικόνα τών 'Αγίων, πού τήν 
έφερνε πάλι στο σπίτι του.

Σιωπούσαμεολοι διακριτικά, καθένας αφημένος στούς συλλογισμούς του.. 
Ξέραμε τι ψυχική δοκιμασία είχε περάσει-λίγο πριν δ συνταξιδιώτης μας καί 
προτιμήσαμε ν' άφήσωμε σ' αυτόν τήν πρωτοβουλία γιά κουβέντα ή σιωπή. 
5Έξω ή πεδιάδα τού Λαγκαδά φωτιζόταν από τό φως τού φεγγαριού, καί οί 
πελώριες λεύκες, στην έξοδο τής πόλης, έδειχναν σάν πελώρια μυθολογική 
φρουρά, παραταγμένη σ’ ολόκληρο χιλιόμετρο δεξιά κι αριστερά τού δρόμου-

Ό  Εμμανουήλ, ευχαριστημένος γιατί είχε μέ επιτυχία επιτελέσει όλο τό 
χρέος προς τον προστάτη του “Αγιο, στήν αρχή σιωπούσε, νωρίς όμως) 
ίσως συνεπαρμένος καί από τό τοπίο γύρω, άρχισε νά τραγουδάη ένα ΆκρΓ 
τικό τραγοιίδι, αργό και υποβλητικό : «Πά σέ πράσινο λειβάδι χάβονταν χριά 
παλληκάρια». "Ήταν τό ίδιο τραγούδι, μέ τό όποιο δ λυράρης στήν 'Αγια 
Ελένη στις 20 τού μηνός, τήν παραμονή τό άπόγεμα, είχεν αρχίσει νά τό 
τραγουδάη υποβλητικά, συνοδεύοντας το κατόπι μέ σιγανή υπόκρουση τής λυ* 
ρας του- Τόσο ή υποβλητική αρχή τής τελετής τότε, οσο καί ή ήρεμη λήξη 
της τώρα, ύστερα από 4 μέρες, άρχιζε καί έκλεινε μέ τό ίδιο τραγούδι, πού 
γιά τούτο πρέπει νά έχη ίδιάζουσα σημασία.

Περάσαμε τήν πεδιάδα τού Λαγκαδά, ανεβήκαμε στο Δερβένι, ζυγώσαμε 
προς τή Θεσσαλονίκη, καί μόλις τότε ό Εμμανουήλ είχε φτάσει στο τέλος 
τού αργού καί υποβλητικού τραγουδιού του. Μέ το τέ λος τοΰ τραγουδιού έσή- 
μαινε δτι τό εφετεινο «πανηγύρι του 'Αγίον» είχε τελειώσει πιά. Τό ένοιωσε 
πρώτος δ ίδιος ό Εμμανουήλ, γιά τούτο μιας εύχήθη κε «υγεία» καί «βοήθεια 
μας ή χάρη τού 'Αγίου». Κι5 εμείς, διακόπτοντας τή σκόπιμη σιωπή μας,.- 
τού ανταποδώσαμε τήν ευχή, λέγοντίς τ>υ «καί τού χρόνο υ» καί νάναι σιδε
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ρένι,ος μέ την πενταμελή οικογένεια του. Μέ συγκίνηση τότε ή γυναίκα του, 
παίρνοντας αφορμή από τήν ευχή που τοϋ είπαμε, μάς βέβαια)σε ότι ό Γιώρ- 
γης πριν χρόνια διαρκώς άρρωστοΰσε, και ότι, από τον καιρό που υπακούει 
στο θέλημα του “Αγιου Κωσταντίνου και «κάνει to αντέτι» (δηλ· τον λατρεύει 
μέ τήν πυροβασία), έφυγαν πια οι άρρώστειες και πώς, μ5 όλη του τή φτώ
χεια, αισθάνεται υγεία και ποτέ δεν άρροόστησε.

Θά ήταν μια μετά τά μεσάνυχτα, όταν αφήσαμε τον Εμμανουήλ στο 
σπίτι του. Μπήκε στήν αυλή κρατώντας ευλαβικά στα δυο χέρια του τήν ει
κόνα του σπιτιού του, τήν εικόνα του 'Αγίου πού τού εξασφαλίζει τήν «χ·ον· 
σέαν ΰγίειαν», όπως σωστά ο Πίνδαρος τήν ονομάζει γράφοντας στον άρρω
στο 'Ιέρωνα (Πν3, 3, 73). Μπορούσε νά έχουμε, κα'ι ασφαλώς έχουμε, ζωη-. 
ρές αντιρρήσεις ώς προς τον αρχαϊκό καί, προπαντός, τον παράδοξο τρόπο, 
μέ τον οποίο δ Εμμανουήλ και οι άλλοι ομοϊδεάτες του εκφράζουν τή χρι
στιανική τους πίστη· 'Ωστόσο, δεν είχαμε καμιάν αντίρρηση ότι δ άνθρω
πος πού λίγο πριν κατέβηκε από τό αυτοκίνητό μας, κρατώντας μέ τόσην εΰ- 
λάβεια τήν εικόνα, ήταν ένας άνθρωπος αληθινά θρησκευόμενος και άφοσιω' 
μένος, έστω μέ τον τρόπο του, στη χριστιανική πίστη. Μιά πίστη, άλλωστε» 
πού μπορεί και χωρεΐ εκατομμύρια διαφοροποιημένων μεταξύ τους πιστών 
και εκατοντάδες διαφορετικών μεταξύ τους δογμάτων και τύπων λατρείας.

5. 'Άλλες γενικές ζζαρατηρήΰείς : Γιά όσα πέρυσι έγραψα καί, κυ
ρίως, για τήν ουσιαστική μορφή τού «εγκαλέσματος» καί τού ρόλου τής μου
σικής καί τού. χορού ή, είχα εφέτος τήν ευκαιρία νά κάμω νέο έλεγχο καί νά 
διαπιστώσω μέ ευχαρίστηση ότι δεν έχω τίποτε νά τροποποιήσω από τή βα
σική θέση τών πορισμάτων εκείνων.

Ό  επισκέπτης επιστήμων, πού έχει από πριν μελετήσει προσεκτικά όσα, 
πληροφοριακά καί ερμηνευτικά, έχουν γραφή για τό θέμα, σχηματίζει τήν 
εξής περίπου πεποίθηση : α) 'Ότι αρκετά σημεία, μερικά μάλιστα ουσιώδη, 
έχουν ξεφύγει τήν προσοχή τών παλαιότερων πληροφοριοδοτών (Χουρμου- 
ζιάδη καί όλων τών άλλων).Επίσης, ότι οι παλαιότεροι σέ μερικές πληροφορίες 
τους έχουν πλανηθή. (Π. χ. φαίνεται ότι οΐ γύρω πανηγυριστές είχαν τό δι* 
καίωμα νά διασκεδάζουν, οΐ Αναστενάρηδες όμως ποτέ δεν μεθούσαν, ούτε 
καν έπιναν τις μέρες εκείνες κρασί), β) “Οτι αρκετά σημεία τής τελετής έχουν 
μέ τά χρόνια τροποποιηθή ή καί άτονήσει, αποτέλεσμα φυσικό καί αναπό
φευκτο μέσα στις νέες συνθήκες, τό ρυθμό τής εποχής καί τον πνευματικό 
καί ψυχικό κόσμο τοϋ καινούργιου περιβάλλοντος. 5Αξίζει κάποτε νά κάτση 
κανείς καί νά κάμη στατιστική καθορίζοντας ποια σημεία παρουσίασαν αν
τοχή, ποια έδειξαν αδυναμία καί χάθηκαν, καί ποια προσαρμόσθηκαν στή

1) *Αρχ, Θρακ, Θηο. 19 (1954) 316—326.
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via εποχή, πώς έγινε ή προσαρμογή και ποιο! οΐ λόγοι πού τήν προκάλεσαν. 
γ) 'Ότι τά πορίσματα της μελέτης του ακαδημαϊκού Κ. Ά . Ρωμαίου (διατη
ρούν πάντοτε τήν αξία τους. Παρ’ δλο πού οΐ πληροφοριοδότες του δεν ήσαν 
πάντοτε λεπτομερειακοί και ακριβείς, κα! παρ’ δλο πού ο ίδιος δεν είχε τήν 
ευκαιρία αυτοψίας τού εθίμου, όμως κατόρθωσε, χάρη στή δική του βαθειά 
γνώση τού αρχαίου θρησκευτικού κόσμου, νά δώση ερμηνείες πού θά παρα' 
μείνουν βασικές και ακριβείς, έστω καί άν θά μεσολαβήσουν μικρότερες τρο
ποποιήσεις.

Οΐ έφετεινές μου παρατηρήσεις, συμπληρωμένες μέ νεώτέρες από μια 
τρίτη μελλοντική επίσκεψη, (πού τιάρα φαίνεται περισσότερο απαραίτητη απ’ 
οσο πέρυσι φαινόταν ή έφετεινή), ελπίζω δτι θά μέ βοηθήσουν, εκτός τών 
άλλανν, και στα εξής δυο σημεία : α) Νά συμπληρώσω μιά μελέτη μέ θέμα 
της ποια είναι ή ουσιαστική σχέση 'Αναστεναριών κα! *Ακριτικού κύκλου, 
πού προκαλεΐ τήν παρουσία ώρισμένων 'Ακριτικών τραγουδιών. Τό θέμα 
τούτο, πού τό πρόσεξα ειδικά πέρυσι κα! τό συνέχισα εφέτος, ελπίζω νά δη- 
μοσιευτή γρήγορα, β) Νά γινη μιά γενική καταγραφή, σέ χρονική σειρά, τών 
διαφόρων σταδίων πού τό έθιμο τών “Αναστεναριών ακολουθεί στή σημερινή 
του μορφή, καί Ιδίως κατά τον τρόπο πού έκτελεΐται μεταπολεμικά στην 'Α 
γία 'Ελένη Σερρών.

Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ
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Γ  Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΩΝ

. . Ή  τελευταία ,,μου επίσκεψη, στην τέλεση τοϋ εθίμου, των ’Αναστενα
ριών της 'Αγίας Ελένης Σερρών, ήταν πλέον ενδιαφέρουσα από την προη
γούμενη. Κατά τά περυσινά Αναστενάρια κατέγραψα για πρώτη φορά, ξε
χωρίζοντας σκοπούς (χορούς) πού παίζουν τά όργανα κατά τη διάρκεια.τού 
5ρόμαυ, καί τούς χαρακτήρισα ανάλογα.

1. Ό  τρόπος παρασκευής καϊ ό ρόλος των οργάνων . ’ Ekeiv ο πού άξί-
■ει φέτος νά σημειωθή είναι ό τρόπος προπαρασκευής, μέχρις οτου τούς έλθη 
ιό έγκάλεσμα. Τό μέσον τής προπαρασκευής είναι ό χαρακτηριστικός σκοπός 
ιού τραγουδιού : ΓΙά σε πράσινο λιβάδι, που αποτελεί μια μελωδία καθιστή. 
Ό σκοπός του είναι αργός, μέ βαθύ πάθος καί ενεργεί καί διεγείρει σίγά* 
ϊιγά την ψυχική κατάσταση καί διάθεση των ’Αναστενάρηδων.

Καθισμένοι οϊ Αναστενάρηδες, σε μικρά σκαμνάκια ή χάμω στο πά
τωμα, στρωμένο από χειροποίητους σιτζαντέδες (χαλιά), είναι σκεπτικοί καί 
ταρακολουθοΰν μέ την σκέψη τους ιόν τραγουδιστή λυράρη, όταν τράγου- 
ία'ιντας παίζη συγχρόνως ιό άνω τραγούδι. "Οταν, σέ μια στιγμή, καί χω- 
)ίς καί οι ίδιοι νά τό καταλαβαίνουν, σηκώνονται ορμητικά, κατευθυ-

■ονται προς to εικονοστάσι, αρπάζουν τις άγιες εικόνες κι" αρχίζουν νά χο· 
>εύουν στον χορευτικό σκοπό τού τραγουδιού : Κάτω στον άγιο Θόδωρο στον 
ίγιο Κωνσταντίνο. Λύτη εδώ ή σκηνή ομοιάζει θά έλεγε κανείς πολύ μέ τά 
ύραΐα ελληνικά γλέντια, μέ τή διαφορά όμως ότι οί ’ Αναστενάρηδες δεν γλεν- 
ούν, ούτε πίνουν για νάυθουν στό κέφι, άλλ’ εκτελοΰν ένα θρησκευτικό κα- 
ίήκον προς τον προστάτη τους άγιο, ιόν άγιο Κωνσταντίνο. Εις τά ελληνικά 
'λέντια τό κέφι των συνδαιτυμόνων προπαρασκευάζεται μέ φαγοπότι καί
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τραπεζικά· όμορφα τραγούδια, πού τούς ενθουσιάζουν και τούς, εγείρουν την 
διάθεση για χορό. “Ετσι λοιπόν καί οί ’Αναστενάρηδες, χωρίς τό έθιμό τους 
νά θεωρηται γλέντι, αλλά θρησκευτικόν καθήκον, οδηγούνται σιγά-σιγά από 
τό καθηστικό τραγούδι, τού : ΤΙά σε πράσινο λιβάδι, στο ακράτητο εγκάλε- 
σμα, στο κέφι όπως θά ελέγαμε εάν επρόκειτο περί γλεντιοϋ. Ή  σκηνή τής 
διεγέρσεω; είναι χαρακτηριστική, γιατί ενω δ λυράρης τραγουδεΤ καί παίζει 
τό τραγούδι, ξάφνου πετιούνται όρθιοι οί παρευρισκόμενοι ’ Αναστενάρηδες 
καί χορεύουν.Ή όψη τους παίρνει τέτοια διάθεση θρησκευτική, πού καταν
τούν αγνώριστοι. Τήν παραγγελία τοΰ χορού δεν την δίνει κανείς, γιατί ο 
ίδιος δ όμιλος των μουσικών είναι μυημένος ποιο σκοπό θά παίξη. (Δηλαδή

0  l ^ w it a v t iv O j  e jj.i- .po ', Ka ia-jjpa if·,

τό χορευτικό σκοπό : δ ΚωσταντΧνος ό μικρός, πού προ παντός στήν αρχή 
τού έγκαλε'σματος είναι δραματικός και διεγερτικός).

Εκείνο πού Ιδιαίτερα επεχειρησα εφέτος νά εξακριβώσω είναι ποιο; δ 
ρόλος πού παίζουν ΐά δύο όργανα, τό νταούλι καί ή λύρα.'Ος δ5 εξηκρίβωσα 
εν σχέσει μέ τή λύρα, τό νταούλι είναι κυριώτερο. Μέ τον βροντερό του ήχο 
καί τά πολυποίκιλα ρυθμικά τεχνάσματα κατά τήν κρούση του από τον ντα- 
ουλιέρη, πού πρέπει νάναι αρκετά δεξιοτέχνης, θίγει ακόμα περισσότερο την 
ψυχική διάθεση των παρευρισκομένων αναστενάρηδων, πού τούς ξεσηκώνει 
κυριολεκτικά. Μπορώ νά πώ μάλιστα πώς τό νταούλι μοιάζει σαν τό κλα
ρίνο, πού τό καλλιτεχνικό παίξιμό του από τον λαϊκό κλαρινίστα ενθουσιάζει 
τόσο τό χορευτή, ώστε τον κάνει νά γορεύη χωρίς νά αισθάνεται κόπο, όπως 
αντίθετα τό κακό παίξιμο δύσκολα συγκινεΐ καί προτρέπει στο χορό. Έτσι
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oirtov συμβαίνει και- με το νταούλι.'Όσο ό νταουλιέρης τοϋ ομίλου των *Α· 
αστεναρηδων είναι τεχνίτης των άναστενάρικων ρυθμών, τόσο γρηγορώτερα 
ρχεται τό εγκάλεσμα στους ’Αναστενάρηδες και ό χορός μπορεί νά «ραία 
ρ̂ες, χωρίς νά φερνή κόπο *)■

Ό  λυράρης, είναι κι’ αυτός άξιος μουσικός, πού παίζει τούς Άναστε- 
άρικους σκοπούς. Ή  καλλιτεχνική όμως ίκανότης, όσων λυράρηδων και αν 
ικουσα, είναι πολύ φτώχειά συγκρινομένη μέ αυτήν των λυράρηδων τής 
ίρήτης ή άλλ.ων νησιών ώς καί των λυράρηδων τής Πόλης. Ή  λ,ύρα τών’Α- 
αστενάρηδων είναι ομοια με την Πολίτικη, χορδισμένη κατά μίαν πέμπτην 
αί μίαν τετάρτην (οέ, λά, ρέ). Οί λυράρηδες των’Αναστενάρηδων, χαράσουν 
άλεγα τό σκοπό, χοιρις νά ποικίλουν τον σκελετό τής μελωδίας. ’Αντίθετα 
μως, όταν τραγουδούν, είναι αρκετά εύστροφοι.

2- Ό  χορός τής άτιολναεαος τής εορτής. Κα,τά την τελευταία ήμερα 
οΰ εθίμου, πρωτού οί άγιες εικόνες γυριστούν και στο τελευταίο σπίτι,, (τού 
Αναστασίου Ρέκλου), κι3 ενώ βρίσκονται στο προ τελευταίο πού τούς τρα- 
εζώνουν, διότι έτσι τό'χουν τάξιμο, εξέρχονται στην πλατεία τού χωριού, 
που και τό σταυροδρόμι πού ανάβεται ή. φωτιά κι’ αρχίζουν ιό χορό.

Καθώς ή δλη πομπήδκατευθύνεται προς την πλατεία, τά όργανα παί* 
υν τον σκοπό τού αγίου Κωνσταντίνου, έν άντιθέσει μέ άλλες φορές πού 
ιτά την διάρκεια τού δρόμου, παίζουν τούς ειδικούς σκοπούς τού δρόμου, 
τάνοντας στην πλατεία, πιάνονται δλοι χέρι — χέρι και αρχίζουν τά χορό 1

1) Παρετήρησα οτι ό καλύτερος λυράρης παίζοντας τούς άναστενάρικους σκο* 
ύς μαζί μέ τον χειρότερο νταουλιέρη, έχει μικρότερα αποτελέσματα ώς προς τήν 
ίδραση τής μουσικής επί τής ψυχής των ’Αναστενάρηδων. Ένώ αντιθέτους, όταν 
ίζη ό καλύτερος νταουλιέρης μαζί μέ ένα μέτριο λυράρη, τά αποτελέσματα εΐναι 
) καλά καί οί αναστενάρηδες μέ περισσότερη διάθεση, θάλεγε κανείς, έπιτελοϋν 
σκοπό τους. Κι’ αυτό, γιατί ό βρόντος του νταουλιού καί τά δεξιοτεχνικά κρού- 
ατά του, ξεσηκώνουν πραγματικά ακόμη καί άνθρωπο τοΰ λαοΰ. ’Ίσως γιαυτό νά 
»ρήται καί ιερόν από τούς αναστενάρηδες καί γιαυτό τό θέτουν πάντοτε εις τό 
«ί.κι κάτωθι των εικόνων. .
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της άπολύσεως, τον συρτό, όπως τον λέγουν.Ό λυράρης εδώ δεν σταματά ιό 
σκοπό του αγίου Κωνσταντίνου, άλλα συνέχεια μέ δυο συνδετικά μέτρα μου
σικής πού δεν επαναλαμβάνονται για δεύτερη φορά, συνδέει τούς σκοπούς χοϋ 
άγιου Κωνσταντίνου καί του χορού της άπολύσεως.Έτσι χωρίς, νά φανή, δμ 
άλλαξε σκοπό, μεταφέρεται στο χορό τοΰ συρτοΰ. 'Γην αρχή του χοροϋ την 
κάνει ό άρχιαναστενάρης Γεώργιος Γιαβάσης. Κρατά στα χέρια του τον 
τσεβρέ, τό Ιερό μαντήλι των εικόνων, μαζί μέ τον δεύτερο χορευτή, όπως 
ακριβώς φαίνεται στην φωτογραφία. (Βλ. σ. 366).Ό  άρχιαναστενάρης προσ
φέρει κατά σειρά τή θέση του στους άλλους αναστενάρηδες καί αναστενάρια- 
σες.Ό χορός αυτός τής άπολύσεως, είναι αφάνταστα θεαματικός. Χορεύεται 
κυκλικά μέ τον εξής τρόπο : Ό  χορός περνά γύρω-γύρω σέ δλο τό άνοιγμα 
τής πλατείας, χωρίς περιορισμό, όσο μεγάλη καί άν είναι ή πλατεία. Είναι 
πραγματικά ωραίος, τόσον ώστε μόνο εκείνος πού θά εύτυχήοη νά τον χαρή 
παρών, μόνσν αυτός ήμπορει νά εκτίμηση την ομορφιά του.

WANT. ΚΑΒΑΚΟΤΤΟΥΛΟΣ

Λ 1 ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ

’Έχουν περάσει εννέα μήνες τώρα, από την εποχή πού ό φίλος μου κ. 
Π. ΙΊαπαχριστοδούλου, έπειτα από παράκλησίν μου, μου προσέφερε νά δια
βάσου ο,τι είχε δημοσιευθή στο Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί 
Γλωσσικού Θησαυρού σχετικόν μέ τά αναστενάρια. "Ο,τι εύρηκα μέσα στα 
ωραία εκείνα δημοσιεύματα—έκτος τού γεγονότος οτι μέ έγέμισαν από θαυ
μασμόν, πρώτον μέ τήν διαπίστωσιν οτι εκδηλώσεις λατρείας από 3 χιλιάδων 
ετών, περιεσιοθησαν διά μέσου των αιιόνων καί εισήχθησαν υπό νέαν μορ
φήν εις τήν χριστιανικήν θρησκείαν καί, έπειτα, διά τό τί μπορεί νά επιτελή 
ή βαθεΐα πίστις— μού εγέννησαν τήν σφοδράν επιθυμίαν νά κινηματογρα- 
ςρήσω τό έθιμον αυτό, δχι μόνον διά νά ικανοποιήσω μίαν ψυχικήν μου ευ- 
χαρίστησιν, επειδή ερασιτεχνικά ασχολούμαι μέ τήν έβδόμην τέχνην, άλλα 
διά νά-«ποτυποισω επάνω στήν κινηματογραφικήν ταινίαν όλες τις διαδοχι
κές εικόνες, πού μάς προσφέρει ή έκτέλεσις τού εθίμου, αυτό δέ διά νά τάς 
περισώσω, έπειτα από τον φόβον πού έννοίωσα από όσα έδιάβασα, μήπως 
τό θαυμαστόν αυτό έθιμον, βοηθούντος καί τού φυσιολογικού χαμού των προ
σόντων, περιπέση εις λήθην, έπειτα από τον διωγμόν πού ύφίσταται, διότι 
θεωρείται έθιμον ειδωλολατρικόν. 1

Μέ τήν επιθυμίαν μου αυτήν, τό πρωί τής 19ης Μαΐου. τρ. ,ε. εφθασα 
στην 'Αγίαν .'Ελένην, στο όμορφο και θαυμαστά πράσινο χωριό αυτό των 
Σερρών, καί εζήτησα νά έλθω εις επαφήν μέ τον άρχιαναστενάρην, τον κ. 
Γεώργιον Γιαβάσην. Μού έδειξαν τό σπίτι του, τό «Κονάκι»,, όπως τό λένε, 
καί δίαν έπήγα, είδα ένα ώμορφοκτισμένο χωριάτικο σπίτι, μέ τήν αυλή ταυ,
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5ν σταϋλο του, την άρτεσιανή του βρύσι, πού χάριζε αστείρευτοι τό νάμα 
ης, τον κήπον τον γεμάτον δπωροφόρα δένδρα καί τα μελίσσια του. Έξη* 
ησα στον Γιαβάσην πού με εδέχθη μέ όλες τις εκδηλώσεις τής πατροπαρά- 
Οτης θρακιώτικης φιλοξενίας μέσα στο δωμάτιο πού ήταν τό εικονοστάσι μέ 
δειες τΐς «ποδιές», ποιος ήταν ό σκοπός τής μεταβάσεώς μου και ϊ,δίως τον 
)ώτησα «αν Οά γίνουν τα ’Αναστενάρια», γιατί, καθώς είχα διαβάσει στις 
μημερίδες, ειχεν άπαγορευθή ή εκτέλεσίς των από την χωροφυλακή Σερρών, 
οποία είχε προθυμοποιηθή νά διευκολύνη τήν εκτέλεσι αυτού εις τό γήπε* 

3ν Σερρών και ούχΐ εις 'Αγίαν Ελένην, όπου λόγφ τής στενότητος τού χώ* 
3υ θά ύπεΐχεν εύθύνας διά τά πιθανά ατυχήματα εις τούς θεατάς. Μόλις 
χα διατυπώσει τά ερωτήματα μου και ή βαρεία φυσιογνωμία τού άρχιανά* 
:ενάρη έπήρε μιά εκφρασι πού εξωτερίκευε λύπη και πόνο μαζύ :

—Και τί ξέρουν αυτοί από τά αναστενάρια ; είπε. Τί ξέρουν αυτοί γιά 
t μπορούν νά απαγορεύουν και νά επιτρέπουν καί ακόμη περισσότερο νά 
ιίζουν πού θά έκτελεσθούν ; Περάσανε ίσως τά αναστενάρια γιά θέατρο καί 
ας γιά σαλτιμπάγκους ; Καΐ σεις ακόμα πού ερχόσαστε νά κάμετε φωτο- 
ιαφίες,-τί άλλο εκτός απ’ αυτό έκάματε γιά τά αναστενάρια ; Μήπως σάς 
νοιαξέ ποτέ άν οΐ «ΪΙαποΰδες» δεν στέκουν εδώ ;

Καί ό Γιαβάσης, ένας ανδρχο; παιδεμμένος στη ζωή του, κλαίει, χύνει 
ίρινα δάκρυα, τρέμει ολόκληρος, ερμάιον δυνατής ταραχής καί τά μάτια του 
:ρφώνονται στις άδειες ποδιές. Και τότε μόνον εννοιωσα ατι μέ τήν ερώ- 
σί μου άνέξεσα τήν αθεράπευτη και πάντα αΐμορροοΰσα πληγή των άνα* 
ενάρηδων. «Γιατί οϊ «παπούδες» δεν είναι στο κονάκι ; έρωτά μέ λυγμούς, 
οιός νόμος, θείος ή ανθρώπινος, είναι εκείνος πού απαγορεύει νά βρίσκων- 
ι οΐ εικόνες στο κονάκι ; Γιατί νά μην είναι στή θέσι πού αιώνες όλόκλη* 
υς είχανε ; Ποιος έκλεισε τούς «"Αγιους» καΐ τούς κρ.ατάει αιχμάλωτους 
ήν εκκλησία ;» Σταματάει γιά μιά στιγμή τό κλάμμα καΐ μένει σκεπτικός. 
!α πίκρα τώρα σταλάζει από τά χείλια του καΐ μέ εκφρασι πόνου άφάντα- 
)υ άφίνει ν’ ακουστή : «Καΐ στά χρόνια πού οΐ πατέρες μας ζούσανε σκλά- 
ί στο Κωστή, οΐ «"Αγιοι» ήταν ελεύθεροι, ανάμεσα στούς Τούρκους καΐ 
>ύς. Βούλγαρους. Καΐ τώρα πού ελευθερωθήκαμε ’ μείς σκλαβώθηκαν οΐ 
^γιοι». ΓΙού σκλαβώθηκαν:; Μέσα στα ελεύθερα χώματα τής Ελλάδας !»

Ή  ά'φιξις τού παλιού άρχιαναστενάρη, τού γέρω-Δρ αγούλη, μαζί μέ τον 
ό του καΐ τον αναστενάρη Σωτήρη Βλάσκο, μέ εβοήθησε νά βγω από 
δύσκολη θέσι πού βρισκόμουνα, μή ξέροντας τί νά πώ γιά νά. καθησυ- 
κο τον Γιαβάση. .Μιλήσαμε τότε δλοι γιά τις πιθανότητες πού υπήρχαν νά 
τρέψουν οΐ ’Αρχές τών Σερρών τήν εκτέλεσι τού εθίμου στην *Αγ. Ελένη 
μιλήσαμε μεγαλοφώνως, γιά νά μπόρεση νά μάς παρακολούθηση καΐ ο 

ω-Δρακούλης, πού λόγφ τή; εκ τής μεγάλης του ήλικίας κωφότητος, δεν 
; ήκουε,.’*0 γέρω-Δραγούλης είναι ήλικίας 95 ετών καΐ παραπονεΐται γιά
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διαρκείς βόμβους στα αυτιά.Άπό δλην αυτήν τήν συνομιλίαν έβγαλα το συμ. 
πέρασμα, ou τά αναστενάρια θά έγίνοντο δπωσδήποτε, έστω και άν οΐ ’Αρ
χές απαγόρευαν τήν εκτέλεσι των, θά έγίνοντο στήν αυλή τοΰ κονακιού νύ
χτα και έπρεπε νά γίνουν «γιά νά κάμουν οΐ αναστενάρηδες τό θέλημα τών 
'Αγίων και νά εξιλεωθούν άπέναντί των».

'Όταν τους άπεχαιρέτησα για νά επιστρέφω στάς Σέρρας, ό γέρω*Δρα· 
γούλης μοϋ εξέφρασε τή λύπη του, γιατί λόγφ τής κωφότηιός του δεν εΐχε 
μπορέσει νά παρακολούθηση οσα Ιδίως είχα ειπεΐ εγώ. Τοΰ άπήντησα τότε 
οτι θά τοΰ τά επαναλάμβαναν δ Γιαβάσης και ο γυιός του. «Και βέβαια θά 
μου τά ’ πούνε, απάντησε μ’ ένα χαμόγελο. ’ Αλλά θά τά έννοιωθα πιο καλά, 
γυιέ μου, δν τάκουα από τό στόμα σου, αν ακόυα τή φωνή σου. Αυτό θάχε 
τή χάρι πού μοϋ στερεί ή κουφαμάρα μου, γιατί δ τόνος τής φωνής σαν λ,έ- 
γωνται μερικά πράματα κΓ δταν δεν τόν κατέχεις, είναι κάτι πού τίποτα δεν 
τό αναπληρώνει...».

Ξαναγύρισα στην Άγια Ελένη τήν 2ΐην Μαίου. Παρακολούθησα ολην 
τήν έκτέλεσιν τοΰ εθίμου, τή θυσία τών αρνιών, τό χορό τοΰ άρχιαναστενάρη 
προ αυτής, τόν αγιασμό στήν ιερή πηγή τοΰ χωριού, στο Άγιασμα όπως τό 
λένε, και εκινηματογράφησα δλες τΐς φάσεις αυτού, ακριβώς όπως έξετυλί- 
χθησαν, χωρίς καμμίαν προπαρασκευήν ή πρρειδοποίησιν πώς θά εξετυλίσ- 
σοντο, δεν ξέρω δέ αν εννοιωσε τόσην αγωνίαν δσην εγώ, μέ τό διαρκές άνα* 
πάντητον έρώτημα,. τοΰ πότε θά γίνη ή πυροβασία και Ιδίως αν θά υπήρχε 
πιθανότης νά γίνη σε ώρα πού θά μπορούσε νά κινηματογραφηθή, γιατί 
στήν Αγίαν Ελένην υπήρχε μέν ηλεκτρικόν φώς, πού είχε δοθή διά πρώτην 
φοράν ιήν ημέραν εκείνην, άλλα έλειπαν τά μέσα τής χρησιμοποιήσεως τών 
προβολέων, πού είχα μαζύ μου, Ά ν  λοιπόν ή πυροβασία εγίνετο νύκτα, ή 
κινηματογράφησές της θά ήταν αδύνατος καί θά έπρεπε νά συμπληρωθούν 
ίσως μετά έν έτος δλες οΐ σκηνές, πού είχαν ληφθή πρίν. Άλλα καί ή πυρο~ 
βασία έγινε καί τήν Εκινηματογράφησα, έστω και αν αυτό έγινε μέ ορούς μό
λις ανεκτούς από άπόψεως φωτισμού.

Τήν μεθεπομένην, 23ην Μαΐου, εκινηματογράφησα τήν πυροβασίαν 
στον Λαγκαδά κατά τά μεσάνυχτα, υπό τό φώς τών προβολέων, παρ’ , ολες. 
τίς δυσκολίες ποικίλης φύσεως, χάρις στήν βοήθειαν τού Διευθυντού τής Η 
λεκτρικής Εταιρείας κ. Καρυοφύλλη, πού μου παρέσχε προθύμοις τά μέσα, 
τού υπομοιράρχου κ. Σταυροπούλου και τού νεαρού δημοσιογράφου τής 
«Φωνής τού Λαγκαδά» κ. Ευθυμίου Κούζου, καί δλα αυτά χάρις στήν ηθι
κήν συμπαράστασιν τού φίλου μου κ. Πολ. Παπαχριστοδούλου.

Καί ξαναγύρισα στήν Άγ.Ελένη καί στον Λαγκαδά μετά τρεις μήνες 
και επήρα συμπληρωματικές σκηνές τής ιδιωτικής ζωής τών αναστενάρηδων 
πού συνέλαβεν εξ άπίνης ό κινηματογραφικός φακός καί εγνώρ.ισα από κοντά 
τούς αναστενάρηδες σέ όίλλας ώρας ηρεμίας καί γαλήνης καί οχι στις στιγμές



: παραφοράς κατά τήν εκτέλεσιν του εθίμου, πού τούς παρουσίαζαν για 
θρώπους νευρωτικούς, διατελοΰντας υπό to κράιος μιας καταστάσεω; έξω· 
ενικής, έννοιωσα δέ πώς είναι ολοι χωρικοί απλοϊκοί, πιστοί δουλευιάρη- 
; τής γής, άνθρωποι άφουσιωμένοι στην οικογένεια τους, καλοί πατέρες και 
ζυγοί, πισιο'ι χριστιανοί, μέ μια λέξι, αυτό πού λέμε «άνθρωποι τοΰ Θεού».

“Έτσι, στήν 'Αγία Ελένη, είδα τον Γι.αβάση να μεταφέρη μέ τον αρα· 
ά του τά προϊόντα τοΰ κήπου του στάς Σέρρας διά νά τά πώληση στο πα· 
ή, τον Σωτήρη Βλάσκο νά καλλιεργή τον λαχανόκηπο του, νά περιποιή- 
ι τά γελάδια του καί έπειτα, ανάμεσα στούς δικούς του, νά χαίρεται τις 
ολαύσεις τοΰ πατέρα καί τοΰ παπποΰ, καί τήν Κυριακούλα Χαρατσή νά 
αίνη στον αργαλειό της ενα από εκείνα τά ωραία υφαντά, πού εθαύμασα' 
ντοΰ δπου έπήγα στην 'Αγία 'Ελένη. Καί στον Λαγκαδά εΐδα τήν παλαιάν 
:χστενάρισσ«ν Μαρούλαν Γιαννακοπούλου νά περιποιήιαι το εικονοστάσι 
; καινά άσχολήται στις δουλειές τοΰ σπιτιού, όπως μια όποιαδήποιε άλλη 
κοκυρά, είδα τον Γιώργη ’Εμμανουήλ στή Θεσσαλονίκη νά ξενοδουλεύη 
ίηρά για νά βγάλη τό ψωμί τής φαμίλιας του (έχει γυναίκα καί 4 παιδιά), 
ιιδή ή κτηματική τους περιουσία δεν είναι αρκετή γιά νά τούς θρέψη, καί 
α τήν Ειρήνη Εμμανουήλ, τή γυναίκα του, νά δουλεύη και αυτή στον 
ιπο τοΰ Λαγκαδά, σαν νά ήταν ψημμένος άνδρας, μέ ιόν κασμά στα χέ· 
ι, γιά νά βοηθήση τον άνδρα της. Καί είδα ακόμη τον Γιώργη Έμμα- 
)ήλ, έξω από τό φτωχικό του δωμάτιο στή Θεσσαλονίκη, νά έξηγή μέ άγ- 
ική απλότητα σέ δυο από τά παιδιά του, τήν ώρα πού ίιχε σχολάσει από 
δουλειά του, πώς νά περιποιούνται τά λουλούδια,.
Τούς ηΰρα, δπως είπα, ανθρώπους απλοϊκούς, όπως είναι απλοϊκοί καί 

ες άλλες χιλιάδες από τούς χωρικούς τής Ελλάδος. Ή  άπλοϊκότης αυτή 
> χαρακτήρων, πού διέκρινα εις δλους, καί ή άγαθότης τής ψυχής των, ή 
>σήλωσίς των στή μητέρα γή καί ή πατροπαράδοιη από χιλιετηρίδος. λα·* 
ία τους στούς "«παππούδες», μέ έκαμαν ακόμη περισσότερον νά θαυμάσω 
ξ ιδίας πλέον άντιλήψεως— τί μπορεί νά κάμη ή ακατάλυτη δημιουργική 
'αμι που κλείνει μέσα τον δ άν&ρωπος, σέ μιά λαν&άνουσα κατάστασι 
που τήν έΐδα νά εκδηλώνεται με Φαν μασιά αποτελέσματα, μέ τήν βα· 

ά πιοτί των αναστενάρηδων, στήν πυροβασία και στο φαινόμενο τής 
ιΐας κατ* αυτήν.

ί ΐ ” Αναστενάρια

Π. Ε. ΣΕΓΛ1ΤΕΑΣ
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1 . — Δημοσιεύματα Έ ταιρ. Θράκ. Μελετών. Οί εκδόσεις τής Έταιρ.
Θρ. Μελετών και ή δωρεάν διανομή των δημοσιευμάτων εξακολουθεί. Κατά 
τό 1955 έξεδόθησαν τά έξης : ΤΙασγαλινά διηγήματα, ΙΙολυδ. ΙΊαπαχριστο- 
δούλου, Τό βρακικό τραγούδι βυζαντινό τροπάρι, τοΰ ίδιου, Τάναστενάρια 
τοΰ 1954, Μελέτη περί τον βίου τον Οικονμεν. Πατριάρχον Διονυσίου Α', 
Τάσου Γριτσοπούλου, *ΕκκλησιαστικαΙ επαρχίαι Θράκ^ς,Άρχιμ. Ν. Βαφεί- 
6ου, ΟΙ Γραικομάνοι, Δ. Γ. Βογαζλή,'ίΖ παιδεία εν Διδνμοτείχφ κατά τήν 
τουρκοκρατίαν, Γρ. Ευθυμίου. Τά δημοσιεύματα αυτά καθ’ έκαστον καί όμα- 
δικώς άποσκοποΰν εις τήν διαφώτισιν τοΰ θρακικοΰ καί όλου τοΰ ελληνικού 
λαού εις τά θρακικά, ιστορικά καί λαογραφικά προβλήματα καί ζητήματα. 
"Αλλα των δημοσιευμάτων έχουν μορφήν καθαρώς επιστημονικήν, άλλα εκ
λαϊκευτικήν. Τά Πασχαλινά διηγήματα είναι έργον λογοτεχνικόν μέν, αλλά 
συγχρόνως καί ιστορικόν. Είναι μια ζωντανή άπεικόνισις προσώπων καί 
πραγμάτων τής ζωής τής χαμένης Θράκης. 'Επαγωγά διηγήματα, πού άνα- 
ζωντανεύουν τό παρελθόν καί δημιουργούν εις τήν ψυχήν τοΰ αναγνώστου 
τό νοσταλγικόν παρελθόν. Διαβαζόμενα προκαλοΰν δάκρυα καί πόνον ψυχής 
καί έτι πλέον, τήν νοσταλγίαν μιας εποχής, που έχάθηκε καί έσβησε ϊσως διά 
παντός. Καί οι Θράκες πρέπει κάποτε νά κλαΐνε τήν χαμένη Πατρίδα. Τά λογο
τεχνικά χαρίσματα τοΰ συγγραφέως. είναι ή παραστατικότης, ή δυνατή κιέκ- 
φραστική γλώσσα και ή ακένωτος πηγή τής θρακικης ζωής. Ή  μελέτη #ρα* 
κικό τραγούδι βυζαντινό τροσιάρι είναι μιά δουλειά πού χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή γιά to θέμα της τό πρωτότυπον, ότι ιό θρακικό τραγούδι έχει μεγάλην 
έπίδρασιν τής βυζαντινής μελωδίας καί τάνάπαλιν.Ό αναγνώστης βρίσκει στή 
μελέτη τούς επεξηγηματικούς λόγους τής αλληλεπιδράσεως τών μελωδιών τοΰ 
λαοΰ καί τών βυζαντινών τροπαρίων καί κείμενα αντίστοιχα μουσικά πού κα
ταδείχνουν τήν αλήθεια τών λεγομένων. Είναι θέμα πού αργά γρήγορα- θά τό 
καταπιασθοΰν οί μουσικολόγοι, όπως έκαμε ήδη ο Σ. Περιστέρης τοΰ Λαο
γραφ. ’Αρχείου ’Ακαδημίας, κινούμενος από ενα Ποντιακό τραγούδι. Τούτο 
τό θέμα έδόθη ως διάλεξις, καί συνωδεύτηκε από τή χορωδία θρακικών με
λωδιών, πού τραγούδησε τραγούδια Θρακικά κεψαλε βυζαντινά τροπάρια. 
Τάναστενάρια τοϋ 1 9 5 4  είναι εργασία πού δπέρρευσεν από ιή συνεργασία 
τοΰ ΙΙαπαχριστοδούλου Π.,Ρωμαίου Κ., Καβακοπούλου Π., κ. Χατζήνικολάου 

■ "Αννας καί τοΰ V i o l l o n  G . , πού παρηκολούθησαν τά αναστενάρια καί έκα
στος κατέθεσε'τά. στοιχεία τών παρατηρήσεών του εί; τήν ακτίνα τής είδικό- 
τητός του. Ούτω τό έργον είναι μιά προσπάθεια ομαδικής συνεργασίας πού 
άπεφερε καρπούς, καλούς. Τό έργον περικοσμεΐται μέ ωραίες εικόνες, πού 
προσδίδουν σιό δημοσίευμα ζωντανή εικόνα, τών τελούμενων καί δρωμένων, 
Μέ τά δημοσιεύματα των γιά τάναστενάρια ή περιγραφή τοΰ εθίμου συνετε-



.έσθη, ή προσπάθεια της ερμηνείας των έπροχώρησε και το εθιμον εστε- 
φώθη εις τήν συνείδησιν ταΰ λαοΰ και των επιστημόνων. 'Η μελέτη περί τον 
Uov τον ϊΐατριάρχου Διονυσίου Α ' είναι αξιόλογη και από επιστημονικής 
:αι από συγγραφικής άπόψεως. Ό  κ. Τ. Γριτσόπουλος, που μετά δημοσιευ* 
ιαιά του έκέρδισε την ύπόληψιν τοΰ ερευνητοΰ τής εκκλησιαστικής ιστορίας 
οΰ έθνους, εΐργάσθη νά δώση δλα τά στοιχεία τής ζωής και τοΰ έργου τοΰ 
Διονυσίου Α% έπισυνάψας δέ καί την ακολουθίαν τοΰ άγιασθέντος Πατριάρ- 
;ου, μάς εδωκε ένα εργον άξιόλογον και διά την ερευνάν του καί διά την 
ίλην του καί τά επιστημονικά του συμπεράσματα καί την συγγραφικήν ϊκα- 
ότητα. At έκκλησιαοτικαϊ έπαρχίαι τής Θράκης είναι τό τέλος τής έργα- 
μας τοΰ’Αρχ,Ν. Βαφείδου επί τοΰ φακέλλου 434 τής Βιβλιοθήκης τής Βου
ής. Πρόκειται περί τής επαρχίας Άδριανουπόλεως, τής όποιας παρέχει εικόνα 
κπαιδευτικήν καί εκκλησιαστικήν κατά τον ΙΘ' αιώνα. Οΰτω συνεπληρώθη 
I εκτΰπωσις τοΰ περιεχομένου—πολυτιμότατου—των φακέλλων, πού κατά- 
εινται εις την Βιβλιοθήκην τής Βουλής, άφοΰ ώμίλησαν c u t o l  «φωνήν άφιέν- 
ες» διά τοΰ ’Αρχείου Θράκης δια τήν ιστορίαν καί τον επιστημονικόν κό- 
μον, πού καταγίνεται μέ τήν εθνολογίαν παρωχημένων εποχών, άλλα οχι 
αί πολύ απομακρυσμένων. ΟΙ Γραικομάνοι τοΰ Δ. Βογαζλή είναι μια έργα* 
ία πολύ καλή καί εκλαϊκευτική. Γράφηκε άπό άνδρα, πού γνωρίζει τά πρά·. 
ματα καλά. Τά γεγονότα βέβαια είναι γνωστά, αλλά ό τρόπος τής συναρμο- 
ογίσεαις του ΰλικοΰ καί τών συμπερασμάτων είναι ειλικρινής, τίμιος καί 
παγωγός. Ή  αφέλεια τής άφηγήσεως καί ή έγκατάμιξις προσωπικών γνω- 
ών μέ τά γεγονότα, είναι ένίσχυσις τής ειλικρίνειας τοΰ συγγραφέως νά'εΐπή 
αι μόνην τήν αλήθειαν/.# παιδεία εν Διδυμοτείχφ κατά τήν τονρκοκρα- 
ίαν τοΰ Γρ. Ευθυμίου, είναι αρχειακή μελέτη εκ τών κωδίκων τής μητρο- 
όλεως Διδυμοτείχου. Είναι άπό τις καλύτερες όμοιες εργασίες, γιατί στηρί* 
ϊται σέ κείμενα, αποφάσεις καί έγγραφα των κωδίκων Διδυμοτείχου, πού 
Εχε τήν ευτυχή έμπνευσιν νά μελετήση ό κ. Γρ. Ευθυμίου. Τέτοιες εργασίες 
όνον ο μακ.Μ /Αποστολίδης έκαμε μελετήσας τούς κώδικες τής μητρ. Φιλιπ- 
ουπόλεως καί τούς κώδικες τών εσναςρίων τών άμπατζήδων κάΐ τεκτόνων 
ύτής. ’Ήδη μέ τήν δημοσίευαιν καί τών εύρεθέντων νεωτέρων κωδίκων Ά -  
ριανουπόλεως καί καταγραφήν τοΰ περιεχομένου των, ο κ. Γρ. Ευθυμίου 
χμβάνει θέσιν ερευνητοΰ εις ο,τι αφορά τήν ιστορίαν τοΰ τουρκοκρατούμενου 
ϊλληνισμοΰ μετά τήν άλωσιν.

π. π.
.—Γεωργίου Οίκονόμου Είρ, Βαρούχα—Χριστοδουλοπαύλον Νομισμα

τική Συλλογή Άναστ. Κ. Π. Σταμουλη Άθήναι 1955.
Είναι κατάλογος αρχαίων ελληνικών νομισμάτων. Τό μεγαλΰτερον τμήμα, 

ού εχάρησε εϊς to Έθν. Νομισματικόν μουσεΐον τό 1924, ή οικογένεια “Αν. 
ΐαμούλη. Ή  συλλογή έχει καταρτισθή άπό ιό. 1875— 1922 εις Σηλυβρίαν
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καί περιέχει 98 βυζαντινά νομίσματα, μολυβδόβουλλα, 37 μολυβδίνους σφρα
γίδα;, 13 βαβμία και διάφορα μικρά αντικείμενα. Τοΰ έργου προτάσσεται 
δισέλιδος πρό?νθγος της κ. Ειρ. Βαρούχα. Τό εργον είναι σπουδαΐον και ή 
συλλογή αξιόλογος. Διότι έχει καταρτισθή εις τήν Προποντίδα, και διότι πε
ριέχει ανέκδοτα ή σπάνια ή νέας παραλλάγά; γνωστών νομισμάτων. Τό εύ- 
τύχημα είναι on διά τής συνεργασίας τοΰ μακαρ. Γ. Οικονόμου και κ, Είρ. 
Βαρουχα καί τήν γέννα ιοδιορίαν τοΰ Μιλτ. Σταμουλη, απέκτησα μεν ένα εργον 
πού τιμά τήν επιστήμην, αλλά και τήν Θράκην, ιδιαιτέρως διά τούς βυζαντι
νούς θησαυρού: πού περικλείει. Τό εργον έξετυπτόθη μέ φιλοκαλίαν καί περι
λαμβάνει έ.ν τελεί πίνακα τών δωρηθέντων.

Β.'Ο 23ος τόμος τών Θρακ4«<Βν.Έχυκλοφόρησεν επί τέλους ό διαφη
μιζόμενος τόμος τών Θρακικών μέ 13 τυπογρ. φύλλα καί μελέτην περί τής Εκ
κλησίας 'Ηράκλειας τοΰ Εύλ. Κουρίλα καί ‘ίσιος ούδέν άλλο άΕιον προσοχής. 
'Η 'Εταιρεία Θρακικών Μελετών όμως έξετύπωσε έως τώρα 46 δημοσιεύματα 
καί τά έμοίρασε κατά χιλιάδας δωρεάν προς τον λαόν τής Θράκης, και τούς 
άλλους 'Έλληνας.Ύπε βοήθησε τήν εκτύπωσιν τοΰ 1Θ' καί Κ'τόμου τοΰ "Αρ
χείου Θράκης μέ εξαίρετον υλικόν καί 50 τυπογραφικά φύλλα καί δημοσιεύ
ματα, πού άληΒώς εξυπηρετούν τήν έρευναν τής ιστορίας καί λαογραφίας τής 
Θράκης. Εις καλλιτεχνικήν έκδοσιν ετοίμασε τήν μεγάλην συλλογήν τών Θρακ. 
μιελωδιών διά συνεργείου, τής οποίας δημοσιεύεται τό Ιον μέρος. Τ.Ιροωϋ'βϊ 
τήν συλλογήν ιστορικού υλικού άπό τον ίδιον τον Θρακικόν λαόν διά τά σύγ
χρονα γεγονότα τοΰ 191.0 — 1950.'Εκδίδει προσεχώς άξιόλογον συλλογήν δη
μοτικών φσμάτων καί παραμυθιών υπομνηματισμένων έπιστημονικώς, διά 
νά καταδειχθη ή λογοτεχνική αξία τών πνευματικών προϊόντων τοΰ Θρα* 
κικοΰ λαο ο. * Εκπέμπει ομιλίας καί τραγούδια χάριν τών Θρακών άπό τοΰ 
Ραδιοφ. σταθμού Κομοτινής-Άθηνών-Θεσσαλον ίκης.’Ήδη ετοίμασε προς έκ· 
δοσιν σειράν ομιλιών ιστορικών, λαογραφικών, καί λογοτεχνικών, πού εκπέμ* 
πονται διά τών Ραδιοφ σταθμών Επιχειρεί άνασχαφά; εις Θράκην.Άπεκά- 
λυψε τούς χαμένους Κώδικας Άδρ)λεως κ. λ. π. Χωρίς νάπαριθμήσωμεν καί 
τήν άλλην εργασίαν τής 'Εταιρείας λέγομεν:—Τί έχρειάζετο ολη αύιή ή προ= 
σπάάεια τοΰ Θρακ. Κέντρου μέ τό φτωχόν επιτελεΐόν του ;
4 . Δελτίον Λεσβιακά. Παν. Νικήτα : Τό λεσβιακό μηνολόγιο. Μυτιλήνη 

1953. Τόμ. Α' τεΰχ. Α',
Είναι μιά εργασία λαογραφική πολλής αξίας, δμοιες τής οποίας δεν 

■υπάρχουν άλλες στο λαογραφικό μας θησαυρό. *0 μακ. Χουρμουζιάδης, δι
δάσκαλος στις Δελιώνες Άν. Θράκης, έχει συνθέσει τό Καλαντάρι, πού όμως 
υπολείπεται άπό τό Λεσβιακό. Τά κείμενα τά συνοδεύουν καί τραγούδια σέ 
βυζαντινή'κιεύρωπαϊκή παρασημαντική, πού συμπληρώνουν τήν εργασία τοΰ 
λαογράφου ΓΙαν. Νικήτα, πού άναδείχνετσι αξιόλογος παράγων στη Λεσβιακή 
λαογραφία. π. Τί,

25
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Τα &ηαντα τον Γεωργίου Β ι ζ υ η ν ο ΰ Επιμέλεια δ)δος Κ. Μαμώνη, 
Θραχιώτισσας δ, φ. (εκδοτικός οίκος «Βίβλος»),
Στη σειρά των εκδόσεων νεοελλήνων συγγραφέων, πού άνέλαβε ο έκδο- 

ος οικος «Βίβλος», συμπληρώθηκε τελευταία, ή εις εβδομαδιαία φυλλά· 
έκδοσις των λογοτεχνικών απάντων τοΰ Γ. Βιζυηνοΰ. Στην έκδοσι αυτή 

'■> είναι ή άρτιώτερη και ή πληρέστερη απ’ δλες τις προηγούμενες εκδόσεις 
' έργων τοΰ Βιζυηνοΰ, συμμαζεύεται ολόκληρο τό καθαρά λογοτεχνικό, 
ητικό και διηγηματογραφικό έργο τοΰ μεγάλου Θρακιώτη, οσο φυσικά 
; μέχρι τώρα τό φως τής δημοσιότητας. 'Η δις Κ. Μαμοΰνη, πού άνέλαβε 
επιμέλεια τής έκδόσεως αυτής, εΐχε Vs αντιμετώπιση δυο σοβαρώτατες 

κολίες στην εργασία της : σ) Το τραγικό σκόρπισμα αύταϋ τοΰ τυπωμέ· 
έργου τοΰ Βιζυηνοΰ, προ πάντων τοΰ ποιητικού, σέ εκδόσεις σπάνιες, 

εΰρετες, σέ παλιά καί σπάνια έντυπα τής εποχής και β) την ατέλεια των 
ηγουμένων εκδόσεων Φέξη και Σιδέρη, οπού υπάρχουν ένα σο)ρό λάθη 
μα και παραλείψεις. Καί οί δυο αυτές ούσιασπχώτατες δυσκολίες, μπο· 
με νά ποΰμε οτι ξεπεράσθηκαν αν οχι απόλυτα, πάντως πολύ ΐκανοποιη- 
ί. Απόλυτα θά μπορούσαν νά ξεπερασθοΰν, αν είχαμε σήμερα ατά χέρια 
και δλο τό χαμένο ανέκδοτο έργο τοΰ Βιζ. και τά χειρόγραφα τοΰ δημο- 
μένου του έργου, για νά γίνουν απ’ εκεΐ οϊ συγκρίσεις, οΐ παραβολές και 
ίιορθώματα. 'Όμως μέ τον τραγικό και πρόωρο χαμό τοΰ μεγάλου λογο· 
η τής Θράκης, ιά χειρόγραφά του σκορπίσθηκαν καί σήμερα αγνοούμε 
βρίσκονται έργα του πού ήταν τότε έτοιμα γιά τύπωμα, καί πού μάς άφι- 
μονάχα τούς τίτλους τους. Στην έκδοσι αυτή συμμαζεύεται ολο τό σκορ- 
ίένο λογοτεχνικό έργο τοΰ Βιζυηνοΰ καί κατατάσσεται χρονολογικά, άνά*
! μέ πόν χρόνο τής πρώτης δημοσιεύσεοος. Τά διηγήματα δεν άναδημο- 
nvtui απλώς από τίς προηγούμενες εκδόσεις Φέξη καί Σιδέρη, αλλά συγ· 
ονται μέ τις πρώτες δημοσιεύσεις, πού είναι οΐ αί>9εντικώτερες, . γιατί 

εκτός από τον «Μοσκώβ Σελήμ» πού δημοσιεύτηκε, δταν ό Βιζυηνός 
κόταν στο φρενοκομείο, ήταν φροντισμένες άπ’ τόν ίδιο τον συγγραφέα, 
ι τά λάθη και οΐ παραλείψεις των εκδόσεων εκείνων αποφεύγονται, κι* 
εΐνάι πολύ σημαντικό. Άπό τά ποιήματα περιλαμβάνονται στην έκδοσι 

ΰτά πού τυπώθηκαν σέ συλλογές κι’ αυτά πού δημοσιεύτηκαν σκόρπια 
ρημερίδες καί περιοδικά, κΓ ακόμα καί μερικά άπό τά έκδεδομένα ποιή- 
τοΰ χειρογράφου «Τά λυρικά», πού είναι σήμερα κτήμα ιοΰ Πολυδ, 

αχριστοδούλου. Πολύ σημαντικό επίσης είναι τό δη  συγκεντρώνονται' 
έκδοσι δλα τά σκορπισμένα παιδικά ποιήματα τοΰ Βιζυηνοΰ, αυτός ό 
Εμητος θησαυρός για την ήθική και χριστιανική διαπαιδαγώγησι των 
ών μας, πού ό άτυχος ποιητής δεν αξιώθηκε νά τά δή τυπωμένα σέ 
ιγή. Ποιήματα απ’ τήν «Εστία», άπ’ τή «Διάπλασι», άπό παλιά άνα* 
τιχά, άπό τήν έκδοσι Ε.Θ-Μ. τών παιδικών τραγουδιών τοΰ Βιζυηνοΰ
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άπ’ to χειρόγραφό «Τά λυρικά», συγκεντρώνονται εδώ με πολλή φροντίδα 
και αγάπη. Τήν έκδοσι κλείνουν βιβλιογραφικά, πλούσια κριτικά υπομνήματα,: 
καθώς και φροντισμένο γλωσσάριο, πολύτιμος θησαυρός τοΰ λαογραφικοΰ 
και γλωσσικού θρακιώτικου υλικού.

Χαιρετίζουμε μέ χαρά τήν έκδοσι των λογοτεχνικών απάντων τοΰ Γ. Βι· 
ζυηνού, κι3 ευχόμαστε πολύ γλήγορα νά έχωμε συγκεντρωμένο κι’ ολόκληρο 
τό αισθητικό και φιλοσοφικό έργο τού μεγάλου και άξιου παιδιού τής Θράκης.

π. π.
’ .Επανόρθωση. Τό λαϊκό τραγούδι τοΰ ΙΘ' τόμου σ. 302—304 για τον 

έκτοπισμό τοΰ Σαμμακοβιοϋ πού περισώσαμε μέ τδνομα τοΰ Θεοδ. Κιακίδη 
ιατρού λανθασμένα, έχει γραφή άπό τον έξάδελφό του Θεόδ. Κιακίδη, κά
τοικο τής Ν. Φιλαδέλφειας ’Αθηνών, μικρέμπορο, πού αγαπά νά συλλέγη 
παντός είδους λαογραφικά κείμενα και νά δημοσιεΰη προφορικά ιστορήματα 
στον «Προσφυγικό Κόσμο» καί πού πάσχει κι’ αυτός άπό αθεράπευτη νο
σταλγία για τό Σαμμακόβι και τή Θράκη.

Επανόρθωση. Τά δυο συνδετικά μέτρα μουσικής τής σ. 376 6 μελε
τητής πρέπει νά μετάθεση στη σ. 379 σειρά πέμπτη, διότι εκεί ανήκουν, πα· 
ρεμβληθένχα κατά λάθος εκεΐ δπου τώρα βρίσκονται,

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

f  Βϋδοκία Κιάκη. Ή  τραγουδίστρα Ευδοκία Κιάκη, πού μάς τραγού
δησε σαν λαϊκός βάρδος και καταγράψαμε τά Σαμακοβιανά τραγούδια καί 
ήταν ή μόνη γριά πού μπόρεσε νά μάς τραγουδήση σωστά τις λαϊκές αυτές 
μελωδίες, άπέθανε. Τή φωνή της τήν σώσαμε και στο μαγνητόφωνο. Τά τρα
γούδια της κατέγραψε ό κ. Π. Καβακόπουλος καί μερικά εκδίδονται ήδη εις 
τό Α' μέρος των Θρακικών Λαϊκών Μελωδιών. Αιωνία της ή μνήμη και τό 
χώμα τής Δυτικής Θράκης πού τήν σκεπάζει ελαφρόν.

f  *ΑαπααΙα Φαλλιέρου. Ή  Θράκη έχασε καί τήν εύγενικιά και τήν 
καλά μορφωμένη ’Ασπασία Φαλλιέρου έκ Μαδύτου, πολύ νέα άκόμη.'Η μα- 
καρίτισσα εΐχεν εξαίσια φωνή και αγαπούσε νά τραγουδή τά λαϊκά τραγούδια 
καί μάς τραγούδησε καί καταγράψαμε αρκετά Μαδυτιανά, όπως τό :

Βάλε κινά οτά χέρια σου στά πέντε δάχτυλά οον

καί τό πρωτοχρονιάτικο κάλανδο '. Μάς %ρϋ·ε ή Πρωτοχρονιά. Στο μαγνητό
φωνό μας περισώσαμε τή-φωνή της καί τό πηγαίο θρακικό τραγούδι της. 
*0 Θεός άς άναπαύση τή Θρακιώτισσα τραγουδίστρα στήν ’ Αττική γή,
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ποστολίδου Μ . Περί των ήθών καί Εθίμων των αρχαίων Θρακών 
'.φείδη JV. Εκκλησιαστικοί επαρχίαι τής Θράκης καί δ φάκκελος 434
γαξλή Δ. Ό  'Ελληνικός κλήρος στη Θ ρ ά κ η ................................
ιτσοπονλου Τ. Ό  Φιλιππουπόλεως Διονύσιος 6 Ε'
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΩΜΟΠΟ ΛΕΩΣ ΤΣΕΝΤΩΣ (ΤΣΑΝΤΩ)

Γ εν ί** . ϋ α ρ χ δ ό α εες . "Ο ν ομ * . Τ ο η ο θ ε ο ί» .
Α ρ ό μ ο ί . Χυνο&κ£ες. Ο ρύαες. ε ξ ο χ έ ς .  Γβ^τονδά

ΊΓααντώς.

"Ιδρυαη . Ή  Τσεντώ εϊτανε μια από τις μεγαλύτερες κωμοιπόλεις τής 
Α. Θράκης ως προς τον πληθυσμό καί τή,ν αγροτική περιουσία. Διότι είχε 800 
σπίτια με ισάριθμε ζ περίπου οικογένειες, 4 καί παραπάνω' χιλ. κατοίκους, 5 έ- 
κατ. κλήματα αμπέλια, πολλά κοπάδια ,πρό'βατα κτλ. 'Ένα χωρίο με τόσο ση- 
μαντικό πληθυσμό .καί πλούτο και μέ αξιόλογη κοινοτική οργάνωση φαίνεται 
ότι -θά κτίσθηκε πριν από πολλά χρόνια, ΐσως πριν καί από 4 -5  ακόμη αιώ
νες. Χρειάζεται πράγματι νά περάση ένα πολύ μακρύ διάστημα, έως ότου 
ένας μικρός συν οικισμός, πού τον συστήνουν αυθόρμητα μέσα στο δάσος με
ρικοί χωρικοί, μεγάλωση από λίγο χωρίς κρατική συνδρομή καί γίνη πρώτα 
χωριό καί κατόπι κωμόπολη, καί .στο αναμεταξύ λάβη στοιχειώδη πολιτισμό., κοι
νωνική τάξη καί κοινοτικό σύστημα, X’ αυτό θά μπορούσε νά μας διαφώ
τιση ο Έβλιγιά, πού περιηγήθηκε εκείνα τά μέρη, καί έγραψε τις εντυπώσεις 
του, πού έχουνε δημοσιευθή στά «Θρ-ακυκά». Δυστυχώς ό Έβλιγία πού α
ναφέρει στην περιγραφή του, οτι στον 17ον αιώνα τό γειτονικό 

Φανάρι ειχεν 700 σπίτια καί τό μικρό Κιστεμίρι 500, δεν 'άναφέρνει τίποτα 
γιά την Τσεντώ, πού είπανε μεγαλύτερη κι’ από τά δυο προηγούμενα χωριά. 
Ούτε καί οί γεροντότεροι κάτοικοι τής Τσεντώς θυμούντΓανε στις ήμερες μου τί
ποτε γιά τό πότε καί πώς κτίστηκε τό χωριό μας.

ΙΙαραδόαεις. Μονάχα μια ανάμνηση δ ιατη μούντανε θορπή ότι στά 
περασμένα χρόνια τό χωριό εϊτανε κτισμένο παρακάτω προς τή . -θάλασσα, 
στην 'άκρη τών αμπελιών της καί κοντά στην τοποθεσία, πού την έλεγαν 
Ν τρεμούλα, όπου οι γεωργοί .εύρ ίσκαν πέτρες οργώνοντας τά χωράφια τους. 
Σ ’ εκείνη λοιπόν τή -Θέση οί κάτοικοι τής πρώτης Τσεντώς συχνά ύποφέρανε από 
επιδρομές τών κουρσάρων, πού έβγαιναν μέ τά γειτονικά τους καΐκια, στή 
γειτονική ακρογιαλιά τής θάλασσας τοΰ Μαρμαρά καί διαγούμιζαν τά περί
χωρα. Γιά νά γλυτώσουνε λοιπόν μιά καί καλή οί χωρικοί μετοικήσανε, κα
τά τήν παράδοση, στή σημερινή θέση τής Τσεντώς πούι εϊτανε τότε δασωμέ
νη. Κ’ επειδή ό ένας έδινε είδηση στον αλλονα μέ τό κουδούνι, γιά νά λάβουν 
προφυλαχτικά μέτρα, όταν στην ακρογιαλιά έβγαιναν κουρσάροι, το. και
νούργια τό χωριό ονομάσθηκε Τσάντα, τάχα από τό τσάν τσάν, δηλ· από τον 
ήχο ενός μεγάλου κουδουνιού, πού μεταχειρίζου,νταν προς τούτο.-—Σχετικώς



t  Φήτι ου r. α ποςτολιΑου

[τέρα μου ή Εύρωπία, που είναι σήμερα 85 χρονώ, μας έλεγε για ένα 
νικό μας .σπίτι, τής Όράνης χήρας Πάντσου, πού ξεχώριζε, από τά 
ιρινά του με τούς άφεγγύτες στη στέγη και. τά ξύλα τά χοντρά, οτι, κα- 
άκουγε από τον πατέρα της τον παππά - Φωτάΐκη τον Κερμενιώτη, ή ξυ- 
πού χρησιμοποιήθηκε για τό κτίσιμό· που είχε κοπή εκεί επί τόπου, από 
>ντρα τού δάσους. Είναι περίεργο οτι όμοια παράδοση σώζουνταν καί στη 
>ύπολη.
"Όνομα.—Τήν Τσεντώ έλεγαν Τ σ ά ν τ α  οί Τούρκοι. Μάλιστα ή πα- 
ιφραγίδα τοϋ χωριού, πού κρατούσε ό μουχτάρης έγραφε Τίσέντη. Με- 
δάσκαλοι των σχολείων τής Τσεντώς είχαν επιχειρήσει σέ περασμένα χρό- 

'ά τήν μετονομάσουν Άμπελάκια, γιά να τήν ψιλαίνουν. Άλλα τό όνο- 
■ίεΐνο έμεινε γραμμένο μονάχα σέ μερικά χαρτιά. Τελευταία κ’ ή 'Ελ, δι- 
ίη είχε συστήσει ’Επιτροπή, πού άλλαξε τά γεωγραφικά ονόματα τής Α. 
οης καί μαζύ μέ άλλα ονόμασε καί τήν Τσειντώ Σάκκοι, από τό Βυζαντινό 
ριο Σάκκοι-, πού υπήρχε εκεί κάπου παραπάνω. ’Αλλά οί Σάκκοι εκείνοι 
;αίραυμε άν είχαν καμμιά σχέση μέ τήιν Τσεντώ κι’ εξάλλου δεν είναι ορθό 
λάζουν τά γεωγραφικά ονόματα, άν δεν ύπάρχη εξαιρετικός λόγος, ού- 
φελεΐ σέ τίποτε. Είναι αλήθεια οτι κ’. οί αρχαίοι πρόγονοί μας άλλαζαν 
>ρια ονόματα των λαών τής Ανατολής, καί σύμφωνα μέ τήν καλαισθη-. 
Όυς τήν φωνητική ονόμαζαν τον Κουράσχ, Κύρο, ιόν Μακάουρα Μυκε- 
κτλ. Άλλα μέ τις παραμορφώσεις αυτές δημιούργησαν δυσκολίες στούς 
ινολόγους στή μελέτη τής ιστορίας των λαών εκείνων. 'Όπως καί άν 
μέ τήν εκκένωση τής Α. Θ. ή αξιόλογη εκείνη κωμόπολη τής Τσεντώ ς 

θηκε, οί κάτοικοί της διασκορπίσθηκαν σέ διάφορα μέρη τής Μακεδονίας 
ονομασία της δεν πρόκειται ν’ απασχόληση ξανά καμμιά επιτροπή άργό- 

)ν φιλολόγων.
ο π ο Φ ε α ία *—'Η  Τσεντώ εΐτανε κτισμένη επάνω σέ ίμια τοποθεσία ανώμα
λα υψηλή καί ρμορφη, Εΐτανε σέ ύψος 300 περ. μ. επάνω από τήν έπι- 
α τής θάλασσας. Είχε δεξιά της σέ ιάπάσταση μιας ώρας τήν Προπον- 
αντίκρυ της προς Α. τή Σηλυβρία σέ απόσταση; 2% ωρών καί άρι-. 
i της προς Β. τά τελευταία δασωμένα υψώματα, πού κατέβαιναν από 
Ετράντζας τά βουνά. Τά σπίτια της αμφιθεατρικά κτισμένα είχαν τά 
σότερα τό πρόσωπό τους προς τήν Α. τού ήλιου καί έβλεπαν τή Σηλυιβρία.. 
:ΐκόνα όμως τής Τσεντώς δημοσιευμένη στα «Θρακικά Τ. 12 σελ. 328» εί- 
αρμένη από τή νοτιά, από τό μέρος τού δρόμου προς τήν Άρσοΰ καί είκο- 
τό χωριό enprofil από τό πλάγι.
ά ρ ό μ ο ι.— Άπό τήν ΤσεΛπώ ξεκινούσαν 4 κύριοι δρόμοι. Ό  σημαντικώτε- 
άπό τό ανατολικό άκρο άΐνάμεσα άπό τ’ αμπέλια καί κατάληγε στή Σηλη- 
Ό  δρόμος αυτός περνώντας αντίθετα ιάπό τό βόρειο πλευρό τού χωριού



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΣΒΝΓΓΩΣ Α. ΦιΡΑΚΒΣ

έφθανε στο δυτικό οίκρο και συνεχίζουνταν προς τό Κερμενι και τήν Τσόρλου. 
Άπό τό νότιο άκρο άρχιζε επίσης ανάμεσα από τ’ αμπέλια 6 δρόμος προς τήν 
Άρσοΰ, πού εξακολουθώντας μέσα στο χωριό τό διέσχιζε σέ 2 μεγάλα τμήματα, 
χώριζε τον Επάνω από τόν Κάτω Μαχαλά, καί έβγαινε από τήν άλλη πλευρά 
στο βόρειο άκρο, άπ οπού συνεχίζουνταν προς τό Κιαστεμίρι καί τό Σινεκλί.

Ν ε ρ ά , έ ξ ο χ έ ς .  — 'Η  Τσεντώ δεν είχε άφθονο· πόσιμο νερό. Μέσα στο 
χωρώ υπήρχανε μονάχα 7 βρύσες, πού έτρεχαν διαρκώς- τού Νέσου, ό Κήρ- 
τισεσμές, ό ΙΊαμτσεισμές, τό Χαβούζι, οι 2 Τισεσμέδες καί τό Τσεσμουβί. 'Ύ- 
πήρχανε όμως κ’ ’έξω από τό χωρώ στήν εξοχή 7 βρύσες- τό Κιούγκι, ό Άηπ 
γιάννης, ό Άη(θανάΐσης, 6 Χασάντσεομές, ή Nit,ρεμούλα, τού Β ουτσά καί ή 
Κερασιά. Έκτος από τις δημόσιες βρύσες πολλά, σπίτια είχανε τά πηγάδια 
τους,, τό νερό τους όμως δεν εΐτανε κατάλληλο προς πόση. Τέτιο εΐτανε καί 
τό νερό τού Χαβουζιού, πού ευπρέπιζε τή μικρή πλατεία τού χωριού μέ τή 
δεξαμενή του, πού τήν τριγύριζαν όμορφες λεύγες. Ή  δεξαμενή καί ή βρύ
ση τού Χαβουζιού έγιναν μέ κοινά έξοδα κατά ιτό τέλος τού 19ου αιώνα. Τά 
μάρμαρα, πού χρησ ιμοπο ιήθηκα ν στις πλευρές τής δεξαμενής τά είχανε φέ
ρει σίπό τήν Άρσού, καί εΐτανε προφανώς πλευρές σαρκοφάγων τής μακεδονι
κής εποχής, διότι στο μέσο ενός από αυτά τά μάρμαρα επάνω σέ τεχνητή 
προεξοχή άγ αγινΐόσκουνταν ευδιάκριτα μιά επιτύμβια επιγραφή, πού έλεγε 
τά εξής, άν δεν μέ άπατά ή μνήμη: «Αντιόπη Έρμόγενη τού Έριμογένους 
βουλευτού θυγατρί ζηισάση έτη είκοσι δύο Άντίλοχος μνήμης χάριν». ’Ίσως 
κάμνω κανένα λάθος. Πάντως τό σωστό τό κείμενο τό διατηρεί εξάπαντος 
ό Σ&β. Έλευθερουπόλεως κ. Σωφρόνιος, πού δημοσίευσε σχετικώς σ’ ένα (η
μερολόγιο.

Μέσα στο χωρώ διακρίνουνταν, οΐ εξής τοποθεσίες- τό Τισαρσί, τό Χα- 
βούζ, τσ’ Εκκλησίας, τ ' 'Αλώνι, τού Μποτζίρ, ή Κουίπριά, τά Χάνια, .οχ Μύ
λοι, τό Μαχαλι, οΐ 2 Τσεσμέδες.

Οι κυριώτερες εξοχικές θέσεις γύρω από τό χωριό εΐτανε δ Ντου,ρ- 
μπές, οΐ Καρυδιές τό Κιούγκι, τό Πρωτογόνατο, ό 'Αη'γιάννης, ό Άηθα- 
νάσης, ό Χασάντσ&σμές, ή Ντρεμούλα, τό Τσακάλ - ντερεσί, ό Άηνικόλας καί 
κάπως μακρύτερα.τό Καραγάτς καί δ Άηγιώργης δ Κηρήσιος. ’Απ’ αυτές 
δ Άηθανάσης, τό Κιούγκι, ο Άηγιώργη,ς καί τό Καραγάτς ξεχώριζαν μέ τά 
δέντρα καί τή θέση τους, ικαί θά κάμουμε λόγο αργότερα. ’Άλλες τοποθεσίες 
ολόγυρα στο χωιρώ εΐτα,νε- τό Κοκκινόχωμα, τό Αούγελο, τό Σέρμπαμπαϊρ, 
τό Τσακαλντερεσί, τά Ρέματα, τού Βασίλη καί Γκιόλα, τά Μπουν άρια, τό 
Κατρακύλι, τά Νταμάρια, ή Τσουρτσουρίκα, τό Σαρίγιαρ, τό Καρικάγιου, 
τό Τσακηλίκι.

Σ υ ν ο ι κ ί ε ς .  —Ή  Τσεντώ μέ τόν δρόμο πού προαναφέραμε διαιρούντα- 
νε σέ δυο μεγάλα καί άνισα τμήματα- τόν Επάνω Μαχαλά καί τόν Κάτω Μα-
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Ό  'Επάνω Μαχαλάς περιελάμβανε τον καθαυτό Π άμ - Μαχαλά παρα- 
άπό τό Χαιβούζι, και απ’ αυτό έως την ’Εκκλησία την μεσαία συνοικία. 
Αου τό Νότιο άκρο* του Κάτω Μαχαλά ξΐεχώριζε ανάμεσα σέ δυο χαρά- 
ιιά μικρή και απομονωμένη συνοικία, τό Μαχαλά. Στη Μεσαία Συνοικία 
ίυνταιν ή ’Εκκλησία, το Σχολείο καί τό Τσαρισί, καθώς λέγουνταν εκεί ή 
κή θέση, που ειταν συγκεκριμένα περισσότερα καταστήματα καί κα
ι, καί βρ (σκουντάν τό Χαβούζα 'Τ-ψηλότερα στις άνηφοριές ό ’Επάνω 
Ιάς είχε τίς κατοικίες των εύπορφτέρων κατοίκων. Κ’ επειδή άπ’ αύ- 
ϊ'κλέγουνταν οι περισσότεροι από τούς τσορμπαιτζήδες, πού διηύθυναν 
/νά, 6 Κ. Μαχαλάς, πού κατοικοήνταν τό περισσότερο από μικρογεωρ- 
ιαί εργάτες τσιφλι,κιών δεν έλάμβαίνε ανάλογο μέρος στη διοίκηση των 
' καί είχε τήν ίιδέα οτι μέ τά χωριανικά χρήματα θεραπεύουνταν συνή- 
ί ανάγκες του Έπ. Μαχαλά. Κάποιο παράπονο παλιό κρατούσε γι’ αυ
τού ενός μαχαλά εΐρωνεύουνταν μέ σκαπτικούς χαρακτηρισμούς τούς

ους τού ·άλλου μαχαλά, υπήρχε τέλος μ,ιά μικρογραφία τής διαμάχης 
των καί πληβείω,ν, μάλιστα κάποτε παιδιά των δυο συνοικιών χωρίίσμέ- 
δυό παρατάξεις αντίθετες έκαμαν πετροπόλεμο από δυο άντικρυνά ύ- 

:α. Σ ’ ένα σημείο τής βορεινής πλευράς τού χωριού μια μικρή συνοι* 
Εοτελούσε ανορθογραφία σ’ εκείνη τήν κωμόπολη, διότι καποικούντανε 
ατώτερα στοιχεία,, πού ξεχώριζαν μέσα στον εργατικό καί φιλήσυχο 
τμό τή.ς Τσεντώς. Τέλος στο Β.Α. άκρο τής Τσεντώς υπήρχαν 3 άνεμό- 
ό Πά(μς, ό Μεστινός καί ό Κάτς, πού έμοιαζαν σάν νά φρουρούσαν τό 
ώς σκοποί μυθικοί καί πελώριοι. Εΐτανε συνηθισμένο νά έχουνε στην 
τους μύλους στά χωριά. Είχε τό Κερμένι στήν περιφέρεια μας, τό 

ι, οΐ Ντελλιώνες, ή Σηλυβριά, οί Πλιβάτες, ή Καλλικράτεια καί άλ
μα, κι’ από τότε τό μάτι μου ζητά νοσταλγικά νά δή κανένα μύλο>, όταν 
>■ σέ χωριό.
ε ι τ ο ν ι ά . — Προς τά δυτικά τής Τσεντώς κείθε άπό τά 5 άσιγμε να. ύ- 
α τού Καράκιογιου σέ απόσταση 1 περ. ώρας βρίσκονταν ενα μεγα- 
',ο χωριό τής έπαρχίας Τσόρλους, τό Κερμένι, πού δεν φαίνουνταν ο- 
θόλου άπό μάς. Προς Ν. ειταν τό Μπαλαμπανλή καί στήν παραλία τό 
ίλή, δυο μεγάλα καί ωραία τσιφλίκια μέ εύφορες έίκτάσεις, πού άνή- 
τούς κληρονόμους τού Νταμάτ Μαχμούτ Πασά. Πλάγι στον δρόμο 
Γ) Σηλυβρία εΐτανε μια ώρα κείθε τό βακουφικό τσιφλίκι Μεγ, Τσελτίκι 
ίιο μουτ&βελή τον Σσυλεημάιν Ντειντέ, καί έπειτα άΐπό 1 ώρα δρόμο τό 
μόρη, πού τό καλλιεργούσε δεκάδες χρόνια μέ τό νοίκι ό μακαρίτης 
ικης Μπάσκογλους. Αριστερά τής Τσεντώς βρίσκουνταν βορειοανατολι- 
τό Μικρό τό Τσελτίκι επίσης βακουιφικό, καί λίγοι παραπέρα τό Κιστε- 
ύ ειταν δυο τρεις αιώνες άρχήτερα σπουδαία κωμόπολη καπά τήν περί-
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γραφή τού ’Εβλιγιά (·Θ! 29 -31 ), άλλα στις ήμερες μας εΐτανε Ιδιόκτητο αγρό
κτημα τού Κ)τη Θ. Τζούνη, πού τό καλλιεργούσε μέ κολλήγους. Επίσης Α. τής 
Τσεντώς θπήρχε μια κώμη ή Καλαβρή, πού είχε πολλούς λαχανοκήπους, διότι 
περνούσε όμορφο αυλάκι άπό μέσα της. Ή  Καλαβρή. είχε και μεγαλούτσικη 
σχρτιικώς ’Εκκλησία, αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Χρίστου, πού τήν έλε
γαν 'Αγιασωτήρω ,μέ άγιασμα μέσα στήν ’Εκκλησία βαθύ. ’Εκεΐ έκκλησιάζουν- 
ταν οΊ χριστιανοί των γειτονικών αγροτικών συνοικισμών, καί κάθε χρόνο στις 
6 Αύγουστου γίνουνταν πανηγύρι σημαντικό οπού πήγαινε πολύς κό
σμος άπό τά περίχωρα, προπάντων άπό τήν Τσεντώ καί τό Φα
νάρι, ,καί μετά τήν ακολουθία δ ιασκο ρπίζουνταν μέσα στούς λαχανοκή
πους καί πλάγι στ’ αυλάκι. Εκεί κάθε οικογένεια καταλάμβανε τον 
παχύ ήσκιο, ενός δέντρου, κατέβαζε άπό τό βωΐδάμαξο τις ψάθες 
έστρωνε χράμια τοποθετούσε μαλακούς σιλτέδες γεμάτους γομίιδια
κι’ αμέσως εβαζε στή φωτιά φρεσκοκομμένες μελιτζάνες μέ μπόλικο 
λάδι, καί πριν νά γίνη μεσημέρι, εηρωιγαν άφράτο: ψωϊμί σπιτικό, 
κολιοσαλάτα καί καρπούζια μέ μπρούσκο κρασί, πού το κρυώσανε μέσα στ7 
αυλάκι, κ’ έτσι καλοπερνούσαν εως τό απόγευμα, οπότε ξεκινούσε ό καθένας 
γι,ά τό χωριό του. Οι Τσεντιανοί πού πήγαιναν στο Καλαβριινό τό πανηγύρι 
στάθμευαν κατά τό γυρισμό στο Κάραγαΐτς σ’ ένα πελώριο δέντρο, πλάγι στο 
δρόμο, καί διασκέδαζαν κάτω άπ’ τον ήσκιο του. Καί προς τό βράδυ όταν 
έμπαιναν στο χωριό έβγαιναν πολλοί στής Καλαβρής τον δρόμο·, γεα νά προϋ
παντήσουν τούς παναγυρτζήδες, καί στολίζουνταν ό δρόμος, καί τά χαντάκια 
των άμπελιών άπό πολλές παρέες φαιδρές. Κείθε άπό τήν Καλαβρή βρ (σκουν
τάν τό Κιουτσούκ - Σειμέν, ανάμεσα σέ κατάφυτη περιοχή, μια ώρα παρα
πάνω ιραινουνταν οί άγεράμυλοι τού Φαναριού·, καί αριστερότερα στο τέρμα 
τού ορίζοντα άσπριζε τό Κουρφαλί κοντά στο Σινεκλί, πού είχε τον σιδ. στα
θμό τής γραμμής ΚθΛν)πολεως, - Άδρ) πόλεως, τον γειτονικώτερο άπό ολους 
προς τήν Τ,σεντώ.

Κ λ ίμ κ , δ γ ε ί» , άρρώστε&ες, μ.αμ.ές, γ ικ τροή  έμηειριχές 
θεραπείες, έη&ζωοτέ&ς. "Ε δα φ ος , προΐόντλ*

Κ λ ί μ α ,  χ ά ρ ε ς  -κλη. — Ή  θερμοκρασία τής Τσεντώς εΐτανε μέτρια 
καλοκαίρι καί χειμώνα, καί τό κλίμα της ειταν εξαιρετικούς υγιεινό. Οί γνώ
σεις τους για τήν υγιεινή ειταν ανάλογες, ’Ήςαιραν νά προφυλαχτούιν άπό 
τό κρύο μέ περισσότερα ρούχα, ξεχώριζαν τά βαρυά φαγιά, πετούσανε τά 
ξιπασμένα, δεν κάθουνταν ΐδρωμένοι στον άγ&ρα. Για τούτο· οί κάτοικοι, άν 
καί δέν διατρέφουνταν πολύ γερά., δεν πολυαρρω/στούσαν, καί όταν άρρωστού- 
σαν, περίμεναν πρώτα νά περάσουν μερικές ήμερες για νά γιάνουν, κάμνον-
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του σπιτιού τά γιατρικά. Με τό παραμικρό δέιν προσκαλούσανε γιατρό, 
τείνουνταν πρώτα στις πρακτικές γιάτραινες, που εΐτανε συνάμα γη|τεΰ~ 
καΐ Ιδίως στις μαμές, πού ■θεωρούνταν εΐδικώτερες έξ αιτίας τοΰ κυρίου 

επαγγέλματος.
Θ εραπείες. — Τά παιδιά όταν έπεφτε ή σταφυλή τους τά πατούσαν 
τερες γιάτραινες, που σήκωναν τον άμυγδαλίτη των παιδιών μέ τό δά- 
ό τους, όπως ή γριά ή Μαμελετζού, πού έργάσθηκε σ’ αυτήν τήν έπιστή- 
;ολλά χρόνια, καί σώζεται 'έως τώρα τ’ όνομά της. Oil ■θεραπευτικές γνώ- 
εΐταν προΧτό'γονες, αλλά αρκετές. Αΐφνης όταν- εκοφτε κανείς τό χέρι 
τόν έβαζαν κομμένο καπνό, γιά νά σταματήσουν τό αίμα. "Οταν έκαιγε 
ίς κανένα μέρος τοΰ κορμιού του, δρόσιζαν εκείνο τό μέρος μέ κρασί, 
δαρμένο τόν ντύλιγαν μέσα σέ προβιές, ζώων, πού σφάζουνταν μόλις. Έ- 
ιν πού τρόμαζε από φόβο τόν πήγαιναν στο Φανάρι, όπου τόν κρεμούσαν 
τό ταΐβάνι ιάνάποδα με το κεφάλι προς τά κάτω καί τόν κάπνιζαν καίγον- 
δενζαιφωτί. ’Εάν κανένας κρύωνε καί πονοΰσαν τά κομμάτια του, τόν 
,ωναν προύμυτα καί κάπιος π αιτώντας μέ τά πόδια στη ράχη του επάνω 
ίκαμνε μασάζ.
Ν τ α λ ά π ι .  — ’Ανάμεσα πάθαιναν άνθρακα από κρέας αρρώστου ζώου 
αλοκαίρι. Αυτό δά δεν μπορούσανε νά τό γιατρέψουν οί διπλωματούχοι 
οοί, αλλά τό έκαιγαν μέ πυρακτωμένα καρφιά μερικοί πρακτικοί, καί 
;άνπων 6 Στρατής 6 Παπάζογλους, πού τοΰ πήγαιναν αμέσως στη Σηλυ-  ̂
τούς νταλακωμένους. Κ’ εκείνος άμα έίκαμνε τή διάγνωση ότι εΐταν 

μάτι νταλάκι, έβαζε τά καρφιά του στη φωτιά, κ’ έκαιγε τό μαυρισμέ- 
έρος εως οτου έφθανε στο γερό τό κρέας, οπότε ένοιωθε πόνο ό άρρω- 
, καί φαίνονταν ότι είχε ·πιά γλυτώσει τή ζωή του. ’Έτσι ό Παπάζογλους 
ε από βέβαιο θάνατο πολλούς, πού τόν σχωρνοΰνε εως τώρα,
)ταν κανένας κρύωνε καί συναχώνουνταν, τό κλασικό καί πρώτο σπιτι- 
ιατρικό εΐτανε νά άναπνεύση ό συναχωμένος καπνό από ζάχαρη, πού τήν 
μ  αν γι’ αυτόν τόν σκοπό στη φωτιά.—  "Οταν κανένας εΐχε ευκοίλια, 
έβραζαν ριζόσουπα, καί έστιβαν μέσα λεμόνι.— Τά μικρά τά χαράζανε 
) ξουράφι τή ράχη, καί τά έπαιρναν τό κακό τό αίμα.— "Οταν κανένας 
κάπου πληγή,, τόν έδεναν επάνω της φύλλα ωρίίσμένου φυτού, 
ίθε πληγή είχε τήν αλοιφή της. Κάθε σπυρί τό γιατρικό του. Πώς γιά- 
■χν στην Τσεντώ κάθε σωματική πάθηση οι γυναίκες εκθέτει λεπτομε- 
ή Γ. Έλ. Σ. Σ. στή μελέτη της «Πώς γιάτρευαν στή Θράκη» Ή '
• 383 - Θ' 197 -275) Ενδημική αρρώστια δεν εΐχε καμμιά. Οι θέρ- 
]ρχούνταν από τήν Καλαβρή κι’ άπ’ άλλου. Ή  φυματιώδη εΐχε ελάχιστα 
τα, κ’ εκείνα διότι δέν ήξαιραν νά εφαρμόσουν κατάλληλη θεραπεία μέ 
σιτισμό. Σ ’ αυτό τό σημείο χώλαινε ακόμη κ’ ή επιστήμη. "Εως τελευταία
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λ.χ. μιά άίγαπητή (ρηματική πσύ μπορούσε νά σωθή μέ τήν ορθή δίαιτα εκ α
μνέ κατά παραγγελία των Ιατρών της ήλιοθεραπεία τό καλοκαίρι, ενώ σήμε
ρα θά τήν έστελναν σέ χώρα υψηλή, γιά νά γυμνά ιμέσα στά χιόνια..—  Πολλά 
μικρά παιδιά είχανε τό λεγόμενο έτιο ή αμπέλι ή κέλλα στο κεφάλι τους, πού 
γέμιζε σπυριά, καί τά γιάτρευαν μέ καθημερινό λούσιμο, τά σκεπούσανε μέ 
λαχανόψύλλα, καί τά έβαζαν ειδικές αλοιφές. Τό έτιο έΐξαλείψουνίταν μέ τόν και
ρό, καί γιά σημάδι άφινε μερικά άτριχα μέρη, που διαικρίνουνταν στο κεφάλι 
τών παιδιών καί στήν κατόπι τους ζωή.

Χάρες. — Γιά ώρισμενες παθήσεις κατέφευγαν στις χάρες. Στον Άγι- 
ώργη τόν Άράπη. τής * Αρπουλ ου σανέ τ’ αρρωστιάρικα παιδιά.— Στον 'Αη- 
γιάννη τοΰ Κουλτουρμουσιοΰ πήγαιναν όσοι ύπόφεραν ρεματικά καί παραχώ- 
νουνταν.

Γ ι α τ ρ ο ί , — Είπαμε ότι τόν γιατρό τόν φώναζαν, μόνον όταν ή εμπει
ρική θεραπεία άποτύχαινε, καί δ άρρωστος άρχιζε νά βαραίνη. Γιά τούτο άν 
καί τό χωριό είχε 4 χιλ, οικογένειες, κανένας από τους γιατρούς πού ήλθαν 
εκεί δεν ικανοποιήθηκε, γιά νά κατοίκηση μονίμιας. Τελευταίος από όλους εί
χε έγκατ ασταθή ό Γ. Μαγκανένης, καί παιντρεύθηκε μάλιστα εκεί, αλλά δεν 
μπόρεσε νά ζήση μόνον από τήν εξάσκηση τής ιατρικής, διότι καθώς συνήθι
ζε νά λεγη «οι Τσεντιανοί σιθερακεφάλιασαν καί δέν άρρωστοΰσαν». 'Όταν έ
βλεπαν τά σκούρα, έφερναν γιατρό από τή Σηιλυβρία καί κάποτε κάποτε καί 
από τήν Τσόρλου. Άιπ’ εκεί φυσικά αγόραζαν καί τά γιατρικά, διότι στην 
Τσεντώ δέν εΐχε φαρμακείο.

‘ Ε π ι ζ ω ο τ ί ε ς .—· Τά ζώα πού άρρωστοΰσαν τά γιάτρευαν οΐ κύριοί τους, 
καί σέ κάπως δυσκολώτερες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν ώς κτηνιάτρους 
τών μεγάλων ζώων τούς ναλμπάντηιδες. Εννοείται οτι έπιβ άλλου νταν Ιδιαίτερη 
θεραπεία άναλόγως τήν αρρώστια. 'Όταν λ.χ. εύρι,σκε τά μεγάλα ζώα ή αρ
ρώστια πού τήν έλεγαν καράγιανκι, είσίβυναν σέ ώρισμένη μέρα τις φωτιές σ’ 
όλη τήν περιφέρεια, πού εΐχε άρρωστα ζώα, καί άναβαν φωτιά μονάχα σ’ ενα 
μέρος τρίβοντας δυο ξύλα από φουντούκια. Επάνω από τή φωτιά έστηναν 
δυο ξύλα γυριστά, καί περνούσαν από κάτω τους τά άρρωστα ζώα, καί για- 
τρεύουνταν.

*Ε δ α φ ο ς , π ρ ο ϊ ό ν τ α .— Ή  αγροτική περιοχή τής Τισεντώς καλύπτουνταν 
άπο μαύρο λιπαρό ή κόκκινο χώμα, καί εΐτανε γόνιμη. "Εβγαζε κυρίως στα
φύλια γλυκά, όλων τών ειδών τά δημητριακά, καί σέ μικρότερες ποσότητες 
όσπρια, λαχανικά καί καπνά, μετάξι, λινάρι καί μέλι. ’Επίσης άίπό τά γίδια, 
τ’ άγ&λάδια καί τά πρόβατα, πού έβοσκαν μέσα στή βοσκή τής Τσεντώς έπαιρ
ναν γάλα, κ’ έκάμναν τυρί, μυζήθρα, πατίκι, γιαγούρτι καί βούτυρο.— ’Από 
τά πουλερικά διατηρούσαν τό περισσότερο όρνιθες γιά τό τρυφερό τους κρέ
ας καί τ’ αυγά τους. ’Από τό κρέας τών προβάτων καί τών μεγαλύτερων ζώ-
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ν έλαμναν καβουρμάδες, παστρουμάδες καί σουτζούκια.— ’Έτρεφαν καί 
ουρούνια αρκετά για νάχουνε κρέας 'θρεφτικό καί λαρδί τον χειμώνα. "Ολα 
,ιως αυτά προωρίζουνταν γιά την τοπική κατανάλωση. Μονάχα εξαγωγή στα- 
υλιών εκ αμνέ ή Τσεντώ καί γ ι’ αυτά θά γίνη λόγος αρκετός παρακάτου. Ά- 
6 τά δασικά προϊόντα ή Τσεντώ είχε μονάχα ξύλα λιγοστά, καί τά κάρβουνα 

αγόραζαν :άπό Στραντζαλιώτες ή Κακαναιδές καρβουνάδες, πού τά έφερ
αν στο χωριό μας καί τ’ ανταλλάξανε μέ σιτάρι ή άλλο· παρόμοιο.

Φ ρ ο ν τ α  τ η ς  Τσεντώς.— Ή  Τσεντώ έστελνε πολλά σταφύλια στην Πό- 
η καί κεράσια στα πέρα χωριά. Τά λοιπά όπωρικά ξσδεύουντα,ν μέσα στο χω- 
μό. Μέ τά βερύκοκκα, τά κολοκύθια καί τά κυδώνια, εκαμναν σλόγλυκα ρετσέ
τα. Τά καρύδια καί τά αμύγδαλα τά μεταχειρίζονταν στά γλυκύσματα.

Ά β χ ο λ ί ε ς  τό&ν κ& τοζκω ν .
Γ ώ ν  άντρών. ’Α μ π έλ ου  ργ£®. Κ τηνοτροφία .. Κεχχγ&αλ£· 
eta* Κ ο ρ έω ς  γεω ργοί» "Α λλ®  έ«*γγέλμ® τ® . Έ μ η ό ρ ιο ν , 

νομ,έσμιατα· Ά β χ ο λ ίε ς  τών γυναοίών*

Τ ω ν  ά ν τ ρ ω ν .—ΟΙ κυριώτερες επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων 
τής Τσεντώς εΐταν ή αμπελουργία μέ την κτηνοτροφία καί σέ μικρότερο βαθμό 
ή κυρίως γεωργία. Ή  αγροτική περιοχή τής Τσεντώς εΐτανε στενή, καί δεν 
μπορούσε νά 'άιναπτυχθή ή γεωργία περισσότερο. Διότι τις μεγάλες καί εύφορες 
εκτάσεις τής γή;ς ολόγυρα τις κατείχαν οί μπέηδες, οί Ιδιοκτήτες τών μεγάλων 
γειτονικών τσιφλικιών, πού άρχιζαν μόλις 20 λ. τής ώρας ■ από τό τελευταίο 
σπίτι τού χωριού.

*Α μ η ε λ ο ν ρ γ ί α .— ’Αναγκασμένοι ή περιωρισμένοι από τή στενότητα τής 
γης οί Τσεντιανοί σέ μικρή περιοχή είχαν έπιδοθή ενωρίς στην καλλιέργεια 
τής αμπέλου, πού έχει μεγαλύτερη απόδοση σέ περιωρισμένο χώρο, γέμισαν 
από αμπέλια τό μεγαλύτερο μέρος τής περιοχής, πού είχε μείνει στην Τσεν
τώ,.,καί από τήν εποχή πού έγινε ή εκκένωση τής Α. Θράκης κατώρθωσαν νά έ
χουν περί τά 5 έκατ. κλήματα. "Ολοι σχεδόν είχαν αμπέλια εκεί, εν,α άιμπε- 
λάκι τουλάχιστο είχε καί ό πιο φτωχός, κι! οτ·αν ή χρονιά ευδοκιμούσε ώς 
προς τά σταφύλια, εΐτανε ευτυχισμένη γιά τό χωριό. Απεναντίας όταν τά 
σταφύλια δεν γίνουνταν, τό χωριό ολόκληρο κακοπερνούσε, καί μέ δυσκολία 
βσλέβουνταν ώς τήν έιπόμενη έισοδία. "Οταν επικρατούσε ξηρασία γίνουνταν 
υπαίθρια δέηση γιά νά βρέξη μέ τήν περιφορά εικόνων μέσα στά αμπέλια 
(έβγαζαν τά σύχνα), καί τά παιδιά τραγουδούσανε στούς δρόμους. «Βρέξε, 
βρέξε, Κύριε νά γένε τά σταφύλια» Μολονότι όμως εΐτανε σταφυλοχώρι ή 
Τσεντώ συνέβαινε καί τό έξης περίεργο εκεί. Επειδή ό καθένας έτρωγε από τ’ 
άιμπέλι του δεν πουλιούντανε λιανικώς σταφύλια, κι’ ό ξένος πού βρίσκουν-
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